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Soğuk savaşın sona ermesi ve yeni teknolojik olanaklarla birlikte Internet’in ortaya çıkmasıyla 
uluslararası dinleme ve gözetim faaliyetlerinde önemli değişiklikler meydana geldi. Daha önce Batı ve 
Doğu blokları arasında ve devletler düzeyinde sürdürülen haberalma faaliyetleri Doğu blokunun 
yıkılmasıyla şekil değiştirdi. Bu yeni dönemde devletler arasında haberalma mücadelesi yine devam 
etmekle birlikte özellikle Batı dünyası açısından El Kaide gibi devlet-altı örgütler konusundaki   
istihbarat faaliyeti büyük önem kazandı. “Asimetrik tehditlerin” temel alındığı bu mücadelede 
ABD’nin elektronik casusluk örgütü NSA (National Security Agency) gibi birçok yapılanma yeni 
dönemin şartlarına uygun olarak kendilerini dönüştürmeye çalıştılar. 
 
Bilişim ve Đletişim Teknolojilerinin (BĐT) son zamanlardaki olağanüstü gelişimi uluslararası düzlemde 
haberalma faaliyetlerini temelden değiştirirken kişisel düzlemde de iletişim mahremiyetinin büyük 
ölçüde yok olmasına yol açtı. Bu yazıda günümüzde ve geçmişte BĐT vasıtasıyla gerçekleştirilen 
dinleme ve gözetim faaliyetleri irdelenecek, bu amaçla da özellikle ABD tarafından kullanılan 
teknolojiler ve yöntemler incelenecektir. Gerek teknolojik yönden gelişkinlik düzeyi, gerekse de göreli 
olarak açık bir toplum olma nedeniyle veriye erişimin kolay olması gibi nedenler böyle bir inceleme 
için ABD örneğini kullanmayı elverişli kılmaktadır. Diğer ülkeler de hem uluslararası, hem de kişisel 
düzlemde gözetim için BĐT’ni elden geldiğince etkin olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. 
 
II. Dünya Savaşında ve ertesinde uluslararası dinleme 
  
I. Dünya Savaşında yaygın olarak kullanılan telsiz iletişimi şifreleme zorunluluğunu ortaya çıkardı. 
Kırılması zor şifre sistemleri geliştirmek ve düşmanın kullandığı şifre sistemlerini kırmak amacıyla 
çeşitli ülkelerde gizli birimler oluşturuldu. Bunların en önemlilerinden biri Đngiltere’de 1919’da kurulan 
Government Code and Cypher School - GCCS idi. Devletin yüzyıllardır postanelerde şahsi ve 
diplomatik mektupları açıp okuma geleneği olan Đngiltere [5, s.413-414, s.500] dönemin süper gücü 
olarak dünya telgraf trafiğinin tamamına yakınını kontrol etmekteydi [5, s.30]. Bu avantajdan 
yararlanan GCCS sadece savaş içinde değil değil, aynı zamanda barış zamanlarında da faaliyet 
göstermekteydi. Örneğin, bu teşkilat Haziran 1920-Ocak 1924 arasındaki süreçte gerçekleştirdiği gizli 
dinleme ve şifre çözme çabaları sonucu toplam 12600 belgeyi Đngiliz siyasi karar vericilerine 
sunmuştu. Bunların arasında Lozan barış görüşmeleri sırasında Türk heyetinin Ankara ile yaptığı tüm 
şifreli telgraf iletişimi de yer almaktaydı [10]. 
 
Yaklaşan savaş hazırlıkları kapsamında GCCS’nin 1939’da Londra’nın kuzeyindeki Milton Keynes 
yakınlarında Bletchly Park’a [1] taşınmasıyla sinyal dinleme ve şifre çözme alanında zamanın en 
önemli girişimi oluştu. Bu gizli merkezde aralarında Alan Turing [2] de olan binlerce kriptolog ve 
matematikçiye 1941’de ABD’nin de savaşa girmesiyle bu ülkeden gelen meslekdaşları da katıldı. 
Bletchly Park çalışanları asıl olarak Polonya’lı kriptologların yardımıyla Almanya’nın Enigma [20] ve 
Lorenz [21] şifre sistemlerini kırmayı başardılar. Savaş sırasında Japonya’nın kullandığı Purple [3] 
şifre sistemi de ABD tarafından çözüldü. Bu şifrenin kırılmasıyla ABD tüm Japon diplomatik ve askeri 
mesajlarını okuma imkanına sahip oldu. Bu kapsamda Japonya Dışişleri Bakanlığının 7 Aralık 1941’de 
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Washington’daki elçiliğe gönderdiği bir mesaj da ABD gizli servisi tarafından ele geçirilerek şifresi 
çözüldü. Bu mesaj Pearl Harbour baskınının ipuçlarını içermekteyse de ABD birkaç saat sonra 
gerçekleşecek saldırıyı önlemekte başarısız kaldı [5, s.58-62]. Ancak Mihver ülkelerinin mesajlarının 
okunması savaşın gidişatı üzerinde belirleyici etkiye neden oldu. Mesajlardaki bilgilerle her gün 
Almanya’daki üslerine yerlerini bildirmek zorunda olan Alman denizaltıları kolaylıkla batırıldı; 
1942’deki Midway savaşı öncesi Pasifik’teki Japon filosunun yeri saptanarak Japon donanmasının en 
önemli unsurları ABD tarafından yok edildi. Kuzey Afrika’daki Alman kuvvetlerinin komutanı 
Rommel Đngilizlerin adeta önceden haberliymişcesine her Alman harekatına etkin bir şekilde yanıt 
vermesi üzerine mesaj güvenliğinden şüphelenerek endişelerini Alman Genelkurmayına iletti. Ancak 
kullandıkları şifrelerin kırılamaz olduğunu düşünen Alman Genelkurmayı bu şüphelerin yersiz 
olduğunu kendisine bildirdi [5, s.66]. Savaş boyunca Müttefiklerin şifre kırma çabaları sadece Mihver 
ülkelerine değil, kendilerine dost, düşman ve tarafsız kalan diğer birçok ülkeye de yönelmişti. Bu 
dönemde kırkdan fazla ülkenin askeri ve diplomatik mesajları ABD tarafından okunabiliyordu [13, 
s.3]. 
 
GCCS 1946’da ismini değiştirerek Government Communication Headquarters (GCHQ) olarak 
anılmaya başladı [7]. Đngiltere ile birlikte II. Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında sinyal 
dinleme ve şifre konusunda önemli ilerlemeler kaydeden ABD’de de başta AFSA (Armed Forces 
Security Agency) olmak üzere konuyla ilgili çeşitli birimler olmasına rağmen Kore Savaşında sinyal 
dinleme ve kod çözme konusundaki koordinasyonsuzluk, birimler arasındaki iç çekişmeler ve bunların 
getirdiği başarısızlık [12, s.30-31] 1952’de Washington ve Baltimore kentleri arasında yer alan Fort 
Meade merkezli National Security Agency’nin (NSA) kurulmasına yol açtı [8]. Asıl görev alanı ABD 
iç güvenliği olan FBI ve yurdışında operasyonel casuslukla görevli CIA’nin tersine NSA’nın görevi 
elektronik sinyal dinleme ve bunları ABD sivil ve askeri yönetimindeki “tüketicilere” sunmaktı. 
GCHQ’nun varlığı tüm dünya tarafından bilinmesine rağmen NSA’nın kuruluşu tam bir gizlilik içinde 
gerçekleştirildi. Öyle ki, gizlilik gereği NSA’nın kuruluşundan ABD Kongresinin bile haberi olmadı [5, 
s.13]; dolayısıyla bu teşkilatın hiçbir zaman bir kuruluş kanunu olmadı. Altında Başkan Truman’ın 
imzası bulunan yedi sayfalık gizli kuruluş belgesini bile açıklamayan NSA 1976 yılında bu belgeye 
kamu erişimini amaçlayan bir girişimi mahkeme kararıyla engelledi [5, s.16]. Ancak NSA ve kriptoloji 
üzerindeki gizlilik halesi Soğuk Savaş sürecinde dağılmaya yüz tuttu. Bunda David Kahn’ın 1967’de 
yayınlanan The Codebreakers [9] ve James Bamford’un 1982’de yayınlanan The Puzzle Palace [5] 
kitapları önemli bir rol oynadı. (Doğallıkla mizahi bir şekilde “No Such Agency” veya “Never Say 
Anything” terimleriyle belirtilen bu gizlilik diğer ülkelerdeki benzeri kuruluşlar için geçerli değildi. 
Başta Sovyetler Birliği olmak üzere çeşitli ülkelerdeki kuruluşlar karşılarındaki teşkilatın kuruluşundan 
ve yaptığı işlerden en başından beri haberdardılar.) NSA bu iki kitabın yayınlanmasını engellemek için 
çok çaba sarfetti, ancak başarılı olamadı [5, s.168-173]. Bamford’a göre aşırı gizliliğin nedeni diğer 
ülkelerin gizli servislerinin faaliyetlerini önlemek olduğu kadar kişisel mahremiyetlerine düşkün olan 
ABD vatandaşlarının gizli dinlemeler konusundaki duyarlılıklarıdır. Çünkü, aşağıda anlatılacağı gibi 
NSA ABD anayasasına ve kanunlarına aykırı olarak kendi vatandaşlarının iletişimini yoğun olarak 
gizlice dinlemektedir [5, s.358], [9].  
 
Yıllar boyunca NSA konusundaki gizlilik bu örgütün muazzam büyüklüğü gözönüne alındığında 
oldukça tuhaf bir hal almaktadır. Örneğin, 1960’ların başında varlığı herkesin malumu olan CIA’nin 
16685 personeline ve 401 milyon dolarlık bütçesine karşı NSA’nın 59000 personeli ve 654 milyon 
dolarlık bütçesi vardı [13, s.56]. 1969’a gelindiğinde NSA bütçesi bir milyar doları, personel sayısı ise 
93000’i aşmıştı. Bu durum NSA’yı ABD’nin diğer gizli servislerinin toplamından daha büyük bir 
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duruma getiriyordu [13, s.128]. Bunun doğal bir sonucu olarak da NSA’nın elinde bulunan bilgisayar 
kapasitesi tüm ABD kamu kuruluşlarından kullandıklarından fazlaydı [13, s.129]. Öyle ki, belki biraz 
da mizahi bir yaklaşımla NSA bilgisayarlarını yerleştirdiği ofis alanını alışılmış metrekare ölçüsü 
yerine hektarla ölçtüğünü ifade etmektedir [5, s.133]. 
 
Savaş sırasındaki verimli ABD-Đngiltere işbirliği 1946’da BRUSA (sonradan UKUSA) adlı gizli 
anlaşmanın imzalanmasıyla kalıcı bir hale döndü. COMINT (Communications Intelligence) alanındaki 
bu anlaşmaya göre taraflar bilgi ve personel değişimi ile birlikte operasyonel işbölümü konusunda en 
üst düzeyde işbirliği yapmayı kararlaştırdılar. Bu anlaşma bir süre sonra Đngilizce konuşulan diğer üç 
ülkenin de (Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda) katılmasıyla Soğuk Savaşın en önemli unsurlarından 
biri olan Echelon [6], [31] sisteminin kurulmasına yol açtı. Tüm dünyadaki telefon, teleks ve Internet 
trafiğini dinlemek amacıyla kurulan Echelon asıl olarak Doğu Blokunun askeri ve diplomatik 
haberleşme sistemlerini hedeflemekteydi. Ancak teknolojide ve siyasetteki olağanüstü gelişmeler 
Echelon’un zaman içinde eski önemini kaybetmesine yol açtı. Teknolojik olarak XX. Yüzyılın 
sonlarına doğru şekillenen Echelon asıl olarak o dönemde yaygın olarak kullanılan atmosferdeki radyo 
dalgalarına erişimi hedeflemekteydi. Bunun için dünyanın birçok ülkesindeki üslerden ve uzaydaki 
uydulardan yararlanmaktaydı. Hatta sınırlı ölçüde başarılı olmakla birlikte dünya kaynaklı olup aydan 
yansıyan radyo dalgalarını bile dinlemek Echelon’un faaliyetleri arasındaydı. Ancak fiber optik kablo 
teknolojisindeki büyük gelişmeler bu teknolojiyi hem ucuz, hem de çok yüksek kapasitelere erişir hale 
getirdi. Bunun sonucu olarak 1988’de uluslarası iletişimin sadece yüzde ikisi deniz altına döşenen 
kablolar vasıtasıyla gerçekleştirilirken bu oran 2000 yılında yüzde seksene çıktı. Buna paralel olarak 
Wave Division Multiplexing ve Synchronous Digital Hierarchy gibi yeni teknolojiler sinyali sıkıştırarak 
kablolu iletişimde kapasitenin çok daha verimli olarak kullanılabilme imkanlarını yarattı [5, s.175]. 
Dolayısıyla Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kurulan Echelon dinleme tesislerinin önemi 
zaman içinde azaldı; bu durum tüm Echelon sistemine yansıdı. Siyasi olarak Doğu Blokunun çöküşü de 
Echelon’un hedef tanımında büyük bir boşluk yarattı. Resmi olarak yeni hedefin terörizm ve 
uyuşturucu kaçakçılığı olarak ilan edilmesine rağmen Avrupa Birliği üyeleri başta olmak üzere diğer 
ülkeler son zamanlarda Echelon’un imkanlarının ABD ve diğer dört ülke tarafından kendilerine karşı 
ekonomik casusluk amacıyla kullanıldığından kaygı duymaktadırlar [16]. Bu kaygı nedeniyle AB üyesi 
ülkeler şifreleme ürünlerinin üretimi ve satışı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdılar [18, s. 256].  
 
Şifreleme teknikleri 
 
Tarih boyunca insanlar başkalarının okumamalarını istedikleri mesajları değişik formlara sokmuşlar ya 
da gizlemişlerdir. Mesajların sistematik bir şekilde önce anlaşılabilir halden anlaşılamaz hale 
sokulması, sonra da tekrar anlaşılabilir hale getirilmesi işlemlerine şifreleme ya da kriptoloji, form 
değişikliği olmadan mesaj içeriğinin gizlenmesi işlemine steganography denir. Bunlardan birincisine 
örnek olarak basit bir şifreleme aşağıda gösterilmektedir: 
 
 Asıl metin:  A B C D E F... 
 Anahtar    :  L K R B Z U... 
 
Bu örnekte en basit şifreleme tekniği olan ikame (substitution) kullanılmaktadır. Buna her harf başka 
bir harfle temsil edilmektedir: A yerine L, B yerine K... Örneğin, CADDE kelimesi RLBBZ olarak 
yazılır. Mesajın çözülmesi için gönderici ve alıcının anahtarı biliyor olması gerekir. David Kahn’a göre 
tarihte bilinen ilk ikame örneği MÖ 1900 civarında Mısır’da Khnumhotep II’nin mezarında bulunan bir 
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kayaya oyulmuştur [9. s.71]. Alışılmış hiyeroglafik semboller yerine başka sembollerin kullanıldığı bu 
yazıtta amaç şifreleme değil, muhtemelen bir büyüklük ve asalet duygusu vermektir. Tarihte bilinen ilk 
steganography örneklerinden biri Heredot tarihinde anlatılır: Pers kralı Darius’a isyan etmesi için 
Histaeus damadı Aristagoras’a gönderdiği mesajı kafası traşlı bir kölenin kafasına yazdıktan sonra 
saçların çıkmasını beklemiş ve ulağı bundan sonra alıcıya göndermiştir. Alıcının mesajı okumak için 
yapması gereken ulağın saçlarını kesmektir [14, s.11]. 
  
XX. yüzyılda yaşanan iki Dünya Savaşı askerlikte ve diplomaside kullanılan şifreleme tekniklerinin 
çok hızlı gelişmesine neden oldu. Yukarıda anlatıldığı gibi Müttefiklerin düşman şifrelerini kırarak 
mesajlarını okumaları ve belki de daha da önemlisi düşmanın bundan haberinin olmaması II. Dünya 
Savaşının sonucunda belirleyici bir rol oynadı. Savaşın sonuna doğru ABD Sovyet şifrelerini kırmak 
için yoğun bir kampanya başlattı. Bu dönemde ticari şirketler üzerinden yürütülen Washington’daki 
Sovyet Büyükelçiliği ile Moskova arasındaki mesajların bir kopyası ABD makamlarına gidiyordu. 
Mesajlar sadece bir defa kullanılan şifre anahtarlarını içeren kalıplarla (one-time pad) [19] 
oluşturuluyordu. Doğru kullanıldığında bu şekilde şifrelenen mesajların okunması günün teknolojisiyle 
imkansızdı. Ancak savaştan kaynaklanan yokluk ve aciliyet ortamında anahtarlar bir süre sonra değişik 
mesajlarda tekrar kullanılmaya başlandı. Bu durumdan kaynaklanan zafiyet ABD’li şifre kırıcıların 
işine yaradı. 1942’den 1948 yılında bu tekniğin terkedilmesine kadar geçen sürede tüm dünyada 
gönderilen yaklaşık 1.5 milyon Sovyet mesajının üçte ikisi ABD’nin eline geçti. Bunlardan 30.000’i 
aynı anahtarın birden fazla kullanılmasıyla oluşturulmuştu. 1980’e kadar bu mesajları çözmek için 
çalışan NSA 2.900 tanesini kısmen okumayı başardı. Bu kadarı bile savaş sonrasında ABD içindeki 
Sovyet casusluk faaliyetlerinin açığa çıkarılmasında büyük rol oynadı [12, s.20-21].  
 
II. Dünya Savaşı sonrasında çok sayıda sömürge ülkenin bağımsızlığını kazanmasıyla şifreleme 
konusuna ilgi gösteren ülkelerin sayısı önemli ölçüde artmış oldu. Askeri ve diplomatik mesajlarının 
başkaları tarafından kolaylıkla ele geçirildiğini bilen ülkeler pratik ve kırılması zor şifreleme 
sistemlerini edinmek için yoğun bir faaliyete girdiler. Bu dönemde Đsveç’te Boris Hagelin tarafından 
kurulup sonradan Đsviçre’ye taşınan Crypto AG’nin cihazları [9, s.425-434] şifreleme konusunda 
dünyada en büyük pazar payına sahipti [5, s. 407-408]. Ancak, NSA’nın bu cihazlara ve Hagelin’e 
karşı gelişen ilgisi ve bu ortamda oluştuğuna inanılan işbirliği nedeniyle NSA’nın Hagelin cihazları ile 
şifrelenen mesajları o dönemde kolayca olmasa bile belli bir çaba sonucunda okuyabildiği 
düşünülmektedir. Bunun anlamı NSA’nın savaş sonrasında ABD’nin kendisine dost, tarafsız veya 
düşman çok sayıda ülkenin gizli mesajlarını okuma yeteneğidir. 
 
Soğuk savaş sırasında bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler tek kullanımlık anahtarları 
içeren kalıpların ve Enigma gibi rotorların kullanıldığı mekanik şifre araçları yerine bilgisayarların 
mesaj şifrelemede ve şifre çözmede yoğun olarak kullanılmasına yol açtı. 1970’lerde ABD’de IBM’in 
girişimiyle geliştirilen DES (Data Encryption Standard) [22] [9, s.979-981] NSA’nın da geliştirme 
sürecine dahil olması nedeniyle şüpheyle karşılandı. Mesajı şifrelemek ve şifreyi çözmek için tek bir 
anahtarın kullanıldığı bir şifre sistemi olan DES’e NSA’nın müdahalesi asıl olarak sistemin kullandığı 
şifre anahtarının 128 bit’ten 56 bit’e düşürülmesi üzerineydi. 128-bit mesajların kırılmasının 56 bit 
mesajlara göre çok daha güç olması nedeniyle (bir “arka kapı” sağlayacak algoritmanın yokluğunda 
“kaba kuvvet” denilen yöntemlerle birincinin çözümü yaklaşık 272 kat daha fazla bilgisayar zamanı 
gerektirir) NSA DES şifrelerinin kendi bilgisayarları tarafından kırılabilecek kadar zayıf, fakat 
başkaları tarafından kırılamayacak kadar kuvvetli olmasını istiyordu. Sonuçta IBM anahtar uzunluğunu 
NSA’nın istediği şekilde 56 bit’e düşürmeyi kabul etti [5, s.436-438]. 
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Bilgisayarların gitgide daha fazla güçlenmesi ve maliyetlerinin düşmesiyle DES’in yetersizlikleri 
belirgin hale geldi. 1970’lerde birbirlerinden bağımsız olarak GCHQ ve Stanford Üniversitesinden 
Martin Hellman ve Whitfield Diffie asimetrik şifreleme, yani biri gizli diğeri açık olan iki anahtarı 
içeren şifreleme sistemleri üzerine çalışmaktaydılar. Bu çalışmalar sonucunda AES (Advanced 
Encryption Standard) [24] şifreleme sistemi geliştirildi. AES 2002’de ABD’de resmi olarak DES’in 
yerini aldı. Halen AES’in NSA ve diğer ülkelerdeki benzerleri tarafından kırılıp kırılamadığı ve eğer 
kırılabiliyorsa bunun ne uzunluktaki anahtarlar için ne kadar bilgisayar zamanı gerektirdiği günümüzün 
en merak edilen sırlarından biridir. Bu soruya muğlak bir cevap Bamford’un The Shadow Factory 
kitabında mevcut. Buna göre NSA son zamanlarda ticari ve özel hayat alanlarında şifrelemenin 
artmasından rahatsız. Özellikle 256 bit’in üzerindeki şifrelemeler için fazla zaman harcamak zorunda 
kalıyor [4, s.138].  
 
Sesli iletişimi değiştirerek (scramble) anlaşılmaz hale getirmek (ciphony) uzun zamandan beri bilinen 
ve kullanılan bir tekniktir. Bu teknik şifrelemeyle birlikte günümüzde tüm güvenlik dereceli sesli 
iletişimlerde kullanılmaktadır. 1939’da Churchill ve Roosevelt arasındaki okyanus ötesi konuşmalar bu 
teknikle gerçekleşmiş olmasına rağmen ABD ve Đngiltere arasındaki denizaltı kablosuna hat döşeyen 
Alman Posta Bakanlığı tarafından dinlenmekteydi. Birkaç aylık bir çalışma sonucunda Almanlar 
konuşmayı anlaşılabilir hale getirmeyi başardılar. Bu yolla iki Anglofon lider arasındaki çok gizli 
görüşmelere Hitler de kendi ofisinden kulak kabartma imkanına sahip oldu [12, 357-358].  
 
Kişisel bilgilerin ve iletişimin mahremiyeti için kullanılabilecek bazı yazılımlar mevcuttur. Bilgisayarın 
işletim sistemi vasıtasıyla diski şifreleme imkanının yanısıra (örneğin, MS Windows’da cipher komutu 
bunun için kullanılabilir) açık kodlu ve ticari çeşitli yazılımlar da kullanılabilir. Bunların en 
yaygınlarından olan ve Phil Zimmerman tarafından geliştirilen PGP (Pretty Good Privacy) [56] [57] 
uzun süre genel kullanıma açık olarak kaldı; ancak bir süre önce Symantec firmasına satıldı. PGP’nin 
önemi kişisel mahremiyeti önemseyenlerin kolayca elde edebileceği bir yazılım olarak dosya ve disk 
ile birlikte e-mail mesajlarını da şifrelemek için yaygın olarak kullanılmasındandır. Zimmerman 
tarafından kaynak kodu yayınlanan [58] PGP ABD Adalet Bakanlığı tarafından RSA [59] patentini 
ihlal ettiği gerekçesiyle kovuşturmaya maruz kaldı. Daha sonra bilinmeyen bir nedenden ötürü bu 
soruşturma rafa kaldırıldı [18, s.230]. Soruşturmadan vazgeçilmesinin nedeni Zimmerman’ın kişisel 
mahremiyet konusunda hassas olan güçlü Massachusetts Institute of Technology’yi arkasına alması 
olduğu gibi şifrelenmiş mesajların NSA bilgisayarları tarafından otomatik olarak kaydedilip daha sonra 
analiz edilmesi olabilir [18, s.111]. Bu durumda NSA’nın bu mesajları çözme imkanının olduğu 
düşünülebilir.  
 
Yine kişisel olarak kullanılabilecek çeşitli yazılımların içinde şifreleme sistemleri bulunmaktadır. 
Örneğin Microsoft Ofis ve bazı sıkıştırma programları dosyaları ancak bir şifre vasıtasıyla açılabilecek 
duruma getirebilirler. Ancak PGP’nin aksine bunlar oldukça zayıf şifreler olup profesyoneller 
tarafından kolaylıkla kırılabilirler. Kişisel şifrelemede dikkat edilmesi gereken bir husus da şifreleme 
işlemi sırasında bazen bilgisayarın veriyi şifresiz olarak diskin üzerine yazıp daha sonra silmesidir. Bu 
silinen veriler eğer üzerlerine başka birşey yazılmamışsa ilerde kolaylıkla kurtarılabilir. Çok hassas 
uygulamalarda bilgisayarın, ekranın ve hatta elektrik kablosunun oluşturduğu elektromanyetik 
emisyona da dikkat etmek gerekir. Bunlar uzaktan erişilip okunması mümkün olan dalgalardır [12, 
s.309-310, 488].  
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NSA ve Türkiye 
  
Tüm Soğuk Savaş boyunca Türkiye Batı Dünyasının bir ön karakolu olarak sürekli nükleer savaş 
tehdidiyle yaşadı. Savaş tehdidi Ekim 1962’de en yüksek dereceye çıktı. Bu tarihte Sovyetler 
Birliği’nin Küba’ya nükleer füzeler yerleştirdiğinin açığa çıkmasıyla başlayan kriz birkaç gün içinde 
tüm dünyayı yok edebilecek bir tehdit haline geldi. Sovyet füzelerinin en önemli yerleştirilme nedeni 
daha önce ABD’nin Đzmir civarına on beş Jupiter füzesinden oluşan beş nükleer füze bataryası [25] 
yerleştirmesiydi. Muhtemelen ABD iletişimini dinleyen Sovyetler bunu en başından beri biliyordu; 
çünkü Sovyet jetleri keşif amacıyla Đzmir çevresinde uçmaya başladılar. Bunlardan biri fotoğraf 
çekmeye çalışırken düştü [26]. Kriz Kennedy ve Kruşcev arasındaki pazarlıklar sonucu Küba ve 
Türkiye’deki füzelerin karşılıklı olarak çekilmesi kararı alınmasıyla [12, s.120-122] ortadan kalktı. 
Böylece Türkiye nükleer bir savaşta ilk vurulacak ülke olmaktan geçici olarak kurtuldu. 
 
Ne var ki, Sovyetler Birliğine  yakın bir coğrafyada bulunan Türkiye NSA faaliyetleri için ideal bir 
konumdaydı. Ülkenin NATO’ya girmesiyle her bölgede çok sayıda dinleme istasyonu kuruldu. 
Bunların en önemlisi Karamürsel’de bulunan ve muazzam büyüklükteki anteni yakın zamanlarda 
sökülünceye kadar çok uzaklardan görülebilen ABD üssüydü. NSA jargonunda “fil kafesi” denilen bu 
anten [12, s.154] vasıtasıyla Karamürsel NSA’nın tüm dünyadaki en önemli birimlerinden biri haline 
geldi, çünkü Sovyetler Birliğine yakınlığı nedeniyle bu ülkedeki telsiz iletişiminin büyük bir kısmı ile 
birlikte sonradan adı Baykonur olarak değiştirilen Tyuratam füze sahasındaki aktiviteyi izleyebiliyordu 
[5, s.208].  
 
Karamürsel’den izlenen Sovyet iletişimi arasında zamanın çok önemli uzay faaliyetleri de yer 
almaktaydı. 12 Nisan 1961’de uzaya ilk gönderilen insan olan Yuri Gagarin’in yer üssüyle tüm 
iletişimi Karamürsel üssü tarafından dinlenmişti. Ses iletişimi şifreli olmasına rağmen, NSA uçuş 
sırasındaki iletişimi Sovyetlerin bir hata sonucu şifresiz bıraktıkları başka bir kanaldan dinlemeyi 
başarmıştı. Böylelikle Sovyetler Birliğinin potansiyel bir olumsuzluğu düşünerek önceden açıklamadığı 
ilk insanlı uzay uçuşu ABD tarafından tüm dünyadan önce öğrenildi [12, s.154-155]. NSA aynı şekilde 
23 Nisan 1967’de atmosfere girerken yanarak parçalanan Soyuz-1 uzay aracındaki kozmonotun son 
dakikalarında eşi ve o anda duygulanarak ağlamaya başlayan Başbakan Kosigin ile konuşmasını da 
Karamürsel’den dinleme fırsatına sahip oldu [5, s.214-215]. 
 
Đncirlik Soğuk Savaşta ABD’nin U-2 casus uçaklarının konumlandığı az sayıda üslerden biriydi. 
Buradan ve Pakistan’da Peşaver’den kalkan U-2’ler çok yüksek irtifadan uçarak hem fotoğraf 
çekiyorlar, hem de Sovyet radarlarını tetikleyerek bu cihazların yaklaşık konumlarını, hassasiyetlerini, 
çalışma frekanslarını ve diğer teknik özelliklerini ölçebiliyorlardı. Bunlar çok önemliydi, çünkü 
potansiyel bir ABD saldırısı sırasında ilk yapılacak şeylerden biri bu bilgiler vasıtasıyla radarları 
susturmaktı. Bundan başka U-2’yi düşürmek için havalanan Sovyet uçaklarının konumları, sayıları ve 
iletişim bilgileri de NSA’nın çeşitli birimleri tarafından izleniyordu [13, s.52-53]. Tüm bunlar her U-2 
uçuşunu ABD Başkanının sözlü emri ve kişisel takibi ile gerçekleştirecek kadar değerli ve gizli hale 
getiriyordu [12, s.43]. U-2 kaynaklı bu bilgi akışı Sovyetlerin U-2 uçuş yüksekliğine erişecek nitelikte 
füzeler geliştirip 1 Mayıs 1960’da pilot Gary Powers komutasındaki uçağı düşürdükleri tarihe kadar 
sürdü [27]. Bu uçuş Türkiye’de yaygın olarak bilinenin aksine Đncirlik değil, Peşaver kaynaklıydı. 
 
Benzer bir olay daha önce 2 Eylül 1958’de meydana gelmişti. Zamanın teknik olanakları Sovyet 
radarlarını tetiklemek için Sovyet hava sahasına girmeyi gerektiriyordu. Đncirlik’den havalanan ve NSA 
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personelini taşıyan bir EC-130 casus uçağı radar sinyalleri ve askeri iletişim hakkında bilgi edinmek 
için Kars civarında Sovyet hava sahasına girdi. Hemen havalanan Sovyet savaş uçakları EC-130’u 
takip ederek Ermenistan üzerinde düşürdüler. Bu esnada Sovyet iletişimini dinleyen Trabzon’daki NSA 
üssü Sovyet uçaklarının kendi aralarındaki konuşmaları dinleyerek EC-130’un düşürülüşünden anında 
haberdar oldu. Uçak ABD tarafından “kayıp” olarak ilan edildikten sonra resmi bir Sovyet bildirisinde 
düşen uçağın bulunduğu açıklandı. NSA’nın yetenekleri konusunda çok önemli bilgiler sunan ve 
uçağın bilerek düşürüldüğünü belgeleyen Sovyet pilotlarının konuşmaları NSA’nın itirazına karşı 
Amerikan yönetimi tarafından açıklandıktan sonra bile Sovyetler bu konuşmaların sahte olduğunu ve 
uçağı kasten düşürmediklerini savunmaya devam ettiler [5, s.232-238]. Diğer taraftan tüm ayrıntıları 
yayınlanmış Sovyet hava sahası içindeki benzer sayısız casusluk uçuşlarına rağmen [12, s.32-38] 
NSA’nın resmi web sitesi uçağın Sovyet hava sahasına “yanlışlıkla” girdiğini iddia etmektedir [28]. 
 
NSA’nın faaliyet alanlarından biri de düşman sayılan ülkelerle birlikte tarafsız ve müttefik ülke 
haberleşmelerini de izlemektir. Bu kapsamda tüm ülkelerin şifre sistemleri kırılmaya çalışılmaktadır. 
James Bamford’a göre 1960’ların başında yüksek nitelikli Sovyet şifreleri NSA tarafından kırılamamış 
olsa bile aralarında Đtalya ve Fransa’nın da olduğu kırkdan fazla ülkenin haberleşme şifreleri kırılmış ya 
da ele geçirilmişti. Bazen uzun ve zahmetli olan şifre kırma işlemleri yerine yerine rüşvet gibi kestirme 
yollar da kullanılıyordu. Örneğin, NSA Türkiye’nin haberleşme kod ve şifrelerini 1962’de Washington  
Büyükelçiliğindeki bir iletişim görevlisine rüşvet vererek ele geçirmişti [12, s.147]. Sovyetler Birliğine 
iltica eden iki NSA analistinin açıklamaları [5, s.185-188] sonucu açığa çıkan bu olayın münferit bir 
vaka olmadığını düşünmek için yeterli neden vardır. 
 
Coğrafi ve tarihsel konumu GCHQ’nun da Türkiye’ye özel bir önem vermesine yol açtı. Teşkilatın 
Đngiltere’nin yurtdışındaki temsilciliklerinde çalışan sinyal dinleme biriminin en kalabalık olarak 
konumlandığı yerlerden biri de Đstanbul Başkonsolosluğu idi. Bir ara bu birimde çalışan sayısı 16’ya 
kadar çıktı [5, s.492]. 
 
NSA ve yetenekleri 
 
Mutlak gizlilik ilkesiyle çalışan NSA ve benzeri teşkilatların imkan ve yetenekleri de doğallıkla gizlilik 
perdesinin ardında yer almaktadır. Buna rağmen NSA’nın faaliyetlerinden açığa çıkmış oldukça geniş 
bir yelpaze mevcuttur. Bu kısımda bu faaliyetlerden bazıları anlatılacaktır. 
 
NSA ve benzeri örgütlerin elektronik sinyal takibi ve ele geçirilen sinyallerin şifrelerini çözmek olmak 
üzere başlıca iki görev alanı vardır. Günümüzde teknolojinin eriştiği düzey sayesinde sinyal takibi 
göreli olarak kolay olmakla birlikte şifre çözmek daha fazla zaman ve emek gerektirmektedir. Internet, 
cep telefonu gibi olağanüstü hızla yayılan teknolojilerin milyarlarca insan tarafından kullanılması da 
işleri zorlaştırmaktadır. Hedef tayin edildiğinde sinyalleri ele geçirmek NSA ve benzerleri için 
genellikle zor olmamasına rağmen bilinen bir e-mail adresi gibi hedeflerin mevcut olmadığı 
durumlarda sayısız iletişim ağındaki milyarlarca sinyal analiz edilmektedir. “Elektrik süpürgesi” de 
denilen bu durumlarda [18, s.173] erişilebilen sinyallerin tümü kaydedilerek aralarında “ilginç” olanlar 
saptanmaya çalışılmaktadır. Bunun için de veri madenciliği ve mesajda anahtar kelime aranması gibi 
teknikler kullanılmaktadır. Ancak bu teknikler de belli bir aşamadan sonra insan muhakemesine ihtiyaç 
duymaktadır. Bunun anlamı olağanüstü hacimdeki mesaj sayısının –belli ölçülerde insan gücüyle- 
analiz edilmesi gerektiğidir. Bu ortamda NSA ve benzeri örgütler hakkıyla analiz edebilekleri verinin 
belki de binlerce kat üzerindeki muazzam veri büyüklüğü ile başetmek zorundadırlar [5, s.223] [13, 
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s.304]. NSA’nın tüm dünyaya yayılı dinleme ağı vasıtasıyla elde ettiği bu akıl almaz büyüklükteki veri 
akışının her üç saatlik kesiminin dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan ABD Kongre 
Kütüphanesindeki veriye eşit olduğu belirtilmektedir [4, s.35]. Tüm bu veri akışının sağlanması için 
NSA eski Direktörlerinden Hayden’ın deyimiyle “dünya iletişim ağının içinde yaşamaktadır” [4, 
s.108].   
 
Soğuk Savaş sırasında Doğu ve Batı Blokları arasında oluşan “dehşet dengesinin” en önemli 
unsurlarından biri orta ve uzun menzilli nükleer başlık taşıyan balistik füzelerdi. Hedefe erişmeleri 
onbeş dakika ile yarım saat arasında değişen bu füzelerin ateşlenme ve seyir sırasındaki telemetri 
bilgileri deneme esnasında Sovyet füzeleri tarafından şifrelenmeden yer istasyonlarına 
gönderilmekteydi. Füzeler hakkında çok önemli bilgiler içeren bu belgelerin 1977’de NSA’nın 
Rhyolite [34] uyduları tarafından okunduğunu öğrenen Sovyetler bu tarihten sonra ya telemetri 
bilgilerini şifrelediler veya atmosferde radyo sinyalleri ile göndermek yerine füzenin uçuştan sonra 
paraşütle atmasını sağladılar. 
 
Doğal olarak her gizli servis gibi NSA da imkan ve yeteneklerini elinden geldiğince gizlemeye 
çalışmaktadır. Bu çabalara kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi yaymak da dahildir. Bu konuda Chatter 
kitabının yazarı Patrick Keefe’ye söylendiği gibi “Echelon ve benzerleri hakkında dünya kamuoyunun 
bildiği herşey on sene eskidir” [14, s.69] sözü muhtemelen NSA için de geçerlidir. Bu bilinmezlik ve 
kasıtlı olarak yanıltma ortamı NSA hakkındaki bilgilerin belli ölçüde sis perdesi ardında kalmasını 
sağlamaktadır. Buna Soğuk Savaş zamanında NSA’nın Sovyet şifrelerini ne ölçüde kırabildiği gibi 
temel birkaç nokta da dahildir. Örneğin, Diffie ve Landau bu gizlilik ortamına dikkat çektikten sonra 
eldeki verilere göre muhtemelen NSA’nın Sovyetlerin güçlü şifrelerini 1980’lerin başına kadar kırmış 
olabileceğini yazarken [18, s.105] Bamford kitaplarında bunun Soğuk Savaş boyunca ancak kısmen 
gerçekleştiğini yazmaktadır [12, s.21]. Aid’e göre ise 1948’e kadar Sovyet mesajları okunabilmesine 
rağmen o yılın 29 Ekim tarihinde Sovyetlerin kullanmaya başladıkları yeni şifreler 1970’lerin sonuna 
kadar kırılamamıştı [13, s.17-18, 163-165]. Ancak bunun tersi genel olarak geçerli değildi. Gerek gizli 
bilgilere sahip ABD ve Đngiltere personelinin ideolojik ve ekonomik nedenlerle Sovyetler hesabına 
casusluk yapması, [12, s.244] [5, s.502-507] gerekse 1960 ve 1970’lerde gelişen iki olay nedeniyle  
Sovyetler Birliği ABD mesajlarını çözmekte fazla zorluk yaşamadı.  
 
Bu olaylardan ilki casus gemiler kullanımıyla ilgiliydi. 1960’larda ABD ve Sovyetler Birliği birçok 
gemiyi dinleme cihazlarıyla donatarak casusluk faaliyetleri için belli hedeflere gönderdiler  [12, s.309-
310]. Bunlardan NSA’ya ait Pueblo [23] gemisi 1968’de Kuzey Kore açıklarında bu ülkenin iletişimini 
dinlerken Kuzey Kore donanması tarafından personeliyle birlikte ele geçirildi. Gemiden çıkan ve 
Sovyetlere teslim edilen KW-7 şifre makinasının ve diğer materyalin  önemi büyüktü, çünkü Sovyetler 
o zamana kadar fiziksel olarak bu makinaya sahip olmamışlardı. Telaş içindeki Beyaz Saray’ın 
“geminin okyanusta bilimsel araştırma amaçlı bir görevi olduğu” açıklaması dünyada herkesi 
güldürürken Kuzey Kore televizyonunda gemiden çıkan çok gizli NSA belgelerinin fotoğrafları 
yayınlandı. Bundan birkaç gün sonra da NSA’nın erişebildiği Sovyet ve Kuzey Kore iletişimi ya 
tümden kesildi, ya da çözülemez hale geldi [13, s.141-142]. Pueblo olayından sonra hasar kontrolu 
amacıyla ABD hemen şifre anahtarlarını değiştirmesine ve bazı donanım değişiklikleri yapmasına 
rağmen Sovyet casusları tarafından temin edilen yeni anahtarlarla ve donanım planlarıyla Sovyetler 
Birliği uzun süre gizli ABD mesajlarını kolaylıkla dinledi [12, s.276-277]. Benzer bir olay da 1975’de 
gerçekleşti. Sonradan adı Ho Chi Minh olarak değiştirilen Saygon’un düşmesiyle birlikte Kuzey 
Vietnam ve Vietkong birliklerinin eline geçen ABD Büyükelçiliğindeki çok gizli bazı donanım ve şifre 
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malzemesi olağanüstü değerde bir ganimet olarak Sovyetler Birliğine ve Çin’e aktarıldı. Bu utandırıcı 
olaylar NSA tarafından uzun süre sır olarak saklanmaya çalışıldı [12, s.352-353]. 
 
Çok büyük maddi olanaklara sahip olan NSA kendi amaçları doğrultusunda işbirliği yapabileceği 
firmaları her zaman desteklemeye çalıştı. Bu kapsamda Bamford’un “gözetim-sanayi kompleksi” 
(surveillance-industrial complex) adını verdiği [4, s.197-200] NSA ile birlikte çevresindeki taşeron 
şirketlerden oluşan bir yapı kuruldu. Fiziksel olarak bu yapının bir kısmı halen Fort Meade 
yakınlarında bulunan  National Business Park (NBP) içinde yer almaktadır. 2007 senesinde ABD’nin 
tüm casusluk harcamaları 60 milyar dolar civarında olup bunun yüzde 70’i özel sektör firmalarına 
gitmiştir. NSA yöneticileri ve NSA’ya iş yapan firmalar arasında da hızlı bir personel trafiği 
bulunmaktadır. 
 
Bu trafik NSA’ya bazen somut faydalar sağlayan projelerle sonuçlanırken, yapılabilirliği şüpheli 
projeler teşkilat içindeki ve çevresindeki bir kısım uyanığa büyük maddi çıkarlar sağlamaktadır. 
Reagan dönemindeki Đran-Kontra skandalının [51] baş aktörlerinden olup yalan beyan ve evrakta 
sahtekarlık gibi suçlardan mahkumiyeti bulunan emekli amiral John Poindexter’ın [50] Total 
Information Awareness (TIA) projesi de bunlardan biridir [52], [62]. 11 Eylül saldırıları sonrasındaki 
panik ortamında NSA’nın kabul ettiği 200 milyon dolar bütçeli bu projeye göre insanların 
kaydedilebilen tüm hareketleri analiz edilmek üzere bilgisayarlara yüklenecekti. Kredi kartıyla alışveriş 
yapmak; herhangi bir dergiye abone olmak; herhangi bir web sitesini ziyaret etmek; alınan ve 
gönderilen tüm e-mail mesajları; okulda ve üniversitede alınmış her not; yapılan her seyahat; satın 
alınan her kitap ve katılınan her etkinlik gibi akla hayale gelebilen tüm insan etkinliklerinin yüklendiği 
veritabanında veri madenciliği programları çalışarak kimin potansiyel terörist olabileceğini 
hesaplayacaktı. Bu iki aşamalı projenin bilgi toplama safhası muhtemelen NSA’nın zaten halen 
yapmakta olduğu faaliyetler arasında olduğu için bu konuda fazla sorun olmamasına rağmen ikinci 
safhasındaki analiz kısmı Alaaddin’in sihirli lambasını andırmaktadır. “Đnsanların düşüncelerini 
okuyacağız” sloganıyla NSA’ya ve siyasi karar vericilere pazarlanan sistem eğer yaratıcılarının 
düşüncelerini okuyabilseydi muhtemelen şişkin banka hesaplarından başka bir şey göremeyecekti! 
 
Birinci safhasıyla bile bireysel mahremiyeti tümüyle yok edeceği açık olan proje gördüğü yoğun 
tepkiler üzerine kısa bir süre sonra rafa kaldırıldı. Bunun üzerine Poindexter da istifa etmek zorunda 
kaldı [4, s.99-104]. Ancak çoğu kişi projenin bir bütün olarak rafa kalkmış olmasına rağmen insanlar 
hakkında bilgi toplama kısmının tüm hızıyla devam ettiğine inanmaktadır. Eğer bu doğruysa ABD’nin 
tüm zamanların gördüğü en etkili gözetim toplumu olduğu söylenebilir. TIA projesinin yapılması 
imkan dahilinde olan bazı bileşenlerinin halen başka isimler altında devam ettiği konusunda belirtiler 
mevcuttur [52]. Bunların arasında olan Aquaint gibi projelerle davranış analizi teknikleri geliştirilmeye 
çalışılmaktadır.  
 
NSA ve karanlıklar 
 
Askeri bir casusluk örgütü olarak NSA hiçbir zaman kendini etik ve hukuki bağlarla sınırlamadı. Gerek 
kendi vatandaşlarını gizlice dinlerken, gerekse diğer ülkelerdeki casusluk faaliyetleri sırasında çoğu 
diğer casusluk örgütleri gibi hedefe varmak için ne gerekiyorsa onu yaptı. Çok büyük imkanları 
nedeniyle de bunda genellikle başarılı oldu. 
 



 10 

Şifre çalmanın şifre kırmaya oranla çok daha az çaba gerektirmesi ve ucuz olması nedeniyle NSA diğer 
ülkelerin ABD’deki temsilciliklerine gizlice girerek şifre bilgilerini çalmak üzere bir ekip oluşturdu 
[12, s.477-480]. “Kara çanta” denilen bu işlem FBI’in uzmanlık alanına girdiğinden bu konuda bir 
NSA-FBI işbirliği oluştu. Ancak bu işbirliği FBI Direktörü Edgar Hoover’ın 19 Temmuz 1966 
tarihinde yayınladığı ve FBI’ın o tarihten itibaren bu yöntemi terkettiğini açıkladığı bir bilgi notuyla 
geçici olarak durdu [5, s.336-338]. Buna rağmen bu operasyonlar Hoover’ın 1972’de ölmesiyle tekrar 
başladı. Bu kapsamda Büyükelçiliklerine girilip şifreleri çalınan ülkelerden Hindistan ve Pakistan’ın 
adı geçmektedir [12, s.433]. Her ne kadar başka hangi ülkelerin temsilciliklerine girildiği konusunda 
açığa çıkmış bir bilgi yoksa da bu çok riskli ve görülmemiş ölçüde diplomatik skandal yaratabilecek 
yöntemin FBI Direktörünü bile rahatsız edecek ölçüde yaygınlıkla yapıldığı düşünülebilir. 
 
Soğuk Savaş sırasında ABD’nin yurtdışındaki temsilciliklerinde de NSA yoğun bir faaliyet içindeydi. 
Bu faaliyetlerden biri Moskova’daki ABD Büyükelçiliğinden üst düzey Sovyet yöneticilerin araç 
telefonlarının dinlenmesiydi. Gamma Gupy kod adıyla anılan ve fazla gizlilik derecesi olmayan bu 
konuşmaları dinlemekten amaç sınırlı da olsa muhatapların özel yaşamı ve kişilikleri hakkında bilgi 
sahibi olmaktı [5, s.359-360]. Bu dinlemelerden bir süre sonra haberdar olan yöneticiler konuşmaya 
devam ettiler; ancak konuşmalar NSA açısından eskiye oranla daha bile verimsiz hale geldi. Aynı 
zamanda Đngiltere’nin Moskova Büyükelçiliğinden de yapılan bu dinlemeler acil durumlarda bile fazla 
işe yaramıyordu; çünkü dinlenenler bu durumlarda “ay kırmızıdır” gibi kendi aralarında önceden 
anlaştıkları şifreli cümlelerle konuşuyorlardı [13, s.144]. Aynı şekilde KGB de Washington, New York 
ve San Fransisco’daki temsilciliklerinden ABD içi telefon konuşmalarını dinliyordu. Örneğin, Adalet 
Bakanı Griffin Bell’in gizlilik dereceli bir konuşmasının KGB tarafından dinlendiği açığa çıkarıldı [13, 
s.163-164].  Bugün bile ABD elçiliklerinde bulunan özel odalardaki ekipman vasıtasıyla diğer birçok 
ülkenin çok önemli ve gizli iletişimini dinleyebilecek nitelikte özel odalar bulunması yaygın bir 
uygulamadır [4, s.214]. GCHQ da Đngiltere’nin yüzyıllardır yaptığı yabancı büyükelçiliklerin 
iletişimini denetlemek işini günümüzde de modern usullerle devam ettirmektedir [5, s.500-502]. 
 
Denizaltı kablolarının NSA tarafından dinlenilmesi Soğuk Savaşın en önemli casusluk faaliyetlerinden 
biriydi. NSA Asya’nın Doğusundaki Okhotsk denizinde Sovyet askeri haberleşmesi için kullanılan bir 
kablonun varlığını öğrenerek 1975 yılında CIA ve ABD Deniz Kuvvetleri ile birlikte Ivy Bells adı 
verilen çok gizli bir operasyon başlattı [12, s.370-374], [43], [44]. Operasyon gereği özel olarak 
donatılmış Halibut denizaltısı kabloyu bularak yaklaşık 120 metre derinlikte üzerinde çalışmaya 
başladı. NSA ekibi birçok kanalı içeren kablodan bazıları şifreli bazıları şifresiz çok önemli askeri 
mesajları dinledi ve kaydetti. Đki haftalık bir çalışmadan sonra teknik bir arıza nedeniyle denizaltının 
bölgeyi terk etmek zorunda kalmasıyla çalışmalar kesilmek zorunda kaldı. Guam’da arıza giderildikten 
sonra bölgeye dönüp kablonun yanında üç hafta daha kalan Halibut bu süre boyunca kablodan geçen 
tüm ses ve veri trafiğini kaydederek NSA merkezine analiz için gönderdi. Bu proje o denli verimli oldu 
ki kablo için yeni bir sistem kuruldu. Sistem özel olarak üretilen büyük kayıt cihazlarının denizaltılar 
tarafından getirilerek kabloya bağlanmasını ve denizaltının ayrılmasından sonra veri kaydının otomatik 
olarak başlamasını içeriyordu. Bir süre sonra da denizaltı yine gelerek dolu cihazı boşuyla 
değiştiriyordu. Çok faydalı olduğu görülen proje Sovyetlerin başka denizaltı kabloları için de 
tekrarlandı. Soğuk Savaşın en önemli casusluk başarılarından biri olan bu proje William Ronald Pelton 
isimli bir NSA çalışanının Ocak 1980’de projeyi para karşılığı Washington’daki Sovyet 
Büyükelçiliğinde KGB’ye anlatmasına kadar devam etti. Sovyetler bu tarihten ancak aylar sonra 
1981’de cihazı kablodan çıkardılar. Bu süre boyunca da kablodan NSA’yı yanıltıcı bilgi aktarmaya 
devam ettiler. ABD olayın aslını ancak 1985’de Pelton’un  KGB’de ilk temas kurduğu kişi olan Vitaly 
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Yurchenko’nun ABD’ye iltica etmesiyle öğrenebildi. (Üç ay sonra Yurchenko’nun Sovyetlere geri 
dönmesiyle bu ilticanın bir mizansen olduğu ortaya çıktı. Buna göre Yurchenko daha önemli bir Sovyet 
casusu olan Aldrich Ames’in görevini sürdürebilmesi için yanıltıcı bilgi vermek üzere ABD’ye iltica 
eder görünmüştü.) Denizden çıkarılan kayıt cihazı halen Moskova’daki Rusya Gizli Servis Müzesinde 
sergilenmektedir [13, s.184]. 
 
Yukarda da belirtildiği gibi son zamanlarda atmosferdeki radyo dalgaları yerine denizaltı ve yeraltı 
fiber optik kablolarının giderek artan oranda kullanılması NSA için bazı yönlerden güçlük, bazı 
yönlerden ise kolaylık sağladı. Güçlük asıl olarak dünya yörüngesindeki uydulardan atmosferdeki 
radyo sinyallerini dinleme imkanının azalmasıyla ortaya çıktı. Her ne kadar mikro-dalga iletişimi 
birbirini gören kuleler vasıtasıyla yapılmaktaysa da dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle ufuk çizgisinden 
uzaya yükselen sinyaller Rhyolite uyduları vasıtasıyla kolaylıkla dinlenmekteydi. Fiber optik kabloları 
dinlemek ise ancak kablolara fiziki erişimle mümkün olabiliyordu. 
 
Kablolara erişim bazen kabloları işleten ticari iletişim firmalarıyla gizli (ve çoğu zaman kanundışı) 
anlaşmalar yapılmak suretiyle sağlandı. Bunun yapılamadığı durumlar için CIA ve NSA ortaklığıyla 
SCS (Special Collection Service) isimli gizli bir teşkilat kuruldu. Bamford’a göre merkezi CIA ve NSA 
merkezleri arasındaki 11600 Springfiled Road, Laurel, Maryland adresinde bulunan bu birimin 
görevlerinden biri yabancı ülkelerde kilit önemdeki birkaç görevliyi rüşvetle satın alarak düğüm 
noktalarına gizli özel cihazlar yerleştirmektir. Bunun yapılamadığı durumlarda SCS yerleşim 
yerlerinden uzak bölgelerde fiber-optik ve bakır kabloların üzerine özel dinleme cihazları 
yerleştirmektedir [4, s.212-215]. ABD Deniz Kuvvetlerinin Jimmy Carter isimli denizaltısı [32] da 
Ortadoğu ve başka bölgelerdeki denizaltı kablolarına dinleme cihazları yerleştirmek için özel bir 
şekilde donatılarak 2004’de hizmete girmiş olmasına rağmen [33] Bamford’a göre teknik sorunlar 
nedeniyle görevini yerine getirememektedir [4, s.215]. Kitabın yazıldığı 2008 itibarıyla bunun 
doğruluğunu teyit etmek imkansız olmakla birlikte bu nitelikteki teknik sorunların genellikle bir süre 
sonra çözüldüğünü hatırlamakta yarar vardır. 
 
Diğer taraftan kablolu iletişimin ağırlığının artması NSA’ya önemli bir avantaj da sağladı. Bunun 
nedeni ABD topraklarının dünya Internet kablolu iletişiminin çoğunun üzerinden geçtiği bir düğüm 
noktası niteliğinde olmasıdır. ABD’nin Doğu ve Batı kıyılarında ses ve veri taşıyan yüksek kapasiteli 
fiber optik kabloların denizden çıkış noktalarında yaklaşık bir düzine istasyon bulunmaktadır. Bu 
istasyonlarda bulunan NSA cihazları veri ve ses trafiğinin kopyalarını anında NSA’nın veri depolama 
ve analiz merkezlerine yönlendirirler. Örneğin, AT&T şirketinin New Jersey eyaletindeki Tuckerton’da 
bulunan kablo istasyonu ABD’yi Đngiltere ve Avrupa ile Ortadoğu’ya bağlayan yaklaşık on milyon 
kanal kapasiteli ve saniyede 640 gigabit hızla çalışan TAT-14’e ev sahipliği yapar. ABD topraklarından 
geçen ve milyonlarca kanalı içeren kablolar dünyadaki toplam kapasitenin yüzde seksenini oluştururlar. 
Bu muazzam büyüklükteki kapasite sayesinde örneğin Pekin’den Tokyo’ya atılan bir e-mail mesajının 
ABD üzerinden hedefine varması (ve yolda bir kopyasını NSA bilgisayarlarına bırakması) oldukça 
büyük bir olasılıktır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ABD üzerine geçen iletişimin göreli olarak 
ucuz olmasıdır [4, s.175-178, 207-209]. 
 
Internet e-mail ve WWW iletişiminden başka son zamanlarda VoIP [36] işlerliğiyle telefon için de 
gitgide yaygın olarak kullanılmaktadır. Internet paket adı verilen küçük veri parçacıklarının düğümler 
arasında hareketlerinden oluşur. Tek bir e-mail mesajı binlerce paketten oluşabilir. Her paket hedef 
adresi ve veri olmak üzere başlıca iki bölümden oluşur. TCP/IP [35] adı verilen bir protokol sayesinde 
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paketler veri hatları üzerinden adres bölümündeki router ya da switch denilen cihazlara ulaştırılırlar. 
Router’lar normal olarak paketin içindeki veri kısmı ile ilgilenmezler, sadece adres kısmını okuyarak 
paketi hedefe gönderirler. Bu postaya verilen bir mektubun Postanede açılmayıp sadece zarfın 
üzerindeki adrese gönderilmesine benzer. Ancak son zamanlarda yaygınlaşan Deep Packet Inspection 
(DPI) [37] teknolojisi paketin veri kısmının da okunması sayesinde Internet hatlarından geçen tüm 
iletişimin dinlenmesini mümkün kılmaktadır. DPI tahmin edilebileceği gibi NSA tarafından yaygın 
olarak kullanılmaktadır [4, s.181-182, 191-196]. 
 
NSA sadece hareket halindeki mesajlara değil, aynı zamanda bu mesajların gönderildiği ve alındığı 
bilgisayarlara da özel bir ilgi göstermektedir. Teşkilat kendisince zararlı olduğundan şüphelendiği 
bilgisayarlara uzaktan bağlanarak içindeki dosyalarla birlikte mesaj içeriklerini de kendi 
bilgisayarlarına aktarmaktadır. Bu işlemlerden sorumlu birim teşkilatın Fort Meade’deki merkezinde 
bulunan Remote Operations Center (ROC)’dir [13, s.301]. Bu kapsamda çalışan ve 600 personele sahip 
olan Tailored Access Operations Office isimli diğer bir NSA biriminin de Stumpcursor adını verdikleri 
operasyonla 2007 yılında Irak muhalefetine ait yüzün üzerinde hücreyi ortaya çıkardığı iddia 
edilmektedir [13, s.311]. Bilgisayarlardaki verilerin kopyalama işlemi gerçekleştirildikten sonra ilgili 
bilgisayarın MAC adresi [41] ile birlikte e-mail sisteminde bulunan diğer kişilerin de elektronik takip 
altına alındığı düşünülebilir. 
 
Soğuk Savaş boyunca ABD kendi müttefiki olan bazı ülkelerde darbe girişimlerinde bulundu. Şili’de 
halkın oyuyla iktidara gelen Salvador Allende’nin 1973’de Şili ordusuna yaptırılan kanlı bir darbeyle 
iktidardan uzaklaştırılması bunların en ünlüsüdür. Türkiye’de yapılan askeri darbelerde de ABD’nin 
etkisi açıktır. 1960 darbesinin Menderes’in ABD’den istediği kredilere red cevabı verilmesi üzerine 
alternatif olarak Temmuz ayında yapmayı planladığı Moskova seyahatinden kısa bir süre önce 
gerçekleşmesi de dikkat çekicidir [63]. 12 Eylül 1980 darbesi de zamanın CIA Ankara istasyon şefi 
Paul Henze’nin Washington’a Türk siyasi literatürüne geçen “bizim çocuklar işi becerdi” mesajıyla 
haber verilmiştir [64, s.258]. NSA’nın Türkiye’deki darbelerde oynadığı rol hakkında açığa çıkmış 
herhangi bir bilgi yoksa da 12 Mart 1971 darbesinden üç gün önce 9 Mart’ta ABD karşıtı radikal 
subayların darbe girişiminin bu subayların iletişiminin NSA tarafından dinlenmesi sonucu başarısızlığa 
uğramış olması ihtimal dahilindedir. Aynı şekilde 12 Eylül’de de NSA ordu iletişiminden darbenin 
başarılı olduğunu dinledikten sonra Henze de durumu “alandan” teyit etmiş olmalıdır. 
 
NSA’nın direkt olarak ilgili olduğu ancak daha az bilinen bir olay da 1975’de Avustralya’da meydana 
geldi. Avustralya’nın UKUSA üyesi bir ülke olarak NSA’nın faaliyetlerine katkısı büyüktü. Kıtanın 
ortalarındaki Pine Gap üssü [29] NSA’nın askeri uyduları denetlemek ve Sovyet balistik füzelerinin 
telemetrik bilgilerini izlemek gibi hayati önemdeki faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktaydı. ABD’nin 
Şili darbesindeki rolünden rahatsız olan ve ABD’nin ülkedeki Amerikancı partilere maddi yardım 
yaptığını öğrenen Avustralya Başbakanı Gough Whitlam Pine Gap ve Avustralya’daki diğer ABD 
üslerine karşı tavır almaya başladı. 11 Kasım 1975’de bu konuda önemli bir konuşma yapmaya 
hazırlanan Başbakan bu konuşmayı gerçekleştiremeden Đngiltere Kraliçesinin atadığı Avustralya Genel 
Valisi John Kerr tarafından görevden alındı [14, s.26-27]. Avustralya tarihinde ilk ve tek defa 
gerçekleşmiş olan bu olay demokratik denilen ülkelerde NSA faaliyetleri söz konusu olduğunda halk 
iradesine ne ölçüde saygılı olunduğunun bir göstergesi olarak tarihe geçti. 
 
Daha az dramatik olmakla birlikte seçilmiş yönetimlerin NSA faaliyetleri karşısında acizliğini gösteren 
benzer bir olay da Yeni Zelanda’da meydana geldi. NSA ve Echelon’un bu ülkedeki faaliyetlerinin 
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açıklayan Secret Power [30] isimli kitabını yazma sürecindeki Nicky Hager birçok defa bu ülkedeki 
Waihopi dinleme üssüne giderek bilgi topladı. Bir defasında üs içindeki ekipmanın ve belgelerin 
fotoğraflarını da çekmeyi başaran ve NSA hesabına çalışan Yeni Zelanda’lılarla yaptığı mülakatlar 
vasıtasıyla önemli ölçüde bilgi sahibi olan Hager kitap metnini basılmadan önce Başbakan David 
Lange’ye götürdü. Kitabı inceleyen Başbakan teorik olarak emri altında bulunan Yeni Zelanda gizli 
servisi GCSB’nın (Government Communications Security Bureau) NSA ve Echelon’la ilişkilerini ve 
yaptığı işleri daha önce bilmediğini söyleyerek o denli öfkelendi ki kitaba önsöz yazmayı vaat etti, 
sözünü de tuttu [14, s185-186]. Ancak bunun Yeni Zelanda’daki  NSA ve Echelon faaliyetleri üzerinde 
herhangi bir etkisi olmadı. 
 
Tarihi olarak NSA’nın muhtemelen en fazla zorlandığı faaliyetlerinin başında ABD içindeki iletişimi 
dinlemek geldi. Haberleşme mahremiyeti ve özgürlüğü konusunda ABD Anayasasının ve kanunlarının 
açık hükümlerine rağmen NSA sadece kendi vatandaşlarını dinlemekle kalmadı, birçok ABD Başkanı 
NSA ve FBI gibi örgütler vasıtasıyla kendi muhaliflerinin haberleşmesini dinledi [18, s.199-201]. 
Ancak NSA tüm bu dinleme işlemlerini elinden geldiğince gizli tutmaya çalıştı; her şeyin apaçık ortada 
olduğu durumlarda ise bu durumlarda adet olduğu üzere “milli güvenlik” şemsiyesine sarıldı. 1945’de 
başlayan Shamrock [39] ve 1967’de başlayan Minaret [40] operasyonlarıyla NSA ve öncülleri ABD 
kanunlarına aykırı bir şekilde ülke içinde sayısız kişinin ve kuruluşun iletişimini dinlediler, mektup ve 
telgraflarını okudular. Bu işlemler sırasında ABD kaynaklı ticari iletişim şirketleri de kendilerine her 
zaman yardımcı oldu. Yapılan dinlemelerin yasal olmadığını bilen şirket yöneticilerinin kaygıları en üst 
düzey ABD yöneticileri tarafından verilen garantilerle giderilmeye çalışıldı [5, s.309-310], [4, s.166-
168]. Her ne kadar ABD basınından ve Kongreden gelen tepkiler üzerine bunalan NSA Direktörü Lew 
Allen 1975’de Shamrock operasyonun durdurulması için emir verdiyse de [5, s.302] operasyon 
kapsamında yapılan işler başka isimlerle hız kesmeden devam etti. Soğuk Savaşın büyük bir kısmında 
devam eden bu operasyonların yarattığı tepki 1978’de çıkarılan ve FISA (Foreign Intelligence 
Surveillance Act) [38] adıyla anılan kanunla sınırlandırılmaya çalışıldı. Kanuna göre FISA ABD içinde 
dinleme yapmak için Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ve gizli bir mahkemeden yetki almak 
zorundaydı [14, s.158]. Sonraki yıllarda bu mahkeme neredeyse her başvuruda yetki vermesine rağmen 
NSA çoğu durumda bu kanun hükümlerini uygulamaktan bile ısrarla kaçındı. Teşkilat bunun için 
kanun metnindeki çeşitli maddeleri kendi istediği gibi yorumlayarak çeşitli hukuki hülleler yarattı. 
Örneğin, FISA’ya göre NSA’nın ABD topraklarında bulunan ABD vatandaşlarını dinlemesi veya 
bunlardan dinleme listeleri oluşturması yasaklanmışken kanunda diğer UKUSA ülkelerinin bunu 
yapmasını yasaklayan bir madde olmaması nedeniyle NSA bazen bu işin yapılmasını GCHQ ve diğer 
teşkilatlardan rica ediyordu! Onlar da bu kapsamda elde ettikleri dinleme kayıtlarını daha sonra 
NSA’ya teslim ediyorlardı [5, s.468-470], [4, s.37-38]. 11 Eylül saldırıları Bush yönetimindeki NSA’ya 
pratikte zaten fazla etkisi olmayan FISA kanunun da etrafından dolaşmak için bahane oldu. Buna göre 
2002’de NSA’ya hakim kararı olmadan da ABD içi dinleme yetkisi verildi  [4, s.117-118]. 
 
Diğer taraftan Echelon ve NSA’nın ABD içindeki yasadışı dinlemeler vasıtasıyla yarattığı rahatsızlık 
zamanla büyüyerek dinleme sisteminin işini zorlaştıracak çeşitli kampanyaların başlatılmasına yol açtı. 
Örneğin, bir kampanya başlatan bazı girişimciler bu kapsamda vatandaşlardan her telefon 
konuşmalarında ve e-mail mesajlarında NSA’nın dinleme sisteminin otomatik olarak kayıt altına aldığı 
bazı anahtar kelimeleri gerekmeksizin kullanmalarını istiyordu. Böylelikle kullanılacak olan anahtar 
kelimelerle NSA’nın dinleme listesi suni olarak şişirilecekti. Bu kelimelerden bazıları “CIA”, “NSA”, 
“bomba”, “suikast” ve “George Bush” idi [4, s.16]. 
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Dünyada Internet arama motoru alanında tekel durumunda olan Google şirketinin yapılan her aramayı 
kaydetmesi milyarlarca Internet kullanıcısının ilgi ve faaliyet alanları hakkında ayrıntılı analiz yapma 
imkanı vermektedir. “Kişisel profilleme” denilen bu işleme kaynak olan bu kayıtların Google 
tarafından istenerek veya istenmeyerek NSA’ya verildiği şüphesi gitgide yaygınlaşmaktadır. Tüm 
bunlar Bamford’a göre günümüzde iletişim mahremiyetinin kötü bir şakadan başka bir şey olmamasını 
sağlamaktadır [4, s.267-268]. 
 
NSA’nın saplantı düzeyindeki dinleme tutkusu ile ilgili eğlenceli bir haber 2002 yılında Washington 
Post gazetesi tarafından yayınlandı [42]. Habere göre Çin’e Amerikan Boeing firması tarafından 
Başkanlık uçağı olarak özel olarak donatıldıktan sonra satılan uçakta Çin Halk Kuruluş Ordusunun 
“elektronik sinyallerle” ilgilenen “Üçüncü Departmanı” teslimatın hemen sonrasında bir arama yaptı. 
Arama sonucunda uçakta 27 adet uydu vasıtasıyla kontrol edilen çok gelişkin dinleme cihazı bulundu. 
Cihazların bulunduğu yerlerden biri Başkanın yatağının başucundaki komodin, bir diğeri de özel 
banyosu idi! 
  
NSA’nın Çin Başkanının banyoda şarkı söylemesini neden dinlemek istediğini bilmek mümkün değil 
ama bu teşkilatın çoğu faaliyeti hiç de bu kadar eğlenceli ve masum olmadı. Tam tersine, NSA çoğu 
zaman milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir çok savaş ve anlaşmazlığı başlatıp derinleştirmek 
için ABD yönetiminin kullandığı bir provokasyon aleti olarak çalıştı. Örneğin, milyonlarca Vietnam, 
Laos ve Kamboçya vatandaşı ile birlikte 58,000 ABD askerinin hayatına malolan ve ABD’nin kesin 
yenilgisiyle biten Vietnam Savaşı NSA’nın başrolde olduğu bir ABD provokasyonu sonucu başladı 
[12, s.291-301], [45], [46]. Buna göre ABD yönetimi 1964’de kısa menzilli Kuzey Vietnam ve 
Vietkong haberleşmesini dinlemek için bazı savaş gemilerini NSA personeli ve ekipmanıyla birlikte 
Vietnam sahillerine göndermeye başladı. Bunlardan biri olan Maddox Temmuz sonunda Tonkin 
körfezine girerek Vietnam karasularında askeri iletişimle birlikte radar sinyallerini de dinlemeye 
başladı. Bamford’un açık bir provokasyon olarak tanımladığı [12, s.295] bu eylem sonucunda 4 
Ağustos’da ABD yönetimi gemiye Kuzey Vietnam hücumbotları tarafından saldırıldığını duyurdu. 
Ancak bu açık bir yalandı, çünkü NSA’nın gemiye gönderdiği “saldırı ihtimali var” mesajı Savunma 
Bakanı McNamara tarafından ABD Kongresine hiç gerçekleşmemiş saldırının kesin bir kanıtı olarak 
sunulmuştu [13, s.103-104]. Bunun üzerine Kongre 7 Ağustos’da Vietnam Savaşını başlatan kararı 
aldı. 2005 yılında açığa çıkan bir NSA belgesinde de 4 Ağustos gecesi gemiye herhangi bir saldırının 
olmadığı açıklanmaktadır [45]. Buna benzer bir olay da Kore’de gerçekleşti. Kore’de savaş başlatmak 
için düşünülen yollardan biri NSA’ya ait Banner isimli dinleme gemisini Kuzey Kore karasularına 
gönderip Korelilerin göstereceği şiddetli bir tepkiyi savaş bahanesi olarak kullanmaktı [12, s.300-301]. 
 
Ancak dönemin anti-komunist histeri ortamında ABD yönetiminde ve ordusunda McNamara’dan bile 
daha tehlikeli insanlar vardı. Bunlardan biri olan ve 1960-62 arasında Genelkurmay Başkanlığı 
görevinde bulunan Lyman Lemnitzer [47] Küba’da gerçekleşen devrimden sonra her ne pahasına 
olursa olsun Küba’ya savaş açıp adayı işgal etmekten yanaydı [12, s.64-91]. ABD’de faşist bir askeri 
darbe hazırlığı ile atbaşı giden süreçte Lemnitzer’in hazırladığı Northwoods planı [48] dünya 
provokasyon literatürüne önemli bir katkı olup o dönemde zaten nükleer savaşın eşiğinde olanın 
dünyanın ne kadar büyük bir tehlike geçirdiğini göstermektedir. NSA’nın önemli katkılarının 
öngörüldüğü planda ABD’nin Küba’ya saldırması için bahane olmak üzere birçok eylem 
önerilmekteydi. Bunların arasında Küba’da bulunan ABD’ye ait Guantanamo üssündeki askeri 
uçakların yine ABD askerleri tarafından yerdeyken yakılması veya Kübalılar tarafından düşürülecek 
şekilde açık provokasyon görevlerine gönderilmeleri; ABD gemilerinin ABD ordusu tarafından gerçek 
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veya “simulasyon” olarak batırılması; Küba uçağı görüntüsü verilmiş ABD askeri uçaklarının yine 
ABD’ye ait sivil uçakları taciz etmesi; askerlerin ABD şehirlerinde sivillerin topluca ölümüyle 
sonuçlanacak saldırılar düzenlemesi ve bunlar gibi birçok eylem bulunmaktaydı. ABD  bu eylemleri 
gerçekleştirdikten sonra Kübalıların yaptığını iddia ederek savaşı ve adanın işgalini hemen başlatacaktı. 
Bamford’a göre tüm bunlardan daha da korkunç olan, Northwoods planının yansıttığı kafa yapısının 
Lemnitzer gibi parmağı binlerce nükleer füzenin ateşleme düğmesinde gezinen birkaç dengesiz askerle 
sınırlı olmayıp o dönemde ABD Genelkurmayının tamamına hakim olmasıydı [12, s.90]. Genelkurmay 
tarafından Savunma Bakanlığına gönderilen plan Savunma Bakan Yardımcı Paul Nitze tarafından da 
onaylanmasına rağmen Savunma Bakanı McNamara ve Başkan Kennedy planı onaylamayı reddettiler. 
Bununla da kalmayıp Lemnitzer’i Genelkurmay Başkanlığından alıp başka bir göreve atadılar. Bu 
suretle ABD’de askeri darbe ve savaş gerçekleşmedi ama çoğu kişiye göre Küba’ya saldırının 
engellenmesi bir sene sonra Başkan Kennedy’nin bir suikast sonucu öldürülmesini hazırlayan 
nedenlerden biri oldu. Suikastten sonra kurulan resmi komisyon ise suikastı yaptığı iddia edilen 
tetikçinin ve onu ortadan kaldıran diğer tetikçinin bu eylemleri bireysel dürtülerle yaptıklarına ve 
ordunun bu işte bir rolu olmadığına karar verdi! [69] 
 
1 Eylül 1983’de New York’tan Seul’e gitmekte olan Kore Havayollarına ait yolcu uçağı normal 
rotasından çıkarak Sovyet hava sahasına girdi. Bir süre sonra da Kamçatka yarımadası yakınlarında 
Sovyet füze testlerinin yapıldığı uçuşa yasak bölgede bir Sovyet savaş uçağı tarafından düşürüldü [54]. 
Uçaktaki 269 yolcu ve personelden kurtulan olmadı. Olay sırasında uçağı düşüren pilotla kontrol 
merkezinin iletişimini dinleyen NSA pilotun yolcu uçağını inmeye zorlamak için önce ikaz amacıyla iz 
mermileri attığını fakat Koreli pilotun bunları görmediğini öğrendi. NSA ayrıca Sovyet uçağının ve yer 
kontrolun Kore uçağının sivil olmayıp casusluk amaçlı bir RC-135 olduğunu düşündüklerini [13, 
s.175-177] duydu. Buna rağmen ABD yönetimi Sovyetleri masum insanları kasıtlı olarak öldürmekle 
suçladı. Dönemin CIA Başkan Yardımcısı Robert Gates sonradan yayınlanan anılarında “ABD 
yönetiminin olaydaki söyleminin gerçeklerle bağdaşmadığını” açıkladı [60]. Kimi araştırmacılara göre 
Koreli pilot NSA tarafından rotasından çıkarak çok hassas bölgede kasıtlı olarak uçmaya bir şekilde 
ikna edilmişti. Amaç bölgedeki Sovyet radarlarının tetiklenerek yaydıkları sinyallerin yakındaki bir 
NSA casus uçağından dinlenilmesiydi [55]. 
 
Yüzbinlerce insanın ölümüne yol açan 2003 Irak Savaşının gerekçelerinin hazırlanmasında NSA’ya da 
görev verildi. NSA olağan bir işlem olarak zamanın BM Genel Sekreteri Boutros Boutros-Gali’nin ofisi 
ve tüm haberleşmesini dinlemekteydi [4, s.140-142], [14, s.30-33]. NSA ayrıca Irak’a saldırı amaçlı 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çıkarabilmek için o dönemde Güvenlik Konseyine üye 
olan ülkelerin BM’deki büroları ve iletişimlerini de dinliyordu [4, 141-142]. Savaşı başlatmak için bir 
gerekçe üretmek zorunda olan Bush ve Blair yönetimleri bunun için aniden Irak’ın kitle imha 
silahlarının olduğunu iddia etmeye başladılar. 2003 başlarında ivme kazanan bu kampanya 
doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanı Powell Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada bazıları NSA 
tarafından ele geçirilen “kanıtlarla” bu iddiayı ispatlamaya çalıştı [4, s.143-145]. Powell çok sonraları 
yaptığı konuşmanın gerçekleri yansıtmadığını kabul etti [49]. 20 Mart’ta başlayan savaşın 
gerekçelerinin hazırlanmasında NSA’nın rolü bunlarla da sınırlı kalmadı. NSA Irak’taki BM silah 
denetçilerini izleyerek telefonlarını dinledi [14, s.40]. Bush’un Irak saldırısını haklı kılmak için 
kullandığı en önemli iç destek ise NSA Direktörü Hayden’ın da onayladığı bir CIA raporundan geldi. 
Neredeyse tamamen uydurma olan bu rapor [13, s.236-237] Bush’a aradığı bahaneleri fazlasıyla 
sunarak 20 Mart’ta Irak saldırısının başlamasına yol açan en önemli gerekçelerden biri olarak 
kullanıldı. Bush’un “Irak’a demokrasi götürmek için savaşıyoruz” lakırdısı tüm dünyayı güldürürken 
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Irak petrollerinin ele geçirilmesi ve Irak’ın etkisiz bir hale getirilerek Đsrail’in bölgede önemli bir 
düşmandan kurtulması hedefleri katliamlar eşliğinde birkaç ay içinde gerçekleşti. Saygın tıp dergisi 
Lancet’e göre ABD-Đngiltere işgali nedeniyle 2003-2006 arasında Irak’ta öldürülen insan sayısı 
650,000’in üzerindedir [67]. 
 
Irak ordusu 1980-1988 yılları arasındaki Đran savaşı [53] nedeniyle NSA’nın çoğu imkan ve 
yeteneklerini bilmekteydi. Bunun nedeni savaşı başlatan Irak’a ABD yönetiminin düşman faaliyetleri 
konusundaki istihbarat desteği vererek el altından desteklemesiydi. Çoğu NSA kaynaklı bu destekle 
yaklaşık sekiz sene süren ve yüzbinlerce asker ve sivilin ölmesine yol açan savaş bittiğinde Irak 
hükümeti elektronik istihbarat konusunda zaafiyete düşmemek için ikinci Körfez Savaşındaki ABD 
saldırısından iki gün önce ülkenin tüm telefon sistemlerini kapatmakla kalmadı, uydu ve mobil telefon 
kullanımını da yasakladı [13, s.245]. Benzer bir durum da Birinci Irak Savaşı sırasında yaşanmıştı. Irak 
ordusunun birlikleri arasında telsiz ve telefon haberleşmesini kesinlikle yasaklaması ve buna harfiyen 
uyulması sonucunda NSA hava harekatı başlayıncaya kadar düşman konumu ve hareketleri konusunda 
güncel bir bilgi alamadı. Đletişimlerini toprağa gömülü hatlardan yapan Iraklılar ancak hava harekatının 
başlamasıyla telsiz ve telefonu kullanmak zorunda kaldılar [13, s.193-194]. 
 
Tüm bunlardan sonra NSA’nın sadece savaş kışkırtıcılığı ve provokasyon ile uğraşıp hiç savaş önleyici 
bir eylem yapıp yapmadığı sorulabilir. Bunun cevabı Ocak 1996’daki Kardak krizinden altı yıl sonra 
zamanın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke’un yine zamanın Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Theodoros Pangalos’a özel bir görüşmede ABD’nin tutumu ile ilgili aktardıklarında 
bulunmaktadır [65]. Buna göre iki Nato üyesi ülkenin küçük bir kayalık için savaş yapmasını saçma 
bulan ABD muhtemelen uydulardan gönderilen sinyaller vasıtasıyla veya bölgede bulunan 
gemilerinden Ege’yi iki ülkenin gemilerini ve uçaklarını birbirlerine ateş edemeyecek şekilde 
elektronik olarak “kilitlemişti”. Eğer bu doğruysa kan ve yıkımla sonuçlanacak bir savaş NSA’nın 
katkılarıyla başlamadan bitmiş oldu. Türk ve Yunan makamlarının yalanlamadığı bu haber günümüzde 
NSA’nın yetenekleri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Diğer taraftan Türkiye’nin ve diğer bölge 
ülkelerinin sağlık ve eğitimden kısarak yaptıkları muazzam büyüklükteki savunma harcamalarının 
niteliği konusunda da düşünceye sevketmektedir. 
 
Teknoloji promosyonu 
 
Teknolojinin bu denli geliştiği bir ortamda onu yaratanların diğer kullanıcılardan daha yetkin olması da 
doğaldır. Bu nedenle ABD ve NSA bazı istisnalar dışında muarızlarının teknolojiyi mümkün olduğu 
kadar fazla kullanmasını açık veya gizli olarak desteklemişlerdir. Örneğin, 1960’larda Küba’daki 
Castro rejimini devirme çabaları sırasında gündeme gelen Küba’ya saldırı senaryoları tartışılırken 
ülkenin iletişim sistemini tahrip etmek seçeneği NSA’nın şiddetli muhalefetiyle karşılaşmıştır. Bu 
sistemi kolaylıkla dinleyen NSA [13, s.62], tahrip etmek bir yana sistem için gerekli yedek parçaları 
Küba hükümetine dolaylı yollardan temin eden gizli bir kanal kurmuştur [12, s.125-126]. 
 
Aynı şekilde II. Dünya Savaşının bitimiyle birlikte ABD ve Đngiltere kolaylıkla dinlenebilen Japon 
haberleşme sisteminin tahrip edilmemesi ve çözülebilen Purple şifre sistemine dokunulmaması 
konusunda dikkatli davranmışlardır [5, s.66-67]. 
 
Ekonomik casusluk 
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NSA hakkında üç kitap yazıp [4], [5], [12] bu kuruluşla ilgili birçok sırrı ortaya çıkaran James Bamford 
[11] 1982 tarihli ilk kitabında [5, s.495] eski bir NSA çalışanın ekonomik casusluğun artan önemiyle 
ilgili sözlerini aktarmaktadır. Buna göre bu dönemde rakip ülkeler tarafından gitgide daha fazla 
kullanılan kırılması zor askeri ve diplomatik şifreler nedeniyle NSA ekonomik casusluk faaliyetlerine 
hız vermiştir.Yine aynı kitapta bir başka personelin emtia fiyatları gibi bilgileri içeren ekonomik 
iletişimi kaydedip Fort Meade’deki NSA merkezine gönderdiği anlatılmaktadır [5, s.270].  
 
2003’de ABD ve müttefiklerinin Irak’a saldırı amaçlı Birleşmiş Milletler kararı çıkarmak için Güvenlik 
Konseyi üyesi altı ülkenin BM ofislerine dinleme cihazı yerleştirilmesi ile ilgili mesaj GCHQ çalışanı 
Katherine Gun tarafından basına sızdırıldı [15]. NSA ve GHCQ’nun çalışma tarzıyla ilgili olarak 
birçok bilinmezi ortaya çıkaran Gun’a göre dinleme faaliyetleri üç ana başlıkta yürütülmektedir. Bunlar 
“milli güvenlik”, “ağır suçlar” ve “ekonomik faaliyetler”dir [14, s.192].  Bamford 2002’de yayınlanan 
Body of Secrets kitabında da NSA Direktörü Studeman’ın verdiği bir konferansdan hareketle NSA’nın 
ABD şirketleri adına doğrudan casusluk faaliyeti yürütmek yerine rakiplerinin rüşvet verme gibi kanun 
dışı eylemlerini ortaya çıkarıp ABD şirketlerine dolaylı yoldan destek sağladığını belirtmektedir. 
Örneğin, Brezilya’nın açtığı bir ihalede Fransız Thomson-CSF firmasının yetkililere verdiği rüşveti 
ortaya çıkaran NSA sonuçta ihaleyi ABD kökenli Raytheon firmasının almasını sağlamıştır. Diğer bir 
yol da uluslararası ticaret görüşmeleri sırasında muhatapların gizli iletişimini dinleyerek ABD tarafının 
uygun pozisyon alabilmesini sağlamaktır [12, s.423-425]. Buna göre NSA 1994 yılında Suudi 
Arabistan’a 6 milyar dolarlık uçak satmak isteyen Avrupa’lı Airbus şirketinin Suudi yetkililerle yaptığı 
rüşvet pazarlıklarını dinleyip açıklayarak ihaleyi ABD’nin Boeing ve McDonnel Douglas şirketlerinin 
kazanmasını sağlamıştır [14, s.192]. Doğal olarak ABD şirketlerinin dağıttıkları rüşvetler NSA’nın ilgi 
alanında bulunmamaktadır. Bunlardan en yaygın olarak bilineni Lockheed şirketinin F-104 savaş 
uçaklarını satmak için başlattığı yaygın rüşvet kampanyasıdır [17]. Ansiklopedilere konu olmuş bu 
kampanya sonrasında birçok alıcı ülke rüşvet alan askeri ve sivil yetkililer hakkında dava açmış 
olmasına rağmen Türkiye’de bu olayın üstü örtülmüştür. 
 
Her ülke ekonomik amaçlı gizli dinleme faaliyetlerini imkanları dahilinde gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Fransa, Çin, Japonya gibi ülkeler tarafından yaygın olarak yapılan ekonomik casusluk 
faaliyetlerine ek olarak Đngiltere “cesurane” bir hareketle kendi “Dinleme Kanunu”na ulusal ekonomik 
çıkarlar için gizli dinlemeyi meşru kılan bir madde koymuştur [18, s. 49]. Kanuna göre tüm Internet 
servis sağlayıcılar tesislerine tüm Internet trafiğinin bir kopyasını gizli servise gönderen cihazlar 
koymak zorundadırlar. 
 
NSA’nın ekonomik casusluk faaliyetlerinden bazı eğlenceli anekdotlar literatüre de sızdı. Bunlardan 
biri New York’daki bir borsacı ile Londra’daki bir yardım kuruluşu adına çalışan bir yatırımcının 
aralarındaki iletişimin bir NSA analisti tarafından bir süre izlenmesiyle ilgiliydi. Buna göre borsacı 
yatırımcı arkadaşına belli bir hisse senedini almasını öğütlemekteydi. Analist bu değerli bilgiyi kendi 
hesabına kullanıp ilgili hisse senetlerinden aldıktan bir süre sonra şirket battı! [5, s.496] 
 
Türkiye’de durum 
 
Türkiye’de yakın zamana kadar çok sayıda güvenlik kuruluşu tarafından yapılan ve çoğu yasa dışı olan 
elektronik dinleme ve gözetim faaliyetleri 2005’de Telekomünikasyon Đletişim Başkanlığının [61] 
kurulmasıyla birlikte resmi olarak “tek elden” yürütülmeye başlandı.   
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T.C. Anayasasının 22. maddesi herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğunu ve haberleşmenin 
gizliliğini esas olduğunu belirtir. Anayasaya göre dinlemeler ancak hakim kararıyla yapılabilir. Bunun 
istisnası sadece aciliyet bulunan hallerdir. Ancak Anayasanın bu açık hükmüne rağmen Türkiye’de 
hakim kararı olmadan çok fazla sayıda kişi ve kuruluşun telefonlarının dinlenip Internet faaliyetinin 
izlendiği yolunda genel bir kanaat vardır. Sivil ve askeri bürokrasinin geleneksel gücünün belli 
ölçülerde kırıldığı son birkaç yıldan önce de var olan bu kanaat son zamanlarda çok sayıda kişinin 
gizlice kaydedilmiş seslerinin Internet’te yayınlanmasıyla daha da pekişmiştir. Öyle ki, günümüzde 
Türkiye’de yaşayan herkes telefonun görüşmelerinin kaydedilip Internet iletişiminin takip edildiğinden 
emindir. Bunun neredeyse gerçeküstü boyutlardaki bazı izdüşümleri de son zamanlarda ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Örneğin, bir köşe yazarı yazdıklarının doğruluğunu kanıtlamak için istenirse yasadışı 
şekilde dinlenen kendi telefon iletişimine başvurulabileceğini yazmıştır! [66] 
 
“Haliç’de Yaşayan Simonlar” isimli kitabında Türkiye’de ilk gelişkin dinleme sistemini kendinin 
kurduğunu açıklayan Hanefi Avcı’nın kendisi de kitapta anlatıldığı gibi yasadışı olarak dinleme 
kurbanı olmuştur. Avcı, son zamanlardaki yasa dışı haberleşme ve ortam dinlemelerin bir kısmının 
devlet içindeki bir grup tarafından bazıları devlet envanterinde bulunmayan gelişkin cihazlarla 
yapıldığını öne sürmektedir.  
 
Ülkede bilinmeyen sayıdaki web sitesinin yasaklı olma durumu ve Internet filtreleri konusunda 
tartışmalar da devam etmektedir. Vekil sunucu ile yasakların aşılması yaygın olarak yapılmaktaysa da 
bunu engellemek için etkin bir DPI sisteminin kurulma çabaları olduğuna dair belirtiler vardır. Tüm bu 
durumlar Türkiye’nin elektronik dinleme ve gözetim konusunda “küçük Amerika” olma özlemini 
sonunda gerçekleştirdiğini düşündürmektedir. 
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