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ÖNSÖZ 

 

 

Bu kitap, ABD’nin Milli Güvenlik Teşkilatı (National Security Agency – NSA) 

üzerindeki tanınmış uzmanı ve NSA’nın varlığını ilk defa1980’lerde umuma ifşa etmiş 

yazar, James Bamford’un “The Shadow Factory – Gölge Fabrikası” başlıklı kitabının 

kısmen kısaltılmış tercümesidir. Kitap, ABD Milli Güvenlik Teşkilatının (MGT), ileri 

teknoloji tele kulağını gittikçe artan şekilde ABD halkına döndürerek,  11 Eylül 

2001’den sonra geçirdiği gelişim ve değişiklikleri anlatır.  

Yerin Kulağı,  MGT’nın  11 Eylül hava korsanlarının önlemesinde kaçırdığı imkanı ve  

bu hatanın ABD içinde izlemenin artmasına nasıl sebep olduğunu izah eder. Bu 

kitapta, her Amerikalının kişisel verilerinin nasıl bulunup çıkartıldığı ve bunlarla ne 

yapıldığı, teferruatla anlatılır. Amerikan hürriyetlerinin ABD Kongresi tarafından 

korunduğunu sanan her okuyucu, bu kitapta açıklananlara şok olup, afallayacaktır.  

Bu kitap beş ana kitapçıktan düzenlenmiştir. Birinci kitap, ABD’ye yapılan 11 Eylül 

saldırısının nasıl planlandığını, nasıl yürütüldüğünü ve bu saldırının ABD istihbarat 

teşkilatlarını nasıl etkilediğini teferruat ile anlatır. 

İkinci kitapçık, 11 Eylül saldırısına karşılık olarak MGT’nin izleme ve dinleme 

hedeflerini nasıl seçtiğini, tüm ABD’yi izlemede haberleşme, telefon ve internet 

şirketlerinin gönüllü veya gönülsüz, fakat gizli işbirliğini nasıl sağladığını, geniş 

ayrıntıları ile inceler.  
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Üçüncü, dördüncü ve beşinci kitapçıklar, MGT’nın ABD içindeki kanunsuz izleme ve 

dinlemelerinin nasıl keşfedildiğini, medyaya nasıl yayıldığını ve mevcut şartlar 

altında, geleceğin nasıl göründüğünü inceler. 

Tercümedeki kısmen kısaltılma, Türkiye’de ABD ile derinen aşikâr olmayan 

okuyucuyu ilgilendirmeyen vasıftaki mahal ve manzara tasvirlerine yöneltilmiştir.  
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GİRİŞ 

 

Georgia ve Güney Carolina eyaletleri arasındaki sınırda, Leburda’nın “Grits N’ Gravy” 

ve  “Cracker Barrel Old Country Store” lokantalarından birkaç mil ötede ve dünyadaki 

en gizli tesislerden birinde, büyük bir genişletme inşaatı sürmektedir.  (2008 yılı itibarı 

ile). Tamamlandığında, dört binden fazla sivil ve asker “dinleyiciler” ve diğer 

uzmanların istihdam edildiği ve muhtemelen şimdiye kadar yaratılmış en büyük ve en 

geniş “Kulak misafiri olma – Tele Kulak” tesisi olacaktır. ABD’nin Milli Güvenlik 

Teşkilatı tarafından işletilen bu tesiste, binlerce mil öteden Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’da “Kulak Misafiri” olur. Dikenli telle çevrili tesis duvarları arkasında, ağır silahlı 

koruyucular, şifreli kilitli kapılar, kulaklıklı erkekler ve kadınlar, Afganistan sınırları 

boyunca El-Kaide üyelerinin cep telefonları ile yaptıkları gevezeliklerini ve 

isyankârların Irak’da hücum planlamalarını, gizlice dinlerler. Üstelik de, o 

bölgelerdeki, iş adamı, muhabir ve Kızıl Haç işçisi Amerikan vatandaşlarını hedef 

alarak, bunların memleketlerindeki kendi eşleri ile olan şahsi, gizli veya evlilik 

samimiyetindeki  konuşmalarını veya işlerindeki konuları kapsayan tartışmalarını 

dinleyip kaydederler. “Çoğu zaman, onların aileleri ile görüştüklerini anlarsınız”, bu 

Amerikalıları dinleyen bir MGT dinleyicisi anlatmıştı. “İnanılmaz derecede şahsi ve 

yakın konuşmalar … Temelde, MGT bütün kaideleri pencereden dışarı atmıştır. 

MGT, Amerikalılar üzerinde casusluk etmeği haklandırmak için her mazereti kullanır.” 

2008’e kadar, MGT, dünyanın şimdiye kadar bildiği en büyük, en zengin ve teknolojik 

olarak en üstün bir casusluk teşkilatı olmuştur. Aynı zamanda da, yüz binlerce isim 

ve telefon numarasını gözlemek ve dinlemek için yazılımlandırılmış cihazlar ile 
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uluslar arası ve ABD’de içinde saatte milyonlarca telefon görüşmesi ve e-postayı 

gizlice  filtre eden en sokulganı olmuştur. Bütün bunları elemek için, teşkilat, veri - 

yiyen ve dünyanın en geniş süper bilgisayar koleksiyonuna maliktir. Bu koleksiyonda 

en yenisi, on altı adet uzun dolaplarında binlerce işlemcinin bulunduğu “Siyah Dul” 

kod-adlı 17.5 Milyon dolarlık CRAY bilgisayarıdır. Bu bilgisayar, yüzlerce teraflop’a 

(bir teraflop saniyede bir trilyon bilgisayar işlemi, 1210tera = ) muktedirdir.  

Teşkilat, bilgi bulmak için bir manyak gibi güdüm azminde, şehir büyüklüğünde bir 

merkez sitesi gerektirir. Bu merkez sitesi, o kadar çok elektrik enerjisi tüketir ki, 

sağlanan elektrik gücü yetersiz kalıp, karanlığa gömülebilir. ABD Kongresi Araştırma 

Servisine göre, içinde boğulduğu tüm verilerini depolamada MGT’nin zaten fazla yeri 

kalmamıştır. “Bazı gözlemciler, gittikçe yayılan şifreli haberleşmeden dolayı MGT’nin 

sağır olma tehlikesinde olduğunu” belirttilerse de, görünüyor ki, MGT aslında veri 

yükü altında “boğulma tehlikesindedir”. Araştırma Servisi raporu, “Bazı istihbarat veri 

kaynakları, şimdi artık, ayda dört petabit ( 1510peta = ) büyüyor . . . ve bu büyüme 

oranı da artmaktadır.” Bu oranda, bir sene içinde, MGT’nin veri tabanı 48 petabit’e 

ulaşacaktır ki bu, takriben tamamen dolu bir milyar dört dolaplı dosya kabinesine 

eşdeğerdir. Keza, bu miktar aynı zamanda, yirmi-dört trilyon sayfalık bir metin’e de 

eşittir.  

MGT’ ye ne kadar verinin aktığını bilen nadir birkaç kişiden biri de, Eric J. 

Haseltine’dir.  Disney’in “Imageneering” Laboratuarı şirketinin eski başkanı olan 

Haseltine, 2002’de Teşkilata direktör müsteşarı olarak atanmıştı. İki sene sonra, 

MGT’nın büyük bilgisayar gücünün veri akım hacmi ile zor baş ettiğinin farkına vardı. 

“MGT’da bilgi seli ile MGT dışındaki insanların bir veya iki nesil göremeyecekleri bazı 

zorlukları yaşıyoruz.” demişti. “Sanki, geleceğe gittik ve dev veri dalgalarının 

problemlerini gördük”. İlaveten, “Ya bu dalgalarda boğulacağız veya tahtamızı ele 
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alıp bu dalgaların bizi itmesi ile üzerinde kayacağız. Şüphesiz, yaptığımız da bu 

ikincisidir.” diye eklemişti.  

Gerçekten de, şu anda MGT’na giren veri hacmi, MGT dışındaki dünyanın gelecek 

yirmi veya kırk sene içinde göreceği ise, teşkilatın sindirdiği bilgi miktarı hakikaten 

astronomiktir.  Muhtemelen, veri hacmini petabit ile ölçmekten exabit ( 1810exa = ) ile 

ölçmeğe geçmektedirler. Havsalaya yardım için, diyebiliriz ki, beş exabit ABD Kongre 

Kütüphanesinin takriben otuz-yedi bin mislini veya bu dünyadaki her erkek, kadın ve 

çocuk için on metre yüksekliğinde bir kitap yığınını temsil eder.   

 Tüm izlenen veya yolu kesilen telefon çağırıları ve e-postaları, gizli şehrinde 

sığdırıp depolayamayan Teşkilat, şimdi de, Texas eyaletinin San Antonio şehrinde 

yeni bir veri deposu inşa etmiştir. Onarımları ile birlikte, 130 milyon ABD Dolarının 

üstünde mal olan 143,3 bin metrekarelik bu tesis, Texas’daki Alamodome 

Stadyumundan daha büyüktür. Küçük bir Flaş Bellek kartına ne kadar veri  

sığdırılabileceği düşünülürse, yeni MGT binası, dünyadaki tüm bilgiyi tutmaya 

muktedirdir. 

 Bütün bu veri ve işlemin asıl nihai ürünü olan isim listesi,  memlekete (ABD) 

tehlike arz edeceği zannedilen Amerikalı ve Yabancı kimselerin oluşturduğu bir Kara 

Listedir. Geçmişte, sadece yirmi ismin oluşturduğu bu liste, bu gün, yarım milyonun 

üstüne çıkmış olup, her gün hızla büyümektedir. Bu listedekilerin çoğu ne teröristtir, 

ne de memleket için tehlikelilerdir, çok kimse de o listede yanlışlıkla yer almışlardır. O 

listedeki masumane pek çok kimse,  Massachusetts senatörü Ted Kennedy’e pek 

çok defalar olduğu gibi, durumlarını uçaktan atıldıkları zaman keşfederler. Mamafih, 

diğerleri de, hiç bilmeyebilirler. Bunun yerine, Küçük Ticaret İşleri İdaresi kredisine 

yaptıkları müracaatın hiçbir sebep bahsedilmeden reddedilir veya başarılı ve parlak 
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bir öğrenci olan oğlunun veya kızının bir askeri akademiye kabulünün hiçbir sebep 

gösterilmeden reddedildiğini görürler ve hatta bu listedeki isimler yabancı ülkelerle 

paylaşıldığı için, bir şahıs, tatil veya iş için gittiği Londra’dan – hiçbir sebep 

bahsedilmeden – geri çevrilebilir.  

 Terörist Kimlikleri Veripazarı Ortamı, TKVO (Terorist Identities Datamart 

Environment, TIDE), Uçturmama Listesinin de dahil olduğu bütün diğer türetilen 

kara listelerin ana listesidir. Bununla beraber, gene de, CIA (ABD’nin Merkezi 

İstihbarat Teşkilatı) tarafından işletilen Milli Karşı-terörizm Merkezi mahzenindeki bir 

Dell Dizüstü bilgisayarında utandırıcı tarzda oturur.  

 Eylül 2001’in başında, TKVO yoktu, üçte birini kaybederek küçülen MGT az 

bilinen ve yeni görevler arayan bir teşkilat idi. Birkaç gün sonra, Yemenin bir tozlu 

arka sokağındaki bir evden izlenen bir telefon çağrısı ile başlayan yeni görevini 

buldu.  
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Sanaa 

 

 

Osama bin Laden’in arkadaşı Ahmed al-Hada’nın, Yemen’in baş şehri Sanaa’daki  

Madbah semtinde, üç katlı ve demir parmaklıkla çevrili ve betonarme bir evi vardı. 

Hada, bin Laden’in yanında Afganistan’da Ruslara karşı savaşırken arkadaş 

olmuşlardı. Hada, Sanaa’nın altmış mil güneyindeki Dhamar vilayetinde nesillerdir 

yerleşmiş vahşi bir kabile ailesinden gelmiştir.  

 Bin Laden’in sadık takipçisi olan Hada, Sanaa’daki evini, Afganistan’daki 

arkadaşı için gizli süreç merkezine dönüştürmeyi önerdi. Afganistan’ın engebeli 

arazisi, bin Laden’e güvenlik temin ediyordu ama, onun gittikçe  büyüyen dünya 

çapındaki terörist kurumunun gündelik tedariklerini idare için tecrit edilmiş ve uzak bir 

yerdi. Onun yegane haberleşme cihazı, gri renkte, pilli ve 7,500 ABD dolarlık 

Compact-M  uydu telefonuydu. Takriben dünyanın her yerinden Inmarsat Uydu ağı ile 

sesli konuşma ve fax mesajları alıp gönderebilen ve telefon numarası 00-873-

682505331 olan bu cihaz, küçük bir dizüstü bilgisayarı ebadındaydı. 00, uydu çağrısı 

olduğunu, 873 telefonun Hindistan Okyanusu civarında olduğunu ve 682505331’de 

bin Laden’in şahsi telefon numarası olduğunu gösteriyordu.  

 Bin Laden’in Afganistan dışında, telefon servisine ulaşımlı ve hava yollarına 

yakın bir yerde, ayrı bir süreç merkezi kurmaya ihtiyacı vardı. Hada’nın teklifini kabul 

etti, ve böylece, Yemen’deki ev çabucak bin Laden’in Amerika’ya karşı savaşındaki 

bir merkezi, hücumlarını koordine etmede tedarik üssü, emirlerinin iletilip dağıtıldığı 

bir telefon santrali ve sahra kumandanlarının buluşup planları tartışacakları ve 

işlemleri infaz edecekleri güvenli bir ev oldu. 1996 ile 1998 arasında, bin Laden ve 
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onun yüksek kurmayları, bu işlem merkezinin telefon numarasına, 011-967-1-200-

567, Doğu Afrika’daki ABD Elçilikleri bombalamalarını düzenlemek ve Aden 

Limanında 2000 yılındaki USS Cole harp gemisi hücumunu planlamak için, toplam 

221 telefon çağrısı yaptılar.  

 Bu evde, Hada’nın kızı Hoda’da, kocası Khalid al-Mihdhar ile birlikte 

oturuyordu. 1.67 m. boyunda ve 65 kg. olan Mihdhar’ın zeki bir yüzü, yumuşak ve 

düzgün bir çehresi ve muntazam kesilmiş sakalı vardı. Gözlükleriyle, genç bir 

üniversite öğretim görevlisi gibi görünüyordu. Ancak, üniversite öğretim üyesi 

kadro asaleti ile değil, savaşla ilgileniyordu. Aylardır, ABD’ye karşı geniş bir hava 

hücumu için gizlice eğitilmekteydi. Artık, işlemi başlatacak telefon çağrısını 

bekliyordu.  

 Khalid al-Mihdhar, 16 Mayıs 1975’de doğmuştu. Doğumundan kısa bir müddet 

sonra, o ve ailesi, Suudi Arabistan Krallığına göç edip, Mekke’ye yerleştiler. Khalid’in 

babası başarılı oldu ve ailece Suudi vatandaşları oldular.  

 Mihdhar büyürken, Nawaf al-Hazmi mahalleden yakın arkadaşıydı. Hazmi’nin 

babasının kuzey batı Mekke’nin Nawariya mahallesinde bir binası ve bir de 

süpermarket dükkanı vardı. Hazmi’nin ağabeyi de, Suudi Arabistan’ın 

güneybatısındaki Yemen sınırına yakın Jizan şehrinde polis müdürüydü. Khalid’den 

daha genç ve daha fazla adaleli olan Hazmi, zengin, dokuz oğullu ve ileri gelen bir 

aileden geliyordu. Babası, Muhammad Salem al-Hazmi, oğlu Nawaf ve genç kardeşi 

Salem’i, “herhangi bir sosyal ve psikolojik problemlerden ari bir aile ortamında 

yetişmiş terbiyeli ve hoş genç arkadaşlar” diye tarif ederdi. Mamafih, Nawaf sonradan 

babasının onu bıçakla kestiğinden  bahsederek, kolunun ön tarafındaki uzun yarayı 

gösterirdi. 
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 On sekiz yaşına geldiğinde, Nawaf valizini alıp, savaş sanatını öğrenmek için 

Afganistan’a gitti. Ancak, 1993’e kadar Sovyet işgalcilerine karşı savaş çoktan bitmiş 

ve Osama bin Laden Sudan’daki müteahhitlik işine dönmüştü. Bununla yılmayan 

Hazmi, ailesini Afgan sınırında Pakistan tarafındaki Peşavar şehrinden telefonla 

arayıp, onlara, Çeçenistan’a savaşmaya gideceğini söyledi. Çok endişelenen babası 

Muhammad al-Hazmi Peşaver’e gidip oğlunu eve getirmek istedi. Hatırladığı 

kadarıyla, “Peşaver’e gittim ve onu buldum. Meğerse, tütsü malzeme ticareti 

yapıyormuş, beraberce Suudi Arabistan’daki eve geldik. Ondan, bana, dükkanlar ve 

oteller dahil ticari girişimlerimde yardım etmesini istedim.” Oğullarını kastederek, 

“Gerçekten de, onlar için şubeler açmayı ve onları evlendirmeyi planlamıştım. Fakat, 

yanımda uzun zaman kalmadılar.”, diye ilave etti.   

 Mekke’ye babası ile dönen Hazmi, El-Kaide’nin önemli bir üyesi ile tanıştı, ve 

1996’da arkadaşı Mihdhar’ı da beraberinde yeni bir savaşa katılmaya ikna etti. Bu 

savaş,  Bosna’da Sırp’ların hücum ettiği Müslüman Kardeşleri korumaydı. 

 Mihdhar, Hazmi ve binlerce diğerlerini süren güç, gördükleri kadarıyla uzun bir  

tarih boyunca, bölgelerini istila ve işgal etmiş, ailelerini öldürüp rezil etmiş ve 

kendilerinin namussuz hükümdarlarını desteklemiş Batı’dan Müslüman topraklarını 

korumakta yürek yakan bir ihtiyaçtı.  

 Afganistan’da süpergüç Sovyetlere karşı kazanılan zafer, onların ilk zaferiydi 

ve tüm bölgedeki Müslümanlara birlik hissi verip, farklı ülkelerini tek bir Müslüman 

millet, “ÜLEMA” olarak algılayan fikri körüklemişti. Bir Müslüman ülkenin işgal veya 

istilası, dolayısıyla, bütün Müslüman devletlere yapılmış bir hücumdu.  

 Rusya’ya karşı olan zaferin tadı ağızlarında tazeyken, adrenalin hala 

damarlarında pompalanırken, ve yeni Müslüman milliyetçiliği duygusuyla, artık pek 
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çok kimseler etrafta oturup topraklarına ileride gelecek bir tecavüzü beklemek 

istemiyorlardı. Batı, inandıkları kadarıyla, uzun zamandır İslam’la savaşmıştı, şimdi 

kendini müdafaa etmekte ve taarruza geçmekte İslam’ın sırası gelmişti. Zaman 

taarruza geçmeğe gelmişti.  

 23 Ağustos 1996’da, Osama bin Laden harekete geçme çağrısını yayınladı, 

“Dünyadaki Müslüman Kardeşlerim,” dedi. “Filistin’deki ve iki mübarek yerdeki [Suudi 

Arabistan] kardeşleriniz sizleri yardıma çağırıyor ve düşmana – senin ve onların 

düşmanı – Amerikalılar ve İsraillilere, karşı savaşta yer almanı istiyor. Kendi imkân ve 

iktidarınla yapabileceğin her şeyi yapıp, düşmanı yenilmiş ve rezil olmuş şekilde, 

İslam’ın mübarekliklerinden sürüp çıkarmanı istiyorlar.” 

 Dikkatini ABD’ye yönelterek, “Zionist  kardeşlerin tarafından Lübnan’da 

yapıldığı gibi, Müslümanların öldürülmelerinden ve sürülmelerinden seni sorumlu 

tutuyoruz. Onlara silah ve para [İsrail’in kanlı Gazap Üzümleri işgali sırasında] 

sağladın. Irak ve milletine haksız yere uygulanan tecavüzün [kısıtlama tedbirleri] 

sonucu olarak ilaç ve gıda yokluğundan, 600,000 Iraklı çocuk öldü. Irak’ın çocukları 

bizim çocuklarımızdır. Sen ABD, Suudi rejimi ile birlikte, bu masum çocukların 

kanının dökülmesinden sorumlusun.” 

 Bu suçlamalar, Mihdhar ve Hazmi’de yankılandı. 1997’de, Hazmi Afganistan’a 

döndü ve bin Laden’e şahsi sadakat yemini ederek, muhtemelen kardeşi Salem ile 

beraber Kuzey İttifak’ına karşı savaştı. Mihdhar onu takip etti ve 1998’de el-Kaide 

liderine sadakat yemini etti. Bunlar, Arap yarımadasından iştirak eden ilk on yedi kişi 

olarak, el-Kaide’nin seçkini olacaklardı. Bin Laden bunlara, “Kurucular” lakabı  
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vermişti. Başlangıçtan itibaren, el-Kaide lideri, Mihdhar’a, zaman zaman baba-oğul 

gibi sevgi ve güven gösterdi. Müşterek bir kültür mirasını paylaşıyorlardı, her ikisi de, 

Yemen’in uzak ve ıssız vilayeti, Hadramont’dan geliyordu. 

 1999 ilkbaharında, bin Laden ve onun harekât şefi, Khalid Şeyh Mohammed, 

savaşlarını düşmanın kapısına getirmek için bir plan yaptılar. Büyük yolcu uçaklarını 

kullanarak bir hamlede, Amerika’nın mali, siyasi ve askeri merkezlerine kütle 

imhasını getireceklerdi; Dünya Ticaret Merkezi, Beyaz Saray ve Pentagon. 

Toplantılarında, bin Laden Khalid Şeyh’e Mihdhar ve Hazmi’nin pilot eğitimi için 

ABD’ye seyahat etmelerini ve harekâtı yönetmeğe başlamalarını söyledi. Bu ikisi o 

kadar iştirake hevesli ki, zaten ABD vizelerini edinmişlerdi, dedi. 

O sonbahar, bin Laden, Mihdhar ve Hazmi’yi onun Mes Aynak eğitim tesisinde seçkin 

eğitim kursuna göndererek hava hücum harekâtını başlattı. Fakat Mihdhar’ın ABD 

komplosu hakkındaki düşüncesi farklıydı. O sonbahar, karısı Hoda’nın hamile 

olduğunu öğrenince,  Khalid Şeyh tarafından verilen özel eğitim kursuna gitmek 

yerine, Yemene döndü. Mihdhar için zor bir zamanda zuhur eden karmaşık bir 

durumdu. Evini paylaştığı kayın pederi, bin Laden’in çok sadık bir arkadaşıydı ve 

onun Yemen harekât merkezini işletiyordu. Üstelik de, bin Laden’in çok sevdiği bir 

kimse olarak, ona hayatını yeminle vakfetmişti.  

Hazmi, Khalid Şeyhin kursunu bitirdikten kısa bir müddet sonra, Aralık 1999’un 

sonuna doğru, Mihdhar,  uzun zamandır beklediği telefon çağrısını aldığında harekât 

merkezindeydi. O ve Hazmi’ye birkaç gün içinde Malezya’nın Kuala Lumpur şehrine, 

ABD’ye son ve ölümcül vazifelerini başlatmak için gitme talimatı verildi. Şimdi, artık 

Mihdhar’ın bir karar vermesi gerekiyordu.  
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Bu aynı zamanda, yedi zaman bölgesi ve 7282 mil batıda, bu telefon çağrısı 

yakalandı ve Amerika’nın büyük kulağı, en gizli Milli Güvenlik Teşkilatı tarafından 

kaydedildi.  
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YAKALANAN MESAJ 

 

 

 ABD Hava Kuvvetlerinde üç yıldızlı general olan Michael Vincent Hayden, 56, 

MGT direktörüdür [2008 yılı itibarıyla]. Emrindeki binlerce analizci ve teknisyen’e 

ilâveten, dünyanın bu güne kadar bildiği en geniş tele kulak aletlerine sahiptir; 

uzayda yirmi-iki bin mil mesafeden cep telefonlarındaki fısıltıları dinleyen milyar 

dolarlık uydu kümelerinden, saatte onlarca milyon telefon çağrıları, e-posta mesajları 

ve faxleri toplayabilen uydu tabaklarını ihtiva eden ve Ay’a benzeyen düzinelerle 

beyaz küre şeklindeki dinleme istasyonlarından, bu toplanılanları ayıklamak için 

dünyanın en büyük süper bilgisayarlarına kadar. İlaveten, Teşkilata ait ve dünyanın 

her yerinden sessizce ses ve veri toplayan gemiler, denizaltılar ve uçaklarla 

donanmış gizli bir askeri kuvvet (az bilinen Merkezi Güvenlik Servisi) de, emrindedir. 

On binlerce istihdamlı memuru, elliden fazla binaları, düzinelerle alıcı antenleri ve bu 

gezegen’in en güçlü bilgisayarları ile teçhiz edilmiş teşkilâtın yegane amacı: ulaşma. 

Milyarlarca telli, telsiz ve cep telefon görüşmelerine; metin, e-posta ve ani Internet 

mesajlarına; web sayfaları, faxler ve bilgisayar disklerine, ulaşma. Korunmasına – 

ateş duvarları, anahtarlama veya şifrelere - aldırmadan, bilgi ihtiva eden  herhangi bir 

işaret ve cihaza, ulaşma. Tarihte hiçbir zaman tek bir fert (MGT Direktörü), bu kadar 

çok sayıda şahsi hayata burnunu sokacak böyle çok gizli bir güce sahip olamamıştı. 

 Direktörünün, CIA direktörü ile aynı masada oturmak için mücadelesi gereken 

MGT, bir zamanlar öyle fazla önemli bir teşkilât değildi, fakat Hayden vardığında, 

gezegendeki en büyük, en pahalı ve teknolojik olarak en ileri bir casus teşkilâtı 

olmuştu. Hükümetin tüm istihbarat ihtiyacının % 80’ini temin eden MGT, mesken 
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olarak, Maryland Eyaletinde en büyük belediye olabilecek kadar gayet geniş bir şehre 

ihtiyacı vardır. Aynı zamanda da, hemen hemen yarım asırdır, Harry Truman’ın onu 

kongreden izinsiz ve tasvipsiz şekilde gizlice yarattığı zamandan beri karanlık ve 

esrarengiz kalmıştı. Dışarıdan bakanlar için, MGT, dikenli telli ve yüksek voltaj 

elektrikli parmaklıklar, hareket detektörleri, hidrolik kamyon engelleri, beton çitler, 

hücum köpekleri ve siyah Ninja giysileriyle makineli tüfek taşıyan “siyah elbiseliler” 

lakaplı komandoların gerisinde saklanarak görünmez kalır.   

  MGT’ da çalışanlar, 30,000 üstündedir, araba park yerleri takriben 132 

hektar’ın üstündedir. Dört düzine binalarının toplam alanı 2.13 milyon metrekarenin  

üstündedir. Bu muazzam ve gizli MGT şehrinde kayıtlı ve park eden 37,000 otomobil 

vardır ve postanesi her gün 70,000 parça posta dağıtır. Bu gizli şehrin polis kuvveti 

700 üniformalı memurlar ve ölçüsü itibarı ile ülkedeki en üstten %5 içinde olan SWAT 

takımıdır.  

 Sadece merkez binası, 914 bin metrekarenin üstünde ve ABD Capitol 

Binasının dört mislidir ve binayı elektromanyetik radyasyondan yalıtmak için duvarlar 

tamamen bakır kalkan ile  kaplanmıştır. Kullanılan kalkan tekniği “Tempest” kod ismi 

altında gizlidir ve ancak yeteri seviyede güvenlik aklamaları olan mühendisler ne 

olduğunu bilirler. MGT sanki, “Siyah Yıldız” gibi yakınına gelen her işareti çeker, fakat 

hiçbir elektronun kaçmasına izin verilmez. Direktör Hayden’in ve diğer pek çok 

ofislerin pencereleri, kurşun geçirmez ve içinde çok ince bakır tellerden kalkan ihtiva 

eden çifte camlıdır ve lazer cihazları ile pencere camlarındaki sır taşıyan ses 

titreşimlerinin yakalanmasını önlemek için camlar arasında müzik çalınır.  

 1998 ve 2000 yılları arasında, teşkilât, bazı liberal eğilimli ABD Kongre 

üyelerinin saflıklarından dolayı tenkit ve Echelon Programından dolayı tahkikat 
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altındaydı. Georgia Eyaletinden Cumhuriyetçi ABD Millet Meclisi üyesi Bob Barr’a 

göre,  ABD Vatandaşlarının uydular üzerinden e-posta iletişimleri, Internet ulaşımları, 

cep ve sabit hat telefon görüşmelerini izlemekti. İzlenen bilgi de, diğer dört ülke ile, 

Birleşik Krallık (İngiltere), Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya, paylaşılmaktaydı. 

Endişeler yayıldıkça, kişisel ve vatandaş hürriyetleri grupları heyecanlanarak, 

“Echelon’u Engelle Günü” önerdiler. Bu günde, halk telefon hatlarını ve Internet’i 

MGT’nin dikkatini çekecek kelimelerle yaylıma tutmağa davet edildi. Bu kelimeler 

arasında, “CIA”, “NSA (MGT)”, “hücum tüfeği”, “bomba”, “suikast”, “Mosad”, ve hatta 

“George Bush” [N.B. Çok muhtemelen, şayet izleyen MGT memurlarının göbeklerini 

hoplatarak kahkahalarla gülmelerinden başka bir işe yaramamıştır]. Bu arada 

Echelon Programı üzerindeki endişeler Avrupa Birliğine de sıçramış ve AB 

Parlamentosunun İngiltere’den üyesi Glyn Ford’da, “çorbada tuzu olsun” vasfında 

beyanlar vermişti. 

Etrafın böyle olduğu bir zamanda, Khalid al-Mihdhar’a Aralık 1999 sonunda gelen 

telefon çağrısını, MGT yakaladı. Bu zamana kadar da, Teşkilât, Yemendeki harekât 

merkezini ve bu merkezin Osama Bin Laden ve onun Doğu Afrika’daki Elçilik 

bombalamalarını, üç seneden fazla bir zamandır biliyordu. 1999’un başlarında, bin 

Laden Yemen limanı Aden’de bir Amerikan savaş gemisine karşı deniz hücumu ve 

ABD’de hava hücumları planlarken, Yemendeki harekât merkezinden yakalananda 

diğer hususlar yanında, Nawaf al-Hazmi tüm ismi de vardı.  

 Yeni mesaj, Güneydoğu Asya’ya gidecek iki kişiyi, ön adları ile açıkça 

kimleştirdi: “Khalid” ve “Nawaf.” konuşmadaki diğer bir isim de, “Salem”, analizcilerin 

doğru tahmin gibi Nawaf’ın erkek kardeşine aitti. Nawaf’ın tüm ismi ve diğer bilgileri, 

hemen hemen bir yıldır veritabanında olmasına rağmen, kimse, bu yeni yakalama 

üzerindeki raporu CIA ve FBI’a göndermeden önce, bir bilgisayar araştırması 
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yapmayı düşünmedi ve rapor sadece ön isimlerle gönderildi. Bin Laden’in elçilik 

bombalama harekâtının koordine edildiğini bildikleri yerdeki harekât merkezinin 

aşikar öneminde böyle bir ihmal, gayet can sıkıcıydı, ve hele, bin Laden’e bağlı üç 

şüpheli teröristin aniden dünyanın diğer bir yerine gitmek üzere olması gerçeğinde.  

 Eğer, Teşkilât, “Nawaf al-Hazmi” ismini ABD Dış İşleri Bakanlığına 

gönderseydi,  oradaki analizciler, şüpheli terörist Hazmi’ye ABD’yi ziyaret için yakın 

bir zamanda vize verildiğini bulurlardı. Üstelik de, hemen aynı günde ve mahalde – 

Cidde – Khalid al-Mihdhar isimli birisine de vize verildiğini keşfederlerdi. Ve şimdi, o 

ikisi ve bir de üçüncü şüpheli terörist hareketteydiler.  

  Fort Meade’de sinyallerin ve şifrelerin ince teferruatlı dünyasında yalıtılmış 

MGT, Washington [DC] bölgesindeki casus toplumunun geri kalanından bir kâinat 

kadar farklıdır ve analizcileri, bilhassa talep edilmediğince, şüpheli terörist kimliklerini 

araştırmanın kendi mesuliyetleri olmadığını düşündüler. Bu, gezegendeki en geniş 

istihbarat bilgisi veritabanının ellerinin altında olmasına rağmendi. Sebebin bir kısmı 

da, CIA’deki Karşı Terörizm Merkezi’ndeki (KTM) mütekabillerine, kendilerine daima 

eşit değil, fakat ikincil muamele edilmesinden doğan bir içerleme ve düşmanlıktı – 

“bizi sanki sinyal istihbaratı için bir ATM gibi kullanmak istediler”, bir MGT analizcisi 

bahsetti. MGT kezalik KTM’nin, yakalama raporlarından MGT yorumlarının 

çıkarılması talebine kızmıştı, zira kaba mesaj nüshalarını gönderme yerine, mesajları 

analiz etme MGT’nin göreviydi. Nihayet, bir yakalamanın yorumlanması üzerinde 

anlaşmazlık çıktığında, Merkezi İstihbarat Direktörü (Director of Central Intelligence, 

DCI) George Tenet’in daima kendi memurlarının tarafını tutmasından, MGT 

analizcileri şikâyetçiydi. Dolayısıyla, bu son durumda, asgariyi yaptılar.  

 Mesaj, “Nawaf’ın” 2 Ocak da, Kuala Lumpur’a uçacağını ve “Khalid’in de” üç   
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gün sonra, 5 Ocak da, Dubai üzerinden takip edeceğini söyledi. MGT, mesajın 

“şüpheli bir el-Kaide lojistik tesisinden” geldiğine dikkat ederek, “terörist etkililerinden” 

oluşan “faal bir kadronun” Malezya’da önemli bir toplantı düzenlediğini belirtti. MGT 

mesajı, “Salem’in belki Nawaf’ın küçük erkek kardeşi olabileceğini” de ekledi.  

 CIA’nin yeni merkez binası bodrumundaki penceresiz ve kalabalık oda içinde 

acil bir endişe vardı. Kapısında isim olmayan ve dört kat yeraltındaki bu oda, 1W01, 

bir “sanal merkez” olarak kurulmuştu ve “Alec merkezi” olarak bilinirdi, ve “Alec” ismi 

de ilk baş idarecisinin oğlunun ismiydi. Bu oda, Osama bin Laden’in bulunması, 

izlenmesi ve yakalanması veya öldürülmesi amacı içindi. Bu odayı, CIA Teşkilâtının 

İdari bir alt bölümü olan Karşıt Terörizm Merkezinin, başlangıçta bir düzine ile 

başlayan ve 1999’a doğru iki misline çıkıp FBI ajanlarını da ihtiva eden, bir grup 

memurları kullanıyordu.  

 Alec merkezi, El-Kaide tarafından bir toplantı düzenleme hareketini, hem 

endişe verici bir gelişme ve hem de, grubun gelecek hareketini, daha oluşmadan 

önce keşfetmek için göz önüne aldı. “Biz, el-Kaide ile ilgili görünen bazı kimselerin 

Kuala Lumpur’a seyahat ettiklerini biliyorduk,” bir CIA memuru bahsetti. “Orada ne 

yapacaklarını bilmiyorduk. Bunu bulmaya çalışıyorduk. Bir hücum olabileceğinden 

endişeleniyorduk, zira sadece Mihdhar ve Hazmi değildi, ilâveten, ‘on bir genç 

eleman’ vardı. Diğerlerinin isimlerini bilmiyorduk. Hazmi’nin sadece adını biliyorduk, 

‘Nawaf’. Endişemiz ne yapmakta olduklarıydı. Acaba bu, Kuala Lumpur’a bir hücum 

hazırlığımıydı – burada ne oluyordu?” 

 MGT raporu bağlantıları anlamaya başlayan bir masa memurunun önüne 

gelmişti. Rapor Yemen işlem merkezinden çıktığı için, seyahat edenler çok 

muhtemelen el-Kaide üyeleriydi. Masa memuru, o zaman, Khalid’in soyadını keşfetti: 

al-Mihdhar. Bu bilgi ile, Alec Merkezi, bölgedeki bütün CIA merkezlerine mesaj 
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gönderdi. “Bin Laden yandaşı Khalid’in faaliyetleri açıklandı” başlıklı mesaj, “gayet 

kötü bir şeyin gelmekte olduğuna” uyardı ve “Nawaf’ın seyahati, belki bir terör amacı 

için olabilir.” dedi.  

 İlk görev, “Nawaf” ve “Khalid al-Mihdhar’ın” kim olduklarını bulmaktı ve 

dolayısıyla, Pakistan ve Birleşik Arap Emirliği’ndeki CIA merkez amirleri mahalli 

istihbarat teşkilatlarındaki mütekabilleri ile temasa geçtiler ve bu adamlar Malezya’ya 

giderken, hava alanı göçmenlik tesislerinden geçtiklerinde pasaportlarının foto 

kopyalarının gizlice edinilmesini istediler. Fakat Hazmi, uçuşlarını son dakikada 

değiştirdiği ve CIA’de bunu hesaba katmadığı için, kurulan ağdan kaçıp kurtuldu.  

 CIA memurları Mihdhar ile daha talihliydiler. Planlandığı gibi, 5 Ocak’ta Sanaa 

Milletlerarası Hava Alanında uçağa bindi. Dubai’de inip Kuala Lumpur’a giden 

uçağına transfer sırasında, gümrük memurları tarafından kenara çekildi. Amerikan 

Elçiliğinin talebi üzerine, pasaportunu elinden aldılar ve salıvermeden önce gizlice 

foto kopyasını çıkardılar. BAE (Birleşik Arap Emirliği) makamları kopyayı Dubai’deki 

CIA merkezi amirine verdiler ve o da bunu CIA’nin Alec merkezine fax etti.  

 Mihdhar’ın Suudi pasaportunun ABD için çok-girişli vize ihtiva etmesi şayanı 

dikkatti. Onun Suudi Arabistan’da Cidde’deki ABD Elçiliğinden fax edilen vize 

müracaatı, varış yerinin New York olduğunu gösteriyordu.  Alec merkezindeki üç FBI 

ajanından biri, Doug Miller, faxlere baktığında aniden paniğe düştü. Seyahati bin 

Laden’in işlem merkezi tarafından düzenlenen muhtemel bir terörist, gizli bir el_Kaide 

toplantısı için yola çıkmıştı ve Amerika’nın en büyük şehrine gelmek üzereydi. Sabah 

9:30’da, Miller, FBI Genel Merkezinde, Mihdhar’ı ABD’ye girmekten engelleyecek 

kara listeye koyabilecek amirlerini uyaracak bir mesajı yazmaya başladı.  
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 Fakat, Merkezi İstihbarat Raporu (MİR) olarak bilinen bu mesaj, onun CIA 

amiri ve Alec merkezi müdür yardımcısı Tom Wilshire tarafından önlendi. Takriben 

öğleden sonra saat 4:00 sularında, Alec merkezine atanmış yirmi dokuz yaşında bir 

CIA memuresi, mesajın üzerine, “Tom Wilshire bu mesajı görünceye kadar lütfen 

tutun.” diye yazdı.  Miller, Wilshire’ın tasvibi olmadan bu bilgiyi ağızdan bile kimseye 

nakledemezdi.  

 Miller, o zaman, FBI meslektaşı Mark Rossini’ye olup biteni anlattı. Rossini, 

Dünya Ticaret Merkezi birinci bombalanmasından Doğu Afrika’daki ABD Elçiliklerine 

olan hücumlara kadar Büro’nun (FBI) terörizm tahkikatlarında birçok seneler 

çalışmıştı ve birkaç senedir de, Alec Merkezine atanmıştı. CIA’nin böyle önemli bir 

mesele üzerinde Büro’nun ihtarını önlemesine hem çok şaşırmış ve hem de çok 

kızmıştı. Rossini, meseleyi Wilshire’ın yardımcısına getirdi (O bayan hala CIA’de aktif 

olarak çalıştığı için, ismi burada bahsedilemez). “Ertesi gün, o bayana gittim ve 

‘Doug’ın mesajı ile probleminiz nedir?’ dedim, ‘Büroya bunu söylemeniz lâzım.’ O 

(bayan) ellerini bellerine koyup, ‘Bak, gelecek hücum Güneydoğu Asya da olacak, 

orası FBI’nın yetki alanında değildir. Eğer FBI’nın bilmesini isteseydik bildirirdik.  

Fakat bin Laden hücumu Güneydoğu Asya da zuhur edecek.’ “ Rossini anlayamadı. 

Muhtemel teröristler ABD’ye geliyorlardı – Güneydoğu Asya’ya değil. Rossini ve 

Miller, her nasılsa, 9/11 Soruşturma Komisyonuna hiç çıkarılmadılar. 

 CIA kasıtlı olarak FBI’ ya, Malezya’da ABD’ye gelme vizesi olan bir adamı 

takip ettiklerini söylemedi. FBI’nın kendiişlerine karışmasını istemediler.  

 Miller ve Rossini’nin genel merkezlerini Mihdhar’ın ABD’ye yapacağı 

seyahatten uyarmalarını yasaklayan CIA, Mihdhar ve Hazmi’yi ABD yolu üzerinde 

Bangkok’a kısa bir ziyaret için gittiklerinde kaybetmeyi de becerdi.  
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 Böylece, Mihdhar ve Hazmi, MGT, CIA ve FBI’nın istihbarat muktedirliğinden 

başarı ile kaçındılar. Artık sadece bir engel kalmıştı, ABD Pasaport Kontrolü. El-

Kaide ile ABD arasındaki son müdafaa hattı idi. Alec merkezi Mihdhar’ın ismini Dış 

İşleri Bakanlığına Terörist kara listesine konulmak için vermediğinden - ve MGT 

nerde kaldı ki Dış İşleri Bakanlığına bildirmeye, Hazmi’nin soyadını bile 

araştırmadıkları için – kimse onları aramıyordu.  

 14 Ocak’ta, Alec merkezi şefi, kıdemli CIA memurlarına, Khalid al-Mihdhar ve 

diğerlerinin hala aranmakta olduğunu söyledi. FBI ajanı Doug Miller’de Tom 

Wilshire’a e-posta göndererek, MİR’ine ne olduğunu sordu, “Bu hiç gönderilmeyecek 

mi yoksa gene tekrar yazayım mı?” dedi. Hiçbir karşılık almadı.  

 Hemen hemen aynı zamanda da, Mihdhar ve Hazmi’nin uçağı Los Angeles 

hava alanına inmişti.  
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SAN DIEGO 

 

 

United Hava Yolları Uçuş No. 002 Ocak 15’de Los Angeles hava alanına indi. 

Mihdhar ve Hazmi, hiç etrafa bakmadan uçak iniş kapısından kontrollere doğru 

geçtiler. Her ikisi de birkaç kelimeden başka İngilizce bilmiyordu ve her iki si de batı 

kültüründe hiç yaşamış değillerdi. Dolayısıyla, böyle önemli ve gayet karmaşık bir 

vazifeye, İngilizceyi gayet iyi bilen birisinin onları karşılayıp yardımcı olmasını 

düzenlemeden çıkmazlardı. Yeni ortaya çıkan bilgiye göre, Mihdhar’ın sülâle 

mensuplarından biri bunları karşılamaya hazırlanmaktaydı. Muhtemelen, onları Los 

Angeles Milletlerarası Hava Alanında karşıladı, San Diego’ya arabasıyla getirdi ve 

orada yerleştirdi.  

 Bir buçuk yıl önce, 1998’ın yazında, Mihdhar Mohammad al-Mihdhar Zaid 

Yemenden Kanada’ya gelmişti. Akıcı bir İngilizcesi olan Mihdhar Zaid, Güney 

Yemen’in uzak bir bölgesinde 8 Mayıs 1978’de doğmuştu.  

 Ağustos 1998’de Ottowa’ya vardığında, 1067 Bakerville Drive’daki küçük bir 

apartmana yerleşti ve birkaç blok ötede İş ve Teknoloji üzerinde eğitim yapan 

Algonquin Koleji adlı küçük bir okulda bilgisayar dersine kaydoldu. Mihdhar Zaid 

muntazam kesilmiş çember sakallı, zayıf, kısa pantolon giyen sessiz ve arkadaşca bir 

kimseydi. 10 Aralık da, varışından dört ay sonra, ilk sömestre sini bitirmek üzereydi. 

Bir Perşembe günü otobüsle Amerikan elçiliğine gitti ve çıktığında, elinde Amerikada 

üç ay kalmasına izin veren B-2 ziyaretçi vizesi vardı. Altı gün sonrada Los Angeles 

üzerinden San Diego’ya giden bir uçağa bindi.  
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 Güvenle ABD’ye vardığında, Mıhdhar Zaid’in amacı artık daimi kalmaktı. 

Yemen pasaportunu imha etti ve ismini Mohdar Mohamed Abdoulah’a çevirip, 

mülteci olarak göçmenlik idaresi mahalli şubesine müracaat etti. Onlara, Somali’den 

olduğunu ve memleketinde zulümlere maruz kaldığını söyledi. Nihayet, mülteci talebi 

kabul edilen Mihdhar Zaid, mahalli bir okul olan Grossmont Kolejinde, kaydolup 

bilgisayar çalışmalarına başladı. 

 Hava alanı göçmenlik kontrollerinden geçerken, Mihdhar ve Hazmi, Los 

Angeles’daki Sheraton Otelinde kalacaklarını belirttiler ama, orada boy  

göstermediler. Onun yerine, FBI Kronolojisine göre, aynı gün San Diego’ya gittiler. 

Orada, muhtemelen onları hava alanında karşılamış olan Mihdhar Zaid ile çabucak 

yakın arkadaş oldular. Mihdhar Zaid’in yakın bir arkadaşı ve 1993’de ABD’ye gelmiş 

Suudi Arabistanlı Omar al-Bayoumi’nin yardımı ile Mihdhar ve Hazmi Parkwood 

Apartmanlarında 152 No.lu apartmana yerleştiler. Bayoumi sonradan bir parti 

vererek, onları mahalli Müslüman grubuna tanıştırdı.  

 Mihdhar ve Hazmi’nin apartmanı iki katlı bir binada iki yatak odalıydı. Oğrenci 

ve diğer genç Müslümanların kaynaştığı Clairemont Kesiminde 6401 Mount Ada 

sokağındaydı. Yakınında, büyükçe bir İslami Merkez, bir meslek okulu ve bir sürü 

striptiz kulüpleri vardı. Apartmanda da, televizyon dışında tüm döşemeyi tamamen 

kaplayan halı ve boş duvarlardan başka fazla bir şey yoktu. Hazmi daha ziyade dışa 

dönük bir şahıstı ve sabahları kiralama ofisine gidip idarecilere merhaba der ve 

onlara kahve ve kurabiye için katılırdı. Mihdhar ise kimseyi görmemezliğe gelip, 

geçer giderdi.  

 Etrafta dolaşabilmek için, bir Mavi 1988 Toyota Corolla’ya 2300 dolar ödeyip, 

Huggy Bear Acentesinden sigorta ve California Eyaleti Sürücü Ehliyeti aldılar. Fakat, 
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kısa bir müddet sonra, ayda 1000 dolarlık apartman kirası fazla gelmeye başladı. 

Onlara yardım için, San Diego Devlet Üniversitesinden emekli bir İngilizce Profesörü 

ve mahalli Polis Komisyonu üyesi Abdussattar Shaikh isimli bir Hindistanlı Müslüman, 

evindeki bir yatak odasını bedava olarak teklif etti. Mihdhar ve Hazmi kabul ettiler 

ama, Shaikh’e ayda 300 dolar ödemekte ısrar ettiler. 

 Shaikh, mahalli FBI ofisinin uzun zamandır “köstebeği” olmasına rağmen, 

Amerika’ya karşı bir vahşet veya nefret ima etmedikleri için, onlara sadece bu iki 

odacısının ilk isimlerini vermişti. “Onlardan hiç nefret gösterisi görmedim.” dedi. 

“Herhangi bir azgınlık veya kızgınlık göstermediler.” Hazmi sık sık düşünceli ve 

sessiz otururdu. “Ona sorardım, ‘Seni üzen bir şey var mı?’ Sadece tebessüm eder 

ve ‘Yok, yok. ‘ derdi.” 

  Ta başından beri, gerçek hislerini yegane güvendikleri kimse, Mihdhar Zaid’di. 

Kendisi, diğer Mihdhar’ın Yemendeki bin Laden yandaşı Aden İslam ordusundaki 

mensubiyeti de dahil tüm mazisini biliyordu. Üstelik, Mihdhar Zaid, Mihdhar ve 

Hazmi’nin ABD’ye olan hıncını da paylaşıyordu.  

 San Diego’daki kalışları sırasında, Mihdhar Zaid onlara rehber, güvenilen 

sırdaş, arkadaş ve eğitimci oldu. Hızlı İngilizce konuşmalarını Amerikan deyimli 

üslûbu ile taşıyan Mihdhar Zaid, onlara tercüman oldu ve onların lisan eğitimine ve 

sonradan da, onların Florida’daki uçuş eğitimine başvurmalarına yardım etti. Hatta 

onları United Hava Yolları bilet ofisine götürerek, gidiş-dönüş biletlerinin 

kullanılmayan kısmını takas ettirmede yardımcı oldu. Fakat soran başka herkese, bu 

ikisi, sadece Suudi Arabistan’dan yeni gelmişlerdi.  

 Mihdhar Zaid, Mihdhar ve Hazmi’den birkaç mil ötede La Mesa’daki 7200 

Saranac Sokağı adresinde oturuyordu. Doğu San Diego’da, La Mesa, zarif bir 
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mesken muhitiydi, ama, görünümünün altında, genç ve dışlanmış Müslümanlar 

arasında hınç ve içerlemenin kaynadığı bir yerdi. Ve bu hınç, her seferinde bir ABD 

Denizaltısı Bağdat’a doğru seyrüsefer füzesi (cruise missile) attığı zaman, daha da 

artıyordu. 

 La Mesa’da bu kinlenmenin yer aldığı nokta, Mihdhar Zaid’in şef yardımcısı 

olarak çalıştığı bir Texaco Benzin İstasyonuydu. Sam’ın Yıldız Pazarı diye bilinen yer, 

kinli ve sinirli genç Müslümanların müdavim olduğu bir yer olmuştu. Çoğu zaman 

dışarıdaki bir piknik masası etrafında oturup, konuşur, tartışır ve koyu kahve içerlerdi. 

Mihdhar ve Hazmi, çabucak mutatlı müdavim oldular ve Hazmi benzin doldurmada 

kendi başına çalışarak, saatte altı dolar kazanıyordu.  

 Çok geçmeden asabı bozulup ve memleket hasretine düşen bunların uçuş 

eğitimindeki birkaç teşebbüsleri de felaket oldu, Mihdhar ve Hazmi genellikle cep 

telefonlarını kullanarak zamanlarının çoğunu Yemen ve Suudi Arabistan’daki 

akrabalarına telefon etmekle sarf etmeye başladılar. Muhtemelen, tembellikten 

dolayı, güvenlik tedbirine aykırı olarak memleketlerine apartmandaki hatlı telefonu 

kullanarak telefon ederlerdi.  Meselâ, 20 Mart’da, Yemendeki işlem merkezindeki 

evine, orada kendi babası Ahmed al-Hada ile oturan hanımı Hoda’nın durumunu 

sormak için Mihdhar cep telefonu kullandı. Eski bir komşu, Ed Murray, “Ne zaman 

onları gördüğünüzde, daima cep telefonları ile konuşuyorlardı,” diye hatırladı. Ev 

sahipleri Shaikh de tuhaf bir şeye dikkat etmişti: cep telefonlarını kullandıkları zaman 

genellikle dışarı çıkıyorlardı.  

 Genellikle, San Diego Devlet Üniversitesi kütüphanesindeki bedava 

bilgisayarları kullanarak veya bazen de, ev sahiplerinin bilgisayarını ödünç alarak, 
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Web’de dolaşıyor ve Internet üzerinden e-posta mesajları gönderiyorlardı. Mart 

2000’de, Mihdhar, Internet’e ulaşmak için bilgisayar ve ekran kullanma yerine 

televizyonunu kullandıran WebTV Ağı hizmetine abone oldu. Mihdhar2ın E-posta 

adresi kkhd20002@yahoo.com ve Hazmi’ninki de hzi2002@yahoo.com ‘du. Mihdhar 

ve Hazmi, bin Laden’in işlem şefi Khalid Shaikh ile e-posta yoluyla haberleştiler.  

 Mart’a doğru, MGT onların görüşmelerini, yerlerini bahsetmeden tele-kulakla 

dinlemekteydi. Bu ikisi (Mihdhar ve Hazmi), FBI bilmeden bir FBI köstebeğinin evinde 

oturuyorlardı. Ve CIA, en azından, Mihdhar’ın ABD’ye geleceğini biliyordu. Daha 

kötüsü de, Mart’ın başında, Mihdhar’ın yolculuk arkadaşının Nawaf al-Hazmi olarak 

tespit edildiğini CIA Bangkok merkezi Alec merkezine bildirdi. Bu rapor, Hazmi’nin 8 

Ocak’ta Bangkok’a gittiğini ve sonradan, 15 Ocak’ta United uçağı ile Los Angeles’e 

geldiğini belirtti. Ayrıca, Mihdhar’ında 8 Ocak’ta kezalik Bangkok’a gittiğini, fakat 

oradan çıkıp çıkmadığının bilinmediğini de ilave etti. Bu şartlar altında, mamafih, 

ikisinin de beraber Los Angeles’e geldiğini farz etmek. Her ikisi de vizelerini aynı 

zamanda ve aynı yerden aldıkları için, mantıki bir tahmin olurdu.  

 Şimdi artık, Alec merkezi, bin-Laden’in Yemen işlem merkezine bağlı bir veya 

muhtemelen iki teröristin, zahiren terörist zirvesi toplantısından sonra, California’ya 

gelmiş olduğunu biliyordu. Fakat hala, Tom Wilshire FBI’yı uyarmadı. Üstelik de, Alec 

merkezindeki diğer üç FBI ajanı da, bu raporlardan haberdar edilmedi. Onların 

sisteme girmeleri mümkün olmasına rağmen, hiç biri de mesajları görmedi. Bu 

anlarda da, Doug Miller’ın FBI baş merkezine gidecek MİR (Merkezi İstihbarat 

Raporu) de hala gönderilmemiş şekilde bilgisayarında duruyordu. Bunlar olurken, FBI 

uyarılmış olsaydı, Hazmi’yi birkaç saniyede bulurlardı. Yapılması gereken sadece 

memleket çapında telefon numarası bulma hizmetine telefon etmekti – onlar San 

Diego Rehberinde kayıtlı telefon numarasını ve adresini verirlerdi. Aynı şekilde, MGT 
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işlem merkezine gelen her telefon çağrısını izleseydi, o iki telefon edenin 

California’da olduğunu bulurlardı.  
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SAĞIR 

  

 

MGT’nin 2B İşlem binasında, karşıt-terör uzmanları, Mihdhar ve Yemen işlem 

merkezi arasındaki şifreli konuşmaları okumaya devam ettiler. Fakat açıklanamayan 

bir şekilde, Mihdhar’ın telefon aramaları ABD memleket kodu ve San Diego bölge 

kodu taşımasına rağmen – ki bu, MGT’nin sinyal istihbarat uzmanlarına aniden aşikâr 

olması gerekirdi – bunlar FBI, CIA veya herhangi bir başka kimseye bahsedilmedi. 

Yurt içi kulak misafirliğinden dolayı tenkit edilmekten aşırı derecede çekinen MGT 

Direktörü, Michael Hayden büyük bir karar verdi. ABD’ye gelen veya ABD’den giden 

bütün milletlerarası haberleşmeleri, hatta terörizm ile ilgili olanları bile, kulak 

misafirliğinden arî tuttu. Bu yasaklama, şüphelenen teröristlerin ABD’de olduğunu 

açıklamamayı bile kapsadı. Böylece, Osama bin Laden’i analizcilerin ve ajanların 

onun adamlarının zaten burada olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu.  

 Mihdhar ve Hazmi’nin telefonu 200-2001 Pasific Bell Telefon Rehberi beyaz 

sayfaları kesiminde 13.üncü sayfada, “ALHAZMI Nawaf M., 6401 Mount Ada Rd. 

858-279-5919” olarak gösterilmişti. Fakat, MGT Direktörü Hayden’in ABD’ye giren ve 

çıkan hemen hemen bütün milletlerarası haberleşmelere sağır kulak döndürmeye 

olan gizli kararının çok vahim sonuçları olacaktı. 

 Bu konu, MGT’ını tahkikatında tamamen ihmal etmiş olan 9/11 Komisyonu 

tarafından hiç incelenmeyecektir.  Komisyon başlıklı kitabın yazarı ve New York 

Times gazetecisi Philip Shenon’a göre, “Komisyondan hiç kimse – ama hiç kimse – 

Washington içinden kuzeyde ve 27 mil ötede Maryland’in Fort Meade’deki MGT 
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genel merkezine, el-Kaide ve terörist tehditleri üzerindeki dosyaları incelemeye 

gitmeyecekti.” Shenon, “Komisyon, istekli, azimli ve günlerini Virginia’daki CIA Genel 

Merkezinde dosyaları incelemek için günler sarf edecek personel bulmakta zorluk 

çekmiyordu,” dedi. “Fakat, kimse MGT’nın ne bildiğini merak etmiyordu.” İlâveten, 

“Komisyon personeli için Fort Meade sanki Kabul gibiydi.” dedi. Shenon, komisyon 

memuru ve istihbarat tecrübeli bir hava kuvvetleri albayı Lorry Fenner’i mülakat 

ettiğinde, komisyon üyelerinin ve personelinin “MGT’ını anlamadıklarını ve onun ne 

yaptığını bilmediklerini” saptamıştı. Bayan Fenner başka görevlere atandığından, 

MGT tahkikattan tamamen kurtuldu.  

 Direktör Hayden’in kararı, 1970’lerin ortasında olduğu gibi, MGT’nın bir kere 

daha Amerikan vatandaşlarını kanuna aykırı şekilde hedeflemesinde yakalanması 

endişesiydi. O zamanlar, FBI Ajanları tarafından pek çok yüksek seviyedeki MGT 

memurlara Miranda Hakları okundu ve mahkemeye suç duyurusuyla verilmeye yakın 

geldiler. Hayden, kezalik, teşkilatının Amerika’nın gizli ve güçlü “öcüsü” olarak artan 

intibasından da endişeleniyordu. Bu her iki olasılıktan kaçınmanın en iyi yolun 

teşkilatını ABD topraklarından mümkün olduğu kadar uzak tutmaktı diye düşündü. 

Eğer bir terörist ABD içinden yabancı bir memleketteki efendileri ile haberleşiyorsa, 

Hayden, bu FBI’nın sorumluluğudur, kendisinin değil, diye kanaat oluşturdu.  

 Fakat mesele, Hayden’in FBI ile yetki alanı kapsamalarını düzenlemeden, 

onları karanlıkta bırakması ve ABD’de çıkan ve giren uluslararası devreleri de geniş 

çapta izlemesiz bırakmasıydı. Ve hatta, FBI’yı uyarmış olsalar bile, FBI teknolojik 

olarak MGT’nin ışık-seneleri gerisindeydi, ve Arapça gibi dilleri tercüme edebilmedeki 

mütevazı imkânlarından dolayı, o yükü kaldıramazlardı. Böylece, MGT’nin San 

Diego’daki Mihdhar ile (MGT yakalamalarında, “Khalid” olarak kimlikleştirilen) 
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Yemendeki işlem merkezi arasındaki konuşmaları almasına rağmen, hiçbir zaman 

Mihdhar’ın aslında nerede olduğunu açıklama gayretini göstermedi.  

 MGT istemiş olsaydı, Mihdhar’ın ABD’deki tam yerini, telefon çağrılarından 

önce gelen teknik meta-veri’den kolayca bulurdu – telefon şirketlerinin müşterilerine 

fatura göndermek için kullandıkları aynı bilgi. Bununla, Yabancı İstihbarat Gözleme 

Mahkemesinden karar çıkartıp, Mihdhar’ın Uluslar arası haberleşmelerini, telefon ve 

e-posta, tüm ölçekte hedefleyebilirlerdi. YİGK (Yabancı İstihbarat Gözleme Kanunu) 

müracaatı için bütün gereken, hedeflerin yabancı terörist örgütünün muhtemel 

ajanları olmasıydı. Bu da zaten, Mihdhar ve Hazmi bin Laden’in Yemendeki işlem 

merkezinden yöneltildikleri için, kolay bir işti.  

 Ocak 24, 2000’de MGT’nin bilgisayarları geniş çapta çöktü. MGT bir anda 

“Sağır” oldu. Nihayet, 72 saat sonra, ve $1.5 milyon masraftan sonra, MGT 

sağırlıktan kurtuldu. Bu arada da, Hazmi San Diego’da ilk uçuş dersine başladı ve üç 

gün sonra da, bin Laden’in Birleşik Arap Emirliklerindeki para babasından $5,000 

para havalesi alacaktı.  
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MESA 

 

 

San Diego’daki hayattan sıkılan Mihdhar, sık sık telefonla görüştüğü karısı Hoda için 

endişelenmeye başlamıştı. Mayıs 2000’nin sonuna doğru, hayatında ilk defa baba 

olduğunu öğrendi ve Yemene dönüp yeni kızını görmeğe karar verdi. Khalid Shaikh 

bu kararı öğrendiğinde çok kızdı. Operasyonun tam ortasında, sadece askerinin 

kaçak olmayı planlaması değil, üstelik de Mihdhar’ın ortağı San Diego’da yalnız 

başına terk edilmiş kalacaktı. Mihdhar, Khalid Shaikh’i çok az tanıyordu, Bin Laden’e 

çok yakındı ve onun kalması için talebine aldırmadı. Üstelik de, vizesinin müddeti 

daha dolmadığı için, dönüşünün bir mesele olmayacağını ona belirtti. Çok acilen, 

Mihdhar banka hesabından $4,888.69 çekerek Hazmi’ye verdi, Toyota’nın kaydını da 

ona geçirdi ve uçak rezervasyonlarını yaptı.   

9 Haziranda, Mihdhar valizlerini Toyota’nın arka bagajına koydu ve Los Angeles’e 

yolculuğa başladı. Hazmi arabayı sürüyor ve Mihdhar Zaid de yol gösteriyordu. 

Geceyi bir motelde geçirerek, ertesi sabah Los Angeles Uluslar arası Hava Alanına 

geldiler. O zamanlar, hala oradan uçak kaçırma nihai operasyonun bir parçası olarak 

düşünülmekteydi. Böylece, terminale girdikten sonra, üçü etrafı tetkik etmeye 

başladılar. Onlardan biri, güvenlik yeri civarında video kamera ile durdu ve yavaşça 

çember yapıp dönerek, genel görünümü kayıtlamaya başladı.  

Öğleden sonra 2:15’de, Mihdhar Lufthansa Hava Yollarının 457 uçuş numaralı 

uçağına Frankfurt’a gitmek üzere bindi. Frankfurt’da Kuveyt’e giden 636 no.lu uçağa 

aktaracak, Hoda ve yeni kız bebeğinin kendisini beklediği Sanaa’ya Kuveyt üzerinden 

gidecekti. Arkadaşı Khalid tarafından yalnız bırakılan Hazmi, reddedilmiş aşık gibi 
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52San Diego’da kaldı. Aralık 2000’e kadar, hemen hemen bir senedir oradaydı.  

Mihdhar Sanaa’da yeni bebeğini gördüğünde, USS Cole’ın bombalanmasına 

katılırken ve operasyon için Suudi Arabistan’da bir düzine veya daha fazla asker 

devşirirken, Hazmi günlerini Lemon Grove’daki ufak odasında geçirdi. Gündüzleri, ev 

sahibinin bilgisayarı ile İnternet’de dolaşıp, Çeçenlik ve Bosna’daki savaşma 

haberlerini takip ediyor, evine telefon ediyor ve etrafa e-postalar gönderip, Sam’ın 

Star Mart benzin istasyonunda Mihdhar Zaid ile beraber arabalara benzin doldurarak 

bekliyordu.  Epeyce bir zaman önce, artık pilot olmaktan vazgeçmişti ve hatta  

İngilizce derslerine devam etmeyi de bıraktı. Fakat, Khalid Shaikh’den ve sonraları 

diğer bir bin Laden kurmayı Tawfiq bin Attash’dan, operasyonun hala devam ettiği ve 

yakında yeni bir yoldaş edineceği hususunda devamlı mesajlar alıyordu.  

 Altı ay önce, yaz başında, operasyonu idare etmek için seçilmiş Mohammed 

Atta ABD’nin doğu kesimine gelmiş ve bir grup yoldaşıyla uçuş eğitimine başlamıştı. 

Atta, Bin Laden için kucağına düşmüş bir nimetti. Aynı zamanda da, Mihdhar ve 

Hazmi’nin pilot olabilecekleri görünmüyordu. Atta ve bir grup arkadaşları, El-Kaide’ye 

üyelik için başvurmuşlardı. Akıcı İngilizcesi, iyi tahsili ve teknik tecrübesi ile 

operasyonu ele alması için mükemmel bir aday göründü. Mihdhar Suudi Arabistan’da 

asker devşirirken, Hazmi bir ortağı bulunduğunda, Atta’nın muavini olacaktı. 

 Nihayet, ABD’de kış ve kar yağışları başladığında, Hazmi, Tawfiq bin 

Attash’dan uzun zamandır beklediği e-postayı aldı. Birkaç hafta sonra da, 8 Aralık’da 

Delta Hava Yollarının Paris’ten kalkan 43 Sefer No.lu uçağı Cincinnati Uluslar arası 

hava alanına indi. Uçakta, Dubai’den San Diego’ya aktarmalı gelmekte olan, sessiz, 

azimli 29 yaşındaki Hani Hanjour vardı. Siyah saçlı, kara gözlü, orta boylu ve orta 

vasat ağırlıklı Hani, çok aşikar olduğu bir memlekete, ABD’ye, dönüyordu. Ailesiyle 
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Florida’da oturmuş, California’da İngilizce öğrenmiş ve ticari pilotluk ruhsatını 

Arizona’da kazanmıştı.  

 Hanjour,  1972’de ileri gelen bir toprak sahibi ve gıda maddeleri tüccarı bir 

aileye doğmuştu. Yedi çocuk arasında ortanca olan Hanjour, Suudi Arabistan’ın 

yazlık başşehri Al Faisaliya‘da zenginler bir muhit olan Taif’de iki katlı bir villada 

yaşadı. Pek çok Suudi’liler için, Taif, Mekke’nin sıcak sokaklarından bir mil yukarıda 

seri bir yazlık yeriydi.  

 11 Eylül hücumunun diğer failleri gibi, okul bahçesinden bir serseri 

kabadayının kovulup atılmasına benzer tarzda, istila eden büyük bir Batılı gücün 

yenilmesine şahit olmuş ilk Müslüman nesildendi. Büyürken, kahramanları Batıya 

karşı çıkmış, Afgan sınırında kumda hat çizmiş ve çentikli eski Kalaşnikofları ve 

yıpranmış sandal ayakkabıları ile muzaffer olmuş yiğitlerdi.  

 1980’lerde, Hanjour delikanlı yaşına geldiğinde, Afganistan’daki savaşa 

katılmaya gitti. Fakat, o zaman kadar Sovyetler çoktan yenilmişti ve savaş yerine, 

kendini bir yardım teşkilatında altı hafta geçirdi. Savaşı, başka bir zamanı ve mahalli  

bekleyecekti.  

 Afganistan’daki savaştan sonra, Hanjour’un neslindeki pek çokları, yüce 

Sovyet imparatorluğunun yenilmesindeki zaferden sarhoş olarak, dikkatlerini Orta 

Doğuda uzun ve nahoş tarihi olan diğer bir süpergüç’e döndürdüler: Amerika Birleşik 

Devletleri. Şikayetlerinin listesi uzundu. Listenin başında, İran’da demokratik olarak 

seçilmiş bir lideri devirip yerine Şah’ın çeyrek yüzyıllık insafsız rejimini ve onun Savak 

gizli polisini getiren CIA darbesi vardı. Sonra da, bölgedeki en çok nefret edilen ve 

ahlaksız diktatörlüklerin para ve uçak gemili donanma gücü ile kayıtsız şartsız 

desteklenmesi vardı. Daha sonrada, Irak’a uygulanan ve Saddam Hüseyin’ hiçbir 



38 
 

 

etkisi olmamış, fakat yüz binlerce genç ve fakire ölüm ve hastalık getirmiş sert 

zorlatıcı tedbirler vardı. Ve sonunda da, Amerika’nın İsrail’in yarım yüzyıldır 

Filistinlilere yaptığı rezil etme, bastırma ve işgal’e, ayrıca İsrail’in savaşlarına, 

Lübnan’daki işgaline ve katliamına verdiği demir yumruklu destek vardı.  

 Atta için, bardağı taşıran nokta, Nisan 1996’da İsrail’in, Hezbollah’ın kuzey 

İsrail’i bombalamasını önlemek için Beyrut’u ve güney Lübnan’daki Arap köylerini 

geniş şekilde bombalamaya başlamasıyla geldi.  

 Güney Lübnan şehri Qana’da İsrail hücumu çok korkunç oldu ve Avrupa’da ve 

Orta Doğuda gazetelerin geniş kapsam vermesine rağmen, Amerikan basını geniş 

şekilde ihmal etti.  Londra’nın Independent gazetesi ön sayfada, “Bir katliamdı,” dedi. 

“İsrail’in bu korkunç 10 günlük hücumda 206 sivili öldürmesi o kadar mağrur ve o 

kadar şiddetliydi ki, bir Lübnanlı bu katliamı affetmeyecektir.” 

 Hatta İsrail basınında bile, bazıları bu hücumu sertçe tenkit ettiler.  İsrail’in 

günlük gazetesi Ha’aretz ’de sütun yazarı olan Arieh Shavit, şöyle dedi, “Onları hiç 

göz yaşı dökmeden Quana’da kolayca öldürdük. Bu suçu hiç kınamadık, hukuki bir 

açıklık düzenlemedik, zira bu sefer, bu iğrenç korkunçluğu inkar etmeye çalıştık ve 

yürüyüp gittik.” Ve Time magazininin Uluslar arası nüshası şöyle dedi, “Orta Doğuda 

… Qana zaten şehitlik anlamına gelir.” 

 Atta için, İsrail’in Gazap Üzümleri istilası, kendisini uçurumdan atan son 

gösteriydi. Bir öğrenci arkadaşı, Ralph Bodenstein, “Çıldırdı,” dedi. İstiladan kısa bir 

müddet sonra, Mohamed Atta, Hamburg, Almanyadaki al-Quds camisine bir grup 

arkadaşıyla gitti ve “ölüm sertifikası” olarak adlandırıp son vasiyetini imzaladı.  
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Yirmi-yedi yaşındaydı. Bir arkadaşına göre, hücum sırasında bu vasiyeti imzalamakla 

hayatını İsrail’in istilasına karşılık olarak sunuyordu. Artık, geriye kalan doğru hedefi 

bulmaktı. 

 Orta Doğu bölgesindeki milyonlarca insan için, heyecanları onlarca senedir 

ifade edilmeden bastırılmıştı. Afganistan, onlara bir başka çözümün mevcut olduğunu 

gösterdi. Hanjour, Atta, Mihdhar, Hazmi ve diğerlerine göre, ABD kendi nesillerinin 

Sovyetler Birliğiydi ve hayatlarını, savaşa geçen neslin bıraktığı yerden devam 

etmeye vakfettiler. Amerika ikinci dünya savaşında nasıl Berlin’i ve Tokyo’yu 

bombaladıysa, onlarda New York ve Washington’u kendi savaşları sırasında 

bombalayacaklardı.  

 Delta sefer uçağı 1661, Balboa Parkının üzerinden geçip, San Diego 

Lindbergh Alanına indiğinde, akşam karanlığı basmıştı. Hani Hanjour için uzun bir 

yolculuğun sonuydu, fakat aslında, nihayetine olan bir yolculuktu. 

 Onu orada, Nawaf al-Hazmi neşe ile karşıladı. Nihayet, altı uzun aydan sonra 

bır ortağı, bir arkadaşı, bir sırdaşı olmuştu. Araf’daki zamanı artık bitmişti, ve 

operasyon gene ilerlemeye başlamıştı. Üstelik de aceleleri vardı. Şimdi, artık Atta’nın 

yanında kumanda zincirinde ikinci olarak, Hazmi, Mihdhar’ın devşirdiği ve hazırladığı 

askerlerin İlk Baharda ABD’nin doğu kesimine geleceklerini bilerek onları idareye 

hazırlanıyordu. Ve Hanjour, diğerlerinden yarım sene sonra varan son pilot olarak, 

uçuş hünerini süratle arttırması gerektiğini biliyor ve Arizona’ya gidip birkaç aylık 

pratik kazanmayı sabırsızlıkla bekliyordu.  

 Bir gün içinde, ve yorucu uçuşundan dinlenmeğe fırsat bulamadan, Hanjour 

valizlerini doldurup Hazmi’nin köhne mavi Corolla’sına memleketin bir ucundan öbür 

ucuna gitmek üzere bindi. Fakat önce Hazmi, Lemon Grove’da pansiyoner kaldığı 
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eve gidip, arkadaşı ve ev sahibi Abdussattar Shaikh ile vedalaştı. Hanjour’u ona  

“Hani” adıyla tanıştırıp, San Jose’ye uçuş dersleri almaya gittiklerini, temasta 

kalacaklarını ve bir müddet sonra döneceklerini söyledi. Sonra, Sam’ın Star Mart’da 

durdular ve Hamzi, Hanjour’u “Suudi Arabistan’dan eski arkadaş” olarak tanıştırdı. 

Mihdhar Zaid ve diğerleri ile vedalaştıktan sonra, yolculuklarına başladılar. 

 12 Aralıkta, Hanjour’un çok motorlu uçak üzerinde eğitim göreceği Arizona’nın 

Mesa şehrine vardılar. Çok ileri Boeing 737-200 benzeşimcisi ile eğitim sunan ve  

Phoenix’e yakın Jet Tech şirketinde başlamayı, Hanjour sabırsızlıkla bekliyordu. Pilot 

koltuğunda kayışlarını bağlayıp, dönüşlerini, kontrolünü ve dengelemelerini 

mükemmelleştirdi. Kendisinin ilk ve son olacak çok motorlu tek başına uçuşuna 

hazırlanırken, gaz pedalını zaman zaman sonuna kadar basarak, hızını ve eğimini 

mükemmelleştirdi.  
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İNCE DOKUMA 

 

Richard Taylor, MGT’nın Operasyonlar Bölümünden sorumlu Yardımcı Direktörüdür. 

Kentucky eyaletinde doğan ve 1969’da ABD Hava Kuvvetleri Akademisinden mezun 

olan Richard Taylor, Teşkilatın Araştırma ve Mühendislik örgütünde Program 

İdarecisi olmadan önce, Hava Kuvvetlerinde beş sene görev yaptı. Bundan sonra, 

tüm kariyerini MGT’nin Uydu Kulak Misafiri programına vakfetti,  Milli Tetkikat 

Kurumundaki birkaç senesinde uydu tasarımından, operasyonlar bölümü 

bünyesindeki Kafa Üstü Sistemler bölümünde idareci olarak yaptığı analizlere kadar 

pek çok hususlarda çalıştı. Sonra da, Yürütücü Direktör oldu, teşkilatta üsten üçüncü 

makam. Fakat, beğendiği iş daima her fiiliyatın oluştuğu Operasyon Müdürlüğü 

başkanlığıydı, Kasım 1997’de nihayet bu makama geldi.  

 Teşkilatın hantal formalitesinden hayal kırıklığına uğramış Taylor, yeni Direktör 

Hayden’e makamına gelişinin birkaç haftası içinde ona uzun ve gizli bir muhtıra 

göndererek, teşkilatın büyüyen problemlerini nasıl çözüleceği hakkında görüşlerini 

özetle açıkladı. “Kendimize çeki düzen vermemiz lazım,” diye yazdı. “İlk ve en önemli 

iş olarak, MGT/MGH’de (Merkezi Güvenlik Hizmeti) idare ve liderlik sisteminde 

reform yapmamızdır … iyi memurlarımız var ama, kusurlu sistemde.” İlaveten, 

“Stratejik ittifaklarımızı kuvvetlendirmek ve ayarlamamız lazım,” dedi.  Diğer bir 

tabirle, CIA ve MGT’nin GCHQ gibi yabancı ortakları ile daha yakın çalışmayı 

kastetti.  

 Yabancı ortaklarla olan problemde, MGT’nin onları hem teknolojik olarak ve 

hem de işlemsel olarak çok geride bırakma temayülündeydi, diye Taylor sızlandı. 

“ABD hem teknolojide ve hem de işlemsel hazırlıklılıkta liderliğini idame ettirir,” dedi, 
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“Biz ortaklarımızı yanımızda getiririz.” Onlara ellerinden tutup yardım etmedikçe, 

MGT bir gün onların işbirliğini kaybedebilir, diye önerdi. Nihayet, bilgisayar çağında 

MGT’nin başarısının çoğu yabancı makinelere – veritabanları ve yazılımlar -  CIA’nin 

gizli memurlarıyla olan gizli ulaşımına bağlı olduğu için, bu iki konuyu birleştirmek çok 

önemliydi. “Bizim CIA ile olan münasebetimiz, gelecekteki başarımız için hayati bir 

önemdedir,” diye yazdı. “MGT ve CIA olarak münasebetlerimizi sağlam bir temele 

oturtmalıyız.” 

 Hayden’nin gelmesinden önce, Taylor, teşkilata gelen okyanus çapındaki 

izlemeleri nasıl en iyi şekilde indirgeyeceği, ve aynı zamanda da Yemen gibi 

yerlerden gelen şüpheli telefon çağrılarını, kanunu ihlal etmeden, nasıl geri izleyeceği 

konularında çalışıyordu. İnce Dokuma kod adlı proje de, teşkilata uydularla ve yer 

istasyonları ile gelen Nil nehri çapındaki telefon çağrıları, e-postalar, fakslar ve diğer 

haberleşme sinyallerini eleyecek karmaşık dijital filtreleri geliştirme amaçlıydı. 

Şeytani tarzda karmaşık matematik algoritimler ve protokollerden oluşan bu filtreler, 

konuşmalardaki kilit önemli noktaları ve mesajları yalıtıp yakalarken, geri kalanını da 

işitilmemiş ve okunmamış olarak bırakacaktı.  

 Sistem, yabancı memleketler içinde ve yabancı memleketler arasındaki 

haberleşmeleri yakalamak için tasarımlanmıştı. Fakat İnce Dokuma’nın biricik bir 

bileşkesi de, Yabancı İstihbarat İzleme kanununu ihlal etmeden, teşkilatın sinyalleri 

ABD’ye geri izlemesini mümkün kılmasıydı. Kanun, mahkeme kararı olmadan, ABD 

içinde şahıslar arasındaki haberleşmelerin izlenmesini yasaklamıştı. Mihenk noktası 

da, teşkilatın istediği mahkeme kararı için görülen lüzumun olmasıydı. Fakat, mesajı 

yakalamadan ve ABD içindeki varış yerine takip etmeden, nereye ve kime gittiğini 

bilmek imkansızdı. Ve bu bilgi olmadan da, mahkemeye karar için başvurmanın yolu 

yoktu.  
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 İnce Dokuma’nın arkasındaki fikir de, teşkilatın ABD’ye giren ve ABD’den 

çıkan tüm mesajları ve telefon çağrılarını otomatik olarak şifrelemesi, ve böylece 

kişisel gizliliği koruması idi. Bütün görünenler sadece “harici” noktalar olacaktı, 

haberleşmelerin başlangıç ve varış yerleri. İlave güvenlik ölçümü olarak, İnce 

Dokuma, analizcilerin görevlerini kötüye kullanmamaları ve onların muhtevaya gizlice 

“göz atmalarını” önlemek için, otomatik bir teftiş sistemi kullanıyordu. 

 Böyle bir sistemle, teşkilat, denizaşırı şüpheli hedefler ve ABD’deki varış 

yerleri arasındaki irtibatı görebilecek, fakat, haberleşmenin muhtevasını 

okuyamayacaktı. Ve şayet, Yemendeki eylem merkezinden San Diego’daki muhtelif 

telefon numaralarına ve bilgisayarlara sık sık gönderilen e-postalar ve telefon 

çağrıları gibi bir örnek ortaya çıkarsa, o zaman bu, San Diego’daki kimselerin 

yabancı terörist örgütlerinin ajanları olduklarını gösteren “görülen lüzum” olacaktı. 

Bununla da, teşkilat, şahısları kimleştirmek, haberleşmeleri deşifre etmek ve tüm 

mesajları okumak ve telefon konuşmalarını dinlemek için, YİİK (Yabancı İstihbarat 

İzleme Kanunu) mahkeme kararını elde edebilecekti. Aynı zamanda da, FBI kendi 

tahkikatını başlatabilirdi. Sistem, ilaveten de, Frankfurt’dan Mexico şehrine giden ve 

ABD üzerinden Miami’deki Internet merkezinden geçen, haberleşmelerin 

hedeflenmesine müsaade ediyordu.  

 Programın denemesi 1998 boyunca çok başarılı oldu ve Taylor bunun üzerine 

tüm uygulanmasını savundu. Fakat Hayden müteakip Mart’da vardığında, buna 

açıkça karşı çıktı. Bunun sebebi de, teşkilat avukatlarının bu programın teşkilatı 

kanunsuzluğun sınırına getirdiği kanaatinde olmasıydı. Hayden, üstelik de, kendi 

fikrine göre, aslında FBI’nın görevi olan bu hususta, teşkilatın Amerikalıları 

dinlediğinin en ufak bir intibasından kaçınmağı şahsen istiyordu. İnce Dokuma yerine 

bilişim aşırı yüklenmesini önleyecek başka bir kavram ileri sürdü. Kod adı Öncü olan 
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yeni proje, İnce Dokumada olduğu gibi, teşkilata gelen büyük hacimde verilere güçlü 

bilgisayarlar ve karmaşık filtre yazılımlarıyla bakıyordu. Fakat, İnce Dokumanın 

ABD’ye giren ve çıkan tüm trafiği şifrelemesine ve böylece MGT’nin kanunu ihlâl 

etmeden nereden gelip nereye gittiğine bakabilmesine karşın, Öncü böyle bir koruma 

vermiyordu.  

 2000 yılının sonbaharına doğru, İnce Dokuma ve Öncü arasındaki savaş, 

Direktörün avukatları tarafını tutmasıyla, Taylor ile Hayden arasında “çok hissi bir 

müzakereye” dönüştü. Hayden tarafından makamından dışlanan Taylor, Teşkilatı 

Aralık ayı sonunda, MGT’nin Öncü üzerinde önerge toplamak için savunma kontratçı 

firmalarına talep yayınlamasının aynı ayında, teşkilatı tüm olarak terk etmeye karar 

verdi.  

 Hayden, teşkilatın zor durumda olduğunu biliyordu, “Kendimizi derin bir 

kuyudan çıkarmağa çalışıyoruz,” dedi. “MGT, 1990’lar boyunca insan gücünün üçte 

birini ve bütçesinin de bir o kadarını kaybetti. Bu on yıl boyunca da, paketlendirilmiş 

haberleşmeler, yani şimdi aşikar olduğumuz e-haberleşmeler, ananevi 

haberleşmeleri geçti. Bu aynı on yılda da, cep telefonları 16 milyondan takriben elli 

misli artarak 741 milyona ulaştı. Gene aynı on yılda, internet kullanıcıları 4 mılyondan 

doksan misli artarak 361 milyona ulaştı. Sadece 1990’ların son altı yılında, dünyanın 

önceki tarihindeki tüm toplam döşenen sabit telefon hatlarının takriben yarısı 

döşendi. 1990’larınaAynı on yılında da, uluslar arası telefon trafiği 38 milyar 

dakikadan 100 milyar dakikanın üstüne çıktı.” 

 Mamafih, bin Laden’in planlanmış hava hücumunu durdurmak için, MGT’nin 

sadece, o 100 milyar dakikadan birkaç düzinesine ihtiyacı vardı ve o birkaç düzine 

de,  yakındaki et oburu bir teyp kütüphanesinde toz topluyordu.  
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TOTOWA 

 

 

21 Şubat 2001’de Hani Hanjour, Boeing 737-200 Yer Sistemindeki altmış saatlik 

eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı. Phoenix’deki Jet Tech şirketinde, sınıftaki 

derslere ilaveten şirketin Boeing 737-200 benzeşim makinesinde saatte 250 dolara 

uzun uzun eğitim gördü. Başarı Karnesinde, “taxi” karşıtı onay işareti yoktu ama, 

Hanjour için çok daha önemli olan “keskin dönüşler” karşıtında geniş bir onay işareti 

vardı. Son imtihanında, öğretmeni “Hani çok bilgi edindi ve çok zekidir,” diye yazdı, 

fakat ilaveten, “Büyük Jet uçaklarıyla başlamadan önce, ufak uçaklarla çok daha 

fazla deneyime ihtiyacı vardır.” diye not düştü. Yolcu Jet uçakları üzerindeki ileri 

eğitimi ve ticari pilot ruhsatı cebinde olarak, Hanjour şimdi diğer üç pilotla eş 

seviyedeydi. Kutlamak için, o ve Hazmi Grand Canyon’a manzara seyretmeğe 

arabayla gittiler. 

 Hanjour benzeşim makinesinde eğitilirken, Hazmi de araştırma ile meşguldü. 

Ohio’nun Batavia şehrindeki Sporty’nin Pilot Dükkânı’na giderek, Boeing 747-200, 

Boeing 747-400 ve Boeing 777-200 uçuş güvertesi eğitim videolarını ve ilaveten, 

“Yolcu Uçağı Kaptanı Nasıl Görünmeli ve Davranmalıdır?” videosunu satın aldı. 

Fakat, o ve Hanjour ABD’nin Doğu Kıyısına bir an önce gitmek istiyorlardı. Hazmi’nin 

arkadaşı Khalid al-Mihdhar’ın yanına göndereceği yeni devşirilmiş askerler için 

hazırlık yapmaya da ihtiyacı vardı. Aynı zamanda da, Hanjour’ın mahalli hava 

alanlarında ufak uçaklarla ilave eğitim yapması gerekiyordu. Seyahat hazırlığı için, 

Hazmi Phoenix’deki Wide World of Maps dükkânına gitti ve Milli Coğrafya Yol Atlası, 
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ABD’nin Nadir Medya Haritası, New York şehri haritası ve ABD’nin kuzey kesimini 

kapsayan dünya havacılık çizelgesi satın aldı.  

 1 Nisanda akşamüzeri, kırışmış gömlekleri, blûjin’leri ve uçuş videoları ile dolu 

kırık dökük mavi 1988 Toyota Corolla’da Mesa’dan yola çıktılar. Memleketin içini 

kaplayan 2400 millik asfalt şerit gibi olan I-40 karayoluna girdiler. Bu, Hazmi ve 

Hanjour için, memleketlerine çok benzin tüketen SUV’lerin (Sports Utility Vehicle – 

Sportif Hizmet Aracı) benzin istasyonu ve askeri ateş etme hedefleri itibarıyla 

muamele edenlere iade-i teati savaşına olan yoldu. Onlar için kurtulmaya olan yoldu.  

 Pazar günü olduğu için, New Mexico’dan süratle geçip zaman kazanarak  

kuzey Texas’a girdiler. Akşam saat 5:30’da Oklahoma’yı geçmek üzereyken, güneş 

arkalarında batmak üzereydi, ve önlerindeki yol kararırken, Hazmi arabayı saatte 

seksen-beş mil (takriben saatte 136 km) hızla sürüyordu. Elk şehrine yaklaşırken, 

Oklahoma Karayolları Devriye Polis memuru, C.L. Parkins’in radarını tetiklediler. 

Parkins onları 12 dakika takip etti ve 6:06’da onları kenara çekti. “Ona arabama 

gelmesini söyledim ve oturduğunda onunla biraz konuştum,” diye Parkins hatırladı. 

Hazmi sakin ve kendinde göründü ve Parkins iyi İngilizce konuştuğu intibasını edindi. 

“Normal kontrollerimizi yaptık, hani araba çalınmışımı, kendisi aranıyor mu, sürücü 

ehliyeti yürürlü mü, vel-hâsıl, daha fazla üzerinde duracağımız bir şey var mı?” 

 Aşikâr olarak, kimse onları aramıyordu – ne MGT, ne CIA, ne FBI ve ne de Dış 

İşleri Bakanlığı. Böylece, Parkins, “bu temasta daha ileri sürdürecek bir husus 

görmedik . . . ona sadece aşırı sürat yaptığı ve kemer takmadığı için ceza yazdım.” 

dedi. Hazmi çabucak 138 dolarlık cezayı para havale çekini posta ile Washita Bölgesi 

Mahkeme kâtibine gönderdi ve böylece mesele unutuldu. 
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 Hazmi ve Hanjour çok talihliydi; Amerika’nın istihbarat sistemi bozulmuştu. Altı 

yıl önce, diğer bir Oklahoma Karayolu Devriye polis memuru, Charles Hanger, çok 

uzakta olmayan bir yerde benzeri durdurma yapmış ve Oklahoma şehrinde Federal 

Hükümet binasını bombalamasından iki saat sonra faili Tim McVeigh’i tutuklamıştı. O 

zaman, onun sorumlu olduğunu kimse bilmiyordu ama, McVeigh ruhsatsız silah 

taşımaktan hapise konulmuştu. İki gün sonra da, McVeigh kefaletle tahliyeyi 

yapamadan önce, FBI onu baş şüpheli olarak kimleştirmiş ve ismini bütün 

memleketteki güvenlik örgütlerine yaymıştı. FBI ve polisin çevik hareketinden dolayı, 

McVeigh kaçamadı.  

 I-40 karayolunda Hazmi sürmeye devam etti. Bir şekilde, arabanın içindekiler 

bir tenakuz örneğiydiler. Hanjour, asık yüzlü, esrarengiz, kolay yaklaşılamacak ve 

Hazmi’yi yabancılarla fazla yakınlaştığı zaman sertçe azarlayan bir kimseydi. 

Şapkasını sıkıca başına geçirip, saatlerce arabada hiç konuşmadan otururdu. Hazmi 

dışarı dönük bir kimseydi, kolayca arkadaş ediniyordu. Renkli gömlekler giymeği, 

arkadaşlarıyla kahve içmeyi ve gülmeyi seviyordu. Hanjour onu sertçe azarladığında, 

sinirlenmekten ziyade şaşkınlıkla, niye olduğunu soruyordu. 

 Motellerde kalmadan, sadece dinlenme yerlerinde uyuklayarak, yollarına 

devam ettiler. Yakında askerler gelecekti ve Hazmi’nin onları yerleştirip halkın içine  

karışmalarını temin edeceği bir yer bulmaya ihtiyacı vardı. Ayrıca, bu askerlerin, yani 

devşirilen terörist gönüllülerinin, bir problem olmadan uçağa binebilmeleri için bir 

çeşit kimlik teminine, belki de sürücü ehliyetine, mutlaka ihtiyaç vardı.  

 Mesa’dan çıktıktan iki gün sonra, Washington çevresindeki Virginia’nın Front 

Royal şehrine ulaştılar. Hazmi benzin aldı ve Hanjour’da Citibank Kartını kullanarak 

ATM makinesinden 100 dolar çekti. Bin Laden’nin Dubai’deki para babası tarafından 
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BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) Citibank hesabına yatırılan 11,000 dolara parasına 

ulaşmanın en kestirme yoluydu. Hanjour’un bir de, İngiliz Suudi bankasında 9600 

doları vardı. Bir saat daha devam ederek, Washington çevresindeki Falls Church, 

Virginia’daki 1950’lerden kalma köhne Hillwood Motor Lodge moteline geldiler.  

 2 Mayıs’ta Hazmi ve Hanjour, blue Toyota Corolla arabasıyla Washington’un 

Dallas Hava Alanına, akşam saat 7:30’da varacak United Uçuş No. 925’i karşılamaya 

gittiler. Uçakta, Hazmi’nin tayfalarından iki üye vardı, Riyadh’daki Kral Saud 

Üniversitesinde hukuk talebesi Majed Moqed ve güney Suudi şehri Beljurashi’de ileri 

gelen bir ailede büyümüş, Mekke Üniversitesi talebesi Ahmed al-Ghamdi. Bunlar, 

Dubai’den Emirlik Hava Yolları Uçuş No. 1 ile İngitere’ye uçmuşlardı. Hazmi, 

şüphesiz, bazı arkadaşça yüzleri etrafında göreceğinden memnundu. Bir gece 

öncede, evinin etrafında haftalarca dolanan bir kimse tarafından apartımanının 

önünde soyulmuştu. Hemen polisi çağırdı, ve Fairfax İlçesi Polis memurları gelince 

tüm ismini ve şimdiki adresini verdi. Mamafih, hiç kimse tutuklanmadı. İki askerin 

varışı, Hazmi üzerinde bir baskı yarattı. Çabucak, gelecek diğer tayfaları için New 

York şehri yakınında iyi bir yer bulması lazımdı. Onlara yardım için,  mahalli camide 

karşılaştıkları Eyad al Rababah, New Jersey’in Paterson şehrini önerdi ve onları 

oraya götürüp etrafı göstermeği kabul etti. “Sanki, senden birisi yardım istiyordu, ve 

evet demekle bir şey kaybetmezsin,” dedi. Rababah, onların ibadet eden Müslüman 

olduklarını iddia etmelerine rağmen, namaz kıldıklarını hiç görmediği için, durumda 

bir acayiplik olduğunu düşündü. “Hatta camide bile, onların namaz kıldığını hiç 

görmedim,” dedi. Etrafı gösterme gezisi için apartmanlarına geldiğinde başka bir 

sürprizle karşılaştı: iki kişi yerine şimdi dört kişi vardı. 8 Mayıs sabahı, Rababah, 

Honda Civic arabasında yanında oturan Hanjour’la ve Hazmi’nin sürdüğü arkadan 

gelen Toyota Corolla’da oturan Moqet ve Ghamdi ile, gezi için yola çıktı.  
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 Yedi saat sonra, Rababah’nın yeni oturmaya başladığı Connecticut eyaletinin 

Bridgeport şehrine vardılar. Rababah onları yakındaki Fairfield Motor Inn moteline 

yerleştirdi takriben doksan dakika ötedeki Paterson’da kısa bir tur atmaya çıktılar. 

Oradan da, bir Çin lokantasına akşam yemeğine gittiler. Onları otele getirdikten 

sonra, Rababah ayrıldı ve Hazmi ve tayfalarını kararlarını vermeğe bıraktı. Onlarda 

hemen işlerine başladılar. Bölgedeki yetmiş-beş uçuş okuluna ve emlâk şirketlerine 

telefon ettiler. Otelin sahibi Joe Macy, bu müşterilerinin “efendice davrandıklarını” 

hatırladı.  

 Hazmi ve Hanjour’a Paterson şehri tam göze batmayacakları bir yer olarak 

göründü. 170,000 nüfuslu bu endüstriyel şehir, oraya ucuz konut bulma ve bazıları 

için de, kanuni belgeleri olmadan saklanma ve kalabilme imkânından dolayı, binlerce 

göçmeni bulunduruyordu. Bu şehrin sekiz mil karesi içinde, yetmiş iki farklı milliyet, 

bol çeşitli kültür ve lisanlar, renkler ve saç stilleri, kokular, sesler ve tercihler vardı. 

Hazmi ve Hanjour, Zencilerin ve Hispanik’lerin (İspanyolca konuşan güney Amerikalı) 

bulunduğu mavi yakalı (emekçi kesimi) kirli muhitleri sevdiler. Kezalik, yakında, New 

York şehrinin takriben yirmi mil kuzeybatısında, gittikçe büyüyen bir Orta Doğu 

mahallesi vardı.  

 486 Union Avenue’de, köhne bir üç katlı kırmızı tuğla binanın üst katında bır 

yatak odalı bir apartımanı ayda 650 dolara kiraladılar. Girişindeki parçalanıp açılmış 

posta kutuları ve kapısındaki karalanmış çizintilerle, Paterson’un yanındaki Totowa 

semtinde eski püskü bir yerdeki binaydı. Caddenin karşısında, İslami bir merkeze 

dönüştürülmüş eski bir dükkan yerinde, çoğunlukla Bangladeş’den Müslüman 

erkekler öğleden sonra namazı için diz çökerlerdi.  

21 Mayısta Apartman R3’e taşınan Hazmi, Hanjour, Moqed ve Ghamdi çok az dikkat 

çektiler. Fakat, bir kat altta oturan Jamie Diaz, onların sadece elde taşınan iki çanta 
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ve elbiselerle doldurulmuş koyu yeşil bir çöp torbası getirdiklerine dikkat etti. Bomboş 

apartmana hiç eşya getirmediler ve edindikleri eşya sadece 30 dolara satın aldıkları 

kullanılmış bir klima cihazıydı. Mamafih, gene de, gelecek üç ayda o korkulu 

apartman Hazmi ve sayıları artan tayfaları için yaşadıkları bir yer ve işlem merkezi 

oldu, o ve diğerleri fazla zahmet etmeden kanaat edip oturdular.  

Totowa’nın diğer bir faydası da, her biri takriben on-beş dakika ötede olan ve ucuş 

okullu iki hava alanı arasında olmasıydı. Hanjour uçak pilot kabinine geçip  

oturmağa pek istekliydi. Yeni apartmanlarına geçtiklerinin aynı günü, Hanjour, sekiz 

mil ötede, New Jersey’nin Teterboro mahallindeki Air Fleet Training Systems 

şirketinde Yerel Ders almağa başladı. Amacı Hudson Koridorunda tek başına 

uçmaktı. Hudson nehri boyunca uzanan bu alçak irtifa uçuş koridoru, New York’da 

Dünya Ticaret Merkezi gibi önemli yerlerin üzerinden geçiyordu. Fakat, bölgedeki 

ağır trafik, koridoru, deneyimi kifayetsiz pilotlar için tehlikeli bir yola dönüştürebilirdi. 

Müteakip birkaç haftada, koridorda yanında bir uçuş öğretmeni ile uçacak ve 

sonunda kendi başına uçmağa başlayacaktı. Bunları müteakip, sekiz mil zıt yönde, 

New Jersey’nin Fairfield mahallindeki ve onun uçak kiralamasına müsaade eden 

Caldwell Uçuş Akademisine başlayacaktı, ve Haziran’ın epeyce kısmını da uçuş 

hünerlerini ilerletmekle geçirecekti.  

 Artık, görevini başarı ile bitirme kararından emin olan Hanjour, Suudı 

Arabistan’daki ailesine, şüphelenmemeleri için son bir defa telefon etmeye karar 

verdi. Annesine, ailesinin1999 da gittiğini zannettikleri Birleşik Arap Emirliklerindeki 

bir jetonlu telefondan telefon ettiğini, kendi telefon numarasını edindiğinde onları 

tekrar telefonla arayacağını söyledi. İlaveten de, bir ayın içinde eve geleceğini ekledi. 
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 Artık, Hazmi Totowa’da yerleşmişti ve Atta’da Florida’da oturuyordu. ikisi, bir 

zirve toplantısı yapıp, muhtelif hücumları koordine etmenin zamanı geldiğini 

kararlaştırdılar. Aynı zamanda da, onların ilk yüz-yüze gelmeleri olacaktı. O zamana 

kadar her ikisi de, kütüphanelerde, internet kafe’lerde veya Kinko’daki umumi 

bilgisayarlar kullanarak e-posta ve cep telefonlarıyla  haberleştiler. Atta geldiği zaman 

Manhattan’a gitti, Beşinci Avenü’deki Datavision Bilgisayar’dan bir Motorola “flip” cep 

telefonu ve elli dolarlık kontür aldı. Numara 646-479-0432 idi ve ertesi gün yürürlüğe 

girdi. Atta bunu, Orta Doğu’ya bir düzineden fazla telefon çağrısı için hemen kullandı.  

 Aslında kısa müddet kullanılıp atılacak bu telefonu bir ay sonra attı. Ondan 

sonra da, Orta Doğuya telefon ederken, kart kabul eden umumi telefonlarda 

kullanılan, peşin ödenmiş telefon kartlarını kullanmaya başladı. Böylece, New 

Jersey’deyken Hazmi ile buluşmak için Atta onun Orta Doğudaki kız kardeşine 

Patersonda Union Avenü’de kalabalık Cibao bakkal dükkanındaki umumi telefondan 

telefon etti. Elmwood Park mahallindeki Happy’s Garajında yığılmış oto lastikleri 

yanındaki duvar telefonundan müteaddit defalar BAE’ye (Birleşik Arap Emirlikleri) 

telefon etti. Tüm olarak grup, en azından 133 ayrı peşin ödenmiş telefon kartı 

kullandı, böylece MGT’nin onları izlemesini önlediler.  

 Birbirleri ile haberleşirken, Hazmi ve Atta daima kodlu lisanla konuşacaklardı. 

Fakat, böyle sınırlı tarzda konuşacakları da fazla olamazdı. Dolayısıyla, ikisi de 

Nisan’da Hazmi ilk olarak Virginia’ya geldiğinde karşılaşacaklarını ummuşlardı. fakat, 

bir türlü müsait zaman bulamadılar. Nihayet, 19 Haziranda, Hazmi Newark Uluslar 

Arası Hava Alanına gitti ve Miami’ye giden Continental Hava Yolları 1471 uçuş no.’lu 

uçağa bindi.  

 Aynı zamanda da, bin Laden, daha önceki hücumlarda yaptığı gibi ABD ve 

İsrail’e ihtarda bulunmaya karar verdi. Haziran ayında, Londra merkezli MBC-TV ağı 
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Pakistan büro şefi Bakr Atyani, Osama bin Laden’i mülakat etmek için davetiye aldı. 

Arap lisanlı bu TV ağı, Orta Doğuda geniş şekilde seyrediliyordu ve Islamabad’dan 

bildiren bu muhabir, bin Laden ve Taliban hakkında raporlar verirdi.  Atyani kabul etti 

ve 21 Haziranda Afganistan sınırındaki tozlu bir hudut bölgesi kasabası, Chaman’a 

geldi. Nihai varış yeri, uzak bir kamptaki çamurdan duvarlı bir odaydı. Bin laden 

tarafından karşılandı. Onu karşılayanlar arasında, bin Laden’in muavini Ayman al-

Zawahiri ve Atyani’nin “Çakı gibi keskin bir şahıs” diye intiba edindiği bin Laden’in 

askeri kumandanı Muhammed Atef vardı. Mensaf (pilav ve etli bir arap yemeği) 

yedikten sonra, bin Laden, Taliban’la olan anlaşmasından dolayı basın beyanatı 

veremeyeceğini söyledi. “Burada, sana bir şey ve bazı haberler vereceğimiz için 

bulunuyorsun,” dedi. 

 Muhammed Atef, haberleri, çok katı bir uyarı şeklinde verdi, “Gelecek 

haftalarda, Amerikan ve İsrail ilgilerini hedef alan önemli sürprizler yer alacaktır,” 

dedi. Atyani bunun gelecek bir hücum olduğunu biliyordu. “Beni bu mesajı işitmem 

için oraya getirdiklerine %100 eminim,” dedi. Atyani bu mesajı doğrulamasını bin 

Laden’e sorduğunda, bin Laden Taliban ile olan anlaşmasına sadık kalarak, sadece 

kamera dışında gülümsedi. Atyani, bin Laden’in “yardımcılarının konuşmasından 

memnun” göründüğünü belirtti.  

 Atef, böyle bir hareketin sonuçlarından idrakli olduklarını belirtti, “Amerika’nın 

vurmasını bekliyoruz,” dedi. Fakat, kamplardaki adamlar, “yarım saatte eda vatlarını 

sökerek diğer saklanma yerlerine gidebilirler,” diye ilave etti. Jamal İsmail, 

Pakistan’da çalışan diğer bir TV muhabiri, bin Laden’in yardımcılarının Atyani’ye 

gayri resmi olarak, hücumun Filistinlilerin İsrail’e karşı mücadelelerinde büyük yardım 

olacağını ümit ettiklerini söylediklerini hatırladı. “İntifada için büyük planlarımız var,” 

dediler. “Amerikan ilgilerine, Cole’dan daha ağır vuracağız.” 
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GEVEZELİK 

 

 

Haziran ayının sonuna doğru, MGT aniden, Orta Doğu boyunca hücum 

konuşmalarıyla dolu çok sayıda izleme yakalamaları topladı. Bir yakalama, “Gelecek 

haftalarda inanılmaz haberler geliyor,” dedi. Diğer biri de, “Büyük olay – çok, çok, 

çok, çok büyük gürültü olacak,” dedi. Üçüncüsü de, “Yakın gelecekte hücumlar 

olacak,” dedi. Aynı zamanda, bin Laden, el-kaide tarafından çekilen, sekiz ay önceki 

USS Cole’ın intihar bombacıları tarafından yapılan hücumdan sonraki resimlerini  ve 

terörist eğitim çalışmalarını gösteren video teyp yayınladı. Bin Laden teypte, “Tüm 

Mücahitlere, Filistin’deki kardeşleriniz sizi bekliyor; Amerika ve İsrail’e nüfuz etmenin 

ve onları en çok acıtacak yerde vurmanın zamanı gelmiştir.” 

Bu “gevezelik” ve bin Laden’in uyarısı, Hayden’i gök gürlemesi gibi vurdu. Elçilik 

bombalamalarından kısa bir müddet önce, ABC Haberlerinden bir muhabiri kabul 

ettiğini ve hedef alanlardan epeyce gevezeliğin takip ettiği benzeri uyarmada 

bulunduğunu biliyordu. Fakat şimdi, bin Laden’in uyarması dinleyene çok aşikârdı: 

“Amerika’ya nüfuz etmeğe niyetleniyor” ve onu “çok acıtacak yerde” vuracaktı – 

muhtemelen Washington veya New York. MGT gevezeliğin raporlarını milli güvenlik 

muhitine gönderdiğinde, kırmızı ışıklar yanmaya başladı. 

Dış İşleri bakanlığında, terörist hücumu tehlikesine itibaren ve bilhassa bin Laden ve 

el-Kaide’ye bağlı grupları kastederek bir “Dünya çapında ikaz” yayınlandı; Iran körfezi 

civarındaki ABD askeri kuvvetleri alarm durumuna geçirildi; Ürdün’deki Deniz 

Piyadeleri eğitimlerini kısa keserek gemilerine döndüler; ABD Beşinci Filosu, 

gemilerini Bahreyn’deki limanlardan açık denize gönderdiler.  
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 Endişelendiren sinyaller haftalardır gelirken, kırmızı işaret 21 Haziran, 

Perşembe günü ortaya çıktı. İslamabad’daki muhabir Bakr Atyani ile Londradaki 

MBC-TV arasındaki mahrem mesajların, muhtemelen GCHQ (Ingiltere’nin MGT’ı) 

tarafından Çok-Gizli izleme yakalamaları, bin Laden’in son uyarısını belli etti. MGT 

analizcileri, benzeri uyarıların Doğu Afrika’daki ABD elçilik ve USS Cole 

bombalamalarından önce geldiğinin iyice farkındaydılar.  

Teşkilat hemen “UBL” – Usama bin Laden – hakkında acil uyarıları milli güvenlik 

muhitine yayınladı. ABD Merkezi Kumandanlığı altı memleketteki kuvvet korunması 

durum seviyesini Delta’ya, en yüksek seviyeye çıkardı. Ürdün’deki ABD Deniz 

Piyadeleri tatbikatı durduruldu. İran körfezindeki ABD Elçilikleri acil güvenlik tetkikatı 

yaptılar ve Yemendeki elçilik kapatıldı. Dış işleri Bakanlığının Yabancı Acil Destek 

takımları dört saat içinde hareket etmek üzere hazırlattırıldı ve terörizm uyarı durumu 

“nöbetleşe yirmi-dört-saat temelinde” devam ettirildi.  

Cuma günü, CIA bütün merkezlerine telgraf gönderdi. “ABD ilgilerine UBL hücum 

tehdidi gelecek 24-48 saat içinde,” dedi. Aynı günde, FBI kendi ikazını bütün sahra 

ofislerine “UBL/Radikal Tutucu Tehdit Günceli” günlük bülteninde bildirdi. İlave CIA 

ikazları Cumartesi günü de devam etti, “Bin laden hücumu her an yer alabilir,” dedi 

bir tanesi. Bir diğeride, “Sunni ifratçılardan yakınen vaki muhtemel hücum tehditi,” 

dedi.  

24 Haziran Pazar günü, Bakr Atyani’nin raporu MBC-TV de yayınlandı ve bütün Orta 

Doğuda nahoş bir gevezelik tetikledi. Pazartesi günü, bütün Washington’da ikazlar 

devam etti, bir CIA mesajı, “Bin laden ve arkadaşları yakın dönem tehditler 

yapıyorlar,” dedi. Bu mesaj, gelecek günlerde pek çok hücumların planlandığını ve 

bilhassa gelecek iki haftada ABD ve İsrail “ilgilerine” şiddetli bir vuruş olacağını rapor 

etti. Beyaz Sarayda, uzun zamandır Milli Güvenlik Kurulu karşıt-terörizm 



55 
 

 

koordinatörlüğü yapan Richard Clarke, Milli Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice’a 

Terörizm tehdit Günceli göndererek, yakında pek çok kayıplara sebep olabilecek 

“muazzam” terörist hücumlarının muhtemel olduğunu belirtti. Kezalik, altı ayrı 

istihbarat raporlarının el-Kaide personelinin vuku bulabilecek hücumlara uyardığını 

söyledi. Clarke, yakalanan mesajların ihtiva ettiği teferruatlı tehditlerin ABD’deyi 

sinirlendirmek için sadece psikolojik bir işlem olamayacak kadar incelikli olduğuna 

inanıyordu, ve CIA’de bu fikirle mutabıktı. Yakalanan mesajlar birbirlerine uygundu: 

hücumlar vahim olacak, dünyada karışıklığa sebep olacak, muhtemelen pek çok, 

fakat hem zaman olması gerekmeyen hücumlar olacak.  

28 Haziran Perşembe günü, Clarke, geçmiş altı haftada hücum planlandığını 

gösteren el-Kaide faaliyet örneğinin bir kreşendo ya ulaştığını Rice’a yazdı.  

“Gelmekte olan yeni raporlar, beni ve Dış İşleri Bakanlığındaki, CIA, DIA (Defence 

Intelligence Agency – Savunma İstihbarat Teşkilatı, SİT) ve MGT’deki analizcileri, 

büyük bir terörist hücumunun veya birkaç hücumun Temmuz’da muhtemel olduğuna 

ikna etti,” diye belirtti. Nihayet, iki gün sonra, üst düzey yetkililerine bilgi veren bir 

rapor başlığında, “Bin laden önemli hücumlar planlıyor,” denildi. Rapor, bin Laden’in 

adamlarının yakında çarpıcı sonuçları “felâket oranında” olacak hücumlar beklediğini 

belirtti.  

Yakalanan korkutucu yeni tehditlerin her üç günde bir ortaya çıktığı MGT’da, Mike 

Hayden için gerginlik devam etti. Hayden “Bütün yaz boyunca, bir seyin vuku 

bulacağına dair otuzdan fazla ikazlar vardı,” dedi. fakat, sorular aynı kalıyordu – 

nerede, ne zaman ve nasıl? 
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CAMBRILS 

 

Hazmi için, dört Haziran bir kavuşma günüydü. O sabah, JFK’de Suudi Arabistan 

Hava Yolları Uçuş No. 53’den inen, eski arkadaşı ve ortağı Khalid al-Mihdhar’dı. 

Artık, bütün askerlerin bulunduğu ABD’de, Mihdhar’ın Hazmi ve tayfalarına katılma 

zamanıydı. Pasaport kontrolünden bir problem olmadan geçerek, Amerikanın 

Britanya zincirlerinden kurtulduğu ve bağımsızlığını kutladığı günde gelmenin 

tenakuzunu yaşıyordu. Topraklarını Amerika’nın zincirlerinden kurtarmaya gelmişti. 

Diğer bir kinaye de, Mihdhar’ın ABD adresini Dünya Ticaret Merkezindeki Marriott 

Oteli olarak belirtmesiydi. Gerçekte, Hazmi onu diğer bir gök delene yakın ucuz 

Quality Hotel Eastside’a yerleştirecekti.  

Amerikan istihbarat muhiti için , diğer bir mahcup edici hata vardı. Bir kere daha, 

Suudi Arabistan’ın Jedda şehrindeki ABD elçiliği Mihdhar’a B-1/B-2 (turist/iş adamı) 

vizesi vermişti. Ve bir kere daha, bir buçuk sene önce yaptığı gibi, ABD’ye girip 

kaybolmaya muktedirdi. Bütün bu zaman boyunca, ismi, bir gözleme listesine 

konulmamıştı. Bun sefer vizesini almadan önce, “temiz” bir pasaport aldı, fakat 

önceki pasaportunda olduğu gibi Suudi hükümetinin koyduğu ve terörist ilişkisini ikaz 

eden gizli bir kodlu gösterge vardı. ABD pasaport kontrol memurlarının böyle bir kod 

sisteminin varlığından haberleri yoktu. İlaveten, vize müracaatında daha önceden 

ABD’ye hiç girmediğini ifade eden. en az bir yalan vardı, Ve pasaportu, iptal tarihi 

konulmadığı için (bir hata olarak) teknik olarak geçerli değildi. JFK’deki kontrol eden 

memurun gözünden kaçan bu husus, tahkikatı ve hatta onun girişini men ederdi.  

O akşam, Hazmi Atta’yı Newark Uluslar Arası hava alanına, tayfalarının birkaç 

gündür tatilde olduğu Fort Lauderdale’e giden akşam 6:30’da kalkacak Delta uçağına 
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bindirmek için getirdi. Fort Lauderdale’de, Wail al-Shehri Lion Country Safari’de 

araba sürerken, kardeşi Waleed al-Shehri ve Satam al-Suqami Body Perfect Fitness 

Center’de idman yapıyor ve Marwan al-Shehhi’de müdavimi olduğu Dearfield Plajı 

Video Outlet’de porno videoları satın alıyordu.  

Birkaç gün sonra, artık tüm takım ABD’de toplandığından, Atta Miami’den Zurich’e 

giden İsviçre Hava Yolları Uçuş No. 117’ye bindi ve Zurich’den de uçak değiştirip 

Madrid’e gidecekti. Eski oda arkadaşı ve bin Laden ile Khalid Shaikh Mohammed’e 

harekâtı Almanyadaki üssünden idare ederek yardımcı olan Ramzi Binalshibh ile 

zirve toplantısı için İspanya’ya gidiyordu. İki buçuk saatlik beklemesinden 

yararlanarak, ATM makinesinden 1700 İsviçre Frankı çekti, bir kutu İsviçre çukulatası 

aldı ve gümrükten muaf dükkanda keskin bıçaklara bakmaya başladı. Büyük ağızlı, 

keskin testere gibi kenarı ve bir düzine diğer ilaveleriyle kırmızı bir İsviçre Ordu Kamp 

bıçağı dikkatini çekti. Diğeri de, geniş paslanmaz çelikten ağızlı fakat daha küçük bir 

İsviçre Ordusu asker bıçağıydı. Atta her ikisini de satın aldı. Daha sonra, Florida’daki 

Marwan al-Shehhi’ye telefon etti ve Hamburg’daki Binalshibh’in tatil sezonundan 

dolayı Madrid’e bilet bulamadığını öğrendi. Müsait olan yegâne şey, ertesi günü 

İspanyanın altın kıyısındaki Reus şehrine olan biletti. Atta en uygunun, doğrudan 

oraya araba ile gidip orada buluşması olduğunu düşündü. Hava alanlındaki 

bilgisayardan Travelocity web sitesine girdi ve 9 Temmuzdan 16 Temmuz’a kadar 

Madrid’den araba rezervasyonu yaptı.  

8 Temmuzda, Atta Madrid’in Barajas Hava Alanına öğleden sonra indi, Fakat, uzun 

bir araba yolculuğu için çok geçti. Umumi İnternet terminalini kullanıp, küçük bir hava 

alanındaki yolcu masasına otel bulmak için geldi. Masadaki memureye hava alanına 

yakın ve en ucuz bir otelde kalmak istediğini söyledi. Kadın da, üç yıldızlı Diana 

Cazadora oteline telefon ederek rezervasyonu yaptı ve Atta’ya nerede servis 
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minibüsünü bekleyeceğini gösterdi. Oda 111’e yerleştikten sonra, Binalshibh’e 

telefon ederek her şeyin ertesi gün için yolunda olduğunu teyit etti. Ertesi sabah, otel 

ücretini peşin para ile ödedi ve yakındaki SIXT acentesinden gümüş renkli Hyundai 

Accent kiralayarak, Akdeniz kıyısına doğru üç yüz millik (480 km.) yolculuğuna 

başladı.  

AkşamsSaat 7:00 de, Binalshibh’i getiren ufak bir Aero Llyod uçağı Reus Hava 

Alanında zeytin ağaçları ile çevrili terminale geldi. Muhammed Atta onu karşıladı. 

İkisi, Salou’nun güney çevresindeki ufak bir deniz kenarı Cambrils kasabasına 

arabayla gittiler. Varıncaya kadar da, turistlerin kasabanın bal renkli plajlarından 

çıkması bitmiş ve kaldırım kafe’leri dolmaya başlamıştı. Kumar kağıtlarının 

karıştırılması gibi devamlı değişen yüzlerin arasında kaybolarak, göz önünde 

görünmez olmak için iyi bir yerdi. Rezervasyonsuz vardıklarında, Atta ve Binalshibh 

altı mil sahile bakan dört yıldızlı Monica otelinde yer buldular ve Oda 412’ye 

yerleştiler.  

Kaygısızca bir araya gelmelerine rağmen, bir hafta süren beraberlikleri çok ciddiydi. 

Binalshibh, bin Laden’in hücumların bir an önce yapılmasını istediğini, zira ABD’de 

faallerin geniş sayıda bir arada olmasından endişelendiğini, Atta’ya söyledi. Fakat, 

Atta’da hücum için kati bir tarih veremeyeceğini, zira hala varmakta olan askerlerle 

meşgul olduğunu belirtti. İlaveten, uçak çarptırmalarının hem zaman olması için 

uçuşa kalma zamanlarını bağdaştırmak ihtiyacında olduğunu söyledi. Atta, kati bir 

hücum tarihi verebilmeden önce, en az beş veya altı hafta zamana ihtiyacı olduğunu 

ekledi.  

Plajda ve odalarında fısıltı ile konuşarak, Binalshibh, Atta’ya bin Laden’in hücum 

tarihinin diğer faallerden son dakikaya kadar gizli tutulmasını ve Atta’nın kati tarihten 

en az bir veya iki hafta önce Binalshibh’e uyarı göndermesini istediğini bahsetti. 
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Böylece, Binalshibh Afganistan’a gidip, bizzat bin Laden’in kendisine tarihi 

söyleyecekti. Binalshibh Atta’ya bin Laden’in en büyük eğiminin Beyaz Sarayın tahribi 

olduğunu hatırlattı. Atta’da, yüksek binalarla çevrili alçak bir yer olduğu için zor bir 

hedef olduğunu, mamafih Hazmi ve Hanjour’a imkanını tahkik etmelerini ve onların 

cevabını beklediğini söyledi. Hanjour’un Pentagon’a tahsis edilmiş olduğunu  ve ufak 

bir uçak kiralayarak Hazmi ile beraber binanın yakınlarında keşif uçuşları yapmış 

olduklarını açıkladı.  

Diğer hedeflere gelince, Ziad Jarrah Capitol Binasına (ABD Parlamentosu) 

çarpacaktı ve kendisi – Atta – ve Marwan al-Shehhi de Dünya Ticaret Merkezine 

çarpacaklardı. Eğer pilot istediği hedefe ulaşamazsa, o zaman uçağı nereye isterse 

oraya çarpacaktı. Şayet, kendisi Dünya Ticaret Merkezini vuramazsa, planı jet’i 

doğrudan New York’daki caddeler üzerine çarpmaktı. Atta, her bir pilotun kendisine 

tayin edilen hedefe gönüllü olduğunu, ama bu tayinlerin değişebileceğini, belirtti. 

Vardıklarından birkaç gün sonra, otel onlara, diğer rezervasyonlu müşterilerden 

dolayı dolu olduklarını ve başka bir otele çıkmaları gerektiğini söyledi. Gümüş renkli 

Hyundai’ye binip, birkaç mil ötede, Playa Sabinosa’nın kumlu kıyısındaki Sant Jordi 

otelinde yer buldular ve resepsiyon memuru Atta’ya Oda 206’nın anahtarlarını verdi. 

Uçak korsanlığının mekanizma çarklarına gelince, Atta, Shehhi Jarrah’ın memleket 

çapında deneme uçuşlarında hiçbir mesele ile karşılaşmadıklarını söyledi. Bu 

uçuşlarda, pilot kabinine baskın yapmanın en uygun zamanının, kalkdıktan on-on beş 

dakika sonra olduğunu bulduklarını, zira o zaman kabin kapılarını ilk defa açtıklarını, 

bahsetti. Kapıları açacaklarından emin olduğu için, rehin almak veya yanında bomba 

olduğunu iddia etmek gibi ihtiyari hareketleri planlamamıştı. Kaçırılacak uçak 

araştırmada, tamamen yakıt dolu oldukları için uzun menzilli yolculuğa çıkan uçakları 

tercih ettiğini ve hem uçurulması Airbus’dan daha kolay ve hem de Airbus’daki 
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otopilot’un uçağın yere çakılmasını önleme gibi özelliği olmadığı için, Boeing 

uçaklarını tercih ettiğini söyledi.  

Nihayet, Atta bütün askerlerin bir hadise olmadan ABD’ye vardıklarını teyit etti.  

Onların İngilizce konuşma kabiliyetlerine göre gruplara bölüneceklerini ve böylece 

eylemden önce birbirlerine yardımcı olabileceklerini söyledi. Her bir grup, yolculara 

İngilizce emir verebilecekti. Ancak, Atta unuttuğu bir hususu, bazı pilotların ve 

askerlerin ailelerine vedalaşmak için temas etmek isteğini dikkate getirdi. Bunu 

önceden yasaklamıştı. 

Birbirlerinden ayrılmadan önce, haberleşmelerinin yakalanıp izlenmesinden 

endişelendiğini ifade etti. Bu tehdidi azaltmak için, Almanya’ya dönünce hemen yeni 

telefonlar alması için Binalshibh’e talimat verdi. Bir telefon onunla Amerika’dayken 

temas için kullanılacaktı ve diğer telefon da, Afganistan ve Pakistan’daki liderlerle 

konuşmak için kullanılacaktı. Binalshibh, Atta’nın Bangkok’da kendisinden almasını 

istediği sekiz kolye ve sekiz bileziği, Atta’ya verdi. Atta, şayet hava korsanları güzel 

tıraş olmuş ve şık giyinmişlerse, diğerlerinin bunları zengin Suudi’ler olduğunu 

düşünüp onlara dikkat etmeyeceklerine inanıyordu. 

Bitirdikleri zaman 16 Temmuz, Pazartesi günüydü. Atta, Binalshibh’i Hamburg’a 

dönen Aero Lloyd uçağına bindirmek için Reus Hava Alanına arabayla getirdi. 

Birbirlerini görecekleri son defa olacaktı. Beş yıl önce, İsrail Amerikan yardımı ile 

Lübnan’da kanlı Azap Üzümleri istilasına başladığında, Atta, intikama ant içerek, son 

vasiyet ve beyanını imzalamıştı. Artık, oyun sonunun zamanıydı. 
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UYARMA 

 

 

Eğer Haziran Mike Hayden için kötü bir aydıysa, Temmuz çok daha köyüydü; 

gevezelik, bir hücumun her hangi bir gün yer alacağını gösteriyordu. Bu ihtar 

göstergelerindeki ani çıkışın sebebi, 20 Temmuz’da Başkan Bush’un İsrail Başbakanı 

Ariel Sharon’u ikinci karşılaşmaları olarak Beyaz Saray’a davet etmesi – aynı 

zamanda da Filistinli lider Yasir Arafat’ı hiçe saymasıydı. Bin Laden’in bu dünyada 

Ariel Sharon’dan fazla nefret ettiği çok az kimse vardı ve sonuç olarak, Khalid Shaikh 

Mohammed’e hücumun Filistinlilere destek ifadesi olarak Temmuz ayında yer alması 

emrini veren şiddetli bir mektup gönderdi.  

Bu, bin Laden’in İsrail üzerinde patladığı ve hemen hücum emir ettiği ikinci defaydı. 

Birincisi, Atta ve diğer pilotlar hala uçuş eğitimindeyken. Ekim 2000’de oldu. Bunu 

tetikleyen olay da, İsrail kuvvetleri ile Filistinli siviller arasında silahlı çatışma 

başladığında İsrail birliklerinin Gazadan on-iki yaşındaki oğlan Mohammed al-Dura’yı 

vurarak öldürmeleriydi. Tüm olay bir Fransız televizyon kamerası tarafından 

kaydedilmiş ve tüm dünyada yayınlandığında, bütün Orta Doğuda ateş fırtınaları 

çıkarmıştı.  Haberler çabucak Afganistan’a ulaştı ve bin Laden küplere bindi. Henüz 

pilotların eğitilmiş olmamasına rağmen, intikam için Khalid Shaikh’e ABD içinde 

hücum tertiplenmesi emrini verdi. Onların hava korsanlığı ve belli hedeflere çarpma 

yerine içindeki tüm yolcuları öldürmek için uçakları basitçe yere çarpmaları ve 

böylece amaçlarını gerçekleştirmede uygun bir zaman olduğunu savundu. Khalid 

Shaikh seneler süren planlamayı ve çalışmayı böyle ani bir intikam için zayi etmek 

istemiyordu ve bin Laden’i başlangıçtaki planı takip etmeye ikna etti.  
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Sharon’un Bush Beyaz Sarayına ziyareti ve Arafat’ın hiçe sayılması sonucu, bin 

Laden gene savaş yolundaydı. Bu sefer emri o kadar ciddiydi ki, onun 

Afganistan’daki tüm eğitim kamplarında genel uyarılar yayınlandı. Onun al-Farooq 

kampı aniden alarma geçti ve eğitimdekiler kampı boşaltma uygulaması tatbikatına 

başladılar. Kumandanları emir verdiği anda kampın kapılarına koşup dağlarda 

saklanacaklar ve orada güvenle geri dönmeye kadar kalacaklardı. El-Kaide üyeleri 

ailelerinin yanlarına konuldu, güvenlik tedbirleri arttırıldı ve bin Laden emniyetli bir 

yere götürüldü. Fakat sonunda, Khalid Shaikh takımların daha hazır olmadığını 

savunarak, ABD’deki hava hücumlarını rayında tutmaya bir kere daha başarılı oldu 

ve alarm iptal edildi. 

Alarm yer alırken, Khalid al-Mihdhar Suudi Arabistan’daydı. Yemendeki Sanaa’dan 

oraya uçakla giderek, takriben bir ay kaldı ve bazı teferruatları düzenledi. Orada 

kalırken, Mekke’deki yeğenine, ABD’deki gelecek hücumlardan bahsetti. Ona 

başlangıçta beş hücumun Mayıs ayı için planlandığını, sonradan Temmuz’a tehir 

edildiğini (Sharon yüzünden) ve nihayet Eylülde karar kılındığını anlattı. Akıl hocası 

bin Laden’in sözünü tekrar ederek, “Kendim yapmam gerekirse bile, onu gene de 

yapacağım,” dedi. Nihayet, yapacağı işten dolayı, yeğeninden evine ve ailesine 

bakmasını rica etti.   

Temmuz’un sonunda, MGT, yakın zamandaki el-Kaide hücumu hakkındaki istihbarat 

artışının durduğunu belirten bir rapor yayınladı ve Hayden rahat bir nefes aldı. Beyaz 

Sarayda da, Richard Clarke, Condoleezza Rice ve yardımcısı Stephan Hadley’e bir 

rapor vererek, hücumun birkaç ay ertelendiği, fakat “gene zuhur edeceği” uyarısında 

bulundu. Birkaç gün sonra, 1 Ağustos’ta FBI, birçok raporların ABD ilgilerine dışarıda 

bir hücum ihtimalini belirtmesine rağmen, ABD icinden bir hücum ihtimalinin gözden 

düşürülmemesini tavsiye eden bir önerge yayınladı. CIA’ de beş gün sonra, Başkanın 
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Günlük Özet’ine (BGÖ) “Bin Laden, ABD içinden vurmaya kararlı,” başlıklı bir rapor 

koyarak başkanın dikkatine getirdi. O sene, bin Laden veya el-Kaide’nin BGÖ’de 

otuz-altıncı defa bahsedilmesiydi.  

6 Ağustos raporunda, CIA bin Laden’in “Adamlarının Dünya Ticaret Merkezi 

bombalayıcısı Ramzi Yousef örneğini takip edeceğine” ve “savaşı Amerika’ya 

getireceğine” uyardığını belirtti. Gene raporda, Afganistan’daki üssüne ABD’nin 1998 

de füze atmalarının ardından, bin Laden’in “adamlarına intikamını Washington’da 

almayı istediğini söylediği,” belirtildi. Gene aynı raporda bahsedilen bir husus da bir 

başka 1998 raporunda bin Laden’in “bir ABD uçağına hava korsanlığı yapıp, ‘kör 

şeyh’ Umar Abd al-Rahman’ın ve diğer ABD tutuklu aşırıcıların serbest bırakılmasını 

sağlamak istediğini” söylediğiydi. Nihayet, BGÖ, “Bu memlekette hava korsanlığına 

ve diğer tip hücumlara hazırlanmaya uygun ve yakın zamanlarda New York’daki 

federal binaların izlenmesi dahil  bazı şüpheli faaliyelerin yer aldığının FBI tarafından 

belirtildiğini,” ifade ediyordu. Bu uyandırma çağrısına rağmen, ABD başkanı hiç 

ilgilenmedi. 

Casus fabrikalarının damlarından ışıklar yanıp sönerken ve sirenler çalarken, 

içerideki bazı analizciler ve faaller, parçaları bir araya koymaya teşebbüs ediyorlardı. 

CIA’de, Khalid al-Mihdhar ve Nawaf al-Hazmi, Alec merkezi müdür yardımcısı olan 

Tom Wilshire’ın düşüncelerinden uzak kalmamıştı. Ocak 2000’de, Merkeze tayin 

edilmiş bir FBI ajanı, Doug Miller tarafından yazılmış ve Mihdhar’ın ABD vizesi ve 

New York’a gelme planları hakkında genel merkezini uyarmak için gönderdiği bir 

mesajı durdurmuştu. Üstelik Wilshire, Dış İşleri Bakanlığını hiç uyarmadı. Bu uyarı 

Mihdhar’ı izleme listesine koyardı ve sınırda durdururdu. Wilshire, Mart 2000’de 

Hazmi’nin iki ay önce gerçekten Los Angeles’a  geldiğini öğrenmesinden sonra bile, 

gene de FBI’yı ve yanında emrinde çalışan ajanları uyarmadı.  
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Mayısta, Tom Wilshire FBI genel merkezinde, büronun Terörizmle Mücadele 

bölümüne CIA’nin şef irtibat memuru olarak transfer edildi. Oraya varışında kısa bir 

müddet sonra, el-Kaide’nin Güney Doğu Asya’da bir mahalli hedeflemesi ıhtımaline 

karşı, Kuala Lumpur toplantısının üzerinde durmaya başladı. Wilshire’ın Alec 

merkezinden gitmesinden kısa bir müddet önce, Margarette Gillespie de, bu Malezya 

toplantısı hakkında “kendini yetiştirmeye” başlamıştı. Bir FBI İFU (İstihbarat Faaliyet 

Uzmanı) olarak Alec Merkezine masa memuresi olarak atanan Gillespie’nin boş 

zamanlarında Wilshire’a proje üzerinde yardım etmesi görevi verilmişti. Bu, bütün 

ilgili mesaj trafiğini okumak ve önceden gönderilmiş muhtıra ve e-posta mesajlarını 

gözden geçirmek demekti.  

Bir şey arayan, fakat ne olduğunu bilmeyen Wilshire, 15 Mayısta Mart 2000’e ait ve 

Mihdhar ve Hazmi’nin Malezya’dan Bangkok’a 8 Ocak 2000’de geldiğini gösteren 

mesajı indirdi. Oradan, mesaja göre, Hazmi bir hafta sonra Los Angeles’a uçakla 

geldi. Toplantı hakkında Wilshire’ın ne kadar endişeli olduğu itibar edilirse, niye 

Hazmi’nin Los Angeles’a uçakla gelmesi ve ABD’de ne yapacağı hakkında 

ilgilenmemesi hayret vericidir. Ve ilgilendiği hakkında da hiçbir delil yoktur. 

Kuala Lumpur’daki toplantının esrarını çözmekte yardım edinmek için Wilshire, FBI 

genel merkezinde FBI’nın İstihbarat Faaliyet Uzmanı olan Dina Corsi’ye gitti. FBI’nin 

suç tahkikatçıları tarafından toplanan bilgiler, şahısları yargılamada, hapishaneye 

koymada ve hatta onları idam etmede kullanılacağı için, bir mahkemeye tahkikat 

hedefinin yüksek bir ihtimalle suç işleyeceğini  - “görülen lüzumu” göstermelerini 

gerektiriyordu. Ancak bu husus tatmin olduktan sonra, mahkeme hakimi, elektronik 

izleme ve fiziksel girip araştırma yetkisi veriyordu.  

Diğer taraftan da, MGT’deki sinyal istihbarat uzmanları şahısı hapse koymak için 

değil, fakat yabancı hükümetlerden veya yabancı terörist örgütlerden gelen tehditleri 
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keşfetmek için bilgi arıyorlardı. Dolaysıyla, onlar için mahkemeden dinleme yetkisi 

elde etmek – YIİK (Yabancı İstihbarat İzleme Kanunu) kararı olarak bilinir – çok daha 

kolaydı. Suç mahkemeleri yerine, MGT’ını temsil eden Adalet Bakanlığı avukatları, 

çok gizli Yabancı İstihbarat İzleme Mahkemesine çıkarlar. Orada hedefin suç faaliyeti 

içinde olduğunu göstermek yerine, bütün gösterecekleri, şahısın dinlemesinden 

çıkacak bir yolla yabancı hükümete veya yabancı terörist örgütüne bağlı olduğunun 

ispatlanacağını savunmaktı. Sonuçları az olduğu için ispat mesuliyeti azdı; 

mahremiyet ihlal edilecekti ama kimse hapise gitmeyecekti.  

Endişe daima, çok az veya mevcut olmayan görülen lüzum üzerine dinleme kararı 

çıkartmayı uman aşırı istekli suç tahkikatçılarının YIİK mahkemesine, meselâ, şahıs 

Londra genel merkezli bir şirkette çalışmakta gibi şatafatlı bir yabancı bağlantıyı 

göstererek, başvurmasından doğuyordu. Ondan sonra da, şahısın haberleşmelerini 

üç ay boyunca dinleyerek, balık avlamaya çıkacaklar ve o müddet içinde bir şey  – 

herhangi bir şey – bulmaya muktedir olacaklardı. ABD Anayasası, Dördüncü İlave 

altında, böyle makul olmayan aramaları meneder.  

İki tip dinlemeleri – istihbarat ve suç – ayrı tutmak için, bir yapay “duvar” kurulmuştur. 

Bu duvar, çok daha kolay YIİK kararlarıyla şahsi konuşmaları dinlemede, sonuçlarını 

“çapraz bağlama üzerinden”, muhtemel suç kararı için çok daha çetin görülen lüzum 

göstermeleri gereken suç tahkikatçılarına geçirilmesi “aldatmasını” önler.   

Ekim 2000’den itibaren, FBI tarafından yapılan dikkatsiz ve müphem işten dolayı, 

YIİK mahkemesi, FBI ile MGT arasındaki bu duvarın çok daha yükseltilmesine karar 

verdi. Mahkeme, YIİK Kararı için çoğunlukla FBI’nin idari özel ajanları tarafından 

sunulan belgelerde takriben yüz hata buldu. Hatalar, bilginin ihmalini ve yanlış 

temsilini ihtiva etti. İlaveten, ayrı suç ve istihbarat gruplarının ayrı suç ve istihbarat 
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tahkikatlarında çalışması yerine, FBI ajanları, bu gruplar arasında sık sık ileri-geri 

kayıyorlardı. Bu aslında, tamamen yasaktı.  

Bu duruma çare bulmak için, mahkeme yeni bir karar çıkardı. Şimdi artık, YIİK 

bulgularını, MGT’nın YIİK yetkili yurt içi elektronik izlemelerini gözden geçiren 

herkesin, bilgiyi suç tahkikatçılarıyla paylaşmadan önce, mahkeme kararı gerektiğini 

doğrulayan sertifika imzalamaları gerekiyordu. FBI bundan sonra, suç 

tahkikatçılarının değil fakat sadece istihbarat görevlerine tayin edilmiş ajan ve 

analizcilerin YIİK dosyalarına bakmasına karar verdi.  

MGT’de, Hayden bu yeni gereksemelere ağrı ile baktı. Bundan sonra, teşkilat izleme 

raporlarını FBI’ya göndermeden önce gözden geçirecek, hangi bilginin YIİK 

izlemesinden geldiğini tespit edip, ya uyarma ihtarı koyacak veya “ilgili makama” 

diyecekti. Teşkilat o zaman ellerinde yarım düzineden az YIİK yetkili yurt içi dinleme 

hedefi olduğu için, ilave iş yükü az olacaktı. Bütün yapılacak iş, öyle birkaç sınırlı 

sayıda yakalamalara ihtar koymak fakat gerisini serbest bırakmaktı.  

MGT, bu ufak rahatsızlığı yan geçmek için çabucak kesin bir yol buldu. Basitçe 

sadece YIİK yetkili hedeflerden gelen bilgilere uyarı ihtarı veya ilgili makama koymak 

yerine, FBI’ya verilen bütün terörizmle mücadele ilgili istihbarata uyarma koyacaktı. 

İlgili makama ve bilgisayar mühür’ü şeklindeki uyarma şöyle diyordu: 

Bir hayata doğrudan tehdit haricinde, bu ürün veya bu üründe muhteva her hangi bir 

bilgi, ABD suç tahkikatçıları veya savcılar tarafından, MGT’nın ön onaylaması 

olmadan kullanılamaz. Bu üründen elde edilebilecek veya çıkarılacak bütün sonuçlar 

bu ihtara uymalıdır. Bu ihtar hakkında tavsiye için MGT’nın Genel Danışma 

Makamına temas edin.  
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Bu da, mesuliyeti MGT’dan FBI’a kaydırdı. Bundan sonra, MGT’dan çıkan ve 

terörizm ile ilgili her şey, hatta MGT’nın YIİK yetkili izlemesinden gelmiş en ufak 

miktarda terörizmle mücadele yakalamaları bile, bu ihtarı taşıyacaktı.  

FBI için MGT kararı bir kâbustu. MGT raporundan her hangi bir bilgi, istihbarat 

tarafından suç tarafına geçirilmeden önce, tekrar MGT’na gönderilip, genel 

danışmanın onayının alınması gerekiyordu ve bu beş güne kadar zaman alan bir 

işlemdi. Çok sıkıntı verici bir görevdi ve genellikle, büro’nun analizci ve Dina Corsi 

gibi istihbarat faaliyet uzmanı (İFU) kadrosunun sırtına düştü.  

Büro’ya ananevi olarak giren avukat, lisanslı profesyonel muhasebeci veya eski-

asker özel ajanların aksine, IFU’lar çeşitli özgeçmişlerden geliyorlardı. Bazıları uluslar 

arası ilişkilerde ihtisaslandıkları yüksek lisans okullarından, diğerleri de, Corsi gibi, 

Büro’nun idari tarafından “alaylı” yükselenlerdi. 1988’de üniversiteye giderken katip 

olarak giren Corsi, 1995’demezun oldu ve Büro’nun lisan okuluna eğitime gitti. Rusça 

uzmanı olarak çıkıp yabancı karşı-istihbarat konularında çalıştı ve sonradan 

terörizmle mücadele davalarına geçti. 2000’de IFU oldu. O zamandan beri, Büro’nun 

bin Laden biriminde, bilhassa Mihdhar’ın katıldığına inandıkları Cole bombalanması 

tahkikatı üzerinde çalıştı.  

Yaz boyunca, Mihdhar, Alec Merkezindeki Maggie Gillespie ve FBI genel 

merkezindeki Dina Corsi için kilit şahıs olmaya devam etti. Maggie ve Dina 

birbirlerine sık sık e-posta gönderdiler veya Washington’da buluştular. 7 Ağustos’da 

Corsi, Gillespie’den Mihdhar’ın Ocak 2000’de Malezyadan gelişindeki uçuş 

beyannamesinin kopyasını istedi. “Bir şey yazmayı planlıyorum, fakat gene bir araya 

gelip notlarımızı kıyaslarız,” dedi. Gillespie, “Tamam, hemfikirim,” diye cevap verdi.  
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MGT’nın yüksek seviyede izlemeleri ve bin Laden ihtarları altında, o zamanki CIA 

Terörizmle Mücadele Merkezi müdürü, Cofer Black, bir hücumun her an 

olabileceğinden korkuyordu. 15 Ağustos’da, Savunma Bakanlığının Terörizmle 

Mücadele yıllık konferansında, konuşmasını şu yanıtla bitirdi, “Yakında vurulacağız, 

bir çok Amerikalılar ölecek ve bu ABD içinde olabilir.” 

Altı gün sonra, 21 Ağustos’da, Gillespie Alec merkezinde CIA mesajlarına bakıyordu, 

fakat birden durdu. Hazmi’nin ABD’ye uçakla geldiğini ve Los Angeles’a girdiğini 

bildiren Mart ayı mesajıydı. Nefes kesici bir andı. Birden, “içime doğdu,” dedi. Aylardır 

dünyanın öbür yanında aradığı muhtemel terörist, şimdi kıtanın öbür yanında 

olabilirdi. Pompalanan adrenalinle, Gümrük İdaresiyle kontrol etti ve Mihdhar’ın da 

birkaç hafta önce, 4 Temmuz’da  ABD’ye girmiş ve hala çıkmamış olduğunu buldu. 

Bir çift şüpheli teröristler, kendi başlarına ABD’de bir yerdeydiler. 
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FORT LEE 

 

 

Ramzi Binalshibh, Almanya’ya dönünce Atta’nın talimatlarını uyguladı. Biri Atta ile 

temas için, ötekisi de diğer herkesle haberleşmek için iki telefon aldı. Atta, MGT eğer 

Binalshibh’den Orta Doğuya olan çağrıları tespit ederse, Binalshibh’den Atta’ya olan 

telefon çağrılarına bağlantı kuramayacaklar diye düşünmüştü. haberleşmelerin 

vasfını karartmak ve herhangi bir izlemeyi etkinsizleştirmek için, bu ikisi bir grup kod 

kelimeleri düzenledi ve bu kod kelimeleri kullanarak, Binalshibh Khalid Shaikh’ 

toplantılarının özetini iletti. 

Her şeyin tekrar rayında girdığinden, planın ilerleme hızı arttırıldı. İspanyadan 

döndükten bir hafta sonra, Atta Newark’a uçakla gitti ve onu karşılayan Hazmi mavi 

Toyota Coralla’sıyla New Jersey’deki Wayne şehrinde silik dökük ve geçicilerin 

kaldığı King’s Inn oteline götürdü. Atta peşin para ile 69.90 dolar ödeyerek, Khalid al-

Mihdhar’dan birkaç kapı ötedeki Oda 230’a yerleşti. Oraya, onlara Binalshibh’le olan 

toplantısını anlatmaya ve gelecek birkaç haftayı düzenlemeğe gelmişti. Daima MGT 

hakkında endişelendiği için, deniz aşırı bir telefon etmek için Tony Kuaförüne veya 

Julian Hırdavat dükkanına giderek, peşin ödenmiş AT&T kartı ile kartlı telefonu 

kullanıyordu. 

Şimdiye kadar da, takımlar hedeflerini zaten seçmişlerdi. Hanjour, Hazmi, kardeşi 

Salem, Mihdhar ve Majed Moqed, Amerikanın beş-kenarlı savaş makinası olan 

Pentagon’a hücum etmeye gönüllü olmuşlardı. Bir hafta önce, Hanjour ve Hazmi, 

birkaç mil ötede Fairfield, New Jersey’deki Caldwell Uçuş Akademisinden bir uçak 

kiralamışlardı. Onların Washington bölgesindeki ilk keşif uçuşlarında, Gaithersburg, 
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Maryland’daki bir taşra hava alanına doğru uçmuşlardı. Bu yol, onların baş şehirdeki 

birçok önemli yerleri havadan görme imkânını verecekti. 

Atta, Dünya Ticaret Merkezinin Kuzey Kulesini vurmaya karar verdiğinde, Marwan al-

Shehhi’de Güney Kuleye çarpmaya gönüllü olmuştu. fakat, dördüncü pilot Ziad 

Jarrah için seçilecek hedef üzerinde biraz anlaşamamışlık vardı. Bir seri e-postalarla, 

Atta ve Binalshibh bu meseleyi tartıştılar. Neyi kastettiklerini  MGT’dan veya diğer 

istihbarat teşkilatından saklamak için, kodlu lisan kullandılar. Çeşitli eğitim konularını 

tartışan örgenciler gibi davranıp: “mimarlık” Dünya Ticaret merkezine tekabül ediyor, 

“sanat” Pentagon’a, “hukuk” Senato ve Kongre Binasına, ve “siyaset” de Beyaz 

Saray’a tekabül ediyordu. Binalshibh, Atta’ya bin Laden’in Beyaz Sarayı vurmak 

istediğini hatırlattı.  

Ve bir kere daha, Atta, böyle bir fiiliyatın zor olacağına uyardı. Fakat, Binalshibh ısrar 

edince, Beyaz Sarayı dâhil etmeyi kabul etti, amma, Beyaz Sarayın zor olması 

halinde, Senato ve Kongre Binasını alternatif hedef olarak tutmayı önerdi. Senatörler 

ve Kongre üyeleri arasında azami kaybı planlayarak, Atta, hücumların Senato ve 

Kongre’nin toplanacağı Eylül ayının ilk haftasına kadar yer almamasını önerdi.  

Aylardır, Binalshibh bin Laden’in sabırsızlığını ve onun bir eylem tarihi istediğini dile 

getiriyordu. Ağustos’un ortasına doğru, Atta, ona bir tarih vermeye hazırdı.  Gene, 

muhtemelen dinlemekte olan MGT analizcisini yanıltmak için, Binalshibh’e tarihi 

nakletmede bir bilmece kullandı. Bu bilmecede, iki ağaç dalı, bir eğimli bölü işareti ve 

bir de lolipop vardı. Diğer bir tabirle, 11/9, Avrupa tarzında 9/11. Bin Laden’e bu tarihi 

verecek Khalid Shaikh’e söylemeden önce emin olmak için Binalshibh, Atta’ya telefon 

etti. Şimdi tarihin taşa kazılmasıyla, Atta gene Newark’a gidip Hazmi ile buluştu ve 

gereken uçak koltuğu ve uçuş numaralarını, gereken uçak tiplerini ve gereken uçuş 

zamanlarını düzenlemeye başladı. Hücumların, sabahleyin herkesin işte olduğu 
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zamanda, azami patlama gücüyle olmasını, ve mümkün olduğu kadar hem zaman 

olmasını istedi. Atta, bir kere, Washington’daki yetkililer ne olup bittiğini 

anladıklarında bütün uçakları indirmek için her gayreti göstereceklerini biliyordu. 

Zaman her şeydi. 

 Sıcak ve nemli bir yaz sonu akşamında, saat onu geçmişti ki, Atta, Newark’da 

Spirit Hava Yollarının 460 sefer numaralı uçağından indi. Ertesi gün, Cuma günü, 

hazmi ve Mihdhar’a tarihleri söyledi, uçuşları ve kalkma zamanlarını konuştular. 25 

Ağustos’da, Cumartesi günü, 11 Eylül uçuşlarında rezervasyon yapmağa hazırdılar. 

Bu yeni savaş tipinde, ucuz oteller kışla olarak, ticari jet uçakları güçlü silahlar olarak, 

umumi kütüphaneler ve İnternet Kafe’ler haberleşme merkezleri olarak kullanılıyordu. 

Böylece, Mihdhar ve Majed Moqed, Totowa’dan on dakika ötedeki William Paterson 

Üniversitesine gittiler. Kampus içinden geçerek, David ve Lorraine Cheng 

Kütüphanesine gittiler. Buradaki Elektronik Araçlar Merkezinde, umuma ücretsiz 

olarak açık, dizilmiş otuz altı bigi sayar vardı. Mihdhar, e-posta hesabı, 

kkhd20002@yahoo.com ’a girdi, Travelocity.com web sitesini çekerek, 

Washington’nun Dullas Hava Alanından Los Angeles’a giden bir duraklamasız ve 11 

Eylül için sabah uçuşu aramaya başladı. En iyisi, keşif uçuşunda kullandıkları aynı 

cihazı kullanan Uçuş No. 77’diydi. Mihdhar, AA.com’a girdi ve hava yollarının web 

sayfasından, Moqed’in Visa Kartını kullanarak, ekonomi sınıfından iki yeri, 12A ve 

12B, rezerve etti.  

Kendilerinin şüpheli görünmesini önlemek için, grup bölgedeki çeşitli yerlerden 

İnternet’e girdiler. Aynı gün öğleden sonra, Atta, Yuricom bilgi sayar tamir dükkanına 

giderek, Travelocity’den iki kişi için, Boston’dan Los Angeles’a ve Dulles’dan Los 

Angeles’a giden 11 Eylül sabah 8:00 uçuşlarını araştırdı. Caddedeki birkaç kapı 

ötede de, Web İstasyonu adlı İnternet Kafe’den, kendisine İnternet üzerinden 
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rezervasyon yapma ve ödeme imkânı veren, Amerikan Hava Yolları Advantage 

hesabı açtı. Pazar günü, Atta ve Mihdhar, Fort Lee’deki Cyber Kafe’den 

Travelocity’de uçuşlar aradılar. Atta son kararını verdi iki bilet aldı.  

Atta’nın sıkı güvenlik titizliğine rağmen, San Diego2daki eski arkadaşı, Mihdhar 

Zaıd’e telefon etti. 25 Auğus’dan itibaren, Mihdhar Zaid, acayip davranmaya başladı 

ve telefonunu artık kullanmadı. Mihdhar Zaid ve Hazmi’nin beraber çalıştığı Sam’s 

Star Mart, Texaco Benzin İstasyonundaki diğer grup arkadaşları, yakında büyük bir 

şey olacağı haberini işitmişlerdi.  

Sonradan. Ekim ayında, Mihdhar Zaid göçmenlik suçundan tevkif edildiğinde, birkaç 

hücre arkadaşına Hazmi ve Mihdhar’ın terörist hücumu planladıklarını bildiği 

hakkında böbürlenmişti. Bir tutukluya göre, Mihdhar Zaid birisinin ona Hazmi ve 

Mihdhar’ın Los Angeles’a bir hücum yapma planlarıyla geldiğini söylediğini iddia 

etmişti. Mihdhar Zaid, iddia edildiğine göre, bu ikisini Los Angeles’dan San Diego’ya 

arabayla götürdüğünü söylemişti. Seneler sonra, yeni bilgiler ortaya çıktığında, FBI 

Mihdhar Zaid’i ikinci defa incelemeye aldı ama, o zamana kadar da. o zaten Yemen’e 

geri gönderilmişti.  

27 Ağustos, Pazartesi günü, Hazmi Atta’yı Laurel, Maryland’daki yeni sefer çıkma 

alanına getirdi.  
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cKEŞFETME 

 

Gillespie, Mihdhar ve Hazmi’nin ABD’de bir yerde olduğunu Corsi’ye söylemekte 

sabırsızlandı. İkisi, 22 Ağustos’da, FBI’nın kale gibi genel merkezinde buluştular. 

Corsi çok şaşırmıştı. Meğerse, Mihdhar ve Hazmi’nin beraberce 15 Ocak, 2000’de 

Los Angeles’a uçakla geldiklerini ve varış yeri olarak da, Los Angeles şehrindeki 

Sheraton Otelini gösterdiklerini buldu. GTİ (Göçmenlik ve Tabiileştirme İdaresi) ile 

yapılan bir kontrolde, Mihdhar’ın 10 Haziran 2000’de, Lufthansa Hava Yollarıyla Los 

Angeles’dan çıktığını ve Hazmi için hiçbir çıkış kaydı olmadığı ortaya çıktı. Corsi 

Hazminin beraber çıktığını itibar etti. Fakat Hazmi hiç çıkmamıştı. Arkası çabuk geldi. 

Diğer bir GTİ mesajı, 4 Temmuzda ABD’ye tekrar girişinde New York üzerinden 

geldiğini New York şehrinde, Dünya Ticaret Merkezindeki Marriott Otelini varış yeri 

gösterdiğini belirtti. 

Daha sonra o gün, ikisi, Wilshire’ın FBI ofisine koşup, ona haberi verdiler. Fakat, 

sanki eski bir filmin yeniden oynatılması gibiydi. O da, bütün bu teferruatları bir buçuk 

seneden fazla bir zamandır bildiğini ve bu bilgileri Büro’dan gizli tuttuğunu onlara 

aşikâren bahsetmedi. Hepsi de, Mihdhar’ı bulmak için bir istihbarat tatkikatının 

başlatılmasında mutabakata vardılar. Alec Merkezine vardığında, Gillespie, diğer bir 

CIA memurundan, Dış İşleri Bakanlığı, GTİ, Gümrük İdaresi ve FBI’den Mihdhar ve 

Hazmi’nin ABD İzleme Listesine konulmasını talep eden bir mesaj taslağı yazmasını 

istedi.  

 23 Ağustos’da, Corsi, Mihdhar’ın en yeni vize müracaatının kopyasını, Suudi 

Arabistandaki Jedda’da ABD Konsolosluğundan istemek için Dış İşleri Bakanlığı ile 

temas kurdu. Sonra da, Khalid M. Mihdhar hakkındaki bir istihbarat tahkikatının 
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raporunu görmek için müsaade aldıktan sonra, bin Laden birimindeki New York 

ajanına, dosyaların yakında geleceği hakkında “erken uyarı” için telefon etti. Mihdhar 

memleketi terk etmeden önce, tahkikatın başlaması için acele ediyordu. Nihayet, 

Wilshire’a  telefon edip, Malezya’da Mihdhar ile Cole bombalanması arasında diğer 

bir bağlantı bulduğunu söyledi. “Halâ, istihbaratı inceliyorum,” dedi, “fakat, burada 

Cole’a olan belirli bağlantıdan fazlası olduğuna inanıyorum.” 

Corsi, Cole bombalanması üzerinde çalışmakta olan suç tahkikatçılarına, onlara 

Mihdhar ile bin Laden’in Yemen harekât merkezi epeyce gizli bağlantı hakkında 

teferruatlı bilgiler vererek yardım etmek istiyordu. Fakat, böyle izni elde etmenin 

yegane yeri MGT’diydi ve 27 Ağustos, Pazartesi, bu acil talebini gönderdi. 

O günün öğleden sonrasında, Hayden çok şaşırmış olmalıydı. Geçen on sekiz aydır 

konuşmalarını kaydettikleri Mihdhar ve ortağı Hazmi’nin bu zaman süresinin büyük 

kısmında, memlekette zaman zaman yaşadığını, nihayet keşfetmişti. Corsi’nin 

talebini hemen onayladı ve onları şimdi bulmanın ne kadar zor olacağını biliyordu. 

Her hangi bir yerde olabilirlerdi.  

Tam o anda, Hayden, sekizinci kat penceresinden, neredeyse Atta, Mihdhar, Hazmi 

ve diğerlerini görebilirdi. O gün öğleden sonra, hava korsanları sondan bir evvelki 

zirve toplantısını, Hayden’in ofisinden sadece iki mil ötede, Laurel, Maryland’da eski 

püskü bir kamyon mola durağındaki Valencia Motelinde bulunan yeni üslerinde 

yapıyorlardı.  
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LAUREL 

 

Hayal edilebilecek en büyük tenakuzdu. Avcı ve avlananlar, birbirlerinin varlığını 

bilmeden yan yana kapılarda oturuyorlardı. Seneler boyunca, Laurel teşkilatın “şirket 

merkezi mahalli” olmuştu. MGT ilk olarak 1950’lerde bölgeye geldiği zaman, Laurel 

MGT mensuplarının büyük çoğunlukla oturdukları bir muhit olmuştu. Teşkilat 

büyüdükçe, Laurel de büyüdü. Neredeyse, herkesin “hükümette” veya “Savunma 

Bakanlığında” çalıştığı bir yer olmuştu. Esnaf ve komşular durumu anlamışlardı ve ne 

zaman tabiri işittiklerinde, MGT’inin kastedildiğini biliyorlardı ve daha fazla 

sormuyorlardı. 

27 Auğustos, Pazartesi günü öğleden sonra, Ziad Jarrah, Fort Lauderdale’den 

Baltimor’un Washington Hava Alanına geldi ve Atta, Hazmi, kardeşi Salem, Hanjour, 

Moqed ve Mihdhar’a katıldı. Büyük bir operasyon toplantısıydı ve grup üç ayrı otele 

yayılmıştı: Turf, Pin-Del ve Valencia. O gün öğleden sonra, Hazmi Laurel’deki 

Kinko’ya [ABD’de İnternet kafe, kırtasiye ve ufak çapta basım evi karışımı bir dizi 

yetkili bayiler] gitti. Orada, Travelocity web sitesine girerek, kendisinin ve Salem’in 

American Uçuş No. 77’de Los Angeles’a 11 Eylülde gitmek için satın aldı. Öğleden 

sonra takriben 2:30 sularında, Fort Meade yolundaki Target mağazasına giderek, 

Leatherman Wade marka katlanmalı alet bıçağı aldı. Şişmanca yapısı içinde, 

paslanmaz çelikten iki bıçağı, iki tel kesicisi, bir destere, bir makas ve diğer keskin 

aletler vardı.  

Gelecek iki hafta içinde, teröristler ve onları takip edenler, MGT’dan herkesin 

birbirlerine çok yakın olduğu muhitinde, birbirlerini göremeyen hayaletler gibi 

oturdular. Terörist grubu beraberce, Pizza Time’dan peynirli pizza yiyecekler, Gold’s 
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Gym’de demir halterlerle idman yapacaklar ve Safeway Bakkaliye Süpermarket’inde 

domatesleri yoklayacaklardı. Teşkilâtın Mihdhar ve Hazmi’yi muhtemel al-Kaide 

teröristleri olarak kimlikleştirdikleri on sekiz ay boyunca, MGT analizcileri onların 

telefonlarını dinlemekte ve e-postalarını okumaktaydı ve şimdi çok yakın bir 

mesafedeydiler. Gerçek isimleri ile kaydolup, onları takip edenlerin burnu altında, 

yediler, terlediler ve banka işleri yaptılar. Sanki diğer komşular gibi, J.C. Penney ve 

Wal-Mart’da alış veriş ettiler, Giant Food bakkaliye mağazasından yiyecek aldılar, 

Food Factory lokantasında yemek yediler ve First Union National ve Dime Savings 

bankalarında işlem yaptılar.  

Hazmi’nin tüm beş kişilik takımı, Valencia Motelindeki Oda 343’e sıkışacaklardı. Bu, 

iki yataklı, küçük bir oturma odası ve mutfakla haftada 308 dolarlık bir süitti. Motel de, 

kamyoncuların, geçicilerin, fakir gezginlerin ve yoksulluk yardımı alanların devlet 

tarafından oraya yerleştirildiği bir yerdi. Her sabah ve akşam, binlerce MGT 

memurları, Route 1 yolundaki ağır trafikle mücadele ederken, Hazmi’nin Kaliforniya 

plakalı mavi Toyota Corolla’sını önünden geçeceklerdi.  

Bu tahkikatın önemine rağmen, bir FBI analizcisi, şüpheli teröristlerin takibine en 

düşük üçüncü seviyedeki “mutad” mertebesini verdi. 30 Ağustos, Perşembe günü de, 

acemi bir FBI ajanı bu tahkikatın kendisine verilmesinde üç hafta önce FBI’nin bin 

Laden birimine tayini çıkmıştı. Bu, Özel ajan Rob Fuller’ın ilk istihbarat tahkikatıydı. 

FBI Akademisinden Haziran 2000’de mezun olup, kısa bir müddet [FBI’da] işe 

başvuran biriminde, uyuşturucu madde biriminde ve takip biriminde çalışmıştı. 

Fuller’ın atandığı gün, Mihdhar, Hazmi ve Hanjour, Totowa’ya dönüp üst kat 

apartmanın kira kontratını kapattılar. Hanjour güvenlik depozitini, “zira Hanjour efendi 

olduğundan” apartmanı zarar için kontrol etmeyen ev sahibi Jimi Nouri’den geri aldı.  
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Bundan sonrada, üç ay önce getirdikleri aynı iki valizi ve giysilerle dolu çöp torbasını 

dışarı taşıdılar. Komşu Gizelle Diaz, “geldikleri gibi sessizce çıktılar,” dedi. 

Fuller diğer tahkikatlarla meşgul olduğu için, Mihdhar/Hazmi tahkikat dosyasına 4 

Eylül, Salı gününe kadar bakamamıştı. Ancak o zaman, GTİ için Mihdhar’ın aranması 

talebini tamamlayabildi. Fakat, “güvenlik/terörism” için arandığı ve “silahlı ve tehlikeli” 

itibar edilmesini gösteren kareyi işaretlemek yerine, “şahit” karesini işaretledi. 

Kezalik, gümrük idaresine temas ederek, onların da Mihdhar’ı aradıklarını teyit etti. 

Bundan sonra da, New York Şehri Polis Müdürlüğünden suç mazisi kontrolünü talep 

etti. Sonradan, Hazmi’nin ismini tahkikat emrinde görünce, onun hakkında da aynı 

kontrolleri yaptı. 

FBI’nın araması başladığında, hava korsanları Laurel’de rahat bir gün geçiriyorlardı. 

Mihdhar bir ayakkabı mağazasında bir çift Timberland ayakkabıları ve birkaç tepeden 

fermuarla açılan MUDD kargo çantaları alıyordu; Hazmi yakındaki Gold Valley 

mücevher dükkânından kimlik bileziği alıyordu; Hanjour da, mahalli Motorlu Araçlar 

İdaresinde, 14625 Baltimore Avenue, Laurel, adresiyle yeni Maryland eyaleti kimlik 

kartı alıyordu. Bu adres, grubun posta adresiydi. Daha sonra, Mihdhar, Hanjour ve 

Salem al-Hazmi beraberce Gold’s Gym’e idman için gittiler. 

Çarşamba günü, Fuller suç geçmişi tahkikatı ve motorlu araç kayıtlarının Mihdhar ve 

Hazmi hakkında herhangi bir bilgi için araştırılmasını talep etmişti. Daha sonra, 

Mihdhar son varış yerini Dünya Ticaret Merkezindeki Marriott Oteli olarak belirttiği 

için, New York civarındaki Marriott Otellerinden soruşturdu. Fakat temas ettiği altı 

Marriott oteli, Mihdhar’ın hiçbir kaydı olmadığını belirttiler. Fuller, daha sonra, çeşitli 

umumi kayıtları kontrol eden Choicepoint[1] Araştırması yaptı, ama hiçbir şey 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1]:  Çeviren Notu. Çoğu zaman, kanuna aykırı şekilde, ABD içinde ve dışında her şahıs 
hakkında çok geniş bilgi toplayan ve bunları hükümetlere ve özel müesseselere satan bir ABD 
şirketi. 2005 yılı tahminine göre şimdiye kadar 17 milyar şahıs hakkında bilgi toplamıştır.  
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çıkmadı.Sabah 10.17’de, Mihdhar ve Moqed, Baltimore-Washington Uluslar Arası 

Hava Alanındaki Amerikan Hava Yolları bilet gişesindeydiler. Yüz dolarlık banknotları 

sayarak, 11 Eylülde Dulles’dan Los Angeles’a gidecek Uçuş No. 77’deki biletleri için 

2300 dolar ödüyorlardı.  

7 Eylül, Cuma günü, tüm araştırmalar sıfır sonuç vermişti. O gün, Atta arabası 1986 

Pontiac Grand Prix’i Fort Lauderdale’deki Sun Auto Leasing’de 800 Dolara sattı ve 

tekrar Baltimore – Washington Uluslar Arası Hava Alanı’na Hazmi ile Laurel’de son 

bir düzenleme toplantısı için uçakla geldi. Kilit noktalardan biri de, bütün kalan banka 

hesaplarını kapatmak ve bakiye kalan paraları bin Laden’nin BAE’deki bankerlerine 

geri göndermekti. Cumartesi günü, Hazmi, Mihdhar ve Hanjour hesaplarını boşalttılar 

ve nakit parayı Atta’ya verdiler. Sonrada, birçok MGT müstahdemleri haftalık 

bakkaliye alış-verişlerini yaparken, o da, Laurel’deki Giant süpermarketine giderek 

Dubai’deki Wall Street Exchange Merkezine Western Union ile 5000 dolar havale 

gönderdi. Bunun arkasından, yakındaki Safeway süpermarketine giderek ilaveten 

2860Dolar gönderdi.  

Toplantı için, Ziad Jarrah, Beyaz Saraya uçuşu için başlangıç noktası olan Newark 

Uluslar Arası Hava Alanındaki Marriott Otelinden Laurel’a arabayla geldi. O akşam, 

tercıh ettikleri ve kebaplar, Afgan ve Pakistan yemekleri sunan ucuz Food Factory 

lokantasına gittiler. Mihdhar, hepsi için 54.82 Dolar ödedi. Gece 11.00’i geçtiğinde, 

Jarrah, Newark’a dönmek için Valencia’dan çıktı. Uzun bir günden sonra acele 

ettiğinden, gaza basıp Maryland’daki Route 95’i geçerken fazla sürat yapıyordu. Tam 

gece yarısını birkaç dakika geçiyorduki, Jarrah dikiz aynasında yanıp sönen kırmızı-

mavi ışığı görüp, durmak için yol kenarında çekti.  

Devriye arabasından çıkan Maryland Eyalet Polisi Joseph Catalano, Jarrah’ın kırmızı 

Mitsubishi Galant arabasının ön yolcu penceresine gelip, “Nasılsın bugün?” diye 
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sordu ve kabaca ona saatte 65 mil hız bölgesinde 90 yaparken yakalandığını söyledi. 

“Ehliyetin ve ruhsatın, lütfen?” dedi. Jarrah’ın, 6601 Quicksilver Drive, Springfield, 

Virginia olarak Springfield alış-veriş merkezi yanındaki bir oto park yerini sahte adres 

olarak veren ehliyetini kontrol etti ve “Hala, Springfield’daki Quicksilver Drive’damı 

oturuyorsun?” diye sordu. Jarrah’da sakince “Evet,” dedi. Birkaç dakika sonra, 

arabanın çalınmış olup olmadığını kontrol eden Catalano, ön pencereye döndü ve 

Jarrah’a ceza yazdı, “Evet efendim, 65 bölgesinde saatte 90 mil yapmanın cezası 

270 dolardır. Dipteki şu yeri imzalayın,” dedi. “Gidebilirsin.” Jarrah bir şey demedi, sol 

taraf flaşörünü döndürerek trafiğe girdi. Başladığından yedi dakika sonra, bu 

komployu durdurmanın son şansı da bitmişti. Catalano, sonradan, Jarrah’ın çok sakin 

olduğunu ve durdurma sırasında uysal davrandığını söyleyecekti.  

Pazar günü, dört takım çıkış yerlerinde düzenlenirken, Atta Boston’a uçakla gitti. 

Hanjour’un Pentagon mürettebatı Laurel’deydi ve Jarrah’ın Beyaz Saray takımı 

Newark’taydı. Fakat, her iki İkiz Kule hücumları Boston’un Logan Uluslar Arası Hava 

Alanından başlayacağı için, Atta, az İngilizce bilen on Arab’ın aynı anda Logan’a 

gelmesinin nasıl görüneceğinden endişeliydi. Dolayısıyla, Bostan’a en yakın bir 

başka hava alanından Logan’dan Los Angeles’a sabah 7:45’de kalkacak Amerikan 

Hava Yolları Uçuç No. 11’e bağlanmak için daha da erken kalkacak bir uçak seferi 

aramaya başladı. Bulduğu, Portland, Maine’di. Böylece, Boston’dan kalkmak yerine, 

o ve Abdulaziz al-Omari Portlan’a arabayla gidecek ve Colgan Air tarafından işletilen 

Boston’a Salı günü sabah 6:00’da kalkacak U.S. Hava Yolları Uçuş No. 5930’a 

bineceklerdi.  

Atta, Laurel’den gittikten sonra, Hazmi ve Mihdhar mürettebatları için son kutlama 

yemeğini planlamaya başladılar. Hazmi Laurel’deki Giant supermarketine gidip, 

158.14 dolarlık bakkaliye aldı, Mihdhar’da sonradan tekrar oraya gidip diğer bir 57.60 
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dolarlık bakkaliye aldı. O gece Valecia’da Oda 343’ün kapalı kapısı ardında, beş 

adam küçük bir ocağın üstünde yemek pişirdiler ve o kalabalık mufakcıkta yediler. 

Hepsi için, komplonun diğer üyeleri gibi, farklı yerlerden farklı yollarla gelip fakat aynı 

varış noktasına olan yolculuklarının sonuydu.  

Pazartesi sabahı, Mihdhar, Hazmi ve diğerleri köhne Toyota Corolla’yı yükleyip, 

Route 1 üzerinden sabah işe giden MGT müstahdemlerinin Konga dansı kuyruğu gibi 

konvoylarının yanından birkaç ayak ötede geçtiler. O zamana kadar da, Teşkilatın 

gizli şehri zaten alarm düdükleri çalıyordu. Sabah 7:15’de, Teşkilatın harp odasına 

benzeyen Milli Güvenlik Operasyon merkezinden, şahsen verdiği istihbarat bültenine 

hazırlandı. Bu günkü konu, intihar bombacılarıydı. 48 yaşında ve Afganistan’da 

Taliban’a karşı savaşan Ahmed Shah Massoud suikasta uğramıştı ve şüphelilerin 

başında Osama bin Laden geliyordu.  

Televizyonla yayınladığı bülteninin sonunda, Hayden, “kahvaltı klübü” dediği 

toplantısını düzenledi. “Herkesin ayakta durduğu, sadece kurmaylarımla olan bir 

toplantı,” dedi, “umumla münasebetler, genel müfettiş, avukatlar, her bölüm temsil 

ediliyor. Gayet çabuk. Tamamen, ben de dâhil herkesin ayakta durduğu bir toplantı. 

Odanın takriben üçte biri dolu olur. Herkes sıra ile söz alır – günün sıcak haberleri.” 

Pazartesine kadar, bin Laden’den daha sıcak pek az konu vardı. Bir önceki hafta, FBI 

kendisine, Mihdhar ve Hazmi’nin memlekette bir yerde serbest dolaştığını bildirmişti 

ve şimdi de, bin Laden ve Taliban Afganistan’da yeni bir savaş başlatacakmış gibi 

görünüyordu.  

O gün öğleden sonra, Massoud veya Amerika üzerine yapılacak bir hücumdan 

bahseden iki mesaj yakalandı. Birisi, “Yarın zero saattir,” dedi, diğeri de, “Maç yarın 

başlıyor,” dedi. Bunlar, biri Afganistan’da çok tehlikeli bir bölgede ve diğeri de Suudi 
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Arabistan’da iki umumi telefon arasındaydı. Fakat, çıktıkları noktaların önemine 

rağmen, bütün gün okunmadan bir kenarda kaldı.  

Aynı anda da, Mihdhar ve Hazmi, birkaç mil ötede, Valencia Otelindeki Oda 343’den 

hesabı ödeyip çıkıyorlardı. First Union National Banka’daki hesabına, bir sürü 

yatırmalarla, Mihdhar on bin dolar ve yolcu çekleri yatırdı. Sonra, Laurel’deki Mail 

Boxes, Etc., ye gittiklerinde, Mihdhar Dubai’deki para temasına adreslenmiş bir paket 

gönderdi. İçindekiler arasında, karısına yazdığı mektupta ona ve kızına olan derin 

aşkını ifade ediyor ve onun bankaya yatırdığı parayı almasını istediğini söylüyordu. 

Banka kartı ve PIN numarası mektupdaydı.  

Hazmi, o sabah Sam’ın Star Mart Texaco benzin istasyonundaki eski arkadaşlarına 

telefon edip, hücum hakkında ön bilgi vermiş olabilirdi. Mihdhar Zaid ve diğerleri 

şüpheli davranmaya başladılar. Birisi, “Nihayet oluyor,” dedi ve diğerleri de 

birbirlerine ellerini kaldırıp zafer işareti vererek kutladılar. 

 Hazmi ve mürettebatı Laurel’de son dakika hazırlığı yaparken, FBI özel ajanı 

Rob Fuller ikisini Los Angeles’de bulacağını umuyordu. Bir buçuk sene önce ilk 

olarak oraya gelmişlerdi ve Sheraton Otelinde kalacaklarını beyan etmişlerdi. Fuller, 

FBI’nın Los Angeles sahra bürosuna verilmek üzere bir muhtıra taslağı hazırladı. 

Muhtırada, Mihdhar ve Hazmi tarafından 2000 başında yer alan her hangi bir kalış 

üzerinde, Sheraton Oteli kayıtlarını araştırmalarını istiyordu. Kezalik, onların United 

ve Lufthansa Hava Yollarında Mihdhar ve Hazmi tarafından her hangi bir ödeme ve 

diğer bilgiler için kontrol yapmalarını istedi. 

Saat üçte, hazmi bütün grubu, Herndon, Virginia’da 315 Elden Sokağındaki Marriott 

Residence Inn’de, Oda 122’de topladı. Orada, son gecelerini geçireceklerdi. Bu otelin 

iki yararlılığı vardı; hava alanına çok yakındı ve Gold’s Gym idman tesisi vardı. 
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SÜRPRIZ 

 

 

Radyonun saat alarmı, güneşin doğmasından bir saat önce, 5:45’de çalmaya 

başladı. “Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, ziyan ve verimsizliği azaltarak 

Pentagon işletme bütçesinde bir milyar dolar ve daha fazla indirim yapabileceğini 

söyledi.” Milli Umumi Radyo’da sunucu Bob Edwards, meşhur Sabah Nüshası 

programında askeri sarfiyat hakkında bir program sunuyordu. “Dün sabahki 

konuşmasında, Rumsfeld, Savunma Bakanlığı işçilerine, bürokrasiye savaş ilan 

ettiğini söyledi.” Mutadı veçhile, Mike Hayden saat altı haber özetlerinden sonrasına 

kadar, karanlıkta gözleri kapalı yattı. 11 Eylül, Salı günüydü ve Pentagon kendi 

üzerine savaş ilan etmişti. “Bazı kimseler, bir savunma bakanının nasıl olup da, kendi 

halkı önünde Pentagon’a hücum edebileceğini sorabilirler,” Rumsfeld belâgatlı 

şekilde sordu. “Onlara cevabım, ‘Pentagona hücum etmeye hiç niyetim yok.’ “ 

Fakat, sabah 6:22’de, hava korsanları Herndon’daki Marriott Residence Inn’den 

çıktıklarında, Hazmi ve mürettebatının kafalarında tamamen bu amaç vardı, 

Pentagon’a hücum etmek. Birkaç dakika sonra, son bir defa Dulles Uluslar Arası 

Hava Alanına giden kısa yolu kat etmek için Toyota Corolla’sının direksiyonuna geçti. 

Muntazam ütülenmiş Oxford gömleği ve açık kahverengi pantolon giyen Hazmi gibi, 

rahat fakat muhafazakâr giyinmişlerdi. Bıyıksız ve sakalsız, muntazam taranmış 

saçlarıyla, sanki Rotary Klüp toplantısına gidiyorlardı. Dulles oto park yerine 

vardıklarında, grup iki kişilik gruplara ayrıldı, Mihdhar ve Hazmi’nin son güvenlik 

engeliyle yüz yüze geleceği Amerikan Hava Yolları bilet alma yerine geldiler. İki 

seneye yakın, CIA, MGT, FBI, GTİ, Dış İşleri Bakanlığı ve diğer bir grup istihbarat ve 
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güvenlik teşkilâtlarından kaçmayı becerdikten sonra, son olarak bu hava alanı 

güvenliğinden geçmeleri gerekiyordu, ondan sonra, ölümcül vazifelerini ifa etmeye 

serbesttiler. Sabah 7:15’de, Mihdhar ve Majed Moqed, 7-Eleven bakkaliye 

dükkanının park yerinde sahte olarak düzenlenmiş Virginia Kimlik Kartlarını, 

Amerikan Hava Yolları bilet memuruna ibraz ettiler.  

Şimdiye kadar, prova uçuşları da dahil pek çok yurt içi uçuşlarından, sistemin nasıl 

çalıştığını –ve nerede çalışmadığını, iyi biliyorlardı. O zamanlar, muhtemel teröristleri 

ayıklamak için ana araç, bilgisayar yardımlı yolcu tarama sistemi diye bilinen 

(BYYTS) bir yazılımdı. Bütün hava yolları tarafından kullanılan bun yazılım, en çok 

şüphe edilebilen, meselâ, biletlerini peşin para ile alanlar veya sadece gidiş bileti 

alanlar gibi yolcuları kimleştirmek için tasarımlandıydı.  

Bir kere bilgisayar tarafından seçilince, yolcunun bagajı patlayıcı madde için kontrol 

edilecek ve yolcu bininceye kadar uçak bekletilecekti. Bu işlem, yolcuların patlayıcı 

madde taşıyan bagajı uçağa verip fakat kendilerinin binmemelerini önleyecekti. 

Teoriye göre, şayet şahıs uçağa bindiyse, onun bagajında patlayıcı madde 

bulunması ihtimali yoktu. Mamafih, böylece seçilenler ve onların elde taşıdıkları ufak 

valizler, güvenlik yoklama yerlerinde ilave bir incelemeye tabii değildiler. Yazılım, 

ilaveten, bilet yerinde çengellenecek, bilet satışı reddedilecek veya tevkif edilecek 

muhtemel teröristlerin de isimlerini taşıyordu.  

Mihdhar ve Moqed BYTTS tarafından çengellendiler, ama Mihdharın verilmiş valizi 

olmadığı için ve Moqed de her hangi bir patlayıcı madde taşımadığı için, bu işlemin 

onların görevi üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Kezalik, o zamanda, bilgisayar 

veritabanında sadece yirmi muhtemel teröristin ismi vardı – hiç biri de on dokuz hava 

korsanına ait değildi. 
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Gelecek yirmi dakika içinde, Hazmi kardeşler ve Hanjour da geleceklerdi. Hanjour 

bilet yerine kendi vardı ve BYTTS tarafından çengellendi. Hazmi kardeşlerde 

Amerikan Hava Yolları bilet memuru tarafından çengellendiler, zira onlardan birinin 

resimli kimliği yoktu ve İngilizce anlayamıyordu, üstelikte memur her ikisini şüpheli 

bulmuştu. Fakat, Hanjour’un sadece elde uçağa getirilen valizi olduğu ve ikisi de 

patlayıcı madde taşımadıklarından, bu çengelleme seçiminin bir sonucu olmadı. 

Mamafih, ileride son bir mania daha vardı, güvenlik tetkik noktası. 

Üç dakika sonra, Mihdhar ve Moqed, Dulles Hava Alanının Batı güvenlik tetkik 

noktasına geldiler. Elde taşıdıkları valizlerini, X-Işını makinasının müteharrik kayışı 

üzerine koyup, kavisli magnetometre’den geçmek için ilerlediler. Her ikisi de, alarm 

çıkarttırdı ve ikinci bir metal detektörüne yönlendirildiler. Bu sefer, Mihdhar alarm 

tetiklemedi ve tetkik noktasından geçmesine müsaade edildi. Moqed tetkrar 

tetikleyince, bir tetkikçi onun vücudu etrafında elde kullanılan sondayı gezdirip, 

geçmesine müsaade etti.   

7:35’de, Hanjour elde taşının iki bagajını kayışa koydu ve alarma sebep olmadan 

magnetometre’den geçti. Kısa bir müddet sonra, Nawaf ve Salem al-Hazmi aynı 

tetkik noktasına geldiler. Salem metal detektöründe alam uyandırmadı ve geçmesine 

müsaade edildi. Fakat, Nawaf, hem birinci ve hem de ikinci metal detektörlerinde 

alarm çıkarttırdı. Cebinde veya elde taşıdığı valizinde, Laurel Target mağazasında 

satın aldığı o ağır Leatherman marka çok amaçlı kullanma bıçağı vardı. Fakat, o 

zamanda deneme uçuşlarından, böyle bıçaklara, bıçak kemsinin dört inçden kısa 

olması şartıyla müsaade edildiğini biliyorlardı. Tetkikçi Nawaf’ın üzerinde sonda 

gezdirdi ve alarmın neden çıktığını araştırmadan onun geçmesine izin verdi. Bir 

dakika sonra, diğer bir tetkikçi, Nawaf’ın omuzda taşınan valizini patlayıcı iz detektörü 

ile kontrol etti, ama bir şey çıkmadı. Son güvenlik maniası da başarı ile geçilmişti.  
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Los Anegeles’a giden American Uçuş No. 77 için bekleme alanı kalabalık değildi. 

Salı günleri genellikle haftanın en seyrek uçuş günleridir. 7:50’de, omuzundan asılı 

siyah çantasını ve arkasından tekerlekli elde taşınan valizini çekerek uçağa giden 

koridora girdi. O ve Moqed, gümüş renkli Boeing 757-223 uçağa girdiler ve Mihdhar 

orta koridor tarafında ve Moqed’de pencere tarafında olmak üzere, ekonomi 

sınıfındaki 12A ve 12B numaralı yerlerine oturdular. Oturdukları bölümde, uçak dörtte 

bir doluydu, 154 koltuktan sadece 43’ü işgal edilmişti.  

Mihdhar’dan birkaç dakika sonra, Hanjour, beyaz gömleğinin sırtından asılmış bir 

siyah çanta ve elinde daha büyükce bir valizle yürüyüp geldi. Hostes onu sol tarafa 

döndürerek, birinci sınıf kesimine yöneltti ve o doğrudan doğruya pilot kabini 

kapısının önünde ve orta koridor yanındaki 1B numaralı koltuğa oturdu. Müteakiben 

Hazmi kardeşler geldi ve birinci sınıf kabinin sağ tarafındaki 5E ve 5F koltuklarında 

oturdular. 8:16’da, geniş gövdeli jet, terminalden taksi ederek çekilmeye başladı.  

8:00’de, her Salı ve Perşembe günleri yaptığı gibi, Mike Hayden, üçüncü kata gitmek 

için asansöre bindi ve kıdemli kurmayları ile mutad sabah toplantısı  için, Milli 

Güvenlik Operasyonlar Merkezine yürüdü. “Bu benim burada başlattığım bir şeydir, 

zira kıdemlilerin operasyonların tempolarını anlamalarını istedim,” dedi. O sabah, 

operasyon memurlarının dikkatine getirdiği endişe verici husus, Massoud’un 

suikastıydı. Bu, Taliban’ın Kuzey İttifakı kuvvetlerine yeni bir taarruz başlattığını 

gösteriyordu. Kezalik, Beyaz Sarayın, Massoud’un grubundan gelen mütenakız 

raporlardan dolayı, Massoud’un ölü olmasından bahsetmekten kaçınmasına rağmen, 

istihbarat raporları komşu Tacikistan’ın başşehri Dushanbe’ye helikopterle giderken 

öldüğünü gösteriyordu.  

Sonra da, Orta Doğuda diğer hususların mutad çeşitleri vardı; İsrail tanklarının West 

Bank’deki Jenin şehrine girip, şehrin dışındaki Filistin güvenlik kuvvetlerini 
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bombalaması; Türkiyede, İstanbul’da bir kadın intihar bombacısının iki polisi öldürüp 

en az yirmi polisi yaralaması, gibi. Başladığından yedi dakika sonra toplantı bitti. 

Hayden, “Onlara, kısa tutmaları için devamlı baskı yaparım,” dedi. Operasyon bilgi 

toplantısını müteakip, grup yandaki bir küçük konferans odasına, kısa bir kurmay 

toplantısı için geçti. 

Kule kontrolcüsü, “American 77, Dulles Kulesi,” dedi. “Uçuş pisti üç sıfır, kalkmaya 

taksi et ve dur. Solda trafik bir ve DC-10’nin arkasındaki türbülans mesafesi için 

bekliyorsun.” Ön sırada oturan Hanjour, gözlerini pilot kabin kapısına dikti. 

Hosteslerin pilotlara kahvaltılarını getirmesi veya mürettebat dan birisinin tuvalete 

gitmesi için, kapının açılması anında başlayacaklardı, 

8:20’de, American Hava Yolları, Uçuş No. 77, burnunu bulutsuz mavi gök yüzüne 

kaldırdı. 

Operasyon bilgi toplantısını müteakip, az sayıda kıdemli memurlarla bir toplantı için, 

Hayden ofisine döndü. Toplantının başlamasından birkaç dakika sonra, takriben 

8:48’de, yardımcısı Cindy Farkus odaya girdi. Bir uçağın Dünya Ticaret Merkezine 

çarptığını söyledi. “Gözüme çarpan görüntü ufak bir uçaktı, şüphesiz, hatalı bir uçuş,” 

dedi. Hayden, CNN’de Mohammed Atta’nın Kuzey Kuleye hücumunu gösteren 

sahnelere bir an için baktı. “Ufak bir uçak için büyük bir ateş olduğunu düşündüm,” 

dedi ve toplantısına devam etti. 

Uçuş 77’de, hemen hemen aynı zamanda da, Hazmi ve tayfaları faaliyete geçtiler. 

Senaryoyu birçok defalar tekrar ederek, iyi eğitilmişlerdi: bıçaklarını ve kutu kesici 

bıçaklarını çekecekler ve uçağı ele geçireceklerdi, mürettebatın uçağın kontrolünü 

bırakmasına emir verecekler, uçağı oto pilot kontrolünde bırakacaklar ve yolcularla 

birlikte uçağın arka tarafına geçeceklerdi. Sonra da, Hazmi, Mihdhar ve diğerleri, 
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birinci sınıf, ekonomi kısmının ön tarafı ve pilot kabinlerinden herkesi çıkartacaklardı. 

Hanjour, uçağa getirdiği çantadaki haritalar, çizelgeler ve diğer uçuşa yardımcı 

araçlar ile pilot kabinine girecekti. 

Tüm operasyonun saat gibi çalıştığı ortaya çıkıyor. Saat 8:50:48’de, Indianapolis 

Kontrol Kulesi sefer mesajı gönderdi, “Amerikan 77’nin doğrudan Falmouth’a 

gitmesine izin verildi,” ve üç saniye sonra da, mürettebat cevap verdi, “doğrudan 

Falmouth’a, Amerikan 77, teşekkür ederiz.” Dört dakika sonra, 8:54’de, uçak tayin 

edilmiş yolundan, biraz güneye doğru dönerek ayrıldığında, Hanjour uçağın 

kontrolündeydi. Ve iki dakika sonra da, uçağın transponder’i kapatıldı, bu uçağın ana 

radardan kaybolmasına yol verdi.  

Transponder kapalıyken, uçak, uçuşu yerden izleyen kontrolcüye zımnen görünmez 

olur. Kontrolcü de, dönüş yaptığı yerde ve tasarılanmış uçuş güzergâhında, azimle 

aramaya başladı. Fakat, etrafta hiçbir şey yoktu. Telsizleri kullanarak, önce doğrudan 

uçağı aradı ve sonra da, hava yollarını. Tekrar, hiçbir şey yoktu. Indianapolis 

kontrolü, müteakip altı buçuk dakika boyunca, on defa başarısız bir şekilde uçağa 

telsizle ulaşmaya çalıştı. Nihayet, 8:56’dan kısa bir süre sonra, uçağın batıya doğru 

tasarlanmış güzergâhı yakınındaki diğer uçakların, Uçuş 77’den etkilenmemesi için, 

kontrolcüler, hava bölgesinin “arıtılmasına” karar verdiler.  

Saat 9:00’a doğru, Hanjour doğuya doğru döndü ve inmeye başladı. Beş dakika 

sonra, uçağın radar noktası Indianapolis Kontrolünün radar ekranlarında ortaya çıktı, 

fakat, olması gereken yerin çok daha doğusundaydı. Bu da, uçağın zatem düşmüş 

olabileceği ihtimali de dâhil, büyük karışıklığa sebep oldu. Gelecek yedi dakikadan 

sonra, Hanjour uçağı yirmi beş bin ayak irtifada düzleştirdi ve doğu-kuzey doğu’ya 

doğru hafif bir rota değişikliği yaptı. Indianapolis Kontrolünde, bir radar işletmecisi, 

“Siz arkadaşlar, onunla hiç temasa geçemediniz, değil mi?” diye sordu. “Uçağın 



88 
 

 

şirketi ile görüştük. Onlar da, onunla temasa geçemiyorlarmış, dolayısıyla, hiç ama 

hiç radyo haberleşmesi ve hiç radar yok.” 
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PENTAGON 

 

Cindy Farkus, Hayden’in toplantısına aniden girdi, fakat aynı zamanda da, 

koşuyordu. Diğer bir uçağın da, ikinci kuleye çarptığını söyledi. Hayden, “Bir uçak 

kazaydı, ama iki uçak hücumdur,” dedi. Hemen, toplantısını tehir etti ve Farkus’a 

çabucak Teşkilâtın üst düzey yetkililerini ofisine toplamasını söyledi. Milli Güvenlik 

Teşkilâtının güvenlik müsteşarı, L. Kemp Ensor, yardımcılarıyla beraber direktörün 

ofisine girdi. Hayden, “onlar odamın kapısından girerken, ne yapılacağını biliyordum 

ve dedim ki, ‘Gerekli olmayan tüm personel buradan çıkarılsın.’ Binaların dışına.” 

Bütün MGT’da, “Gerekli olmayan tüm personel binayı terk edecektir,” bildirisi, 

hoparlörlerden tekrar tekrar gelmeye başladı. 

Alec Merkezinde, CIA memurları ve FBI ajanları, gözlerine inanamayarak televizyonu 

seyrettiler. FBI ajanı Mark Rossini, “İkinci uçağın bürolara çarptığını gördüm ve sanki, 

aman Allahım, biz hücum altındayız gibiydi.” Herkes, hemen bin Laden’den 

şüphelendi.  

Sabah dokuzdan kısa bir müddet sonra, Bush iktidarının baş avukatı [hükümetin 

ilgilerini anayasa mahkemesi önünde savunur], Theodore Olson hava korsanlğını 

işitti ve çabucak ofis televizyonunu döndürdü. Kırk beş yaşındaki hanımı, Barbara 

Olson, o sabah Los Angeles’a uçakla gidiyordu ve onun Dünya Ticaret Merkezine 

çarpan uçaklardan birinde olabileceğini merak etti. Barbara Olson gerçekten uçuş 

77’deydi, Hanjour’un karşı yanından birkaç sıra arka tarafında, 3E’de oturuyordu.  

Kısa bir hesaplamadan sonra, hanımının uçağının New York’a o kadar çabuk 

gidemeyeceğini düşündü. Birdenbire, bir sekreter geldi. “Barbara telefonda,” dedi. 
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Olson, hemen ahizeye atladı. Barbara çabucak, “uçağımız hava korsanlığına uğradı,” 

dedi, fakat birkaç saniye sonra hat kesildi. Olson hemen Adalet Bakanlığındaki 

kumanda merkezini aradı ve onları bir uçağın daha hava korsanlığına uğradığını ve 

eşinin de o uçakta olduğuna uyardı. İlaveten, eşinin telefon edebildiğini fakat hattın 

kesildiğini söyledi.  

Dakikalar sonra, Barbara gene aradı. Fısıldayarak konuşup, hava korsanlarının 

telefon ettiğini bilmediklerini söyledi. Uçağı kaçıranların bıçaklar ve kutu kesicileri 

kullanıp, tüm yolcuları uçağın arkasına topladıklarını söyledi. Pilotun uçağın 

kalkışından kısa bir müddet sonra, uçağın hava korsanlığına uğradığını anons ettiğini 

bahsetti. Ted Olson’da ona, iki uçağın daha kaçırılıp, Dünya Ticaret Merkezine 

çarptırıldığını söyledi. “Tahmin ediyorum ki, kaçırılan uçağın içinde olduğu 

gerçeğinden dolayı, kısmen şok içindeydi,” diye Olson hatırladı. “Verilen bilgiyi 

anladı.” 

Barbara, sakin kalmaya çalışarak, “Pilota ne diyeceğim? Pilota ne yapmasını 

söyleyebilirim?” dedi. Ted, o anda uçağın nerede olduğunu sordu. O da, evler 

gördüğünü söyledi ve sonra başka birine sorarak, uçağın kuzey doğuya doğru 

gittiğini söyledi. Uçağın hala uçmakta olduğunu ve olumlu sona erebileceğini 

belirterek, birbirlerini teselli etmeye çalıştılar. Olson hanımına “Hayır’la sona erecek,” 

dedi ve eşi de hemfikirdi.  

Fakat, Ted Olson, durumun olumludan başka her şey olduğunu biliyordu. “Gayet 

emindim ki, her şey olumlu olmayacaktı,” diye hatırladı. “O ana kadar, bunların intihar 

şahısları olduğunu ve Amerika’da azami tahribat yapmaya azimli olduklarını, zaten 

hesaplamıştım.” Onlar hislerini birbirlerine belirtirken, Barbara, “seni seviyorum,” dedi. 

Akabinde, telefon aniden kesildi. Eşinin diğer bir telefon çağrısını beklerken, Olson 

gözlerini televizyondan ayırmadı. Takriben, 9:30’du. 



91 
 

 

9:24’de, FAA (ABD’nin Federal Havacılık Ajansı) NORAD’e (Kuzey Amerika Müdafaa 

Kumandanlığı) kayıp uçak hakkında bildirdi. Yetkililer, Hampton, Virginia’da Langley 

Hava Üssündeki Milli Hava Muhafızları birliğine hemen uçak çıkarmak emri 

gönderdiler. Washington’a 129 mil ötedeki en yakın alarm üssüydü. Langley’de acil 

uçuşa kalkma düdüğü çaldığında ve savaş mevzileri ışığı sarı’ya döndüğünde, Kuzey 

Batı Hava Yolları pilotu ve Milli Muhafızlar’da devirli görevini yapmakta olan Binbaşı 

Dean Eckmann, hemen savaş uçağına koştu. Ona katılanlar da, Binbaşı Brad Derrig 

ve Yüzbaşı Craig Borgstrom’du. Altı dakika sonra, NORAD’ın her biri altı füze ile 

yüklü üç F-16 tekerleklerini kaldırmıştı. Eckmann ve yanındaki iki pilotun vazifesi,  

uçuş no. 77’yi, o hedefine erişmeden önce bulmak ve muhtemelen vurup düşürmekti. 

Fakat, bu Sarasota, Florida’da bir ilkokulu ziyaret eden başkanın onayını 

gerektirecekti. Eckmann, “Bir savaş pilotunun, Amerikan şehirleri üzerinde savaş 

devriye uçuşları yapacağının aklına geldiğini zannetmiyorum,” dedi. “Bu, büyük, 

büyük bir kültür şokuydu.” 

9:29’da, Pentagon’dan 38 mil ötede ve yedi bin ayak irtifada uçarken, Hanjour oto 

pilot’u kapattı ve kontrolü ele aldı. Aynı zamanda, Dulles Kulesi Hava Kontrol 

işletmecisi Danielle O’Brien radar ekranında kimlikleştirilmemiş bir blip’i gördü. Gerçi, 

o zamanda bilmiyordu ama, o kaybolan Uçuş 77’diydi.  

Alarma geçen kontrolcüler, Washington şehrine yakın Reagan Milli Hava Alanındaki 

meslektaşlarını çabucak uyardılar. “Hızla giden ana hedef,” dediler. Bu da, 

transponder’i olamayan bir uçağın onlara doğru geldiğini gösteriyordu. O’Brien’ın 

yanındaki kontrolcü, Tom Howell, onun ekranına göz attığında gözleri genişçe açıldı. 

“Aman Allahım!” diye bağırdı. “Beyaz Saraya gidiyor gibi görünüyor! Tam Beyaz 

Saraya giden bir hedefimiz var! Gaz pedalı sonuna kadar basılmış Amerikan Uçuş 77 

saatte 500 mil hızla doğrudan P-56’e, Beyaz Saray ve Capitol etrafındaki 
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yasaklanmış hava bölgesine gidiyordu. Sürati ve dönüş manevrasından dolayı, 

Dulles Hava Alanı Radar Odasındaki herkes, onun bir askeri jet olduğunu sandı. 

MGT’da, Hayden, esine telefon etti ve ondan çocuklarını bulmasını istedi. Terrörizmle 

Mücadele birimini ziyaret ederek, onlara, dikkatlerini Orta Doğu kaynaklı sinyal 

yakalamalarına döndürmeleri ve aldıklarında, yığındaki en eskisinden başlamak 

yerine, hemen analiz etmeleri emrini verdi.. İşte o zaman, analizciler, bir gün önce 

gönderilmiş iki mesajı nihayet tercüme ettiler. Bu mesajlar, Afganistan’ın tehlikeli bir 

bölgesindeki, jetonlu telefonlarla Suudi Arabistan’daki bir kimse arasında yer almıştı. 

Dinleyenlerin şaşkınlığına, biri “Yarın sıfır saattir,” dedi, diğeride, “Maç yarın 

başlıyor,” dedi. Hücuma veya başka bir hususa değindikleri bilinmiyordu; mesajlar 

çok kısa ve müphemdi. Buna rağmen, MGT bilgiyi Washington’da başkalarına 

dağıtmadan, gelecek günü, 12 Eylül’ü bekledi. 

Dulles Hava Alanı kulesinde, hava çok gergindi. Radar odasındaki amir, bilinmeyen 

uçak Beyaz Saraya yaklaşırken, geriye saymayı başlattı. “On iki mil batıda,” dedi. 

“Çok hızlı doğuya gidiyor – peki, arkadaşlar, nerede şimdi . . . On bir mil batıda, on 

mil batıda, dokuz mi batıda.” O noktada, telefonu kaldırıp Beyaz Saraydaki Gizli 

Hizmet bürosuna telefon etti. “Yüksek hızla size doğru gelmekte olan bir 

kimlikleşmemişimiz var,” dedi, ve milleri saymaya başladı. “Sekiz mil batıda, yedi mil 

batıda.” 

Alec Merkezinde, pek çok kimseler, CIA’nin hedef olduğuna inandılar. Dünya Ticaret 

Merkezini 1993’de bombalamış Ramzi Yousef tarafından planlanmış benzeri bir 

senaryo vardı. FBI ajanı Mark Rossini, “Biz onun CIA’ye gelmekte olduğunu 

zannettik,” dedi. “Bundan dolayı binayı boşalttılar, ama biz kaldık. Bodrumdaydık; 

bize bir zarar olmayacağını düşündüm. YMB’deydik (Yeni Merkez Binası). Dördüncü 

kata kadar yer altındadır. Şayet uçak gelirse, bize zararı olmayacağını, sadece yere 
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çarpacağını düşündüm veya EMB’ye (Eski Merkez Binası) çarpacaktı; gerçekten, 

bize çarpmayacaktı, böylece geriye kalıp oturduk.” 

Beyaz Sarayda, uyarma başkanın oval ofisinin alt katındaki tıklım tıklım dolu İzleme 

Odasına geldi. Burada, üç izleme memuru devamlı olarak muhtelif istihbarat 

teşkilatlarından gelen raporları ileten bilgisayarları takip ederler. Savunma Politikası 

direktörü Franklin C. Miller’in üzerine ani bir korku heyecanı geldi. Beyaz Saray tahrip 

olabilir, diye düşündü. Sonradan, bir yardımcısıyla, odada bulunanların isimlerini e-

posta ile yayınladı, “şayet biz ölürsek, burada kimlerin olduğu bilinecekti,” dedi.  

Gizli Hizmet memurları, hemen Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin ofisine koştular. 

Bir ajan, “Çıkmamız lâzım,” dedi. “Şimdi çıkıyoruz, efendim; çıkıyoruz.” Çıkınca, 

hemen onu, Beyaz Sarayın Doğu Kanadının altında tüp şeklinde bir sığınak olan 

Başkanlık Acil İşlemler Merkezine koşturdular. Beyaz Sarayın geri kalan 

müstahdemlerine çıkmalarını ve binadan mümkün olduğu kadar uzakta durmaları 

söylendi. Bomba takımı üyeleri, binada koşuşarak, “Çıkın, çıkın, bu gerçektir,” diye 

bağırdılar. Bir üniformalı Gizli Hizmet memuru, “Taa, H caddesine kadar, lütfen,” diye 

bağırdı. Diğer bir Gizli Hizmet ajanı da, “Kadınlar, yüksek topuklu ayakkabılarınızı 

çıkarın ve koşun, yüksek topuklu ayakkabılarınızı çıkarın ve koşun,” diye bağırdı. 

Basın Sekreteri Jennifer Millerwise, “Aniden, daha önceden sadece yetkili araçlar 

hariç hiç açılmayan geçit kapıları açıldı ve bütün Beyaz Saray sel gibi çıktı,” diye 

hatırladı. 

9:34’de, uçak Pentagon’nun batı-güneybatı’sında 5 mil öterde iken, Hanjour zor ve 

330 derecelik bir sağ dönüşe başladı.  

Süpervizör, “Altı mil,” dedi. “Beş mil, dört mil.” Tam üç mil diyeceği anda, uçak aniden 

dönüp uzaklaştı. Trafik kontrolcüsü Danielle O’Brien, “Odada, hemen hemen 
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ferahlamış hissettik,” diye hatırladı. “Bu bizim savaş uçağımız olması gerekiyor. Baş 

şehrimizi devriye gezmek ve başkanımızı korumak için gönderilen bir adamımız 

olması gerekiyor ve sandalyelerimizde oturarak birkaç saniye rahatça soluduk. Bu 

arada, diğer uçaklar hala uçuyor ve biz her şeyin çaresini buluyorduk.” 

O anda, Pentagon binasının dört mil güneybatısında ve iki bin ayak irtifada, uçağın 

burnunu aşağı indirdi ve hızını azamiye çıkardı. O’Brien, “Geri dönüyor!” diye bağırdı. 

“Doğuya doğru geri dönüyor!” O’Brien’nın trafik kontrolcüsü arkadaşı Tom Howell da 

dönmeyi gördü ve supervizöre bağırmaya başladı, “Aman Tanrım, John, geri geliyor!” 

Arlington, Virginia’da, polis memuru Richard Cox gözlerine inanamadı. Mikrofonunu 

aldı ve santrale çağrı yaptı. Heyecanlı bir sesle, “Bir Amerikan Hava Yolları uçağı 

yolun üzerinden doğuya doğru muhtemelen Pentagona gidiyor.” 

32,200 pound jet yakıtı taşıyan Uçuş 77, Pentagon’un gri duvarına saatte 530 mil 

hızla çarptı. Jet öyle bir kuvvetle vurdu ki, beş hem merkezli koridorların dördüne ve 

Nokta Sıfır denilen merkez alanını çeviren taraçalardaki ofislere nüfuz etti.  

O’Brien, “Uçakla radar irtibatımızı kaybettik,” diye hatırladı. “Ve biz bekledik, bekledik, 

ne olup bittiğini işitmeyi bekleyen kalbimiz göğsümüzde çarpıyordu,” diye hatırladı.  

Bir ses, “Dulles, bütün gelen trafiği tut,” dedi. “Pentagon vuruldu.” “O’Brien, 

“Bazılarının zorlukla soluduklarını hatırlıyorum,” dedi. “İki sövmeyi hatırlıyorum,” dedi. 

Tom Howell da, “Sanki midende büyük taş gibi, zira onu durdurabilmek için hiçbir şey 

yapamadık,” dedi. “En çok inciten nokta o.” 

Adalet Bakanlığında, Ted Olson, Pentagonda bir patlamanın olduğunu televizyondan 

işitti. Kimsenin uçağı kimlikleştirmemesine rağmen, eşini taşıyan Uçuş 77 olduğunu 

biliyordu. “Bilmek istedim ve istemedim de,” diye hatırladı. “Fakat biliyordum.” 
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Yedi milyon ayak kare alanı ihtiva eden elliden fazla binalarıyla, MGT vuruşması 

kolay bir yerdi. Pentagon’un vurulduğu, bir veya birden fazla kaçırılmış uçakların 

Washington’a gelmekte olduğunun kati bilgisinden sonra, Hayden, üç-dört bin gerekli 

personelin, teşkilatın üç yüksek kule binalarını terk etmeleri emrini verdi. Onlar, 

teşkilâtın Fort Meade’deki ilk evi olan A-şeklindeki alçak üç katlı Ops 1 binasına 

yerleşeceklerdi. Tüm dört binalar birbirleri ile bağımlıydılar ve dolayısyla, 

müstahdemlerin dışarıya çıkmasına ihtiyaç yoktu.  

Hayden ve üst düzey kurmayları, otomatik cam kapılardan geçerek, teşkilâtın “savaş 

odasına”, Ops 1 binası üçüncü kattaki Milli Güvenlik İşlem Merkezine (MGİM) girdiler. 

Genellikle, sessiz ve sakin olan MGİM, birdenbire, dünya çapında dinleme 

istasyonlarından gelen mesajları inceleyen takip memurları ve sinyal istihbarat 

memurları ile dolu bir arı kovanı gibi faal olmuştu. Hepsi, gelecek hücumun nereden 

geleceğini belirten en önemli ve en öncelikli mesajı bekliyorlardı.  

9:53’de, Uçuş 77 Pentagonu vurduktan on beş dakika sonra, analizciler 

Afganistan’daki bir bin Laden faalinden eski Sovyet Cumhuriyeti Gürcistan’daki bir 

numaraya olan bir telefon çağrısını yakaladılar. Afganistan’daki şahıs, “İyi haberler 

işittiğini” ve dördüncü hedefin daha vurulmadığını belirtti. Bu muhtemelen, 

Washington’da niyetlenilen hedefine ulaşamadan Pennsylvania’da düşen United 

Uçuş 93’ü ima ediyordu.  

Hayden, “George Tenet’le [CIA Direktörü] temas ettim,” dedi. “Elinde ne var?” diye 

sordu ve ben de, elimizdeki bilgiyi aktardım.” Bundan sonra, Hayden, eşine telefon 

etti, kendinin iyi olduğunu söyledi ve çocuklarının bulunup güvenlik altında olduklarını 

öğrendi.  
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Gelecek saatler ve günlerden sonra, Hayden, Amerika’ya hücum edenlerin, sadece 

memleket içinde yaşadıkları, planladıkları ve haberleştikleri değil, fakat hatta 

MGT’nın kendi muhiti içinde yaptıklarını anlayacaktı. Kezalik, MGT’nın büyük 

kulaklarını içe döndürmek ve MGT’nin neredeyse dipsiz veri depolama kapasitesini 

milyonlarca Amerikalının sözleri ve kelimeleriyle doldurmaya başlamak için ne kadar 

büyük bir baskı olacağı, artık ona açıkça aşikârdı. Seneler boyu, kendi liderliği altında 

teşkilât, dinlemeye aşırı ihtiyarla yaklaşmış ve muhtemel bir sonucu olarak da, 

hücumlara giden istihbarat hatalarına sebep olmuştu. Fakat şimdi artık farklı önceliği 

vardı. “Birinci numara, güvenlik,” dedi. “Kendimizi savunmamız lâzım.” 
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FIRSAT 

 

Hani Hanjour’un Uçuş 77’yi Pentagon binasına vurduğu anda, John Poindexter, 

Penatgon’un beş mil kuzeyinde Maryland’ı Virginia’ya bağlayan Potomac körüsü 

üzerinden Arlington’daki işine gidiyordu. Parmağında, 1958’de sınıf birincisi olarak 

mezun olduğu Deniz Akademisinin büyük yüzüğü ve gömlek kollarında, Beyaz Saray 

damgalı kol düğmeleri vardı. Emekli Amiral ve eski Reagan milli güvenlik danışmanı 

olarak, paranın İran’a gizli silah satışlarından Nikaragua’daki karşı ihtilâlcıları 

kanunsuzca desteklemeye yönlendirildiği “Tutsaklar için silahlar” (diğer ismiyle, “İran-

Kontra” skandalı) skandalının derinen içindeydi. Sosyal hayattan çekildikten sonra, 

dikkatini silah ve gerillalarla savaş sürdürmek yerine, düşmanı yenmek için kompleks 

matematik algoritimler ve bilgisayar temelli örnek tanıma teknikleri kullanarak, yeni 

çıkan terörizm tehdidi üzerine odaklı yeni bir savaş biçimine çevirmişti. Temel fikir, 

düşmanı, o bizi bulmadan önce bulmaktı. 

Uçuş 77 Pentagona vurduktan birkaç saniye sonra, Poindexter eşi Linda’dan hücumu 

haber veren acil bir cep telefonu çağrısı aldı. Donanma Operasyonları 

kumandanlığında kurmay kumandan subay olan oğullarını kastederek, “Mark sağ 

salim,” dedi. “Binada değildi.” Poindexter’in ilk düşüncesi rahatlamaydı. Sonra da, 

yaptığı işindeki bağlantıları görmeye başladı. “Bunun, önlemeye çalıştığımız tipte çok 

iyi düzenlenmiş bir hücum olduğunun farkına vardım,” dedi. Radyoda, teröristlerin 

uçakları alıp onları kütle imha silâhları olarak kullanmaları hakkında daha fazlasını 

işittiğinde, işinin gelecekte benzeri hücumları önlemeğe cevap olduğuna daha fazla 

kani oldu. Soğuk savaş sırasında, vuku bulacak bir hücumun alâmetleri, gelen uçak 

ve füzeleri tespit eden karada, denizde ve havadaki ileri teknoloji radar 
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sistemlerinden ve bu füzelerin hemen olabilecek fırlatılmalarını sezmek için 

tasarımlanmış uydulardan geliyordu. Ancak, bu yeni teröristler, arabalar ve 

kamyonlardan jumbo jetlere kadar günlük hayattaki her şeyi silaha döndürüyorlardı. 

Vurdukları zaman, onları önceden sezmek için çok geçti. Mümkün olduğu kadar 

onları en erken bulmaya ihtiyaç vardı; tam onun ve Syntek Teknologileri’ndeki 

meslektaşlarının üzerinde çalıştığı fikir ve tekniklere ihtiyaç vardı.  

İşine vaktinde vararak, televizyonda Güney Kulenin çöküşünü gözlemeğe 

yetiştiğinde, Poindexter’in asabı bozuldu ve cesareti kırıldı. Altı yıldır gayretle 

çalışılmasına rağmen, fikir ve kavramlarının uygulanması için istihbarat çevrelerini 

ikna edememişlerdi. Personelin çoğunun erkenden evlerine gitmesine rağmen, nasıl 

olup da birkaç saatin içinde dünyanın aniden değiştiğini düşünen ve şirketin kıdemli 

başkan yardımcısı Poindexter, geriye kaldı. “Bütün gün işte kaldım,” dedi, “Ne 

yapılması gerektiğini düşünüyordum.” 

 Annapolis’de (ABD Deniz Akademisi) tahsilini yapan ve bilim adamı olarak 

yetiştirilen, altmış beş yaşındaki John Poindexter, şema diyagramlarını, elektrik 

bağlantılarını ve askeri düzeni çok iyi anlamış bir şahıstı. Dazlak kafalı, uzun boylu ve 

enli, gür beyaz bıyıklı ve pipo içmeye, kolalı beyaz gömleklere ve düz gri renkli 

elbiselere düşkün bir teknokratın teknokratıydı. Onun için her şeye cevap, test 

tübünde, elektrik devresinde veya ana bilgisayardaydı. Bundan dolayı da, Poindexter, 

Orta Doğu’daki kompleks terörizm problemine cevabın bütün Amerikalıların umumi 

veya şahsi bütün günlük her hareketlerini hükümetin büyük bir büyüteci altına 

koymak olduğuna kani olmuştu.  

Erkence davranıp, Eylül 12’de, daha önce Pentagon’un ileri laboratuarı, Savunma 

İleri Araştırmalar Kurumunda (DARPA) çalışmış olan eski arkadaşı J. Brian 

Sharkley’e temas etti. 1999’da, DARPA Bilgi Sistem Ofisinin yardımcı direktörü 
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olarak, George Orwell’in seveceği, Tüm Bilgi İdraki (TBİ) isimli bir program sunmuştu. 

Bir müddet sonra, TBİ öldü ve Sharkley, dev bir savunma kontratçısı SAIC’de başkan 

yardımcısı olmak için DARPA’dan ayrıldı. Fakat, şimdi korkan Amerika ile, TBİ’nin 

zamanı nihayet gelmişti. 

Poindexter ve Sharkley Maryland karayolu kenarında park edilmiş bir arabada 

buluştular. Her ikisi de, enformasyonu, herkesin dijital izini, park makbuzlarını ve web 

araştırmalarını, kitapevine gitmelerini ve benzin istasyonunda araba yakıt depolarını 

doldurmalarını emip toplayan bir silaha döndürülmesi ve süper bilgisayarlar ve 

karmaşık algoritimler kullanarak aramızdaki teröristi keşfetme fikri ile enerji 

kazanmışlardı. Toplanan veriler, umumi, özel ve hükümet veritabanlarından, Google 

gibi web gezginlerinden, kredi kurumlarından ve kredi kart şirketlerinden ve Sosyal 

Güvenlik İdaresinden olacaktı. Her parçanın bir geçmişi ve her klavye tuşunun bir 

hikâyesi vardı. Veri maden çıkarması diye bilinen bu,  steroid hormonu etkisi altında 

otomatik izleme idi. 

Ekim 15’de, Arlington’da mahalli bir balık restoranında, Sharkley, TBİ’yı DARPA’nın 

yeni direktörü Dr. Anthony Tether’e açıkladı. İstiridye kabuklarının boşaldığı zamana 

kadar, Tether tüm kalbiyle fikri onayladı ve Sharkley’e operasyonu işletmesini önerdi. 

SAIC’daki kazançlı savunma kontrat maaşından vazgeçmek istemeyen Sharkley,  

onun yerine Poindexter’i düşündü. Birkaç gün sonra, Poindexter’in kırk-iki ayak 

boyundaki tek yelkenli gemisi ile Cheaspeake körfezinde gezerken, Sharkley 

arkadaşına Tether ile iş hakkında konuşmasını önerdi. Fikir, Poindexter’in hoşuna 

gitti ve Tether ile bir toplantı düzenlendi. Amiral için, kendi gizli yoluyla dünyayı tekrar 

kurtarmada ikinci bir şans olacaktı. Bu sefer, gizli tutsaklar-için-silahlar değiş tokuşu 

yerine, bir atom bombasının bilgi eşdeğerini inşa edecekti.  
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Küçük düşüncelerin adamı olmayan Poindexter, Tether ile olan toplantıya, “Karşı 

Terörizm için Manhattan Projesi” başlıklı bir sunuş ile geldi. Bilgi çağının Edward 

Teller’i olacaktı. Oak Ridge, Tennessee’deki atom bombası geliştirme tesisi gibi, 

Poindexter’in hayal ettiği tesiste, bilgi sayar biliminden, fizikten ve bilgi 

teknolojisinden en iyi ve en parlak zihinler istihdam edilecekti. Fakat, trilyonlarca 

elektronları ve protonları milyonlarca farklı yönde patlatmak yerine, Poindexter, 

tamamen tersini yapmak istedi. Milyarlarca zahiren önemsiz veri bit’lerini “ultra-geniş” 

bie veri deposuna toplamak ve bunlardan kimin gelecek uçağı kaçıracağını veya 

yandaki binayı patlatacağını veya bir sonraki köprüyü yıkacağını çıkaracaktı. Aksam, 

yazılım ve beyin gücünün uygun kombinasyonu ile Target mağazasındaki Letherman 

bıçağının alımını, Amerikan Hava yollarında web araştırmasını ve Oklohoma’daki 

fazla sürat trafik cezasını birbirine bağlayarak, Nawaf-al-Hazmi’yi Uçuş 77’ye 

binebilmesi şansı olmadan önce keşfedeceğine inanıyordu. Poindexter, “Yollarını 

takip etmedikçe, teröristleri nasıl bulup engelleyeceğiz?” diye kendine sordu.  

İsteri atmosferinde ve karşı-terörizme dolarları daha çabuk küreklemekten aciz bir 

iktidarla, kolay bir satıştı. Tether, şayet Poindexter yürütürse, projeyi finanse 

edeceğini söyledi. Poindexter gönülden kabul etti ve Ocak 2002’ye doğru, kongre’ye 

yalan söylemekten, resmi belgeleri imha etmekten ve kongre tahkikatını engellemek 

gibi beş suçtan mahkum olmuş bir adamın eline, muhtemelen şimdiye kadar yapılmış 

en büyük veri izleme sistemi verilecekti. Poindexter büyük fikirler adamıysa, aynı 

zamanda, büyük skandallar adamıydı, ama bu faktör Tether’i rahatsız etmedi. 

Reagan iktidarı sırasında, Poindexter, İran-Kontra davasında suçlu bulunan en 

yüksek mevkili devlet görevlisiydi. Ona, Kongreyi aldatmak için entrika çevirmenin 

“karar veren başı” diyen federal hakim tarafından hapse mahkum edilmişti. 

Sonradan, bir temyiz mahkemesi mahkumiyeti, teknik sebepten dolayı iptal etti. bu 
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teknik sebepte, İran-Kontra hakkında Poindexter’in Kongre’ye şahitliği bağışıklıydı ve 

dolayısıyla, yargılanmasında ona karşı kullanılamazdı. 

Bilgi İdrak Ofisi ismiyle, Poindexter’in organizasyonu çabucak büyüdü. Takriben 200 

milyon dolarlık finansmanla, Poindexter, böyle bir sistemin inşasını, ağır kaldırmayı 

yapacak çeşitli şirketlere ve üniversitelere dağıttı. Şirketler, genelde, Booz Allen 

Hamilton ve Rayhteon gibi büyük savunma kontratcıları ve Hicks & Associates gibi 

ufak istihbarat danışmanlarıydı. Üniversiteler de, doğudaki Cornell ve Coulmbia’dan 

batıdaki Berkeley’de Kaliforniya Üniversitesini kapsadı.  

Poindexter’in meslektaşlarından biri, Ted Senator, TBİ’yi yaratmaktaki zor görevi tarif 

etmek için mecazi bir ifade kullandı. “Görevimiz, iğne parçaları yığınında saklanmış 

tehlikeli iğne gruplarını bulmaktır,” dedi. “Bu, basitce bir saman yığınında iğneleri 

bulmaktan çok daha zordur; sadece bir değil, bir çok yığınları araştırmalıyız; parlak 

sert iğnelerle soluk kırılgan saman arasındaki bir tenakuzumuz yok; parçaları ferdi 

iğneler olarak bir araya koymada ve iğneleri iğne grupları içinde düzenlemede bir çok 

yollarımız var; ve bir iğnenin veya grubun tehlikeli olduğunu ancak kısmen 

düzenleninceye kadar belirleyemeyiz. Böylece, en azından prensip olarak, bütün 

iğneleri tüm zaman izleyip, tüm muhtemel kombinasyonları göz önünde tutmaya 

mecburuz.” 

Prefabrik evler gibi, her kontratçı TBİ’nin farklı bir parçası üzerinde çalıştı. Bunların 

arasında, Delil Çıkartma ve Bağlanım Keşfetme (DÇBK) programı vardı. Ted 

Senator, bunu, 2002’de bir grup teknolojistlere şöyle açıkladı, 

Bağlantılardan ve ilişkilerden ne kastedildiğini, geçen sene görmüştük. Güzel 

grafiklerle hava korsanlarının aralarındaki ilişkileri gösteren ve 11 Eylül olayları 

hakkında pek çok gazete makaleleri yayınlanmıştı. Bu ilişkilerde, bazıları 
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Hamburg’da bir odayı paylaştılar, bazıları uçak biletlerini aynı kredi kartı üzerinde 

aynı zamanda aldılar, bazıları Las Vegas’a aynı zamanda gittiler ve pilotlarda 

beraberce eğitildiler ve planı önceden sezme iktidarımız için en önemli olanda, 

eğitimleri sırasında rapor edildiği üzere, beraberce şüpheli ve açıklanamayan 

davranışlara girdiler. Bu makalelerin hepsi, aynı temayı tekrar ettiler, “Bilgimiz vardı, 

ama parçaları bir araya koymadık.” 

Ve DÇBK’nin de amacı budur: müsait veri kütlelerinden insanlar, organizasyonlar, 

mahaller ve şeyler arasındaki bağlantılar hakkında  ilgili bilgiyi bulmak için teknikler 

geliştirmek, bilgi parçalarını birbirine bağlayarak değerlendirilebilecek ve analiz 

edilebilecek örneklere dönüştürmek ve örnekler arasındaki kanuni ve şüpheli 

davranışlar arasındaki farklaşmayı öğrenmektir.  

TBİ’de Ölçeklenebilen Sosyal Ağ Analizi (ÖSAA) de vardı. Bunda, telefon çağrıları, 

ATM çekmeleri ve toplantılar gibi çeşitli günlük faaliyetlerin analizinden muhtemel 

terörist hücrelerini fark etme amaçlanıyordu. Ayrıca, Faaliyet, Tanıma ve Gözleme 

(FTG) programı da, görmeğe, kayıt etmeye ve halkın nasıl davrandığını öğrenmeye 

muktedir bilgisayarlı kameraların “insan faaliyetlerini izleme ortamı içinde 

yakalamasını” öngörüyordu. Diğer bir tabirle, hedef, şayet birisinin alışılmış tarz dışı 

davrandığını tespit etmek için gizli kameralar geliştirmekti. Nihayet, yeni 

organizasyonunun Orwellyan tabiatına sezgisiz olarak, Poindexter, Bilgi İdraki 

Ofisinin simgesini, bir piramidin tepesinde ayrı duran ve delici bakışla her şeyi gören 

göz olarak, şahsen tasarımladı.  

İşe başlamadan bir ay içinde, Poindexter, müstakbel müşterileri olan istihbarat 

çevrelerine operasyonuna girecekleri kapıyı önererek ulaşmaya başladı. Bu, muhtelif 

kurumların TBİ’nin karmaşık sistemleri ile birbirlerini etkileyeceği çok gizli bir 

bilgisayar ağıydı. Her kurumda özel olarak tahsis edilmiş bir masaüstü bilgisayardan 
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oluşan bir “düğüm noktası” vasıtasıyla, kurumlar bu ağa bağlanabilecekti. Kurumlar 

arasında, okyanus çapındaki yakalamalarını analiz edip eleklemek için daima 

yeterince bilgisayarı olmayan, MGT vardı. TBİ ağına bağlanarak, kurum, 

Poindexter’in grubunun geliştirdiği yeni analitik yazılımı deneyebilirdi. Düzenlemeyi 

ayarlamak için, Poindexter Hayden’la buluştu ve kurum, TBİ düğüm noktalarını 

kurmaya başladı. Bir kere kurulşduktan sonra, kurum, yakalanmış e-posta ve diğer 

haberleşmeleri yığınlarını sistemde sürece koydu. Çeşitli yazılımları deniyorlar ve 

diğer istihbarat kurumları kullanıcıları ile veri değiş-tokuş ediyorlardı.  

2002 sonbaharında, muhafazakâr New York Times köşe yazarı ve uzun zamandır 

mahfuzluğun koyu müdafisi William Safire, Poindexter ve TBİ’yı fark edince, 

Poindexter’in talihi bitti. Onun, Kasım 14 “Sanıksın” başlıklı sütunu, merhametsizdi. 

TBİ’ya “Süper casusun hayali” diyerek, “İşte sana [halka] ne olacak?” diyerek devam 

etti: 

Kredi kartınla yaptığın her satın alım, satın aldığın her magazin aboneliği, edindiğin 

tüm tıbbi reçeteler, ziyaret ettiğin her web sitesi, aldığın ve gönderdiğin her e-posta, 

derslerinde her aldığın not, bankaya yaptığın her para yatırma, reserve ettiğin her 

seyahat ve gittiğin her sosyal düzenleme, bütün bu düzenlemeler ve haberleşmeler 

Savunma Bakanlığının “zahiri, merkezi büyük veritabanına” gidecektir.  

Safire, “Yüz karası amiral” dediği Poindexter üzerinde de daha az şiddetli değildi. 

Kongre’nin üyeleri de dahil, diğerleri de, bando arabasına katıldılar ve TBİ, suni hayat 

desteğine geçti. Nihayet, Poindexter’in sonu, yazılımlarından birinin muhtemel 

teröristleri tahmin etmek için acaip bir şekilde hisse borsası tekniklerini kullandığının 

keşfedildiği zaman geldi. 29 ağustos’da istifa etti ve bir ay sonra da, senato ve 

kongre liderleri TBİ finansmanının iptalinde anlaştılar. 
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Mamafih, tamamen ölmek yerine, şaibeli yurt içi veri maden çıkarma operasyonu 

basitçe gölgelerin içinde derinlere kaydı – ve MGT’na vardı. 
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AVCILAR 

 

 

Hücumlardan hemen sonraki günlerde, General Hayden’in vereceği önemli bir karar 

vardı. Ya, MGT’nın iş gücünü canlandıracak ve dünya çapındaki dinleme ağını 

modernize edecek, büyük uzun zaman menzilli yeniden düzenlenme planlarını 

yürürlüğe koyacak, ya da çarkları değiştirip,  dikkatini önündeki acil terörist tehdidine 

odaklayacaktı. 13 Eylül’de ofisinde bir toplantı düzenledi. 

Hayden, “Bu odada, kurumun tüm kıdemli liderleri mevcuttu,” dedi, “Takriben otuz 

beş kişi . . . tüm kilit liderler. Tümü odadaydı. Dedim ki, ‘Pekalâ, bir planımız vardı ve 

dönüşümsel yol haritamız vardı ve bazı kararlar almıştık, şimdi de bu [9/11] oldu. 

Kurumu üzerine koyduğumuz yollara gene bakmamız gerekiyor mu?’ Bu, o samimi 

ve geniş konulu tartışmalardan biriydi. Odadaki her adam ve kadın, ‘Daha hızlı git. 

Yön değiştirme. Gerekirse, yapılmakta olan değişiklikleri hızlandır.’ “  

Bir çok istihbarat kurumunun emekli olmuş memurlarını geri çağırdığı bir zamanda, 

MGT memurlarına erken emeklilik için teşvik planıyla devam etti. Hayden, “Bu 

hücumdan otuz gün içindeydi,” dedi, “yeni, savaşın gerektirdiği ile sistemin zorlandığı 

bir zamanda. Pek çok kimse çıktı ve bazılarına, çıkmaları için gerçekten para 

ödedik.” 

Mesele, MGT’daki pek çok kimsenin uygun hünerlerine rağmen yanlış hedefler 

üzerinde olmalarıydı. Kurum, uzun hizmetli pek çok Sovyet lisancılarını ve yüksek 

frekans uzmanlarını çıkarıp, yerine Urdu ve Dari konuşanları ve İnterneti tahlil edip 

ters-mühendisliğini yapacak uzmanları koymaktaydı. Hayden, “Yeniden eğitimde 
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daha fazla meyve suyu çıkaramadık,” dedi. “Memurları, yeni tür vazifeler için 

eğitmede on sene sarfettik ve şimdi buraya yeni kimseleri getirme zamanıydı. Yeni 

kimseleri getirebilmek için, diğer kimseleri çıkarmamız gerekiyordu. bundan dolayı da 

tenkit edildik. Jane Harmon gibi işinde [Kongre mebusu]  ehil olan ve Kongre 

İstihbarat Komitesi kıdemli üyesi ve bize dikkat eden ve vicdanlı birisi, kibar ve 

destekli olmasına rağmen bizi ziyaret edip, ‘Bu olup biten nedir?’ dedi ve bunu 

umuma da söyledi. Ona sessizce dedim ki, ‘Zor bir karardı, ama doğru bir karardı’ “.  

MGT’nin personel problemi, 90’ların başında, soğuk savaşın sona ermesi ile başladı. 

Hayden, “90’ların sonunda, üçte bir kadar küçüldük,” dedi. “En kötü şekilde küçüldük 

--- ön kapıyı kapattık. 90’ların on yılında çoğu zaman, iki yüzden az kişiyi işe aldık---

siviller---bu kurumda 90’ların başında yirmi binin üzerinde sivillerimiz vardı; 2000 

yılına kadar on beş bine indik.” Hayden’e göre, 2004’e doğru, işe alınan yeni 

memurların sayısı senede 1500’e sıçradı. 

Fakat, bu sayılarda, en geniş grup, şifre çözücüleri değil, güvenlik bekçileriydi. 

Hayden, “Karargâh, artık sığınma yerine eşit değildi,” dedi. “Böylece, istihdam 

muhafızlarını getirdik. Bazılarını da kiralıyoruz. İkinci olarak, poligrafcılarımızı 

arttırdık. Üçüncü olarak, lisancılarımızı arttırdık. Dördüncü olarak, analizcilerimizi 

arttırdık. hemen hemen, beşinci yok . . . Arapça ve Afganistan’ın diğer lisanları gibi 

savaş lisanları üzerinde yoğunlaştık ve Afrika’nın Boynuzundaki diğer dünya 

lisanlarını seçtik.” İşe almada sorumlu şahis, Harry Davis’di. 1990’ları kasdederek, 

“Biz istihdam programını atıllaştırdık,” dedi. “Fakat, şimdi bir değişiklik yer alıyor, 

ateşli bir hızda, devşiriyoruz ve işe alıyoruz.” 

Aynı zamanda, tüm bölümler paketlenip Orta Doğuya gönderildiler. pek çokları 

beraberlerinde, ufak, taşınabilir, şüphelenilen teröristleri hedef alan “valiz ölçeğinde” 

dinleme alet takımları aldılar. MGT’ının ufak bir kontratçısı, SWS Güvenlikler, şirketi  
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tarafından imal edilen bu aletler, zor arazilerle baş edebilir, saklanan ve kısa dalga 

radyoları, ufak jeneratörleri kullananların cinsinden düşük takatli radyo 

transmisyonlarını takip edebilirlerdi. Ayrıca, büyük vericiler tarafından maskelenen 

küçük sinyalleri de tespit etmeye muktedirdiler. Atılmadan önce sadece kısa süre 

kullanılmak için yapılmışlardı ve takriben altı hafta sürerlerdi. 

Fakat, SWS başkanı Steve Uhrig’e göre, bin Laden ve adamlarının bir avantajı vardı. 

“Bilgisayar’dan azıcık bile anlayan herkes, onun için bir şey kurabilir ve işletebilirdi,” 

dedi. “Şayet, transmisyonlarını kısa tutar ve sık sık yer değiştirirse, bulunduğu yerden 

on mil ötede bir verici koyabilir, bir tepe üstüne yerden bir mikrodalga rölesi kurup 

yayını bir uydudan yansıtabilir; onu bir petrol şirketi ismi altına koyabilir . . . 

mükemmel bir maske temin edebilirdi.” Güvenlik için, müstahdemler ve onların alet 

takımları, evlerinden veya kurumdan değil mahalli otoparklardan alınıp Baltimore-

Washington Hava Alanına getiriliyordu. Baş merkezde, pek çok müstahdemler bütün 

gün 24 saat çalışıyorlardı. Birisi, “Saat sekizde görüşeceklerini söylediklerinde,” dedi, 

“Sabah sekizi mi, yoksa gece sekizi mi kasdettiklerini sormak zorundasın.” 

Ops 2B binasının sekizinci katında, Michael Hayden, MGT’da normallik ve eminlik 

hislerini yüceltmeye çalıştı. MGT’nı uçuruma itmek için bir ani gayretin olacağını 

biliyordu. Hayden, “Eylül’ün onüçüncü günü,” dedi, “Boş bir odada söylev verdim, 

fakat bu, tüm teşkilata yayınlandı. Bu, hür insanların daima güvenlik ve hürriyet 

dengesi için kara vermek mecburiyeti hakkındaydı. Biz, geleneklerimiz itibarıyla, 

bayrağımızı daima hürriyet ucuna çaktık. Ve iş gücüne dedim ki . . . bayrağı güvenlik 

ucuna doğru itmek için pek çok baskılar olacaktır. MGT’da işimiz, Amerikalıları gene 

emniyette hissettirmekle Amerikayı hür tutmaktır. Böylece, güvenlik ve hürriyet 

arasındaki denge aklımızdaki en ileri gelen unsurdu.” 
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Fakat, bu bayrağı alıp hürriyetten güvenlik devletine doğru sürme gayretini  

Hayden’in kendisi yapacaktı. Duman dağıldıktan ve Mihdhar, Hazmi ve Yemen 

Operasyon merkezi hakkındaki teferruatlar ortaya çıkmağa başladığında, ne 

olduğunu tam biliyordu. Kongre’nin kişisel gizlilik üzerindeki endişelerinden 

tasalanarak, MGT’nın umumdaki şeytani dinleyici intibasından hoşnutsuzlukla ve 

1970’lerin Church ve Pike Komite tahkikatlarına giden kaygan yoldan kaçınmanın 

ümidiyle, deniz aşırı şüphelenilen terörist yerlerinden ABD’ne gelen sinyallere sağır 

kulak döndürmüştü. Belli FISA mahkemesi kaidelerinin takip edilmesi şartıyla, böyle 

haberleşmelerin yakinen takip edilmesi onun mesuliyeti idi. 

Bunun yerine, Hayden, güvenli oynamayı tercih etti ve böyle haberleşmeleri, 

teknolojisi ve bu tip toplamaları yapabilecek iktidarı olmayan FBI’ya bıraktı. Hayden, 

“Kurumum,” dedi, “biliyorsun ki, 1970’lerin ortasından beri, Church-Pike zamanındaki 

gibi kurumun parmaklarının yanmasına yakın getirecek her şeyden kaçınarak 

çekingen davranmıştı.” Sonuç olarak, kurum uluslar arası haberleşme izlemelerini, 

Washington ve New York’taki yabancı diplomatik kurulumlara ve yarım düzine FISA 

hedeflerine sınırladı. Mihdhar ve Hazmi bunlar arasında değildi.  

Fakat, şimdi zaman değişmişti ve Hayden’de değişen zamanla değişti. Sivil 

hürriyetler dışarıya konuldu, istihkâm Amerika içeriye alındı. Hatta, Hayden’in daima 

mevcut futbol mecazileri daha saldırgan oldu. Hayden’in lisanında, al-Qaeda’ya karşı 

savaş başlatmak, “daha saldırgan oynamaktı.” Eskiden, MGT’nın havadan sinyaller 

geçerken pasif olarak “toplayıcılığı” vardı. Şimdi, nerede olursa olsun, aktif olarak 

bilginin peşine düşen “avcılar” olacaklardı. 

Hücumların hemen ardından, Hayden, Afganistan ile ABD arasındaki haberleşmelere 

bakılmasını arttırdı. Sonradan, kendi inisiyatifi üzerine ve Beyaz Saray izni olmadan 

bu haberleşmeler üzerinde FISA mahkemesi tarafından mecburi kılınan 
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asgarileştirme kaidesini düşürdü. Bu kaidede, Amerikan vatandaşlarının isimleri ve 

diğer teferruatları, mahkeme kararı olmadıkça, göz önüne alınamıyordu.  

Hemen daha sonra da, Başkan Yardımcısı Dick Cheney, George Tenet’i (o zaman ki 

CIA Direktörü) aradı ve MGT’nın daha fazla yapıp yapamayacağını sordu. Tenet, 

“Mike’ı aradım ve başkan yardımcısının soruşturmasını naklettim,” dedi. “Mike, 

mevcut yetkiler altında daha fazla yapamayacağını açıkça belirtti.” Dokuz ay önce, 

Bush ve Cheney seçildikten sonra, Hayden onlara, kurumunun zorluklarını ve 

sınırlarını belirten çok gizli bir geçiş kitabı sundu. Kitap da, Fiber-optik inkılâbına ve 

FISA sınırlamalarına değiniyordu.  

“Verinin hacmi ve yönlendirilmesi, istihbarat bilgisi parçalarını bulma ve işlemeyi 

zorlaştırıyor,” dedi. Hayden, bu parçaları bulmanın en iyi yolun, bir çok Amerikan 

haberleşmelerini kapsasa bile, dünya çapında haberleşme web’ine bağlanmak – ses 

ve veri – yani, “ağda yaşamak” olduğunu önerdi. Hayden’in tavsiyesi, MGT’nı 

“Amerikalıların ‘korunmuş’ haberleşmeleri kadar hedeflenmiş düşmanlarında 

haberleşmelerini misafir edecek küresel haberleşme ağında güçlü ve daimi bir 

mevcudiyet” yapacaktı [Çevirenin Notu: Gmail, Hotmail, Google, Yahoo ve bu gibi, 

“bedava” e-posta hizmetlerinde bir amaç da budur.] Diğer bir tabirle, FISA 

endişesinden dolayı, ABD’ne giren ve çıkan uluslar arası haberleşmelere bağlanmayı 

vahametle takip etmeye gönülsüzdü.  

Tenet, “Başkan yardımcısını beraberce görmeye gittik,” dedi. “Mike, ne 

yapılabileceğini belirtti . . . yurt içi cephe ile deniz aşırı topladığımız veri arasındaki 

ilişkiyi düşünmeye başladık. al-Qaeda üyelerini ve diğer teröristleri kimlikleştirecektik 

ve bunların ABD’de akrabaları, tanıdıkları veya iş ilişkileri olduğunu sık sık 

keşfedecektik. Yurt dışında döndürülen her taşın altından, ABD’ne doğru olan pek 

çoğu da dahil her yönde kaçışan karıncalar çıkacaktı.” 
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Gelecek toplantı, başkanın katılmasıyla Beyaz Saray’da yapıldı. Durum odasındaki 

uzun konferans masasının etrafında Bush, Cheney, Condoleezza Rice ve kilit 

istihbarat şefleri vardı. Hayden, güçten hoşlanan bir adamdı. Bir keresinde, Rice ile 

beysbol oyununa gittiğinden böbürlenmişti. Şimdi de, Birleşik Devletler başkanı 

kolunu omzuna koyuyor ve ona, çocukluk lâkabı “Mikey” ile hitap ediyordu. Bush 

toplananlara sordu, “Mevcut kanunlar altında, yapabileceğimiz her hangi bir şey var 

mı?” Hayden, “Var,” dedi. Başkana hemen, MGT’nın al-Qaeda’ya karşı sinyal 

istihbaratı operasyonları hakkında kısa bir özet verdi.  

Bush, “bu memlekette konuşmayı nasıl toplayacakları için planları bana gösterdi,” 

dedi, “al-Qaeda’dan veya al-Qaeda ile ilgili kimselerin yurt dışındaki, yurt içindeki 

konuşmalarının dinlenmesi. Hayden, ‘Sayın Başkan, muhtemel bir hücumu tespit ve 

önleyecek şekilde çevik karşılık vermemizi muktedir kılacak bir programı 

tasarımlayabiliriz,’ dedi. Ben de, ‘İlgi çekici, general,’ dedim, ‘benim için mana 

kazandı.’ ‘Yurt içinde dinlemiyorsun,’ dedim. Hayden, ‘Hayır, bu yurt içine gelen veya 

bildiğimiz veya al-Qaeda ile ilgili olduğundan şüphelendiğimiz kimselerden yurt dışına 

çıkan.’ Ve katiller tarafından bazı telefon çağrılarının Eylül 11 hücumlarından önce 

Kaliforniya’dan geldiğini hatırlıyorum. Şayet bunları çevik karşılık temelinde dinlemiş 

olsaydık, belki, hücumları önlemede yardımcı olurdu. Benim ikinci sorum, bu kanuni 

mi?” 

Hayden, FISA konusunu getirdi ve daha önceki bir zamanda tasarımlanmış 

olduğundan şikâyet etti. En önemle dikkat ettiğinin, havadan yayınlanan uluslar arası 

haberleşme sinyalleri olduğu bir zamanda, 1970’ler için tasarımlanmıştı. İzlenilmesi 

yasaklanan yurt içi çağrılar teller üzerinden naklediliyordu. Böylece, kanun en çok 

tahdidi telli haberleşmeler üzerine koydu. “kanun geçtiği zaman,” dedi, “hemen 

hemen tüm mahalli çağrılar tel üzerindeydi ve hemen hemen tüm uzun mesafe 
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haberleşmeleri havadandı.” Cep telefonları ve fiber optik kablolarla, bu tersine döndü 

. . . MGT’nın bir sinyali nasıl kanuni olarak edinebileceği üzerinde güçlü ve kasd 

edilmemiş sonuçlarıyla.” Bu problemi çözmek için, Hayden, yeni bir kavramı önerdi, 

“sıcak takip.” 

FISA altında, şayet MGT Yemen operasyon merkezini izliyorsa ve oradan ABD’ne bir 

çağrı yapıldıysa, hedef Yemen’de kaldığı müddetçe izleme operatörü bunu kanuni 

olarak dinleyebilirdi. fakat, her iki kimsenin de kapatmasından sonra, izleme 

operatörü Amerikalı numarayı hemen hedefleme almayı isteyebilirdi. Hayden, 

“Karardan fiiliyata kadar zaman dakikalarla ölçülür,” dedi. Ancak, şahıs ABD içinde 

olduğundan, Hayden’nın “yavaş ve atıl” dediği işlemle, MGT’nın şimdi FISA 

mahkemesi kararı edinmesi gerekiyordu. Bunun yerine, gizlice mahkemeyi yan 

geçmek ve hedefin bütün uluslar arası haberleşmelerini izlemeye başlamak, diğer bir 

tabirle, “sıcak takipte olmak” yetkisi istediğini, başkana söyledi. Amerikalıların şahsi 

gizliliğine “makul” tecavüzün temsil ettiği standard değişmiş oluyordu. Hayden, “iki 

Amerikan şehrinden ve Pennsylvania’daki tarladan dumanlar yükselirken,” dedi. 

Ancak, FISA zaten “sıcak takibe” izin veriyordu. İzleme operatörlerinin mahkeme 

kararı için üç gün içinde baş vurmaları şartıyla, bunlar hemen dinlemeye 

başlayabilirlerdi. Ama, bunlar bile, Hayden ve Bob Deitz için çok atıl ve zaman 

tüketiciydi. Bob Deitz, Hayden’in, tüm bu icranın zaman ve kağıt tüketen bir israf ve 

lüzumsuz bir zahmet olduğunu savunan, baş avukatıydı. “Yetmş-iki saat kaidesiyle 

olan problem,” dedi, “beleş değildir. yetmiş-iki saat boyunca istediğini yapabilmek 

değildir . . . Benim endişem, kafi derecede kıymetli olmasına rağmen avukat zamanı 

değildir. endişem, analizci zamanı ve analizciler ağaçtan yetişmiyorlar . . . Analizciler 

birbirleriyle konuşurlar. Bildiri yaparlar. Bildiriyi nöbet süpervizörlerine verirler . . . 

Ondan sonrada, avukatlarımıza gider. Daha sonra da, Adalet bakanlığındaki bir grup 
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avukatlara gider; ve en nihayet, baş savcıya gider.” Ve böylece tüm bu kağıtlar. 

“FISA müracaatı,” dedi, “şimdi takriben iki santimetre kalınlığında. Bu kağıt üretmektir 

. . . bunun basitce kağıt, gayret ve analizci zamanı ziyan etme olduğunu öneririm.” 

Fakat demokraside, vatandaşları tele kulakla dinlemek, yani bir hükümetin yapacağı 

en mütecaviz fiiliyat, hükümetin bizzat kendisi düşman olmadıkça, ananevi olarak 

dikkat ve ihtimamla, kontrol ve denge ile yapılması gerekiyordu. Soğuk savaş 

sırasında Doğu Almanyada tele kulakla dinlemek çok kolay ve verimliydi --- 

dolayısıyla, şümullüydü. Ve aynı zaman müddetinde, MGT tarafından tele kulak 

dinlemesi, yetersiz kontrolden dolayı çabucak hızlandı. Bu gün, Hayden’ın gerçek 

problemi, hızla o kadar ilgili değildir, hacimledir; bazılarını kısa bir müddet bazılarını 

uzun müddet boyunca, binlerce kimseyi, bilinmeyen bir nöbetçi süpervizörden 

yukarıda başka bir kimseye haklandırmadan hedeflemek istiyordu. 

Gerçekten, 2002’deb beri Adalet Bakanlığında İstihbarat İdaresi ve İncelemeleri Ofisi 

başkanı olarak FISA ile en bilgili kimse olan James Baker’e göre, mahkeme kararları 

birkaç dakika içinde olacak şekilde çabucak alınabilir, 2007’de, “Onu bir günde de 

yaptık; birkaç saatte de yaptık; birkaç dakikada da yaptık,” dedi. “Çok hızlı, aşırı hızlı 

. . . Demek istediğim, yabancı istihbarat kaybı olmamıştır. Bu da, kilit noktadır . . . Bu 

yürütülen işlemden dolayı, Amerikan halkı tehlikeye konulmamıştır.” 

Üstelik, teknik ilerlemelerden dolayı mahkemenin işini yapmasının engellendiğinden 

bahsetmedi. “Kongre, 1978’de,” dedi, “hükümetin bütün bu bilgiyi edinmesini istedi . . 

. Ben sadece, Amerikalıların, FISA’nın kurduğu rejimden dolayı, ortada dolaşan bir 

çanak elektronlara ulaşamama imkansızlığımız olmadığına emin olmalarını istiyorum 

. . . FISA’nın bu gün mükemmelen çalıştığına inanırım. Amerikan halkını yabancı 

güçlerin, düşmanca terörist gruplarının, düşmanca yabancı hükümetlerin  



114 
 

 

tehditlerinden etkili şekilde koruduğu gibi, aynı zamanda, Amerikan halkının kişisel 

gizliliğini de etkili şekilde korumuştur.” 

Hayden, Amerikalıları hedeflemeden mümkün olduğu kadar seneler boyu kaçındı. Bir 

hata üzerine, medya başlıkları ve kongre duruşmalarıydı. Fakat Michael Hayden, 

siyasi rüzgârların estiği yönde giderek hayatını geçirmiş kimseydi, şimdi de geminin 

taa sancak tarafına yönelecekti. Amacı, daima, yüzmede kalmak ve gelecek iskeleye 

varabilmekti. Hayden için, bu FISA mahkemesini fırlatıp atmayı ve Amerikalı 

vatandaşların evlerinde kendi çok gizli tele kulak dinlemesi başlatmasını 

gerektiriyordu. MGT, şimdi, avcılar kurumu olacaktı. 
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Michael Hayden’in istekli olmasına rağmen, Cheney ondan çok daha fazla istekliydi – 

hatta MGT’na sırf yurt içindeki telefon ve e-posta dahil tüm haberleşmeleri, mahkeme 

kararı olmadan izlemesi için izin verilmesini istiyordu. Eğer, ABD’de al-Qaeda’ya 

bağlantısından şüphelenilen kimseler, yandaki komşuya bile telefon etseler, Cheney, 

FISA’dan bağımsız olarak MGT’nın bağlanması gerektiğine inanıyordu. “Ya biz 

terörle savaşta ciddiyiz, veya değiliz,” dedi. “Ya gelecek hücumları başlatmak için her 

şeyi yapan, hatta daha öldürücü silahları edinmeye çalışan kimseler olduğuna 

inanırız, veya inanmayız. Başkan ve ben korkunç bir tehdidin mevcut olduğuna 

derinen inanıyoruz, görmek isteyen ona bir baksın. İşimizden çıkan vebal ve 

mesuliyetimiz, teröristleri yenmek için gücümüzün yettiği her şeyi yapmaktır.” 

Cheney’nin tutumu, uzun zamandır yardımcısı ve baş kanuni danışmanı ve 

mahkeme kararsız dinleme programının baş mimarı olan kırk dört yaşındaki David S. 

Addington tarafından paylaşılıyordu. Bir kere, bir kıdemli Adalet bakanlığı avukatına, 

“O nahoş mahkemeden [FISA] kurtulmada, bir bomba ötedeyiz.” Bush iktidarı 

sırasında Adalet Bakanlığı Kanun Müşavere Ofisinin başkanı olan Jack Goldsmith “O 

ve başkan yardımcısı, 1978’de çıktığından beri FISA’nın başkanlık yetkilerine 

tecavüzünden tiksinti ile nefret ediyorlardı,” dedi. Jack Goldsmith, sonradan, Bush 

iktidarını “Terör başkanlığı,” diye etiketleyecekti. 9/11 den sonra, bunlar ve iktidardaki 

diğer üst görevliler, FISA’ya diğer hoşlanmadıkları kanunlar gibi davrandılar; hiç 

kimsenin kendi operasyonlarındaki kanuni temelleri sorgulayamayacak şekilde 

yakinen korudukları uydurma kanuni kanaatler üzerinde gizlice yarıp geçtiler.”  
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Cheney ve Addington’un bu mahkemeden nefret etmelerinin sebebi, 9/11 

hücumlarından önceki dönemden beri Bush iktidarının kanunun ötesine itme 

teşebbüslerine direnme eğilimiydi. Bu mahkemenin hakimleri, önceki dört başkanlık 

iktidarlarındaki toplamdan daha fazla sayıda gizlice dinleme taleplerini reddetmişlerdi. 

İlk yirmi-iki senesinde, mahkeme 13,102 gizli dinleme müracaatından sadece iki FISA 

gizli dinleme talebini tadil etmişti. 1999’a kadar, mahkeme tarafından yayınlanan yıllık 

ilk yirmi bir rapordan yirmisinde, Adalet Bakanlığı hiçbir kararın tadil veya 

reddedilmediğini rapor etti. Fakat, George W. Bush’un 2001’de gelmesiyle, hâkimler 

mahkeme kararlı gizli dinleme için 5,646 talepten 179’unu tadil ettiler ve en az altısını 

reddettiler veya ertelediler – mahkemenin 2003 ve 2004 arasındaki tarihindeki ilk tüm 

reddetme.  

Bununla beraber gene de, ABD tarihindeki tüm mahkemeler arasında, bunun kadar 

hükümet avukatlarına lütufkâr olan başkası da yoktu. Böyle hususlar, 1980’lerde 

hukuk fakültesi öğrencisiyken MGT’de staj  yapan ve şimdi George Washington 

Üniversitesinde hukuk profesörü olan Jonathan Turley’i üzüyordu. Adalet Bakanlığı 

en üst katında gizlenmiş olan FISA “mahkeme odası” (zira, yerinin bile gizli olması 

gerekiyordu) çok korunmuş, penceresiz ve böceksiz bir SCIF’di (Secure 

Compartmented Information Facility – Güvenli Bölünmüş Bilgi Tesisi). Turley, 

“Önemsiz bir stajyer olarak ilk defa FISA Mahkeme odasına girdiğimde, hayatımda o 

mahkemeye karşı ömür boyu süren bir muhalefet başlattı,” dedi. “Gördüğümden şok 

oldum. O SCIF’deki hakimin önüne ne konulduysa imzaladığına kani oldum. Ve 

önüne koyduklarımızı gerçekten okuduğuna emin değildim. Fakat, MGT’ndaki 

süpervisörüme gidip, ‘O yer beni çok korkutuyor,’ dediğimi hatırlarım.” 

FISA hakimleri, şayet MGT veya FBI’nın acil karar talepleri varsa, günde yirmi dört 

saat boyunca telefon çağrıları kabul ediyorlardı. Nisan 2002’de bir Cumartesi günü, 
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FBI ajanlarıyla dolu dört araba, aniden Royce C. Lambert’in evinin ön kapısına geldi. 

Dazlak ve iriyarı, John Grisham romanlarına (Hükümetlerin, İstihbarat Kurumlarının 

ve askeri kuvvetlerin kötü niyetli komplo romanları) düşkün elli dokuz yaşındaki 

Texas’lı, o anda bahçesindeki çimenleri kesiyordu. Fakat, onu tevkif etmek yerine, 

Amerikalıları gizlice dinlemede yedi çok-gizli karar için acil mahkeme duruşması 

talebiyle oradaydılar.  

FISA mahkemesinin duruşma hakimi olarak Lamberth, oturma odasında gizli 

duruşmalar yapmaya alışmıştı. “Eşim, Janis . . . Çok Gizli Güvenlik Aklaması 

olmadığından yukarı kata gitmek mecburiyetindeydi,” dedi. “Çok sevdiğim köpeğim, 

Taffy, izlenen hedefler onu konuşturamayacağı faraziyesi altında yanımda kalırdı. 

FBI Taffy’i iyi bilirdi. Ben o hacimli ciltleri evde okurken, onlarda köpeğimle 

oynarlardı.” FBI ajanları gece yarısından sonra bile, hakimin kapısını çalarlardı. 

Lambert, “Afrikadaki ABD Elçiliklerinin bombalandığı gece, ilk acil duruşmaları 

sabaha doğru saat 3:00’de başlattım,” diye hatırladı. Lamberth’in mahkemeye tayini 

1995’de olmuştu. “Baştan beri, FBI bin Laden’den şüphelendi, o gece ve müteakip 

günlerde ve haftalarda onayladığım gizli dinlemeler, sonradan New York 

duruşmasında mihenk deliller oldular.” 

Yedi yaşındayken avukat olmaya karar veren Lamberth, işe başlama töreninden 

hemen sonra, Bush İktidarı yanında bir diken olmuştu. “Beni bilenler, baş hakimin 

[Anayasa Mahkemesi] beni bu mahkemeye, yürütücü kolun her istediğini lastik 

mühürlemek için koymadığını bilirler,” dedi. “Sorular sorarım.” Mart ayında, saldırgan 

Filistinli grup Hamas’ın bir üyesi üzerinde gizli dinleme FISA talebi hakkında baş 

savcı John Ashcroft’a bir mektup gönderip sorular sormuştu. Konu, FBI’nin 

mahkemeye beklemekte olan ve hedefin göçmenlik statüsü hakkında suç tahkikatını 

mahkemeye bildirmeden, gizli dinlemeye yetkisi arayıp aramadığıydı. FISA hakimleri 
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daima, standart suç davalarında, tahkikatçıların gizli dinleme kararları elde etmek için 

mahkemeyi bir arka kapı olarak kullanmalarından endişelenirlerdi.  Lamberth’in 

vicdanlılığı ve mahkemenin gittikçe artan sayıda FISA müracaatlarını reddetmesi, 

Cheney ve Addington bu baş derdi mahkemeyi tamamen yan geçmek için bir yol 

aramaya başladılar. 

Her iki partinin de işbirliği ile 1978’de geçirilen FISA kanunu, MGT’nın Amerikalıları 

gizli dinlemeyi mahkeme kararsız yapmış olması ifşalarına bir karşılıktı. Gelecek 

başkanları ve MGT direktörlerini mahkemeyi ve mahkeme kararı işlemlerini tekrar 

yan geçmelerini önlemek için, Kongre kanuna keskin diş koydu ve ihlâlinde, 10,000 

USD para cezası ve beş sene ağır hapis cezası koydu. Ve her bir mahkeme kararsız 

gizli dinleme, ayrı bir ihlâldi.  

Cheney bir türlü vazgeçmiyordu. 9/11 hücumu onun nöbeti sırasında olmuştu ve 

buna benzer bir olayın tekrarlanmaması için kararlıydı. Ayrıca, FISA’nın varlığına bile 

itiraz ediyordu. “Başkanın bilhassa milli güvenlik alanında etkili olmak için ihtiyacı 

olduğu salâhiyeti yıpratma amacına hizmet eden” ve başkanlık gücüne bir engel 

olarak telâkki ediyordu. Onun etrafından bir yol bulabilmek için baş savcı Ashcroft’a 

döndü. Ashcroft’da vazifeyi, savaş zamanında önceliği olmayan başkanlık güçlerinin 

olduğunu savunan, otuz dört yaşında ve aşırı derecede saldırgan John C. Yoo’ya 

verdi. MGT, John Yoo üzerinde büyük intiba bırakmıştı. “Sinyal istihbaratı, geçen 

asırdakilere [20. yüzyılı kastediyor] kıyasla, bu savaşta çok daha önemlidir,” dedi.  

Yoo, Ashcroft ve Cheney’e, kurumun slilahlarının ve kanunun geçen asrın ürünü 

oldukları hakkında kuvvetli bir mütalâa yürüttü. “…FISA gibi mevcut kanunlar altında, 

bir kimsenin ismini bilmeniz lâzım, mahkeme kararı elde etmeden önce bir kimsenin 

terörist olduğundan zaten şüphelenmiş olmanız lâzım. Telefonlarını gizlice dinlemek 

için, mahkeme kararı müracaatına bir isim koymanız lâzım, böylece, hükümet olarak 
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ihtimal üzerine yargı kullanmaya izin vermiyor. Mesela, Afganistan’dan telefon eden 

kimselerin isimlerini bilmiyoruz, fakat o telefon çağrılarını ve e-postaları elde etmek 

istiyoruz, işte FISA altında bunu yapamıyoruz,” dedi. 

Hücumlardan [9/11] on gün sonra, dahili bir memorandum yazdı. Bu 

memorandumda, MGT’nın mahkeme kararı olmaksızın telefon haberleşmelerini gizli 

dinlemelerde ve şahısların hareketlerini izlemede zabıta kuvvetlerinden çok daha 

güçlü ve karmaşık cihazlar ve teknikler kullanmasını savundu. Böyle önceliği 

olmayan ve mütecaviz hareketlerin, normal zamanlarda anayasal nedenlerle 

reddedilebileceğine dikkati çekerek, şimdi 9/11 hücumlarından dolayı haklandırılmış 

olduklarını belirtti. Böyle zamanlarda, dedi, “hükümet, sakin zamanlarda şahsi 

hürriyetlere tecavüz olarak görülen, tedbirleri almaya hak kazanır.” 

Yoo, bir terörist hücumundan sonra anayasal garantilerin kaybolduğuna inandı. 

“[Anayasa’ya] Dördüncü Ek’in mahkeme kararı gerekçesi, milli güvenliği dış 

tehlikelerden korumak için yapılan izleme ve aramalara uygulanmadığı açıkca ortaya 

çıkar,” dedi. Beyaz Saray Hukuki Danışmanı Alberto Gonzales’e yazdığı bir memo’da 

başkanın gücünün anayasayı çiğneyebileceği görüşünü tekrarladı. “Ofisimiz yakın 

zamanda, Dördüncü Ek’in yurt içi askeri operasyonlara uygulanamayacağı kanaatine 

varmıştır,” diye yazdı. 

Hayden, Adalet Bakanlığının kanuni kanaatlerinden malûmattar olmadan, mahkeme 

kararsız izleme programında yürüme kararında, genel danışmanı Robert L. Deitz ve 

onun heyetinin kanuni öğütlerine güvendiğini belirtti. Hayden, “Üç arkadaş,” dedi, 

“onların yargısına güveniyorum; bu üç arkadaş bana öğüt verdiler ve geçmişte bana 

yapmamam gerekenleri söylediler ve içindeki soruyu belirttiler. Ve sonradan, gerçek 

bir rahatlıkla geri gelip, bunun [mahkeme karasız izleme] başkanın yetkisi içinde 
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olduğunu belirttiler . . . Şayet, MGT avukatları hayır deseydiler, zannetmiyoruz 

deseydiler, bu bana ne yapacağımı bilemediğim bir çıkmaz verirdi, ama demediler.”  

Beyaz Saray’ın Deitz veya diğer MGT avukatının yaptıklarında kanuni mantıklarına 

güvenmediği verildiğinde, nasıl oluyordu da, Hayden’in avukatları böyle kararı 

değerlendirebiliyorlardı? Bu durum, onların “rahatlık seviyesini” sorguya getirir. Jack 

Goldsmith, “Ekim 2003’de varmamdan önce,” dedi, “hatta MGT avukatlarına bile, 

Adalet Bakanlığının MGT’nın yaptıkları hakkındaki kanuni analizini görmelerine izin 

verilmiyordu.” “Kanuni analizin başkaları tarafından, hele bilhassa yürütücü branş 

tarafından bile incelenmesini istemiyorlardı,” diye ilâve etti.  

Duruşma hakimi Royce Lamberth hariç, FISA Mahkemesi MGT’nın mahkeme 

kararsız programı hakkında karanlıkta tutuldu. Fakat, operasyonun kanuni olup 

olmadığı hakkında görüşünün alınması yerine, bu konu üzerinde memleketteki en 

deneyimli şahıs olan Lamberth’e basitçe, başkanın kararı olduğu söylendi, nokta. 

Hayden ve Yoo arasındaki toplantı, Baş Savcı John Ashcroft’un ofisinde yer aldı. Bir 

saat süren toplantı boyunca, Lamberth çok az konuştu ve diğer hakimlere bilgi 

aktarmamaya söz verdi. Toplantıdaki birisi de, “Kimsenin onun [Lamberth] tasdikini 

sormadığı aşikârdı,” dedi. “O gayet aşikârdı.” Seneler sonra Lamberth programı 

sertçe tenkit edecekti. “Terörizm üzerine savaş yapabilirsin, ama savaşı bitirdiğinde 

hiç sivil hürriyetlerin kalmamışsa, her şeyi kaybetmiş olursun.” 

Başkanın fiiliyatını önlemekte veya hatta onları ifşa etmekte hiçbir kanuni gücü 

olmadığına inanırken, mahkemesine gelen FISA davalarını programın pisliğinden 

uzak tutmağa teşebbüs etti. Bunu da, Adalet Bakanlığının mahkeme kararsız her 

hangi bir FISA talebini işaretlemesinde ısrar etmekle yaptı. Lamberth başlangıçta 

masasından geçen taleplerin çoğunun, sunulan muhtemel sebep delilinin 

başlangıcını göstermediklerinde çok endişelendi. Ona göre, bu deliller mahkeme 
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karasız gizli dinlemelerden çıkıyordu. 2001’in son baharında, MGT operasyonu 

tamamlanıp yürütülmeye başlandığında, FISA mahkemesine gelen tüm taleplerin 

yüzde on ve yüzde yirmi arası, mahkeme karasız program olan ve kanuni meslekte 

“zehirli ağacın meyvası” olarak bilinenle lekelenmişti.  

2002’de, Lamberth’in mahkemedeki görevi bittiğinde, Columbia Bölgesinde Lamberth 

gibi Bölge hâkimi olan Coleen Kollar-Kotelly, onun yerine tayin edildi. O da 

programdan malûmattar edildi ve o da, FISA talepleriyle mahkeme kararsız program 

arasında bir “ateş duvarı” idame etti. Fakat, programdan mahkemesine dökülenler o 

kadar kötüleşti ki, Kollar-Kotelly hakkında işlem yapmaya karar verdi. Kanuni 

taleplerin yalan söyleme suçuna maruz şekilde yeminli dilekçelerle yapılmasında 

ısrar etti. Bu da, müracaatların mahkeme kararsız operasyondan bir ürün ihtiva edip 

etmediğini test ediyordu.  

1 Kasım’da, Hayden, Temsilciler Meclisi ve Senato İstihbarat Komiteleri üyelerine, 

Afganistan’la ABD arasındaki izlemelerde kendisinin asgarilik gerekçesini iptal etme 

kararı hakkında çok gizli bir açıklamada bulundu. Başkanın tasdiki olmadan, masum 

oldukları farz edilen Amerikalıların isimlerinin, şimdi, FBI, CIA ve diğer istihbarat 

kurumlarına gönderildiği gerçeği, Nancy Pelosi’nin de dahil olduğu pek çok üyeyi 

şaşırttı ve kızdırdı. Nancy Pelosi, Kaliforniya’dan bir Demokratik Parti temsilcisi ve 

Temsilciler meclisi azınlık lideriydi. İlaveten, Temsilciler Meclisi İstihbarat 

Komitesinde kıdemli Demokrat’tı. Hayden, bu açıklamada, daha henüz başlamamış 

olan mahkeme karasız gizli dinlemelere müphem bir şekilde değinmiş olabilirdi.  

Birkaç gün sonra, Pelosi, Hayden’e gizli bir mektup gönderdi ve kurumun yurt içi 

operasyonlarını genişletmedeki yetkisi hakkında endişelerini belirtti. Mektupta, 

elektronik izleme ve istihbarat toplama operasyonları için “Eylül 11’den beri, 

yetkilerinin genişletilmiş bir görüşüyle çalıştığını belirtmiştin,” diye yazdı. “Yaptığın 
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operasyonlar için, Milli Güvenlik Teşkilâtının şayet ve ne ölçüye kadar başkanlıktan 

özel yetki aldığı hakkında endişelendim.” Yanıtında, Hayden Beyaz Saray’dan tasvibi 

almamış olduğunu itiraf etti. “Açıklamamda, MGT’nın toplama ve raporlama 

ayarlamada kendi yetkimi kullandığımın altını çiziyordum,” dedi.  

Bu Meclis açıklamasından birkaç gün sonra, FISA mahkemesini yan geçmek ve 

mahkeme kararsız Amerikalıların uluslar arası haberleşmelerini gizlice dinlemek için 

yetkisini aldı. Yeni para ile yüklenmiş ve FISA mahkemesinden kurtulmuş olarak, 

dikkatini dünya çapında yeni izleme imparatorluğunun inşasına döndürdü. 
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GÖREV 

 

 

Ekim ayının başında, Mike Hayden, ofisinden biraz ötede penceresiz bir konferans 

odasında bir grup müstahdemlerle toplandı. Dev gibi büyük ve simit şeklindeki 

masanın etrafında oturanlar ve ayakta duranlar, milletin en gizli kurumunda en gizli 

operasyonun fiili üyeleriydi. Kezalik, Amerikan vatandaşlarının telefon çağrılarını ve 

mesajlarını hukuki mahkeme kararı olmadan ve mevcut kanunlara aykırı olarak 

1970’lerin ortasında gizlice dinleyen ilk MGT müstahdemleriydi. Hayden, Programın 

sorgulanan tabiatını yansıtan tarz ve mutadı olmayan bir hareketle, bu toplantıya 

katılımı gönüllü yaptı. Her katılan özel bir belge imzalamak mecburiyetinde idi. Bu 

belgede, “özel toplama programı” hakkında bilgi aldıklarını teyit ediyor ve hapis 

cezası altında, bu görev için özel olarak aklanmamış kimselere her hangi bir 

teferruatını açıklamayacaklarını kabul ediyorlardı. Bu program da, kendinden önce 

gelen, Shamrock Operasyonu ve Minare Operasyonu gibi bir kod adı verilmişti ama, 

o isim bile gizliydi.  

Hayden, programı başlattığımızda onlara ne dediğimi sana da söyleyeyim,” dedi. “Bu 

büyük konferans odamızda 6 Ekim sabahıydı – takriben seksen, doksan kişi vardı 

orada – ve başkanın neyi yetkilendirdiğini açıklıyordum ve  sonuçta, ‘onun dediğini 

tam ve tüm olarak yapacağız ve bir foton veya bir elektron fazla değil’ . . . çok gizli 

tutuldu. iştirak edenleri birer birer programa okuduk . . . bu MGT içinde duvarla 

çevrilmişti; içinde bulunduğu kompartıman buydu.” 

İlk yakalanan mesajlar,hücumlardan biar aydan az zamanda Ekimdeki ilk Cumartesi 

günü bilgi sayar ekranlarında ve dijital kayıtlayıcılarda gözüktüğünde, herkesin 
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aklında bir husus göze batıyordu; kim hedeflenecekti. Yakalama operatörleri ne gibi 

şartları kullanarak, telefon çağrısının ve e-postanın öbür ucundaki Amerikalının al-

Qaeda’yla bağlantılı olduğunu veya kişisel gizliliğe hakkının anayasal olarak garanti 

edildiği masum bir vatandaş olduğunu kararlaştıracaklardı. FISA altında, Kongre o 

kararı, bağımsız karar vericilere, kanunda bilgili ve deneyimli FISA mahkemesi 

hakimleri ellerine bırakmıştı. Bu hakimlerin, muhtemel sebep üzerine karar vermede 

geniş deneyimleri vardı. Bu muhtemel sebep, bir kimseyi al-Qaeda üyesi olarak 

hedeflemek için anayasanın Dördüncü Tashihi tarafından gereken bir yüksek 

standardı.  

Hayden ve üst seviyeli avukatı Bob Deitz’e göre, Hayden’in gizli programı, hakimleri 

yan geçerek o kararları hiçbir kanuni eğitimi olmayan ve kumanda zincirinin 

sonundaki “vardiya süpervizörlerine” bıraktı. MGT, hepsi bir arada, hakim, juri ve gizli 

dinleyici olacaktı. Hayden, “O kararları ben vermiyorum,” dedi. “Sinyal İstihbaratı 

Direktörü de o kararları vermez. O kararlar program seviyesinde ve bizim karşı 

terörizm memuru  seviyesinde alınır.” Kendini savunma için ilâve etti, “Sana demek 

istediğim, bunu yapan kimseler uygun kimselerdir. Ve kanunun da biliyorlar. 

Amerikan şahsi gizliliğinin ortalama Amerikalıdan daha iyi olduğunu da biliyorlar ve 

kendilerini ona vakfetmişlerdir . . . Bu, herkesin haberleşmelerinin toplandığı bir 

sürükleme ağı değildir, Amerikalıları öldürmek isteyen kişilerle ilgili olduklarına dair 

mesleki yargımızın bize söylediği kişilerin özellikle tespit edilmiş haberleşmelerini 

takip ediyoruz. İşte böyle yapıyoruz.”  

Tarafsız hakime karşı, taraflı gizli dinleyici hususuna ilâveten, şayet bir Amerikalının 

bir terörist kuruluşla biraz ilişkili olmasını tespit etmede farklı standartlar sorusu var. 

Hayden, “Onlar al–Qaeda üzerinde hedeflendirilmiştir,” dedi. “Bir defa, muhtemel 

sebep standardı var. Her hedefleme belgelenmiştir. Mantıki düşünceyi kapsamlı 
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şekilde açıklayan bir hedef dosyası vardır ve bu dosyada, niye belli bir telefon 

numarasının düşmanla ilişkili olduğuna inandığımızı belirten uzun bir kontrol 

listesindeki sorulara cevaplar vardır.” 

Fakat, MGT’da, “muhtemel sebep” deyimi hatalıdır. Gerçekten de, onların “makullük” 

standardı, hem FISA ve hem de anayasanın Dördüncü Tashihin gerektirdiğinden çok 

daha düşüktür. Hayden, “MGT operasyonlarına en uygun Standard,” dedi, “makullük 

standardıdır, yani – bu makul mü?” Hemen sonra da, mahkeme kararsız sistemin 

nasıl çalıştığının bir örneğini verdi. “MGT yabancı istihbarat işini yürütürken, bilinen 

bir teröristten bir haberleşme yakalıyor, diyelim ki Orta Doğuda ve haberleşmenin 

diğer ucu Birleşik Devletlerde. Burada, haberleşmenin bir ucu korunmuş bir şahsı 

ihtiva ediyor, değil mi? Bu noktaya kadar, MGT’nın her yaptığı kanuni. Yabancı ucu 

hedefliyor, onu hedeflemek için kanuni sebebi var, ve bu gibi, doğru değil mi? Fakat 

şimdi, korunmuş şahısın kişisel gizlilik haklarına çarptık, değil mi? Ve hiç mahkeme 

kararı yoktu, değil mi? Mahkemeye gitmeyiz. Fakat işlemlerle . . . o şahısın kişisel 

gizliliğini korumak için bir standart uygulamalıyız.” 

Kaçınılmaz şekilde, hatalar yapıldı ve masum kimseler hedeflendi. Hayden, “açıkça, 

şayet, mutlak kesinlik yerine muhtemel sebep standardını kullanıyorsan, bazen hatalı 

olabileceğini zannederim,” diye kabullendi. Fakat, bunun başlangıç kararını yanlış 

düşürmeyeceğini, savunması için ilâve etti. “Dünyanın her hangi bir yerinde, birisini 

MGT’da hedeflemeye almak ve bir müddet sonra hedeflemeden çıkarmak, ilk kararın 

yanlış olduğunu göstermez, sadece bunun haberleşme istihbaratı için cazip bir hedef 

olmadığını gösterir.” 

Mamafih, MGT’nın doğruluk üzerindeki geçmiş izleri, daha iyi olsaydı arzusunu 

yaratır. Hatta, Hayden’in bile şimdi itiraf ettiği üzere, Kurum Irak savaşını tamamen 

yanlış yaptı. “İstilâ ve işgalden sonra kütle imha silahlarını bulamadık,” dedi, 
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“MGT’daki analizcilerimizi içeriye getirdim. Şimdi onlar kaynak olarak değil, sadece 

sinyal istihbaratı yapmaktaydılar. Ve dedim ki, ‘Haydi, orada beş şey var, kimyasal, 

biyolojik, nükleer, füzeler ve İnsansız Hava Araçları (İHA), bunların her biri üzerindeki 

eminlik seviyeni bana söyle . . . sıfırdan ona, savaşı başlattığımız günde ne kadar 

emindin? . . . nükleer üçte en alçağı idi, füzeler onda en yükseğiydi, diğer geri 

kalanlar beş, yedi ve sekizdi . . . bunun içine daha fazla girdiğimizde – onları bir iki ay 

içinde geri getirdim – tonları ve davranışları değişmişti. Emin değildiler. Her şey bana 

yumuşatıldı, pek çok muhtemeller ve olabilirdiler ve belkiler ve bu gibi.” 

MGT ABD içinde binlerce telefon çağrılarını mahkeme kararsız taradı, bazıları kısaca 

ve diğerleri daha uzun zaman alarak. Şüpheli itibar edilenler – programın 

başlangıcında her hangi bir anda takriben beş yüz kimse ve 2007’ye kadar takriben 

yüz kişi – hedef olacaktı. MGT tarafından hedeflenmiş deniz aşırı kimselerin sayısı 

günde beş binden yedi bine kadar değişti. Arada sırada, bir al-Qaeda bilgisayarı veya 

terörist yakalanmasıyla, veri tabanlarında veya telefon defterlerinde yeni isimler ve 

telefon numaraları keşfedilince, bu sayı aniden artacaktı. Üstelik, katlayıcı bir etki 

vardı: şayet, bir kişi hedelenmişse ve o kişi, kurumun şüphelendiği bir düzine kişiyle 

haberleşmedeyse, o şahıslarda MGT’nın telefon ağacı hedef listesine girdiler. Ve 

şayet, ABD’de bir şahıs özellikle önemli göründüyse, MGT o zaman FISA 

mahkemesine giderdi ve muhtemel sebep standardını kullanarak, onun 

haberleşmelerini gözlemeye alırdı. Hayden’a göre, “Uluslar arası haberleşmelerin 

izlenmesinden başka diğer hususlarda vardı ve bu yetki altında, FISA mahkemesine 

gidip ilave izleme için karar çıkartırdın.” 

Hayden ısrarla, Mahkeme kararsız gizli dinleme sistemi 9/11’den önce yürürlükte 

olmuş olsaydı, Mihdhar ve Hazmi’nin tespit edilebileceğini belirtti. “Gösterebilirim,” 

dedi, “Fizik ve Matematiğin nasıl çalıştığını . . . Eğer bu hücumlardan önce yürürlükte 
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olsaydı, iki hava korsanı, Mihdhar ve Hazmi, San Diego’daydı, kim oldukları, ne 

oldukları ve en önemlisi nerede oldukları.” Fakat, gerçekte böyle bir sisteme ihtiyaç 

yoktu. Eğer Hayden görevini yapmış olsaydı, Yemen Operasyon Merkezinden gelen 

telefon çağrılarını ve e-postayı izleseydi ve Kaliforniya telefon numaraları ve e-posta 

adresi için FISA mahkeme kararı çıkartır ve 2000 baharında kim, ne ve nerede 

olduklarını bulurdu. Ve onların yurt içi haberleşmelerini izleyerek, FBI grubun diğer 

üyelerini de keşfederdi. 

Mahkeme kararsız gizli dinleme işinde olanlar, bunun sınırlarını anlamaya başladılar. 

Sürat ve serbestlik elde etmekle, düzen ve anlamayı feda ettiler. FISA mahkemesine 

gidip en önemli ve muhtemelen en verimli hedeflerin üzerine odaklanmak yerine, 

tabancayla kuru-sıkı ateş ettiler. Binlerce ve binlerce “al-Qaeda ilişkilileri” izlemeye 

başladılar, bunların hepsi verimsiz çıktı. Faydasız yakalama raporlarıyla FBI’ya sel 

bastırdılar ve kanuni tahkikatları yavaşlattırdılar ve binlerce masum ismi gizli kara 

listelere koydular. Yalnızca, “Uçamaz” listesi yirmi kişiden çabucak kırk binin üstünde 

isimlere şişti. Bunların bir çoğu, MGT’nın mahkeme karasız programından çıktı. 

9/11’den önce atıl davranan teşkilât, sonrasında birden acil ifrata geçti.  

Hemen hemen otuz yıldır, MGT’nın büyük kulağı dışarı dönük olarak kilitlenmişti. 

Şimdi, Hayden kilidi kırdı ve Amerikalıları mahkeme karasız gizli dinlemek için onu 

içeriye döndürdü. Tabanında paslanmış ve yeni tellemeye ihtiyacı olan bu kulak,  

önde yakalama istasyonlarından, merkezde süper bilgisayarlara ve arkada analitik 

ekiplere kadar büyük bir elden geçirme gerektiriyordu. 
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HIGHLANDER 

 

 

John Berry’nin yatağının yanındaki telefon sabah 6:00’dan biraz sonra çaldı. Eylül 11, 

2001 günüydü ve kız arkadaşı Sharilyn Bailey’nin acil bir haberi vardı. “Bana 

televizyonu döndürmemi söyledi ve şayet benim ordu yedek birliğimin çağrılıp 

çağrılmadığını sordu. Uzaktan kumandayı buldum ve televizyonu açtım.” Berry otuz 

yedi yaşında ve merkezi Kaliforniya şehri Riverside’ın Press-Enterprise gazetesinde 

gazetecilik yapıyordu. Büyük baş hayvan ve portakal-limon çiftçiliği yapan şehir, 

Moreno Vadisinde Mart hava üssü etrafında kurulmuş ve 2001’e doğru çabucak 

büyüyen bir çöl mahalli olmuştu.  

Önceki gün, Berry şehrin arazi biçimlendirme vergisinin arttırılması hakkındaki 

müzakereyi kapsıyordu. Şehir meclisi toplantısına tekrar gelemedi. “Onu TV’de görür 

görmez, hayatımın değişeceğini biliyordum,” dedi. Gazetecilik işine ilâveten, Berry 

aynı zamanda yedek ordu gedikli erbaşı idi ve MGT’da Arap Dili uzmanıydı. 

“Ordunun hemen çağıracağını biliyordum.” 

9/11 hücumlarından günler ve haftalar sonra, kurumun bütçesi şişerken, General 

Hayden büyük bir genişleme kampanyası başlattı. Kilit dikkati, kurumun Georgia, 

Texas, Colorado ve Hawaii’deki dört çok gizli, ABD içi gizli dinleme mahalleri 

üzerinde odaklanmıştı. Soğuk savaştan sonra, MGT dünyadaki pek çok dinleme 

üslerini kapattı ve onları çok daha küçük ve uzaktan kumandalı tesislerle değiştirdi. 

Çoğu asker olan yakalama operatörleri ve analizciler ABD’ye geri döndüler 

memleketteki gizli dinleme fabrikaları gibi dört dev operasyon merkezlerinde 
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yerleştirildiler. Bunların üçü, dünyanın ayrı kısımlarını hedefledi ve dördüncüsü de 

uydulardan veri indirdi ve onu diğerlerine nakletti. Hızı arttırmak için, sonuçlar 

doğrudan kullanıcıya – ön cephedeki ve dünyanın diğer yerlerindeki askeri 

kumandanlara gönderildi. bazen trafik veya analiz etme zorluğundan, bir kopya da 

Fort Meade’deki MGT’na giderdi. Hayden’ın en çok ihtiyacı olduğu Arap Dili 

uzmanlarıydı ve askeriye her bulabildiğini çabucak aktif göreve aldı. Bunlardan biri de 

John Berry idi. 

Bir çok MGT lisan uzmanları gibi, Berry Arapçayı Kaliforniya’da Presidio of 

Monterey’deki Savunma Lisan Enstitüsünde on sekiz aylık bir eğitimle öğrenmişti. 

Georgia’da üslenmiş 345’inci Askeri İstihbarat Taburuna tayin edilmiş, küçük bir  

Arapça ve Farsça Lisancılar grubundaydı. Senede altı defa Kaliforniya’dan hafta 

sonu yedek eğitimi için uçakla gelirdi. Dolayısıyla, 28 Eylülde iş yerindeki telefonu 

eline aldığında ve eğitim çavuşunun sigaradan kalınlaşmış sesini işittiğinde, biraz 

şaşırdı. “Berry bey,” dedi. “Çağrıldın.” Bir hafta sonra, Berry, yetmiş iki pound’luk iki 

torbasını doldurdu, 1966 model kırmızı Saturn arabasını iki kedisine de bakmayı 

kabullenen kız arkadaşı Sharilyn’ın garajına koydu ve ordunun apartmanındaki 

eşyalarını çıkartması için nakliyat şirketi tutmasını düzenledi. 

Berry’nin gelecek durağı, aktif göreve girmek için işlem göreceği Kuzey Carolina’daki 

Fort Bragg üssüydü. 9 Ekimde oraya vardı. Aşıları, göz muayeneleri veya gaz 

maskelerini deneme için kuyruklarda beklemediği zamanlar, etrafta koşuşup, e-

postasını kontrol etmek için bilgisayarını takacağı telefon prizi arıyordu. “sadece bir 

kısmımızı aldılar – Arap ve Farsça dil uzmanları,” dedi. 

Aynı üste, başka bir yerde, aktif göreve alınmış başka bir Arapça dil uzmanı vardı. 

Berry priz arıyorken, yirmi dört yaşındaki Çavuş Adrienne J. Kinne, yüksek bir çelik 

sandalyede otururken ona iğne yapılıyordu. Memleketi Utica, New York olan 
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Adrienne, 1994’den 1998’e kadar aktif görevde dört sene kalmıştı. Bu sefer 

çağrılmasından önce, Augusta Eyalet Üniversitesinde lisans üstü derecesi için 

çalışıyordu. Bir önceki Mayıs’ta Virginia Üniversitesinden mezun olmuştu. Hem Berry 

ve hem de Kinne, Arapça ve Farsça lisan eğitimlerinden dolayı 345’inci Askeri 

İstihbarat Taburundan çağrılan yedek askerler arasındaydı. Berry, “345’inciden altı 

kişi vardık,” dedi. “Onu [Kinne], 1998’deb beri biliyordum, onun lisan subayıydım.” 

Kinne, Fort Bragg’deki kumanda yapısını daimi şaşkınlık durumu olarak tarif etti. “Bir 

gün Özbekistan’a gidecekmişiz gibiydi, diğer gün MGT’da kalacaktık, diğer gün 

Virginia’da bir yere gidecektik ve sonunda da nihayet senelik emrimizi aldık ve Fort 

Gordon’a tayin olduk.” 

Eskiden, Georgia Bölgesel Güvenlik Operasyonları Merkezi olarak bilinen ve 

MGT/CSS Georgia olarak yeniden adlandırılan bu tesis, amacı için uygun değilmiş 

gibi görünüyordu. Barakalar ve yemekhane de dahil beş binadan oluşan tesis, birkaç 

mil genişliğe yayılmıştı. Operasyonların çoğunluğu, Chamberlain  Caddesi ile Yirmi-

dördüncü Caddenin köşesinde olan Back Hall’da yapılıyordu. 90,920-ayak-kare olan 

dershane binasında, yakalama operatörleri, analizciler ve onların cihazları geniş 

koridorların iki yanlarındaki sınıf odalarında yığılmışlardı. İşte burada, analizciler, 

Yemen Operasyon Merkezi ile San Diego’daki Mihdhar ve Hazmi arasında akan 

haberleşmeleri izleyebilirlerdi. 

Doksanların ortasından sonuna doğru, Kinne, dinleme yerindeki ilk görevi sırasında 

MGT’nın sinyal istihbarat uyduları tarafından yakalanan Arap askeri haberleşmelerini 

gizlice dinlemişti. “Oradaki uydu tarafından toplanır ve bize gönderilir,” dedi. “Herşey 

dijitaldi, bilgisayarında oturup alıcını döndürüyordun . . . Önceden belirlenmiş 

listelerimiz vardı, bunlar beli frekansları hedefliyor ve sen onları tarıyordun. Pek çok 
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defalar, dört alıcın vardı, her iki kulakta iki tane, ben sadece tarıyordum . . . ç farklı 

konuşmayı hem zaman olarak iki defa kayıtladığımı hatırlıyorum.” 

Kinne’nin başlıca hedeflerinden biri Suriye askeriyesiydi. “Konuşulanları canlı olarak 

yazabiliyordum, bilhassa Suriye askeriyesini,” dedi. “Mutadı olarak, sadece askeri bir 

şey hakkında konuşacakları zaman geldiklerinden, işittiğin her şeyi kaydederdin.” 

Kinne hedeflerin Kuzey Afrika’dan, İsrail ve Orta Doğunun çoğu dahil geniş sayıda 

ülkeleri ihtiva ettiğini belirtti. “İbranice dil uzmanlarımız vardı,” dedi. “Çeşitli alt 

grupları vardı, birisi Suriye idi, diğeri Levantin bölgesi – Lübnan ve Ürdün. PLO’da 

oradaydı zannediyorum. Kuzey Afrika Bölümü vardı – Mısır, Sudan, Cezayir . . . Biz 

Levantin görevi üzerinde çalıştık ve yanımızdaki diğer bir grup Kuzey Afrika görevi 

üzerinde çalıştı . . . Ve sonunda, aynı odada Irak görevini kurdular.” 

1990’ların sonuna doğru, dinleme merkezinde takriben 1200 kişi vardı. 9/11 

hücumlarından sonra, bu sayı çabucak 2400’e çıktı. Lisancılar için yırtınırken, birkaç 

düzine temin eden Titan gibi kontratçılara çağrılar gitti ve gazetelerde ilanlar verildi.  

Kasım 2001’in sonuna doğru, Berry ve Kinne MGT Georgia’ya vardıklarında, 

teknisyenler koridorlara taşıyor ve geçici römorklara konuluyordu. Her ikisi de, 

çağrılan 350 istihbarat yedekçileri arasındaydı ve 513’üncü Askeri İstihbarat 

Tugayına atanmışlardı. Onların sinyal istihbaratı ve lisancı özgeçmişinden dolayı, 

sinyal istihbaratı ile ihtisaslaşmış 201’inci Askeri İstihbarat Taburuna yerleştirildiler. 

Berry, Orta Doğuda Inmarsat uydusunu gizlice dinleyen ve Highlander kod isimli çok 

gizli bir programın yetkili subayı oldu. Kinne aynı programda lisancı olarak çalıştı. 

Berry, “Biz öncülerdik. Oraya sistemden önce vardık. Ve bir gün o kutuları bu odada 

gördük,” dedi. “Bir an önce savaşa girmemiz gerekiyordu ve edindiğimiz sistemde 

kılavuz kitapları yoktu ve dolayısıyla, klavye tuşlarına basa basa öğrendik . . . 

Üstlerimizin bizi yöneltmesi yoktu.” 



132 
 

 

MGT’nın çoğu, cep telefonları ve İnternet gibi yeni haberleşme şekillerini 

hedefleyerek bin Laden’i avlamaya çalışırken, Inmarsat uydu telefonları hala zengin 

istihbarat temin ediyordu. “bin Laden’in o sistemden çıkması, diğerlerinin çıkması 

anlamına gelmez,” dedi. “Sekreterinin peşine düşersen veya onun etrafındaki birisi 

en yeni teknolojiyi kullanmıyorsa, bu gayet faydalı olabilir. Patronun en iyi ve en 

güvenli telefonu olabilir, ama ofis hademesinde bunlar olmayabilir. Mutlaka 

yakalanabilen bir şeyler kullanıyorlardır . . . Herkes, altın yüzüğün peşinde olur, 

meselâ, bin Laden belki en yeni ve en pahalı şeyi kullanıyor, fakat bir de bakıyorsun 

ki, birkaç seviye alt düzeyde, çok daha fazla şeyler buluyorsun . . . Ve neler  

bulduğumuz çok hayret vericiydi. Geriye baktığımda, ‘arkadaşlar [MGT], bunu nasıl 

kaçırdınız?’ Gözünüzün önünde, orada hep duruyordu.” 

Bunu yapmak için, Kurum, programın ön paravanı olarak Kuwait’deki Doha 

Kampında uzaktan kumandalı uydu sinyallerini yakalamaya muktedir bir tesis kurdu. 

Bun üs, Inmarsat I-3 F1 uydusundan gelen sinyallerin gölgesi içindeydi ve bu uydu 

1996’da Orta Doğu ve Hindistan Okyanusu bölgelerini kapsamak için konulmuştu. Bu 

sinyaller, Truvalı Uzak Alıcı – 38 (TRR-38) diye bilinen müteharrik anten dizileriyle 

yakalanıyordu. Sitedeki idareci ve beş yardımcısı, konuşmaların her iki tarafını da 

yakalayıp bir araya koyarak, hemen hemen aynı zaman içinde – birkaç dakika 

gecikme ile,  onları MGT Georgia’ya göndermekle sorumluydular. Kinne, 

“Konuşmanın her iki yarısı ayrı ayrı kayıt ediliyordu, ama onları beraberce 

dinleyebilirdin,” dedi. “Ellerindeki iki uydu telefonunu birbirleriyle eşleştirmişlerdi ve 

yakın mesafedeydiler.” Berry’e göre, “Gökteki büyük bir elektrik süpürgesi gibiydi . . . 

Her şeyi dinleyebiliyorduk.” Berry, güvenliğin de büyük bir avantaj olduğunu belirtti, 

“Manga lideri olarak, bizim arkadaşların mayın üzerine basmasından veya 
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vurulmasından endişelendiğim yoktu. Teknolojiden dolayı hepsi uzaktan yapılıyordu 

– en büyük endişemiz, zayıf kahve ve kötü sürücülerdi.” 

Yakalanan konuşmalar ve tabir edildiği veçhile “kesilmeler”, Highlander birimindeki 

bilgisayarlara gönderilirdi. Orada, Kinne ve ses yakalayıcı arkadaşları dinleme fırsatı 

buluncaya kadar “kuyruğa” girerler. Kinne, “Bir çeşit, her şeyi bölgedeki uydulardan 

toplayıp bize göndermekti,” dedi. “Bütün bunların hepsi önceden kaydedilmişti. 

Temelde, paravanı herhangi bir konuşmayı toplamak için kurarsın, otomatik olarak 

kaydedersin ve bize gönderirsin. Beş dakika gecikmelidir. Ziyanı yok, hemen hemen 

gerçek hem zaman. Her şeyi kaydederdi ve başlangıçta her şey kimlikleşmemişti; o 

binlerce kesilmeleri bizim üstümüze dökerlerdi ve kuyrukta sıraları gelirdi ve neyin ne 

olduğunu anlamak için körce bir araştırma gibi bir şey . . . ve biz yavaş yavaş 

hedeflerin bazılarını çözerdik, meselâ, kim hangi telefon numarasını kullanıyordu.” 

Telefon numaralarını telefon edenlerle eşleştirdikten sonra, birim hedeflerin “telefon 

rehberini” yapmaya başladı. Berry, “Bir telefon numarası elde ettik; kimin o telefon 

numarasını kullandığını bulmamız gerekiyordu ve değer mi,” dedi. “Böylece, 

kendimizin telefon rehberini inşa ettik.” Bazen, neticesiz telefon numaraları bile 

tutuldu. “Altı ay sonra, Ahmed cep telefonunu kardeşine verebilir ve o zaman 

masumdan kötüye gidebilir . . . Bu akışı devamlı edinirsin ve biz bu işte ehil olduk – 

buğdayı samandan ayırabilmekte ehilleştik. Her şeyi beceriyorduk ve böylece, Irak 

başladığı zaman, tüm itsimle gidiyorduk ve savaş gayretine gerçekten  katkıda 

bulunduğumuzu zannediyorum.” 

Sistem, haberleşmeleri tüm Orta Doğu’dan çekip aldığından, gayet geniş lisanlarda 

ve lehçelerdeydi. Kinne, “Irak, Afganistan ve tüm bölge. Tacik, Özbek, Rusça, Çince 

alıyorduk,” dedi. Berry, “Büyük bir alandı – sanki gökte bir elektrik süpürgesi koyup, 

hepsini emiyorduk,” diye ilâve etti. “Bunun iyi olup olmadığını kararlaştırmak bize 
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aitti.” Berry, “Kuveyt gibi dostane memleket kodlarını çıkarmak çok yardımcı 

oluyordu,” dedi. “Fakat, bunlar mobildiler – pek çoğu mobildiler. Kime ait olduğunu 

bilmiyorduk – işte bir acayip frekans ortaya çıkıyor ve dinlemedikçe bilemiyorsun. 

Binlerce sinyaller var orada.” Gerektiğinde, Berry MGT’dan yardım istiyordu. “Hey, bir 

lisanda bir yakalamam var – ona bakmak için birisini getiriver. Ve bakarlardı, gibi bir 

emsal.” 

Kinne, yeni bir konuşmaya baktığında, telefon numaraları ve konuşanların isimleri 

dijital ekranında görünüyordu. “Bilgisayar sistemimizde, telefon numarası ve hedefin 

isminin önceliği vardı,” dedi. Bu, Inmarsat ile olan gizli anlaşma sonucu, Inmarsat’ın 

bütün abone bilgilerini MGT’na vermesinden dolayı olabilirdi. Kinne, “Ve istiyorsan, 

telefonun yerini üçgenleyip bulabilirsin. Analizcilerimize, telefonun tam mahallini 

sorabilirdik,” dedi. En sonunda, MGT istihbarat operasyonlarından ve kanunsuz gizli 

dinleme operasyonundan telefon numaralarını topladıkça, bilgisayarlara 

programlanması için onları MGT Georgia’ya gönderiyordu. “Bir zaman, bize telefon 

numaralarını özellikle dinlemek için sisteme koymak üzere vermeye başladılar.” 

Fakat, al-Qaeda 9/11’dan sonra, uydu telefonunu gayet az kullandığından ve 

yakalama operatörleri az güdüm aldıklarından, gizlice dinlediklerinin çoğu daha 

ziyade muhabirler, Kızıl Haç gibi hükümetsel olmayan organizasyonlar (Non-

Govermental Organizations – NGOs) ve iş şahıslarıydı. Kinne, “Kalite kontrolü yoktu; 

kıdemli lisancılar yoktu,” dedi. Berry de yukarıdan bir nezaretin çok az olduğunu, 

fakat bunu bir avataj olarak gördüğünü belitti. “Mikroskopik şekilde idare 

edilmediğimiz için, böylece başarılı olduğumuzu zannediyorum. Kendi başımıza 

yaptığımızdan, herhangi bir kimseden izin almak mecburiyetinde değildik.” Berry, bir 

kere, kıdemli bir subaydan öğüt sormuştu, fakat sadece bir omuz sıvazlanmasından 

birazcık fazlasını alabilmişti. “Dedim ki, ‘bizim takip etmemizi istediğiniz bir yön var 
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mı?’ Ve dedi ki, ‘Berry Reis, sizler mükemmel çalışıyorsunuz, sadece şimdiye kadar 

yaptıklarınızı yapmaya devam edin.’ Ve dedim ki, ‘Başüstüne efendim, biz de, onu 

yapacağız.’ “.  

Berry, Mart 2003’de MGT Direktörü Mike Hayden’e Highlander Programı hakkında 

bilgi verdi, ama Hayden fazla ilgilenmedi. “Oğlum, bana beş dakikada söyle,” dedi. 

Büyün sunumu hazırlamıştım ve “Efendim, bunu, bunu ve bunu yaptık,” dedim. 

Birkaç kişiyle el sıkıştı, birine metal para verdi ve kapıdan çıktı. On beş dakikan var 

demişlerdi, ama kapıdan çıktığında beş dakikaya kestiler.” Şimdiki MGT Direktörü, 

Tuğgeneral Keith Alexander’a da, Alexander ordu istihbaratı başkanıyken Berry 

tarafından Highlander hakkında bilgi verilmişti. 

Kinne, “Zaman geçtikçe, kuyruğun uzadığını gördük, pek çok NGO’larla, insancıl 

organizasyonlarla ve muhabirlerle dolup uzuyordu,” dedi. Muhabirler ve diğerleri 

başlangıçta rastgele seçilmelerine rağmen, bir kere sisteme sokulduklarından dolayı 

daimi hedef oldular. “İlk önce rasgeleydi, bir kere kimlikleştirilince veya kim olduğunu 

biliyorsan, sistem onları yakalamak için programlaştırılmıştır ve bizim atfettiğimiz bir 

öncelikle sisteme koyar . . . ve birden sekize kadar öncelik mertebesi vardı. Öncelik 

bir teröristlerdi, ama elimizde buna ait herhangi bir şey nadirdi. NGO’lar ve 

muhabirler öncelik beşten yediye kadardı. Sekiz, elimizde tercüme edecek 

tercümanımız olmadığı zaman verilirdi ve kimlikleştirilememişler de dokuzdu.” 

Berry, operasyonunda Amerikalıları gizli dinlemekten vicdani olarak kaçındığını 

belirtti. “Amerikalıları gizli dinleyemezsin, buna çok dikkat ederdim zira birincisi 

kanuna aykırıdır. İkincisi, bir elektronik mayın tarlasında olduğumuzu anlamıştım, 

eğer bir sorum olduğunda, MGT avukatlarına telefon edip onlara durumu anlatırdım 

ve onlar da, evet bunu yapabilirsin, şunu yapamazsın derlerdi. Onların araba parkı 

yerleri kadar avukatları vardı.” Problemin bir yakalamanın diğer ucunda kimin 
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olduğunu bilememekti. “Onu tam dinleyinceye kadar bilmediğin birisini buluyorsun,” 

dedi.  

Fakat Kinne, yakalama operatörlerinin Amerikalı muhabirlerin diğer muhabirler ve 

aileleri ile haberleştiklerinin farkında olmalarına rağmen, konuşmaları dinlemeye, 

kayıt etmeye ve depolamaya devam edilmesi yönünde karar alındığını belirtti. Kinne, 

“Temelde bütün kurallar pencereden dışarıya atılmıştı ve Amerikalılar üzerinde 

casusluk etmeyi haklandırmak için her hangi bir mazereti kullanıyorlardı,” dedi. 

“Sistemi belirlenmiş telefon numaralarını bulmak için programlamanız mümkün 

olduğu gibi, bazı telefon numaralarını bloke etmek üzere de programlayabilirdiniz. Ve 

böylece biz, insancıl yardım organizasyonlarını ve benzeri diğerlerini bloke ettik, fakat 

onları, mahaldeki gözler oldukları için, şayet her hangi bir yerdeki kütle imha silahları 

hakkında konuşurlarsa ve mahal belirtirlerse diye, genelde izlememiz gerektiğini 

söylediler. Veya, şayet onlardan biri telefonunu kaybettiyse ve bu telefonda 

tesadüfen bir terörist tarafından bulunup kullanıldıysa . . . ve böyle iki sebepten 

dolayı, bölgedeki bütün NGO’ları, insancıl yardım organizasyonlarını ve sersem 

muhabirleri hep dinlerdik – ve hatta onları kimlikleştirdikten sonra kim olduklarını 

bilmemize ve terörist olmadıklarını bilmemize rağmen gene de dinlemeye devam 

ederdik.” 

Highlander operasyonu, yeni programın özgün amacının kanuna aykırı genişletilmesi 

ve olağanüstü bir durumdu. Özgün amaç, şayet bir MGT süpervizörü telefonun öbür 

uçundaki kimsenin bir al-Qaeda üyesi olduğuna makul bir sebeple inanıyorsa, ancak 

ve ancak o zaman Amerikalıların gizli dinlenmeye alınmasıydı. Bush [ABD Başkanı], 

“Eğer, bir al-Qaeda üyesi ile konuşuyorsan,” dedi, “Niye konuştuğunu bilmek 

istiyoruz.” Fakat, bu kimseler al-Qaeda üyeleri değildiler ve teröristlerle 

konuşmuyorlardı. Kinne’ye göre, gene de standart kural onların kayıt edilmesine 
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devam edilmesi ve numaralarının silinmemesi idi. Kinne, “Onlar [MGT], telefon 

numaralarını bloke etmeye veya bu numaraları sistemden çıkarmaya tereddüt 

ediyorlardı,” dedi. “Hakikaten, açık kaideler yoktu. Yirmi yedekciyi fiili göreve aldılar 

ve bu yüksek teknoloji görevi ihtimamla kurdular ve işlet dediler, o kadar.” 

Kinne, 9/11 hücumlarından önce, MGT Georgia’da birkaç yıl bulunmuştu ve şimdi de 

Amerikalıları hedeflediklerine şok olmuştu. Amerikalıları ihtiva eden haberleşmelerin 

işlemi hakkındaki dahili MGT yönetmelikleri, Birleşik Devletler Sinyal İstihbarat 

Yönetmeliği 18 (US Signals Intelligence Directive 18, USSID 18) diye bilinen çok-gizli 

bir belgede açıkca izah edilmişti. “Ben, daha önceden fiili görevde iken, USSID 18’i 

çok ciddi olarak itibar etmiştim. Bir keresinde hatırlarım, bölgeyi ziyaret etmekte olan 

bir Amerikalı diplomattan ismiyle bahseden bir Suriye Askeri mesajı yakalamıştık. 

Amerikalının isminden bahsettikleri için bu yakalamayı sildik, her şeyi sildik. Belki, 

teknik olarak zorunlu değildik, belki sadece ismini raporda hariç tutardık, fakat her 

şeyi sildik ve bu da, USSID 18’i ne seviyede inanılmaz şekilde ciddi itibar ettiğimizi 

gösterir.” 

Sadece MGT Dahili Yönetmeliklerini değil, Federal Kanunu da ihlâl etmeden 

endişelenen Kinne, endişelerini Berry’e söyledi. “Dedim ki, bu kimseleri [Amerikalıları] 

dinlemememiz gerekir – sadece Amerikalıları dinlememek değil, müttefik olduğumuz 

memleketleri de dinlemememiz gerekir – Beş Gözler. Fakat, Avustralyalıları, 

Kanadalıları, Britanyalıları dinledik. Ve böylece sadece Amerikalılar değildi, fakat ana 

fikirde, o beş ülkeyi izlemememiz gerekiyordu – o beş ülkenin vatandaşlarını 

dinlemememiz gerekiyordu . . . Bize dediler ki, oralardan ABD’ye telefon çağrılarını 

izleyebiliriz, fakat sadece konuşmanın Orta Doğuda yer alan yarısını rapor edebiliriz. 

Amerika’da yer alan diğer yarısını rapor edemiyorduk. Ve sonradan bunu 

değiştirdiler, Beş Gözlerdeki kimseleri izleyebiliyor olduk. Raporlarda, sadece onların 
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başlangıç memleket vatandaşlıklarını referans gösteremedik. Böylece, konuşmanın 

vasfı hakkında rapor edebiliyorduk, ama onları şahıs olarak kimlikleştiremiyorduk.” 

Mamafih, Berry, grubunun Amerikalıları kanuna ayrıkırı olarak gizli dinlemediğini 

tekrar söyledi. Fakat, “Muhabirlerden, iş adamlarından veya insancıl 

organizasyonlardan hiç bilgi topladın mı?” diye sorunca, basitçe cevabın gizli 

olduğunu belirtti. “Ona cevap veremem,” dedi. “Onun hakkında konuşamam.” 

İlâveten, “Askerlerimin doğruyu yapmalarını sağladım,” dedi.  

Amerikalılar – kocalar, karılar ve sevgililer – arasındaki derinen şahsi konuşmaları 

daimi olarak kayıtlama fikri Kinne’yi rahatsız etti ve kendi şahsi kararı ile görevi 

dışında olarak onları silmeye karar verdi.  “Pek çok kereler onları silerdim,“ dedi. 

“Bilhassa, konuşmaların Amerika’da yer alan diğer yarısı, zira bunlar ayrıca toplanıp 

ayrıca kaydediliyorlardı. İşte böyle yapıyordum, zira onları sistemde bırakmaktan 

rahatsız olurdum ve bırakmadım . . . Çoğu zaman, ailelerine telefon ettiklerini 

anlayabiliyordun, zaman farkından dolayı onları gece yarısında uyandırıyorlardı. Ve 

dolayısıyla, sessiz ve yumuşak konuşuyorlardı ve onların aile üyesi yarı uykulu – 

inanılmaz derecede yakın, şahsi konuşmalar – ve bunları sersemce kayıt ettiğimize 

inanamadım ve niye baştan hiç böyle yapmaları gerektiğini bilmiyorum.” 

NSA Georgia’da Amerikalıların mahkeme kararı olmadan gizlice dinlendiğinin farkına 

varan diğer bir Arapça ses yakalayıcısı, David Murfee Faulk idi. Orada, Kasım 

2007’ye kadar çalıştı. 9/11 hücumlarının akabinde otuz-iki yaşında ve Pittsburgh 

Tibune Review’de gazeteci olan David,  Osama bin Laden’e karşı savaşta yadım 

etmek için ABD Donanmasına katıldı. Chicago Üniversitesinden Almanca Yüksek 

Lisans derecesi ile lisana kabiliyeti vardı ve Monterey, Kaliforniya’daki Savunma 

Lisan Enstitüsü’ne altmış-üç haftalık Arapça eğitimi için gönderildi. Mezuniyeti 
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üzerine, MGT Georgia’ya kriptoloji teknisyeni olarak tayin edildi. Orada, Bağdat’daki 

Irak cep telefonu konuşmalarını gizli dinleme üzerinde ihtisaslaştı. Dinleme 

merkezindeki arkadaşları arasında, Irak’taki ABD kara kuvvetlerine Sinyal İstihbaratı 

temin eden Cobra Focus isimli bir operasyonda çalışan bir hava kuvveti Arapça 

tercümanı vardı.  

Faulk, “Bir gün, ona payına düşen her telefon çağrısının suretini çıkarma emri verildi,” 

dedi. “Ve telefon çağrılarının hepsi İngilizceydi, hepsi Amerikalılardı. Adam, gedikli 

erbaşı olan süpervizörüne gidip der ki, ‘Efendim, bunların hepsi Amerikalı – burada 

herhangi bir USSID 18 meselesi yok mu?’ Erbaşı da, ‘Hayır, sadece suretlerini çıkar, 

o bir emirdir, her şeyin suretini çıkar.’” Faulk’a göre, çağrılar, Yeşil Bölge içinde ve 

ABD’deki kimselerle şahsa mahfuz yakın konuşmaları ihtiva ediyordu. “Yeşil Bölge 

içinde aşk maceraları yaşıyan kimseler vardı, randevu buluşmaları hakkında 

konuşuyorlardı, her çeşit şeyler. Ve o da, her şeyin suretini kelime kelime çıkardı ve 

bunlar MGT’nın büyük siyah deliğine girip kayboldu. Bunlar askeriye, siviller, 

kontratçılardı. Bunların çoğu, memleketteki (ABD) ailelerine telefon ediyorlar, her 

türlü şahsi tartışmalarda bulunuyorlardı ve her şey bir yere kayboldu; birisi onları 

aldı.” 

Faulk’un arkadaşı nihayet bu işten rahatsız olduğunu gedikli erbaşısına söyledi. 

Faulk, “Birkaç gün sonra, artık bunu yapmak istemediğini, bunun doğru olmadığını 

düşündüğünü söyledi,” dedi. “Onlar da, bunu yapacak başkasını buldular. Daima, 

böyle şeyi yapacak bir başkası vardı. Bütün Teşkilat buradaydı, en azından 

Georgia’da çalıştıkları gibi, pek çok korkutma vardı, herkes başının belaya 

girmesinden korkuyordu ve herkes emirleri takip etti. Onlara, ‘Biz zaten bunu 

Meade’deki hukuk bölümüne sorduk, onlar da helâl dediler,’ diyorlardı ve bu doğru 

olabilir veya olmayabilirdi . . .  Onlara, genelde emrin sebebini söylemiyorlardı – 
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sadece biz bunu akladık, kanunidir, dinle onu. Üç kere böyle yapıldığını biliyorum. . . 

Fakat, herkes genellikle kendilerine söyleneni yapar. Burada beni rahatsız eden 

buydu, mahkeme kararsız gizli dinleme – sanki biz Amerikalıların telefonlarını 

rastgele dinlemek istiyormuşuz gibi. Bunu yapmaya istekli kafi sayıda elemanımız 

vardı zannediyorum. Bana göre, korkutucu, çok korkutucu.” 

2002’de, MGT tarafından yakalanan Inmarsat telefon çağrılarından biri, Yemen’in 

uzak bir kesimindeki geniş bir çölü geçmekte olan bir grup şüphelenilen teröristlerden 

geldi.  
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SUİKAST 

 

 

Seneler boyu, MGT’nın hedef listesinin en üstünde yer alan kimselerden biri, al-

Qaeda’ya ait olduğundan ve iki sene önce USS Cole hücumunun arkasındaki 

planlayıcılardan biri olduğundan şüphe edilen Yemenli Qaed Salim Sinan al-Harethi 

idi. Onun konuşmalarının saatler boyu teyp kayıtlarını dinledikten sonra, al-Harethi’yi 

bulmaya görevlendirilmiş küçük takım, onun sesiyle aşikârdı. Ancak, MGT 

hedeflerinin pek çoğu gibi, al-Harethi ABD’nin onu bir elektronik yakalayıcı ile kısa bir 

uydu telefon çağrısını kapıp yerini bulma ümidi ile aradığını biliyordu. Bundan dolayı 

da, yanında her biri numarayı değiştirecek çoklu kartlarla yarım düzine cep telefonu 

taşıyordu. MGT en azından bunların bazılarının numaralarını biliyordu ve yüksek 

öncelikli hedef olduğundan, şayet bunlardan biri kullanıldığında alarm verilecekti. 

Kasım 3, 2002’nin öğleden sonrasında, bu alarm çıktı ve ekipteki analizcilerden birini 

de şaşırttı. Bir bilgili kaynak, “Bu analizci onun telefon numarasını biliyordu ve al-

Harethi bunu uzun zaman kullanmamıştı – uydu telefonuydu,” dedi. “Böylece ortaya 

çıktı.” Küresel Konum Uydularını kullanarak, al-Harethi’yi Yemendeki Mar’ib 

eyaletinde buldu. Burası, Yemen polisinin giremediği ve gayet iyi silahlanmış kabile 

reisleri tarafından korunan, uzak ve kumun süpürdüğü bir arazi idi. Analizci çabucak 

Kızıl Denizdeki Djibouti’de bulunan CIA ekibine temas etti. Afrika’nın Boynuzundaki 

bu ufak ülkeden, CIA uzaktan kumandalı, her biri ölümcül Cehennem Ateşi (Hellfire) 

Füzeleri ile donanmış ve insansız Preditor uçakları işletiyordu. Oradan, bu uzaktan 

kumandalı uçaklar Yemendeki herhangi bir yere ulaşabilirlerdi ve her zaman zaten 
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birisi daima Yemende devriye gezerdi. Böylece, hemen hemen aniden Djibouti’deki 

CIA Preditor uçağını hedefe doğru yöneltmeye başladı.  

Fakat, uydu telefon çağrısını hemen hemen gerçek zamanda gizlice dinleyen MGT 

Analizcisi hayal kırıklığına uğradı. al-Harethi’in sesinin teyplerini senelerce çok 

kereler dinlemiş olmasına rağmen, telefonun diğer ucundaki şahısın o olmadığına 

kani idi. Kaynak, “Bu analizci dinliyor ama, şahısın o kimse olmadığına kani,” dedi. 

“Ve birdenbire, altı saniyelik bir konuşma işitiyor ve şimdi şahısın o olduğuna kani, o 

arka koltukta ve sürücüye talimat veriyor ve bunlar telefonda işitildi, analizci diğer 

konuşmaları işitecek kadar muktedirdi. Dedi ki, ‘İşte o’. Fakat, ikili ve teyitli tanıma 

olması gerektiğinden, ikinci birisini çağırdı ve onlarda teybi yeniden işittiler ve ‘ Evet, 

o,’ dediler. Kırk dakika sonra, Cehennem Ateşi füzesi arabayı vurdu. Preditor, zaten 

havadaydı ve izleme uçuşu yapıyordu. CIA, Preditor ekibine, ‘İşte, genel yeri burası – 

MGT’dan – ve uydu telefonunu yakaladık, kahrolası arabayı buk ve adamı vur,’ dedi. 

Adamı öldüren vuruş, CIA Preditor’dan yapıldığı için CIA başarıyı kendine edindi. 

Fakat, adamı vurabilmelerinin sebebi, MGT Analizcisinin dinlemekte olmasıydı.” 

Siyah arazi arabası bir anda ateş küresine dönüştü, içindeki beş kişi öldü ve çöl 

kumunda kararmış metal parçalar ve serpilmiş yağ lekeleri kaldı. Arabada, Amerikan 

vatandaşı olan Kamel Dervish de vardı. Buffalo taşrasında, Lackawanna, New 

York’da büyümüş olan Dervish, sonradan ailesiyle Suudi Arabistan’a göç etti, ama 

1990’larda gene Lackawanna’ya geri geldi. Sonradan, yarım düzine Amerikalı 

Müslümanları Afganistana gitmeleri için devşirdi. Bunlar, orada 9/11 hücumlarından 

aylarca önce, al-Qaeda eğitim kamplarına katıldılar.  

Bu, MGT için önemli bir noktaydı – ilk suikasti. Fakat sonuncusu da olmayacaktı. 

Hedefler üzerinde pasif olarak gizli dinleme için yaratılmış kurum, şimdi CIA ile birlikte  
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fiili olarak hedeflere suikast yapıyordu. Ocak 13, 2006’da, meselâ, MGT CIA’nin bin 

Laden’in yardımcısı Ayman al-Zawahiri’ye suikast yapma teşebbüsüne yardım 

etmişti. Maalesef, füzeler Zawahiri’yi kaçırdı ve onun yerine çoğu kadınlar ve 

çocuklardan oluşan on sekiz sivili öldürdü. Bunlar da Pakistan’da protestolara sebep 

oldu.  

İstihbarat memurları tarafından yapılan suikastler, önce Başkan Ford tarafından 

1976’da ve Reagan tarafından 1981’de yasaklanmıştı. Keza, bir Birleşmiş Milletler  

(BM) raporu, uluslar arası kanunlar ve anlaşmalara aykırı olan 2002 Yemen 

öldürmesini,  “alarm verici bir öncelik ve açıkça yargı dışı öldürme” olarak nitelemişti. 

Fakat, mahkeme kararsız gizli dinleme programında yaptığı gibi, Bush bunları yana 

attı ve üstelik, şüphenelilen teröristleri öldürme yetkisinin, 9/11 hücumlarından sonra 

Kongre’nin Savaş Yetkisi altında kendisine verildiğini iddia etti.  

Suikaste kadar ki zamanda, Hayden Irak’la savaşa aylar kaldığını idrak etmişti ve 

Kurumunun iş gücüne, bombaların düşmesini beklemeden buna göre hazırlıklı 

olmalarını tebliğ etti. MGT’nın çok gizli dahili televizyon programında, “Bir sinyal 

istihbarat kurumu, siyasi kararın verilmesini bekleyemez,” dedi. Sonradan, çeşitli alt 

memurlarına, “Bu işte otuz yıllık tecrübemden dolayı diyebilirim ki, savaşla 

sonuçlamamış böyle bir durum görmedim. Biz savaşa gidiyoruz,” dedi. 

Hazırlık olarak, Hayden teşkilatı “Taş Talimi” dediği bir talime koydu. Bu, eski ordu 

tatbikatlarından bir terimdi, istihkâmları gösteren taşlar harita üzerinde muhtelif 

yerlere konulurdu. Taşlardan ziyade, router’larla daha aşikâr olan bir teşkilatta, talim 

“işitebilirlik” üzerine odaklandı – haberleşmeleri iyi toplamak için uzak sensorları en 

iyi nereye koymak. Diğer bir zaman da, Hayden grafik bölümüne, teşkilatının çeşitli 

Irak hedeflerine karşı muktedirliği gösteren bir Dur İşareti çizelgesi hazırlattı. ABD’nin 

uzun zamandır uçuş yasağı için devriye gezdiği Kuzey ve Güney Irak yeşil renkle 
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gösterilirken, Cumhuriyet Muhafızları sarı ve Saddam Hüseyin ile onun kıdemli siyasi 

ve askeri liderleri parlak kırmızı renkle gösteriliyordu.  

Fakat, eski MGT direktörü ve amiral William O. Studeman’a göre, MGT’nın Irak’a 

karşı savaş başlatmasında kilit bir problem vardı, ABD İran-Irak savaşında pek çok 

gizli bilgileri Saddam Hüseyin’e zaten aktarmıştı. “ABD, İran’ın savaş tarzındaki dört 

seneden fazla istihbaratı teslim ettiğinden, görüntüleme ve sinyal istihbaratı gibi diğer 

istihbarat toplama kabiliyetlerimiz hakkında Irak’ın epeyce bilgisi ve hassasiyeti vardı. 

İstihbaratın temel prensiplerine gidersen, biz zaten ilk sayımda başarısız olmuştuk. O 

da, bizim güvenliğimiz nüfuz edilmiştir, zira senelerce istihbarat iktidarımızın ne 

olduğunu gösterdiğimiz bun hedefle şimdi uğraşıyorduk. Üstelik de, Irak’ın kendisi 

gizlici bir memlekettir ve güvenliğe çok önem verir ve o zaman, muhtemelen ABD’nin 

şimdiye kadar hiç görmediği bir çok inkâr edici ve aldatıcı yönlenmiş hedefin var 

demektir. Batının İktidarlarına ve niyetlerine nüfuzuna mani olmak için geniş sayıda 

engelleri büyük gayretle diken bir memlekettir.” 

Irak’daki savaşın yaklaşmasıyla, Orta Doğu dinleme merkezinde gerilim ve basınç 

seviyeleri artmaya başladı. Kinne, bu savaşa başından beri karşıydı, fakat Berry 

efelikle onun lehine idi ve MGT Georgia’da işini ikinci seneye uzatmada gönüllü oldu. 

“Orduda kalmayı kabul ettim zira, Eylül 11, 2001’de takriben 3000 kişinin katli 

hakkında mağdur olmuş her New York’lu gibi, ben de kızgındım,” dedi. “Artı, ben 

istihbarat subayıyım, o gün TV’de gördüğüm katliamın intikamını almakta imtiyazlı 

durumum var.” Kinne, “Her şeye inandı,” dedi. “Irak’ın 9/11’e sebep olduğuna inandı.” 

Kinne, Inmarsat haberleşmelerini gizlice dinlerken, diğer bir grup onun yeni bir 

rakibine odaklanmıştı, Thuraya denilen Arap haberleşme Uydusu. Boeing Uydu 

sistemleri tarafından yapılan ve Ekim 2000’de yörüngeye konulan bu uydu, dünyanın 

en güçlü dijital haberleşme işlemcisine malikti. Uydunun kalbi ve beyni olan bu 
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işlemci, Boeing be IBM’in müşterek geliştirdiği bir üründü ve uydunun hem zaman 

olarak bütün Orta Doğu’daki on binlerce telsiz telefon çağrılarını idare etmesine 

muktedir kılıyordu. Birleşik Arap Emirliğinde merkezli Thuraya Uydu Haberleşme 

şirketinin sahibi olduğu bu uydu, hem Inmarsat’dan müşteri çekmek ve hem de ufak, 

mavi cep telefonları için mahalli talep yaratmak için azimle pazarlanmıştı. Kampanya 

iyi çalıştı ve birkaç yıl içinde, şirketin 65,000’den fazla cep telefonu kullanımdaydı ve 

günde kullanılan dakikalar şirketin umduğunun iki misliydi.  

Thuraya uydusu hemen MGT için bir kilit hedef oldu. Eylül 11 hücumlarından hemen 

sonra, büyük bir değişiklik olarak, Hayden terörism ile bağlantılı olduklarından şüphe 

edilen çağırıcı ve alıcıların mahallerinin tespitinin, gerçek konuşmaların deşifre 

edilmesi ve tercümesinden daha yüksek öncelik statüsüne konulması emrini verdi. 

Bu, yeteri sayıda vasıflı tercüman bulmadaki ve bir çok hedeflerinin evde yapılmış 

sözlü kodlarının deşifre edilmesindeki zorluklar ve şüphelenilen teröristlerin çabucak 

yakalanması – veya öldürülmesi – ihtiyacından çıkıyordu. Diğer bir faktör de, gittikçe 

artan şifre kullanımı ve MGT’nın 256 bit’den daha karmaşık ticari sistemleri çözmede 

aşırı miktarda bilgisayar zamanı ve insan enerjisi kullanmadıkça maruz kaldığı 

zorluktu.  

MGT için, arazide müteharrik çağrılar için kullanılabilen ufak mavi cep telefonlarıyla 

haberleşen kimseler arasında, kıdemli Irak memurlarının olması talihli bir unsurdu. 

Bu casusluk teşkilatı için kilit fayda, cep telefonlarının Küresel Konum Sistemi çipleri 

ihtiva etmesi ve onların koordinatlarını MGT’na ifşa etmesiydi. Fort Meade’de, Bush 

iktidarı Bağdat’ın istilasına yaklaşırken, yakalanan Iraklı konuşmaları inceleyen 

analizciler ilerleme kaydediyorlardı. Bazı telefonları başarı ile bir sürü kıdemli 

memurlara eşlediler ve muhtelif zamanlarda, geniş bir coğrafi alanda yerlerini tespit 
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edebiliyorlardı. Savaş başladığında Irak liderliğinin başını kesmek için yapılan bir 

planın parçasıydı. 

Fakat, MGT’nin çok büyük iktidarına rağmen, savaşa olan acele istim toplamaya 

başladığında, MGT’nın toplayabildiği pek çok istihbarat müphem ve kütle imha 

silahları konusunda kesin olmaktan uzaktı. Hayden, “En iyi analizcilerimize, şimdiki 

sinyal istihbaratımızı insan istihbaratına kıyasla bir tüm yargılamalarını sorduğumda, 

sinyal istihbaratını ya müphem veya insan istihbaratını teyit eden olarak 

vasıflandırdılar,” dedi. Ancak, o zamanda, çok az insan istihbaratı vardı. Müphemiyet 

problemine ilâve olarak, Saddam Hüseyin’in aldığı ve ABD’nin izlediği araçların çoğu 

ikili-amaçlı idi, parçalar masum veya kötü amaçla kullanılabilirdi. Hayden’in sinyal 

istihbarat analizcileri ilâve bir hususu da belirttiler, Saddam zorlayıcı kısıtlama rejimi 

altında yaşıyordu. Dünyanın başka yerlerinde kanuni olan pek çok ticari alış-verişler 

aslında Irak’ın kısıtlamaları ihlâli idi. Dolayısyla, pek çok ticari işlemler ikili kullanımlı 

malzemeler ve ikili kullanımlı araçlardan oluşan belirsiz vasıftaydı.  

Hayden, “Bu işlemler hemen hemen gizli bir tarzda yapılmıştır. Şimdi, bu gizliliği 

Kütle İmha Silahlarının delili olarak, kısıtlama rejimi altında yaşarken normal ticari 

işlemlerin gizli tarzda yapılmasından nasıl ayırt edebiliriz? Delile bakarken, diyelim ki 

sen sinyal istihbarat analizcisisin ve bir yakalamaya bakıyorsun. Kabul edelim ki delil 

müphem – X ülkesine şüphenin zaafını verebilirsin, fakat ülke X, Irak ise, bu adamın 

kütle imha silahları programı hakkında yalan söylediğini biliyorsun, dolaysıyla 

müphem bir faaliyet hakkında bile şüphelenme temayülü var burada,” dedi.  

Şüphelere rağmen, Hayden savaş için hazırlıklara hiç itiraz etmedi ve 13 Ocak’ta, 

teşkilatın birkaç yüz kıdemli idarecilerini, çok gizli bir “şehir toplantısı” için Friedman 

Toplantı Salonunda bir araya getirdi. Birinci Körfez Savaşı sırasında kıymetli sinyal 

istihbaratının Washington’un ötesinde dağıtılmadığı tenkidi hakkında endişelenen 
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Hayden, bu sefer böyle olmayacak, dedi. Bu sefer, kilit istihbaratı hemen ön 

cephedeki askerlere, üzerinde acilen fiiliyatta bulunmaları için, dağıtılmasında büyük 

gayrete ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Nihayet Hayden, savaş için bir resmi, “Direktörün Beyanı” yayınladı. Kısmen şöyle 

dedi, “Yönlendirildiğimde, siyasi liderlere zamanlıca ve fiiliyata dönüştürebilecekleri 

bilgiyi temin ederken aynı zamanda da savaştaki kumandanlarımızın maksadı olan 

şok, sürat ve huşu temin eden bir sinyal istihbaratı operasyonu sürdürmeye niyetliyim 

. . . İstihbaratı girmesi gereken yerlere sokacağız. Her seviyedeki liderlerin sermeye 

olan engelleri kaldıracağını umuyorum.” Sinyal istihbaratını çabucak savaş 

meydanına taşımanın bir metodu, kod ismi Zircon olan yeni mesaj sistemini 

kullanmaktı. 

Arkasından, Hayden dikkatini ve teşkilâtının dev kulaklarını Birleşmiş Milletlere 

döndürdü. Üç ay önce, Bush iktidarı Kongrenin her iki bölümünden savaşı için destek 

kazanmıştı. Memleket geniş çapta kani olduğundan, Bush, Dış İşleri Bakanı Colin 

Powell’ın dünyanın geri kalan kesiminin Birleşmiş Milletlerin (BM) Irak’a karşı kuvvet 

kullanmaya yetki veren kararı ile ikna edilmesi yolundaki tavsiyesine gönülsüzce 

katıldı. Karar üzerinde oy verme yaklaştığında, Hayden, BM ve bilhassa Genel 

Sekreter Kofi Annan ve Güvenlik Konseyi üyeleri üzerindeki gizli dinlwemelerini 

arttırdı.  

Annan’dan önceki, Boutros Boutros-Ghali, “Ofisime girdiğim ilk gün, ‘Farkında ol, 

ofisin böceklenmiştir, evin böceklenmiştir ve böceklemeye muktedir üye ülkeler 

yapması bir nevi bir ananedir.’ Bu, Güvenlik Konseyi üyelerini de ihtiva edecekti. 

Ofisinin, evinin, arabanın ve telefonunun böceklenmiş olduğunu bilmek havsalanda 

olsun.” 
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İngilterede, Parlamento üyesi ve Başbakan Tony Blair kabinesinin eski üyesi, Claire 

Short, Irak savaşının başlamasından haftalar önce, BM Genel Sekreteri Kofi 

Annan’ın mahfuz konuşmalarının gizli suretlerini okuduğunu kabul etmesi, fırtına 

çıkarmıştı. Suretler, muhtemelen MGT tarafından yapılmıştı ve onları Baş Bakanın 

ofisine veren Britanya Gizli Dinleme teşkilâtı GCHQ ile paylaşmıştı. 

Short, “O zamanda, Birleşik Krallık (BK) da Kofi Annan üzerinde casusluk yapıyordu 

ve ne olup bittiği hakkında raporlar ediniyordu,” dedi. “Bunlar yapılıyordu. Kofi’nin 

ofisindeki de epeyce zamandır yapılıyordu . . . Kofi Annan’ın konuşmalarının 

suretlerini görmüştüm. Gerçekten de, savaş başlamak üzereyken, Kofi ile konuşmam 

olmuştu, düşündüm ki, ‘Aman azizim, bunun da bir sureti olacak ve onla benim ne 

söylediğimi kimseler görecek.’” 

MGT, kezalik, BM Güvenlik Konseyinin kararsız üyeleri üzerinde de vahametle gizli 

dinleme yapıyordu. 8 Kasım, 2002’de, üyeler, şayet Irak bu verilen son fırsatla 

silahsızlanma mecburiyetine uymadığı takdirde gayet ciddi sonuçların vuku bulacağı 

ihtarını yapan Karar 1441’i geçirdiler. Washington’a göre, bu eğer tüm olarak 

uymadıysalar Irak’a karşı savaşını başlatma yetkisi gibi göründü, ama Londra itiraz 

etti. Irak’a karşı askeri harekatı destekleyen çok az nüfuzu ile, Baş bakan Tony 

Blair’in hükümeti, tüm BM destekli istilayı başlatmadan önce, özellikle savaşa yetki 

veren ikinci bir kararın gerekli olduğunu önerdi. Gönülsüzlükle, aslında arkadaşı 

Blair’e lütuf olarak, Bush bu tavsiyeyi kabul etti. 

Ocağın sonuna doğru, Bush ve Blair iktidarları Irak’ın tüm olarak silahsızlanmada 

başarısız olduğunu kararlaştırdı ve sonuç olarak, Güvenlik Konseyinin tarafsız 

üyelerine savaşa gitme kararı lehine oy vermeleri için muazzam baskı yapmaya 

başladılar. Savaşa karşı çıkan diğer tarafta, Fransa, Almanya ve Rusya vardı. 

Böylece, “Orta Altı” diye bilinen – Angola, Kamerun, Şili, Meksika, Guinea ve 
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Pakistan – aniden Amerikanın arkadaşlığı için baş namzetler ve MGT’nın gizli 

dinlemesi için kilit hedefler oldular.  

MGT, bir poker oyunundaki hiylekâr gibiydi: diğer oyuncuların elindeki kartları bilmek 

Birleşik Devletlere kritik avantaj verecekti. Delegeler memleketleri ile haberleştiğinde 

dinlemekle, MGT, hangi yönde oy vereceklerini, hangi konumları tercih ettiklerini 

veya karşı çıktıklarını ve müzakere konumlarının ne olduğunu keşfetmiş olacaktı. 

Teşkilat, keza, ihtiyaçlarının alametlerini, meselâ bir karayolu, bir baraj veya avantajlı 

ticari anlaşma gibi, öğrenebilirdi ve örtülü bir rüşvet tarzında, ABD bu memlekete 

çömertce “yardım paketi” temin edip inşaatı için ödeme yapabilirdi. 

MGT’nın içine girdiği hususlar arasında, Orta Altı’nın gizli bir toplantısı vardı. Orta 

Altı, silâh müfettişlerine işlerini bitirmede daha uzun zaman vererek, Irak’daki savaşı 

önlemek için son bir gayretle bir bağdaştırıcı kararı arıyorlardı. Meksika’nın eski BM 

büyük elçisi Adolfo Aguilar Zinser’e göre, Amerikalılar nasılsa toplantıyı öğrendiler ve 

müdahale ettiler. Zinser, planı öğrenmelerinin yalnızca elektronik izleme sonucu 

olduğunu belirtti. Zinser, Amerikalılar toplantıyı öğrenince, “Dediler ki, ‘Bu fikirden 

hoşlanmadığımızı bilmelisiniz ve bunu ortaya çıkarmanızdan da hoşlanmıyoruz.’” 

ABD Kongresini ve Amerikan halkını zaten kazandığı için, Bush iktidarı yarım düzine 

üçüncü dünya ülkelerinin onlarla savaş arasına girmesine izin vermeyeceklerdi. 

Böylece, 31 Ocak’ta, MGT, Orta Altı’yı hedefleme çarkını sıkıştırdı. Sinyal İstihbarat 

Bölümünün bölgesel hedeflerden sorumlu müsteşarı, Frank Koza, MGT’nın Britanya, 

Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki Beş Gözler ortaklarına çok gizli memo 

göndererek yardımlarını istedi, 

Muhtemelen şimdiye kadar işittiğiniz gibi, Teşkilât bilhassa BM Güvenlik Konseyi 

üyelerine (eksi ABD ve Büyük Britanya, şüphesiz) yönelmiş bir gayret sarf 
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etmektedir, amaç, üyeliğin sürmekte olan müzakereye nasıl davrandığı, ilgili kararda 

nasıl oy vereceği, ne gibi tutum ve müzakere konumları düşündükleri, 

ittifaklar/bağımlılıklar, vs. hususlarında anlayış geliştirmektir. Bütün bu bilgiler, ABD 

siyasetçilerine ABD amaçlarına uygun sonuçlar elde etmede veya sürprizleri 

önlemede fayda sağlayacaktır.  

Koza, ilaveten, “Resmi kanallardan buna benzerleri, bilhassa, Dış İşleri Bakanı Colin 

Powell’ın  BM Güvenlik Konsey’indeki sunumunu müteakip gelecek haftanın 

ortasında bu gayretin azamiye çıkmasında, daha fazla işitmekte olacağınızı 

zannederim.” Powell tarafından verilen bu sunuş sırasında, Bush iktidarı savaşı 

başlatmadan önce son büyük tartışmasını yapacaktı – ve MGT de bu sunuşta ileri bir 

rol oynayacaktı. 
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SAVAŞ 

 

 

Hollywood yapımcıları gibi, Beyaz Saray Irak Grubu, Irak’ta  savaşa girme gereğini 

sadece Amerikan halkına değil, fakat dünyanın geri kalan şüpheci kesimine de 

satmak için harikulade bir medya oluşumu arıyordu. Cevap, 1962 Küba Füze 

krizinden bir sahneyi yeniden oynamaktı. Sahnede, o zamanki Kennedy iktidarı BM 

elçisi Adlai Stevenson, televizyonda Güvenlik konseyindeki Sovyet mütekabilini 

Kübadaki balistik füzeler için sıkıştırdı. Bütün dünya seyrederken, Stevenson, 

Kastro’nun adasında Rusların kütle imha silahları sakladığını ispatladı. Kırk sene 

sonra, Stevenson’ın rolü, yirmi birinci yüzyıl ses ve ışık gösterisiyle Dış İşleri Bakanı 

Colin Powell tarafından oynanacaktı. Muhtemelen Bush iktidarının en güvenilir üyesi 

olarak, Powell mükemmel bir seçimdi ve Güvenlik Konseyi de Beyaz Saray Irak 

Grubunun Irak’a karşı hayali iddiaları için ideal yerdi.  

5 Şubat, 2003’de, Powell yuvarlak Güvenlik Konseyi masasında yerini aldı ve 

davasını dünyaya duyurdu. Bilhassa iddialı lisanı ve vasıfların yokluğundan dolayı 

güçlü ve ikna edici bir performanstı. “Meslektaşlarım,” diye başladı, “Bu gün 

vereceğim her ifade, güçlü kaynaklarla desteklenmektedir. Bunlar iddialar değildir. 

Size verdiğimiz, kuvvetli istihbarata dayanan gerçekler ve kanaatlerdir.” Muhtemelen 

en dramatik ve en ikna edici delil olarak düşündüğü Irak askeri personelin MGT 

yakalamaları ile konuşmasına başladı. 

“İşiteceğiniz, hükümetim tarafından izlenmiş bir konuşmadır. Geçen sene 26 

Kasımda yer alır, Birleşmiş Milletler ekibinin Irak’ta teftişlere yeniden başlamasından 

bir gün önceydi. Konuşma, Irak’ın seçkin askeri birimi, Cumhuriyet Muhafızlarından 
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biri albay ve diğeri tuğgeneral iki kıdemli subay arasındadır.” İlk yakalamada, albay, 

“Bu aracı tadil ettik . . . Onlardan biri görürse, ne diyelim?” Bunun al-Kindi şirketinden 

olduğunu belirtir. “Ya, ya. Sabahleyin sana geleceğim. Bazı tavsiyelerim var. Sizlerin 

geride bir şey bırakacağınızdan endişeleniyorum.” 

30 Ocak, 2003’de kaydedilmiş ikinci yakalama, Cumhuriyet Muhafızları baş karargahı 

ile sahradaki bir subay arasındadır. Baş karargah, “Bu gün, Cumhuriyet muhafızları 

kurmay başkanı tarafından konferansda verilen bir emir var,” der. “Onlar sizdeki 

cephaneyi teftiş ediyorlar . . . yasak cephane olması ihtimali için . . . Size dün, bütün 

alanları, çöp alanlarını, terk edilmiş alanları temizlemeniz için mesaj gönderdik. 

Orada hiçbir şey kalmasın . . . Mesajın muhtevasını icra ettikten sonra, mesajı sil.” 

Dinleyen subay da bunu kabul eder. 

Powell, üçüncü bir yakalama da, dedi, “Cumhuriyet Muhafızlarının ikinci 

kolordusundaki bir yüzbaşıya bir albay tarafından emir verildiğini gösterir, ‘telsiz 

talimatlarından “sinire etkili maddeler” tabirini çıkarın.’” 

Seneler boyu Irak haberleşmelerini izlemede, MGT’nın elindeki en iyi hususlar 

bunlardı – “tadil edilmiş araç” hakkında tavsiye, “yasak cephaneyi” atma emri ve 

“telsiz talimatlarından ‘sinire etkili maddeler’ tabirini çıkarma emri. Hatta, MGT 

Direktörü Hayden bile, bunların müphemden birazcık fazla olduğunu kabul etti. Bir 

mülâkatta Hayden, “Bize soruldu, elinde ne var?” dedi. “Ve bu üç şeyde dahil birkaç 

şey çıkardık . . . Onların metin analizini itibar edersen, belirsizdirler. Bunu dedikten 

sonra, adam buna olan bütün referansları kod defterinden çıkar dediği zaman veya 

diğer adam, ‘bu tadil edilmiş araçlardan bir tanesi var burda’ dediği zaman, 

şüphelenmek için entelektüel olarak engelli veya sahtekâr olman gerekmiyor.” 
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Hayden, “ Ne şekilde tadil edilmiş?” diye sorulduğunda, “Bilmiyoruz. Bu da 

müphemiyetdir. Ama, biz genede bunları söyledik . . . Kalbimde, onların her biri, bu, 

şu veya diğeri diye açıklanabilirdi. Beraberce iyi bir paket yaptılar . . . Şimdi diyorsun 

ki onlar müphem. Ya, bunu kabul ediyorum, entelektüel olarak düşünebilirim ve sen 

onların bazılarını açıklayabilirsin . . . Meselâ, bu ‘sinire etkili maddeler’ tabirini kod 

defterinden çıkarmayı ele alalım. Masumsam ve tahta perdenin diğer tarafından 

bakıyorsam, ‘Aa, insaf yahu, Allah aşkına, hepimizin kod defteri vardır, onun içinde 

referanslara ihtiyacımız vardır; savaş alanında sinire etkili maderde için kodlu 

kelimelerinin olmadığını mı bana söylüyorsun. Siz budalalar, bütün modern orduların 

böyle kodlu kelimeleri vardır.’” 

Gerçekten, bu yakalamaların müphemiyetine rağmen, Hayden, Irak’lıların şiddetle bu 

davaya karşı çıkmadıklarına şaşırmıştı. “Bunu yapmadılar. Dedikleri, bunların üçüncü 

sınıf sahtekârlıklar olduğu ve her hangi bir lise talebesinin bunları yalandan 

uydurabileceğiydi. Bu bana çok ilginç geldi, metinlerinin tenkidi veya liyakatlerine 

hücum etmek yerine, bunları sahtelikle nitelendirdiler. Buna bakıp dedim ki, “Niye bu 

yoldan gidiyorsun?” Müphemiyet hissini azalttı. Bu yakalamalar hakkında aklımda 

kalan müphemiyet, Irak hükümetinin onlara verdiği karşılıktan dolayı azaldı.” 

Hatta, Powell’ın küçük görev ekibinde bile, MGT yakalamaları – en dramatik delil 

olmasına rağmen – müphem olarak itibar ediliyordu. Bir kıdemli memur, “Bir 

Cumhuriyet Muhafız birliğinden bir yüzbaşı Hindi [hakaretamiz isimlendirme] ‘Sinire 

etkili maddeleri haberleşme talimatından çıkar’ dediğinde,” dedi, “bunun iki manası 

olabilir. Biz onu, ellerinde sinire etkili maddelerin olduğunu müfettişlerin bilmemesini 

istedikleri yönünde anladık. Fakat, madalyanın diğer tarafı da olabilirdi. Onları yok 

ettiler ve böylece, artık ihtiyaç kalmadığı için referansları kod defterinden 

çıkarıyorlar.” 
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Fakat, bu en iyi delilin ne kadar zayıf ve müphem olduğu umuma açıklanmadı. Halka 

tam aksi söylendi. Yakalamaları işitmesine ilâveten, Powell, biyolojik silahların korku 

verici konusunu da dikkate getirdi. “Saddam Hüseyin, gas gangreni, veba, tifüs, 

tetanos, kolera, deve frengisi ve kanamalı ateş gibi hastalıklara sebep olan 

düzinelerle biyolojik maddeleri inceledi. Ve kezalik, çiçek hastalığı geliştirmede bilgisi 

vardır.” Akabinde uyardı, “Irak’ın biyolojik silahları üzerindeki kalın istihbarat 

dosyasından çıkan en endişe verici husus, biyolojik maddelerin yapılması için 

kullanılan müteharrik üretim tesislerinin varlığıdır.” 

Nihayet, 20 Mart, 2003’de saat 03:15 sularında, Bağdat üzerine demir yağmuru 

başladı ve 29,199 bomba düştü. Bush iktidarı bunu, “şok ve huşu” diye 

isimlendirecekti. Altı bin mil ötede, bombaların patlamasını dinlerken Kinne ve Berry 

arasındaki sürtüşme devam etti. Kinne, “Şok ve huşu sırasında Berry’nin, ‘O 

barbarları cehenneme kadar bombalıyacağız,’ demişti.” dedi. Berry, Highlander 

Biriminde olan herkese e-posta göndererek, “Şok ve huşu sırasında onları şiddetli 

bombalamayla vuracağız,” demek istemişti ama, yanlışlıkla “şiddetli” yerine “tüylü” 

yazmıştı [İngilizcede, fury vs. furry]. Kinne, “ Çok komikti,” dedi. 

Kinne, görev yerinde oturup, birkaç Amerikan NGO yardım işçilerinin güvenliğe 

ulaşmaya çabalamasını ve her birkaç dakikada bir bulunduğu yeri baş merkezlerine 

vermelerini dinliyordu. “O gece, ilk istilanın başladığı zaman, iki Amerikalının bir yere 

gitmeye çalıştığını işittim. Bulundukları yerleri bildirmek için merkez ofislerine sık sık 

telefon ediyorlardı ve birazda korkmuşlardı. Onları izliyordum, zira onların yerini 

güncelleyerek, kendi müşterilerimize yüksek öncelikli raporlar gönderiyordum.” Kinne, 

raporların bulundukları yerde bir hücum olmasına ikaz olacağını ümid etti.  

Aşağı yukarı aynı zamanda, Iraklı muhalif Ahmed Çalabi liderliğinde ve Irak Milli 

Kongresi (IMK) isimli bir gruptan, yakalanmış bir faks geldi. Bush iktidarındaki yeni 
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muhafazakarlara yakın olan Çalabi, kendisinin Saddam Hüseyin yerine memleketin 

lideri olabilmesi için Irak’a karşı savaş çıkarmak için ABD hükümetine baskı 

yapıyordu. Saddam Hüseyin’in kütle imha silahlarına sahip olduğuna dair “delilinin” 

sonradan sahte olduğu ortaya çıktı. Kinne, “Fax geldiğinde, analizci onu bastı ve 

bana verdi. İncelediğimde, füzeler hakkında bir şey söylediğini gördüm,” dedi. 

Dikkatini kaybolan iki Amerikalıya çeviren Kinne, faksı ihmal etti. “İçimdeki ses, eğer 

Amerikalıları izliyorsak, hiç olmazsa, ihtiyaçları olduğunda yardımcı olmalıyım. 

Vardiyamım sonunda, gece yarısı vardiyasına gelen arkadaşlara bu iki Amerikalının 

her on beş, yirmi dakikada bir telefon ettiklerini söyledim. Ayrıca, o faksın geldiğini 

bahsettim. Onların da faksı görmeye vakti olmadı. Ertesi gün, gündüz vardiyasında, 

nihayet, birisi faksı tercüme etmeye başladı.” 

Faksda, kütle imha silahlarının farzedilen yerleri hakkında Çalabi tarafından iddialar 

vardı. Böyle bir bilgi, ABD başkanının masasına beş dakika içinde ulaşacak şekilde 

tasarımlanmış ve MGT’nın en öncelikli mesajı, CRITIC olarak, derhal gönderilmesi 

gerekirdi. Kinne, “Faksın ne olduğunu anladıklarında hepimizi bir araya topladılar,” 

dedi. Müdafaası olarak, Kinne, Çalabi’nin kredisinin olmadığına işaret etti. “Berry’e 

kasden dedim ki, ‘Bir faks’da böyle yazılması, onun gerçek olduğu manasına gelmez. 

Niye böyle her şey siyah beyazmış ve bu faks sanki gerçeği yansıtıyormuş gibi 

davranıyoruz?” O da cevaben, “Analizci değilsin, yakalayıcısın, istihbaratın doğru 

olup olmadığını kararlaştırmak senin görevin değildir, senin görevin istihbarat 

toplamaktır.” 

Kinne, sonradan, tüm bu durumun çok şüpheli olduğunu düşündü. “Gerçekten 

acayip,” dedi. “Pek çok fakslar gelirdi, ama yeterince lisancılarımız olmadığından, her 

faksle uğraşmaya zamanımız olmuyordu ve kimse de bir şey demiyordu.” Çalabi 

mesajı “birisinin bu faksa ne olduğunu sorduğu ilk idi. Her nasılsa, birisi bizleri aradı 
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ve bu faksa ne olduğunu sordu. Bunun üzerine merak ettim, acaba bizim 

hükümetimiz Irak Milli Kongresine (IMK) sersemce nasıl bilgi ihbarı yapılmasını 

söyleyip, bizim onu yakalamamızı mı istiyordu . . . Kasden yaptıklarına hiç şüphem 

yok, böylece askeriyeye propaganda yapıyorlardı . . . 2004’ün başında, askeriyeden 

çıktıktan sonra, bir gün jimnastik hanede bir gazete okuyordum, galiba Newsweek 

veya U.S. News and World Report, orada ufak bir haber vardı, bize IMK’nin sahte 

bilgi beslediğini bulduğumuzdan bahsediyordu. Aniden CRITIC’i hatırladım ve kanım 

buz gibi oldu. Bütün bunların bir sürü sıçık olduğunu anlıyorsun.” 

Aynı gece, Kinne, başlıca harbi izleyen muhabirlerin kaldığı Filistin Otelinin ABD 

askeriyesinin hedef listesinde olduğunu buldu. Gizlice dinlerken, korkmuş 

muhabirlerin ABD’deki evlerini veya raporlarını vermek için editörlerini aradıkları 

işitiyordu  ve birisinin askeriyeye bu mahalli bombalamaktan kaçınmaları gerektiğini 

düşündü. “Berry’e gittim ve muhabirlerin orada kaldığını, fakat oranın muhtemel bir 

hedef olduğunu ve birisinin bir şeyler yapması gerektiğini,” söyledi. Cevabı beni çok 

kızdırdı, “kumanda zincirinin yukarısında birisi ne yaptığını biliyor,” dedi. 

Diğer bir zamanda, Kinne, Amerikalı ve Britanyalı yardım işcileri arasındaki bir 

konuşmayı gizlice dinliyordu. Britanyalı, “Dikkatli ol, zira Amerikalılar dinliyorlar,” dedi. 

Amerikalı da, “Hayır, dinlemiyorlar; Ben USSID 18 tarafından korunuyorum; benim 

üzerimde casusluk edemezler; Ben bir Amerikalıyım,” dedi. Bu kırmızı alarmların 

çıkmasına sebep oldu ve ilgililer maymun gibi davrandılar. Bunu, aklanmamış 

civillerin MGT belgesi (USSID 18) hakkında bilmemeleri gerektiğinden, büyük bir 

güvenlik kaybı olarak itibar ettiler.  

Savaşın başlangıcında, yerde istihbarat ajanları olmadığından, askeriye Saddam 

Hüseyin’in adamlarını bulmak için MGT’na güvenmek mecburiyetinde kaldı. Fakat, 
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Teşkilat zaten Thuraya Küresel Konum Sistemi çözünürlüğünün sadece yüz metre 

yarıçapında – üç tane Amerikan Futbol sahasından daha büyük – olduğunu 

bulmuştu. Böylece, telefon edenin tam yeri, 31,400 metre kare alanda bir yerde 

olacaktı. Bunların çoğu yoğun ve sıkışık şehir mahalleleriydi. Bu demekti ki, Irak’lı 

memurları Tomahawk kruz füzeleriyle veya iki bin poundluk derin delici bombalarla 

öldürmek, tam isabetli hedefleme meselesi değil, daha ziyade, çok geniş bir 

kalabalığa kör şekilde ateş etmek gibiydi. Bu silahlar, gitmeleri gereken noktaya tam 

vardılar ama, bir tek Iraklı memur vurulmadı bile – yüzde 100 hata oranı. Bunun 

yerine, çok büyük sayıda masum Iraklı siviller öldürüldüler.  

Highlander operasyonun aldığı her şey şifreli değilken, Kinne, arada sırada bir 

şahısın devamlı olarak kodlu harfleri ve rakamları okuduğu bir sesli mesajı yakalardı. 

“Bir noktada, kodu anlamaya başladık, sırf kodlu olan konuşmaları alıyorduk,” dedi. 

Bu mesajların MGT genel merkezine deşifre edilmesi için gönderilmesi gerekiyordu. 

“Bize anahtar şifreyi göndermiyorlardı, böylece bize tercüme etme veya kodu deşifre 

etme müsaadesi vermiyorlardı. 1996’larda daha önceki görevlerde, analizcilerimize 

kilit şifre anahtarını veriyorlardı, böylece onların kendileri deşifre ediyorlardı.” MGT’ye 

gönderilen alfanümerik mesajlardan biri sonunda bunlara geri gönderildi ve Kinne 

açıkladığına şaşırdı. “O kodlardan biri, Saddam Hüseyin’in bulunduğu mahaldi. Bir 

onu yakalanmasından önce edinmiştik ama, yakalanıncaya kadar kodun ne ihtiva 

ettiğini bize söylemediler. Dolayısıyla, onun yakalanmasında o yer bilgisi faydalımıydı 

bilmiyorum.” 

Kinne genelde telefon çağrılarını yakaladıktan sonra, yakındaki diğer bir grupta bu 

numaraları kullanarak aralarındaki saklı bağlantıları bulmak için geniş çizelgeler 

yapıyorlardı, bu tekniğe, “çağrı zincirleme analizi” denir. Kinne, “Kimin hangi 

numaralara telefon ettiğini gösteren kocaman Inmarsat telefon diagramları 
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yapıyorlardı,” dedi. Çağrı zincirlemesi yapmak için analizciler PatternTracer denilen 

ve McLean, Virginia’da i2 şirketince yapılmış bir yazılımı kullanıyorlardı. i2 şirketinin 

açıkladığına göre, “Şüphelenilen teröristler çağrı faaliyetlerini saklamak için epeyce 

uğraştıklarından, PatterTracer, onların çağrı kayıt veri hacminde gizli bağlantıları 

bulmada kullanılır. 

PatterTracer’e ilâveten, MGT Georgia’daki analizcilerin bilgisayarlarında gizli veya 

gizli olmayan bir sürü veri maden çıkarması, trafik analizi ve sosyal ağ analizi aletleri 

vardı. Bunlar arasında, Agility, AMHS, Anchory, Fastscope, Hightide, Hombase, 

Intelink, Octave, Document Management Center, Dishfire, CREST, Pinwale, 

COASTLINE, SNACKS, Cadence, Gamut, Mainway, Marina, Osis, Puzzlecube, 

Surrey, Tuningfork, Xkeyscore ve Unified Tasking Tool. MGT, keza, hariciler diye 

bilinen, milyonlarca yakalanmış mesajlara ait adres bilgisini ihtiva eden geniş veri 

tabanı idame ettirir. Bunlar, Küresel Veri Faydalanma veritabanı, Haberleşme Harici 

Notasyon Listesi ve Haberleşme Haricileri Veri Yatırma ve Entegrasyon Merkezi diye 

bilinir.  

Kinne, Highlander operasyonunun büyük başarısı anlamında çok az husus gördü. 

“Zannediyorum ki, zamanla belki bir al-Kaide ağı bulduk, ama bu hususta çok aşikâr 

değilim.” Kinne’nin oradaki bütün zamanında, gönderilen sadece bir CRITIC mesajı 

da Çalabi’den gelendi. Terörizme veya al-Kaide’ye ait yayınlanmış hiçbir mesaj 

yoktu. 

Kinne, “Memleketimiz ile ne olduğu ve Anayasa hakkında çok korkuluyum,” diye 

kanaat verdi. “Ve o iki senelik hizmet içinde, her şeyin nasıl aşırı şekilde kötüye 

dönüştüğünü gördüm. İçimdeki bir parçam, askeri yeminimi gereken tüm ölçekte 
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tutmadığıma daima esef edecektir. Bir asker olarak, Anayasayı bütün dış ve iç 

düşmanlara karşı savunacağımıza yemin ettiğimizi biliyorsun.” 

Irakta, hükümetin çökmesi ve Amerikan işgalinin başlamasından sonra, MGT Yeşil 

Bölgede geniş bir anten çiftliği kurdu. Gerçi kapısında bir ismi yoktu ama, lakabı, 

CIA’nin bin Laden biriminden türetilmiş, Kamp Alec’di. Takriben yüz metre boyunda 

ve elli metre eninde olan bu tesiste, bombaya dayanıklı çatılarıyla dört tane tek katlı 

bina ve bir sürü mikrodalga ve yüksek frekans antenleri taşıyan yüksek bir kule vardı. 

İlaveten tesiste, orta çapta iki uydu tabağı vardı. Tüm tesis MGT Güvenlik Programı 

kod ismi Viper’ın bir parçasıydı.  

Ana hedefler, Bağdat içinde ve çevresindeki alanlarda bulunan binlerce cep 

telefonuydu. Bunların birçoğu, sayıları gittikçe artan ve yol kenarına bombalar gömen 

isyancılar tarafından kullanılıyordu. İzlemeler bir kere antenlerle yakalanınca, 

tesisdeki penceresiz dört binadan birine gönderiliyordu. Orada çalışa biri, “Bilginin 

girdiği bir dizi bilgisayarlardı,” dedi. “Orada sık sık havan topu ateşi altındaydık.” Veri 

oradan Yeşil Bölgede CIA ile müştereken paylaşılan binadaki MGT baş merkezine 

giderdi, ve keza, en çok analizin yapılacağı MGT Georgia’ya giderdi. Bu kaynağa 

göre, “Toplanılan veri, Ortak Özel Operasyonlar Kumandanlığının Iraktaki siteleri 

vurmak için kullandığı üzerinde fiiliyat yapılabilir istihbaratın yüzde 75’ini temin 

ediyordu.” 

Faulk,  “Kelime kelime suretini çıkaracaksın ve kavun kelimesinden sonra ‘bu şahsın 

ses tonu itibarıyla hakikaten kavunlar hakkında konuşmadığı kanaatinde olduğunu’ 

belirten bir ufak not koyacaksın. Ses tonuna gelince, pek çoğu içgüdüsel kanaatti,” 

dedi. “Bize aslında, hedeflenen kimselerin gerçekten terörist işinden suçlu oldukları 

hakkında işlem sonrası iyi bir geri besleme verilmemesi bir problem oluyordu, zira 

yargımızı kullandığımız bu ses tonu üzerinde gerçek bir geri besleme alamıyorduk. 
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Meselâ, bina uçurulduktan sonra, içinde silahlar ve bombalar buldun mu? Bu 

adamları birbirlerine çağrı yapıp, örtülü kelimelerle günün konuları hakkında 

konuşuyor buluyorsun. Böylece, irticali patlama aygıtı değil, fakat  gerçekten kavun 

satan bazı masum insanları öldürme tehlikesini yaratıyorsun. Diyelim ki birisi bir 

kamyon dolusu kavunla gidiyor ve diğer birisi de bu adamın gerçekten kavun taşıyıp 

taşımadığı yargısını yapacak – yüreği yakan husus da bu aslında. Ve sekiz bin mil 

ötedeki küçük bir odaya bir adam koyuyorsun ve bu adamın bu yargıyı yapabilmesi 

gerekiyor. Pek çok masum kimseyi öldürmüş olabileceğimiz beni düşündürmeye 

başladı, ama gerçeği bilebilme imkanım yoktu . . . Pek çoğumuz buna aldırmaz bile . 

. . İşte bu sebepten dolayı bu işten ayrıldım – bu yargıyı yapabilmek ve daha sonra 

pişman olacağım bundan dolayı insanların öleceği veya yaşayacağını bilmek, ben 

bununla yaşayamam, yapmak istediğim bir yanlış değildir.” 

Irak’ın Bush iktidarına olan büyük önemine rağmen, pek az kıdemli MGT memurları 

sekizinci kattaki rahat ofislerini terk edip savaş bölgesini ziyaret ettiler. Bunun tek 

istisnası Eric Haseltine idi. Disney şirketinden devşirilen Haseltine, Teşkilatın 

düşünce tarzını yüceltme görevi ile yardımcı direktör olarak işe başlamıştı. Haseltine, 

“Hayden sıra dışı bir insan istemişti,” dedi, “böylece, bu sıra dışı kimseyi bulacak 

kelle avcısı tuttu ve Disney’den daha fazla sıra dışı kimseyi bulamayacağını anladı.” 

Başlangıçta biraz ters düşmesine rağmen, Hazeltine çabucak ortama uydu. “Yabancı 

olduğum söylenildi,” dedi. “Her nasılsa ortama uyabildim, zira ben manyakca 

ustaydım ve burası da manyakca ustalar teşkilâtıdır – ya lisan üzerinde manyakca 

ustasındır veya matematik veya bilgisayar üzerinde manyakca ustasındır: ve 

dolayısıyla, bir manyakca usta diğer manyakca ustayla resonans eder.” Bir toplantı 

sırasında, “Çerenkov radyasyonu vektörize’dir ve onun bir kabul konisi vardır,” 
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dediğinde, manyakca usta ehliyetini çabucak kazandı. Hazeltine’e göre, “Vektörize 

Çerenkov Radyasyonu  dediğimde, manyakca ustaydım, sadece elbise değildim.” 

Haseltine, CIA ve MGT’deki kültürler arasında geniş bir boşluk buldu. “CIA kişiye 

dönük bir yerdi. Konforlu bir yerdi – dünyanın her yerinden şeyler vardı – Arkadaşca 

bir yerdir. MGT ise makinelere arkadaşça bir yerdi. Yükseltilmiş zeminler, ebediyen 

paralel giden uzun boş koridorlardan oluşmuş yer. CIA’de iyi satıcı olan ve dışa 

dönük daha fazla kimse bulursun. CIA’de insanlar sokak becerikliydiler ve MGT’da 

insanlar düşünce becerikliydiler.” Ve teknoloji hayatın her safhasını istila ettiğinden, 

“gelecek, istihbarat görevlerinin en çoğunu Fort Meade’e (MGT) doğru itiyordu.”  

Hazeltine, “Eğer, Rusya hakkında konuşuyorsan, İnsan İstihbaratı gerçekten 

önemlidir,” dedi. “Eğer, al-Kaide hakkında konuşuyorsan, İnsan İstihbaratı önemli 

olmalıdır, ama Sinyal İstihbaratı daha önemli oluyor. Şayet, Suriye’deki bir terörist 

isem ve Tahran’daki bir teröristle haberleşmek istemşsem, AOL veya Hotmail 

kullanıyorumsam, konuşmam Reston, Virginia’dan veya Seattle’dan geçecek. 

Coğrafya ölüdür. Fiziksel sınırlar mevcut olabilir, fakat siber ortam onları tanımıyor.” 

Gizlice dinleme bir mesele değildir, dedi, MGT için zorluk onların hepsini birer birer 

ayıklamaktır. “Bizim her şeyi toplama kabiliyetimiz, topladığımızı anlama 

kabiliyetimizin çok üstündedir – ve bu da merkezi bir problem, çekirdek bir problem. 

Başkaları duysa şaşırırlar ki, şu kabloyu nasıl oltalayacağız veya şu büyük anteni 

nasıl kuracağız veya şu transmisyonları nasıl toplayacağız, bunlar bizim için bir 

problem değildir.” 

İşine başladıktan kısa bir müddet sonra, Haseltine uçağa binip teşkilâtı savaş alanı 

açısından görmek için Bağdat’a gitti. “Bu gün içinde olduğumuz savaşlar, istihbarat 

savaşlarıdır,” dedi. “Eğer sinyal istihbaratının bir numara olduğuna inanıyorsan, o 

zaman MGT savaşın en önemli bir parçası olur.” Fakat, Irakta ne bulduğuna şaşırdı. 
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“Irakta epeyce zaman sarf ettim. MGT’dayken, oraya üç defa gittim. İkinci defa 

Iraktan geldiğimde, General Hayden’le oturdum ve dedim ki, ‘Efendim, iyi haberler 

var ve kötü haberler var. Kolordu seviyesi ve yukarısında, herkes seni seviyor. 

Tümen ve daha aşağısında, inanamayacağın şekilde senden nefret ediyorlar.’ Bunu 

daha önce kimseden işitmemişti. Sebepte, kolordu seviyesi altında MGT mevcudiyeti 

yoktu.  MGT bilgisi belli bir seviyeye kadar indi ve orada durdu. tepeye gelen 

hususlar aşağıya sızmıyordu.” 

Hazeltine, teşkilâtta o zaman iki yıldızlı generale eşdeğer rütbede idi. Savaş 

bölgesine olan ilk seyahatinde şok oldu. “O tümen için istihbarattan sorumlu bir 

yarbay’ın ofisinde oturdum,” diye hatırladı. Ve dedim ki, ‘Albay, benim sana yardım 

edebilmem için senin bana yardım edebilmene yardım etmek için buradayım.’ Bana 

dedi ki, ‘Siktir ol git benim ofisimden,’ Dedim ki, gideceğim ama önce neden olduğunu 

söylemen lâzım. Sen MGT’de büyük sıçıksın; siz öyle bir göt deliğisiniz ki, dedi. 

benim teşkilâtta yardımcı direktör olduğumu biliyordu ama aldırmadı. Dedi ki, ‘Sizler 

kocaman bir paslı çarksınız ve biz de hızlı çarkız. Sizin çarklarınız bizim çarklarımızla 

bağdaşmaz ve bize yardımcı olamazsın.’ Diyor ki git buradan. Siz büyük, yavaş ve 

kırtasiyecisiniz. MGT’nın kıdemli seviyelerin altında çok kötü şöhreti vardı, zira ondan 

hiçbir değer görmediler. Ama bu, MGT’nın hatası değildi. Ordunun bilgiyi üst 

seviyenin altında paylaşmama seçimi MGT’nın hatası mıydı?  Ama, onun için MGT’nı 

suçladılar.” Hayden’den nefret etmiyorlardı, MGT’dan nefret ediyorlardı. 

Albay’ın şikâyetçi olduğu hususlardan biri, MGT’nın ona işlenmemiş, tercüme 

edilmemiş ve analiz edilmemiş yakalamaların orijinallerini göndermesini istemesiydi. 

Teşkilât böyle bir şeyi çok nadiren yapardı. Haseltine, “Çiğ veriyi istediler,” dedi. 

“Dediler ki, ‘Hey, bazı şeyler topladın, bize ver, analizi biz yapacağız.’ İşte bu albayın 

anlayamadığı iki husus vardı. Eğer biz sana çiğ suretleri bir Arapça lehçe içinde 
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verseydik, kaç tane Arapça lisan uzmanın vardı? Senin en kötü kabusun, eğer biz 

sana tüm koleksiyonu verseydik olurdu. En azından iki hususu anlamadılar. Birincisi, 

inanılmayacak miktarda bilgi var – içinde boğulup kalırlardı. İkincisi, bunları 

inceleyecek analizcileri var mı? Katiyetle yok. Üçüncüsü, meşru kanuni hususlar var.” 

Onlara, çiğ veri vermek yerine, Hayden tümene Teşkilâtın bir analizcisini tayin etti. Bu 

da, teşkilâtın hükümetin diğer kurumlarında yaptığı bir yöntemdi. “Alt tarafı, eğer 

birisine yardım etmek istiyorsan, onlara veri veremezdin, onlara bir şahıs verirdin, 

onlara bir insan vücudu vermek mecburiyetindeydin, zira bu şahıs bilgi yığını ile nasıl 

baş edileceğini biliyordu ve bu şahısın bilgi vermeye yetkisi vardı. Böylece benim 

kafamda, MGT ürün üretme işinden hizmet üretme işine dönüşüyordu. Bu etrafta 

oluşmakta olan dönüşmelerden bir örnekti ve zannediyorum ki, General Hayden ile 

olan konuşmalarımla bu oluşumu hızlandırdım.” 

MGT’ını ön cephelere sokmaktaki başarısına rağmen, Haseltine birkaç arkadaş 

kazandı ama, gayri mutad yaklaşımlarıyla, daha fazla çok düşman kazandı. Çok 

kıdemli seviyedeki bir toplantıda, büyük bir istihbarat kurumunun başkan yardımcısı 

ona dedi ki, “Biliyor musun, Haseltine, kötü bir şöhretin var.” “Sen alt kabine seviyesi 

memursun ve gidip Irakta çavuşlarla konuşuyorsun. Bizim iş birliğimizi almak için 

gerekli pek çok kumanda zincirini yan geçiyorsun.” 

ABD’nin Irak’ın tüm haberleşme altyapısını inşa etme yükümlüsü olması, MGT’nın 

tüm memleketi dev bir akustik böceğe dönüştürmesi için imkân temin etti. 2008’e 

kadar,  1 milyar dolardan fazla ABD ve Irak inşa fonları ve takriben 6 milyar dolar özel 

yatırım fonları, milli Telekom mimarisi geliştirme üzerinde sarfedildi. Bu, altı 

gömülmüş Fiber Optik hatlarını ve gayet geniş mikrodalga ağlarını ihtiva etti. Ayrıca, 

memleketi FLAG Falcon ve FOG 2 deniz altı kabloları ile bağlamak için kontratlar da 

verilmişti.  
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Bütün bu fırsata rağmen, savaşın başlamasından beş sene sonra, MGT Irak 

hükümetinin yaptıklarına karşı Saddam Hüseyin iktidarda olduğu zaman ki gibi sağır 

olabilir. Meselâ, Irak Başbakanı Nuri Kemal al-Maliki, radikal Anti-Amerikan imam 

Moktada al-Sadr kuvvetlerine karşı Basrada Mart 2008’de askeri hücuma 

başladığında, CIA, Beyaz Saray ve Iraktaki mahalli Amerikan kumandanları tamamen 

sürprize yakalanmışlardı. NBC’nin Meet the Press programında ev sahibi Tim 

Russert, Hayden’e “Olacağını bilmediniz mi?” diye sordu. Şimdi [Bu kitabın yazımı 

sırasında] CIA Directörü olan Hayden’da “Dave Petraeus veya Elçi Crocker gibi, biz 

de bilmedik,” dedi.  

Iraktaki en yüksek öncelikli istihbarat operasyonları arasında Saddam Hüseyin 

hükümeti tarafından kullanılan bilgisayarları bulma gayreti vardı. Bunların sabit 

diskleri çıkartılıp, CIA ve MGT’na münazara incelemesi, tercüme ve analiz için 

gönderilecekti. Ümid edilen, kütle imha silahlarının nerede saklanmış olduğunu veya 

Saddam Hüseyin’in saklanma yeriydi. Fakat, eldeki çok az sayıda Arapça lisan 

uzmanı ve eşit şekilde çok az sayıda güvenlik aklanmış bilgisayar uzmanı yüzünden, 

bu teşebbüsler kaos ve kargaşalığa sebep oldu ve çok cüzi miktarda üzerinde fiiliyat 

yapılabilen istihbarat ortaya çıkardı. Sonuç olarak, CIA büyük ve küçük pek çok 

şirketlere milyonlarca dolar para ödemeye başladı. “Bel Kemeri haydutları” lakabı 

verilen bu şirketlerin merkezleri Washington D.C.’yi bel kemeri gibi çevreleyen 

Karayolu 495 civarındaydı. Bu kontratçılar, mevcut ve eski CIA ve MGT memurlarını 

maaşlarını iki misline çıkarıp devşiriyorlardı.  

Bir kere bu kontratçılarda işe başlayınca, bunlar sık sık CIA ve MGT’da eski ofislerine 

gönderilip aynı işi yapıyorlardı, ama şimdi vergi mükellefleri onlara iki misli 

ödüyorlardı. Diğerleri, daha önceden yaptıklarından daha az zor işlere tayin edildiler. 

Genişlemeye olan zibidik vasıflı aceleden dolayı bu kontracıların bazılarının ürettiği 
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istihbaratın kalitesi çabucak sorgulanabilir oldu. Bir eski CIA memuru, “Para 

inanılmaz şekilde boldu – çıkıp geri girmekle ve gene aynı işi yapmakla maaşımı iki 

misline çıkardım,” dedi. Bu şahıs eski Operasyonlar Müdürlüğüne (OM), şimdiki Milli 

Gizli Servis,  tayin edilmiş bir memurdu. “Onların hepsi eski OM memurları ve bu 

şirketler dışarıda ağ kurup teşkilâttan çıkan kimseleri yakalıyorlar. Yerdeki meyve 

gibi, zira teşkil3atın bu işleri yapacak adamları yok. Bu işler kafasız işlerdir – eldeki 

işe uygulanan bir yapı yok. Orada bütün gün birbirimize bakıp oturuyoruz ve korkunç 

miktarda para kazanıyoruz.” 

Bir kıdemli istihbarat memuruna göre, “OM’nin CIA içindeki şimdiki bütçesi, Bush 

iktidara geldiğindeki tüm CIA bütçesinden daha büyüktür. Kimse sana edindiğinin iyi 

olup olmadığını söyleyemez. Üçüncü parti ülkelere şeyler için o kadar çok para 

ödüyorlar ki, inanılmaz. Zannetmiyorum ki, bir kimse gerçekten Pakistan’a ne kadar 

para verdiğimizi bilebilsin.” 

Sabit Disklerdeki verinin çoğu Arapça veya pek az analizcinin okuduğu veya 

konuştuğu diğer dillerde olduğundan, çoğu zaman bu bilgi toz topladı. Sonradan 

kontratçı olmuş bir CIA memuru, “İlk kontratımı terk ettim, zira, bu sahtekarlıktır 

dedim,” dedi. “CIA’nin o ofisinde, milyon doların üstünde para yatıyordu – sadece 

bizim maaşlarımız için, bu şirketlere verdikleri ekstra para hariç. Her gün boş oturup 

birbirimize bakıyorduk. Üç ay sonra, şirketime gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. 

Temelde, yaptığımız bundan ibaretti.” dedi. Sabit disklerdeki bilgiler İngilizce değildi 

ve bu da problem oldu. Bir kontratçıya göre: 

Onların çoğu Arapçaydı ve aramızda kimse Arapça konuşmuyordu. Bunlar orada 

öyle oturacaklardı. Aramızda kimse ne yaptığını bilmiyordu. İdaremiz de ne yaptığını 

bilmiyordu. Problem, CIA’nin yaptığıdır, yani, meselelere insan ve para atmalarıdır. 

Sonucun ne olması önemli değildir, ürünün ne olduğu önemli değildir. Bu ofiste 
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yanımda yirmi kişinin oturduğunu bilmek onlara rahatlık verir, bu yirmi kişinin bir şey 

yapması önemli değildir. Bu yirmi kişiyi orada oturtmuş olmak onlara bir şeyler 

yapılıyormuş hissini verir, yani, sanki şu problemi çözüyoruz. 

Eylül 11 olduktan sonra, bir kaos durumundan çalışmak, anlaşılabilir zannederim, 

zira hepimizin ruhsal çöküntüsü oldu. Herkes, adeta teşkilâtta uyuyordu; trafiği 

okuyorduk, mesajlar gönderiyorduk  -- ne istiyorsan – telefonlara bakıyorduk. 

Mutadın dışında düşünme, serbest düşünme ve her diğer şey için pek çok 

momentum vardı. Fakat, çok karmaşık bir zamandı ve çalıştığımız şartlar altında 

becerebildiğimiz iyiydi. Eylül 11’den iki sene sonra, aynı kaos konumundan 

çalışmaya devam etmek kabul edilemez. Zira biz, geriye çekilip de gidişatın bizi 

taşıması yerine, problem üzerine insan atma olan eski yolların üzerine düştük. 

Sonradan kontratçı olan bir eski memura göre, teşkilâtın Terörle Mücadele 

Merkezi’nde (TMM) ani kadro artışı, teşkilâtın dünyanın diğer yerlerindeki bölge 

bölümlerinde boşluk yarattı. “TMM’de yüzlerce ve yüzlerce kadro artışı yüzünden,” 

dedi, “bu bölge bölümlerinde kimse kalmadı, herkes Terörle Mücadelede çalışmaya 

başladı. Afrika bölümü Bağdattaki elemanlerın sayısından daha küçük ve 

Bağdattakiler sadece orada oturuyorlar.” 

Bir grup mevcut ve önceki teşkilât memurlarına göre, Afganistan CIA için zorluk 

çıkardı. Bunlardan birine göre, 

Her gece, Afganistan’da sahadaki takımlarla konuşurduk. Her zaman gece 

vardiyasında çalışıyordum ve o vakitte uyanık ve çalışıyor olduklarından onlarla 

konuşurdum. Inmarsat üzerinden çalışan güvenli telefon kullanıyorlardı ve biz de 

güvenli telefon kullanıyorduk – bir çok takımlarımız vardı. “N’oluyor? Hepiniz 

nasılsınız?” diye sorardım. Onların bir şey yaptıkları yoktu. Ve o kadar canları 
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sıkılmıştı ki. İnsanlar terediyorlardı . . . Hemen biraz önce terk etmiş bir takım vardı, 

ayağa kalkıp terk ettier, zira onların kalma süresi uzatılacaktı ve zaten zamanlarından 

daha fazla kalmışlardı ve mesaj gönderip orada bir şey yapmadıklarını söylemişler ve 

ailelerimiz var, bıraktığımız işlerimiz var ve şimdi de işittik ki, müddetimizi 

uzatıyormuşsunuz – ve belki de bu, helikopterin gelip onları almasından bir gün 

önceydi. Helikoptere bindiler ve gittier. 

Onların işi istihbarat toplamaktı. Fakat, onun yerine şöyle oluyordu – şu köye 

gidiyorsun, belki on veya on beş kimse sana yaklaşıyor ve diyor ki, “bin Laden’in 

nerede olduğunu biliyorum.” Onlara yüz dolar veriyorsun ve onları bir daha 

görmüyorsun. İhbarcılara, yerlerini bulmak için el KKS (Küresel konum Sistemi) aleti 

veriliyordu. Bu KKS, bin Laden neredeyse oraya götürülecekti ve enlem ve boylamı 

yazacaklardı. Dolaysıyla, bütün bu gelip de bin Laden’in nerede olduğunu bildiklerini 

söyleyen kimselerden dolayı epeyce trafik geldi ve gitti. 

Şüphesiz, bin Laden’in nerede olduğunu bilmiyorlar, sadece parayı istiyorlar. Veya 

şayet birisi samimiyetle biliyorsa, onu sadece bir yeğeninden işitmiştir, o da diğer bir 

yeğeninden işitmiştir, o yeğen de diğer bir yeğenden işitmiştir. Bu o kadar etkisiz ki. 

Bunun bir yanlış yol olduğunu söylemiyorum, fakat dediğim, onun işe yaramadığıdır . 

. . Buna başka bir yol düşünelim. Pentagonun çabucak biteceğine ve neşeli, sevinçli 

halkın yollarda bizi karşılayacağına söz verdiği, ama bunun yerine çabucak bataklığa 

dönüşen Iraktaki savaşta CIA donu aşağıda yakalandı. Başlangıçta planladığı seksen 

beş gizli servis memurları göndermek yerine, savaş meydanına bunun dört mislini 

sürmeye zorlandı.  

Kısa sürede, üç yüz tüm zamanlı istihbarat memuru Bağdat istasyonunu ve civardaki 

yarım düzine üsleri dolduruyorlardı. Genelde, memleketteki CIA personeli, 

kontratçılar da dahil beş yüzü aştı, bu otuz sene önce Vietnam savaşının en azgın 
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zamanında CIA Saygon İstasyonundaki sayıyı bile geçti. Bu kabarmaya rağmen, 

miktar kaliteye yansımadı. Yeni gelenlerin çoğu gereken lisanlarda çok az eğitimli 

veya hiç eğitimsizdi, sorgulama ve mesleki hünerleri yoktu. Hatta, savaşın birinci 

yılında bile, iyi Arapça bilen toplam CIA müstahdemlerinin sayısı, hala, sadece 

seksen üçtü ve bunların çoğu da Irak caddelerinde konuşulan lehçeyi bilmiyorlardı. 

Bu durum, CIA’nin dış tercümanlara ağır bir şekilde bağımlı olmasını gerektirdi. Bu 

da, güvenlik ve etkili olma açısından bir problemdi. Böylece, Irak Mukavemet 

Kuvvetine nüfuz etmede veya kimin isyanın arkasında olduğunu öğrenmede çok az 

bir ilerleme oldu. Gelen acemilerin telâfisi için, ABD’deki emekli yedek kuvvetinden 

yüzlerce gönüllüye dönmeye mecbur kaldı. Bunların çoğu da uzun zamandır 

sahradan uzak ve sınırlı faydalıktaydılar. Ayrıca, görev süreleri kısa olduğu için – 

görev süresi başına sadece doksan gün – başarılı olmak için az zaman kalıyordu. 

Kargaşalık teşkilâtın (CIA) bir sürü bölgesel Irak liderleri ile olan ilişkisini de 

etkiliyordu. Bu liderler, CIA memurları ile ilişki kurabilmekte zorluk çekiyorlar ve bu 

duruma canları sıkılıyordu. CIA ile halâ yakın bağlantı idame ettiren bir eski istihbarat 

memuruna göre, CIA yeteneklerinin sınırına gelmişti, “Afganistanla, Irakla, Terörismle 

savaşla, tahmin ediyorum, artık hava emiyorlar,” dedi. 

CIA İstasyonunda karşılaşılan zorluklar arasında, sonu gelmeyen vahşet vardı, bu 

da, teşkilâtı güvenli tesislerden çıkan müstahdemlerin silahlı koruyucu ile refakatine 

zorladı. Böyle şartlar altında, kaynak geliştirme ve gizli toplantılar yapma imkânsızdır. 

Irakta zaman geçirmiş bir eski CIA memuru, “Görevini nasıl böyle yapabilirsin?” diye 

sordu. “Orada ne olup bittiğini bilmiyorlar.” 

Afganistan ve Irakta savaş yapmaya ilâveten, MGT üçüncü bir cephede de savaş 

veriyordu: Anavatan. Ve bunun için, tele haberleşme endüstrisinin gizli ve kanunsuz 

işbirliğine ihtiyaçları vardı.   
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Uzay çağının başlangıcından beri, MGT, göklerin haritasını yaparak, her bir 

haberleşme uydusunun yörüngesini tespit ederek, transponder’lerini analiz ederek, 

frekansları, azimut’ları, binlerce diğer teferruatı hesaplayarak ve yağmur gibi yağan 

sinyalleri yakalayarak dünyayı gizlice dinledi. Fakat, 1990’ların sonuna doğru, 

haberleşme şirketlerinin gittikçe artan çoğu, ağlarını uydulardan gömülmüş fiber-optik 

kablolara dönüştürmeye başladılar. Böylece, yarım saniyelik zaman gecikmesi ve 

arada sırada yer alan atmosferik enterferans yok edilmiş oluyordu. Çamurlu deniz 

dibinde, kalın siyah kabloların içinde, milyonlarca sesler gevezelik eder ve terabitlik 

e-postalar ileri geri zıplarlar. Küçücük, saç kadar ince cam tellerinden oluşan 

demetleriyle, fiber-optik teknolojisi daha büyük hacim, daha fazla güvenlik ve yüksek 

itimat sunar.  

Telefon çağrılarının derin uzaydan derin okyanuslara ve derin yer altına gömülmesi 

MGT için bir problem oldu, Echelon son zamanlarını yaşamaya başladı. 9/11 

hücumlarından birkaç hafta önce bir MGT memuru, “Eski sistem olduğu için 

baştakiler onu [Echelon] çabucak öldürmeye uğraştılar,” dedi. “İki veya üç seneye 

kadar artık onu kullanmayacağız bile. Eski bir sinyal istihbaratı yöntemidir. Bu gün 

artık dünyadaki haberleşmelerin sadece yüzde biri uydulardan geçiyor – o yüzde birin 

çoğu da, ABD haberleşmeleri. Echelon’dan edinilen istihbarat miktarı hala izafi olarak 

yüksektir, bunun sebebi de, bizim daha çağdaş haberleşme yöntemlerine 

değişmemiz çok yavaş oldu. Fiber-optik haberleşmelerde yüzde üç yüz artış olacağı 

ve paket anahtarlamasının [İnternet ve e-posta] neredeyse tavanı delip geçtiği 
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konuşuluyor. Bir çok uydu şirketleri, telefon çağrıları ve e-postadaki kayıplarını, kablo 

televizyon kanallarındaki büyük artışlara hizmet etmekle telâfi etmeye çalışıyorlardı.  

Diğer bir MGT memuru, Echelon’nun şimdi artık modası geçmiş olduğunu, ama gene 

de faydalı fakat sınırlı istihbarat temin ettiğini kabul etti. Bu memur, “Hala 

toplayabileceğin şeyler var,” dedi. “Şahıslar yerde cep telefonu kullandıklarında, 

sınırlı miktarda cep telefonu bir şeyleri edinebiliyorsun. Uzaydan da biraz cep 

telefonu izlemeleri ediniyorsun ama bizim istediğimiz kadar değil. Zaman geçtikçe 

iyiye gidiyor ama, aslında zor. Kötü adamlar onu nasıl kullandıkları hakkında çok 

disiplinli oldular.” 

2000 yılına kadar, ABD’de doksan milyon mil fiber-optik kablo vardı ve MGT ikinci 

nesil çok ileri fiber teknolojisi ile karşı karşıyaydı. Diğer bir yükselen de, senede 

yüzde 20 hacimle artan ses trafiği idi. Buna daha ziyade, MGT için analizi eski analog  

sinyalli olanlara kıyasla çok daha zor olan dijital cep telefonu haberleşmeleri sebep 

oluyordu. Devamlı ses yerine, dijital sinyaller her biri ayrılıp farklı yollarla 

gönderilebilen veri paketlerinden oluşur.  

Bir istihbarat memuru, “Bu gün, o bilgininin nereye yönlendirildiği hakkında hiç fikrin 

yoktur,” dedi. “Diyelim ki, telli telefonla konuşan birisi var ve onunla diğer birisi uydu 

üzerinden cep telefonuyla konuşuyor. Bu bağlantının nasıl yönlendirildiğini 

bilmiyorsun, zira bir sürü anahtarlardan geçiyor, bilgi olduğunu zannettiğin yerde 

değil, işte bu karmaşıklığa sebep oldu ve bunu işlem yapabilmek için çözmemiz 

lâzım.” 

Kablolara gizli bağlantı kurmak MGT için hem kanunen ve hem de teknik olarak bir 

problemdi. FISA genelde teşkilata, meselâ Sugar Grove, West Virginia’daki dinleme 

tesisinde uydu sinyallerini gizlice dinlemede serbest izin vermişti. Sadece, bir 
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Amerikalı hedeflenmişse, o zaman FISA mahkeme kararı gerekiyordu. Fakat, oyunun 

kuralları teller için, meselâ, okyanus geçen fiber-optik kablolar için, tamamen 

farklıydı. Teller ile, MGT’nın sadece gizlice bağlamak için bile FISA mahkeme 

kararına ihtiyacı vardı.  

Bu hukuki kaide, teşkilâtın baş avukatı Bob Deitz’e hiç makul görünmedi. “Mahkeme 

kararına olan ihtiyaç, telli haberleşmenin teknik tarifine uyup uymamasına bağlı 

olmamalıdır. Bu faktörler, doğrudan doğruya prensiple ilgili değildir, fakat geçmişteki 

uzaktan haberleşme alt yapısındaki şartlar altında ilgili mülâhazanın vekili olarak 

kullanılıyordu. Bu gün, onlar tamamen ilgisizdirler.” 

Şimdi artık MGT FISA’ya gizlice aldırmayacağı için, konu tartışılabilirdi ve Echelon’u 

deniz dibinden diriltmenin zamanı gelmişti. Dünya çapında uydulara gizlice bağlanma 

programı aynı kalırken, teşkilât, dünyayı örümcek ağı gibi kaplayan fiber-optik 

kabloları hedefleyen ve Echelon II diye isimlendirebilecek yeni bir uyarlama 

geliştirecekti. Bu, teknolojide büyük değişiklik gerektirecekti, fakat daha önemlisi, 

MGT ve beş Gözler’in diğer üyeleri – Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda – 

kablolara ya gizli anlaşmalarla veya gizlice veya her iki şekilde erişmeleri 

gerekiyordu.  

Bu, Hayden için, uzaktan haberleşme endüstrisine gidip, gizlice onların iş birliğini 

istemek demekti. Müphem kanuniyetine rağmen, bu Hayden’den çok daha önce 

başlamış bir fiiliyattı ve 70’lerin ortasında MGT tarihinin en kötü yarası ile son buldu. 

Bu skandallar neredeyse bazı kıdemli memurları hapise koymaya ve MGT’nın en 

derin sırlarını bütün dünyanın görmesine maruz bırakmaya yakın gelmişti.Şimdi, 

Hayden’nin teşkilâtını bir kere daha böyle bir kabusa ve müstahdemlerini kanuni 

probleme sokma tehlikesine, telekom şirketleriyle gizlice yatağa girmesiyle karar 

vermesi gerekiyordu.  
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MGT ve uzaktan haberleşme şirketleri arasındaki sallantılı evlilik, Birinci Dünya 

Savaşından sonraki günlerde Manhattan’ın doğu tarafındaki  kahve rengi bir taş evde 

başlamıştı. Beşinci Caddede  olan bu bina, MGT’nın en eski öncesi olan ve Siyah 

Oda diye bilinen çok gizli bir organizasyona aitti.  

1919’da kurulup, Birinci Dünya savaşındaki askeri şifre çözme faaliyetlerine devam 

etmek için kurulan bu teşkilat, Herbert O. Yardley tarafından yöeltiliyordu. Kendisi, 

savaş sırasında ordunun kripto-analitik organizasyonu olan MI-8 başkanıydı. Siyah 

Oda’nın varlığını saklamak için, Doğu 38inci Sokak, No.3’deki binada sanki bir ticari 

şifre şirketi varmış gibi maskaralık yapıldı. İlk şifre çözücüsünü işe aldıktan sonra, 

Yardley aniden bir problemiyle karşılaştı: Washington, D.C. ve New York’taki 

elçiliklere ve konsolosluklara gelen ve giden mesajları nasıl elde etmek. Mesajlar 

elde olmadan, çözüm olmazdı. 

Savaş sırasında, Western Union gibi şirketler, sansür kanunları altında bütün böyle 

haberleşmeleri askeriyeye vermekle mükelleftiler. Fakat savaş sona erince sansür de 

bitti ve telgraf mesajlarının mahfuzluğu gene 1912 Radyo Haberleşme Kanunu ile 

korunmaya başladı. Ancak, Siyah Oda’ya kanun, gerekirse gayri kanuni olarak 

yenilmesi gereken bir engel teşkil etti. 

İlk adımlar Yardlay’nin amiri ve askeri istihbarat direktörü General Marlborough 

Churchill tarafından atıldı. General Churchill, Western Union başkanı Newcomb 

Carlton’a çok sessizce haber gönderdi. Yardley, sonradan hatırasında, “Bizimkiler 

bütün kartlarını masaya koyduktan” sonra, başkan Carlton büyük bir istekle bizim için 

her şeyi yapmaya hazır göründü. Anlaştıkları düzenlemeye göre, bir mesajcı her 

sabah Western Union Washington D.C. ofisine gidip telgrafları Washington D.C. ‘deki 

Askeri İstihbarat Bölümü Ofisine getirecekti. Sonradan bunlar, aynı iş günü bitmeden 

önce western Union’a geri getirilecekti. 
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Kuzey ve Güney Amerika arasındaki haberleşmeleri yapan All American Cable şirketi 

de aynı şekilde kabul etti. Şirket başkanı W. E. Roosevelt hiç tereddüt etmeden, 

“Hükümet her istediğini alabilir,” diye ilan etti. Sonunda, Siyah Oda, tüm Amerikan 

telgraf endüstrisinin gizli ve kanunsuz işbirliğini elde etti. 

Mamafih, suçlanmaktan endişelenen bütün bu şirketler sonradan gizli işbirliklerini geri 

çektiler. Etkileyen bir faktör, yeni çıkan 1927 Radyo Haberleşme Kanunu idi. Bu yeni 

kanun, 1912’de çıkan kanunu daha da genişletti. 1912 Kanunu, mesaj içeriklerinin 

yetkisiz kimselere açıklanmasını telgraf şirketlerinin müstahdemleri için suç 

yapıyordu. Ancak, 1927 Kanunu bu gediği kapattı ve yetkisiz haberleşmeleri alan 

kimseler içinde suç yaptı. Mesajların alınmasına izin veren bir istisna vardı, “Kanuni 

yetkililerden gelen talep üzerine.”  Ancak, Yardley ve onun çok-gizli Siyah Oda’sı 

“resmen kanuni yetkili” değildiler. 

Kanuna ve şirketlerin başkanlarının reddetmelerine rağmen vazgeçmek istemeyen 

Yardley, sonunda Siyah Oda’nın devam etmesi için gerekli mesajları elde etmede 

farklı bir metoda başvurdu: rüşvet. Western Union, Postal telegraph, All American 

cable ve Mackay Radio’da kaynaklar geliştirdikten sonra, onları gizlice Siyah Oda’nın 

ücret bordrosuna koydu ve izlenemeyecek nakit para ile ödüyordu.  

Sonunda, Siyah Oda ölümünü telgrafların yokluğundan değil fakat Yardley’nin kendi 

hükümetinin desteği yokluğundan buldu. Mart 1929’da, Herbert Clark Hoover’ın ABD 

başkanlığına gelmesiyle, muhafazakar Henry L. Stimson Dış İşleri bakanı oldu. Siyah 

Oda’yı keşfetmesi üzerine, muhtemel yabancı hasım olsalar bile, efendilerin diğer 

efendileri gizlice izlemelerine çok kızdı. Siyah Oda’yı tamamen kanunsuz olarak 

niteleyerek, bütçesini tamamen kesti ve 1929 Cadılar günü gece yarısı, Siyah 

Oda’nın kapıları sessizce kapandı.  
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Fakat İkinci Dünya Savaşından sonra, tarih gene kendisini tekrar etti. Birinci Dünya 

Savaşında olduğu gibi, düşmanlıkların sonu sansürün sonunu getirdi ve dolayısıyla, 

memlekete giren ve çıkan milyonlarca telgrafa ulaşmanın sonu geldi. Bu sefer 

Yardley yerine, Siyah Oda’nın halefi Sinyal Güvenlik Teşkilatı (SGT) başkanı 

Tuğgeneral W. Preston Corderman idi, aynı problemle karşı karşıya gelmişti. Yardley 

gibi Telekom şirketleriyle gizli bir anlaşma kurmayı uman Corderman, 18 Ağustos 

1945’de güvendiği iki temsilcisini ticari haberleşme şirketlerinin başkanlarıyla 

temaslar için New York’a gönderdi.  

ITT Haberleşmeler’in bir resmi memuruna olan ilk teşebbüs tamamen başarısız oldu. 

Daha sonra, Western Union’ın başkan yardımcısına yanaştılar. O da, ABD Adalet 

Bakanlığı böyle yakalamaların kanuni olduğuna dair bir karar çıkartması şartı ile razı 

oldu.  

Böyle bir rızayı yanlarına alıp, bu iki temsilci bu sefer ITT şirketi başkan yardımcısına 

gidip, “Şirketinin Projede iş birliği yapmayan yegane şirket olarak geriye kalmasını 

arzu etmeyeceğini,” önerdiler. Bunu reddetmek vatanperverlik olmayacaktı. 

Dolayısıyla, başkan yardımcısı bu konu hakkında şirket başkanını görmeye gitti. Kısa 

bir müddet sonra geri döndü ve ITT şirketinin Adalet Bakanlığının programın 

kanunsuz olmadığı hakkındaki kararı ile iş birliği yapacağını belirtti. Aynı gün, bu iki 

SGT memurları RCA genel merkezine gittiler. Zaten Amerika’nın haberleşme 

endüstrisinin üçte ikisi ceplerinde, RCA başkanı David Sarnoff’u “vatanperver 

gayrete” katılmaya davet ettiler. Başkan da kabul etti ama diğerleri gibi, Adalet 

Bakanlığı kararını şart koştu.  

Fakat birkaç gün sonra, bu üç Telekom başkanı kendi şirket avukatlarıyla bir araya 

geldiler. Avukatları, bunlara yakalama programına iştirak etmemeleri tavsiyesini 

verdi. SGT temsilci memurlarının Corderman’a söylediğine göre, problem, “İşlemin 
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mevcut FCC Kanunlarına aykırı düşmesi korkusuydu.” Bu memurlar, “Adalet 

bakanlığının bu yönde bir olumlu kararı ile bu korkunun tamamen çözüleceğini ve 

tüm iş birliğinin beklenildiğini,” belirttiler.  

Bununla beraber gene de, Adalet Bakanlığından yetkinin gelmemiş olması ve 

avukatlarının ihtarlarına rağmen, birkaç haftanın içinde, bu üç şirketin başkanları kod 

ismi Shamrock olan operasyona katılmaya başladılar. Eylül 1, 1945’e kadar ve hatta 

teslim anlaşması Japonya tarafından imzalanmadan önce, ilk grup telgraflar ve 

mesajlar teşkilâta gizlice verildiler. Mamafih, bir senenin içinde, Western Union ve 

RCA, iştiraklerinin kanunsuzluğu ve Adalet Bakanlığı onayının yokluğu üzerindeki 

endişelerini tekrar ifade etmesi, bu karmaşık düzenlemenin çözülmesi tehlikesini 

ortaya çıkardı. Bu sinirli başkanları yatıştırmaya yönelik cılız bir gayretle, ordunun 

kurmay başkanı general Dwight Eisenhower, onların her birine resmi takdir mektubu 

gönderdi. 

Gene, 1947 boyunca, suç davası korkusu bu üç şirketin başkanlarının başının etini 

yemeye devam etti. Şimdi, sadece savunma bakanından ve adalet bakanından değil 

başkanın kendisinden de, federal mahkemelerde dava edilmeye maruz 

kalmayacakları ve iştiraklerinin milli menfaat uğruna olduğu hususunda garantiler 

istiyorlardı. Onların endişelerini yatıştırmak için, Savunma Bakanı James Forrestal, 

kendisiyle 16 Aralık 1947, Salı günü, buluşmaya davet etti. ITT’nin başkanı ve 

müdürü Sostheness Behn, RCA Haberleşme başkanı General Harry Ingles, davet 

edilmesine rağmen gelemeyen Western Union’ın başkanı Joseph Eagen katıldığı 

olağan üstü bir toplantıydı. 

Toplantıda, Forrestal Başkan Truman namına konuştuğunu gruba belirti. Shamrock 

operasyonunda onların işbirliğinden dolayı takdirini ifade etti ve yardımlarının 

devamını diledi, “İstihbarat, Milli Güvenliğimiz için büyük önem taşımaktadır,” dedi. 
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Ayrıca, “Adalet Bakanı Tom C. Clark makamında olduğu müddetçe, Adalet 

Bakanlığının bu şirketlere tüm koruma için gücünde olan her şeyi yapacağı 

garantisini veriyorum,” dedi. Şirketlerden birisi, halâ, Shamrock’a yetki verme 

üzerinde tam emin değildi ve  Forrestal’a, sadece Savunma Bakanlığı makamı 

namına mı yoksa ilaveten başkan namına da mı konuştuğunu sordu. Forrestal de 

olumlu cevap verdi. 

 Bir seneden daha kısa bir zamanda gelecek olan milli seçimlere dikkati çekerek, 

Forrestal, “her zaman her hangi bir hükümet üyesinin halefini bir yöne vakfetmesinin 

daima güç olmasına rağmen, eğer şimdiki fiiliyat devam ederse, bu şirketlerin 

korunması için ne gerekirse hükümet onu yapacaktır,” diye açıkladı. Bir ay sonra da, 

Western Union Başkanı Joseph Eagen ve bu şirketin işletme başkan yardımcısı, 

Aralık toplantısı hakkında malûmattar edildi.  

Shamrock’ın Adalet Bakanın olduğu kadar, başkanın da desteğine sahip olduğu 

hakkındaki Forrestal’in teminatları bu üç şirket başkanını şimdilik tatmin etmişti, fakat 

bunun ne kadar süreceği konusunda bir garanti yoktu. 28 Mart 1949’da, Forrestal 

görevinden istifa etti ve bir haftadan kısa bir zamanda, depresyon, endişe ve şiddetli 

paranoya’dan muzdarip olarak Bethesda Deniz Hastanesine yatırıldı. 22 Mayıs, 

Pazar günü sabahı erken saatlerde, koridordan geçip küçük bir mutfağa girdi, 

bornozunun kayışının bir ucunu pencere yanındaki kalorifere bağladı ve diğer ucunu 

da boynuna bağlayıp düğümledi. Birkaç saniye sonra, hastanenin 16. kat 

penceresinden atladı.  

Forrestal’in ölümüne şaşıranlar arasında, on beş ay önce gizlice ikna etmeye çalıştığı 

şirket başkanları vardı. Forrestal’in istifası ve hastaneye yatırılmasını işitince, halefi 

Louis Johnson’dan mahkemede yargılanmalarına karşı teminatların yenilenmesini 

istediler. 18 Mayıs 1949, Çarşamba günü, yani Forrestal’in intiharından dört gün 
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önce, Johnson bu şahıslarla görüştü be başkan Truman’ın, Adalet Bakanı Tom 

Clark’ın ve kendisinin Forrestal’in beyanını teyit ettiklerini ve onların yardımından 

çıkabilecek her hangi bir suçlamaya karşı garanti verdiklerini tekrarladı.  

Shamrock hakkındaki bilginin savunma bakanı makamının ötesinde bilindiğini teyit 

eden husus, bu toplantının memorandumundaki notlardı. Bir tasdik, Adalet Bakanı 

Tom C. Clark isminin baş harflerini taşıyordu, T.C.C.; diğeri, Bakan Johnson 

tarafından imzalanmış, “Başkan ve Tom Clark tarafından onaylandı,” ifadesiydi. 18 

Mayıs toplantısı, bu şirketlerin hükümet tarafından yargılanmalarına karşı teminat 

aramanın son defasıydı. 

1952’de MGT kuruldu ve programı devralarak 1960’ların başına kadar değiştirmeden 

sürdürdü. 1960’ların başında, memlekete giren, çıkan ve geçmekte olan tüm 

mesajları ihtiva eden bilgisayar diskleri, kağıt telgrafların yerini aldı. MGT 

müstahdemleri bu diskleri gece yarısı vardiyası sırasında Telekom şirketlerinden 

toplayıp, kopyalarını çıkarıp Fort Meade’e gönderiyorlardı ve orijinalleri de vardiya 

bitmeden Telekom şirketlerine geri veriyorlardı. Operasyon, 1970’lerde bir istihbarat 

tahkikatı sırasında keşfedildi ve MGT memurları neredeyse hapse gideceklerdi. 

Gelecek MGT Direktörlerini, bu teşkilâtı Amerikan halkı üzerine döndürmelerini 

önlemek için, Kongre 1978’de FISA kanununu geçirdi. Bu kanunda, MGT’nin 

Amerikalılar üzerinde casusluk etme talebini tasdik veya reddetme “mutlak” yetkisi 

FISA mahkemesine verilmişti. Ceza, her ihlâl için beş yıl hapisti.  

Bu kanuna rağmen,  kendisinden önceki Yardley ve Corderman gibi, Hayden’da 

mahkemeye aldırmadı ve memleketin Telekom şirketlerinin işbirliğini gizlice 

sağlamaya başladı. 9/11’den önce, denemek için, Hayden, başlangıçta Qwest 

Haberleşme şirketinin başkanı Joseph P. Nacchio’ya  yanaştı. Qwest, fiber-optik 
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devriminde liderlerden biriydi. 27 Şubat 2001’de Nacchio kapılardan geçirildi ve 

MGT’nın gizli şehrine girip çabucak kayboldu. 
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QWEST 

  

 

Denver’de küçük ve şımarık bir yeni başlama şirket, Qwest, e-posta, veri ve telefon 

çağrılarını adeta patlayarak büyüyen İnternete kanalize etmek için çok hızlı fiber-optik 

kablo altyapısı inşa ediyordu. Her biri 1.5 milyon telefon çağrısı taşıyabilen ve saçtan 

daha ince cam tellerin sıkı bir yoğunluk içinde demetlenmesi ile oluşan fiber-optik 

kablolar, artık mevcut bakır kabloları duman işaretleri gibi demode yapıyorlardı. 

Nacchio’nun şirkete 1997’de katılmasına kadar, Qwest’in, demir yolu raylarının 

yanında döşenmiş ve dört buçuk milyon müşteriye hizmet eden on üç bin millik fiber-

optik kablo ağı vardı. Nacchio, şirketinin bu fiber-optik ağı 1999 yazında 

tamamlanınca, Qwest’in, AT&T, MCI WorldCom, ve Sprint toplamından  daha büyük 

bir kapasiteye malik olacağını iddia etti. Aynı zamanda, şirketin Avrupa’daki ağını 

genişletiyor ve Japonya’ya da yayılmaya çalışıyordu. 

 Bu genç şirket ve yeni patronu hakkında müspet intibası olanlar arasında MGT’daki 

kıdemli memurlar da vardı. O sıralarda, teşkilât ABD içindeki muhtelif dinleme 

merkezlerini Maryland’daki baş merkezine güvenli fiber-optik ağı ile bağlayacak bir 

ABD şirketi ile kontrat yapma imkanı arıyordu. Bu bağlantı, şifreli ve çok gizli 

yakalamaları nakledeceği için, ağın çok güvenli ve çok gizli olması temeldi. Bu 

otomatik olarak, “hava boşluğu” – MGT fiberleri ile başka ağların fiberleri arasındaki 

fiziksel ayırımı ima ediyordu. Yaptıkları analizlere göre, teşkilât mensupları, hız ve 

güvenlik açısından en iyi sistemin Qwest’e ait olduğuna karar verdiler.  

Zaman kaybetmeden, MGT’nın paravan kontrat departmanı olan “Maryland Tedarik 

Ofisi” ‘inden bir memur, Qwest’in Hükümet İşleri ünitesi başkanı  Dean Wandry’e 
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muammalı bir şekilde telefon etti. Telefon eden, bir General, dedi, onunla ve Nacchio 

ile hemen görüşmek istiyor. İki hafta sonra, bir esrarengiz üç yıldızlı korgeneral, bir 

askeri yardımcısıyla, Denver’de elli-iki katlı Qwest Kulesinin tepesindeki Nacchio 

başkanlık dairesine geldi. Qwest’in yeni ağı hakkında işittiğini belirtti ve teşkilâtın 

daha önceden gizlice devşirdiği Wandry ile mahrem görüşmek için izin istedi. Bu ikisi 

ayrı bir konferans odasına girdiklerinde, General, Qwest’in Ağına baktığını ve 

teşkilâtının Qwest’in müşterisi olmayı istediğini Wandry’e söyledi. Bunu işitince, 

Nacchio heyecanlandı; şirketinin ilk büyük hükümet kontratı ve kendisinin siber 

casusların karanlık dünyasına ilk girişi olacaktı.  

Gerçi, teşkilât diğer şirketlerden ihale için müracaatlar kabul etmişti ama, bu daha 

ziyade göz boyamasıydı, zira, sadece Qwest’in teşkilâta istedikleri gibi aletleri, 

mühendisliği, haberleşme servisleri ve ağ idaresi tümüne malik “sanal hususi ağ” 

temin edeceğini biliyorlardı. Hükümet standartlarına göre yıldırım hızıyla sayılacak 

şekilde  Mayıs 1998 de, Qwest’e on senelik 430 milyon dolarlık kontrat verildi. O 

zamana kadar MGT güvenlik aklamasını da almış olan Nacchio, şirketin itibarı için bu 

alış-verişi umuma anons etmek istedi ama, MGT onun bir fısıltısını bile yasakladı. 

Aynı yıl içinde, Qwest MGT için Avrupa ve Orta Doğudaki dinleme istasyonlarını 

Atlantik aşırı kablo ile bağlayan güvenli ağı da inşa etti. 

Şirketin yeni gizemli rolünün potansiyelini idrak ederek, Wandry Nacchio’ya, “Eğer 

akıllıca idare edilirse,” MGT ile olan ilişkinin Qwest için çok büyük kârlı kazançlar 

getireceğini,” belirtti. Bu aynı zamanda, Nacchio için de çok kârlı olacaktı. New York 

Maraton’unda ayağından akan kana rağmen bitirme çizgisine varmayı başaran 

adam, Nacchio, büyüme, kâr ve bireysel zenginliğin kafa bozan tutkular olduğu 

sıralarda, Telekom dünyasının “Gordon Gekko’su” olmuştu. Toplantılarda, sinirli 

enerjisi ellerinin tıtremesine sebep olacak ve konuşmalarında, sorulara daha 
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sorulmaları tamamen bitirilmeden önce cevaplar verecekti. Her şeyin üstünde, iç 

güdüsünü çetin bir analizle birleştirerek hesaplanmış riskler almaktan hoşlanıyordu. 

Bu onun, MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) idare üzerinde Master 

derecesi kazanırken, “bilinçli fırsatçılık” diye tabir koyduğu bir filozofisiydi.  

2000 yılına kadar, on dört batı eyaletine hizmet eden U.S. West şirketiyle olan 45.2 

milyar dolarlık birleşmeden dolayı, küçük şirketini memleketteki dördüncü en büyük 

Telekom şirketine dönüştürmüştü. Binden az saıyıda müstahdemle başlamıştı, ama 

Qwest ile olan birleşmeden sonra 71,000 müstahdemi, 29 milyonun üstünde 

müşterisi, takriben 18.5 milyar dolarlık satış cirosu ve Los Angeles’den  New York ve 

Washington, D.C. ‘ye kadar uzanan 40,000 km’lik bağlantı ağı oldu.  

Aşırı faaliyet içinde, Qwest müsteahdemleri, şehirleri bağlamak için çok yüksek hızlı 

kabloları dört ayak derinliğindeki siperlere gömerek, ABD ile Avrupa arasında cirit 

atmaya başladılar. Şirketin sloganı “Işığı sür” olmuştu ve Nacchio, Qwest’in yakında 

bir önceki sahibinden, AT&T’den, daha büyük olacağı ile övünecekti. Bir muhabire, 

“Kendimi, büyümekte olan bir petrol kıralı gibi hissediyorum,” dedi. Bir grup 

kurmaylarına hitab ederken de, “Qwest bir saldırgan olmaktır. Her yerde baskın 

olacağız,” diye beyanda bulundu. 

Bütün bu birleşmeler ve kazançlarla beraber, Nacchio US West’in kötü müşteri 

ilişkilerini düzeltmek için kamyonlar dolusu para sarf ettiğinden, borçlar da göğe 

çıkmıştı. Aynı zamanda, aşırı yapımdan dolayı, elde fazla kapasite vardı. Qwest’in 

bağlantı ağı, ABD’deki bütün ses ve veri trafiğini taşımaya muktedir iken, Telekom 

trafiğindeki payı yüzde 4 veya 5’i geçmedi. Bu demekti ki, binlerce km’lik 

kullanılmayan veya “karanlık” kablo vardı. Qwest’in borcu çabucak 26 milyar doların 

üstüne çıktı. 
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Wall Street yatırımcılarının bir aksiliğin işaretlerini gördüklerinde şirketten endişe ile 

hemen geri çekileceklerinden korkan Nacchio, gittikçe merhametsizleşmeye başladı. 

Çoğu US West’den miras kalan on bir bin müstahdemi işten çıkardı ve geride 

kalanlar için bir korku kültürü yarattı. İdarecilerin Wall Street’in gelir büyümesi için 

çifte rakamlı tahminlerine ulaşmasını veya geçmesini ve aksi takdirde, işsiz 

kuyruklarına girmelerini talep etti. “Yaptığımız en önemli şey, rakamlarımızı 

yaratmaktır,” diye müstahdemleri Ocak 2001’de uyardı. Las Vegas’daki Bellagio 

otelinde düzenlenen bir satış konferansında, resmi kıyafetli pazarlama grubunun 

doldurduğu balo salonuna içleri para doldurulmuş tenis topları attı. Balodakiler, 

birbirleriyle itişip aç kurtlar gibi daldıklarında, kahkahalarla güldü.  

İşten atılmaktan kendilerini korumak için, idareciler uygun muhasebe metotları yerine 

bir sürü yolsuzluklara başvurmaya başladılar. Seneler üzerine yayılmış alış-verişler, 

peşin para olarak itibar edildi. Bir kerelik satış, muhasebe defterinde tekrar eden gelir 

olarak gösterildi. Kapasite, bu hususta dertde olan diğer şirketlere satıldı ve kârlı 

satış olarak gösterildi. Sonradan istifa etmiş bir başkan yardımcısı, “Tecrübemiz 

göstermiştir ki, ne zaman geliri dev bir sufle gibi şişirdiğinizde, eninde sonunda 

üzerine geri akar,”  demişti. 

Ocak 2001’e doğru, hisse senetleri borsada kaymaya başladı ve Qwest yöneticileri 

ve mali müfettişleri, eğer SEC (Securities and Exchange Commission of the USA) 

etrafa burnunu sokmaya başladığında ne bulacağı hakkında endişelenmeye 

başlamışlardı. Yaklaşmakta olan erimeyi gören Nacchio, o ay şirketteki 100 million 

USD değerindeki hisselerini satarken aynı zamanda da hisse senedi sahiplerine, 

muhtemel yatırımcılara ve umuma, Qwest’in geleceğinin daha da parlak 

olamayacağını söylüyordu. Yüksek finans çevrelerinde, bu içeriden satma, çok ciddi 

bir suçtu. 
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Naccio hisse senetlerini kamyon dolusuyla satarken, MGT ile yeni ve muhtemelen 

tatlı bir kontratı öğrendi. Groundbreaker Projesi diye bilinen Plan, ilk defa olarak dış 

kontratçıların gelip teşkilâtın güçlü bilgisayarlarını ve telekommunikasyon sistemlerini 

güncellemeye ve idare etmeye izin veriyordu. Teşkilâtın daima teknolojik olarak 

geride kalması ve küçülmeye olan ihtiyacından dolayı, Groundbreaker Planı teşkilâtı 

iş gücünü azaltırken aynı zamanda da teknolojik olarak yirmi-birinci yüz yıla getirmek 

için tasarımlanmıştı.  

Plan kontratının şartları altında, daha önce IT görevlerinde çalışmış yüzlerce 

müstahdem teşkilât tarafından işten çıkartılacak ve kontratlı çalışmak üzere dış 

şirketler tarafından yeniden işe alınacaklardı. Böylece, pek çoğu, maaşları yeni bir 

işverenden gelirken, basitçe yaptığı aynı işlerde kalacaklardı. Ana fikir, teşkilâtı ana 

görevlerinde – gizli dinleme, şifre çözme ve şifre yapma, odaklanmaya serbest 

bırakmaktı. Hayden, “Aslında, bütün dünya Gutenberg’den bu yana insan 

haberleşmesinde en önemli devrimi yaşarken, biz teşkilâtı geçen on iki aya kıyasla 

üçte bir küçülttük.” dedi. “Küresel haberleşme devrimi teknolojisini bu teşkilâtın içine 

koymak mecburiyetindeydik.” 

Şubat 27, 2001’de Qwest’in Washington ve Baltimore’daki yerel Genişband servisini 

açmasından iki hafta sonra, Nacchio ve Qwest’in Hükümet İşleri Bölümü yeni 

başkanı James Payne,  MGT’na geldiler. Groundbreaker projesinin bir parçası olmak 

için önergelerini sunmaya gelmişlerdi. Şirketin muhtemel kontratçılar listesinde 

olmasına rağmen, Nacchio şirket için çok daha geniş bir role tarif ederek daha fazla 

iş umuyordu. Mamafih, hem Nacchio ve hem de Payne teşkilâtın karşı teklifine 

hazırlanmamışlardı: milyonlarca Amerikalı müşterilerin çağrı kayıtlarını ihtiva eden 

Qwest veritabanına mahkeme kararı olmadan gizli ulaşımı MGT’na vermek. Ve 
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muhtemelen sonradan, şirketin hemen hemen tüm yurt içi trafiğinin aktığı Class 5 

anahtarlama tesislerinde izleme cihazları takmak için Nacchio’nun onayının verilmesi. 

Hayden’nin sürprizine, Nacchio, risk alma eğilimine rağmen, teşkilâtın izleme cihazını 

şirketin anahtarlama tesislerine kanunsuz olarak monte etmesine razı olmadı. Gerçi o 

anahtarlardan bazı uluslar arası trafiğin geçmesine rağmen – Hayden’in ilgilendiği 

trafik – aslen sadece semtten semte olan yerel çağrıları iletiyordu. Açıkca, hayır 

demezken, bu operasyonu istemedi. Bütün kariyerini uzun mesafe telefon işinde 

geçirmiş birisi olarak, böyle bir andlaşmanın kanunsuz olacağını hissetti – 

Denver’deki şirket avukatı da bu görüşü paylaştı – sadece e-postaya sınırlı kalsa bile 

– Elektronik Haberleşme Mahremiyet Kanununu ihlâl edecekti.  

1986’da geçirilen bu kanun, telefon dinleme gerekçelerini genişleterek, 

bilgisayarlarda depolanan ve nakledilen elektronik bilgiye de teşmil ediyordu. Eğer 

MGT bu veriyi istiyorsa, yapacağının, arka kapıdan fısıltı ve göz kırpma ile girme 

yerine, Yabancı İstihbarat İzleme Mahkemesi kararı ile şirketin ön kapısından girmesi 

olduğuna Nacchio karar verdi. Payne, “Nacchio dedi ki, bu kanuni bir meseledir ve 

hukuki danışmanının yapma dediği dışında herhangi bir şeyi yapmamalılar,” dedi. 

“Nacchio, eğer MGT kanuni olarak bir yapma yolunu bulursa, razı olacağını belirtti. 

Payne göre, bu reddi iyi karşılamadı. “Toplantının ardından, müşteri geri geldi ve 

Qwest’in kararından hayal kırıklığına uğradığını belirtti.” Payne, Teşkilât, bu şarttan 

hiç vazgeçmeyecekti. “Yıllarca sürdü,”  dedi. “Pek çok toplantıların ardından, bu şartı 

gene getireceklerdi.” Bir gün Payne, Nacchio’ya “Açıkca hayır de onlara,” diye tavsiye 

etti. Fakat Nacchio, “onlara şu sırada ‘hayır’ demenin yetmeyeceğinin farkına 

vardığını,” belirtti. Qwest, sonunda, Groundbreaker için takriben otuz beş 

kontratçıdan biri olarak ilâve edildi, ama aradığı daha büyük iş parçasını hiç alamadı. 

Sonradan, içeriden pazarlıkla suçlandığında, Nacchio, avukatlarının ona MGT 
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tarafından kanunsuz talep dediğini kabul etmediğinin intikamı olarak bu büyük iş 

parçasınının imkâr edildiğini iddia edecekti.  

Nacchio tarafından 2001’de açıkca red edilmesine rağmen, Hayden, 9/11 

hücumlarından sonra bayrağı sallayarak, gizlilik ortaya çıktığında endişeli siyasi 

liderliği muhtemel hapis cezasına ve kızgın müşteriler tarafından açılan sonsuz 

mahkeme davalarına aldırmamalarına ikna edeceğini umuyordu. Siyasilerin işbirliği 

olmadan, kritik fiber-optik transmisyon hatlarına bağlanmanın başka yolu yoktu. 
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KABLOLAR 

 

 

Kıtalar arasındaki pahalı konuşmaları taşıyan birkaç düzine bakır kablolarla, bir 

zamanlar ıssız yer sayılan deniz dibi şimdi, yün topunu andırır ve gerçekten dünyanın 

bilgi süper kara yolu olmuştur. Bunlar arasında, Tuckerton, New Jersey’den 

Widemouth, İngiltere’ye giden TAT-14, Charleston, Rhode Island’dan Porthcurno, 

İngiltere’ye giden Gemini’in Kuzey Branşı, ve Manasquan, New Jersey’den 

Porthcurno’ya Güney Branşı. Orta Doğuya ve Asya’ya gitmek istersen, FLAG 

üzerinde takılıp gidersin. Ve ARCOS-1’da seni Miami’den on dört Merkezi Amerika, 

Güney Amerika ve Karayib Denizi ülkelerine götürür.  

Uydu tabakları 1960’larda mantar gibi yayılmaya başladıklarında, denizaltı kabloları 

telgraf gibi hemen hemen tarihi bir müze parçası olmuşlardı. Fakat İnternet ve düşük 

maliyetli ve yüksek yoğunluklu cam fiber yüzünden, denizaltı kabloları üzerinden 

taşınan uluslar arası haberleşme hacmi, 1988’de yüzde 2’den 2000’de yüzde 80’e 

sıçradı. Aynı zamanda, Wave Division Multiplexing (WDM) gibi yeni teknolojiler ve 

Senkron Digital Hiyerarşi (SDH) muktedir şirketler, aynı kablolara sayılarını 

arttırmaya ihtiyaç kalmadan daha fazla bilgi sıkıştırdılar.  

Devrim, derin denizlere sınırlanmış değildi. Onlarca senedir, dünyanın pek çok yurt 

içi ve bölgesel haberleşmeleri mikrodalgalarla taşınmaktaydı. Binlerce telefon 

konuşmalarını taşıyan kurşun kalem gibi ince sinyaller, oklu kirpinin iğneleri gibi dev 

kule ağlarının konik ve boynuz biçimli antenleri arasında yayınlanıyorlardı. MGT’nın 

bu haberleşmeleri dinlemesi için gereken yegâne husus, bir kuleden diğer kuleye 
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giderken yirmi mil uzunluğundaki mikrodalga ışınının yolu üzerindeki bir yerde kendi 

antenini gizlemekti.  

MGT için diğer bir avantaj da, mikrodalgaların düz çizgi halinde yayılmasıydı. 

Böylece, dünyanın yuvarlaklığından dolayı, bu mikrodalgalar sonunda derin uzayın 

içine yayılacaklardı. Yolları üzerine, yerdurağan uydu koyarak, teşkilât, büyün o 

konuşmaları bir dinleme mahalline gerçek zaman içinde indirebilir ve oradan da 

merkeze nakledebilirdi. Bu teknik, MGT’ye soğuk savaş sırasında büyük bir nimetti. 

Sibiryanın büyük bir kısmı daimi bir derin buz tabakası altında kaldığından, toprak altı 

kabloları gömmek imkansızdı. Dolayısıyla, Moskova’dan Vladivostok gibi ülkenin en 

uzak doğu kesimindeki kumanda merkezlerine bir seri mikrodalga kuleleri 

uzanıyordu. Mikrodalga sinyalleri kuleden kuleye geçip uzaya yayıldığında, MGT 

oradaydı ve 22,300 mil yukarıda, Rhyolite isimli bir uydu ile dinliyordu. 

Fakat, fiber-optik devrimi yer aldığında, dünyanın etrafındaki mikrodalga kuleleri 

yavaş yavaş çelik dinozorlar gibi kaybolmaya başladı ve uydu tabakları da yer altı 

siperlerine ve kablo döşeyen gemilere yol açtı. Bu yeni kablolar sadece uydulardan 

atmosferik kesintiler yüzsünden daha güvenilir değil, aynı zamanda çok daha 

hızlıydılar – bu, standard ses haberleşmesi ve süratle yayılan Voice over Internet 

Protocol (VoIP) yüzünden çok önemli bir hususdu. Uydu sinyalleri, çağırıcıdan derin 

uzaya ve oradan da alıcıya en azından kırk-beş bin mil gitmeleri gerekiyordu, Bu da, 

bir çeyrek saniyeden bir buçuk saniyeye kadar can sıkıcı bir zaman gecikmesi 

yaratıyordu. Fakat, bu zaman gecikmesi okyanusta kablo ile sadece bir saniyenin on-

üçte biriydi ve fark edilmiyordu.  

Nihayet, Nacchio’nun Qwest’inin daha fazla İnternet talebi umudundan dolayı yaptığı 

gibi büyük ölçekte fazla kapasite inşasından dolayı düşük maliyetli denizaltı 
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haberleşmeleri geldi. 1999 ile 2002 arasında, Küresel Denizaltı ağının kapasitesi on 

beş defa büyüdü, bu husus da Michael Hayden’in gözünden kaçmadı. 

ABD Haberleşme sistemine gizlice bağlanmak için, MGT, muhtelif “anahtarları,” 

merkezi odakları ve kilit çapraz yolları inceledi. Buralarda, milyonlarca haberleşme, 

memleketin diğer kesimlerine dağıtılmadan önce bir araya geliyorlardı. Bunların 

aralarında, takrıiben yarım düzine kadar her kıyıda kablo varış istasyonları vardı. 

Ülkelerin sınır geçiş noktaları gibi, onlar da bütün uluslar arası kablo 

haberleşmelerinin giriş noktalarıydı. Kıyıya yakın küçük kasabalarda ufak, belirsiz 

binalar, genel de içlerinden onlarca milyon haberleşmelerin daimi geçtiğinin ip ucunu 

hiç göstermezler – tüm uluslar arası haberleşmelerin yüzde 80’ninden fazlası. 

En tipik misali, AT&T’nin Tuckerton, New Jersey’deki ve dünyanın en meşgul 

göbeklerinden olan bir varış istasyonudur. Avrupa’ya, Karayip’lere ve Güney 

Amerika’ya olan pek çok uluslar arası kablonun geçiş kapısıdır. Bunlara TAT-14’de 

(Trans-Atlantik Telefon) dahildir. Hemen hemen on milyon devre ihtiva eden 

saniyede 640 gigabit hızla işleyen TAT-14, ABD’yi Britanya ve Avrupa’nın çoğu ile 

bağlar. Dokuz bin millik gidiş geliş hattı olarak inşa edildiğinden, Tuckerton’dan 

İngiltere’ye, Fransa’ya, Hollanda’ya, Almanya’ya, Danimarka’ya gider ve New 

Jersey’e geri döner. Orta Doğuya ve başka yerlere giden-gelen haberleşmeler 

mikrodalgalı, kara hatlı veya uydulu Avrupa varış istasyonlarına girer çıkarlar. TAT-

14, bu noktalarla Tuckerton arasındaki trafiği ışık hızıyla nakleder. 

Tuckerton’nın uluslar arası haberleşmede uzun bir tarihi vardır; 1912’de memleketin 

en uzun radyo kulesi onun tam güneyinde inşa edilmişti. Zamanında, Avrupaya 

rölesiz olarak yayın yapabilmeye muktedir yegane vericiydi. Bu gün, kasaba hala 

ABD’yi Avrupa ve ötesine bağlar, fakat dev verici yerine onu, Jersey kıyısından bir 

mil uzakta küçük bir kırsal yol üzerindeki belirsiz kum renkli iki katlı bir binadan yapar. 
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Çam ağaçlarıyla çevrili bu AT&T istasyonu, ilk bakışta, plaja gidenler için modern bir 

apartman komolexi gibi görünür. Fakat yakından bakıldığında, karartılmış tüm 

pencereler  ve çok sağlam elektrikli kapı onun, uzak bir yaz tatil noktası yerine, daha 

ziyade bir Amerikan Elçiliği gibi algılanmasını sağlar. Ama, gerçekte bu tesisin çoğu 

kısmı yer altındadır.  

Kablo Atlantik’i geçtikten sonra, kum altında gömülü olarak devam eder ve burada 

ona mazgal delikleriyle ulaşılabilir ve daha sonra da, bir yer altı duvarı içinden 

istasyona girer. İstasyonda, memleketteki müteakip dağıtımlar için dönüştürülüp diğer 

AT&T mahallerine nakledilir. Bazı müşteriler, istasyona doğrudan bağlanırlar ve kendi 

verilerini, meselâ, New York gibi uzak bir yere “sırtlarında” çekip götürürler. Bunlar 

gibi anahtarlarda, MGT aletlerini yerleştirmeğe başlar ve gelenin aynadaki gibi 

görüntülerini yakalar.  Bu yakalanan milyonlarca telefon görüşmesi ve mesajlar 

gerçek zaman içinde, Fort Meade’deki baş merkezine veya memleketin diğer 

yerlerindeki önemli analitik tesislere, fiber-optik kablolar üzerinden nakledilir.  

Fakat, Amerika’nın tüm dünya ile haberleşmelerinin, her bir kıyısında birkaç ince 

kabloya yerleştirilmesi her ne kadar terörle mücadelesinde, MGT için hayatı 

kolaylaştırsa da,  teröristler içinde çok cazip hedef teşkil eder. 2002 yılına kadar, 

doğu kıyısına giren on uluslar arası kablonun toplam kapasitesi, saniyede 206 

gigabyte transfer etmeğe muktedir 8.5 milyon devre idi. Bu on kablonun altısı, doğu 

kıyısındaki dört şehirde kıyıya çıkar, Jersey kıyısındaki Tuckerton, Manasquan ve 

Manahawkin ile Rhode Island’daki Charlestown. Internet’te olduğu gibi, AT&T sesli 

telefon çağrıları da son yıllarda, 1984’de ortalama bir iş gününde 37.5 milyondan, 

1999’da 300 milyona arttı.  

Bir 2002 yılı RAND araştırması, “Teorik olarak, bu kabloların kıyıya gelmeden önce 

denizaltında bir araya geldikleri noktada, bu tesislerin iki veya üçü üzerine bir hücum 
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tüm sisteme korkunç zarar verebilir,” dedi. “Örneğin, Tuckerton, Manasquan ve 

Charlestown’da başarılı bir hücum, saniyede 11 gigabytes hariç, tümünü elimine 

eder, yani yüzde 95’i kesilir.” Böyle bir kayıptan çıkacak kaos’un örneği, birkaç sene 

önce, Avustralya’dan Singapor’a uzanan SWM3 ağındaki bir kablonun kesimi 

Avustralya’nın en büyük İnternet hizmet vereni – Telstra – İnternet kapasitesinin 

yüzde 70’ini kaybetmesine yol açmıştı.  

MGT, haberleşme şirketlerinin başkanlarına gizlice yaklaşnaya başladığı sırada, 

Qwest’de Joe Nacchio bir kere daha engel teşkil etemeğe başladı. 2001 başlarında, 

aslen yurt içi haberleşmelerin nakledildiği Class 5 anahtarlama tesislerine, Teşkilâtın 

izleme cihazlarını kurmasını reddetmişti. 9/11 hücumlarını takiben, MGT tekrar 

yaklaştığında, gene reddetti. Avukatı Herbert J. Stern, “Mr. Nacchio, bu talebi 

destekleyen bir mahkeme kararı veya diğer bir kanuni işlemin katileştiğini 

soruşturdu,” dedi. “Böyle bir yetkinin verilmediğini öğrendiğinde ve yetkililerde 

herhangi bir kanuni işlem kullanma temayülsüzlüğünden dolayı,” Nacchio taleplerin 

federal kişisel mahfuzluğu ihlâl ettiği kanaatine vardı ve “uymayı reddetme talimatları 

yayınladı.” Fakat Qwest, bazı diğrelerine kıyasla, küçükbir oyuncuydu ve Hayden, 

dikkatini bu diğerler üzerine, yani AT&T ve Verizon, çevirmişti. 

O zamana kadar da AT&T, MGT’nın önemli teknik problemlerinden birine cevabı 

bulmuştu. Bu da, MGT’nın dev dinleme anten tabakları demode olduğundan, şimdi 

kıtaları, memleketleri ve telefon edenleri bağlayan hassas fiber-optik kablolarına 

gizlice nasıl bağlanacağıydı.  

1996’da AT&T, Worldnet İnternet hizmetini başlattı ve fiber-optik kablolara gizli 

bağlanmayı keşfetme, New Jersey Florham Park’daki AT&T Araştırma 

Laboratuarında çalışan ufak bir grup bilim adamlarına verildi. Ekibin geliştirdiği, 

Packetscope adını koydukları bir cihazdı.  
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Bu gizli bağlantıları denemek için seçilen yer, AT&T’nin Bridgeton, Missouri’deki Ağ 

İşletme Merkeziydi. 12976 Hollenberg Yolu adresinde iki katlı ek binası olan tek katlı 

bir bina, telefon şirketinin kumanda merkeziydi. Burada, AT&T’nin yurt içi ve uluslar 

arası veri devreleri bulunuyordu. Dolayısıyla, bağlanmak ve sistemin geniş bir kısmını 

analiz etmek için ideal bir yerdi. Diğer bir yer, 32 6. Caddede AT&T Binasındaki 

WorldNet Router Merkeziydi. Burada, yurt içi ve uluslar arası pek çok kablo bir araya 

geliyordu. Belgelere göre, “New York izleyicisi, WN’i [WorldNet] İnternetin geri 

kalanına bağlayan T3 [bir yüksek hızlı kablo] hatlara bağlanıyordu. Üçüncü bir yer de, 

Florham Park, New Jersey’deki AT&T Laboratuarında kurulmuştu. 

Bridgeton, New York City and Florham Park’taki İnternet Hub’larında, Veri, aslında 

trafiği diğer yerlere yönlendiren otomatik anahtar devereleri olan DSX-3 

panellerinden geçer. Paneldeki her bir bağlantının, izlenebileceği bir fişi vardır. Veriye 

bağlanmak için, fişlerden gelen hatlar, Compaq 500-MHz, 10 GB Çizgili Disk Dizisi ve 

140 GB teyp robotlarından oluşan bir UNIX iş istasyonundan ibaret olan 

packetscope’a girerler.  Mamafih, sistemler daha karmaşık olduğunda, kabloların 

kendisine bağlanmak gerekecektir. Belgelere göre, “Başkalarının kullandığı diğer bir 

yaklaşım da, T1 ve T3 hatlarına bağlanmaya benzeyen optik ayırıcı-dağıtıcı 

kullanmaktır.” Bu optik ayırıcı-dağıtıcı tüm kablo sinyal muhtevasının ayna 

görüntüsünü yaratır.  

Bir kere packetscope tarafından yakalanınca, analiz edilmek ve depolanmak için 

AT&T’nin WorldNet Veri Deposunun olduğu Florham Park’a gerçek zaman içinde 

gönderilir. Proje üzerinde çalışan bir AT&T mühendisine göre, “Depolanacak verinin 

miktarı korkunç derecede büyüktür.” Bütün bunları tutmak ve idare etmek için 

depoda, AT&T’nin Daytona isimli dev bir veri depolama bilgisayarı vardı. Veri 

deposunda mühendisler, uzaktan kumanda ile Packetscope’ları neyin 
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yakalanacağına hedefleyebiliyorlardı. AT&T belgelerine göre, “İzleme cihazlarını 

idare etmek için personelin tesiste bulunması gerekmiyordu.” 

AT&T mühendislerine göre, müşterilerin e-posta ve diğer veri gizliliğini güvenlice 

sağlamak çok önemliydi. Bundan dolayı da, e-postanın tüm muhtevası yarine sadece 

packet başlıkları – yani adres bilgisi – yakalanıyordu. Gönderici ve alıcıların gerçek 

kimliklerini saklamak için, başlıklar şifreleniyorlardı.  

1997 yazına kadar, tüm Packetscope’lar tamamen işlemeye başlamıştı. Fakat, AT&T 

mühendislerinin hiç düşünmediği, 11 Eylülde büyük bir terörist hücumu ve akabinde 

bir Cumhurbaşkanının [ABD’nin] mevcut ferdi mahfuzluk kanunun ihmal edilmesi 

emri idi. 2001 sonbaharının sonuna doğru, Hayden, mahkeme karasız dinleme 

programı için memleketin bütün haberleşme devlerinin gizli işbirliğini kazanmada 

başarılı olmuştu. Bir sene içinde mühendisler, Bridgeton, New York şehri ve şirketin 

önemli batı kıyısı San Francisco santrallerinde sağlam kilitli, çok gizli odalar inşa 

etmeğe başladılar. İşte bundan sonra, adres ve muhteva bigilerinin her ikisinide ihtiva 

eden veri packetscope’lar üzerinden doğrudan doğruya MGT’ye akacaktı. Bu 

operasyon için Bridgeton teknik kumanda merkezi olacaktı. O zamanda orada olan 

AT&T işcilerinden biri, “Çok gizli idi,” dedi. “Bize o odada bazı hükümet personelinin 

çalışacağı bahsedildi. ‘Onlarla konuşmayın. Onların işini engellemeyin. Yaptıkları 

hiçbir şeyi engellemeyin.’ talimatı verildi.” 

 Eski bir AT&T bilim adamı Dr. Brian Reid, packetscope’lar için “Bridgeton, Missouri 

seçilmişti,” dedi. “Zira, Kuzey Amerika’nın takriben merkezine yakındır ve dolaysıyla 

ona pek çok hatlar çekeceksen, bunların daha uzun olması gerekmiyor. Eğer bunu 

New Jersey’e koysaydın, o zaman Phoenix ve Los Angeles’den  gelen tellerin çok 

uzun olması gerekecekti. Böylece, analiz için bir hub  inşa edeceksen, onu Missouri 

veya Kansas’da bir yere koyarsın ve onlar da Missouri’ye koydular . . . AT&T 
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dünyasında, bütün yapacağın Bridgeton’a gitmek ve ‘Merhaba arkadaşlar, ben 

dinlemek istiyorum,’ demekti ve dinlemek istediğin her şeyi işitecektin.” Reid, MGT 

için bu gün problem, geniş sayıdaki diğer telekom şirketleridir. Bunların hepsi de ayrı 

bir gizli anlaşma gerektiriyordu. “Şimdi, Denver’deki Qwest Hub’ına gideceksin, St 

Louis’deki Sprint Hub’ına gideceksin ve Norveç’deki Vonage Hub’ına gideceksin, vs.  

Görüldüğü gibi  artarak küresel ve artarak bir merkezden idare edilmeyen ve artık 

küçük sayıda yerlere gidip diğer kimselerin kurduğu tesislerden geçinmek yok. 

Yüzlerce yer olabilir.” 

AT&T Laboratuarları, zamanının çoğunu, müşterilerini hükümetin kütle izlemesine 

yardım ederek ve daha bilgiç “böcekler” için patentler alarak, geçirdi. Bir AT&T 

patenti  “Hedeflenmiş IP Telefonunun muhtelif izleme yerlerinden güvenli 

yakalanması,” ve bir diğeri de, “IP adres haritalama kontrol noktasındaki bir bekçi 

köpeği yazılımıyla seçilmiş IP ses çağrılarını izleme,” başlıklarını taşıyordu.  

Onlarca yıldır, AT&T ve haberleşme endüstrisinin geri kalan pek çoğu, MGT ile, bu 

şirketlerin en üst idarecilerinden oluşan Milli Güvenlik Teşkilâtı Öğütücü Heyeti 

(MGTÖH) vasıtasıyla, çok gizli ve çok yakın ilişki içindeydi. Mahkeme kararsız 

dilmeme programının başlamasıyla, bu idarecilerin bilgisi, uzmanlığı ve yardımı daha 

da önem kazandı. Bundan dolayı da, teşkilât, bu endüstri liderlerinin isimlerini ve 

MGT’deki toplantılarının teferruatını gayretle gizli tutmağa çalıştı. Amerikanın 

haberleşme alt yapısının çoğunu tasarımlamış, Dr. William O. Baker eski üyeler 

arasındaydı. Heyette hizmet ettiği yirmi yıl boyunca muhtelif zamanlarda, araştırma 

başkanı, şirket başkanı ve Bell Laboratuarları idare heyeti müdürü olarak  da hizmet 

etti. Bell Laboratuarlarında ilk operasyonel fiber-optik sistemi, Baker’ın nezareti 

altında geliştirildiği için, MGT bu sisteme nüfuz etme yollarını bulmada, çok yararlı bir 

erken başlama ilerlemesi edinmişti.  
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Yakın zamanlardaki diğer üyelerin özgeçmişleri de, MGT ile ticari haberleşme 

dünyası arasındaki gizli bağlantıyı gösterir. Bunlar, 

Dr. Alf L. Anreassen, bilgi sistemleri uzmanı. 1983’de, Bell Laboratuarları Kumanda, 

Kontrol, Haberleşme ve İstihbarat Merkezini kurdu ve direktörü oldu. Sonradan, 

AT&T için benzeri şekilde istihbarat işi yaptı. 

Dr. George H. Heilmeier, daha önceden Bell Haberleşme Araştırma A.Ş. (veya 

Bellcore) olarak bilinen Telcordia Teknolojileri A.Ş. emekli müdürü. AT&T’nin 

parçalanması sırasında, yüksek itibarlı Bell Laboratuarları ana şirketle beraber kaldı 

ve dolayısıyla, yerel Bell işletme şirketleri, bebek Bell’ler kendi araştırma ve 

geliştirme şirketini, yani sonradan Telecordia olarak bilinen Bellcore. Bu şirketin 

broşürüne göre, “Biz dünyanın en ileri gelen yazılım ve IP, telli, telsiz ve kablo ağ 

hizmeti vereniyiz.”  

David W. Aucsmith, Mikrosoft’un Güvenlik İşleri & Teknolojisi biriminde güvenlik 

mimarı ve şef teknoloji memuru. 1994’den 2002’ye kadar, Intel şirketinde şef güvenlik 

mimarıydı. Bir kere, bilgisayar güvenliği hakkında, “PC’nin her istediğini yapabilen 

gerçek kullanıcısı düşmanın kendisidir,” demişti. 

John P. Stenbit, Geniş Bantlı Veri dağıtma ve İnternet’e bağlanma için haberleşme 

uyduları işleten bir Uydu haberleşme Şirketi, Loral Uzay & Haberleşme A.Ş. idare 

heyeti üyesi.  

1990’ların sonuna doğru, Doğu Kıyısında olduğu gibi Pasifik’te de Amerika’ya akan 

telefon ve İnternet trafiği çok arttı. Bu haberleşmenin aktığı yeni hatlar arasında, on 

sekiz bin millik (takriben 29 bin km.) Güney Geçidi fiber-optik kablo ağı vardı. Bu ağ, 

Güney Pasifik’te saniyede 160 GB’a kadar çok yüksek bir taşıma kapasitesi 

sunuyordu. Fakat MGT’nin çok ilgilendiği, AT&T ve SBC Haberleşme de dahil bir 
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grup şirketin sahip olduğu Çin – ABD kablosuydu. 2000 yılında bitirilen, on dört bin 

millik (takriben 23 bin km.) halkanın güney ucu, uzun yolculuğuna, çay tüketimi ile 

bilinen güney Çin eyaleti Guangdong’un bir liman şehri Shantou’daki bir karaya 

çıkma istasyonunda başlar.  

Bu kabloyu izlemede aşikâr yabancı istihbarat değerine ilâveten, terörizm bağlantısı 

da vardı. El-Kaide’nin çok aktif olduğu Endonezya ve Malezya da dahil Güneydoğu 

Asya’dan haberleşmelerin çoğu SEA-ME-WE 3 (Güney Doğu Asya – Orta Doğu – 

Batı Avrupa) kablosu üzerinden naklediliyordu. O kablo daha ötede, Shantou’daki 

Çin-ABD hattına bağlanmıştı.  

Böylece, Surabaya, Endonezya’da bir Amerikan iş kadını Cincinnati’deki kocasına bir 

e-posta gönderdiğinde, sinyal muhtemelen ilk önce, Endonezya’nın başkenti 

Jakarta’dan beş mil ötede bir plaj bölgesindeki Ancol karaya çıkma istasyonuna 

gönderilecektir. Ancol’de, çok hızlı bir gemiye binen bir yolcu gibi, SEA-ME-WE 3 

kablosu üzerinden bir milisaniye içinde Shantou’daki karaya çıkma istasyonuna 

gidecektir. Bu e-posta Shantou’da, Çin – ABD kablosuna transfer olacaktır ve bu 

kablo onu birkaç saniyede Pasifik Okyanusu tabanı boyunca öbür uca iletilecektir.  

ABD’de, mesaj, Kaliforniya’nın Montana De Oro Devlet Parkındaki bir kumsal plajın 

birkaç ayak derinliğine varacaktır. Buradan da, gezinen kum tepeciklerinin altında 

beş inçlik bir boru içinde 2,200 ayak öteye giderek, Parktaki Sand Spit otopark 

mazgal deliğine girecektir. Plaja giden, plaj müdavimlerinin ve surfcülerin ayakları 

altından geçen bu e-posta, kara içine doğru bir mil daha giderek, San Luis Obispo’da 

9401 Los Oso Vadi yolundaki açık kahverengi ve üzerinde dikenli teller bulunan 

parmaklıkla çevrili penceresiz AT&T karaya çıkma istasyonuna varacaktır.  
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Burası, etrafındaki sessizliğe rağmen, çok meşgul bir yerdir. Altı Transpasifik 

kablodan beşi, plajın altından geçip bu küçük binaya girer. Beraberce bu kablolar, 

Pasifik ve Uzak Doğudaki her milletten gelen ve giden tüm haberleşmelerin yüzde 

80’ni ihtiva eder – düzinelerle memleketler, binlerce şehirler, on milyonlarca 

hemzaman konuşmalar ve mesajlar. Poli-etilen, Mylar teyp, birçok ince telden 

oluşmuş çelik teller, alüminyum kılıflar, bakır tüpler ve petrol jeli ile bürünmüş şekilde 

sağlamca korunan saç kadar ince cam fiberler. Onların içinden ışık hızında geçen, 

fotonlara dönüştürülmüş ağlamalar, kahkahalar, ümitler ve rüyalar, romantizmler ve 

ticaretler, sesler ve resimler, e-posta ve fakslar, banka beyanları ve otel 

rezervasyonları, aşk şiirleri ve ölüm haberleri. Yegane müşterek hususları, 

mahfuzlukları için makul bir beklentidir.  

Surabaya’dan gelen e-posta, karaya çıkma istasyonundan sonra, tüm bu beş 

kablodan gelen milyonlarca ilave haberleşmelerle beraber, San Francisco içindeki 

611 Folsom caddesine varır. Oradaki uzun, engelleyici, ve hemen hemen penceresiz 

tıtanyum-renkli dokuz-katlı bina, aslında büyük bir heberleşme anahtarıdır, burada 

AT&T’nin tüm bölgesel trunk hatları bir araya gelir. Yolun altından, mesajlar, takviyeli 

beton duvarlardan oluşmuş bir yer altı odasına girer. Orada, metal boruların içinde, 

yukarıya kıvrılıp üst katlara tırmanır.  

Yolu boyunca, mesajlar, kat be kat tellerden geçer. Eski bakır tel çiftleri, mahalleri 

mahallelere ve yerel evleri köşe dükkanlarına bağlar. Diğer bir kattada DMS-100 

denilen Northern Telecom gerçek “anahtar” vardır. Vırıldayan Disk sürücüleri ve 

uğuldayan klimaları ihtiva eden sıra sıra kabinelerdeki süper işlemci, dakikada 

100,000 çağrıyı ve aynı zamanda da, yanlış numara çevirme ve kullanılmayan 

numara gibi can sıkıcı mesajları yayınlar.  
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Sekizinci katta, kablolar nihayet WorldNet İnternet’e girerler. Orada sinyalleri 

çözünülür – ses ve veri, çeşitli frekanslar ve diğer teferruatlara göre çözünürler. 

Bundan sonrada yedinci kata inerler, burası çelik raflar ve elektronik aletlerle dolu 

pahalı bir yerdir. Tabandan tavana kadar yığılmış, kırmızı, yeşil ve sarı ışıkları yanıp 

sönen  Cisco Router’leri ve modemlerle doludur.Memleketten ve tüm dünyadan  

Milyonlarca e-posta ve diğer  verinin devamlı geçtiği ana boğaz noktasıdır. Uluslar 

arası kablolardan gelen trafiğe ilâveten, oda gene de Amerika’nın yurt içi 

haberleşmelerinin büyük bir kısmı için bir merkezdir. En büyük “borular”, saniyede 2.5 

GB veri taşırlar. Bu da, Britanya Ansiklopedisi metninin dörtte birine eşdeğerdir.  

Odadan sorumlu olan AT&T teknisyeni Mark Klein, “Gördüğünüz gibi, bu ofise giren 

çıkan pek çok İnternet trafiği vardır,” dedi. Klein, yirmi iki seneden fazla bir zamandır, 

önce New York’ta ve sonra da Kaliforniya’da bu şirkette haberleşme teknisyeni 

bilgisayar ağı uzmanı olarak çalıştı. “Muhtemelen, her gün her saniye milyarlarca bit 

veri taşıyan yüzlerce fiber-optik hat girere çıkar. Dolayısıyla, İnternette yaptığın tüm 

web gezintisi, resimler, videolar, İnternet üzerinden ses (VoIP) – bütün bunlar oradan 

gelip gidiyor. Ve tabii, keza, İnternet çağından önce yaptığını yapmakta olan – 

milyonlarca ve milyonlarca telefon çağrılarını geçiren - geleneksel telefon anahtarı 

var.  

AT&T, SBC ile olan birleşmesini müteakip, ABD’de en büyük haberleşme şirketi ve 

yaklaşık 34.4 milyon müşteriye uzak-mesafe hizmeti temin eden en büyük 

şirketlerden biri olmuştu. 240 memlekete ulaşan, 400 taşıyıcıyı bağlayan ve dünyada 

149 memlekette 19,500 mevcudiyet noktası ile uzaktan ulaşma sunan uluslar arası 

ses hizmeti senede 18 milyar dakikadan fazlasını taşıyordu. Ve bu haberleşmelerin 

çoğu da Folsom Caddesi tesisinden geçiyordu. 
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Bir manada, WorldNet İnternet odası, düzinelerle memleketlerin ileri gelen İnternet 

hizmet sağlayanlarının (ISP) bir nevi buluşma yeriydi. Bunun sebebi de, sadece 

odaya giren tüm İnternet haberleşmelerinin küçük bir kısmının gerçek AT&T 

WorldNet müşterilerinden olmasıydı. Geri kalanı, Sprint, Level 3 ve UUNET gibi diğer 

İnternet şirketlerinin müşterilerinden oluşuyordu. Bu packet’leri ucuzca ve verimli 

olarak değiş-tokuş etmek için, birbirleriyle ve AT&T ile “akranlama” andlaşmasına 

girerler ve müteakiben borularını Folsom caddesindeki WorldNet odasında bir araya 

getirirler. Böylece, Surayaba’dan gelen e-posta vardığında, çabucak iş kadınının 

kendi ISP şirketine, yani meselâ Sprint’e, Cincinati’ye nihai teslim için kaydırılır.  

Aynı zamanda, daha küçük ISP’lerden gelen bir çok diğer borular da Folsom 

sokağına girerler. Fakat, kendi şirketlerinden taa San Francisco’kadar kablo döşemek 

yerine, şehir dışında , İnternet değiş-tokuş noktaları (IXP’ler) diye bilinen merkezi 

yerlerde bir araya gelirler. Orada, şirketler birbirlerine adreslenmiş İnternet trafiğini 

değiş-tokuş ederler. Bir araya gelmekle, muhtelif mahallere bir çok mil kablo 

döşemek yerine, birbirlerinin router’larına sadece birkaç ayak uzunluğunda kablo 

döşerler. Bu IXP’den sadece bir kablo Folsom sokağına gider, bu da tasarruf temi 

eder.  

İnternet büyüdükçe, IXP’ler de büyüdü. Bazıları tüm binaları doldurup, “taşıyıcı 

otelleri” oldular. Fakat tarihi olarak, en önemli iki IXP’ler,  Virginia’daki MAE 

(Metropolitan Area Ethernet) Doğu ve Kaliforniya’daki MAE Batı idi. MAE Doğu, 

Washington, D.C.’nin hemen dışında, Vienna, Virginia’daki 8100 Boone Bulvarında 

yüksek bir iş hanının garajında başladı. İnternet mimarı Steve Feldman, “Virginia’da 

bir grup ağ sahipleri, bir gece bira içmek için bir araya geldiler ve ağlarını birbirlerine 

bağlamaya karar verdiler,” dedi. Kısa zamanda, patlama şeklinde büyüdü ve UUNET, 

MCI, Sprint, America Online ve diğerleri katıldılar. Böylece, em meşgul İnternet 
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merkezi oldu. Daha sonra, yukarı katlardan birinde, güzel ofislere taşındılar, Bu 

arada, diğer bir IXP, Equinix Tesisleri, Ashburn, Virginia’da 21830 UUNET Yolunda 

açıldı. Şimdi, MAE Doğu’yu gölgede bıraktı. 

Kaliforniya’da MAE Batı, Silikon Vadisinin merkezinde gelişti ve çabucak dünyadaki 

ikinci en meşgul IXP oldu. MAE Batı’dan bir fiber-optik kablo, AT&T WorldNET’in 

Folsom sokağındaki İnternet odasına gider. Orada, İnternet Packet’leri, Kuzey 

Kaliforniya IXP’lerinden gelen bir düzineden fazla diğer kablolara – “akranlama 

bağlantılarıa” – katılır. Fakat Router’lere direkt bağlanmak yerine, kablolar, acayip bir 

dikdörtgen beyaz bir kutuya girerler. “Ayırıcı Kabincik” denilen bu kutu, aslında, fiber-

optik kablolara bağlanmak için tasarımlanmış çok ileri bir opto-elektronik “böcek’tir.”  
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AYIRICI 

 

 

Bakır telefon hatlarının eski günlerinde, basit bir gizli bağlantı, telefon tellerine 

bağlanan metal timsah kıskaçlardı (alligator clips). Elektrik iletimi ile, kıskaçlar 

tellerdeki konuşmaları topluyorlardı. Fakat cam fiberlerde böyle bir iletim yoktur, 

dolayısıyla direkt elektrik iletimi ile gizli bağlanma olamaz. Bunun yerine, fiber-optik 

kablolarda gizli bağlanma, bir nevi büyük bir cerrahi ameliyat gerektirir.  

MGT, mahkeme kararsız gizli dinlemeyi AT&T’ye önerdikten sonra, şirketin New 

Jersey’deki AT&T Laboratuarları, bu görevi yüksek kapasite hatlarda icra edecek 

teknisyenler için adım-adım kılavuz hazırladılar. “Ayırıcı kesimi ve Test İşlemi” başlıklı 

ve 13 Ocak 2003 tarihli kılavuz, “Bu işlem, optik ayırıcıları, seçilmiş canlı Common 

Backbone (CBB) – Müşterek canlı Omurga OC3, OC12 ve OC48 optik devrelerine 

[AT&T’nin memleket (ABD) çapındaki sistemi] sokmayı tarif eder,” diyordu.  

Kablonun içine kesmeye hazırlanırken, şirket, “ameliyatın” kötü gitmesine karşı bir 

sürü tedbirler aldı. Teknisyenlere, ameliyatın sabahın kör saatlerinde, takriben saat 

02:00 civarında,yani trafiğin en az olduğu zamanda başlaması için talimatlar verildi.  

Keza, ameliyatta hastanın çok kan kaybetmesinden endişelenen cerrahlar gibi, AT&T 

teknisyenleri, fiber kabloların çok fazla ışık kaybedip, milyonlarca e-posta ve diğer 

veriyi yani, içindeki kıymetli sinyali kaybetmesinden endişeleniyorlardı. Biraz kayıp 

kaçınılmazdı ama, bu kaybı, yedi decibel’in – onların ölçü birimi - altında tutmaları, 

tercihan altı decibel’in üstüne çıkmamaları gerekiyordu. Tedbir olarak, teknisyen, 

ameliyat sırasında decibel seviyesini devamlı takip edecekti. Seviyedeki önemli bir 
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azalış, Bridgeton, Missouri’deki Ağ İşlemleri Merkezinde programın teknik hususlarını 

idare eden endişeli mühendislere hemen bidirilecekti.  

Ameliyatın gecesinde, “Ayırıcı Kutusundaki” her şey iyi gitti. Yapılan kesikten, cam 

fiberlerden geçen fotonların ayna yansıması gibi görüntüleri, kutudak ikinci bir 

kabloya yönlendiriliyordu. Bu tamamlandığında, orijinal sinyaller WorldNet 

modemlerine ve routerlerine doğru yollarına devam ediyorlardı. Oradan da, e-

postalar ve diğer mesajlar, nihai varış noktalarına teslim ediliyorlardı – ve böylece iş 

kadınının Cincinnati’deki kocası onun Surabaya’dan gönderdiği e-postayı birkaç 

saniye sonra okuyabiliyordu. 

Fakat bu kadının e-postasını ihtiva eden kopya kablo, farklı yöne gidiyordu. Bir kat 

aşağıda, Oda 641A’ya indi. Oradaki ufak bir köşe, AT&T tarafından değil, fakat MGT 

tarafından kontrol ediliyordu. Portakal renkli çok sağlam kapının arkasında teşkilâtın 

mahkeme kararsız dinleme yeriydi. SG3 diye etiketlenen (Study Group 3 –Çalışma 

grubu 3, kısa ismi) 24 Ayak X 48 Ayak boyutunda ufak bir odaydı. Sahte tavandaki 

beyaz panolardan içeri giren kopyalanmış kablolar, Folsom sokağına giren bütün 

uluslar arası ve yurt içi haberleşmelerin büyük çoğunluğunu ihtiva ediyordu.  

Böcekleme odasının üç duvarını, ileri elektronik cihazlar rafları kaplıyordu. Bir rafta, 

İnternet Hizmet temin edicilerin kullandığı güçlü M40e dahil olmak üzere, bir çok 

Juniper Router’leri ve e-posta server’lere ve veri tabanlarına blok-seviyede ulaşım 

için kullanılan Brocade Silk Worm 2800 yüksek hızlı anahtar bulunuyordu. Veri-ötesi 

dolabı; ağ idaresi için diğer bir dolap; yedi Sun Bilgisayarı, server’ler ve veri 

depolama cihazları vardı. Fakat, AT&T teknisyeni Mark Klein’i çok ilgilendiren cihaz 

da, Narus STA 6400 idi.  
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2002 yazında, Klein, şirketin San Francisco’daki Geary Sokağı tesisine tayin olmuştu. 

“Bir gün bigisayarımın önünde otururken, bir e-posta geldi,” dedi. “Açtığımda, Milli 

Güvenlik Teşkilâtından birisinin bir iş için ziyarete geleceğini belirten bir bildiriydi. 

Tabii, ne olduğunu açıklamıyordu . . . Bu beni biraz şaşırttı, zira yetmişlerden 

hatırladım, MGT’nin yurt içi casusluk yapmaması gerekiyordu, dolayısyla AT&T 

şirketinde ne yapıyorlardı?” Birkaç gün sonra, MGT müstahdemi geldi ve Klein onu, o 

sırada Çok Gizli MGT aklanmasına tabi olan bir meslektaşına tanıştırdı. 

Sonradan, Ocak 2003’de, bu ve diğer bir çok MGT müstahdemleri şirketin Folsom 

sokağındaki dev anahtarını dolaştılar. Klein, “Umumi telefonların yönlendirildiği 4ESS 

anahtar odasının yanında yani bir odanın inşa edildiğini gördüm,” dedi. “MGT’nın gizli 

iş için mülâkat ettiği şahısın, bu odadki cihazları kuracak aynı şahıs olduğunu 

öğrendim.” On ay sonra, Klein Folsom sokağı anahtarına tayin oldu, gizli MGT 

odasının bir kat üstündeki  WorldNet İnternet Odasının mesuliyeti verildi. Orada, 

Klein, yeni fiber-optik devreleri kurma ve zaten yerinde olanların da arızalarını 

giderme mesuliyetini aldı.  

Klein, “Ayırıcıyı görür görmez,” dedi, “bunun anayasaya aykırı ve kanunsuz olduğunu 

biliyordum, zira her şeyi kopyalıyorlardı. Ben teknisyenim, bu cihazın ne yaptığını 

biliyorum ve kabloyu izledim. Bu kablo benim giremediğim bir odaya giriyor; o 

hükümetin odası. Ve o kablonun üzerinde ne olduğunu biliyordum. Belgeler bana, 

verileri kopyalanan on altı varlığın listesini verdi. Bunlar büyük taşıyıcı şirketlerdi ve 

sadece AT&T değildi, hatta  MAE Batı gibi, büyük değiş-tokuş merkezleri vardı. Web 

gezinmesi, e-posta ve VoIP gibi İnternetten geçen her şey vardı. Listelenen devreler, 

WorldNet’i diğer ağlara bağlayan akranlama bağlantıları ve dolayısıyla dünyanın geri 

kalan kısmı da dahil tüm memleket (ABD).” 
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Klein, keza, gizli bağlantıları, kablo karaya çıkma istasyonunda değil,  AT&T’nin San 

Francisco şehri içindeki tesisinde kurduklarından dolayı önemli hedefin sadece 

uluslar arası değil, fakat yurt içi olduğunu belirtti. “Ağ hakkında bildiklerimden, o 

zaman farkına vardım ki, eğer uluslar arası trafiği istiyorsan, kablo istasyonlarına ve 

keza, uydu istasyonlarına gidersin ve istediğin bütün uluslar arası trafiği elde edersin. 

Böylece, bunları yurt içi trafikten elemek için vaktini ziyan etmeden elde edersin. O 

anda farkına vardım ki, onlar bu bağlantıları pek çok yurt içi trafiği yakalayacakları 

yerlere koyuyorlardı . . . Yani, yurt içi trafiği istedikleri aşikârdı.” 

Klein’e göre, sadece bir cevap var olabilirdi. “Bağlantıları ve kullanılan cihazları 

anladığımdan,” dedi, “görünüyor ki, MGT, İnternetteki bütün veriyi – halkın e-postası, 

web surfing veya diğer her veri . . . elektrik süpürgesi izlenimine tabi tutmaya 

muktedirdi. Gördüğüm, İnternetteki her şeyin bu hükümet kontrollü odaya akmasıydı. 

Fiziksel aletler onlara her şeyi veriyordu. Bunun çok büyük kısmı yurt içiydi.” 

Klein emekli olduğunda, bir yığın AT&T dokümanlarını beraberinde aldı. 

“Dokümanlardan birisi, o gizli odada kurulmuş cihazların listesiydi,” dedi, “ve bu liste, 

‘anlamsal trafik analizörü’ olan bir Narus STA 6400 ihtiva ediyordu. Narus STA 

teknolojisi, özellikle hükümet istihbarat teşkilâtları tarafından, büyük miktarda veriyi 

önceden belirlenmiş hedeflerin bulunması için elekliye bilme yeteneğinden dolayı 

kullanıldığı bilinir.” Keza, odada Narus Logic Server’i de vardı.   

Böcekleme için kullanılan pek çok cihaz gibi, Narus aksamı ve yazılımı, başlangıçta 

başka bir amaç için tasarımlanmıştı. İnternet’in ve dijital haberleşmelerin 

büyümesiyle, veri fiber-optik hatlar üzerinden “paketler” halinde akmaya başladı. Bir 

şirketin, kimin kullanılan ne kadar zaman veya ne kadar mega bit yollandığı için 

faturalanacağını kararlaştırabilmesi için, gelen kablolardan router’lere ışık hızında 

akarken, o milyonlarca paketlerin analiz edilmesi gerekir. Böylece, Surabaya’dan 
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gelen e-posta odada Sprint Router’ine geçerken Narus cihazı onun “metaveri” 

denilen ayrıntılarını kaydeder. Bu bilgi ile, AT&T, Sprint’e fatura gönderir ve Sprint’de 

Cincinnati’deki müşteri tarafından ödenir.  

9/11 hücumlarından sonra, Narus sistemini tadil etmeye ve dünyadaki istihbarat 

teşkilatlarına satmaya başladı. Bu teşkilâtlar da onu, faturalamak için değil fakat, 

kütle izlemesi için kullandılar. Onların en iyi ürünü, gizemli NarusInsight Intercept 

Suite (NIS) – NarusInsight Yakalama Takımı oldu. Şirket bunun, “dünyanın en büyük 

IP ağları için taşıyıcı – sınıfı güvenlik ve trafik istihbarat lideri” olduğunu iddia eder.  

Narus’a göre, Intercept Suite, “Endüstrinin gerçek zamanda, web posta trafiğinin 

dakik hedeflenmesini, yakalanmasını ve kalıntılarından eski halinin anlaşılmasını 

destekleyen yegane ağ trafik istihbarat sistemidir. Narus teknoloji, çok geniş ağlar 

çapında hemen hemen tüm ağ ve uygulama protokollerini kimlikleştirme ve izleme 

kabiliyeti ile uzun zamandır bilinirdi. Web posta trafiğini hedefleme ve yakalama, 

izlenen web posta servislerinin mahfuz ve sık değişen tabiatından dolayı, zor bir iştir. 

NatilusInsight Intercept Suite (NIS) bu problemi çözdü ve şimdi, web-posta trafiğinin, 

e-posta, e-sohbet, zaman sırası kayıtlaması, tasarı dosyaları, adres defterleri ve çok 

daha fazlası dahil hususlarında dakik hedefleme, yakalama ve kalıntılarından eski 

halinin anlaşılmasına muktedirdir. Bütün odaklardan ve çeşitli protokollerden trafik, 

tek bir idari istasyondan veya bir çok istasyonlara dağıtılmış olarak, bir araya 

getirilebilir ve gözlenebilir. İlâveten, NIS, Google Gmail, MSN Hotmail, Yahoo! Mail ve 

Gawap Mail (İngilizce ve Arapça nüshaları) dahil olmak üzere, tüm web posta 

servislerinin büyük çoğunluğunu destekler [N.B. Türkiye’deki Gmail ve Hotmail 

kullanıcıları, dikkatli olun.]  

Intercept Suit’in kalbinde, NarusInsight bilgisayarı yer alır. Bu bilgisayar, 10 Gb/sn 

hızında veri nakleden OC-192 kabloları dahil İnternetteki en hızlı transmisyon 
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hatlarını taramaya muktedir çok güçlü bir makinedir. Keza, ilâveten bu bilgisayar, 130 

bin hem zaman telefon çağrıları taşıyabilir.  Şirkete göre, bu İntercept Suite “tüm ağ 

üzerinde içgüdü sağlar ve veri hacmine, hızına veya ağın asimetrik topolojisine 

bakmadan bütün hedeflenmiş veriyi yakalar. Her hangi bir sayıdaki bağlantılar, her 

hangi bir hızda, her hangi bir routing mimarisinde hem zaman olarak izlenebilir. 

Steve Bannerman, şirketin pazarlama başkan yardımcısı, “bir İnternet Protokol 

ağından gelen herhangi bir şeyi kaydedebiliriz,” diye böbürlendi. “Onların  (yani 

müşterilerin) e-postalarını ilişiktekileriyle beraber yeniden eski haline çıkarabiliriz, 

hangi web sayfalarına klik ettiklerini görebiliriz, onların VoIP çağrılarını yeniden inşa 

edip çıkarabiliriz.” Şirketin CEO’su Greg Oslan da, “En son NIS yapımı, Narus’un 

çıkardığı güçlü ve istisnai ürünler listesini takip eder ve performansı daha da 

yükseltir, dünyadaki hükümetlere ve hizmet sağlayıcılara, emsali olmayan izleme ve 

yakalama kabiliyetleri temin eder.” 

İstihbarat teşkilâtları için yayınladığı promosyon yazılarında, Narus, astronomik 

sayıda kayıtları analiz etmeye muktedir olduğunu iddia eder. “Telsiz, WiFi, peşin 

ödenmiş, genişband, ses ve veride küresel uygulamalar için günde 10 milyar kayıdı 

geçen üretim ortamı ile, Narus, tanınmış bir performans lideridir,” der. 

MGT ile gelecek kontratları güvenliğe almak için, Eylül 2004’de, Narus, Teşkilâtın 

eski yardımcı direktörü William P. Crowell’i Narus’un idare heyetine atadı. Teşkilâtın 

en üst civil memuru olmadan önce, Crowell, onun sinyal istihbarat operasyonlarının 

başı olarak hizmet etmişti. Narus web sitesi, ürününe has ilâve vasıfları da belirtir: 

Narus’un bilindiği ayırt edici özellik, onun dünyadaki en geniş ağlardan veri yakalama 

ve toplama iktidarıdır. Bu iktidarı tümlemek için, Narus, müşterileri tarafından tüm 

dünyada kullanılan analitik ve raporlama ürünleri temin eder. Bunlar çok güçlü 

inceleme algoritmleri,  çeşitli yukarı veya aşağı işletme ve destek sistemlerine teslim 
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için veri toplama ve filtreleme ihtiva ederler. Keza, bunlar, muhtelif kaynaklardan 

birden çok formatta, birden çok protokollerde ve muhtelif zamanlarda toplanan 

olayların korelâsyonunu ve ilişkilendirilmesini ihtiva eder.  

Narus cihazını, AT&T’nin gizli odasına koymakla, MGT, siber ortamda bir sürüklenme 

ağı yaratıyordu. Kablolardan gelen veri mega-Gbps hızında yarışırken, hedef isimleri, 

adresleri, anahtar kelimeleri ve tabirleri ihtiva eden paketler, fırlatılıp MGT’ye sonraki 

analiz için gönderiliyordu. Narus’un tehlikeleri kadar muktedir olduklarını da 

anlayanlar arasında, Stanford’da elektrik mühendisliği dersi vermiş ve ilk Cisco 

router’ini yapan takımın üyesi, eski Bell Laboratuarı bilimcisi, Dr. Brian Reid vardı.  

Reid, “Narus kutusu, ne arıyorsan onu bulmana imkan verir,” dedi. “Bir nevi elektir – 

ve amacı, bilgiyi kafi derecede düşük orana kadar inceleyip ayıklamak ve MGT 

olduğunu farz ettiğimiz telin öbür ucuna göndermektir. Bilgiyi, gizlice yakaladıkları 

yerden kullanacakları yere kadar göndermede kafi derecede kapasiteleri olsa, 

Narus’a ihtiyaçları olmayacaktır. Onun yegâne amacı gerçek zaman eleklemesidir. 

Ve filtre etmezsen, o zaman bilgi aşırı yüklemesi olur ve ne göndereceğini 

bilemezsin. Narus’a ne göndermeyi bilmeleri için ihtiyaçları var. Narus, talimatlar 

bekleyen boş bir araç gibidir ve hırdavat veya aksam basitçe hepsi bir anda 

programlanabilen çok sayıda paralel filtrelerdir. Verinin akışını gözlerler ve ne 

aradıklarıyla kıyaslarlar. Bir uyum gördüklerinde, ana bilgisayarı uyarır ve ‘bir tane 

buldum’ der. Ana bilgisayar da, o şeyi yakalayıp, hat üzerinden gönderir. Bütün 

bunlar uzaktan yapılabilir – o odada herhangi bir insana ihtiyaç yoktur.” 

Reid ilâveten, “Her şeye bakar . . . MGT hangi soruya cevap bulmaya çalışıyorsa o, 

onların soruyu nasıl koyduklarını saptar. Anahtar kelimelerle mi, kısmen uyan adresle 

mi – bir sınırı yoktur. Ne istiyorsan onu arayabilirsin. Ve Narus kutusunun şahane bir 

yanı da, her hangi bir şeyde örneğe uyma serbestliğini vermesidir. Böylece, anahtar 
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kelimeleri istemiyorsan, IP adres ve kimin ISP’si karışımını ve şayet “anne” kelimesini 

ihtiva ettiyse, onu da yapabilir. 

Narus ile aşikâr olan diğer bir uzman da J. Scott Marcus’dur. memleketin İnternet 

üzerindeki en ileri gelen uzmanlarından biri olarak, Temmuz 2001’den Temmuz 

2005’e kadar,  Federal Haberleşme Komisyonunda kıdemli danışman olarak hizmet 

etti. AT&T’nin kanunsuz izlemesi hakkında davacı Electronic Frontier Foundation – 

Elektronik Hudut Vakfı için bilirkişi olarak Klein’in belgelerini ve ifadesini analiz etti. 

Yeminli beyanında, “Narus sistemi, kullanıcıya ait bilgilerde dahil, gerçek zamanda 

çok geniş hacimde veriyi işleme tabi tutmaya uygundur. Böylece, geniş hacimlerde 

veriyi yakalamaya ve izleme amaçlarıyla analiz etmeye çok uygundur,” dedi.  

Klein’a göre, o “dev hacimli verinin” çoğu, AT&T’nin Sprint ve UUNET gibi akranlama 

ortaklarından yakalanan trafikten geliyordu. Ve Joe Nacchio tarafından döndürülmüş 

olmasına rağmen, MGT gene de, onun AT&T ile olan akranlama ilişkisinden dolayı 

Qwest haberleşmelerine ulaşmıştı. Qwest’inkiler, “ayırıcı kutudan” geçen kablolar 

arasındaydı. AT&T belgelerinin kablolara nasıl gizli bağlanılacağını teferruatla 

anlatması gibi, hangi akranlama bağlantılarının hedefleneceğini de tarif ediyorlardı. 

Bunlar, ConXion, Verio, XO, Genuity, Qwest, PAIX, Allegiance, Abovenet, Global 

Crossing, C&W, UUNET, Level 3, Sprint, Telia, PSINet ve MAE Batı. “Sadece 

WorlNet müşterileri üzerinde değil, tüm İnternet üzerinde casusluk yapılıyordu.” 

Çok Gizli Güvenlik Aklanması olan ve FCC’nin Anavatan Güvenlik Siyaset Konseyi 

üyesi olan Marcus, akranlama şirketlerinin önemli MGT hedefi olduklarını kabul 

etmişti. “San francisco’da AT&T ile akranlanmış bütün ağların trafiği 

yakalanmaktadır,” dedi. “Trafiği daha yakalanmamış herhangi bir AT&T akranlama 

ortakları, çok muhtemelen AT&T ile çok az trafik değişen küçük ağlardır. Bu tesiste 
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yakalanan trafik, muhtemelen AT&T’nin toplam milli akranlama trafiğinin önemli bir 

kesrini temsil eder.”  

MGT’nin tüm kurduğuna bakarak, Markus çok endişelendi. Sistemin sadece uluslar 

arası trafiğe sınırlı kalmadığını, fakat tüm yurt içi ABD haberleşmelerini - tümü gizli 

odaya gidiyordu, ihtiva ettiğine bilhassa şaşırdı. Bu uygulama, dedi, “zahiren, uluslar 

arası trafiğin çoğunu yakalamak için gerekenden çok daha fazla sayıda mahalleri 

ihtiva eder . . . Bu konfigürasyon, İnternet muhtevasını çok geniş ölçüde, hem deniz 

aşırı ve hem de yurt içi, izleme ve analiz etmeyi mümkün kılacak iktidara malik 

görünüyor . . . AT&T’nin, sadece deniz aşırı mahallere olan haberleşmeleri değil, 

fakat tamamen yurt içi haberleşmeleri de kapsayan geniş ölçüde IP-temelli 

haberleşme bilgisini gizlice toplamak için gerekli iktidarı bir araya getiren geniş ve 

pahalı alt yapı koleksiyonu inşa ettiğine kanaat getirdim.” 

Telekom endüstrisi ile gizli işbirliği, MGT’nin İnternet ve fiber-optik haberleşmelere 

nüfuz etmek için kullandığı sadece bir metodudur.  9/11’i takiben mahkeme kararsız 

gizli dinleme programının başlamasından çok önce, teşkilât zaten her ikisine de 

gizlice bağlanıyordu. Bu, Eylül 30, 1999’da MGT’de çok gizli ve kapalı kapılar 

arkasında, MGT hizmetler yardımcı direktörü Terry Thompson ile teşkilâtın teknik iş 

gücü üyeleri arasındaki bir tartışmada açıklandı. Thompson, “Beş, altı, sekiz sene 

önce artan miktarda toplamalar ve bunun analistlerimiz için manası hakkındaki  

projeksiyonlar hep gerçekleşti. Bunu sizin ve diğerlerinin yaptığı işe borçluyuz. 

İnternet ağ verisi, fiber-optik, cep telefonu verisi, hedeflediğimiz diğer haberleşme 

yöntemlerine ulaşma ve toplama hususlarında şimdi çok ileri durumdayız.”  

İnternet ve fiber-optik haberleşmelere gizlice nüfuz etmenin bir yolu, onların en zayıf 

olduğu noktayı, yani sistemlerin birbirlerine bağlandığı noktadır – Router’ler. 

Tamamen İnternet’in kalbi olan bunlar, iki veya daha fazla uyumsuz bilgisayar 
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ağlarını bağlayan özel bilgisayarlardır. Keza, bir nevi posta servisi olarak davranırlar, 

ağda taşınan çeşitli mesajların nereye yönlendirileceğini tayin ederler. Bir Cisco 

televizyon reklâmı şöyle der, “Bütün İnternet trafiği bir şirketin sisteminde seyahat 

eder: Cisco Systems.” Bu “posta hane hizmetinde” zayıf noktaları ve incinebilir 

noktaları keşfederek, MGT elektronik postanın çoğunu hedefleme ve yakalalama 

iktidarına sahiptir.  

Böylece, Thompson’nın 1999 toplantısında açıkladığı veçhile, MGT’nin hedeflerinden 

biri, Cisco gibi kilit şirketlerden insanları kısa süre temelinde işe alınmasıdır. Onları 

bir kere işe aldıktan sonra, Teşkilât onların bilgi ve uzmanlığını kullanarak sistemlerini 

yeniden inşa edebilir ve arka kapı kurmanın yollarını bulur. “Bu şahsa sadece Cisco 

Router’leri üzerinde ürün kopyalaması yapmak için ihtiyacım vardır,” dedi, “yaklaşık 

olarak üç veya beş senedir, Cisco’nun router’lerden uzaklaştığını görüyorum ve 

dolayısyla, o uzmanlığa ihtiyacım yok. Fakat bu gün ve gelecek iki sene için, Cisco 

Router’lerini çok iyi bilen ve onların hedef ağlarda nasıl kullanıldığını anlamama 

yardım edecek birisine ihtiyacım var.” 

MGT ile şirketler dünyası arasında daima ileri geri hareketler olmuştur, ama, teşkilât 

memurları kontratçılara verilmeyecek kadar hassas işleri kendileri yapmıştır. Fakat, 

bu 2001’de değişti, Kongre, MGT’nin geri kalmasından endişelenerek, teşkilâtın özel 

sektöre açılmasında ısrar etti. O yıl bütçe onayında, Kongre İstihbarat Komitesi, fiber-

optik haberleşmeleri ve İnternet’i, MGT’nin çözmesi gereken problem alanlar 

arasında listeledi ve dış şirketlere daha fazla kontrat verilmesini tavsiye etti. Komite, 

“1980’lerdeki bütçe artışları sırasında,  MGT kendi dahili bilimcilerini ve 

mühendislerini kurmaya karar vermişti ve teşkilât şimdi, içerideki kendi yetenekli 

kimselerinin hızla gelişen sinyal ortamına dışarıdakilerden daha iyi hitap edeceklerine 

inanıyor . . . kültür kompartımanlaşma gerektirdi ve teknik iş yapan değerli eller 
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içeride prototip yapmaya teşvik edildiler. Program idaresine, geliştirme işini kontratla 

endüstriye vermeye ve ilgili mühendislik sistemleri hünerlerine hiç değer vermedi.” 

Komite, bir değişikliğin zamanının geldiğine karar verdi. 2001 bütçe raporu, “bu gün 

yeni bir yönlendirme gerekmektedir,” dedi. “Teşkilât, kendi program idaresini ve 

sistem mühendisliği hünerlerini yüceltmeli, bu hünerleri kontratla dışarıya vermek 

seçimine bakmalıdır.” Mike Hayden’e göre “Küresel ağın patlama gibi büyümesi ve 

yeni teknolojiler, endüstri ile olan ortaklığımızı MGT’nin başarısı için daha önceden 

olduğundan daha hayati yapmıştır.” Sonuç olarak, sıkıntılı bir değişme ile, MGT’nin 

çok gizli dinlemeleri foto kopya makinesi tamiri gibi özel şirketlere kontratla verildi.  
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ENDÜSTRİ 

 

 

MGT’nin gizli dinlemeyi kontratla dışarıya vermedeki yeni istekliliği, artı mahkeme 

kararsız gizli dinleme ve diğer yeni programlar, böylece yaşamlarını MGT’den 

geçinmekle sürdüren ve gittikçe büyüyen bir kardeşlik cemiyeti kontratçılarına dev bir 

nimet oldu. İzleme-Endüstriyel Kompleks denilebilecek bu cemiyetin baş merkezi, 

MGT tabirinde, National Business Park – Milli İş Parkı, “NBP” ‘dir. Teşkilâtın gizli 

şehrinden Baltimore-Washington Parkway’in karşısında yer alan bu NBP, teşkilâtın 

kendisi kadar gizli ve korunmalıdır. NBP-1’in merkez yapısı, MGT’nin Teknoloji ve 

Sistemler Organizasyonuna ait uzun cam ofis binasıdır. 

NBP-1’in altından etrafa yayılan, yakındaki karayolundan gizlenmiş ve etrafı uzun 

ağaçlarla çevrili National Business Park (Miili İş Parkı), MGT’nin muhtelif yüksek 

teknoloji kontratçılarına ait binalardan oluşan geniş bir sitedir. MGT’nin problemi, 

mahkeme kararsız izlemeler dahil, gelen çok büyük hacimli bilgiye ayak 

uydurabilmekti. Her hangi bir sistem gibi, bunda da tahditler kaldırıldığında, hacim üs 

rakamlarına dayanarak korkunç şekilde büyüyecekti. NBP, bir nevi özel-sektör MGT 

gibi bir ihtiyacı karşılar. 

NBP’de büyük ve sağlamca korunmuş binalı şirketler arasında, 28,000 metre karelik 

abidesi ile Booz Allen vardır. Bu şirketin, bilhassa eski direktör Mike McConnell, 

teşkilâtı başkan yardımcısı olmak ve senede 2 milyon dolar kazanmak için terk 

ettikten sonra,  MGT ile çok yakın bağlantıları olmuştu. Şirketin web sitesi, “sinyal 

istihbarat çözümlerini hükümete ve özel-sektöre teslim etmek,” için “NBP 

Kampusunda, biz yarının teknolojisini bu gün uygularız,” der. Kelle avcısı (iş bulma) 
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şirketleri kullanarak, İnternet gizli dinleyicisi gibi pozisyonları reklâmla ilan eder. Bir 

reklâm, mevzuubahis bir işi “Ağ İstihbarat Analist’i” olarak gösterdi ve bu işin tarifini 

şöyle verdi: 

Birden fazla SIGINT (Sinyal İstihbaratı) geliştirme ofisleri içinde yüksek profilli 

hükümet müvekkillerine süratle büyüyen bir takım için ağ istihbarat analiz desteği 

temin etmek. 

Temel araştırma, protokol analizi, OSI modelinin farklı tabakalarıyla trafiğin ağ 

topoloji haritası dahi olmak üzere geniş menzilli ağ analizi temin etmek ve bu analiz 

sonuçlarını rapor etmek. 

Alan ismi IP Haritalaması, NS Bakma, iz yol analizi, IP, TCP ve UDP başlıklarından 

ev sahipleri, işletme sistemleri dahil ağ bilgisi analizi dahil olmak üzere çeşitli 

teknikler kullanarak temel ağ ve kullanıcı keşfetme temin etmek. 

Temel Vasıflar: 

İstihbarat analizi ile 3+ sene deneyim 

TCP/IP Protokol Bilgisi 

,Temel protokol ve ağ analizleri icra yeteneği 

TS/SCI güvenlik aklaması 

İlâve Vasıflar: 

İlgili alanda BA veya BS üniversite derecesi 

İleri haberleşmelerle, LAN, WAN, router’ler, veri haberleşmeleri, ve bağlılık, deneyimli 

SIGINT ve İstihbarat Analizinde deneyimli 

Veri ve telefon ağlarını bilen 
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OSI Modeli ve router, hub, ve anahtarlamalı haberleşmeler dahil, temel veri akışı 

bilgisi 

Metin veri idaresi için yazılımlar yazabilme ve yazılımları tadil etme dahil UNIX ile 

deneyimli olmak 

Mükemmel teknik yazma kabiliyetine sahip olmak 

Aklanma: 

Seçilmiş adaylar güvenlik tahkikatına maruz kalacaklardır ve gizli bilgiye ulaşmak için 

gereken liyakat gerekçelerini karşılamak mecburiyetindedirler; TS/SCI aklanması 

gerekmektedir.  

Diğer bir Booz Allen iş ilânı da, “SIGINT Ağ Analisti” içindi ve görevleri muhtemelen 

telefon çağrılarını dinlemek olarak tarif etti. Seçilen şahıs,  “Kompleks veri ve uzaktan 

haberleşme ağlarını SIGINT ofisleri içinden önemli hükümet müvekkilleri için 

değerlendirecek ve analiz edecekti.” Bu işte çok rekabet vardı. SAIC keza ağ 

istihbarat analisti için ilan veriyordu, SPARTA “İlgi çekici hedeflerin ulaşılması ve 

istismar edilmesi için . . . Dijital Ağ İstihbarat Analisti” arıyordu. 

İzleme-endüstriyel imparatorluğunu teşkil edenler hem yüksek profilli Wall Street 

devleri ve hem de endüstriyel parkın az bilinen cüceleriydi. Ortak yanları, MGT’nin 

çok derin ceplerinden edinilen yüksek kârlârdı – 9/11 sonrası gizli dinlemenin 

başlamasından sonra her zamankinden çok, daha çok. 2007 kadar askeriye hariç, 

istihbarat muhitinin bütçesi 43.5 milyar dolardı, takriben 9/11 öncesindekinden üçte 

bir daha fazla. Askeri ve taktik istihbarat bütçesi ilâve edilince, toplam 60 milyar 

dolara çıktı. 

Milyarlar akarken, Hayden, teşkilâtın tarihindeki en büyük istihdam programını 

başlattı. 2003’de, teşkilâtın personel memurları mülâkatlar için 464,000 km katedip 
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kırkdört eyaletteki 102 okula ve bir bölgeye gittier. Bu gayretler, 2002’de 820, 

2003’de 1,125 ve 2004’de 1,500 yeni müstahdem hasıl etti. 2008’e doğru, MGT’nin iş 

gücünün yüzde 40’ı, 2001’den beri işe alınmış yeni müstahdemlerdi. 

Aynı zamanda, Hayden, Fort Meade içindeki imparatorluğunu inşa ederken, keza, bir 

gölge MGT yaratıyordu: istihbarat muhitine giden 60 milyar doların çoğu – takriben 

42 milyar dolar, kocaman bir yüzde 70 – dış kontratçılara gidiyordu. Teşkilâttaki 

bazılarına göre, her hangi bir fikir, ne kadar saçma-sapan olursa olsun, gerçek 

dünyada ne kadar elverişsiz olursa olsun, para desteği buluyor görünüyordu. Sayılar 

hikayeyi söylüyordu. Ekim 2001’de, MGT, 144 kontratçıya 55 kontrat verdi. Fakat 

Ekim 2005’e doğru, teşkilât, 4,388 aktif kontratçıya 7,197 kontrat verdi. Paylarını 

çabuk almada mutad kanat ucu devler arasında, Booz Allen, L-3 Haberleşmeler, 

Lockheed Martin, SAIC ve Northrop Grumman vardı. Booz Allen, hükümet 

küçülürken, kendilerinin şişmanlamak için büyük bir fırsatı olduğunu fark etmişti. 

Dolayısıyla, 1992’de baş merkezlerini, Virginia’daki Tyson Corner’a taşıdılar. Şimdi, 

şirketin yılda kazandığı 4 milyar doların yarısından fazlası ABD Hazinesinden gelir. 

2000 yılından beri, Booz Allen’nin geliri iki katına çıkmıştır. Aynı zamanda, bir şehir 

kadar büyüktür; 2007’de şirket mevcut on sekiz bin kişilik iş gücünü, dört bin kadar 

daha arttırmayı planlamıştı. Şirketin içinde olduğu izleme projeleri arasında, John 

Poindexter’in Tüm Bilgi İdraki programı da vardı.  

Başkan Dwight D. Eisenhower’ın uyardığı Askeri-Endüstriyel Kompleks gibi, 

2001’den beri büyümüş olan İzleme-Endüstriyel kompleks de, MGT’ ye yakın ve 

pahalı kontrat bağlantıları olan bir grup iş idarecilerinden olma samimi bir Kulüptür. 

Hızlı dönen döner kapı, kıdemli memurlar mavi MGT hüviyet kartlarını kontratçıların 

takındığı yeşil hüviyet kartları ile değiştirirken, teşkilât ile endüstri arasında sık 

hareketlere izin verir. Booz Allen gibi, diğer birçok firmalar da MGT’nin şifre kilitli 
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kapısından girmenin yolunun, bir eski direktörü veya diğer bir üst yürütücüyü işe 

almak olduğunu keşfetmişlerdi. 

Böylece de, SPARTA, Ekim 2006’da MGT’nin güçlü sinyal istihbarat direktörü 

Maureen Baginski’yi, kendi Milli Güvenlik Sistemleri Sektörü başkanı olarak işe aldı. 

Applied signal Teknology Teşkilâtın teknoloji ve sistemler eski direktör yardımcısı 

John P. Divine’nı kendi yönetim kuruluna atadı. Kezalik, TRW’da, emekli donanma 

amirali ve eski MGT direktörü William Studeman’ı başkan yardımcısı ve istihbarat 

programları genel müdür yardımcısı olarak atadı. Şifreleme ürünleri yapan büyük bir 

şirket, Cylink, McConnell’ın eski direktor yardımcısı William P. Crowell’i, başkan 

yardımcısı olarak atadı. Crowell, MGT’de kıdemli yönetici pozisyonundan Atlantic 

Aerospace şirketinde başkan yardımcılığına atandığında ve tekrar MGT’ye baş 

memur olarak döndüğünde bu döner kapıdan daha önceleri geçmişti. Teşkilâtın diğer 

bir direktör yardımcısı, Charles R. Lord,  MGT’yi terk edip E Systems’de başkan 

yardımcısı oldu. E Systems, MGT’nin en büyük kontratçılarından biridir. [N.B. E 

Systems müstahdemleri yanlarında büyük kalibre tabanca taşırlar. Bunlardan biri, bir 

zaman önce bir otel odasında silahını güya temizlerken silah güya kazara ateş almış 

ve çıkan mermi, yandaki odada kalan bir hamile kadını ve karnındaki bebeği delip 

geçerek öldürmüştü. Kadının kocasının açtığı tazminat davası sessizce mahkeme 

dışı ve miktarı açıklanmayan tazminat anlaşması ile sonuçlandı.]   

Her biri, takriben kırk dört bin müstahdemle, SAIC ve MGT ağırsıklet şampiyonlardır 

ve akraba ile zina kabilinden azimli bir münasebetleri vardır. Eski MGT Direktörü 

Bobby Inman’ı idare heyetine atayan SAIC, akabinde, eski teşkilât üst yöneticisi 

William B. Black, Jr.’ı 1997’de emekliliğini müteakip başkan yardımcısı olarak atadı. 

Sonrada da, Mike Hayden, 2000 yılında onu tekrar teşkilâta direktör yardımcısı 

olarak aldı. İki yıl sonra, SAIC teşkilâtın gelecek nesil gizli dinleme mimarisini 
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geliştirecek 280 milyon dolarlık ve gizli yönetilen Trailbalzer kontratını kazandı. 

Şirketle teşkilât arasında diğer bir ileri-geri salınım Samuel S. Visner’di. 1997’den 

2001’e kadar, SAIC’in anonim şirket geliştirme başkan yardımcısıydı. Sonradan, 

MGT’nin sinyal istihbarat programları şefi olarak Fort Meade’e taşındı iki yıl sonra, 

SAIC’in kıdemli başkan yardımcısı ve şirketin istihbarat grubu içinde stratejik 

planlama ve iş geliştirme direktörü olarak geri döndü. 

Seneler boyu, izleme-endüstriyel kompleks, MGT’nin NBP-1’dan biraz ötede, 141 

National  Business Park’daki iki katlı beyaz bir binadan idare ediliyordu. Süite 112’ye 

açılan çifte kapıların ardında, çok az bilinen ve ismi Security Affairs Support 

Association (SASA) – Güvenlik İşleri Destek Birliği olan ve 1980’de kurulmuş bir 

organizasyon vardı. Bu birlik, istihbarat ve endüstriyel toplumlar arasında bir köprü 

hizmeti yapmıştı. 1999’dan 2002’ye kadar, SASA’nın başkanı, 1999’da MGT’den 

direktör olarak emekliye ayrılan Kor General Kenneth A. Minihan’dı. Birliğin uzun 

zamanlar yürütücü başkan yardımcısı, eski MGT Operasyonlar başkanı ve uzun 

müddet istihbarat cemiyetinde en çok hürmet edilenlerden biri, hava kuvvetlerinden 

emekli Tüm General John E. Morrison, Jr., idi.  

2003’de, 9/11 sonrası istihbarat büyümesi sonucu olarak gelen para akışı ile 

organizasyon, ismini Intelligence and National Security Alliance (INSA) - İstihbarat ve 

Miili Güvenlik İttifakı’na çevirdi. Keza, güç merkezlerinin yakınına, istihbarat 

teşkilâtları, Pentagon ve kontratçılar arasında bağ olan Ballston’da belirsiz bir binaya 

yerleşti. Organizasyon, ilk defa SASA ve şimdi de INSA olarak senede bir kere, 

casus dünyasının eşdeğer Oscar’ı olarak bilinen William Oscar Baker Mükafat 

Yemeğine ev sahipliği yapar. Siyah kravatlı bu gala, istihbarat muhitinde ve 

kontratçılar arasındaki ve kazanacakları parayı arayan tanınmışları cezp eder. Eski 

MGT Direktörü, SASA üyesi ve ABD milli istihbarat [N. B.  9/11’den sonra kurulan ve 
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CIA, MGT, DIA gibi 14 ABD örgütünü  bünyesinde toplayan en yüksek ABD istihbarat 

kurumu] direktörü olarak atanmadan önce INSA idare heyeti müdürü olan McConnell, 

“ABD istihbarat ve milli güvenlik muhitlerinin etkinliği, endüstrideki kuvvetli ilişkilere 

bağımlıdır,” demişti.  

Onlarca yıl, mahalli iş muhitleri, MGT’yi şüphe ile algıladılar. Çok elektrik sarf eden, 

fakat kendine kapalı olan gizemli Goliath gibi gördüler. Fakat, 9/11 hücumlarını ve 

Hayden’in deli gibi para sarf etmesini müteakip, ilçe çabucak dolar işaretleri görmeye 

başladı ve dönen işlere katılmak istedi. Hayden’in takdisi ve cesaretlendirmesiyle, 

teşkilât için Chesapeake Innovation Center (CIC) - Chesapeake Yenilik Merkezi isimli 

bir endüstriyel “kuluçka” yaratmak için ilçe yöneticileri ve yerel iş liderleri bir araya 

geldiler. Fikir, yüksek teknolojiye malik ve yeni bir sinyal kapanı icat etmeye çalışan 

yeni açılmış şirketleri cezp edecek ilçe destekli bir mıknatıs kurmaktı. CIC tarafından 

şirketleri çekmek için yayınlanan  bir broşür, gizli dinleme bağlantılarının geleceğin bir 

dalgası olduğunu iddia etti. Yirmi-üç sayfalık parlak kağıtlı broşür, “Gizli dinleme 

bağlantı faaliyeti – şüpheli teröristler veya suçlular tarafından haberleşmeleri 

yakalamak,” dedi, “yeni yüksek hızlı veri ve paket temelli ağlar, gizli dinleme bağlantı 

yazılımı için ilâve talep yaratırken,  senede %20-25 artacaktır. Bu piyasa tarihi olarak 

yüksek seviyelerdedir.” 

Heyecanlı yerel iş liderleri, merkezin Baltimore-Washington koridorunu, gizli 

dinleyicilerin Silikon Vadisine dönüştüreceğini ummaya başladılar. Bir makale, 

“Teknoloji liderleri MGT’nın büyük şehir Baltimore’un “National Institutes of Health 

(NIH) - Milli Sıhhat Enstitüsü” olmasını istiyorlar diye haykırdı, “NIH’in Montgomery 

İlçesinde biyobilim demetleri oluşturması gibi, bir hükümet araştırma tesisi de, yüksek 

teknoloji şirketlerinin kritik kütle oluşturmasını destekleyebilir . . .  MGT zenginlikleri 

yerel firmalara akıyor. Columbia’nın [N.B. Montgomery ilçesinde bir varlıklı ve pahalı 
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bir şehir] Raba Teknolojileri Ağustosta sinyal istihbarat işi için 100 milyon dolarlık 

kontrata kondu.” Bir mahalli iş adamı, “MGT ile daha henüz yüzeyi kaşıyoruz,” diye 

böbürlendi.  

Fort Meade bölgesi, veri madencileri için özel bir bölge olmuştu. Fakat, Altına Hücum 

devrinde olduğu gibi pek çok ümit veren madenler, Annapolis’deki 175 Amiral 

Cochrane sokağında tuğla ve camdan pahalı binalardaki CIC Kuluçkası, elleri boş 

döndüler. Tesisat, 3000 metre karelik taban alanını çabucak doldurmaya başladı 

ama, pek az kiracının satabileceği faydalı herhangi bir şeyi vardı. İlk yıl, kuluçka, 

60,000 dolar kaybetti, ikinci yıl 457,000 dolar,  üçüncü yıl da, 150,000 dolarla 

200,000 dolar arasında. 2007’ye doğru, CIC organizasyonunu başlangıçtakinin beşte 

birine indirmeye zorlandı, taban alanını sadece 600 metre kareye indirdi. 

9/11’e sebep olan problemler, hiçbir zaman para veya teknoloji yokluğu değildi. 

1990’ların sonuna doğru, Hayden zamanında, Yemen Ops merkezi kadar önemli 

sadece birkaç hedef vardı. Yemen merkezi,  ABD’nin Afrika elçilikleri 

bombalamalarına ve ABD Cole hücumlarına bağlı olduğu kadar, bin Laden’nin 

haberleşme merkezi olarak biliniyordu. Üstelik de, teşkilât bir sene boyunca 

yemendeki ev ile San Diego’daki şüphelenilen teröristler arasındaki telefon 

çağrılarını, onların şehir kodunu ve hatta memleket kodunu keşfetmeden, 

yakalamıştı. 9/11 öncesi, senede 4 milyar dolarlık bütçesi, uydu kümeleri ve dünya 

etrafındaki dinleme mahalleri ile, bu bilgileri edinmeleri teşkilâtın iktidarı içindeydi. 

Eğer değilse, teşkilâtla çok ciddi bir yanlış vardı.  

2003’ün sonlarına doğru, Cumhuriyetçi Kongredeki birr çokları Hayden’in faturalarını 

görmeye başladılar ve desimal noktadan önceki sıfırların sayısına şaşırmaya 

başladılar. Pek azı, fazla bir sonuç gösteremeden bu kadar çılgınca harcama 

görmüşlerdi. Böylece, epeyce gayr-i mutad hareketle, çek defterini ve kredi kartlarını 
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çekip aldılar, satın alma yetkisinden yalıttılar. O günden sonra, eğer teşkilâtın 

kalemlere ihtiyacı varsa, onları yeşil vizörlü ve para kutusuna anahtarı olan Pentagon 

mali müfettişlerinden talep edecekti. Senato Silahlı Hizmetler komitesi başkanı ve bu 

kanun tasarısını başta iten Senatör John W. Warner’ın sözcüsü, “Vergi verenlerin en 

iyi maliyetteki istihbarat sistemlerini edinmelerini istiyoruz,” dedi. “Hız önemlidir, fakat 

doğru sistemlerin uygun maliyette edinilmeleri de aynı zamanda önemlidir ve bunlar 

birbirlerine mütenakız değildirler.” Bu, Hayden’e karşı bir azarlamaydı, fakat kariyeri 

halâ yükselecek gibi görünüyordu.  

SASA’nın kurucusu olarak, altmış beş yaşındaki Leonard Moodispaw, izleme-

endüstriyel kompleksin babası olarak düşünülebilir. Uzun boylu, çerçevesiz gözlükler 

giyen, kafası kelleşen ve beyaz bıyıklarla, on üç yıllık MGT kıdemlisi, Essex şirketinin 

CEO - baş yürütücüsüydü, Bu şirket, mahkeme kararsız gizli dinlemelerin 

başlamasından beri kârları patlayan NBP’deki gizli MGT kontratçılarından biriydi. Kilit 

sebep, Essex’in özelliği idi, fiber optikler. Moodispaw’nın yürekten kahkahası ve 

çiçeklere olan düşkünlüğü vardı. Bir elektronik gizli dinlemeci stereo tipine 

uymuyordu; kendini “papağan kafalı” Jimmy Buffet’a benzetmiş, lobisinde tavandan 

sallanan doldurulmuş papağan kafaları ve kendini “ateşli liberal” olarak tarif ederdi. 

“Reagan’nın ismini, sadece kusarken kullanırım,“ derdi. George W. Bush’a da fazla 

düşkün değildi. “Bush İktidarı çok intikamcı bir organizasyondur,” deyip söylenirdi. 

İlk defa 1969’da kurulan Essex, ilk on yıllarını insan faktörleri araştırması yaparak 

geçirdi -  otomobillerdeki üçüncü arka stop lambasının yararları ve zararlarını 

keşfederek. Fakat satışlar yavaş ve gelecek kasvetliydi – ta ki şirket Moodispaw’yı 

işe alıncaya kadar. Moodispaw teşkilâttan diğerlerini yanında getirdi ve şirketi, 

MGT’nin  nadir yörüngesine koydu. 2000 yılında, Moodispaw CEO olarak atandı ve 

gelecek sene şirketin kârları yüzde 400’ü aşıyordu. MGT’nin binlerce 
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kontratçılarından biri olan Essex, en imtiyazlı seçkin % 30 arasındaydı ve mutadan 

rekabetsiz ve ihalesiz kontratlar alıyordu. Diğer pek çoklarında olduğu gibi, Essex 

küçük bir dünya olarak MGT’nın kendisiydi. İsmi, gizli şehrin ve NBP suburb’ünün 

ötesinde hemen hemen hiç bilinmiyordu; pek çok müstahdemleri çok yüksek MGT 

aklamaları ile Laurel’de veya etrafındaki şehirlerden birinde oturuyorlardı ve ofisi 

yüksek güvenlikli SCIF idi.  

Booz Allen ve NBP’deki diğer devlere kıyasla, Essex, ofis parkında bulunan pek çok 

küçük şirketlerin temsilcisiydi. SAIC gibi bir şirketin sahip olacağı gibi Teşkilâtla 

binlerce kontrattan ziyade, küçük firmalar sadece belki bir düzine kontrat yaparlar ve 

genelde daha dar alanda çalışırlar. Keza, küçük MGT Kontratçıları çoğunlukla eski 

MGT müstahdemlerinin kurduklarıdır. Meselâ, Essex’de, yürütücü başkan yardımcısı 

James D. Divine, daha önceden MGT’nin destek servisleri direktör yardımcısıydı ve 

selefi Stephen E. Tate’de MGT Stratejik yönlendirme takımı şefiydi. Şirketin baş 

teknoloji memuru Terry Turpin, teşkilâtın ileri işlem teknolojileri bölümünün başıydı ve 

nihayet, eski MGT direktörü Ken Minihan, Essex’e, öğüt veren danışman olarak 

hizmet eder.  

Şirketin NBP’deki 778 metre karelik ofisine ilâveten, ana laboratuarı da birkaç mil 

ötede şirketin büyük SCIF’i içindedir. Bu laboratuarda dikkat, kabloların, telefon 

çağrılarının, İnternet paketlerinin ve görüntülerin içine fiziksel ölçeklerini 

değiştirmeden daha çok veri koymaktı. Aynı zamanda, bilginin hassasiyetinden 

dolayı, fotonları bir tüm optik şifreleme cihazı ile karıştırarak gizli tutmak için bir yolun 

bulunması gerekiyordu. Böyle teknolojiler, MGT’nin çok büyük hacimli verileri 

toplama noktasından analiz noktasına güvenlikle transferi için temel bir ihtiyaçtır. 

Essex’in üzerinde çalıştığı bir sistem hiperfine WDM teknolojisi idi. SunTrust 

Robinson Humphrey’de analist olan Chris Donaghey’e göre, “Essex’in optik ağlama 
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iktidarı, en yüksek noktasında, bir fiber-optik kablodaki mevcut veri miktarını bin katı 

kadar arttırabilir.” Şirketin “ Optical Tapped delay Line – Optik olarak bağlanılmış 

geciktirme hattı” başlıklı ilk patenti, 19 Ağustos 2003’de verilmişti.  

Bir kere, mega-hacimli veri kablo ile nakledilince, MGT, onu işlemenin yollarını 

bulmak mecburiyetindedir. Bunun için de, Essex, çeşitli optik sinyal işleme tekniklerini 

inceliyordu. Böyle bir metot, aslında, II. Dünya Savaşındaki İngiltere’nin Bletchley 

Parkına kadar uzanır. İngiliz kod çözücüleri, Enigma isimli son derece kompleks 

Alman şifre makinasını çözmek için optik sinyal işlemi kullandılar. Bu gün, aynısı, 

MGT’nin dağ gibi bilgileri baş döndürücü hızda işlemesine imkan verir.  

Süper bilgisayarın gizli dünyasındaki her şeyde olduğu gibi, optik sinyal işleminin 

hıza gelince kendine has bir ölçme birimi vardır. Buna, İngilizcedeki, “floating point 

operations per second” tabirinin kısaltılmışı, “flop” derler. Böylece, ortalama bir 

kimsenin tek bir çarpma problemine, meselâ, 0.0572 X 8762639.8765, doğru cevabı 

bulması dakikalar alırken, süper bilgisayarlar böyle problemleri saniyede kaç defa 

çözecekleri ile ölçülürler. Eğer, desimal noktanın değişken yerini de bulmak dahil bir 

saniye alıyorsa, o zaman bilgisayar saniyede bir flop’ da işliyor denir. Bir teraflop, 

saniyede bir trilyon işlem demektir.  

Essex laboratuarında masada, Standard bir masaüstü bilgisayar büyüklüğünde, 10 

teraflop’luk bir bilgisayardı. Mamafih, Standard bir masaüstü bilgisayardan on bin 

defa daha hızlı işleyip, saniyede on trilyon işlem yapıyordu. Moodispaw, “ ‘Kutsal 

sıçık testi’ dediğimiz çok karmaşık bir test geliştirdik,” dedi. “Bir gün üç farklı hükümet 

müşterileri gelip ne yapabildiğimize baktılar. Hepsi de, ‘Way canına, onu 

yapabilirmisin?’ dediler. Kimsenin teknoloji tarafında yapamadığı sonuçları 

ediniyoruz.” 
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Gizli dinleme, markette en önemli sektörlerden biri olmuştu. 2005’e doğru, Essex’in 

geliri bir önceki senenin iki mislinden fazla ve 2003’dekinin hemen hemen on misli 

olarak 159.8 milyon dolara çıktı. Kâr hatta daha hızlı büyüdü, 2004’deki 2.3 milyon 

dolardan 8.6 milyon dolara çıktı. MGT’den 47 milyon dolarlık çok gizli diğer bir kontrat 

edinerek şirket roket gibi fırladı. Moodispaw, şirketi menkul değerler borsasına ve 

Columbia’daki yeni 4334 metre karelik ofisine taşıdı. Bir yıl sonra da, ilave 2778 

metre kare ekledi. Pac-man gibi, dha küçük diğer MGT kontratçılarını yutmaya 

başladı, Sensys Geliştirme Laboratuarları, A.Ş. ve başkanı diğer bir eski MGT 

direktör yardımcısı, Raymond Tate olan Windermere,  A.Ş. Daha sonra da, 

Cambridge, Massachusetts’deki Adaptive Optics’i  40.3 milyon dolara alarak bu satın 

almalara devam etti.  

Moodispaw’nın 1969’da 50’den az müstahdemli küçük şirketi, 2006’da bin 

müstahdeme ulaşmıştı. Gelir projeksiyonları 260 milyon dolar civarındaydı. Baltimore 

bölgesinde beşinci en hızlı büyüyen şirket olmuştu ve izleme – endüstriyel kompleks, 

sonu gelmeyen bir cızırdama içinde devam ediyordu. Nihayet, palazlandıktan sonra 

yolunmaya müsait olduğu zaman Essex’in kendisi, izleme dünyasının devlerinden biri 

olan Northrop Grumman tarafından 580 milyon dolar gibi yüksek bir fiyatla satın 

alındı. Moodispaw, “Hisse senedi ortaklarımız için, şirketin değerini 2000 yılında 20 

milyon dolardan, 2006 yılında 580 milyon dolara arttırdık,” dedi. Bu satışın 

beyanından bir ay önce, Ekim 2006’da MGT, şirkete yeni ileri bilgi idaresi ve veri 

depolama sistemi için 220 milyon dolarlık kontrat verdi. NBP’de, şampanya 

mantarları uçarken, gizli dinleme bağlanma işi Amerika’nın ileri gelen büyüme 

endüstrilerinden biri olmuştu. 

Mamafih, kıtanın öbür yanında, kutlama yoktu. Mark Klein, akranlama bağlantıları, 

ayırıcı dolabı, kopyalanmış kablo ve gizli oda  şemalarını incelerken, bir şoka daha 
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uğradı, “Doğudaki bir teknisyenle telefonda konuşuyordum,” dedi “Ayırıcıyı doğru 

çalıştıramadığımdan dolayı olan problemi çözmeye çalışıyordum. Bu teknisyen bana 

dedi ki, ‘Evet, diğer ofislere giden ayırıcılarda da aynı problemi yaşıyoruz.’ Şahıs 

bunu söylediğinde tüylerim dikenleşti. Sordum, ‘Diğer ofisler?’ O da dedi ki, ‘Evet, 

Seattle, San Diego, Los Angeles ve San Jose, hepsi aynı problemden muzdarip . . . 

Gördüğüm bütün bağlantılardan, temelde süpürüp İnternetteki tüm veriyi elektrik 

süpürgesi gibi toplayıp, bu gizli oda içine süpürüyorlardı . . .  Dünyanın en baskılı ve 

her şeye zorla burnunu en fazla sokan hükümetlerinin yapacağı bir şeydi bu, 

mahkeme kararı olmadan herkesin şahsi verilerini bulmak. Biliyordum ki, bu 

kanunsuzdu ve anayasaya aykırı idi, ama onlar gene de yapıyordu.” 
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TRANSİT 

 

 

ABD’deye gelen ve giden haberleşmelere ilâveten, memleketten transit geçen geniş 

haberleşme akıntıları MGT’nin diğer bir kilit hedefidir. Bunlar, dünyanın bir kısmından 

diğer kısmına doğru basitçe, ABD’deki bir anahtarından geçen telefon çağrıları ve e-

postalardır. Bu durum zaman geçtikçe miktar ve hacim olarak artmakta ve 

memlekete giren ve çıkan bütün haberleşmelerin takriben üçte birini teşkil etmektedir 

ve MGT bu durumu, sessizce teşvik etmektedir [N. B. Okuyucu, Türkiye’de sunulan 

Gmail, Yahoo, Hotmail, vs. bedava e-posta hizmetlerini bilir. Bunlar ABD’den MGT 

teşviki ile arkalarındaki Google, Yahoo, vs. gibi şirketler tarafından sunulur. Bu e-

posta ve araştırma hizmetlerinde bütün birikmiş veya yeni e-postalar ABD’de bir MGT 

destekli tesiste veya MGT incelemesine tamamen açık fakat Google, Yahoo, vs. ‘ye 

ait bir tesiste bulunur. Türkiye’deki bir kullanıcı, Türkiye’deki diğer bir kullanıcıya e-

posta gönderdiğinde, bu e-posta Google tarafından ABD’ye gönderilip yansıtılır. 

Böylece, MGT yalnızca ABD’dekiler değil, tüm dünyadaki e-posta haberleşmelerini 

ve verileri de toplar. Türkiye’deki kullanıcılar da “Bedava sirke baldan tatlıdır” cümlesi 

altında haberleşme ve diğer verilerini MGT’ye gönüllü olarak “saflıkla” vermiş olurlar. 

Türkiye’de, ISP şirketlerinden e-posta hizmeti alanlar içinde, o Türk ISP şirketinin 

ABD’deki anahtarlardan faydalanması anlaşmasında tüm haberleşmelerin tesisinin 

kullanıldığı ABD şirketine açık olması şartı vardır – ve dolaysıyla ABD MGT’na.] 

Hayden’nin yerine direktör olarak geçen Kor General Keith B. Alexander, teşkilâtın 

“en büyük avatajı,” dedi, “memleketimizde yer alan dünyanın haberleşmeler 

altyapısının çok büyük bir kısmına ulaşma iktidarıdır.”  
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Hayden için problem, hedeflediği kimselerin, diğer yabancı memleketlerdeki yabancı 

kimselerle haberleşen yabancı memleketlerdeki yabancılar olmasına rağmen, sinyal 

kablo – tel – üzerinde olduğundan, FISA mahkemesi devamlı ve kararlı olarak illâ ilk 

olarak mahkeme kararı elde etmesi gerektiğine hükmetmiştir. Milli İstihbarat (ABD’nin 

en yüksek istihbarat organizasyonu, CIA, NSA (MGT) ve DIA (Defense Intelligence 

Agency - Savunma İstihbarat Teşkilâtı) gibi teşkilâtları da idari olarak bünyesinde 

toplar) direktörü Mike McConnell, “Zorluk, uluslar arası haberleşmelerin tel üzerinde 

olmasıydı,” dedi, “aniden kendimizi, kanundaki yanlış kelime yüzünden mahkeme 

kararı çıkartmamız gerektiği durumunda bulduk . . .Eğer, telsiz olsaydı, bir mahkeme 

kararı çıkartmaya lüzum kalmayacaktı . . . Seneler boyu, telsizlerde (uydu 

haberleşmeleri) bunu yapmamıştık.” İlaveten, “Şayet, Palistandaki Osama bin Laden 

Singapor’daki birisine telefon ettiyse ve bağlantı da, ABD’den geçtiyse, mahkeme 

kararı çıkartmaları lazımdı,” dedi. Gerçekten de, bugün yurt içi ve yurt dışı 

haberleşmelerin çoğu, bir noktada gömülmüş veya denizaltı fiber-optik kablo gibi bir 

telden geçer.  

McConnell, yabancıdan yabancıya haberleşme bir kablo üzerinden yakalandığında, 

şimdiki gereken atıl işlemin bir ön izlemesini anlattı. “Bir telefon konuşması için bile, 

takriben iki yüz iş saati tutar,” dedi. “Hakimlerin bakış noktasından düşünün, ‘bu 

yabancı istihbarat mı? Yabancı istihbarat olduğunu nasıl biliyorsun? Abdul 

Muhammed’e telefon ediyor ne demek? Ve bunu nasıl yorumlarım? Böylece, çok 

karmaşık bir işlem olur. Tabii, bütün bunları yazman lâzım ve imza işlemine tabi 

tutulur, Adalet Bakanlığından geçirirsin ve sonra da FISA mahkemesine götürürsün. 

Böylece, sadece bir tanesi için bütün bu işlem takriben iki yüz iş saati alır.” 

Bir örnek verelim. Diyelim ki, Tokyodaki bir şahıs öğleden sonra saat üçte Bejing’deki 

birisine e-posta gönderiyor. Bu zaman, yani öğleden sonra saat üç, Asya 
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anahtarından bir mesajın geçmesi için çok meşgul ve pahalı bir zaman. Sonuç 

olarak, Tokyodaki ISP, bunun yerine Bejing’e giden tüm mesajları AT&T’nin San 

Francisco’daki WorldNet anahtarından veya oradaki bir akranlama ortaklarından 

yollayabilir. ABD’nin Batı Kıyısında akşam saat onda, San Francisco’daki trafik çok 

azalmış olacaktır ve dolaysıyla bir gecikme ihtimalini azaltır. Keza, Off-Peak (çok 

meşgul olmayan) zaman, önemli ıskonto temin eder. Haberleşmeler ışık hızında 

seyahat ettiğinden ve Japonya – ABD ve Çin – ABD fiber-optik kabloları San Luis 

Obispo karaya çıkma istasyonundan geçtiğinden, bu ekstra on bin mil bir gecikmeye 

sebep olmaz.  

Aynı prensip, ABD Doğu Kıyısı anahtarları ile bağlanan Avrupa ve Orta Doğu 

haberleşmeleri için de geçerlidir. Yemenden Pakistan’a olan bir telefon çağrısı, 

Virginia’daki MAE Doğu’dan veya New York’ta 60 Broad Caddesindeki “Taşıyıcı 

otelinden” geçebilir. Madrid’den Bejing’e bir çağrı, Kuzey Amerika’yı bir ucundan öbür 

ucuna geçerken hem MAE Doğu ve hem de MAE Batı’dan geçebilir. Bu hususta, 

maliyet, MGT’ye daima yardımcı bir faktör olmuştur. Uluslararası Haberleşmeler 

Birliği tarafından kurulmuş fiyat modelleri, yüz sene önce tesis edildiklerinden beri 

genelde değişmeden kalmışlardır. Bu tarifelere istinaden, ufak ve az gelişmiş 

memleketler çağrıları kabul etmek için, ABD’li taşıyıcılarınkinden daha fazla ücret 

yüklerler,  dolayısıyla bu da telefon çağrılarını doğrudan yandaki ülkeye göndermek 

yerine, ABD üzerinden dolaştırmak için maliyet teşviki olur.  

MGT için diğer bir avantaj da, ABD’nin ileri haberleşmeler altyapısıdır. Harvard’s 

Berkman Center’de bilgisayar uzmanı ve Afrikada teknoloji konularında uzun zaman 

çalışmış Ethan Zuckerman’a göre, hatta Afrika içi yerel haberleşmelerin çoğu, yerel 

ISP’lerin yokluğu yüzünden ABD’deki anahtarlardan geçerler. “Zira, İnternet ulaşımı 

farklı bir kıtada son bulur,” dedi, “Aynı Afrika şehrindeki iki kişi, on binlerce kilometreyi 
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dolaşan paketleri ile aynı şehir içinde sohbet etmeleri mümkündür.” Amerikanın 

dünyanın santrali olmasına sevinen McConnell, bu durumu teyit etti. “Bu gün, birkaç 

mil ayrı iki kişi arasındaki tek bir haberleşme bile dünyayı transit geçebilir,” dedi. Eski 

MGT direktör yardımcısı Bill Crowell’e göre, bu iki kişi aynı şehir içinde olsalar bile, 

bu durum doğru olabilir. “Memphis’teki başka bir telefona gitmek için Memphis’ten 

Pakistan’a, oradan da Japonya’ya ve hatta başka nereye olursa giden bir haberleşme 

görmüştüm,” dedi.  

Afrika’dan olanlar gibi, yurt içi veya yurt dışı hemen hemen tüm Latin Amerika 

haberleşmeleri bir ABD merkezinden geçer. Bu, Küresel İnternet trafiğini takip eden 

TeleGeography şirketinde araştırmacı Alan Mauldin’in çok aşikâr olduğu bir 

durumdur. “ABD, dünyanın bölgelerini birbirine bağlamada büyük bir rol oynamağa 

devam ediyor,” dedi. “Meselâ, Latin Amerika ile Asya veya Latin Amerika ile Avrupa 

arasındaki İnternet trafiği, tamamen ABD üzwerinden yollandırılır.” Mauldin, 2005’de 

“bölgeler arası” trafiğin tahmin edilen yüzde 94’ü ABD anahtarlarından geçti. USC’de 

(University of  Southern California – Güney Kaliforniya Üniversitesi) Bilgi Bilimleri 

Enstitüsü araştırma üyesi ve ep.net’in idareci ortağı olan Bill Manning, “Temelde, 

ABD’ye çekerler, anahtarlamayı yaparlar ve geriye çekerler, zira böylesi, uluslar arası 

sınırları geçmekten daha ucuzdur,” dedi.  

O Latin Amerikan trafiği – saatte milyonlarca telefon çağrıları ve e-postalar – 

Miami’deki 50 N.E. Ninth Street adresinde bulunan tek bir binadan hunileniyordu. 

Şehir içi alanın kenarında, tüm bir kare bloğu kaplayan, pastel renkli, altı katlı binanın 

üzerinde hiçbir işaret, hiçbir isim ve hiçbir pencere yoktur. Çatısı üzerinde golf topuna 

benzer beyaz küreler içine gizlenmiş üç büyük uydu anteni vardır. 84,000 metre 

karelik Telekom şatosunun takriben 18 santimetrelik çelik destekli beton duvarları, 

pek çok gizli kameralar ve biyometrik kontrollü güvenlik girişleri vardır. Bina, hatta, 
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Kategori 5 kasırgaya 8.6 milyon kilogramlık beton çatı balastı ile dayanacak şekilde 

tasarımlanmıştı. Dışarıdan bakıldığında, Fort Meade’deki bir MGT binası ile 

karıştırılabilirdi. 

“Amerikaların NAP’i [National Access Point – Milli Ulaşım Noktası] olarak bilinen ve 

MAE Doğu ve MAE batı gibi memleketin en önemli İnternet değiş-tokuş 

noktalarından biridir. Tesisin sahibi Terremark’ın yürütücülerinden biri olan Norm 

Laudermilch’e göre, “Kuzey ve Güney Amerika arasındaki trafiğin takriben yüzde 90’, 

bizim Miami’deki tesisimizden geçer.” Bina keza, Avrupa ve ötesine giden 

haberleşmelerin dönüm yolları olarak hizmet eder. Satış broşürü, “Güney Amerika, 

Merkezi Amerika ve Karayiplerin tabaka-1, tabaka-2 ve tabaka-3 trafiğinin 

çoğunluğunu Dünyadaki 148 ülkeye gitmesi için anahtarlayan,” diyerek, “Amerikaların 

NAP’ini Ameriklara emsali olmayan geçit kapısı yapar.” der.  

Latin Amerika boyunca, şehirlerden ve kasabalardan telefon çağrıları ve İnternet 

trafiği, South America Crossing (SAC) – Güney Amerika geçidi’ne bağlanan karaya 

çıkma istasyonlarına huniledirilir. SAC kıtayı çeviren büyük bir kablodur ve sahibi 

Global Crossing firmasıdır. ABD Virgin Adalarındaki St. Croix’da Hamm’s Körfezinde, 

SAC bütün bu veriyi şirketin Merkezi Amerika ve Karayiplere hizmet eden ve Mid-

Atlantik Crossing (MAC) denilen diğer bir kablosuna nakleder. Hollywood, Florida’da 

karaya çıkma istasyonunda kıyıya geldikten sonra, bir dal, New York’a ve sonrada 

Avrupa’ya devam eder. Diğer dal da, Hollywood’daki plajdan Global Crossing 

şirketinin de bulunduğu Miami’deki Amerikaların NAP’i binasına yer altından gider. 

Amerikaların NAP’inde, San Francisco’dakine benzer bir kuruluşla, MGT, Güney 

Amerika, Merkezi Amerika ve Karayiplerdeki iç veya dış bütün haberleşmelere 

ulaşabilecektir – bir adımda tüm alışveriş.  
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Yakalamanın gerçek kuruluşu, hükümetle yapılan anlaşmanın altında kolay olacaktır. 

Global Crossing tesisini izlemeyi kolaylaştırıcı tarzda inşa etmeye zorlanmıştır – 

federal gizli dinleme operasyonları için kolayca ulaşılacak şekilde. “Ağ Güvenlik 

Anlaşması” olarak bilinen anlaşma, şirketin karaya konma ruhsatını elde etmesi için, 

Global Crossing tesis mahallinde, “ABD Kanuni işlemine göre elektronik izlemenin 

yapılabilmesine” imkân vermeye söz verdi. Şirket, kezalik, “böyle Elektronik İzlemeleri 

kolaylaştırmak için teknik veya diğer yardımları” Savunma Bakanlığına (o zaman 

MGT’nin ebeveyni) yapmayı kabul etti.  

Anlaşma, 1994’de geçmiş ve CALEA – the Communications Assistance for Law 

Enforcement Act – Kanun İcrası için Haberleşmeler Yardımı Kanunu olarak bilinen 

federal kanundan yararlandı. Kanun, haberleşme şirketlerinin tesislerini ağları 

kolayca izlenebilecek şekilde tasarımlamalarını gerektiriyordu. Kanun, hatta şirketin 

gizli dinleme cihazlarını gerekirse kendisinin kurmasını ve sonra da, onlşarın varlığını 

hiç ifşa etmemesini gerektiriyordu. Kanuna göre, hükümetin FISA mahkemesi federal 

hakiminden karar getirmesi gerekiyordu. Fakat Bush iktidarının mahkeme kararsız 

izleme programı altında, basitce şirkete uyması için emir verebilirlerdi. 

2002’ye kadar, sanal timsah dişleri büyük Amerikan haberleşme ana hattında 

sağlamca güvenli takılı MGT, günde 650 milyon yakalama – ses ve veri – 

sindiriyordu, memleketin her tarafında teslim edilen posta maddeleri sayısının aynısı.  
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ORTAKLAR 

 

 

Teşkilât memleketi gizli dinleme için bağlarken, dünyanın geri kalanına aldırmadı. 

Kırk yıldır, Echelon altyapısı yerindeydi ve iyi çalışmıştı. Memleketler haberleşecek, 

sinyalleri bir uyduya gönderilecek ve MGT veya Kanada, Britanya, Avustralya veya 

Yeni Zelanda’daki bir istihbarat teşkilâtı onları yakalayacaktı. Diğer sinyaller MGT’nin 

nöbetçi gibi dünyanın üzerinde dört noktada konumlandırılmış yerdurağan uyduları 

yakalayacaktı. Bir kere telefon ve internet verisi yakalandığında,  kara listeli telefon 

numaraları, isimler, adresler, kelimeler ve tabirlerle yüklü ve güçlü bilgisayarlardan 

oluşan “Lügatlar” ‘dan geçecektir. Böylece indirgenmiş son ürüne dayanarak raporlar 

yazılacak ve MGT ve Beş Gözler grubunun diğer üyelerine gönderilecekti. 

Fakat şimdi, haberleşmelerin an az yüzde 80 - 90 ‘nı dış uzay yerine, deniz 

yatağından transit geçiyordu. Bu da Echelon’un tamamen gözden geçirilmesi 

gerektirdi.  Her bir üye memleket kendi mütekabil kablo şirketleriyle yeni 

düzenlemeler yapmak mecburiyetindeydi. Bu düzenlemelerde, gizli odaların inşa 

edilmesi, kabloların üzerine eklemeler yapma, verinin analiz merkezlerine taşınması 

ve daha hızlı işlem tesislerinin inşa edilmesi vardı. İlâveten, bazı kritik bağlantılar 

üyelerin erişimi dışında olduğundan  - artık uzak bir adada tabak koymayı 

yapamıyorlardı – kablo yolları boyundaki memleketlerle yeni gizli ortaklıkların 

kurulması gerekiyordu.  

İş birliğinin sağlanamadığı ülkelerde, MGT veya ortaklarından biri, Telekom 

anahtarında birisini,  böcek koymak için veya fiber-optik kablonun kendisine son çare 

cümlesinden fiziksel olarak bağlanmak için el altından gizlice işe alması gerekiyordu. 



233 
 

 

Bilgili bir istihbarat sorumlusu, “Bunu yapmanın en iyi yolu, karadaki anahtarlama 

istasyonuna girmekti. Nerede olduklarını bul, kime rüşvet vermen gerekiyorsa ver ve 

o istasyona ulaşım elde et.” dedi. Her hangi bir kabloya gizli bağlanırken bir kilit 

problem, dedi, o kablonun üzerinde ne olduğunu, taa ki one erişinceye kadar 

bilememektir. “Bazen onların üzerinde ne olduğunu bilmiyoruz, trafiğin ne olduğunu 

bilmiyoruz, böylece hattın üzerinde ne olduğunu sana söylemek cinsinden 

istihbaratımız, bazen iyidir, bazen de kötüdür. Şöyle bir durumla yüzleşebilirsin, bir 

sene boyunca yüzlerce milyon dolar harcayıp bir şey yapmak istiyorsun, ve sonradan 

bulursun ki, edindiğin işe yaramaz saçma sapan bir şey.” 

Yer altı fiber-optik kablolara gizlice bağlanmanın, bakır kablolara gizlice 

bağlanmaktan çok daha zor olmasına rağmen, bunun tekniği MGT tarafından 

mekemmelleştirilmiştir. Yabancı memleketlerde gömülmüş kablolar için, onlara erişim 

kazanma vazifesi, CIA’nin gizli hünerlerini MGT’nin teknik iktidarlarıyla birleştiren 

Special Collection Service (SCS) – Özel Toplama Hizmeti adı verilen istisnai bir gizli 

organizasyona verilmiştir. Amacı, böceklerden parabolik antenlere kadar karmaşık 

gizli dinleme cihazlarını ulaşması zor yerlere koymaktır. Keza, bu organizasyon, 

veritabanı müdürleri, sistem idarecileri ve IT uzmanları gibi kilit yabancı 

haberleşmeler personelini devşirip kendi taraflarına geçirmeğe teşebbüs eder.  

SCS, MGT’nin “hareket halindeki” bilgiden, “durgun” bilgiye geçişteki ananevi 

odaklanmasında kilit bir bağlantıdır. I. Dünya Savaşının sona ermesinden hemen 

önce, ilk transatlantik yakalama istasyonu Houlton, Maine’deki Gillin Çiftliğinde 

kurulduğunda, Sinyal İstihbaratı (Sigint), havadan veya uzaydan giden sinyalleri 

yakalamaya odaklanmıştı. Fakat, teknoloji bunu artarak çok güç veya çok pahalı 

yaparken, kıdemli istihbarat memurları, temayülün “durgun” bilgiye – bilgisayar 

veritabanlarında, disklerde ve sabit disklerde depolanmış çok büyük miktarda bilgiye 
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dikkat etmeye döneceğini söylerler. Bu, uzaktan siber ortamda veya fiziksel olarak 

SCS tarafından yapılabilir. Şifreleme, fiber-optik, İnternet ve diğer yeni teknolojiler 

hayatı, MGT’nin yakalama operatörleri ve şifre çözücüleri için gittkçe 

zorlaştırdığından, SCS daha çok genişledi ve gittkçe artan önemli rol almağa başladı. 

Çok kıdemli bir CIA memuru, “Dünün şifre memuru, bu günün sistemler idarecisi,” 

dedi. Çok geniş miktarda gizli bilgiye erişmenin en kolay yolu, yabancı 

veritabanlarına girmektir ve bunu yapmanın en iyi yolu, rüşvet veya diğer tekliflerle 

devşirmektir. Keza, birisine rüşvet vererek klavyelere veya bir bilgisayar ağının 

etkilenebilir kısımlarına böcek koyma yoluyla, MGT, mesajları şifreleme yazılımı 

metinleri karıştırmaya fırsat bulamadan yakalayabilir.  

SCS başkan pozisyonu, MGT ve CIA memurları arasında sırayla değişir. Bu hizmetin 

genel merkezi, aralarında duvarla çevrilmiş acayip bir parkın olduğu üç kutu gibi ve 

alçak yapımlı binanın bulunduğu 120 hektarlık ve ağır güvenlikle korunmuş bir sitede 

yer alır. MGT’den 9 mil ötede, 11600 Springfield Road, Laurel, Maryland’da bulunan 

tesis, ağaçlar arasında iş yeri kampüsü olarak saklanmıştır. Önde, herhangi bir 

manası olmayan “CSSG” harfleriyle bir levha vardır. İçeride, “canlı oda” adıyla bilinen 

yerde, hedef şehirlerin elektronik ortamı, hangi antenlerin ve alıcıların gizli 

yakalamalar için en iyisi olacağını denemek amacıyla yeniden yaratılmıştır.  Sitenin 

diğer mahallerinde, böcekler, antenler ve alıcılar, yabancı memleketlere kolayca 

kaçak sokmak için gündelik eşyaların içine konulur. Eski CIA direktörü Stansfield 

Turner, “Bazen, gizlice sokmaya çalıştığın çok küçük bir antendir,” dedi. “Bazen, 

yakaladığın sinyal çok zayıf, dar, sınırlı menzilli ve oraya antenini getirebilmek çok 

zordur.” 

Bazı yerlerde, MGT veya SCS bir milletin tüm haberleşme sistemine, bir mühendise 

veya bir telekommunikasyon memuruna rüşvet vererek nüfuz etmiştir. Diğer yerlerde, 
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gereken gizli dinlemenin çoğu, ABD Elçilik veya Konsolosluklarındaki özel odalardan 

yapılır. Fakat bazı zor memleketlerde, gizli SCS ajanları iş adamı maskesi altında 

uçakla gelip gerekli gizli dinleme cihazlarını gizlice yerleştirirler. Bu ajan kimse, hedef 

memlekete şemsiye olarak gizlenmiş bir parabolik anten getirebilir. Bir alıcı veya 

uydu vericisi, basit bir radyo ve dizüstü bilgisayar olarak gizlenmiş olabilir. SCS 

memuru, sonradan, cihazları gizleyerek mikrodalganın ince ışını üzerinde uzak bir 

yere kurabilir – belki ormanlık bir yerde bir ağaçta veya kiralanmış bir çiftlik evinin 

çatısında. Bu cihazlar tarafından yakalanan sinyaller, bir yerdurağan sigint uydusuna 

yeniden gönderilir ve bu uydu da onları MGT’ye iletir.  

İşbirliği yapmayan veya hasmane yabancı memleketlerde fiber-optik kablolara 

erişmek için, SCS kabloyu uzak bir mahalle izleyecek ve orada ona erişmek için bir 

siper kazacaktır. Sonra da, bir şahıs kablo üzerine ileri teknoloji “üzerine tutturulmuş 

rabıta”  koyar. Bu ticari olarak bulunan ve fiber-optik sistemleri test için kullanılan 

aygıtlar, kabloda polimer kılıf kabuğundan az miktarda ışık sızmasına izin veren bir 

mikrobüküm yaratır. Bu sızan ışık, fotonları elektrik sinyaline dönüştüren foton 

detektörü ile yakalanır. Bu da bir diz üstü bilgisayar port’una bağlı bir optik/elektrik 

konverter’e bağlanır. Bu bilgisayar uzaktan kumandaya izin veren yazılımla 

donanmıştır. Çok uzun ömürlü pilleriyle tüm sistem, bir ağaçta dallar olarak gizlenmiş 

antene giden kamuflajlı hatla yeniden toprağa gömülür. Bu böcekten gelen sinyaller, 

bir MGT uydusuna gönderilebilir, uzaktan kumanda talimatları da uydudan aşağıdaki 

bilgisayar’a gönderilir. Bütün gereken cihazlar ticari olarak satın alınabilir. 

Orta Doğuda ve diğer yerlerde denizaltı fiber-optik kablolarına gizli bağlantı yapmak 

için, donanma gizlice Seawolf – class (Deniz-Kurt’u sınıfı) denizaltı USS Jimmy 

Carter’ı böyle operasyonlar için tadil etti. Aralık 1999’da Electric Boat şirketine, 

denizaltıyı “izleme, mayın savaşı, özel savaş, yük kurtarma ve ileri haberleşmeler” 
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için özel bir kırk-beş metre uzunluğunda kısımla tadil etmek için 887 milyon dolarlık 

bir kontrat verildi. Denizaltı, muhtemelen deniz dibinde kablo üzerinde oturacak ve 

özel MGT takımı onu yeni inşa edilen kesime çekip içeri alacaktı. Burada, ona gizli 

bağlantı konulacak ve bir çıktı bölümüyle tekrar deniz dibine bırakılacaktı. Bu çıktı 

bölümünden bir gizli kablo gizli bir sahil yerine döşenebilir ve oradan da sinyaller 

gizlice Fort Meade’e nakledilebilirdi.  

MGT’nin talihinden, endüstriyel kablolara bağlanma dünyadaki memleketlerde daima 

büyük bir işdi – ve teşkilât sık sık bundan yararlanmıştır. İngiltere’de, gelen ve giden 

kablolardan telegrafları ve sonradan da e-postaları sifonlama uzun bir ananedir ve 

GCHQ ve MGT daima en yakın ortaklar olmuşlardır. 1960’larda, Birleşik Krallığa 

giren ve çıkan tün kablo trafiği, bu kablo sistemini kontrol eden postanenin özel bir 

bölümü tarafından incelenmişti. Bir rapor, “Mesajların gönderildiği veya alındığı 

günden sonraki sabahta,” dedi, “onlar Postanenin güvenlikle sorumlu bölümü 

tarafından toplanıp eleklenirler. Sonra da, özel önemi olduğuna inanılan mesajlar 

Güvenlik Hizmet teşkilâtlarına verilir. Onlar orada incelenirler, gerekirse kopyalanırlar 

ve Postaneye geri getirilirler. Postane de, Kablo ve telsiz şirketinin sahibidir. Özel 

şirketlerden geçen mesajlar – bunlar Britanyada çalışan yabancı ilgilerin şubeleridir – 

her sabah van veya arabalarla toplanır ve Postane Güvenlik Bölümüne getirilirler. Bu 

işler, Resmi Gizli Bilgiler Kanunun 4. bölümü altında Devlet Bakanlığı imzası ile 

verilen özel karar altında yapılır ve geçerli tutmak için sık sık yenilenir.” Haberleşme 

teknolojisi 1960’lardan beri elbette değişti ama bu Britanya politikasının veya Resmi 

Bilgiler Kaununun 4. Bölümünün değiştiğine dair bir alâmet yoktur. 

MGT ve GCHQ’nun şimdi yeni fiber-optik kablolar dünyasına girmek için yol 

aramaları gibi, kırk yıl önce uydu çağının başında benzeri zorluklarla karşılaştılar. 

Çok büyük değişmelerin olduğu bir zamandı; ABD ve UK, hem uydu ve hem de 



237 
 

 

denizaltı kablosu ile ilk defa bağlanacaklardı. 1962’de, Goonhilly Downs, 

Cornwall’daki Britanya Postanesi Uydu Haberleşmeler İstasyonu açıldı ve 28 metrelik 

uydu tabağı dünyanın ilk haberleşme uydusu Telstar’ı izlemeğe başladı. Fakat, 

Telstar’ın alçak yörüngesinden dolayı haberleşmeler sadece uydu baş üstünden her 

158 dakikada bir geçerken alınıp gönderilebiliyordu.  

Müteakip yıl, iki memleketi doğrudan bağlayan ilk denizaltı kablosu tamamlandı.  

TAT-3 diye bilinen kablo, Tuckerton, New Jersey’den Cornwall’da Bude’a yakın 

Widemouth Körfezine kadar uzanıyordu. Nisan 1965’de ilk yerdurağan haberleşme 

uydusu, lakabı “Early Bird” olan INTELSAT1 firlatıldı. Uzayda, Ekvatorun 35,680 km 

üzerinde, iki kıta arasında sabit konum idame ettirmeye muktedirdi. Bu, ilk defa 

olarak, Goonhilly Downs ve Etam, West Virginia’daki ABD uydu yer istasyonu 

arasında direkt ve devamlı haberleşmelere izin verdi. Çabucak, dünyadaki diğer 

milletler yer istasyonları inşa etmeye ve birbirleriyle Early Bird vasıtasıyla 

haberleşmeye başladılar.  

GCHQ’nun TAT-3 üzerinden gelen haberleşmeleri elde etmede MGT’den yardıma 

ihtiyacı yoktu. Zira, kablonun Birleşik Krallık (BK) ucu postanenin kontrolü altında 

olduğundan trafiği doğrudan doğruya onlardan elde etti – muhtemelen Bude karaya 

çıkma istasyonunun yakınındaki GCHQ tesisinden. Kablo, Avrupa memleketleri ile 

Kuzey Amerika arasındaki birkaç haberleşme bağlantılarından biri idi ve dolaysıyla 

zengin bir istihbarat kaynağı olduğunu gösterdi. Fakat şimdi, Avrupanın çoğu ve hatta 

ötesi İngiltereyi bypass geçip Early Bird ile dünyanın diğer kısımlarına doğrudan 

haberleşiyorlardı. O sinyalleri yakalamak için uydu tabakları olmadan, bu genişleyen 

istihbarat akımı GCHQ’nun ulaşımı dışında kalıyordu – taa ki MGT kurtarmaya 

gelinceye kadar.  
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O zamanlar, Early Bird’ün Etam’daki yer bağlantı istasyonundan takriben elli mil 

ötede, Sugar Grove, West Virginia’da MGT kendi uydu sinyal yakalama üssünü 

kuruyordu. Böyle tabakların dünya çapındaki bir ağda değerini görerek – bilhassa 

Echelon Operasyonu için – MGT benzeri bir istasyonu GCHQ için finanse ve inşa 

etmeyi kabul etti. Seçilen yer Bude idi, muhtemelen onu TAT-3 kablosu için mevcut 

yakalama tesisine yakın yerleştirmek için. Bu gün, Widemouth Körfezi TAT-14 ve bir 

grup diğer önemli fiber-optik kablolar için karaya çıkma noktasıdır.  

Bir kere Dude’deki iki 27.5 metre tabaklar 1960’ların sonuna doğru tamamlandığında, 

GCHQ Direktörü Sir Leonard Hooper MGT Direktörü Marshall “Pat” Carter’a şahsi 

teşekkürlerini gönderdi. Notunda, orijinal iki tabağa Carter ve yardımcısı Louis 

Tordella isimlerinin verilmesini önerdi. “Size çekinmeden güvendim ve tarafımda bir 

tasvibe ihtiyacım olduğunda ismini andım,” Sir Leonard yazdı. “Bude’daki antenlere 

“Pat” ve “Louis” isimleri verilmelidir!” İlâveten Hooper, “Aramızda, bizim iki grup 

adamlarımızın yattığı yatak üzerindeki battaniyeleri ve yatak çarşaflarını daha sıkı 

örtüp tıkladık, senin gibi, ben de bu yolu seviyorum.” 

 Sharpnose Point, Bude, kenarında bu gün Celtic Denizinden daha yüksekte duran 

bir düzine tabaklar, Hindistan Okyanusundan Güney Atlantik üzerindeki çeşitli 

uydulara bakarlar. Uzay çağının başlangıcından beri, Goonhilly Downs Britanyada 

uydu haberleşmelerinde kilit bir bağlantı olmuştur. Fakat 2008’de istasyon kapatıldı. 

Bu da, GCHQ başmerkezinden takriben 80 kilometre ötede, Madley köyünü, 

memleketin ana uydu geçiş yolu olarak bıraktı.  

Bude’da ki ilk düzenlemelerden sonra, yakalanan veri 171 mil kuzeydoğuda 

GCHQ’nun Cheltenham, Gloucestershire’daki Oakley kompleksinde otuz yıllık kutu 

gibi bir binaya şifrelenmiş fiber-optik kablo üzerinden gönderilirdi. Orada X 

Bölümünde, bunlar şehrin öbür ucunda dört mil ötede organizasyonun Benhall’daki 
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yeni yüksek teknoloji tesisine kablo ile gönderilmeden önce, Cray 3 de dahil 

süperbilgisayarlar’dan geçerler. 2004’de Oakley’nin çoğu ve teşkilâtın Benhall’daki 

orijinal başmerkezi, yeni Benhall merkezi işe açıldığında,  yıkım topu tarafından 

yıkıldı. O zamana kadar, süperbilgisayarlar zaten taşınmışlardı. 120 milyon dolara 

mal olan bu üstlenme, Britanya tarihinde en pahalı ve en hassas taşınmaydı. 

Fakat tranfer yer almak üzereyken, istihbaratın kritik akışının kesileceği konusunda 

büyük endişe vardı. Özellikle, şüheli teröristler arasında cep telefonu konuşmalarını 

izlemek imkansız olacaktı. Bunun yerine, birkaç yüz müstahdemle beraber makineleri 

Oakley’de yerinde bırakmaya ve iki merkezi bağlayan fiber-optik kabloya 616 milyon 

dolar sarfedilmeye karar verildi. Müteakip yedi senede, süperbilgisayar grupları 

demode olduğunda, doğrudan Benhall’da yeni makineler kurulacak ve böylece işin 

devamı garanti edilmiş olacaktı.  

Yeni merkezde, yığınlarla yakalanan veriler teşkilâtın kripto-lisancıları, şifre 

çözücüleri, veri madencileri ve diğer müstahdemler tarafından son bir analize tabi 

tutulacaklardı. Mesajlarda ve telefon çağrılarındaki bilgiye göre, analizciler raporlar 

yazacaklar ve bunları MGT’ye ve Beş-Gözler paktının diğer üyelerine 

göndereceklerdi.  

GCHQ’nun 2003’de tamamlanan yeni başmerkezi 102 bin metre kare ve 72 hektar 

alan kapladı. Birçok yerlerdeki elli binadan fazlasının yerini aldı. Bu yapıların çoğu, II. 

Dünya Savaşı sırasında Alman Enigma şifresinin çözüldüğü Bletchely Parkdakilere 

benzer binalardı. Bletchley’nin ciddi ve manastır benzeri ortamından ziyade, yeni 

GCHQ uzay çağı yapımın bir örneği idi. Çelik, Aluminyum, cam, granit, Cotswold 

Kireçtaşı, tahta ve betondan yapılmış, modern gümüş renkli ortası delikli yuvarlak 

çörek şeklındeydi.  Merkezdeki “delik”, Londra’nın Albert Hall büyüklüğünde açık 

hava bahçesiydi. Binanın içinde, Rio de Janeiro’ya kadar uzanacak kafi miktarda 
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bakır bilgisayar kabloları vardı ve ortası delikli yuvarlak çöreği de 2900 arabalık bir 

oto park çeviriyordu. 

İngiliz mimarı Chris Johnson tarafından tasarımlanan radikal yaklaşım, güvenlik 

paranoyası ve yere bakan içe dönüklüğü ile bilinen bir toplumda birbirlerini etkilemeyi 

teşvik etmeyi ön görmüştü. “Ananevi düşüncesi  ‘Arkandaki kapıyı kapat ve kimsenin 

seni takip etmediğine emin ol,’ olan bir organizasyon için çok büyük bir değişiklik idi,” 

dedi. “Onlar perdeleri kapalı ve kapıları kilitli bir ortamda çalıştılar. Çoğu, iş 

arkadaşlarının kim olduğunu bilmiyordu ve benzer şartlar altında bir insan topluluğu 

ve aid olma hissi yoktu.” Böylece bugün, binanın dört kata yayılmış 102 bin 

metrekarelik alan kaplamasına rağmen, ortası delik çörek şekli, her hangi bir 

müstahdemin her hangi bir iş arkadaşından asla beş dakikadan fazla olmayan bir 

yürüme mesafesinde olması demektir. Keza, ortası delik çörek’te altı-yüz sandalyelik 

lokanta, bir sıhhat klübü ve bir müze vardır. 

Tasarımda, güvenlik diğer bir kilit özellikti. Dış duvarlar, 20 cm. kalınlığında 

patlamaya mukavim kaplama ile kaplanmıştı. Teşkilât, Britanya’nın en gizli casus 

teşkilâtı olmasına rağmen, aynı zamanda en yeşili olmaya da çalışır. Her bir ofis 

sandalyesinin kabuğu, yeniden işlenmiş otuz-altı büyük plastik meşrubat şişesinden 

yapılmıştır; masalar ve masa yüzeyleri yüzde 90 yeniden işlenmiş tahtadan ve bütün 

çelik ürünler yüzde 30 yeniden işlenmiş metalden yapılmıştır.  

Başlangıçta dört bin çalışan için inşa edilmiş olmasına rağmen, 9/11’deki hücumlar 

ve 2005’deki Londra bombalamalarından sonra müstahdem artması sonucu, ortası 

delikli yuvarlak çöreğin içini dolduran personel bu gün takriben beş-bin iki yüz 

kadardı. İnternet düşkünü yeni devşirmeleri cezp etmek için, GCHQ Tom Clancy’nin 

Splinter Cell Double Agent ve Rainbow Six Vegas gibi bilgisayar oyunları içinde 

reklâm kampanyalarına başladı. Yetenekli şifre beyinlerini bulmak için, teşkilât Milli 
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Şifre Yarışması dedikleri şifre çözümü yarışmasını desteklemek için Britanya 

Bilgisayar Cemiyetine katıldı. Bu yarışma, üç ay sürüyor ve İnternet üzerinden 

yapılıyordu. Yarışma oyunu, Lord Nelson ile Donanma İstihbaratı arasında geçen ve 

Napolyon’nun gizemli bir Çin silâhını ele geçirmesini önlemek amaçlı şifreli 

mesajların şifrelerini çözmeyi ihtiva ediyordu. Komplonun karmaşıklığını arttırmak 

için, gizemin sırrı Kraliçe Elizabeth I devri casusu Christopher Marlow’un iki yüz elli 

sene önceki şifreli yazılarında bulunuyodu.  

GCHQ’nun en büyük ihtiyacı, MGT gibi, lisancı tercümanlardı. Yekpare bir devşirme 

kampanyasında, teşkilât Türkçe dahil pek çok lisanlarda akıcı yetenekli adaylara 

ihtiyacı olduğunu belirtti.  

2007’ye doğru, Britanya’nın güvenlik ve istihbarat bütçesi, 2001’deki 2 milyar 

dolardan iki katından fazla artarak 4.2 milyar dolara ulaştı. 1.6 milyar dolarla, GCHQ 

bütçenin en pahalı parçasıydı, ama halâ aşırı derecede yük altındaydılar. Parlemento 

İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin bir raporuna göre, teşkilâtın MI5’in yurt içi terörism 

tahkikatlarını devamlı desteklemeye olan ihtiyaç, bu aşırı yükte kilit bir faktördü. 

Bunlardan biri de, Operasyon Açık denilen ve transatlantik havayollarına hücum 

planladığı sanılan iki İslami militan hücreyi hedefleyen çok büyük izleme ve istihbarat 

gayretiydi.  

Bu gibi yurt içi terörism tehditleri altında, Britanya Baş Savcılığı [N. B. Bu makamın 

Türkiyede bir benzeri yoktur. Muhtemelen, yetki açısından Türkiyede Adalet 

Bakanlığının kendisine mütekabil sayılabilir.] GCHQ tarafından yapılan 

yakalanmaların terörism zanlılarının mahkeme duruşmasında delil olarak 

kullanılmasını ön gören kuvvetli gayretler yapmaktadır. Fakat, bu girişim GCHQ 

yetkilileri tarafından itirazla karşılanmaktadır. Yetkililer, bunların istihbarat toplanım 

tekniklerini tehlikeye sokacağını ve binlerce saatlik telefon konuşmalarının yazılı 
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metinlerini mahkeme için hazırlamakta büyük kaynakları ziyan edeceğini 

savunmaktadırlar. Gölge İç İşleri Bakanı David Davis, “GCHQ’nun tekniklerinin 

umuma dökülmesindeki endişesi, gayri tabii değildir,” dedi. Ünvanı acayipce 

Haberleşme Yakalamaları Komiseri olan Sir Swinton Thomas’da Davis ile hem fikir 

oldu. “Yakalanan malzemenin çok farklı sonuç vereceği davaların sayısı çok azdır 

veya muhtemelen hiç yoktur,” dedi. GCHQ yetkilileri de, Parlemento üyelerine 

verdikleri ifadede, “Şimdiye kadar yapılan önerilerin zararından fazla hayrı olacağına 

inanmıyoruz,” dediler. 

Diğer bir problem de, GCHQ’yu diğer istihbarat teşkilâtlarına ve onların deniz aşırı 

ofislerine güvenilir şekilde bağlanmak için gerekli haberleşme sistemini geliştirmedeki 

uzun geçikmelerdi. Scope adıyla bilinen sistem 2004’e kadar bitmiş olacaktı, fakat 

şimdi, beş yıl daha geçikmiştir.  

Yakalanan verinin mahkemede kullanılmasına karşı çıkanların başında, Şubat 

2003’de GCHQ Direktörlüğüne atanan Sir David Pepper geliyordu. Saçı dökülen ve 

sessiz birisi olan Pepper, boş zamanlarında Cheltenham kırsalında uzun yürüyüşler 

yapar, mutfakta denemelerle uğraşır ve klasik müzik dinler. Oxford’un St. John 

Kolejinden teorik fizik üzerinde doktora yapan Pepper, bilgi teknolojisi üzerindeki 

uzmanlığı ile mükemmel bir tekno casustu. Teşkilâtı, ortası delik çörek biçimli yeni 

evine sığmamaya başlarken, MI5 Güvenlik Servisinin devamlı genişleyen yurt içi 

terörism karşıtı mücadelesi artarken, daha da şişmanlanacağını biliyordu. 2007’ye 

doğru, iki yüzden fazla yurt içi aşırıcı gruplar ve iki bin kadar fertler MI5 tarafından 

tahkik ediliyordu. Fakat ortası delikli çörek şeklindeki binaya GCHQ devamlı olarak 

daha fazla gizli dinleyiciler ve analizciler sıkıştırırken, istihbarat kalitesi düştü.  

GCHQ başı olarak beş sene hizmetten sonra Temmuz 2008’de emekli olmayı 

planlayan Pepper, “Ne kadar büyüyeceğimiz, bakanların Güvenlik Hizmetini [Security 
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Service – MI5] ne kadar büyütmek istemesine bağlı kalacaktır,” dedi. “Böylece, bizim 

CT [Counterterorism -terörism karşıtı] iktidarımız, onların sürdüğü operasyonların 

sayısını destekleyecek şekilde ayak uydurmalıdır. . . . Senenin sonuna doğru, 

Güvenlik Hizmetinin en yüksek öncelikli operasyonlarının pek çoğunu desteklemeyi 

idare ettiğimizi bulmuştuk, fakat onlarla aramızda anlaştığımız ve hedeflememiz 

gereken kalite desteği veremiyorduk. Aslında, biz kendimizi çok ince yayıyoruz, kafi 

CT kaynaklarımız yok.” 

Pepper’e göre, en büyük problem gittkçe yayılan İnternet ve İnternet’in telefon 

çağrıları için gittkçe artarak kullanılmasıydı. Bu VoIP çağrıları GCHQ’daki gizli 

dinleyicilerin asabını bozar, zira onlar, Bude’daki gibi GCHQ’ya gizlice bağlanmış 

ananevi haberleşme merkezlerini ve geçit yollarını bypass geçerler. Pepper, “İnternet 

haberleşmelere çok farklı bir yontem kullanır,” dedi, “Bu ayrılıkta, sabit hatlardan 

ziyade çok noktalı büyük bir ağ vardır, fakat haberleşen fertler için onların 

haberleşmeleri daha kısa paketlere ayrılmıştır. Böylece, e-posta veya İnternet 

haberleşmesinin diğer bir formunu kullanıyorsan, gönderdiğin her şey paketlere 

ayrılır. Bu paketler ağ içinde etrafa yönlendirilirler ve pek çok farklı yönlerden 

herhangi birinde gidebilirler, zira ağ mukavim olarak tasarımlanmıştır. Bu telefonun 

icadından beri Telekom teknolojisinde en büyük değişmeği temsil eder. Tam bir 

devrimdir.” 

GCHQ’ya biraz yardım teşkil etmek için, bütün casus teşkilâtlarını denetleyen 

İstihbarat ve Güvenlik Komitesi, bir Sigint modernizasyon programı başlattı. Bu, 

teşkilâtın iktidarında, İnternet ve telefon verisine ulaşma, işleme ve depolamada, 

yirmi misli bir artışı ihtiva ediyordu. Keza, bu “Ağların geliştirilmiş kimlikleşmelerine 

izin veren haberleşme analizlerinde bazı hususların otomasyonu – daha önce elle 
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yapılan bir görev – durumuna yol açtı. Sonuç olarak, analizcilerin şimdi veriyi 

yorumlama ve önemini tesis etmeye daha çok vakitleri oluyor.” 

Son yıllarda, Britanya’da haberleşmeleri hedeflenen kişilerin sayısı bir patlama gibi 

arttı. İstihbarat Muhiti tarafından yapılan gizli dinlemeleri denetleyen Haberleşme 

Yakalamaları Komiserinin 2007 yılı raporuna göre, bir yılın içinde gizli teşkilâtlar ve 

polis kurumları tarafından 439,000 kişinin telefonlarını, e-postalarını ve mektuplarını 

izlemek için talepler yapıldı. Rapor, onbeş aylık müddet içinde dört binden fazla hata 

yapıldığını açıkladı. Raporun yazarı Sir Swinton Thomas, bu hata rakamlarını “kabul 

edilemez derecede yüksek” olarak tarif etti. İnsan hakları grupları bu açıklamaları, 

“kişisel gizlilik haklarımıza karşı yavaşca büyüyen aleni saygısızlık,” olarak etiketledi.  

Orta Doğunun kıvrıklı deniz yatağına yayılmış FLAG Falcon kablosu, yüksek 

istihbrarat değeri olan pek çok ülkede kıyıya gelir. Mısır’ı Hindistan’ın Mumbai 

şehrine bağlayan bu kablo, Oman, Bahrain Kuwait, Qatar ve diğerlerinden geçer. 

MGT’yi en çok ilgilendiren, mamafih, Iran, Iraq, Sudan ve Yemen’dir. Bunların hepsi 

kablo’ya bağlandılar veya çok yakında bağlanacaklardır. Teşkilât, Iran’nın dokuz 

Intelsat ve dört Inmarsat yer istasyonlarını ve Türkiye, Pakistan ve Afganistan’a olan 

mikrodalga bağlantılarını uzun zamandır hedeflemişti, fakat trafiğin çoğunun denizaltı 

kablosuna transferinin düşüncesi, Fort Meade’de pek çok kimseyi endişelendirdi.  

120,000 ses ve veri devrelerini ihtiva eden, 1.2 milyar dolarlık kablo, FLAG (Fiber-

optic Link Around the Globe – Dünya etrafında fiber-optik bağlantı) tarafından sahip 

olunur. 64 bin kilometreyi kapsayan çok büyük ağı ile dünyanın en büyük özel 

denizaltı kablo sistemidir. En yeni kablosunun, FLAG NGN, tamamlanmasıyla şirketin 

yakında kocaman bir 2.5 milyar hemzaman telefon çağrıları ve dört kıtadaki altmış 

memlekette 300 milyon hemzaman web sohbetleri taşıma kapasitesi olacaktır. Gulf 
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bölgesinin, saniyede bir terabit hızında çalışan en güçlü kablosudur ve halka şekli de 

kendini onarma kabiliyeti olarak bilinen yedekleme temin eder.  

MGT için, Orta doğu deniz yatağı kablolarla dolu olduğundan, Beş Gözler klübünün 

dışındaki bazı ülkelerle gizli ilişkiler geliştirmeya başlamalıdır.  2001’den 2005’e 

kadar Beş Gözler klübünün Kanadalı üyesinin direktörü olan Keith Coulter’a göre, bu 

ilişki kurma zaten başlamıştır. Coulter’a göre, Beş Gözler, “şimdiye kadar sahip 

olduğumuz en sıkı ve en tarihi ortaklıkdır. Kuvvetlidir.” Fakat, zamanın değiştiğine, 

kendi teşkilâtının ve diğer üyelerin diğer işbirlikci düzenlemeler kurmaya 

başlamalarının zamanı geldiğine işaret etmiştir. “Grup, uzun zaman dayanışma 

içinde kalmış ve başarılıdır. Fakat dünya evrimleşerek gelişmekte ve kendi namımıza 

ve bizim müttefiklerimizin namına diğer başka ortaklıklar gereklidir. Ben, birçok 

ülkeleri ihtiva eden Avrupalı bir gruba mensubum ve grupta paylaşma terörismle çok 

ilgilenildiği içindir.” 

Muhtemelen tüm bölge içinde bir dinleme mahalli kurmanın en iyi yeri Hindistan’ın 

Mumbai şehridir. MGT’nin gizli varlık kurmak isteyeceği çeşitten bir yeri temsil eder. 

Mumbai’deki bir dinleme mahallinden gizli dinleyiciler, Avrupa ve Asya arasındaki 

konuşmaları dinleyebilirler.  

Mumbai Orta Doğuda ve Asyanın çoğundaki tüm kabloların merkezi anahtarını ihtiva 

eder. Bunlar arasında, FLAG, FLAG Falcon, SEA-ME-WE 3 ve SEA-ME-WE 4 vardır. 

Yalnızca, SEA-ME-WE 3, 38.400 kilometre ile – dünya etrafındaki mesafe - 

dünyadaki en uzun sistemdir. Dört kıtada, otuz-üç memlekette, otuz-dokuz karaya 

çıkma noktaları vardır. Bunlar Batı Avrupadan (Almanya, İngiltere ve Fransa dahil) 

Uzak Doğuya (Çin, Japonya ve Singapore dahil) ve Avustralya’ya uzanır. Mumbai’de 

bir araya gelen kablolardan bazılarının Iran, Pakistan ve MGT’nin ilgisini çeken diğer 

memleketlerle bağlantıları vardır.  
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Mumbai anahtarının sahibi VNSL’dir, Hindistan hükümetinin bir parçası. Eski RAW 

en üst memuru, Tüm General V. K. Singh’e göre, birkaç sene önce, Hindistan MGT’si 

Araştırma ve Analiz Kanadı (Research and Analysis Wing –RAW), buna gizlice 

bağlanılmasını önerdi. Singh, “2000-2001’de RAW’dan birisi, Mumbai’daki VSNL 

geçit kapısında izleme cihazlarının kurulması gerektiğini önerdi. Ben, Kasım 2000’de 

RAW’ya katıldığım zaman, proje halâ tartışılmaktaydı,” dedi.  İlâveten, “VSNL 

yakalama cihazlarının kurulması için tesislerini müsait kılmayı kabul etmişti, ancak 

kabloların sahipleri yabancı üyelerinin sık sık ziyaret ettiği tesislerinde RAW personeli 

ve cihazlarının bulunmasına itiraz etti.” 

Şirketin endişelerini hafifletmek için, RAW şirketin cihazları kendisinin satın alıp 

takmasını ve sonradan da masrafını geri almak için istihbarat teşkilâtına 

başvurmasını önerdi. Fakat, şirket bu düzenlemeyi kabul edilebilir bulurken, Singh’in 

kendisi endişelendi. “Ta başından beri proje hakkında rahat hissetmedim,” dedi. 

“Hindistandan giden ve gelen trafiği yakalamış olsak, olurdu. Terörismle ilgili trafiği 

izlemek istediğimiz temelinde bunu haklı çıkarabiliriz. Fakat, SMW 3 [Güneydoğu 

Asya – Orta Doğu – Batı Avrupa Kablosu] Hindistanla ilgili olmayan trafiği de 

taşıyordu. Almanyadaki birisinin Japonyadaki birisi ile konuşmasını izlemeğe ne 

hakkımız var? İtirazlarımı pek çok kereler ifade ettim. Planladığımız meğerse 

kanunsuz yakalamanın açıkca diğer bir çeşidiydi. Gerçekten de en kötüsüydü, zira 

hem kendi kanunlarımızı ve hem de uluslar arası kanunları ihlâl ediyorduk. RAW’daki 

diğer kimselerin benimle sadece ayrı fikirde olmamaları değil, fakat fikirlerime alayla 

tahkir ettiklerini bulduğumda şaşırdım.” 

VSNL özelleştirilip çok büyük bir Hindistan şirketine, Tata Grobuna satıldığında 

General Singh rahat bir nefes aldı. Yeni şirketin kendi müşterileri üzerinde 

kanunsuzca casusluk etmek istemeyeceğini düşünüyordu. “Fakat, aşikar olarak böyle 
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olmadı,” dedi. Şirketle hükümet arasında anlaşmalar imzalandı. Singh RAW’yı 

2004’de terk etti ve halâ devam edip etmediğini bilmiyor. “Fakat, bunun planlanıp 

tasvip edilmiş olması bile çok sorulara yol açar,” dedi. “İstihbarat teşkilâtlarına arada 

sırada hatırlatılmalıdır ki, sadece kendileri için değil, fakat memleket ve vatandaşları 

için çalışmaktadırlar ve hareketlerinden dolayı utanç verici durumlara 

düşmemelidirler.” 

Yakın geçmişte, BlackBerry kullananların e-posta gönderirken dijital ağından 

kurtulduklarını bulduğunda Hindistan hükümeti alarma geçti. Sonuç olarak, dört yurt 

içi mobil telefon hizmeti işletmecilerine müşterilerinin mesajlarını dakik olarak 

teferruatla nasıl yönlendirdiklerini açıklama teslim tarihi verdi ve aksi halde 

sistemlerini kapatacağını belirtti. Gizli dinleme her tarafa yayılırken, ABD de dahil 

diğer demokrasilerde eninde sonunda ne olacağının bir ön görünümüdür. 

Yeni Delhi memurları için kilit bir problem, BlackBerry’nin şifreli e-postasının 

memleketin dışındaki server’lerin hepsinden geçmesiydi. Sistem Hindistan’ın mobil 

işletmecilerine Research in Motion (RIM) Kanada şirketi tarafından ruhsatla verilmişti. 

Bu Kanada şirketi şifresinin çözülmesinin mümkün olmadığına çok güveniyordu. RIM, 

“Söylentilerin e-postanın yakalanabileceğini ve ABD MGT veya diğer casus 

organizasyonlar tarafından okunabileceği bahsetmesi gerçek dışı ve yanlış yöneten 

bilgi üzerine kurgulanmıştır,” diye iddia etti. Akıl almaz bir hareketle, inatlaşmayı 

çözme gayreti içinde ve mobile e-posta hizmetinin kapatılmasını önlemek için, 

Kanada’nın elektronik casusları Hindistan RAW’ya BlackBerry mesajlarının 

yakalanmasında yardım etmeğe karar verdiler.  

Mumbai karaya çıkma istasyonunda,  ABD MGT’nin kendi cihazları var olup olmadığı 

bilimiyor, fakat Bush iktidarının hükümetleri gizli dinleme operasyonlarında işbirliğine 

zorlama aletleri arasında peşin para, cihazlar ve siyasi baskı vardır. Bush iktidarı 
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daha geçenlerde bunların her üçünü de, polisin rüşvet yemesi, işkence ve insan 

hakları ihlâlleri ile korkunç kayıtları olan bir memleket, Meksika ile kullandı. ABD Dış 

İşleri Bakanlığı 2006 raporu, Meksikanın “derin bir muafiyet, rüşvet yeme kültürü 

bilhassa devlet ve mahalli seviyede ısrarla devam etmiştir. Müteakip insan hakları 

problemlerirapor edilmiştir: güvenlik kuvvetleri tarafından kanunsuz öldürmeler, polis 

tarafından olanlar da dahil insan kaçırmalar; işkence; kötü ve aşırı kalabalık ceza evi 

durumları; keyfi tevkifler ve içeride tutmalar; adli sistemde rüşvet yeme, verimsizlik ve 

şeffaflığın yokluğu; işkence ile elde edilmiş ifadelerin mahkemelerde delil olarak 

kullanılmasına izin verilmesi; gazetecileri sansüre itecek suçlu tarzda korkutma, 

hükümetin her seviyesinde rüşvet yeme, kadınlara karşı dokunulmazlıkla yürütülen 

şiddet ve öldürmeler, bazen resmi kimselerin iştiraki ile insan pazarlamaları, mahalli 

Hintli yerlilere (İnka, Aztek, vs. kökenli) sosyal ve ekonomik ayırımcılık, çocuk işçiler.” 

Keza, Meksika’da bilhassa muhalefetdeki siyasi liderler üzerinde uzun zaman 

süregelen gizli dinleme ananesi vardır. Böyle bir durum, 1998’de Campeche şehrinde 

kazara keşfedildi. Bir gece güneşin batımından sonra, Layda Sansores Sanroman, 

şehir merkezinde eski bir beton evin kapısını çaldı. Hizmetçi kapıyı açtığında, bir 

hükümet casusluk merkezine girdi. Arka duvarı kaplayan raflarla elektronik gizli 

dinleme cihazlarıydı. Diğer bir oda da, gizli telefon bağlantılarının yedi senelik suret 

nüshalarıyla ağzına kadar doluydu – politikacılardan, gazetecilerden ve her günki 

vatandaşlardan şahsi konuşmaların binlerce sayfası. 

Sansores, elli-iki yaşında muhalefet partisinden bir senatör, “Hayatımı sayfalar, 

belgeler, kayıtlar ve bilgisayar dosyaları üzerinde bulmama çok kızmıştım,” dedi. 

Bilinmeyen bir kimseden gelen notla, bu durum kendisine ihbar edilmişti. “Hayatımın 

teferruatla takip edilmiş yedi senesi, ordaydı.” Sansores ve yardımcıları, sonradan 

hükümetin bu cihazları 1.2 milyon dolara İsrael’den satın aldığını buldular.  
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MemHeketin her tarafında hükümetin düzenli bir şekilde gizli dinlemede 

bulunduğunun bir düzineden fazla emsali takriben aynı zamanda keşfedildi – Mexico 

şehri hükümet ofislerindeki gizli kameralar ve mikrofonlardan bir eyalet valisi 

tarafından telefon çağrılarının yakalanmasına kadar. O zamandaki bir haber 

raporunda, “Bu keşfetmeler – ve hedeflerin delillerle istekli olarak umuma çıkmaları 

bir çok Meksikalı’nın aklında, hükümetlerinin heryerde mevcut Büyük Ağabey 

şeklinde halkı, farzedilen düşmanlar ve sık sık kendi teşkilâtları ve memurları 

üzerinde,  casusluk yaptığı kanaatini teyyid etti.  

Telefonları gizlice dinlenen Guanajuato eyalet valisi ve daha sonra baçkan seçilecek 

olan Vencente Fox, “Dediğim ve yaptığım her şeyi, üzerimde causluk edildiğini 

farzediyorum,” demişti. İnsan haklarının Savunması ve Yüceltilmesi Meksika 

Komisyonu başkanı  Mariclaire Acosta, pek çokları tarafından hissedilen görüşü 

açıkladı. “Korkunç ve kirli bir siyasi kontrol,” dedi. “Kişisel mahfuzluğa olan hakkın 

temel çiğnenmesi.” İlâveten, kendisinin de gizli dinlemeler hedefi olduğunu” belirtti. 

“Sanki, şehirdeki herkesin hayatı orada.” 

Meksikanın insan hakları ve elektronik izlemedeki korkunç kayıdının farkında olarak, 

Bush iktidarı 2006’da Meksika hükümetiyle, memleketteki her şehre ve köye 

ulaşacak 3 milyon dolarlık telefon ve İnternet gizli dinleme merkezi finanse etmek ve 

kurmak için sessiz bir anlaşmaya girdi. ABD Dış İşleri Bakanlığına göre, ihaleye 

girecek firmalara temin edilen belgede, ABD’nin “Tüm haberleşme tiplerinden 

yakalanan bilgiyi kullanmaya, yakalamaya ve analiz etmeye muktedir sistemleri” 

Meksikaya temin edeceği belirtiliyordu. Belge ilâveten, 

ABD Hükümeti, Meksika’daki milli telefon ve diğer haberleşme hizmet temin 

edicilerinden yakalanan haberleşmelerin uygun zaman içinde alınımına, işlemine, 
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analizine ve depolanmasına muktedir bir haberleşme yakalama sistemi satın 

alacaktır. Önerilen bu sistem,  

(1) TELMEX PSTN analog hatlı ağı, 

(2) TELCEL TDMA ve GSM ağı, 

(3) NEXTEL İDEIM/GSM ağı 

(4) TELEFONICA ağı, 

(5) UNEFON ağı, 

(6) IUSACELL CDMA ağı ve TDMA ağı, 

(7) Müşteri tesislerinde mevcut CISCO VoIP ağı, 

(8) Meksika’nın PRODIGY ISP ağından paket verisi. 

kaynaklı hedef çağrıların ve oturumların yakalanabilmesi için AFI [Agencia Federal 

de Investigaciones – Meksika’nın Federal Tahkikat Teşkilâtı] gereksinimlerine 

uymalıdır. 

 

İlaveten, müşteri şu iktidarlara malik bir merkezi izleme merkezi kurulumunu arzu 

eder, 

 (1) gerçek zaman ve bağlantısız geri oynatma, 

 (2) fax deşifresi, 

 (3) paket veri deşifresi, 

 (4) en az 25,000 saat boyunca tüm çağrıların kaydı, 

 (5) Oturumlarla ilgili tüm bilgilerin depolanması, 

 (6) 30 izleme istasyonu ve 30 yazıcı makinesi, 
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 (7) Cep telefonu mahallini bulma ve izleme. 

İktidarlar, TDMA, GSM, CDMA, iDEN, AMPS, PCS, yerhattı, FAX, E-Posta, 

gevezelik, İnternet, SMS ve VoIP ihtiva etmelidir. Haberleşme yakalama sistemi 

bütün gerekli hırdavat, yazılım ve cihazları tüm bir çözüm temin edecek şekilde ihtiva 

etmelidir. İhale önerileri, tüm sistem, sistemin kurulması, sistemin kullanılması için 

İspanyolca eğitim ve teknik destek fiyatlarını ihtiva etmelidir.  

Bush iktidarının Meksika için istediği sistem, ABD’deki mahkeme karasız gizli 

dinleme için olanın aynısıydı. “Hedef telefon veritabanı, telefon hizmet temin edicisi 

ve izleme merkezi operatörleri tarafından programlanabilen ve azami 8 miiyon 

oturumu ihtiva edebilmeli,” ilâvesini ekledi. İzleme merkezi keza “seslerin kıyaslama 

analizi, tanımlama ve kimlikleştirme için bir veri bankası üretme iktidarına,” malik 

olmalıdır. Bu husus, merkeze hedeflerin ses izlerini kullanarak milyonlarca telefon 

çağrısını tarama iktidarını verecektir. Diğer bir yenilik de, insanların daima genişleyen 

çevrelerini – sadece hedef değil, hedefi kim aramışsa ve bu arayanı da başk kim 

aramaşsa, ve ilâhir, gizli izlenim altına getirme yeteneğiydi. Öneri, “Yetenek,” dedi, 

“çağrıları (çapraz çağrıları) analiz etmek ve aralarındaki bağlantıları otomatik olarak 

türetmekdir.” Sistemin memleketteki her bir telefona ulaşabilmesi gerekiyordu. “tüm 

Meksika Cumhuriyetinin haritalarını ve gereken planları telefon yakalama sisteminin 

içine kurmakta, kontratçı firma sorumludur,” dedi.  

Bu anlaşma, Meksika’nın muhafazakâr başkanı Felipe Calderon ile George W. Bush 

arasındaki yakın ilişkinin altını çizer. Bush iktidarının Meksika’da memleket çapındaki 

böcekleme sisteminin kurulmasına ilâveten, Calderon, hükümetin çeşitli şartlar 

altında bir hakimin tasdiki olmadan hükümetin gizli dinleme yapabilmesine izin 

verecek şekilde Meksika Anayasa’sını değiştirmeğe teşebbüs ediyordu. Uyuşturucu 

madde kaçakcılığı ve organize suçla mahkeme incelemesine tabi olmama serbestliği 
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içinde mücadele edebilmek için böyle sisteme ihtiyacı olduğunu iddia etse de, 

Meksika’da halkın çoğu buna inanmıyordu. Bunların arasında, Meksiko şehri eski 

yardımcı savcısı Renato Sales vardı. Sales, Calderon’un planını, Bush iktidarının 

mahkeme kararsız gizli dinleme programına benzetti. “Aniden, organize suçtan 

şüpheli her hangi bir kimse, suçlu farzediliyor ve anayasal hakları olmayan birisi 

olarak muamele görüyor,” dedi. Şimdi, Autonomous Technological Institute of 

Mexico’da hukuk profesörü olan Sales, “Ve kimin organize suç zanlısı olduğuna kim 

karar verecek? Devlet verecek,” dedi. 

Her iki taraf da, halkın bütün telefon çağrılarının  ve e-postalarının sadece kandi 

hükümetleri tarafından analiz edilip depolanması degil, kezalik Washington’daki 

istihbarat ajanları tarafında da yapılmasına reaksiyon göstermesinden çekinerek bu 

anlaşmalara dikkat çekmemeye çalışıyorlardı. 

Bush iktidarı ve MGT için, Meksikaya bir sınır ötesindan öbürüne ve kıyıdan kıyıya 3 

milyon dolarlık bedava bir gizli dinleme sistemi ile bağlanmakda il3ave şartlar vardı. 

En önemlisi, AT&T’nin San Francisco’daki kuruluşuna benzer şekilde, ABD verinin 

tümüne ulaşacaktı. Bu, MGT’nin Echelon II sitili operasyonun bir parçası olarak 

dünyadaki ülkelerle üzerinde çalıştığı bir anlaşma tipi olabilir. Böyle bir dünya 

çapındaki bir sistemde, kilit problem, muhtemelen Meksika’dan çok daha kötü insan 

hakları ve kişisel mahfuzluk ihlâl kayıtları olan ve kritik ölçüde iç baskı yapan ülkeleri 

ihtiva etmesiydi.  

İlâve şartlar, önergenin “Gerekçeler” bölümünde belirtiliyordu. Bu maddelerden birisi, 

“her bir memleketin mütekabil federal, eyalet, mahalli özel ve uluslar arası ortaklarına 

ilgili ve üzerinde işlem yapılabilecek bilgiyi zamanında ve doğru olarak sindirme” 

gerekçesiydi. ABD bir uluslar arası ortak vasfında olduğundan, bu demektir ki, 

Meksika bir ABD teşkilâtına verisini sindirilmek üzere vermek zorundadır. Fakat, 
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bundan daha fazla rahatsız edici durum da, verisini “özel” ortaklarla paylaşma 

gerekçesidir, yani ABD içindeki özel izleme şirketleriyle.  

Meksiko ve diğer ülkelerle yapılan bu tip anlaşmalar, Bush iktidarının mahkeme 

kararsız gizli dinleme programının en gizli parçaları arasında olabilir. Zira, taraflardan 

birinin al-Qaeda ile bağlantılı olması gerekçesini tamamen bypass etmesinden 

dolayıdır. Yakalanan veri, Meksika’da Meksika’lılar tarafından toplanır – bunların pek 

çoğu, sınırın ötesindeki Amerikalıardan gelen ve giden telefon çağrılarıdır – ve 

ABD’ye, muhtemelen MGT veya FBI veya Uyuşturucu Madde İdaresine verilir. al-

Qaeda yerine, uyuşturucu madde hakkında olabilir. Bir sürü hukuk bilimcilerine göre, 

bu tip bilgiyi ABD mahkemelerinde sunmak mümkün olabilir. Bu uzmanlar, ABD 

Anayasına olan dördüncü ilâvenin ABD dışında, bilhassa gizli izlemenin diğer bir ülke 

tarafından yapılması durumunda uygulanmadığını belirtiyorlar. 

Bunun bir alâmeti de, 2006 yılında bir kongre duruşması sırasında Virginia Demoktrat 

partili Kongre temsilcisi Robert C. Scott tarafından MGT genel hukuk danışmanı 

Robert Deitz’e sorulan sorulara verilen kaçamaklı cevaplarda görülebilir. Scott, 

mahkeme karasız gizli dinleme operasyonunda bir ikinci ve çok daha gizli bir 

elemanın olup olmadığı konusunda Deitz’i köşeye sıkıştırmak istedi. “başka bir 

program var mı?” diye sordu. “Cevap olarak yirmi soru kullandığını kasdediyorum. 

Doğru cevabı hedeflemek için doğru soruyu sorarak bunun etrafından dolaşmaya 

çalışıyoruz. Al-Qaeda üyesi olup olmadıkları veya muhtemel bir sebep olup olmadığı 

hakkında ferdi bir yargı yapmadan halka gizliden bağlanıyormusunuz?”. Deitz buna, 

“Buna cevap veremem,” dedi. Üstelik kapalı ve gizli oturumda da bu soruya cevap 

vermeye gönüllü olmadı.  

Fakat Deitz’in yardımına, mahkeme karasız gizli dinlemede Adalet Bakanlığı 

temsilcisi olan Steven G. Bradbury geldi. Kelimelerini dikkatle seçerek, “Sayın 
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Kongre Temsilcisi, burada müsaadenizle müdahii olabilirsem, başkanımız yurt içi 

haberleşmelerin yurt içi elektronik izlenmesini içeren her hangi bir başka 

programın olmadığını açıkca belirtmişti.  Başkanın tarif ettiği program, bu mahiyetteki 

yegane programdır.” “Yurt İçi” elektronik izleme, ikazını kasden ilâve ederek 

Bradbury, ABD yurt içi haberleşmelerinin yabancı istihbarat elektronik izlemeleri 

ihtimaline açık kalmasını sağlıyordu.  

Yabancı bir ülkede, ABD’li olmayan vatandaşları, kanundan kaçınarak Amerikalıları 

gizli dinlemede kullanmak yeni bir fikir değildir. 1970’lerde, Bureau of Narcotics and 

Dangerous Drugs (BNDD) - Narkotik ve Tehlikeli Maddeler Bürosu – şimdiki 

Uyuşturuçu Madde idaresinin selefi – ABD içinde bir grup Amerikalıları gizli dinlemek 

için mahkeme kararı elde edememişti. Bunun sonucu olarak, MGT’ye döndüler ve 

onlardan kendileri namıma kanunsuz gizli dinleme yapmalarını istediler. MGT bunu 

kabul etti ama, teşkilât ABD’li isimleri ihtiva eden gözleme listesini muhtemelen Sugar 

Grove, West Virginia’daki ABD Dinleme istasyonundaki yakalama opeartörlerine 

vermede endişeliydi. Bu dinleneceklerin çoğu askeri personel olduğundan, 

oprasyonun sızması ve personelin sık sık değişmesinden endişelendiler. Bundan 

dolayı, gözleme listesini gizli dinlemede CIA’den yardım istediler, CIA’de kabul etti. 

Mamafih, operasyon CIA’nin genel hukuk danışmanı Larry Houston tarafından 

keşfedildi ve aniden durduruldu. Houston’nun kanaatine göre, bu aktivite, 1934 tarihli 

Haberleşme kanununun 605. bölümünü, bireysel haberleşmelerin yetkisiz 

kullanılmasını yasaklayan bölümünü muhtemelen ihlâl ediyordu. İlâveten, yakalanan 

mesajlar MGT tarafından BNDD’ye verildiğinden, aktivite kanun uygulaması 

açısından CIA’nin ana görevi dışında olduğu kanaatine vardı. Houston’un 

memorandası sonucu olarak CIA daha sonraki toplamaları fesih etti.  
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O zaman ki MGT direktör yardımcısı Louis Tordella’ya göreCIA’nin çekilmesinin ana 

sebebi, telefon çağrılarının Amerikan toprağı içinde yakalanmarıydı. Tordella, “Eğer 

bir grup Küba’lıları Kanada’ya gönderseler, tamamen doğru olacağı, fakat CIA’nin 

ABD içinde yapmayacağı bana söylenildi,” dedi. CIA tarafından reddedildiğinde, MGT 

oprasyona kendisi devam etti. Birkaç yıl sonra, Church Komisyonu tarafından 

keşfedilen bir çok kanunsuz programlar arasındaydı. Church Komisyonunun 

tahkikatları FISA’nın yaratılması ile sonuçlandı. Fakat, şimdi eski fikir geri gelmişti. 

Böylece de, Meksiko ve Britanya gibi memleketler kendi vatandaşlarıyla olan 

Amerikan haberleşmelerini kendi topraklarında hedefleyip, bilgiyi MGT’ye 

verebilirlerdi. 

Kanada, mamafih, Tordella’nın önerilerine rağmen, MGT’ye Amerikalılar üzerinde 

casusluk için yardım etmede, müşterek sınıra rağmen, muhtemel bir aday değildir. 

Başlangıçtan beri, Kanada’nın epeyce gizli Communications Security Establishment 

(CSE) - Haberleşmeler Güvenlik Kurulumu Beş Gözler ortaklığının önemli bir üyesi 

olmuştur. Soğuk Savaş sırasında organizasyon,  Arktik’de Sovyet denizaltı ve 

gemicilik faaliyetlerini izlemede büyük bir rol oynadı. Ağüstos 2001’de Keith Coulter 

direktör oldu ve altı katlı beton ve çelikten yapılmış Y şeklindeki modern Edward 

Drake binasındaki ofisine yerleşti. Ottowa’nın Bronson Avenü’sündeki bir tepe 

üstünde park gibi arazide olan bu bina, bir zamanlar Canadian Broadcasting 

Corporation’ın (Kanada TV Yayın Kurumu) eviydi. Bu gün, daha ziyade sinyalleri 

göndermek yerine içine çeker. 

Bir zamanlar, Kanada Silahlı Kuvvetleri Hava Gösteri Takımı Snowbirds’de savaş 

pilotu olan Coulter, sonradan Hazine İdaresinde planlayıcı oldu. 9/11 hücumlarından 

beş hafta önce de CSE’deki ofisine atanmıştı. Hemen hemen bir gecede, teşkilâtını 

çabucak yirmi-birinci yüzyıla getirmek için en üst vitese koymak mecburiyetinde kaldı. 
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“1990’lar boyunca, CSE soğuk savaştan uzaklaşırken, uzaktan haberleşme 

dünyasındaki değişme, evrimselden gerçek devrimsel’e dönüşmüştü,” dedi. Coulter, 

“Mesajların yönlendirilmesi ön görülemez oldu. Bu yeni haberleşme ortamında, her 

hangi bir şey herhangi bir yerde olabilir.” Coulter, ilâveten “Bundan başka, yeni 

ortamda,  haberleşmeler karmaşık demetler halinde hareket ediyor. Bunların 

edinilmesi mümkün olmadan önce haritalanması ve analiz edilmesi gerekir,” dedi. 

Diğer bir problem de hukuki idi – CSE yalnızca yurt içi haberleşmeleri gizlice 

dinlemekten men edilmiyor, fakat aynı zamanda konuşmanın bir ucu Kanadaya 

dokunduğu zaman da men ediliyordu. Kanun, “CSE’yi iki yolla etkiliyordu. Birincisi, 

yurt dışındaki istihbarat hedefinin Kanada’ya gönderdiği veya Kanada’dan aldığı 

haberleşmelerin yakalanmasını önlüyordu. Meselâ, CSE yurt dışında bilinen bir 

terörist grup Kanada içinde bir üye veya suç ortağı ile haberleşiyorsa, onun hakkında 

istihbarat toplayamıyordu. İkincisi, kanun maddesi CSE’yi bir şahsi mahfuz 

haberleşmeyi ihtiva eden her hangi bir haberleşmeleri yakalamaktan men ediyordu. 

Buradaki güçlük de, bu yeni teknoloji ortamında herhangi bir şeyin sonsuz 

haberleşme yığınlarında ve elektronik otoyollarında herhangi bir yerde olabileceği ve 

CSE’nin bir haberleşmeyi yakalamadan önce, haberleşmenin iki ucunun da yabancı 

olduğunu bilmesinin imkansız olduğu idi. Sonuç olarak da, teknolojiler evrim 

geçirmeye devam ettiği müddetçe, CSE artan bir şekilde değerli istihbarata 

ulaşamıyordu. 9/11 olaylarına kadar, CSE’nin bütün uluslar arası ortakları – ABD, 

Britanya, Avustralya ve Yeni Zelanda – çoktan bu konuda çözüm bulmuştu ve CSE 

geride kalmıştı. 

Geri kalmamak için, Coulter Kanada’nın Terörismle Mücadele Kanununda, yurt 

dışındaki yabancıları ve yabancı organizasyonları CSE’nin hedef almasına izin veren 

değişiklikleri elde etmeyi başardı. Coulter, “Kanun, CSE’nin oyuna girmesini sağladı  . 
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. .  Parlemento tarafından bize verilen yetki, bir terörist grupla bir Kanadalı arasındaki 

o önemli telefon çağrısını elde etmemize izin veriyor. Bu münasebetten dolayı, 

uluslar arası olduğu kadar, milli önemi de olabilir,” dedi. 

MGT’nin Amerikalıları mahkeme kararsız hedeflemesinin aksine, CSE’nin kulağı 

dışarıya dönük temeline kaynaklanmıştı. Coulter’a göre, organizasyonu Kanadalıları 

yurt içinde veya dışında hedeflemekten men edilmişti. “CSE, Kanada topraklarını 

belirleyen on-iki mil içinde bulunan Kanadalılara veya herhangi bir başka kimseye 

karşı faaliyetlerden men edilmiştir,” dedi. “CSE keza, faaliyetlerini, kanunda 

Kanadalılar veya daimi ikâmetgahlılar olarak tarif edilen yurt dışındaki Kanadalılara 

yöneltmekten men edilmiştir.” İlâveten, Milli Savunma Başmerkezi talimatı keza, yurt 

içi gizli dinlemeyi yasaklar. 

Coulter, bir kereler MGT’nin üvey evlâdı olarak itibar edilen CSE’nin zamanla daha 

bağımsız oladığunu belirtir. Coulter, Halifax yakınlarındaki Pennant Point’a giren ve 

çıkan uluslar arası fiber-optik kabloları gibi veya Pennant Point’da, Quebec’in 

Laurentide’desindeki ve British Columbia’nın Lake Cowichan’ındaki uydu geçitleri gibi 

bir ucu Kanada topraklarına dokunan herhangi bir haberleşmeleri MGT ile 

paylaşmayı CSE’nin reddettiğini belirtir. “Bir ucu Kanada’yı ihtiva eden herhangi bir 

şeyi, ABD ile paylaşmayız. Çok açıkca belirtiyorum ki, o bizim yaptığımız bir şey 

değildir,” dedi. “Bizim topladığımız bir ucu Kanada’da olan ufak hacimli şey, Kanada 

içinde paylaşılır, ortaklık muhitimizde değil.” Gerçekten de, 2003’de Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konsey’inde Irak’ın istilâsı tartışılırken, MGT tüm Beş Gözler 

memleketlerini, Konsey’deki diplomatların haberleşmelerini hedeflemelerini talep etti. 

Ancak, Kanada istilâya karşı olduğu için bunu reddeden yegâne üye idi. 

Bu gün, CSE’nin bütçesi, 2000 yılında 140 milyon dolardan (Kanada doları) 2007’de 

200 milyon dolara fırladı. Personelini de %80 arttırarak 1700’e çıkardı.  
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Bu müstahdemleri yerleştirmek için, teşkilât Ottowa’da 62 miyon dolara 6 bin metre 

karelik yeni bir baş merkez inşa ediyor. Soğuk Savaş sırasında, CSE’nin en önemli 

dinleme tesisi çok Kuzeyde Nunavut Bölgesindeki Ellesmere adasının Kuzey Doğu 

ucundaki Alert’de idi. Kuzey Kutbundan 720 km ötede ve devamlı olarak insanların 

oturduğu en kuzey nokta olan Alert, Ottawa’dan ziyade Moskova’ya daha yakın 

olduğundan Sovyetler Birliğinin en kuzey kesimlerini gizli dinlemek için mükemmel bir 

yerdi. Bu tesisin hararetli günlerinde, orada takriben 215 yakalama operatörü ve 

destek personeli vardı. Fakat, Sovyetler Birliğinin yıkılması Alert’in sonunu getirdi. 

Pasifik’te gizli dinleme yapmak için, British Columbia’nın Graham Adasının en yukarı 

ucundaki Masset’de bir istasyon kuruldu. Ve Atlantik bölgesi de, Doğu 

Newfoundland’aki Gander’deki isyasyonla izlendi. Fakat, 1990’ların sonunda, bu iki 

istasyon da, Aledrt’deki gibi kapatılmıştı. Onlar yüksek frekans haberleşmelerine 

yönelmişken, dünya uydulara ve sonra da fiber-optik kablolara kaydı. Böylece, bu üç 

istasyonda şimdi geriye kalan CSE’nin Ottowa’nın güneyinde Gloucester’deki 3545 

Leitrim Road’da bulunan CFS Leitrim ana dinleme istasyonundan uzaktan kumanda 

ile kontrol edilir. Bu ana dinleme istasyonu 1941’de açılmıştır ve şimdi 450 askeri 

personel ve 28 sivil müstahdemle, ana binanın arkasında dört küre kaplı tabaklarla 

uydu haberleşmelerini hedefler. 

CSE’nin şimdiki başı, Keith Coulter’ın yerine Temmuz 2005’de gelen 66 yaşındaki 

John L. Adams’dır. bazı kimselerin teşkilâtı hakkındaki Orwellian görünümden hiç 

hoşlanmaz. “Bu ‘Büyük Ağabey beni gözlüyor’ hakkında çok endişeleniyorum. 

Gerçekten bu kadar uzak başka bir şey yoktur,” der. Adams’a göre, hacim büyük bir 

problemdir.  Hatta “bütün süper elektronik filtrelerinle bile,” der, “Büyük Ağabey 

ağzına kadar yüklenecektir.” Adams sayıları vererek, “Şu anda, bir milyar İnternet 

kullanıcısı var.” der. “Her gün elli milyardan fazla e-posta gönderilmektedir. Bu günkü 
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haberleşmelerin hacmi, çeşidi, hızı ve karmaşıklığı, bu gülünç iddiayı imkânsız 

yapmaya yeter de artar. Bilhassa bizim gibi küçük ölçekte bir organizasyon için.” 

Coulter gibi, Adams da MGT ve CSE arasında birbirlerinin vatandaşları üzerinde 

casusluk yapmak için anlaşmalar olmadığını belirtir. “CSE hakkında bir sürü efsane 

vardır,” der. “Bunlarda birisi, Beş Gözler muhitinde ortağımız organizasyonlardan 

Kanadalıları bizim için hedef almalarını talep etmemiz ve bizim de onlar için onların 

vatandaşlarını hedeflememizdir. Katiyetle söyleyebilirim ki böyle bir şey yapmayız.” 

Böyle bir organizayonda baş olmak için acayip bir seçim olarak, Adams kariyerini 

Kanada ordusunda genel amaçlı bir bürokrat olarak sarfetti. Elektronik casusluk 

teşkilâtını ele almadan beş yıl önce, zamanını Sahil Muhafaza’nın Balıkçılık ve 

Okyanus idaresinde yükek memur olarak sarfetti. Tayininden önce, teşkilâtın ne 

yaptığını bile bilmiyordu. “Bilmek ihtiyacının olduğu bir iştir ve benim bilmem 

gerekmiyordu, dolaysıyla bilmedim.” 

Beş Gözlerin, yani MGT, CSE ve GCHQ ötesinde, onlar için en iyi şeyleri imal 

edecek bazı şirketler vardır.  
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GİZLİ BAĞLANTICILAR 

 

 

ABD’de böcekleme endüstrisi,  gözden uzak bir tarzda 1994’de CALEA kanunun 

geçmesi ile başladı. Bu kanun, Telekom şirketlerinin ağlarını, mahkeme kararı 

üzerine hükümete yakalamalar verecek şekilde tadil etmelerine mecbur ediyordu. 

9/11’den sonra da, ABD mahkeme kararsız ve kanunsuz dinlemeleri başlattı. Bu 

duruma ayak uydurmaya mecbur kalan Telekom şirketleri işi, daha önce bu hususta 

deneyim geliştirmiş birkaç şirkete kontratla verdiler. Bu şirketler arasında Verint ve 

Narus önde gelenlerdendi. Her iki şirket, İsrael’e olan geniş bağları ve bilhassa İsrael 

istihbaratına olan bağları ile bilinir. İsrael istihbaratının da, ABD’ye karşı saldırgan 

tarzda casuslukta uzun bir tarihi vardır.  

Verint, eski bir İsrael istihbarat memuru ve “Kobi” lakabıyla bilinen Jacob Alexander 

tarafından kurulmuştur. Jerusalem’deki Musevi Universitesini 1977’de bitirip iktisat 

derecesi kazandıktan sonra, New York’a gitti ve New York Universitesine geceleri 

devam edip finansda MBA derecesini kazanmak için okurken, gündüzleri de yatırımcı 

banker olarak çalıştı.  

1980’de MBA derecesini alan Alexander, İsrael’e geri döndü ve Boaz Misholi ve 

Yechiam Yimini isimli iki İsraelli ile Efrat isimli ve faks ve ses mesaj şirketi kurdu. Bu 

şirket, başlangıçta İsrael Hükümeti tarafından para yardımlarıyla desteklendi. Dört 

sene sonra, Comverse adında New York’ta yeni bir şirket kurdu ve İsrael’de de bunu 

anaonim şirket yaptı. Comverse ismi, “Communications – Haberleşmeler” ve 

“versatility – esneklik” ‘den türetilmişti. Comverse, telsiz teknolojisi, sesli-posta ve 

Telekom sektörünün diğer alanlarıyla uğraştı.  
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Ticari alış-verişler ABD’de yer alırken, gizli araştırma ve geliştirmeler Comverse 

Teknoloji’nin İsrael baş merkezinde yapılıyordu. Tel Aviv’in yüksek teknoloji Ramat 

Hahayal Endüstriyel Parkındaki Habarzel Street’te kümelenmiş yedi binada yer alan 

Araştıma merkezi ve diğer tesisler, Suşi barları, pahalı kahve yerleri koşer 

McDonald’s ile çevrilmişti. İsrael’de Alexander Telekom başarısndan dolayı çok 

kutlanmış birisi olmuştu.  Comverse’de yatırımları olan Tel Aviv merkezli bir hisse 

senedi fon idarecisi Ron Tira, “Kobi bir İsraelli kahramandı, bizim gerçek yüksek 

teknoloji öncülerimizden biri,” dedi. 

Tel Aviv’de geliştirilmekte olan yeni ürünlerden birisi, yüzlerce telefon ve faks 

makinesi hatlarını hem zaman olarak izleme ve kaydetmeği yapabilen AudioDisk 

denilen dijital bir gizli izleme cşhazı idi. Makine, eski makaralı teyp makinelerini 

demode etmişti: veri “otomatik pikup” makinelerine kaydediliyordu ve kullanıcıya 

aniden geri oynatılabiliyordu. Dijital teknolojinin kullanılması, bir kilit kelimenin veya 

tabirin teybi tekrar doğru noktaya kadar geri sarmak yerine hemen bulunabilmesi 

demekti. ABD’de ve dünya etrafında, sistem istihbarat teşkilâtları tarafından çok 

müspet karşılandı ve 1993’de şirketin hemen hemen gelirinin yarınsı getirdi. 

Sonunda, bu iş, Comverse Infosys denilen farklı bir bölüme dönüştü.  

9/11 hücumlarını takip eden güvenlik çığında, şirketin değeri göklere çıktı. 

Hücumlardan beş ay sonra, Alexander yeni bölümü Verint Systems, Inc. (Verified 

Intelligence kısaltılması) olarak yeniden adlandırdı ve müdürü oldu, şirketin hisse 

senetlerini piyasaya sürmek için planlar yaptı. Comverse’de takriben onbeş yıl 

deneyimli ve Technion ve Tel Aviv Üniversiteleri mezunu, eski Israel ordu mühendisi 

Dan Bodner, başkan ve CEO olarak atandı.  
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Kısa bir müddet sonra, Verint “dava edilebilir istihbarat çözümlerini”, dünyada 

“100’den fazla ülkenin 5000’den fazla organizasyonlarına” satıyordu,  en baskılıları 

da dahil. Kobi Alexander için teröre karşı savaş palazlanma fırsatıydı.  

İsraelli mühendisleri daha büyük ve daha iyi böcekler inşa ederken, Alexander, 

süratle genişlemekte olan ABD istihbarat muhitinin dikkatini çekmek istedi. Bundan 

dolayı da, eski MGT direktörü Korgeneral Ken Minihan’ı şirketin “Güvenlik 

Komitesine” atadı vev akabinde, MGT ve casus dünyasının diğer kısımları birer birer 

müşteri olmaya başladılar.  Akabinde de, memleketin ikinci en büyük Telekom şirketi 

olan Verizon ağının merkezinde makinelerini kurma kontratı geldi. Verizon için 

seçilen sistem, STAR GATE – YILDIZ GEÇİDİ idi. 

Şirketin satış broşürü, “STAR-GATE ile, hizmet sunucular fiilen her hangi bir ağ tipi 

üzerinde haberleşmelere ulaşabilirler, haberleşme verisini gerektiği kadar uzun süre 

tutabilirler, sorgulayabilirler ve veri teslim edebilirler . . . çok büyük sayıda hedefleri, 

hem zaman oturumları, çağrı veri kayıtlarını ve haberleşmeleri idare etmeye 

tasarımlandığından, STAR-GATE, servisi kesmeden veya aboneleri uyarmadan 

şeffaf şekilde hedeflenmiş haberleşmelere ulaşır. Dünyadan ileri gelen anahtar ve ağ 

cihazları ile Verint ortakları, haberleşme hizmetlerinin ve haberleşme teknolojilerinin 

geniş çeşidi için pasif, aktif ve melez çözümler teslim edebilirler . . . STAR-GATE her 

hangi bir anahtar veya depolama platformu tipi, modeli veya yazılım adaptasyonu ile 

çalışmak için kolayca tadil edilebilir ve her hangi bir ortama kolayca bütünleştirilebilir. 

Kısımsal mimarisi, yeni haberleşme protokolleri ve teknolojilerinin gerektirdiklerini 

karşılamak için basit güncelleme veya adaptasyonu kolaylaştırır, “ dedi. 

Yatırımcılarla olan bir konferans telefon görüşmesinde,  şirketin başkanı ve CEO Dan 

Bodner, müşterilerin şirketin kütle gizli yakalama aletlerini nasıl kullandıklarının bazı 

örneklerini verdi. Bunlardan birisi MGT gibi göründü: “Uluslar arası bir hükümet 
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teşkilâtı müşteri için Haberleşmeler Yakalama Çözümü paketimize  milyonlarca 

dolarlık genişletme siparişi. Bu hükümet müşteri, telsizden, tellerden ve kablo 

ağlardan gizli topladıkları bilgi yakalama iktidarını geliştirerek milli güvenliğini 

arttırmak için bizim çözümümüzü kullanmaktadır.” Bir diğeri de Verizon gibi göründü. 

“Hizmet sunucular için Verint’in STAR-GATE çözümünün yakın tarihlerdedeki 

siparişlerinin örnekleri . . . bir ABD telsiz hizmet sunucu için milyonlrca dolarlık 

genişleme siparişini ihtiva eder.” Bir daha başkası da Meksika veya Verint’in yüz ülke 

müşterilerinden biri olabilir. “Verint için yeni bir memleketteki yeni bir hükümet 

teşkilâtı için bizim Haberleşmeler Gizli Yakalama Çözümümüze verilen bir sipariş. Bu 

yeni müşteri telsiz ağlardan toplanılan muazzam miktarda ses ve verileri gizli 

yakalama ve analiz etmekle milli güvenliğini arttırmak için bizim çözümümüzü 

memleket çapında kullanmaktadır.” 

Böylece, 2004’e kadar, Amerika’nın – ve hatta dünyanın – ses ve veri haberleşmeleri 

eski İsrael askeri ve istihbarat subayları tarafından işletilen küçük, gizli bir şirket 

tarafından yapılmış, kurulmuş ve idame ettirilmiş gizli bağlantılardan geçiyordu. 

Hatta, daha da can sıkıcı husus, Verint’in İsrael dahil dünyada herhangi bir yerden bu 

depolanmış ve gerçek zaman mega-terabyte veriye otomatik olarak ulaşabilmesidir. 

Bu, Verint’in müşterilerinden biri olan Avustralyada bir gizli toplantıda açıklandı. 

Toplantı, Avustralya hükümetinin Verint sistemini “limon” olarak vasıflandırması ve 

ondan kurtulmaya çalışması üzerine yapılmıştı. Kontratı kurtarmak için son dakika 

gayreti içinde, şirket yürütücüleri kendi taraflarının görüşlerini sunmak için 

Avustralya’ya uçtular. 

Bir hükümet izleme grubu, Corruption and Crime Commission (CCC) - İrtikâp ve Suç 

Komisyonu Alt Komitesini ilgilendiren problemlerden biri, kendileri yakalanan veriye 

ulaşmada zorluk çekerken, Verint binlerce kilometre öteden kolayca uzak ulaşım 
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yapabiliyordu. Alt komite üyesi Graham Giffard, “CCC’nin bazı karşı mülahazaları 

var, bunlardan birisi, şirketiniz yabancı sahiplidir . . .  ve siz deniz aşırı yerlerden 

verimize ulaşabiliyorken, CCC sistem içinde bile veriye ulaşma iktidarında 

sınırlandırılmış görünüyor.” Şirketin Tel-Aviv üslü pazarlama ve satış başkan 

yardımcısı Zvi Fischler, şirketin böyle faaliyetler gösterdiğini kabul etti. “Biz bazen 

uzaktan ulaşma ile işletiriz,” dedi. “Sisteme, bazı yazılımları aşağı indirmek için 

uzaktan bağlanırız.” Mamafih, açıklama Avustralyalı memurları tatmin etmemiş 

göründü ve Fischler bunu durdurmayı kabul etti. “Eğer CCC böyle bir ulaşımı 

uygunsuz bulursa, şüphesiz biz bunu yapmayacağız,” dedi. 

O zamanda, Verint Avustralya’da sadece telefonlara gizli bağlanma yapıyordu. 

Fischler, izleme sistemini İnternet’i ihtiva edecek şekilde genişletmeyi teklif etti. “İlâve 

kapasiteyi kasdederek,” dedi, “bir husus, yakalamaların sayısı itibarıyla kapasiteyi 

arttırmak olabilir. Bu kolayca yapılabilir. Birkaç hafta içinde tamamlanabilir. Diğer bir 

güncelleme de, daha önce sunulmuş olan ve şimdi yakalanmayan farklı tipde trafiği 

yakalama kapasitesini arttırmaktır. İnternet hizmet sunucularından geniş bandlı 

İnternet ulaşımından bahsetmiştim. Biz, gerçekten bu çeşit kapasite artırımını 

sunuyoruz.” 

Verint’in Türkiyedeki Ofisi, 

Anixter İletişim Sistemleri A.Ş. 

Şehit Mehmet Fatih Ongül Sok. 

No:1/1Eskiyapanlar İş Merkezi K:4  

Kozyatağı,  İstanbul 

Tel: + 90 216 464 96 64 

Fax: + 90 216 464 98 10 
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Verint, veri ve telefon çağrılarının kütle halinde gizli yakalanmasını temin ederken, 

ondan türemiş bir İsrael şirketi, PerSay, işi bir adım daha ileri götürüyor ve “ileri ses 

maden çıkarması” sunuyordu. Tel Aviv’de üslenen şirket, konuşmanın muhtevasına 

veya haberleşme metoduna aldırmaksızın, bir hedefin sesini çok büyük sayıda gizli 

yakalanmış çağrılar arasında verimli olarak arayan bir sistem kullanıyordu. Böylece, 

ABD’de dahil yüzlerce ülkenin iç ve uluslar arası ses ve veri haberleşmelerine 

uzaktan ulaşarak, Verint’in Tel Aviv’deki başmerkezi, daha fazla olmasa bile, MGT 

kadar güçlüydü, bilhassa PerSay’in ses-maden çıkarma iktidarıyla desteklendiği 

zaman. 

PerSay, bu şirketlerin İsrael istihbarat muhiti ile nasıl yakın ve bağlı olduğunun bir 

örneği idi. Onların ne kadar çok böcekleme cihazlarının Amerikan Uzaktan 

haberleşme sistemine gizlice döşendiği büyük bir endişe kaynağıdır. PerSay’in idare 

heyeti üyeleri arasında, Shin Bet, İsrael İç Güvenlik Servisi üst seviye memuru Arik 

Nir vardır. Nir kezalik, PerSay’in mali destekcisi Athlone Küresel Güvenlik şirketinin 

idareci direktörüdür. Athlone Küresel Güvenlik şirketinin daışman heyetinde Mossad 

e4ski başkanı Ephraim Halevy vardır. Athlone, MGT’nin “kuluçka” makinesi 

Annapolis, Maryland’daki Chesapeake Innovation Merkezindeki şirketlerden biriydi.  

İşbirliğinin delili olmamasına rağmen, Amerikanın gittkçe artarak merkezileşen 

haberleşme ağı ile İsraelli gizli dinleyiciler arasındaki bu evliliğin en büyük potansiyel 

yararından faydalananlar İsrael İstihbarat teşkilâtlarıydı. Bir eski istihbarat memuru, 

Los Angeles Times gazetecileri Bob Drogin ve Greg Miller’e, “ABD’deye karşı gayet 

büyük, azgın ve sürekli devam eden İsrael İstihbarat faaliyetleri vardır,” dedi. “Karşı-

istihbaratda profesyonel olarak çalışmış bir kimse, İsraellilerin ABD’yi hedef alan 

memleketler arasında en azgın ve aktif olduklarını söyleyebilir.” Bu eski memur, bu 

memleketin normal bilgi edinme sınırlarını aştığı hakkında tekrarlı İsrael inkarlarını 
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reddetti. “Onlar gayet geniş açıda teknik operasyonlar ve insan operasyonları 

düzenliyorlar,” dedi. “İnkarları çok komik.” 2005’de, Kıdemli bir Pentagon memuru 

Lawrence A. Franklin, İsrael için casusluk yaptığı suçunu kabul etti ve 2008’de 

İsrael’in ABD Lobisi, AIPAC’den, iki üst kademede memur, benzeri suçlardan 

yargılandılar.  

İsrael’de dünya çapında gizli dinlemeden sorumlu teşkilât, çok gizli  Birim 8200’dir, 

yani o memleketin MGT’ı. Birimin kıdemlisi Gil Kerbs, “Birim 8200, İsrael Savunma 

Kuvvetleri İstihbarat Bölümünün teknoloji istihbarat birimidir,” dedi. “Israel’de,” dedi, 

“birisinin akademik geçmişi askeri geçmişinden daha az önemlidir. Her iş 

mülâkatında sorulan sorulardan biri: Orduda hangi bölümde hizmet ettin? . . .  

Yüksek teknoloji işlerine gelince, şu cümleden başkası daha fazla yardım edemez, 

“8200’de eski bir öğrenciydim.” 

Birim 8200’nin bir eski başkanına göre, hem grubun eski kıdemlileri ve hem de 

geliştirdikleri yüksek teknoloji istihbarat cihazları şimdi dünyadaki pek çok yüksek 

teknoloji firmalarında kullanılmaktadır. 2000 yılında, İsrael gazetesi Ha’aretz için 

çalışan bir muhabire “Geçen birkaç yıl içindeki temkinli tahminler gösteriyorki,” dedi, 

“Birim 8200 eski kıdemlileri 30-40 yüksek technoloji şirketleri kurmuşlar ve bunların 5-

10’u Wall Street’de hisse senetleri satmışlar.” Yalnızca, “Tuğgeneral B,” diye bilinen 

bu eski başkan ilâveten, “8200 istihbarat biriminde hizmet edenler ve başarılı yüksek 

teknoloji şirketleri başlatanlar arasındaki bağlantı tesadüf değildir. Dünyanın etrafında 

kullanılan ve İsrael’de geliştirilmiş pek çok teknolojiler, başlangıçta askeri 

teknolojilerdi ve Birim kıdemlileri tarafından geliştirilmişti,” dedi.  

Birim 8200’ün eski kumandanı emekli Tuğgeneral Hanan Gefen, eski teşkilâtının 

Verint’in sahibi Comverse ve ABD gizli dinleme ve izleme pazarında ileri gelen diğer 

İsrael şirketleri üzerindeki nüfuzuna dikkati çekti. Gefen, “Meselâ, NICE, Comverse 
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veya Check Point’i alalım, en büyük yüksek teknoloji şirketlerinden üçü, bunların 

hepsi 8200 teknolojisi nüfuzundan etkilenmiştir,” dedi.  “Check Point,  Birim mezunları 

tarafından kurulmuştur. Comverse’in ana ürünü, The Logger, Birim’in teknolojisi 

üzerine inşa edilmiştir.” 

Ateşduvarları ve diğer İnternet güvenlik yazılımları satan büyük bir İsrael şirketi 

Check Point, Birim 8200 eski kıdemli memuru Gil Shwed tarafından kurulmuştur. 

Birimde sarfettiği dört sene resmi özgeçmişinde bahsedilmemekte ve gizli 

tutulmaktadır. Bu şirketin Türkiyede iki ofisi vardır, bunlar 

Check Point Yazilim Teknolojileri AŞ   

LeventLoft Binasi, Kat:2, Daire:44 

Büyükdere Cad. No 201 

34394 Levent, Istanbul 

Tel: +90-212-284-2088 

Fax: +90-212-284-2088 

infotr@checkpoint.com 

ve 

Check Point Yazilim Teknolojileri AŞ 

Armada Iş Merkezi, Kat 12 

Eskisehir Yolu, Söğütözü 

Ankara 

Tel: +90-312-295-6303  

Fax: +90-312-295-6200 

infotr@checkpoint.com 
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2006 yılında, korsan girişleri önleme teknolojisi Pentagon ve MGT’nin bilgisayar 

kıymetlerini koruyan Sourcefire şirketini satın almaya kalkıştı. Casusluk 

potansiyelinden dolayı, bu teşebbüs MGT ve FBI’da alarm zilleri çaldırdı ve bir 

denetleme heyeti olan ABD Yabancı Yatırımlar Komitesinde iptal edildi. 

Baltimore’daki University of Maryland’da bigi güvenliği uzmanı olan Alan T. Sherman, 

“İnformation Warfare - Bilgi savaşı” potansiyeline dikkati çekti. “Kötü niyetli yazılım 

kodunu saklamak kolaydır. Bazen, bir sistemi yıkmak için sadece birkaç satır kötü 

yazılım kodu yeterlidir.” Bununla beraber gene de, MGT’nin ve Pentagon’un hassas 

haberleşmeleri – memleketin geri kalanı gibi – Verint ve Narus’un gizli bağlanma 

cihazları üzerinden yürür, bunların İsrael’e olan bağlantıları radar’ın altında kalmış 

gibi görünüyor. 

Verint ve Narus gibi büyük İsrael şirketi NICE, ABD’de büyük gizli dinleyicilerden 

biridir ve diğer iki şirket gibi hükümet ve ticari müşteri listelerini çok gizli tutar. Şirketin 

kurucusu Benny Levin’e göre 1986’da Birim 8200’ün yedi eski kıdemli memuru 

tarafından kuruldu. “Birimden yedi kişiydik,” dedi, “bir proje üzerinde dört yıldan fazla 

çalıştık, birbirimizi çok iyi biliyorduk. Birbirimizi çok iyi tamamlıyan hünerlerimiz vardı.” 

Orwell’den bir sayfa gibi, onların bütün yüksek teknoloji böcekleme sistemleri “Nice” 

ile başlayarak adlandırılır. Meselâ, Nice Perform, “kelime bulma, hissiyat tespiti, 

konuşma örneği analizi ve son model canlandırma teknikleri özelliklerini ses muhteva 

analizi ile temin eder.” Nice Universe, “ses, e-posta, gevezelik, ekran faaliyeti ve 

temel çağrı teferruatlarını yakalar.” Nice Log, “binlerce analog ve dijital telefon hatları 

ve radyo kanallarının audio sıkıştırılmış teknoloji ile devamlı kayıtlarını yapar.” Ve 

Nice VoIP, “VoIP oturumlarını (hem telefon ve hem de İnternet) kaydetmek için hem 

paket koklama ve hem de aktif kayıtlama metodlarını kullanabilir.” 



269 
 

 

2006 yılında, Birim 8200’nin 2000’den 2005’e kadar başı olarak hizmet etmiş 

Tuğgeneral Yiar Cohen, İsrael şirketi ECtel’in idare heyeti müdürü oldu. İki yıl sonra, 

Verint o şirketin “hükümet gizli izleme işi” bölümünü 35 milyon dolara satın aldı. ECtel 

tarafından verilen SEC (Securities and Exchange Commission, ABD) mürcaat 

dosyalarına göre, “Bizim gizli izleme çözümlerimiz hükümet teşkilâtlarını haberleşme 

ağlarında gerçek zaman ve tüm gizli izleme yapmaya muktedir kıldı. Biz bu işi, Verint 

Sistemler’e Mart 2004’de sattık.” Verint’de bu alış hakkında, “Bu alma, Verint’e ses 

ve veri haberleşmelerinin kütle toplanması ve analizi için ilâve haberleşme gizli 

yakalama yetenekleri verecektir . . . Bu teknolojiler Verint’in haberleşmeler gizli 

yakalama çözümleri portfolyosuna birleştirilecek ve Verint’in küresel müsteri 

tabanında sunulacaktır.” 

Verint, o tabanın “Verint için Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinde yeni 

memleketlerde yeni müşterileri ihtiva ettiğini belirtti.” Verint’in başkan ve CEO’su Dan 

Bodner, ECtel ile olan uzun ve yakın ilişkiye dikkat çekti. “ECTel ile senelerdir bir 

ortak olarak çalışmaktaydık ve onların ürünleri hakkındaki bilgimiz ve onların 

müstahdemleriyle olan aşikârlığımız, ECTel’in haberleşmeler gizli yakalamalar işini 

Verint operasyonlarına daha iyi uygulamada yardımcı olacaktır.” 

9/11 hücumları sırasında Birim 8200’nin başı olan ECTEl’den Cohen, keza, diğer bir 

İsrael Telekom şirketi Elron’nun başkan yardımcısıydı. Birim 8200’dan deneyimli 

elektronik casusları İsrael’in yüksek teknoloji firmalarında yerleştirmenin önemine 

dikkat çekti. “Birim mezunlarının onlara yüksek şahsi ve bilgili iktidar getireceğine dair 

kendiliğinden belli bir itibar olduğunu zannediyorum,” dedi. “Ortak bir özgeçmişleri var 

ve 8200 en iyi grubu seçmedeki imtiyazını biliyorlar, böylece tekrar seçimde o kadara 

yatırım yapmak mecburiyetinde olmayacaksın.  Kendim, Elron’a geldikten sonra, 

benimle beraber beş ilâve mezun getirdim.” Böyle bir düzenden en çok kazanan 
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İsrael’in ekonomisiydi. “8200’ün doğrudan meyvaları toplayamamasına rağmen, 

İsrael devleti toplar ve kanaatimce, bu Birimin görevinin bir bütünleyici parçasıdır.” 

Birim 8200’ün endüstri ile olan döner kapısı MGT’ninkine benzer. Her iki elektronik 

istihbarat organizasyonları gizli dinleme işleri için artan şekilde şirketler dünyasına 

bağlı büyürler, hükümet ve endüstriyel casusluk arasındaki çizgi gittikçe 

bulanmaktadır. Bu personeli karıştırmadaki büyük fırsatları ortaya çıkarır. 

Verint’e benzer şekilde, Narus da 1997’de beş İsraelli tarafından kuruldu. Parasının 

çoğu, bir İsrael yatırım şirketi olan Walden İsrael’den geldi. O zamanlar, kuruculardan 

çoğu İsrael şirketi VDOnet’de çalışıyorlardı. Bu şirket, İnternat üzerinden canlı video 

yayınları üzerinde uzmanlaşmıştı. İsrael şehri Herzliya’da bulunan şirketin, Palo Alto, 

Kaliforniya’da Silicon Valley şehrinde ofisleri vardı. Silicon Valley’de Narus’un 

bayrağını astığı Mountain View’dan uzakta değildi. Beş kurucu arasında, 1980’den 

1988’e kadar Ukrayna üniversitelerinden matematik dereceleri kazanmış olan kısa 

boylu ve sakallı Rus, Stanislav Khirman vardı. Resumesinin müteakip dört yılı gizemli 

şekilde boştur. Fakat, 1992’de Elta Sistemler, AŞ için çalışmaya başladı. Elta, İsrael 

savunma ve istihbarat organizasyonları için ileri gizli dinleme sıstemleri geliştirir. 

Narus’da, Khirman baş teknoloji memuru oldu. Beş kişilik grupdan diğerleri hakkında 

çok fazla bir bilgi yoktur ve önemli de değildir.  

Böylece, tüm Amerikan uzaktan haberleşme sistemi, İsrael’in gizli dinleme teşkilâtına 

bağları olan iki İsrael şirketi tarafından, Kongre denetimi olmadan böceklenmiştir. 

Diğer bir üzüntü veren husus da, Verint’in FBI’nın merkezi gizli bağlama ofisine olan 

çok yakın ilişkileridir. Bu ofis, CALEA Implementation Section (CIS) - CALEA 

Yürütme Bölümü - olarak bilinir. CIS uzun zamandır Verint’in gizli bağlandığı uzaktan 

haberleşme anahtarlarına bağlanmak için çabalıyordu. CIS’in faaliyeti Telekom 

endüstrisi ve kişisel mahfuzluk grupları tarafından direnildi. Bu gruplar, FBI’nın kanuni 
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sorumluluğunu aşırı şekilde aşmaya teşebbüs ettiğini tartıştılar. Wireless Week 

dergisindeki bir yorum, “FBI, polisler yerine kanunsuzlara uygun tarzda kirli hilyeler 

kullanıyor,” dedi. FBI tarafından yazılmış ve gizli bağlanma kanun ekini hedef alan 

makale, “Önerilen ek, telsiz kullnaıcıları izleyecek korku verici polis gücü yaratacaktır 

ve FBI’nın Telekom taşıyıcıları ile kanun uygunluğunu adli denetlemeyi önleyecektir.”  

FBI’nın irtibat ofisi başkanı David Worthley idi. Worthley, 1997’de işinden 

uzaklaştırıldıktan kısa bir müddet sonra, FBI’ya gizli dinleme cihazları ve hizmetleri 

satan Verint bölümünün başkanı oldu. Şirket, Chantilly, Virginia’da CIS ve 

Worthley’nin eski ofisine çok yakın ofisler kurdu. Böylece, memleketin tüm 

haberleşmelerinin çoğuna gizlice bağlanmış şirket, şimdi de anahtarlara daha büyük 

bağlanmayı devamlı araştıran teşkilâta çok yakından bağlanmış oluyordu. FBI ile 

Verint arasındaki bu yakın ilişki üzerindeki endişe, Bush İktidarının mahkeme karasız 

gizli dinleme kararının açıklanmasından sonra arttı. Aynı zamanda, gizli bağlayıcılarla 

ajanlar aşırı derecede yakınlaştılar, FISA mahkeme kararına olan ihtiyaç gibi daha 

önceki denetimler iptal edldi.  
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TEKNO ZULÜM 

 

 

Narus ve Verint yalnızca tüm Amerikan Telekom sistemine gizlice bağlanmakla 

kalmadı, iki firma arasında gezegenin çoğuna ses için bağlandılar – demokrasiler 

kadar diktatörlükler de, bir farkı yoktu. İnsan tarihinde bu az kişi, bu kadar çok kişiye 

gizlice bağlanmamıştı. Çin’den Amerika’ya ve Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya ve 

Avustralya’ya memleketler Narus ve Verint aletlerini vatandaşlarını gizlice dinlemek 

için – ve pek çok kereler de, bastırmak için – kullanırlar. Meselâ Verint, Meksika 

hükümetinden millet çapında gizli dinleme sistemi kurmak için kontrat kazanan 

şirketti.  

Verint’in uzun müşteri listesi Vietnam’ı da ihtiva eder. Vietnam’da hükümet yurt içi 

haberleşmeleri gizlice dinlediğini ve politikalarına muhalif yakalanan herkesi 

hapsettiğini çekinmeden açıkca belirtir. Tüm Internet Service Providers (ISP) - 

İnternet Hizmeti Verenler – hükümetindir ve kamu güvenlik ajanlarına İnternet 

faaliyetlerini izlemek için iş yeri ve teknik yardım vermekle yükümlüdürler. Hükümet 

kezalik, siber-kafeler gibi İnternet acentalarının müşterilerinin bireysel bilgilerini 

kaydetmelerini, ziyaret ettikleri İnternet sitelerinin kayıtlarını otuz gün için elde 

tutmalarını ve kamu güvenlik memurlerı ile iş birliği yapmalarını gerektirir.  

Temmuz 2006’da, takriben Verint’in Vietnamı müşteri olarak edinmesi sırasında, 

Posta ve Telematik Bakanlığı bütün ISP’lere, kullanıcılar hakkında bilgi ve onların 

İnternet davranışlarını kayıtlama ve bu bilgileri ISP’lerin server’lerine bir sene kayıtlı 

tutmak için tasarımlanmış yeni kontrol yazılımını makinelerinde kurmaları için talimat 

verdi. Bu yazılım, ISP’lerin kullanıcıyı kimliği bulmaya ve İnternet oturumları sırasında 
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kullanıcının ne yaptığını kaydetmeye izin veren bir kimlik sistemini ihtiva ediyordu. 

İnternet kiosk’larını kullanmak için, müşteriler kullanıcı adı ve parola – her ikisi de ISP 

tarafından verilir ve kontrol edilir - edinmek için bireysel bilgi teferruatlarını temin 

etmeleri gerekiyordu. Müşteriler, bundan sonra, İternette gezinmek için verilen 

kullanıcı ismi ve parolayı kullanabilirlerdi. İlâveten, bazı İnternet ev kullanıcılarının 

tüm İnternet kullanımı yeni kurulmuş yazılım ve hırdavatla izleniyordu.  

Yeni sistem iyi çalıştı. Mart 11, 2007’de polis bir İnternet Kafe’yi bastı ve Hanoy’daki 

bir kullanıcıyı, demokrasi üzerinde bir tartışma forumuna katılırken tevkif etti. Bir sene 

sonra, bu şahsın durumu halâ meçhuldü. Sonradan da, yeni cihazları kullanarak 

hükümet, yurt dışında sürgün gruplar tarafından işletilen siteler de dahil siyasi ve 

kültürel olarak uygunsuz gördüğü web sitelerini engellemek için ateş-duvarları kurdu. 

Hükümet bazen deniz aşırı muhalif gruplar tarafından işletilen web siteleri dahil, 

Radio free Asia (RFA) - Hür Asya Radyosu’na ve Amerika’nın Sesi web sitelerine 

erişimi kısıtladı. Etkilenenler arasında, bazen RFA yayınlarında çıkan haberlere göre 

yazan mahalli gazeteler de vardı. Nihayet hükümet, yabancılar tarafından işletilenler 

de dahil tüm yurt içi web siteleri sahiplerinin, sitelerini hükümete kaydettirmelerini ve 

içeriklerin tasvib için hükümete sunmalarını gerektirdi.  

Kelimelerini şimdi kontrol etmeleri gerekenler arasında zamanının çoğunu iktidardaki 

rejime muhalefetini konuşmak için güvenli yerler arayan bir siyasi muhalif Le Quoc 

Quan’da vardı. Paranoid olmanın ötesinde; bir avukat olan Quan, 2007’de CIA’ye 

bilgi iletme süphesi ile yüz gün hapis yattı.  

Yeni ve ticari olarak sunulan İnternet sansür teknolojisi o kadar etkiliydiki, muhalifler 

şimdi İnternet Kafe’lerde tevkif ediliyorlar ve devlet güvenlik ajanları bilgisayarlarına 

el koymak için evlerine gidiyorlardı. Quan’nın tevkif edildiği aynı zaman civarında, 

memleketin yüksek mahkemesi, İnternet üzerinden “hükümet aleyhine propaganda” 
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yayınlamak suçundan iki diğer muhalifi üç ve dört yıllık hapis cezalarına çarptırdı. 

Siber-öcülerden kaçınmak için, Quan ve bir grup diğer muhalifler VoIP’ye döndüler. 

İnternet üzerinden telefonla haberleştiklerinde, onların veri paketleri yakalamak çok 

zorlaştı ve dolayısıyla konuşmaları daha güvenliydi. 

En popüler VoIP sistemleri arasında, uzaktan haberleşmede bir devrim olan Skype 

en başta gelir. Skype çağrıları sadece ucuz ve yapılması kolay değil, aynı zamanda 

yakalanıp izlenemezler. Böylece de, Narus, Verint ve hatta MGT’yi yenmenin en iyi 

yoludur. eBay tarafından satın alınan şirket, kullanıcılar arasında ücretsiz telefon 

çağrıları ve ani mesajlama hizmeti temin eder. Üye olmayanlara konuşmada bir ücret 

uygulanır. Fakat en önemli özelliği, diğer üyelere olan tüm çağrılarda baştan sona 

kadar uygulanan şifreleme idi. Böyle bir teknoloji, yayılan gizli dinleme fabrikalarına 

karşı savaşmayı mümkün kılar. 

Skype ve diğer VoIP çağrıları, Dünyanın her tarafında özgür olamayan 

memleketlerdeki Quan gibi muhalifler için bir hayat simidi haline gelmişti. Teknoloji, 

onlara gösterileri planlama hürriyeti veriyor, destekciler kaydetmelerini ve toplantılar 

düzenlemelerini sağlıyordu. “Çok iyi, Şaşırtıcı,” Quan dedi. “Telefonda konuşmak kat’i 

şekilde Vıetnamda güvenli değildir. Fakat bu yolla, biz daha güvenlice 

haberleşebiliriz.” Otoritelerden kaçınmak için diğer bir fırsat da mesajın bir kısmını 

VoIP üzerinden konuşmak ve diğer kısımlarını da internet üzerinden hemzaman 

olarak yazmaktı. Diğer bir avantaj, basitce sayılardaydı. 2007’de Vietnamda 17.9 

milyon İnternet kullanıcısı vardı, hemen hemen memleketin yüzde 21’i. Yetmiş bir 

yaşındaki alim Nguyen Thanh Giang, “Tüm bir yeni nesile bağlanabiliyoruz,” dedi. 

Polis devriyelerinden daimi kaçınabilen muhalifler onun evini gözetlerler ve Skype 

üzerinden haberleşirler. “Gittikçe artan sayda halk bize katılıyor.” 
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Böyle bir kurunma için ihtiyaç aşikârdır. 2006’da, beş muhalif yazar Tu Do Dan Chu 

(Freedom and Democracy – Özgürlük ve demokrasi) dergisini yayınlamay 

planlamaktan hapis edildiler. Aynı zamanda da, yirmi beş yaşında ve demokrasi 

egilimli bir İnternet sitesinde kardeşi ile gevezelikten dolayı takriben dokuz ay hapis 

yatan Truong Quoc Huy, yeniden tevkif edildi. Benzeri tevkiflerin listesi uzundur ve 

Quan ve Giang’ın muhalif günleri, Huy ve kardeşi gibi sonuna gelmektedir. Verint’in 

anlaşması, tüm VoIP çağrılarını İnternet’ten bloke etme teknolojisini Vietnam 

hükümetinin eline verdi. Bu muhalifleri, ya zaten izlenmekte olan telefon hatlarını 

kullanmaya veya gizlice bağlanılmış İnternet’i kullanmaya zorlayacaktır, bunların her 

ikisi de, Verint’in zorla sokulgan teknolojisine maruzdur.  

Verint ile İç İşleri Bakanlığında Vietnam güvenlik şefi arasındaki anlaşma 2002’de yer 

aldı ve iki P-GSM istasyonunu, her biri 250,000 Dolar olan cep telefonu dinleyen 

portatif cihazları ihtiva etti. O zamandan beri, şirketin Komünist hükümetle olan ilişkisi 

epeyce arttı. Satışta olan diğer bir şirket bir Avrupa şirketi Silver Bullet [Gümüş Memi] 

idi ve ayrıca aracı olarak rol alan iki İsrail şirketi vardı. Birkaç yıl sonra, basın 

özgürlük organizasyonu Reporters Without Borders – Sınırsız Muhabirler, bu 

anlaşmayı keşfettiler. Seneler boyu, grup Vietnam’ın muhabirlere ve muhaliflere 

şiddetle muamelesi üzerinde odaklandı ve kuvvetli bir protesto yayınladılar. 

Organizasyon “Vietnamlı siber muhaliflerle olan telefon görüşmelerimizin Avrupalı ve 

ABD şirketleri tarafından temin edilen cihazlarla izlendiğini öğrenmemize afalladık,” 

dedi. “Yahoo!’nun Komünist Çin Polisiyle işbirliği yapmasının ortaya çıkmasından bir 

sene sonra, bu yeni durum Telekom şirketlerinin bazı belli ahlâki davranış kurallarına 

hürmet etmeye zorlanması gerektiği kanaatimizi destekledi. Özellikle, onların baskı 

uygulayan hükümetlere izleme cihazları satmaları yasaklanmalıdır.” 
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Verint’in Vietnam hükümetyle olan bu anlaşmayı teyid etmeği redetmesine rağmen, 

2002’de bir basın bülteni yayınlayarak şirketin “1,5 milyon Daolrdan dada büyük bir 

meblâğ için Asya Pasifikte yeni bir müşteriye kanun uygulaması için haberleşme 

izleme çözümleri temin etmeye seçildiğini” belirtti, fakat memleketin ismini 

açıklamadı. Sistem, Meksika’da kurulan geniş çaplı izleme ağına pek benziyordu. 

“Verint Sistemleri”, Temmuz 8, 2002’de yayınlanan bir basın bülteninde, “Haberleşme 

yakalamaları, dijital video güvenliği ve izleme ve iş dünyası istihbaratı için analitik 

çözümler temin eden ileri gelen bir şirket . . . hizmet temin edicinin haberleşme ağı 

içinde kurulmuş ‘Ön Yakalama’ da dahil haberleşme yakalama çözümü ve belli bir 

ağdan gelen yakalanmış haberleşmeleri toplamak ve analiz etmek için çeşitli kolluk 

kuvvetleri tarafından kullanılan ‘arka-uç’ izleme merkezi kuracaktır. . .  Dünya 

çapında 50 memlkette (Türkiye dahil) 800’ü aşkın organizasyonlarda kullanılan 

Verint’in yazılımı, muhtelif haberleşme ağlarından ses, faks, video, e-posta, İnternet 

ve veri yayınlarını toplama, kayıtlama analizi üzerine, üzerinde işlem yapılabilecek 

istihbarat üretir.” 

2007’de, First Consulting Group (FCG) Vietnam – Vietnamın İlk Danışma Grubu, 

Verint’i Vietnam’daki en önemli müvekkili olarak listeledi. Bu, “Verint, İşlem 

Yapılabilecek İstihbarat yazılımı ve hizmetleri temin eden ilerigelen bir küresel 

sağlayıcıdır,” dedi ve ilâveten, şirketin “ hemen hemen 4 yıldır FCG Vietnam ile 

ilişkili,” olduğunu bahsetti. Şirketin memlekette ne kadar büyüdüğünün bir öiçeği 

olaral da, FCG Vietnam, “5 personel ile başladığını ve şimdiki takımın 120’den fazla 

personeli olduğunu,” bahsetti. 

Verint gibi, Narus’da yayılmakta ve güçlü gizli bağlanma cihazlarını dünyanın 

haberleşme altyapısının derinliklerinde kurma imkanları arıyordu. Ve keza rakibi gibi, 

Narus dikkatinin çoğunu Çin gibi kırk milyon İnternet kullanıcısı olan baskıcı 
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memleketlere odakladı. Enformasyon Teknolojisi Güvenlik Onay Merkezinde Çin’in 

İnternet Polisi Direktörü Wang Haisheng,  “Narus taşıyıcı-sınıfı IP platformu, bizim 

tarafımızdan tescil edilmiş ilk ve yegâne yabancı IP İdare ve güvenlik sistemidir,” 

dedi. “Narus’un, IP veri yakalaması, analizi ve idareye yaklaşımı telecom 

taşıyıcılarına ağlarının altyapısını korumak için tüm ağ gözlenimi temin ediyordu. 

Aylarca süren ihtimamlı test ve değerlendirmelerden sonra, Narus’un çözümü bizim 

en sert IT güvenlik kriterlerini tatmin etmeyi başardı.” Komünist Çin hükümeti 

Narus’u, Çin Telekom, Çin Netkom, Çin Mobil ve Çin Unikom dâhil tüm haberleşme 

organizasyonlarına sokulup kurulması için tescil etti. Bunun hizmetleri “trafik analizi” 

ve “yakalamayı” da ihtiva etti.  

Narus casusluk cihazları çok tahripci bir etki yarattı. ABD Dış İşleri Bakanlığınca 

yayınlanan bir raporda, “Otoriteler rapor edilene göre, tüm bir web sitesi yerine belli 

bir içeriği seçimli bloke etmeye muktedir daha karmaşık kullanmaya başladılar. Böyle 

teknoloji, hassas bir içeriği ihtiva eden e-postaları da bloke etmede kullanılıyordu . . . 

Daha sert Web site kayıt gerekçeleri, arttırılmış online içerik kontrolü ve genişletilmiş 

online kanunsuz içerik tarifi de dahil yeni kısıtlamalar, İnternet üzerinde arttırılan 

hükümet kontrolüne hedeflenmişti. Memleketin İnternet control sistemi repor edildiği 

vechile, on binlerce şâhısı istihdam ediyordu. Hükümet devamlı olarak, Taiwan, Tibet 

bağımsızlığı, yer altı dinleri, ruhi organizasyonlar, demokrasi eylemcileri ve 1989 

Tiananmen katliamını tartışan siteler gibi uygun görmediği sitelere ulaşımı bloke 

ediyordu. Keza, hükümet bazen büyük yabancı haber ajansları tarafından işletilen 

seçilmiş sitelere, sağlık organizastonlarına ve öğrenim enstitülerine ulaşımı bloke 

ediyordu.”  

Vietnam gibi, Şanghay’da, muhalifler bir kere hükümetin Şanghay Telekom’a ait 6.2 

milyon toprak hattından kaçınmak için VoIP kullanıyorlardı, ancak şirket böyle 
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çağrıları önlemek ve onları izlemek için Narus yazılımı kurdu. Şimdi muhalifler 

Vietnamlı mütekabilleri gibi aynı kaderle yüz yüzeler. 2006’da Çinde başka bir yerde, 

düzinelerle İnternet tevkifleri içinde, eski Fozhou Daily gazetecisi ve İnternet yazarı 

Li Changqing de vardı. “Panik uyandırıcı bilgi yaymaktan” üç yıl hapse mahkum 

olmuştu. Onun İnternet makaleleri yolsuzluk ihbarcısı Huang Jingao’yu destekliyordu. 

Birkaç ay sonra, İnternet yazarı Yang Tongyan, Çinli muhaliflerin serbest 

bırakılmasını isteyen makaleleri denizaşırı web sitelerinde yayınlamakdan oniki yıl 

hapse mahkum oldu. Takriben aynı zamanda, İnterney yazarı Guo Qizhen, “Devlet 

gücünü yıkma faaliyetinden” dört yıl hapse mahkum oldu. Sınırsız Muhabirler’e göre, 

2008’e kadar, elli bir siber-muhalif ve otuz beş gazeteci Çin hapishanelerinde 

oturuyordu.  

Narus, keza, benzeri cihazları Orta Doğuda Pakistandan Mısıra, Suudi Arabistandan 

Libyaya kadar, en baskıcı hükümetlerin pek çoğuna, sessizce sattı. 2005’de, Narus 

Mısırın Giza Sistemleri ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma ilan etti. Bu anlaşmada, 

Orta Doğu bölgesinde tüm IP idaresi ve güvenlik portfolyosu bütün ürünlerinin 

lisansını verdi. Orta Doğuda, dünya çapında uzaktan haberleşme sistemleri 

sağlayıcısı Giza Sistemleri, Mısırda, Suudi Arabistanda, Filistinde, ve Libyada, Narus 

sistemi kullnarak IP idaresi ve güvenlik çözümleri temin eder. Orta Doğudaki en 

büyük IP taşıyıcılarına VoIP tespiti, nezareti ve korunmasını iki seneden fazla 

beraberce çalışarak temin eden Narus ve Giza Sistemleri, bu istisnai ilişkiyi 

resmileştirdiler. Telekom Mısır ve Suudi Telekom, IP trafiğinin analizi, güvenliği, 

izlenmesi ve tavassutu için Giza Sistemler’in teknik ve ticari iktidarı ile birlikte 

Narus’un taşıyıcı-sınıfı uygulamalarından zaten faydalanıyorlardı.  

Narus’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki satışları başkan yardımcısı, James 

Mullins’a göre, “IP hizmetleri veren bir tanınmış liderle işbirliği yapmak, Orta Doğu 
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taşıyıcılarının ihtiyaçlarını karşılamada açık bir avantaj verir . . . Giza Sistemlerle Orta 

Doğu bölgesini hedeflemek için beraber bir takım olmak, Narus’un birleşmiş IP 

İdaresi ve Güvenliğindeki dünya çapında liderliğini genişletme imkânı verir. 

Müşterilerin IP ağları için ihtiyaç duydukları çözümleri ve destekleri edinmelerini 

güvenceye alır.” 

Narus Sistemi kurmasından kısa bir müddet sonra, Mısırın Haberleşme ve Bilişim 

Bakanlığı bir kararname yayınlayarak milli güvenliği tehdit ettiği varsayılan herhangi 

bir web sitesini hükümetin bloke etme, durdurma veya kapatma yetkilerini yayınladı. 

Sonra da, 30 Ekim 2006’da, Sınırsız Muhabirler, “İnternet’in Düşmanları” denilen 

onüç ülkenin bir listesini yayınladılar. Liste, Vietnam ve yakın zamanlarda demokrasi 

taraftarı blogcuları hapis ettiği için Mısırı da içerdi. Ocak 27, 2006’da, Mısır hükümeti 

Mısırı Kurtarma Cephesi web sitesini bloke etti. Ve Mayıs 7’de, güvenlik güçleri ileri 

gelen blogcu Alaa Seif Al-Islam’ı tevkif ettiler ve Haziran 22’ye kadar hiçbir suçlama 

olmadan Tora Hapishanesinde tuttular. Diğer pek çok blogcular tevkif edildiler ve 

ABD Dış İşleri Bakanlığı raporuna göre en azından birine işkence edildi.  

Narus, bu memleketlere yalnızca yakalama ve VoIP bloke etme yazılımı satmıyor, 

keza, Forensics denilen çok zorlu ve sokulgan bir paketi de satıyordu. En büyük 

Haberleşme ağlarından biri olan Tier-One, için tasarmlanmış olan bu sistem, site 

sahibinin “Web sayfası yeniden yapımına, VoIP trafiğinin geri oynatılmasına ve e-

posta yeniden yapımına,” muktedir kılar. Narus Yönlendirilmiş Analiz denilen ilgili bir 

yazılım, “bir esnek hedefleme bileşkeni sağlar. Bu bileşken,  özel bir olay []meselâ, 

bir demonstrasyon], anormal bir davranış veya belli bir bilgisayar, etrafındaki  trafiği 

yakalamak için tasarımlanmıştır. Muhtemel hedefleme kriterleri arasında, müvekkil 

kimliği, server kimliği, protokol, ağ bağı vardır. Narus, bu iki parça yazılımın şu anda 
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dünyadaki Tier-1 sınıfı ağlarda kullanıldığını belirtir. Bunlar, Asya ve EMEA’yı 

[Avrupa, Orta Doğu ve Afrika] içerir.  

Altta kalmamak için, Narus’un rakibi Verint de, vatandaşlarının tüm kontrolü ile 

ilgilenen herhangi bir memleket için “VANTAGE Kütle Yakalama Çözümleri,” sunar. 

Satış broşürü, “Verint Haberleşmeler Yakalama Çözümleri, hemen hemen her hangi 

bir tip ağdan istihbarat çıkarır,” der. “VANTAGE bir kütle yakalama sistemidir. Azami 

miktarda haberleşmeleri toplamak için karmaşık yoklama teknolojisi ile yakalar, 

istihbarat amaçları için ses ve veriyi filtre ve analiz eder, zamanla toplanmış veriden 

istihbarat üretmek için depolanmış veri analizi yapar ve Verint’in gerçek zaman filtre 

etme mekanizması en önemli bilgileri çıkarır. Ulaşım kaynakları menzili işletmecinin 

tesisinde pasif trunk izlemesinden mikrodalga ve uydu yakalamalarına kadar uzanır.” 

Verint satış broşürü sunmaya devam eder: 

VANTAGE özellikleri aşağıdakileri içerir: 

Özel bir ilgi alanına ilişkili haberleşmelerin kütle yakalanması 

Herhangi bir tip ağın pasif izlenmesi 

Çok akışkan ağlar ve bilinen hedefleri takip ve gerçek zamanda ağ olayları için 

karmaşık filtreleme 

Geniş mitarda toplanmış yapısız verinin kaide temelli çıkarılması ve interaktif analizini 

muktedir kılan format içinde organize olmsı için işleme motorları 

Serbest metin araştırması, görsel bağ analizi, yerel izleme ve raporlamayı içeren 

İnteraktif analiz aletleri 

Çeşitli istihbarat yöntemleri için yapısal destek 
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Bir kere telefon çağrıları ve İnternet faaliyeti yakalanınca, Verint müşterilerine 

hedeflenen kim veya ne için derince bilgi maden çıkarması için gereken aletleri verir. 

Verint, “DEEPVIEW istisnai özellikle haberleşmelerin içine derinen nüfuz edebilen bir 

paket veri toplama sistemidir.” der. Keza, VoIP, e-posta, web posta, gevezelik, web 

sürfing, ani mesajlama ve pek çok diğer servisleri hitap eden çok güçlü deşifre 

motoru içerir.  

Şirketler için, kütle yakalama sistemlerini diktatörlüklere ve otoriter hükümetlere 

onların polis devletlerini güçlendirmek ve muhaliflerini hapse atmaları için 

pazarlamaları sadece bir iştir. Narusdaki Pazarlama başkan yardımcısı, “Bir kere 

müşterilerimiz ürünümüzü satın aldıklarında, gerisi bizim için bulanıktır,” dedi.  

Narusdaki fizikçiler ve mühendisler çok geniş miktarda haberleşmeleri gizlice 

yakalamanın yolunu keşfetmişlerdi ama, hedeflenmiş isimleri, e-posta adreslerini ve 

telefon numaralarını bulup çıkarmada ve veriyi ABD’deki ve denizaşırı müşterileri için 

paketlemede verimli bir yolları yoktu. Bu problemi çözmek için, şirket, yorgun 

Nebraska toprağında tepeli bir arzide üzüm yetiştirmeye çalışan bir kısmi zaman 

şarap tüccarına başvurdu. İsraeilliler tarafından kurulmuş ve Silicon Vadisinin hızlı 

hayatına alışık bir şirket için, nüfusu 685 olan Bennet, Nebraska, Silicon vadisinden 

miller ve kültürce çok uzaktaydı. 

 

 

 

 

 

 



282 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KİTAP 
 
 
 
 

             KEŞİF 
 

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

 

ÇATLAKLAR 

 

 

Joe Tomba için, bir çeşit yuvasına geri gelmekti. Yirmi-sekiz sene önce, güvenlik 

kimliğini geri vermiş ve bir gün gene tekrar geleceğini hiç düşünmeden MGT 

merkezinden arabasıyla çıkıp gitmişti. Fakat şimdi 2004’de hem o ve hem de MGT 

tam bir çember dönmüştü. 1976’da, teşkilât milyonlarca Amerikalıyı mahkeme 

kararsız gizli dinlemekten muhtemel bir büyük rezaletle karşı karşıya idi. Aynı 

zamanda ise, Pentagondan Donald Rumsfeld ve Beyaz Saray’dan Dick Cheney 

başkana (Gerald R. Ford) kongre tahkikatını engellemesini öneriyorlardı. Söylentilerin 

ortasında, gizli program hakkında şahitlik etmek için kongreden celb almış, Joe 

Tomba vardı. Fakat, Başkan Gerald R. Rord’dan gelen emirle şahitlik etmeyi reddetti 

ve sonucunda kongreyi reddetme suçundan dolayı kongre alt komitesinden ceza aldı.  

2004’e doğru, Mike Hayden’in MGT’nin mahkeme kararsız gizli dinleme programını 

başlatmasından üç yıl sonra, kükreyerek göğsü döven ve güvenlik adına her şeyin 

mübah olduğu günler sona geliyordu. Programı çeviren kalın gizlilik duvarında 

çatlaklar ortaya çıkmaya başlamıştı ve Hayden hayali imkansızı düşünmeye başladı, 

programın detayları sızacak ve aniden teşkilât 1970’lerin ortasındaki kabusu yeniden 

yaşamaya başlayacaktı. O zamanlar, direktörün kongre’deki açık ve hiddet dolu 

oturum önünde düşmanca sorulara cevap vermeye zorlanması ve taş yüzlü FBI 

ajanlarının muhtemel tevkif ve hapishane karşı karşıya yüksek teşkilât memurlarına 

Miranda Haklarını okudukları günlerdi. Kafada bu düşüncelerle, teşkilât yeni nesil 

MGT müstahdemlerini kongre tahkikatları ve celplerin mayın tarlaları arasından 

geçmelerinde eğitmek için bir video hazırlamaya başladı. Böylece, teşkilât Joe 
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Tomba’yı filme öğüt vermek için davet etti: mahkeme kararsız gizli dinleme programı 

etrafındaki gizlilik duvarı gürültü ile parçalanıp yıkıldığında ne bekleneceği 

hususunda düşünceler. 

Şimi artık, Tomba Fort Meade’e geri gelmişti, Cheney Beyaz Saray’a geri gelmişti, 

Rumsfeld Pentagon’a geri gelmişti ve MGT bir diğer gizli dinleme skandalının eşiğine 

geri gelmişti. Büyüyen bir şehir gibi genişlemiş teşkilâtta etrafına baktığında, 

Tomba’nın düşünceleri, otuz sene öncesine, Kongreye karşı koyma ve programla 

beraber arkasındaki yüksek mertebeli memurları koruma emrini aldığı o soğuk bir 

Şubat gününe kaydı.  

Sık sık olduğu gibi, dertler bir sızıntı ile başlar. Temmuz 22, 1975’de New York 

Daily News gazetesi, MGT’yi ABD’ye gelen ve ABD’den giden ticari kablo trafiğini 

mutadı vechile en az beş senedir gizli dinlemekle itham etti. Bu haber üzerine 

memlekette pek çok kimse şok oldu ve Temsilciler Meclisinin Hükümet Bilgisi ve 

Bireysel Haklar üzerindeki Kongre Hükümet İşlemleri alt komitesinin tahkikat 

başlatmasına sebep oldu. O zamanlar, bu komitenin şapka giyen müdürü Balla S. 

Abzug kadar Washington’da hükümet çevrelerinde korku yaratan kimse olmamıştı. 

Güç koltuğunda oturanlara göre, bu bayan, kontrolden çıkmış bir cephane yüklü 

kargo uçağı gibi idi. 

MGT memurlarını şahitlik için doğrudan çağırmanın zorluğunu idrak eden Abzug, 

başka bir yol denemek istedi. uluslar arası haberleşme şirketlerinin yürütücülerini 

açık toplanan komite önüne çekecekti. Bunlar, ya Shamrock Operasyonu kod adlı 

büyük çapta gizli dinlemeyi biliyorlardı veya onun içinde iş birliği yapmışlardı. MGT 

gizlilik ve yürütücü imtiyazı kalkanları arkasında saklanabilirken, aynı koruma ticari 

şirketlere yoktu. 
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Fakat, Beyaz Sarayda idari müdür (bir nevi, geniş imtiyazlı kalem müdürü) olan Don 

Rumsfeld, Abzug’ın tahkikatından Ekim 1975 sonunda haberdar olunca, hemen 

Başkan Ford’a büyük bir karşı taarruz yapmasını önerdi. Sonuç olarak, RCA Global 

ve ITT World Communications, teşkilâtla iş birliği yapmış ve şahitlik etmeye çağrılmış 

iki şirket , aniden resmen celp edilmedikleri müddetçe alt komiteye resmi memurlarını 

göndermeyeceklerini bildirdiler. Sonra da, planlanmış oturumların başlamasından 

önceki gün, Beyaz Saray’dan, MGT’dan, Pentagon’dan ve Adalet Bakanlığından bir 

manga resmi memurlar, umuma açık oturumlar yapması hakkında fikrini değiştirmek 

için müdür kadının başına yığıldılar. Delegasyonda, MGT Direktörü Lew Allen, 

Pentagon istihbarat şefi Albert Hall, Adalet bakanlığı müsteşarı Harold Taylor, 

Başkana özel danışman John Marsh ve Beyaz Saray Kongre irtibat memuru Charles 

Leppert vardı. Onların iddiası, böyle oturumların ya Adalet Bakanlığı bir suç 

tahkikatını veya milli güvenliği zarara sokacağı idi. 

Kani olmadığından, Abzug oturumları tehir etmeyi veya iptal etmeyi reddetti. Böylece, 

son andaki bir gayretle, kongrekadının oturumu başlatmasından birkaç saniye önce, 

Adalet Bakanı ve Baş Savcı Edward H. Levi şahsen oturum odasına geldi ve kendi 

şansını denedi. Diğerlerinden farklı olamadığından, Ekim 23, 1975’de oturumlar 

planlandığı gibi başladı – fakat, ana şahitler olmadan. Yegane şahitlik, AT&T’nin iki 

temsilcisinden ve bu şirketin sahip olduğu Chesapeake & Potomac telefon 

şirketinden geldi.  

İktidara birinci round’daki yenilgiyi kabul eden, New York’lu kavgacı Demokrat 

(Abzug), hem Allen ve hem de Levi’ye komite önüne gelip durumu anlatmaları 

şansını verdi. Her ikisi de reddettiler. Böylece, Şubat 4, 1976’da Joe Tomba ve ITT 

World Communications, RCA Global ve Western Union İnternational yürütücülerine 

celpler gönderildi. O zamana kadar da, Rumsfeld Savunma Bakanı olmuştu, bu da 
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MGT’ını ona bağlıyordu ve Dick Cheney, Beyaz Saray İdari Amiri olmuştu. Her ikisi 

de, azami yürütücü gücüne inanıyorlardı ve Başkan Fordu başkanlık adalelerini 

kasmak ve mümkün olduğu kadar sertçe savaşmaya teşvik ettiler. Böylece, 17 

Şubatta, yürütücü imtiyazının olağan üstü ve önceliği olmayan bir genişletilmesi 

içinde, Tomba ve şirket yürütücülerine “uymaktan kaçının” talimatı verilmesi için 

Başkan Ford Rumsfeld’e ve Baş Savcı Levi’ye talimat verdi.  

Ertesi günü, Rumsfeld Tomba’ya her ne kadar Başkan Ford yürütücü imtiyazını iddia 

ettiyse de celp’lere uyulmaması gerektiği talimatını verdi. Sonra da, tarihte ilk defa 

olarak,  yürütücü imtiyazı kavramı bi özel sektör şirketine teşmil edildi. Baş Savcı 

Levi, Western Union International avukatına yazdığı bir mektupda, “Başkan namına, 

sizden şu yürütücü imtiyazını şereflendirmenizi talep ediyorum,” diye yazdı.  

Kongre ve yürütücü branş arasında büyük savaşın başlamasıyla, 25 Şubatta, 

Manhattan’lı kongrekadını oturumu başlattı ve alt komite dikkatini kara saçlı, orta otuz 

yaşlarında, orta seviyede MGT müstahdemi Joseph J. Tomba’ya döndürdü. Onaltı 

senedir MGT’de çalışan bir mühendis olan Tomba, 1960’da West Virginia 

Üniversitesinde son sınıfta iken MGT’na devşirilmişti. 1960’ların ortasında MGT’ının 

Operasyonlar Bölümü PROD’da C1 grubuna atandı, sonunda süpervisör mevkiine 

getirildi. 1970’de, Shamrock Operasyonunun idaresini, bu mevkii de MGT’ının 

kurulduğu 1952’den beri mevkide olan Bay Feeney’den aldı. Bu program öyle 

kompartımanlaşmıştı ki, orta seviyedeki bir idareciden başka, operasyon üzerinde 

mesuliyet yürüten diğer şahıslar sadec direktör ve direktör yardımcısı idi.  

Rumsfeld ve Başkandan gelen emirler altında, Tomba yürütücü imtiyazı gerisine 

saklanmak istedi, ama daha önce açılış konuşmasında alt komitenin hiddetini 

çekmeden önce olmadı. Şaşırmış Abzug’a “General Allen size iletmemi istemişti,” 

dedi, “Herhangi bir gizli bilginin uygulanabilir güvenlik önlemleri ile beraber alt 
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komitenizin gerekçelerini tatmin etmedeki istekliliğidir. Bu yönde, adamları sizinkilerle 

beraber çalışarak tam bilgi gerekçenizi daha doğru olarak saptamaya hazırdırlar.” 

Müdür Hanım, “O mesajı bize şahsen getirmenize memnun oldum,” dedi ve 

komitenin generali pek çok defalar davet etmiş olduğunu belirterek, “özellikle, 

yakalanmadan hiçbir telefon görüşmesi yapılamayacağı aşikârdır.” Birkaç dakika 

sonra, 6’ya 1 oyla, alt komite Tomba ve diğer şahitlerin kongre’ye hakaret suçundan 

ceza görmeleri tavsiyesi kararı aldı. 

Hükümet tarafından engellenen alt komite, bu sefer telgraf şirketlerine döndü. Mart 

3’de, Western Union International’ın yürütücü başkan yardımcısı Thomas S. 

Greenish, panel önünde şahitlik etti ve sekiz yıllık MGT hedefleri listesini verdi. Bu 

listenin verilmesini, Ford, Cheney ve Rumsfeld şirketin Ford’un tümünü kaplayan 

yürütücü imtiyazı talebine uymasını vehametle önererek, önlemeye çalışmışlardı.  

Greenish’i müteakip, şahit koltuğuna, RCA Global Haberleşmeler’in baş yürütücü 

memuru ve idare heyeti müdürü, altındaki birkaç memuru ile gelmiş olan Howard R. 

Hawkins oturdu. Onların şahitliği iktidar için diğer bir yenilgi oldu. Baş Savcı Levi, 

daha önce, “başkan namına”, bu şirketin temsilcilerini alt komite önünde şahitlik 

etmemeye ve belgeler sunmamaya çağırmıştı. Fakat başkandan veya baş savcıdan 

ziyade, fırtınalı kongre kadınından daha çok korkan Hawkins ve yanındakiler şahitliğe 

devam ettiler ve çeşitli belgeler sundular. Bir hafta sonra, ITT World Communications 

başkanı George Knapp ve bir çok müstahdemi keza Shamrock hakkında şahitlik 

ettiler. O zamana kadar da, iktidar artık vazgeçmişti: onların komiteye çıkmasını 

önlemek için hiçbir şey yapmadı.  

Oturumlardan sonra, alt komite memurları, önerge bir rapor üzerinde çalışmaya 

başladı. Bu rapor Hükümet İşletmeler Komitesi tarafından yayınlanacak ve MGT’inin 

memlekete giren ve çıkan haberleşmeleri gizli dinleme faaliyetlerini inceleyecekti. 



288 
 

 

Fakat kısa zamanda, raporun yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında dedikodular 

çıktı ve 1977 Sonbaharında bitirilmesinden sonra, yayınlanmamasına sessizce karar 

verildi. Başlığı “Uluslar Arası Haberleşmelerin Milli Güvenlik Teşkilâtı (MGT) 

tarafından Yakalanması” olan taslak rapor, MGT’ının “olağanüstü yakalama 

kabiliyetine” işaret ederek “federal hükümetin hiçbir teşkilâtı böyle bir faaliyeti bu 

kadar büyük bir ölçekte yapmamıştır,” kanaatini çıkardı. Teşkilâtın etrafındaki büyük 

gizliliğe “obsesif ve gereksiz” diyen rapor, teşkilâtın bireysel mahremiyeti ihlâl eden 

uzun kaydına bakıldığında, MGT’ının Kongreye ve Umuma “bize güvenin” talebini 

haksız buldu.  

 Rapor, teşkilâtın müphem ifadeler arkasında saklanmak için yaptığı devamlı 

teşebbüsleri bilhassa tenkit ediyordu. General Allen’den sonraki MGT Direktörü 

Koramiral Bobby Inman’ın bir beyanını göstererek, “Hiç şüphe olmasın ki . . . ABD’de 

MGT tarafından hedeflenmiş hiçbir Amerikan vatandaşı yoktur, hiç yoktur,” rapor bu 

ifadeyi “aldatıcı” buluyordu. İlâveten, “bir Amerikan vatandaşı veya şirketi ismen 

hedeflenmemiş olsa bile, onların haberleşmeleri MGT tarafından ‘yabancı istihbarat’ 

vasfından dolayı seçilmiş olabilir. MGT bu vasıftaki ABD mesajlarını ‘seçtiğini’ inkar 

etmemişti.”  

 Abzug komitesi tarafından Shamrock hakkında bir umuma açık raporun nihai 

hakaretinden esirgenmiş olsa bile, MGT daha henüz sıkıntıdan çıkmış değildi. 

Başkan Yardımcısı Nelson A. Rockefeller altındaki Beyaz Saray tarafından kongre 

tahkikatlarına karşı bir intihza gibi kurulmuş Rockefeller Komisyonu, MGT hakkında 

kendi şüpheli faaliyetler iddialarını çıkardı.  

Sonuç olarak, Baş Savcı Levi, adalet bakanlığı savcılarından ve komisyonun 

bulgularını tahkik edecek FBI ajanlarından oluşan çok-gizli bir görev heyeti kurdu. Bir 

kolluk teşkilâtının (FBI) MGT operasyonlarının kanuna uygunluğunu tahkikle 
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yüklenen bir ilk seferdi ve tahmin edileceği üzere, teşkilât içinde buna reaksiyon 

düşmanca idi. Davranışların “dikkatli olmaktan tedbirliliğe kadar değiştiğini,” 

kaydeden ve görev heyetinin nihai raporunun yazarı, Dougald D. McMillan “Birisinin 

doğru cevap alabilmesi için doğru soruyu sorması gerekiyordu,” diye yazdı. 

“Dolayısyla muhtemelen, ‘sihirli’ soruyu soramadığımız zamanlarda kifayetsiz bilgi 

edinmiş olunmasına,” dikkati çekti. “Birisinin, keza, kendisine doğru sorunun 

yöneltilmesi için belli bir şahsı veya bölümü soruşturması gerekiyordu. Zira istihbarat 

toplamanın kompartmanlaşmış olması, sık sık, bir elin öbür elin ne yaptığından 

haberdar olmamasına sebep oluyordu.” 

Bununla beraber yine de, on iki ay boyunca, elle seçilmiş, özel şekilde güvenlik 

aklanmış avukatlar ve ajanlar, MGT’nin en ileri gizli teknolojisinin ve süper gizli 

işleme tekniklerinin gizlilik kılıfını tabaka tabaka yavaşca geri soydular. Görev 

heyetinin Sadece Haberleşme İstihbaratı Kanalları yoluyla İstisnasız Çok Gizli 

sınıflandırılmış ve ebediyen bu sınıflandırmadan çıkarılmayacak raporu, çok hassas 

itibar edildi ve sadece iki nüshası basıldı. Sonunda, görev heyetinin kanunsuz gizli 

dinleme faaliyetlerinin çeşitli örneklerini ortaya çıkarmasına rağmen, rapor tahkikata 

son verilmesi tavsiyesi kanaatine vardı. “Muhtemelen, alt memurdan üstüne, 

teşkilâttan teşkilâta, tekilâttan komiteye, komiteden başkana ve yaşayandan ölüye 

pek çok suçlamalar olur.” 

İlâveten, raporun konusunu “ABD vatandaşlarının temel anayasal haklarını 

ilgilendiren uluslar arası bir kutlama sebebi,” itibar ederek, görev heyeti “müphem 

postanın” mevcudiyetine ve muhtemelen savunma avukatlarının işe karışmış her 

hükümet memuruna veya geçmiş memuruna çeşitli operasyonların yetkisinin 

yukarıdan geldiğini göstermek için celp göndereceklerine işaret etti. Rapor, “Gelecek 

savunma şahitlerinin yüksek ofisinin savcılık kararına girmemeleri gerekirken,” dedi, 
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Çıkabilecek “Karıştırma,  şaşırtma, ve sürpriz şahitlik, sonuçları ihmal edilemez.” Tek 

bir memura veya tek bir teşkilâta parmak göstermekten ziyade, görev heyeti aslında 

tüm olarak milli güvenlik sistemini suçladı. Bu sistem teşkilâtlara “çok fazla keyfi 

yetkiyi çok az sorumlulukla veren . . . tekilâtlardan ziyade 35 yıldır başkanlığın ve 

kongrenin başarısızlığı.” 

Bir elden, Shamrock’a katılmış MGT ve kablo şirketi müstahdemlerini 1934 

Haberleşmeler Kanununun çeşitli bölümlerini ihlâl etmekle suçlarken,  “Yargı Özeti” 

MGT’nin çok gizli yürütücü kolu “Görev Talimatını,” suçladı. Milli Güvenlik Konseyi 9 

No’lu İstihbarat Talimatı (sonradan 6 No’lu), teşkilâta hükümete konulan kanuni 

tahditlere aldırmamak için bir nevi açık kart vermişti. Bu çok gizli rapor, “Emirler, 

direktifler, politikalar veya yürütücü kolun istihbarat toplamayla ilgili yetkisi üzerine 

tavsiyeler,” diye okur, “. . . özellikle aksi ifade edilmediğinde MGT’nin Haberleşmeler 

İstihbarat faaliyetlerine teşmil edilmeyecektir.” Özet, “Onun çok gizli bir doğum 

belgesi, Milli Güvenlik Elektronik İzleme’de diğer teşkilâtları sınırlayan tahditlerin takip 

edimesi, aksi belirtilmedikçe, gerekmediğini,” söylüyordu.  

Shamrock üzerinde ceza davası başlatmaya karşı tavsiyenin diğer bir nedeni çok 

daha az karmaşıktı: “Bir şirkete kabloların kopyasını vermesini ‘sormak’ kanunsuz 

değildi. Eğer şirket kabul ederse, kanunu ihlâl etmiş olur ama, belgeyi almış olan ihlâl 

etmiş olmaz.” 

Mike Hayden, Shamrock tarihini sanki göz kapaklarına kazılmış gibi biliyordu. Ve 

keza, biliyordu ki, bir kere skandal ateşlendiğinde, çabucak ateş fırtınasına 

dönüşecek ve yolundaki her şeyi yıkacaktı. Aslında, Shamrock yüzünden FISA ve 

FISA mahkemesi kurulmuştu. Kongrenin kanuna keskin diş koymasının bir sebebiydi. 

Kanunun ihlâlini, her seferinde – her bir mahkeme karasız yakalama için beş yıla 

kadar hapis cezası koyuyordu.  
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Mart 2004’de, endişeli Mike Hayden, kendi Shamrock’unu, onun mahkeme karasız 

gizli dinleme programını, koruyan gizlilik duvarında çatlakların ilk işaretini görmeye 

başladı. 
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ACİLİYET 

 

 

Washington’un Pennsylvania Avenüsünde, Adalet Bakanlığı, sırların tutulduğu  bir 

mahal görünümündedir. Kapıları iki kat yüksekliğinde ve çok kuvvetli Aluminyum’dan 

yapılmıştır. Duvarları da, çelik bir iskelet üzerine İndiana kireç taşındandır. 2004’e 

doğru, bina gerçekden de pek çok sırlar tutuyordu, bunlardan en hassası, başkanın 

MGT’nı FISA mahkemelerini bypass geçmesi için ve geniş çapta mahkeme kararsız 

gizli dinleme ve veri maden çıkartma işlemleri başlatması için yetki vermesiydi. Bu o 

kadar çok gizliydi ki, Adalet Bakanlığı müsteşârı, başsavcı yardımcısı ve memlekette 

baştan ikinci numara kolluk kuvveti memuru James Comey bile makamında son 

zamanlarına kadar program için aklanmamıştı.  

Jimmy Steward’a (ABD’li meşhur bir film aktörü, 1908 - 1997) benzeyen uzun boylu 

ve zayıf olan Comey, İrlanda kökenli bir polisin torunuydu. Fakat Bush iktidarında, en 

içdeki gizliliklere ulaşmak kanuna sadakatden ziyade, avukata olan sadakat 

meselesiydi, özellikle Dick Cheney’nin hukuk danışmanı David Addington’a 

(sonradan Dick Cheney müstahdemlerinin müdürü oldu). O zamanlar kırk-yedi 

yaşındaki Addington, yetişkin hayatının büyük kısmında Dick Cheney için çalışmıştı. 

Her ikisi de, geçmiş birkaç on senede başkanın gücünün küçük bir bürokratınkine 

kadar azaltıldığı ortak görüşünü paylaşıyorlardı. Hedefleri, makama hem güç ve hem 

de azamet kazandırmaktı. FISA mahkemesini daima ufak kusurlar arayan 

hâkimleriyle beraber batırmak, bu hedef yönünde bir adımdı. Bir keresinde “Biz, daha 

büyük bir kuvvet bizi durdurana kadar, iteceğiz ve iteceğiz ve iteceğiz,” demişti. 

Comey, siyasi bir ajandası olmayan dürüst bir hülkümet memuru olarak, 
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Addington’un düyasına uymuyordu. Adalet Bakanı ve başsavcı John Ashcroft gizli 

dinleme ve gizli veri maden çıkartma programının yenilenmesini her kırk-beş günde 

bir kayıtsız şartsız onaylayabildiği müddetçe, ona bahsetmeye lüzum yoktu. Üstelik 

selefi Larry Thompson da program için aklanmamıştı. Başkanlık hukuk danışmanlığı 

müdürü baş savcı yardımcısı Jack Goldsmith’in ısrarı ile programdan ona bahsedildi. 

Goldsmith, “Bay Comey’i başlangıçta programa alıştırmak biraz zor oldu,” dedi. 

Kırk-bir yaşındaki Jack Goldsmith, tıknaz ve titreyen amca gibi kırışmış bir adamdı. 

Ancak, çok koyu bir muhafazakâr şöhreti vardı. Fakat sadakati patronu Comey gibi  

Adalet Bakanlığı binasında büyük girişteki Bayan-Adalet heykelineydi, Addington 

veya Cheney’e değildi. Ne de onların, başkanlığı bir monarşiye dönüştürme ateşini 

paylaşıyordu. Bunun yerine, bush iktidarının FISA gibi hiç kullanmadıkları kanunları 

bükmek, burkmak ve ihlâl etmek için kullandıkları bürokratik kol bükme taktiklerinden 

hoşlanmayan bir grup avukatlara destekle liderlik etti. Ve Goldsmith keza, Bush 

iktidarı tarafından mahkeme kararsız gizli dinleme programını haklandırmak için 

gereken takla atmalara da bulaşmadı. Sonradan bu program, Bush iktidarı tarafından 

Terrorist Surveillance Program (TSP) - Terörist İzleme Programı olarak adlandırıldı.  

Addington’u “Terörist İzleme Programı mimarı” olarak nitelendiren Goldsmith 

ilâveten, “o ve başkan yardımcısı FISA’nın başkanlık gücüne karışmasına, 1978’de 

çıktığından beri nefret ve tiksintiyle baktılar,” dedi. Addington ve Cheney aslında 

MGT’nın mahkeme karasız programının kanuni haklandırma mimarı olan John 

Yoo’yu ofisin (Başkanlık Kanuni Danışmanlık Ofisi) başına terfi ettirmek istemişti. 

Fakat, Ashcroft zaten Cheney’nin kendi bakanlığına fazla karıştığını düşünüyordu ve 

ve buna izin vermeyecekti.  

Ekim 2003’de vardığından beri, Goldsmith iktidarın mahkeme kararsız gizli dinleme 

programını gözden geçiriyordu ve gördüğünden hoşlanmadı. “Şimdiye kadar 
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karşılaştığım en büyük kanuni pislikdi,” dedi. Görüşünü, Ashcroft’a “MGT 

Programının Kanuniliğinin Gözden Geçirilmesi,” başlıklı ve çok gizli memorandum 

taslağı ile bildirdi. Mart 2004’ün başlarına hem o ve hem de Comey Adalet 

Bakanlığının programı artık kanuni olarak tasdikleyemeyeceği kanaatine vardılar. 

Goldsmith, “Programın hakkında kanuni destek bulamadığım bazı hususları vardı,” 

dedi.  

Sonuç olarak, Ashcroft’a programın yeniden tasdikini reddetmesini tavsiye için bir 

kararın verilmesi lâzımdı – ve çabucak. Comey, “Programın Mart 11 2004’e – 

Perşembe günüydü - kadar yenilenmesi gerekiyordu,” dedi. “Biz de, meselenin çok 

hassas bir değerlendirmesi ile meşguldük.” Takriben bir hafta önce, 4 Mart, 

Perşembe günü, Comey, kendi ve Goldsmith’in MGT’nın mahkeme kararsız 

programlarının analizini Ashcroft’ta nakletmek için bir saatliğine onunla buluşdu. 

Comey, “Onların kanuniliğini onaylama yeteneğimiz hakkında endişelerimiz var,” 

dedi. Ashcroft hem fikir oldu ve yeniden onaylama formunu ertesi günü 

imzalamamaya karar verdi. Başlangıcından beri sevmediği bir programdı ve olması 

emredildiği için göz yummuştu. Birkaç arkadaşına, Beyaz Saray “aniden önüme 

itmişti ve bana imzalamamı söyledi,” diye bahsetti.  

Birkaç saat sonra, Ashcroft ofisinde, sözde bir “Virginia cihad cetesine” bağlı üç 

davalının mahkumiyetlerini beyan etmeyi hazırlıyordu. Aniden, karnında bir ağrı 

hissetmeye başladı. Beyaz Saray hekimi Daniel Parks’a telefon edildi ve o da 

muayene üzerine, Ashcroft’a hastaneye gitmesini tavsiye etti. George Washington 

Üniversite Hastanesinde, yoğun bakım unitesinde kordonla çevrilip çok önemli 

hastaları korumak için tasarımlanmış dört odalı özel bir bölüme yatırıldı. İncelemeyi 

müteakip, doktorlar adalet bakanının çok şiddetli bir safra kesesi - pankreas 
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iltihabından muzdarip olduğunu kararlaştırdılar. Adalet Bakanlığında, Comey, geçici 

adalet bakanı ve başsavcı oldu.  

Pazartesine doğru, doktorlar Ashcroft’un safra kesesini, çok acılı safra taşlarının 

tekrarını önlemek için ameliyatla almaya, ihtiyari bir önlem olarak karar verdiler. Mart 

9, Salı günü, Dr. Bruce Abell, adalet bakanının karnına yapılan bir açıktan ince bir 

alet sokarak safra kesesini çıkarma operasyonunu başlattı. Yaklaşık bir buçuk saat 

süren büyük bir ameliyattı ve Ashcroft’u zayıf ve gözlem altında durumda bıraktı. 

Öğleyin, Ashcroft’un yoğun bakıma götürülmesinden kısa müddet sonra, Comey, 

başkanın personel müdürü Andy Card’ın Batı Kanadındaki koltuğuna oturuyordu. Elli-

altı yaşında, Card, George W. Bush’u bir kardeş gibi biliyordu. Bush’un babası Japon 

başbakanının kucağına kustuğunda, Baba Bush’un yanında oturuyordu. 2001 

başkanlık göreve başlama gününde gözyaşları döktüklerinde baba ve oğul’un 

yanında duruyordu ve 9/11’da George W.’nun kulağına memleketin hücum altında 

olduğunu fısıldayan oydu. Şimdi de işi, başkanın mahkeme kararsızgizli dinleme 

programını, Comey’den gelen ihtar sinyallerine rağmen devam ettirmekti.  

Program öyle gizliydiki, onun için aklanmış olam memurların büyük çoğunluğu, 

Cheney, Addington, Hayden, FBI direktörü Robert Mueller, CIA Direktör müsteşarı 

John McLaughlin ve Beyaz saray Danışmanı Alberto Gonzales. Haberler iyi değildi. 

Comey gruba programın adalet bakanlığınca hiçbir kanuni temeli olmadığını ve 

yenilemeyeceğini söyledi. “Geçici adalet bakanı olarak,” dedi, “kanuniliğine göre, 

programı onaylamayacağım.” 

Comey’nin imzası olmadan, MGT hemen operasyonu durdurmak mecburiyetinde 

kalacak ve muhtemelen suş ithamlarıyla yüzyüze gelecekti. Daha da kötüsü, sıkıca 

kontrol ettikleri Beyaz Sarayda, şimdi Adalet Bakanlığı başında bir serseri mayın 
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olduğunu Cheney ve Card aniden idrak ettiler. Dört saat sonra, Comey Card’ın 

ofisinde Cheney, Hayden, Addington ve diğerlerine katıldı, fakat bu sefer, neden 

MGT programının kanuni olmadığını teferruatı ile açıklamak için beraberinde 

Goldsmith’in ofisinden bilirkişi kanun uzmanları getirmişti.  

Çarşamba sabahı, Washington Post başsavcının (Adalet bakanı) zor zaman geçirdiği 

hakkında bir makale yayınladı. İkinci sayfadaki başlık, “Ashcroft, ameliyattan sonra 

gözlem altında,” dedi. Adalet Bakanlığında, acaip bir sükünet hakimdi. Beyaz 

Saraydan bir sonraki gün yer alacak olan programın yenilenmesi hakkında hiçbir 

haberleşme yoktu.  

Sükunetten uzak olarak, Card ve Gonzales’in MGT program kapanmasının sadece 

saatler ötede olmasından korkmaları dolayısyla Beyaz Sarayda tam bir panik 

yaşanıyordu. Diğer her şeyi durdurarak, Durum Odasında “Sekizli çete” ile acil bir 

toplantı düzenlediler. Bu hem Senatoda ve hem de Temsilciler Meclisinde en üst 

Demokrat ve Cumhuriyetçiyi de ve Senato ve Temsilciler Meclisi istihbarat 

komitelerini de ihtiva ediyordu. Gonzales, “Bay Comey’nin başkanın bu faaliyetleri 

yetkilendirme selahiyeti olmadığını düşündüğünü liderliğe bildirdik,” dedi, “ve biz acil 

kanun geçirmek için yardımlarını istemek üzerine oradaydık.” Gonzales’e göre, 

“meclis liderliğinden gelen odadaki hemfikirlik, Bay Comey’den gelen itirazlara 

rağmen, şimdilik bu faaliyetlere devam etmemiz yönündeydi. Keza, bu programı 

tehlikeye atmadan kanun çıkarılması çok zor olacaktı, fakat bu hususu çok daha 

ilerisi için düşünmeliydik.” 

Fakat West Virginia senatörü Jay Rockefeller, Senato İstihbarat Komitesinde en 

kıdemli demokrat, sonradan Gonzales’i yalan söylemekle suçladı. Toplantıda olan 

Rockefeller,  ısrarla Comey’i “o zamanda önceden hiç işitmemiş” olduğunu ve Adalet 

Bakanlığında istihbarat programları üzerinde bir iç çatışmanın olduğunu hiç 
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bahsetmediklerini belirtti. Keza, Comey’nin direncini yenmek için kanun geçirmelerini 

istedklerini inkâr etti. Rockefeller, “Ne olup bittiğini bize söylemiyorlardı,” dedi. 

Toplantıda olan ve Gonzales’in değerlendirmesi ile hem fikir olmayan diğer bir şahıs, 

o zaman Temsilciler Meclisi azınlık lideri ve sonradan başkanı olan Kaliforniya 

temsilcisi Nancy Pelosi idi. “Beyaz Sarayın istediği ile ihtilâfda olduğumu açıkca 

belirttim,” dedi.  

Gonzales ve Card’ın son bir ümidsiz seçimi vardı. Hastaneye acilen gidip Ashcroft’a 

Temsilciler Meclisi desteğinden bahsetmek ve başsavcı olarak yetkisini edinmesi ve 

o zaman programı yeniden onaylaması. Fakat, ilk önce ona telefon edip 

222kendilerini görmesini talep etmek lazımdı. Ve bu telefon, Bush’un bizzat 

kendisinden gelmeliydi.  

Akşam 7:00’ye doğru karanlık basmıştı ve Comey eve gitmeye karar verdi. Bir FBI 

ajanı tarafından sürülen ve arkadan gelen bir takip arabasıyla izlenen Siyah renkli 

Adalet Bakanlığı spor amaçlı taşıtına bindi. Mamafih, araba Constitution Avenusüne 

döndüğünde, Comey’nin cep telefonu çaldı. Diğer uçta, Ashcroft’un müstahdem 

müdürü, David Ayers vardı. Comey, “Bayan Janet Ashcroft’dan bir telefon almıştı.” 

diye hatırladı. “Bütün ziyaretleri ve telefon çağrılarını yasaklamıştı. Dolayısıyla, çok 

hasta olduğundan onu görüp konuşamamıştım. Bayan Ashcroft, Bay Card ve Bay 

Gonzales’in Bay Ashcroft’u görmek için hastaneye gelmekte olduklarını belirten bir 

telefon çağrısından bahsetti.” Comey, “Bu çağrının başkanın kendisinden geldiğini 

biraz hatırlıyorum,” dedi.  

Şimdi, Comey sükûneti anlamaya başlamıştı. Perşembeye kadar beklemek ve MGT 

programını kanunen desteklenemiyen ve iptal olmuş beyan etmek yerine, başkan ve 

adamları, bir gece önce onun etrafından dolanıp sona koşmayı kararlaştırmışlardı. 

Comey, “Başsavcının nasıl hasta olduğunu ve onun benim kararımı bozması için, 
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bunu yapabilecek durumda olmamasına rağmen bir gayret gösterileceğini 

bildiğimden, endişelendim,” dedi. “Telefonu kapatıp, hemen müstahdemlerimin 

müdürünü aradım ve acilen mümkün olduğu kadar çok sayıda adamımı hastaneye 

getirmesini söyledim. Telefonu kapatıp, bu sefer FBI Direktörü Mueller’i aradım.” 

19:20’de Mueller eşi ve kızı ile bir lokantada yemek yerken telefone cevap verdi. 

Mueller, “Hemen şimdi, seninle hastanede buluşacağım,” dedi. Comey, ondan sonra, 

korumalarına döndü. “Acilen George Washington  hastanesine gitmem lâzım,” dedi, 

onlarda arabanın aciliyet cihazını döndürdüler.  

Çalan siren ve arabanın tepesinde ve ön kafes parmaklıları arkasında yanıp sönen 

kırmızı ve mavi ışıklarla, Comey birkaç dakika içinde hastaneye geldi. “Hemen 

arabadan çıkıp, korumalarımla beraber merdivenlerden koşarak çıktım,” dedi. “Ve 

hastane odasına koşup içeri girdim. Bayan Ashcroft hastane yatağının yanında 

duruyordu, Bay Ashcroft yatakta yatıyordu, oda karartılmıştı. Hemen ona konuşmaya 

başladım, zaman ve mahale yöneltmeye çalışıyordum ve onun olup bitene 

odaklanabildiğini görmeye çalışıyordum ve odaklanabilmesi bana aşikâr değildi. 

Durumu kötü göründü.” 

Beyaz Saray sadece birkaç blok ötedeydi ve Comey başkanın adamlarının her an 

gelebileceklerini biliyordu. Geldikleri zaman odadan çıkartılmasını önleyecek adaleye 

ihtiyacı vardı. Comey, “Direktör Mueller FBI ajanlarına ne olursa olsun odadan 

çıkartılmama izin vermemeleri için talimat verdi,” dedi. Comey yatağın başındaki 

koltuğa oturdu, arkasında iki yardımcısı duruyordu. Kısa bir beklemeden sonra birkaç 

dakika içinde, Gonzales ve Card fırtına gibi içeri girdiler.  

Gonzales, “Nasılsın, general?” diye sordu, elinde MGT’nın imzalanmamış yeniden 

onayını taşıyan zarf vardı. Ashcroft, “İyi değilim,” diye cevap verdi ve belgeyi 

imzalamayı açıkca reddetti. Comey’yi göstererek, “Ama bunun önemi yok, zira ben 
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Başsavcı değilim, başsavcı olan orada,” dedi. Başkanın adamlarının tuzakları 

engellenmişti. Comey odanın buza döndüğünü hissetti. “O iki adam beni 

görmemezliğe geldiler,” dedi. Card, Ashcroft’a “Geçmiş olsun,” dedi ve ikisi dönüp 

odadan çıktılar.  

Birkaç dakika sonra, 19:40’da FBI direktörü Mueller yoğun bakım bölümüne geldi ve 

Comey ona olup biteni anlattı. Mueller, sonra, Ashcroft’un odasına gitti ve onu 

sandalyede otururken gördü. “Zayıf, zorlukla konuşan ve açıkca çok üzülmüş,” diye 

anlattı. Mueller’in şaşkınlığına, Ashcroft, başsavcı olarak kendisinin bile Beyaz 

Saray’dan MGT programının tüm teferruatlarını edinemediğinden şikayet etti. 

Mueller, sonradan, “AG (başsavcı) onlara (Card ve Gonzales) kendisinin ihtiyaç 

duyduğu tavsiyeleri edinmekten, WH’ın (Beyaz Saray’ın) katı bilgi bölmelere ayırma 

kaidelerinden dolayı men edildiğini bahsetti,” diye belirtti. Mueller Ashcroftla beraber 

iken, bir FBI ajanı Comey’e Ashcroft’un odası yanındaki odada kurulmuş kumanda 

merkezinden acil bir telefon çağrısı geldiğini söyledi.  

Comey, “çağrıya cevap verdim,” dedi. “Bay Card çok sinirliydi ve hemen Beyaz 

Saray’a gelmemi talep etti.” Fakat hükümetin en yüksek seviyelerinde hiç görülmemiş 

bir güvensizlikle, milletin en yüksek adli memuru başkan müstahdemleri müdürüyle 

Beyaz Sarayda yalnız görüşmeyi reddetti. “Onun davranışına şahit olduğum için bu 

şekilde davrandım, onunla bir şahitin mevcudiyeti olmadan görüşmeyecektim . . . 

Bunun geçici başsavcı etrafında bir dolap çevirme olduğundan ve çok hasta bir 

adama Tüm bir Adalet Bakanlığının kanuni olduğunu tasdik etmeye muktedir 

olamadığı bir şeyi tasdik ettirmeye çalışacaklarından endişeliydim.” 

Comey çok kızgındı. Card’a “bu gün şahit olduğumdan sonra,” dedi, “Bir şahit 

olmadan seninle görüşmeyeceğim. O şahidin de Birleşik Devletler başavukatı [ABD 

Devletini ABD yargıyatı önünde temsil eden başavukat] olmasında kararlıyım.” O 
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zamanda başavukat Ted Olson idi. Ted Olson’un eşi Barbara Olson, bindiği uçak 

9/11 günü Pentagon’a çarptığında ölmüştü. “Bay Olson’a temas edinceye kadar, 

seninle görüşmeyeceğim.” Card Comey’e Beyaz Saray’a gelmeyi mi reddettiğini 

sordu, bu kovulma sebebi bir suç idi. Comey, “Hayır, efendim, reddetmiyorum. Orada 

olacağım. Önce, Adalet Bakanlığına gitmem lâzım,” dedi. 

Takriben 11:00’de, FBI güvenlik korumaları, Comey ve Olson’u Beyaz Saray’a 

arabayla ötürdüler. Comey, “Batı Kanadına gittik,” dedi. “Bay Card endişeliydi . . . 

Adalet Bakanlığında geniş çapta istifalar olacağını duymuştu.” Comey, MGT 

Programının kanun dışı olduğuna dair inancını tekrarladı ve onu onaylamak için 

imzalamayacağını söyledi. Mesele halâ çözülmemiş olarak, saat geceyarısına 

yaklaşırken ve onaylamak için son dakika gelmişken, grup Beyaz Saraydan çıktı.  

Perşembe günü, kendi Adalet Bakanlığının kanuni olmadığına dair görüşüne rağmen, 

Bush MGT programını onaylamaya karar verdi. Başlangıçtan beri kanuni değildi. 

Bush ve Hayden, başsavcı onun üzerine her kırkbeş günde bir kendi onay mühürünü 

koyduğunda rahatlıyorlardı. Şimdi, ona bile malik değillerdi. En kötüsü, kanunu 

çiğnediklerine dair ihtar almışlardı.  

Adalet Bakanlığında, Comey”nin canını sıkan son durumdu. “Program biz olmadan 

ve Adalet Bakanlığından kanuni olduğuna dair bir imza olmadan onaylanmıştı,” dedi. 

“Ve ben istifa mektubumu hazırladım. Mart 12, Cuma günü, yani ertesi gün, istifa 

etmeye kararlıydım . . . Ben program için kanuni bir destek bulamıyorum demişken, 

bunların arkamdan gidip bir şey yapmış olmalarında, memleketteki baş polis olarak 

görevimde kalamam . . . ‘Bunu kanuniyet açısından onaylayamam’ demiş olmama 

rağmen, gene de ilerliyordu.” 
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Yalnızca Comey değil, Mueller, Goldsmith ve Adalet Bakanlığından bir grup 

memurlar ve hatta Başsavcının kendisi de istifayı planlıyorlardı. Comey, “Bay 

Ashcroft’un müstahdem müdürü bana onun için çok manalı bir hususu sordu,” dedi. 

“Ve o da, Bay Ashcroft’un iyileşip benimle beraber istifa edeceği zamana kadar istifa 

etmememdi. Müdür, Bay Ashcroft’un etrafta ne olup bittiğini tüm olarak anlayabilecek 

kadar iyileşmediğini ve gelecek Pazartesine kadar – o gün, ben istifaya karar verirken 

Perşembe idi – kendisine hafta sonunu vermem böylece onun toparlanması ve onu 

geride bırakmayacağım endişesinin kaynağıydı.” Comey ve Ashcroft’un müstahdem 

müdürü, her ikisi de, başsavcının isyanda kendilerine katılacağından emindiler. 

Comey, “Cuma benim son günüm olacaktı ve Pazartesi  sabahı istifa edecektim,” 

dedi.  

Tarihde hiçbir zaman, bu kadar çok sayıda yüksek mertebeli hükümet memurları 

iktidarın kanuna saygısızlığını protesto için istifa ile tehdit etmemişlerdi. Öyle ki, 

Adalet Bakanlığında üst kadame liderlik kadrosu ve FBI, başsavcının liderliğinde 

kütle istifasına karar vermesi, hem Bush Beyaz Sarayının ve Hayden’in MGT’ının 

yaptığı yanlışları ne kadar ciddi bir gözle gördüklerini gösteriyordu.  

Bush, “Cumartesi gecesi katliamını” müteakip, Nixon’un Watergate yıllarında  Adalet 

Bakanlığında ne olduğunu biliyordu. Üst kademe memurları, özel yetkili savcıyı işten 

kovmak yerine, kendileri istifa etmişlerdi. Bush’un azledilmesini talep eden hemen 

hemen kesin çağrıyla savaşacak cesareti yoktu. İlâveten, seçim senesiydi ve birkaç 

ay içinde, Beyaz Sarayda kalmak için John Kerry (Demokrat Başkan adayı) ile 

dövüşecekti. Adalet Bakanlığında kirli bir skandal, demokratların ekmeğine yağ 

sürecekti.  

Cuma sabahı, Comey Mueller ile beraber başkanlık ofisine, Bush ve Cheney’i karşı-

terörism hakkında bilgilendirmek için gitti. Fakat, kısa bir toplantıdan sonra bu sefer 
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farklı bir şey vardı. Comey, “Çıkarken, başkan benimle konuşmak istedi ve beni 

çalışma odasına alarak birebir bir toplantı yaptık,” dedi. Toplantıları sırasında, Comey 

Bush’a MGT’nın programı kanuni yapmak için ne değişiklikler yapması gerektiğini 

anlattı, bunlara Cheney hâlâ karşıydı. Toplantı sonunda, Bush halâ kararını 

veremiyordu, fakat Mueller ile konuşmayı kabul etti. Bu sırada da, Mueller, Beyaz 

Saray Lobisinde Comey’nin gelmesini bekliyordu. 9.45’de, Mueller başkana MGT 

programının kanun temeli üzerinde benzer bir mütalaa verdi. Bush, nihayet 

Cheney’nin görüşünü geçersiz kılarak, değişiklikleri tamamlamaya karar verdi. 

Değişiklikler, MGT’nin en aşırı kanunsuz veri madenleme operasyonlarını kapsadı, 

diğer kanunsuz husuların üzerinde çalışılmasını ve programın tüm onayının sadece 

başkanın 2. madde has yetkisi altında değil, fakat  daha az yürürlükte müphem bir 

argüman altında tastikini öngördü. Bu, al-Qaeda’ya karşı şiddet kullanılması için 

kongre yetkilendirmesiydi. Dolayısyla, Kongrede daha az sayıda kimse onun 

Amerikalılar üzerinde gizli dinleme yetkisi verdiğine inanıyordu. Fakat, Comey’e göre, 

Adalet Bakanlığının programı yeniden onaylaması üç hafta kadar zaman aldı – bu üç 

hafta boyunca, MGT ve Beyaz Saray kanuni yetki olmadan gizli dinleme sistemi 

işletiyordu.  

Değişikliklere rağmen, MGT’nın mahkeme karasız programı, kanun dışında işlemeye 

devam etti. En kötü birkaç hususları bertaraf edilmiş veya tadil edilmiş olmasına 

rağmen, bütün milli güvenlik gizli dinlemelerinin FISA mahkemesi tarafından 

onaylanması gerektiği FISA kanununu ihlâl ediyordu. Cezası hapisdi ve hiçbir 

istisnası yoktu. Fakat Bush iktidarının alamet-i farikası olan “kendi başına yap” 

politikasından dolayı, program FISA ihlâli ile devem edecekti. Hayden’in program 

etrafındaki gizlilik duvarı zarar görmeden kalacaktı, ama pek uzun değil.  
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TEŞHİR 

 

 

2004 yazının sonuna doğru, Hayden kırk-sekiz yaşında bir New York Times muhabiri 

James Risen’dan Amerikalıları mahkeme kararsız gizli dinlemek için bir MGT 

programı hakkında bir telefon aldı. Hayden şaşırdı. Hiçbir şeyi teyyid etmeden, 

MGT’nın her yaptığının “yoğunlukla operasyonel” ve “kanuni, uygun ve etkili” 

olduğunu söyledi. Sonra da, konuşmayı çabucak sona erdirdi. 

Hayden telefonu kapattıktan sonra, bir ayak kalınlığındaki gizlilik duvarının etrafında 

yıkıldığını görebiliyordu. Müstahdemlerini, muhtemel oturumlara ve tahkikatlara 

hazırlamanın zamanı geliyordu. Yap’ları, yapma’ları ve kaçınmaları muhtemelen 

celplerle yüz yüze gelecek olanlara açıklama zamanı, Joe Tomba’yı MGT’na çağırıp, 

yarım çemberde dizilenmiş kızgın Kongre üyelerine bakarken ne beklemeyi ne 

beklememeyi açıklama zamanı geliyordu. Hatta bazı MGT memurları kendi savunma 

avukatlarını tutmaya başladı.  

Telefon çağrısı, sessiz, artan ve uzun süren kedi ve fare oyunu başlattı. Bu oyunda, 

Times’ı yayından vazgeçirmek için MGT ve sonradan da Beyaz Saray,  tehditler ve 

ricalar arasında gidip geldiler. Başlangıçta, yetkililer gizli dinlemeyi sadece kuramsal 

olarak tartışacaklardı, yani Times’a diyorlardı ki, “eğer” böyle bir program mevcut 

olsaydı, “açıklanması milli güvenliğe ciddi ve belki de tamir edilmez zarar verir.” 

Eninde sonunda varsayımlar bırakıldı ve gerçek teferruatlarla değiştirildi.  

Hikayenin üzerinde bir seneden fazla oturduktan sonra, Times tekrar 2005 

sonbaharında MGT’na temas etti ve Hayden ve Bush iktidarı, Times editörlerini ve 
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muhabirlerini Beyaz Saray’da ciddi bir toplantıya davet ederek, bir kere daha savaş 

durumuna geçtiler. Orada onları karşılayanlar arasında Hayden; tayini yeni çıkmış 

Dış İşleri Bakanı Condi Rice; Milli Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley; Milli 

İstihbarat Direktörü John Negroponte ve Beyaz Saray Avukatı Harriet Miers vardı. 

Hayden ile beraber planın mimarı olan, Cheney, toplantıya katılmayı düşünmüştü 

ama, basındaki şöhreti göz önüne alındığında, akıllıca,  toplantıya katılmamaya karar 

vermişti. 

Toplantıda, Times’ın yürütücü editörü Bill Keller’e, hikayenin yayınlanmasının 

teröristleri uyaracağı ve “oyunu kapatacağı,” ihtarı yapıldı. Bir yetkili, “Her şey bilya 

taşları” diye gizemli bir söz söyledi, sonradan, “Düşman kapıdan içerde,” diye ilâve 

etti. Hayden için, en önemli endişeleri arasında, pek çok uluslar arası 

haberleşmelerin ABD anahtarlarından geçmesi ve dolayısyla MGT’nın gizli 

dinlemesine maruz kalabilmesini açıklamamaktı. Özet olarak, anlaşım eğer bir 9/11 

tekrar olursa, Times suçlamayı paylaşacaktı. Toplantının bitmesine yakın, Beyaz 

Saray bir çıkmaz yola girdiklerinin farkına vardı. 

Mamafih, birkaç saat içinde, yetkililer bir nihai toplantı daha talep ediyorlardı – 

Başkan  George W. Bush ile Times imtiyaz sahibi Arthur Sulzberger Jr. arasında bir 

nevi bilek güreşi. Birkaç gün sonra Oval Ofiste, 5 Aralık Pazartesi günü, siyah bir 

notdefteri ile Hayden, şömine yanında başkandan birkaç ayak ötede yer alıp oturdu. 

Sulzberger’e bakarak, Bush, eğer gazete yayınlarsa ve diğer bir hücum yer alırsa, o 

zaman niye olduğunu ve nasıl kaçırdıklarını açıklamak için Kongre oturum odasında 

yan yana oturacaklarını söyledi. İlâveten, “Ellerinizde kan olacak,” dedi.  
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Fakat sonunda, Keller ve Sulzberger, fikirlerini değiştirecek yeni bir şey işitmedikleri 

hususunda hem fikirdiler. Beyaz Saray birkaç toplantı daha istedi ama, karar hemen 

yayınlamaktı. Böylece, 16 Aralık, Cuma günü, Times haberi yayınladı.  

Ertesi gün, MGT programı hakkında Cumartesi Radyo sohbetinde konuştu. 

“Milletimize yapılan terörist hücumlarından sonraki haftalarda,” dedi, “ABD kanunu ve 

Anayasası ile uygun olarak, Milli Güvenlik Teşkilâtını al-Qaeda ve ilgili terörist 

organizasyonlara bağlantıları ile bilinen kişilerin uluslar arası haberleşmelerini 

yakalamak için yetkili kıldım. Bu haberleşmeleri yakalamamızdan önce, hükümetin 

elinde bu terörist ağlarına bağlayan açık bilginin olması gerekir.” 

Bush, “Yetkilendirdiğim faaliyetler her kırk-beş günde bir gözden geçirilir. Her bir 

gözden geçirme, terörist tehditlerinin hükumetimizin devamına ve ana vatanımıza 

büyük bir zarar tehdidine göre taze istihbarat değerlendirmesi üzerinde yapılır. Her 

bir değerlendirmede, yetki altındaki bir önceki faaliyetler gözden geçirilir. Bu gözden 

geçirme, başsavcı ve başkanın avukatı da dâhil milletimizin en üst kanuni 

yetkililerinin tasdikini içerir. 11 Eylül hücumlarından beri, bu programı otuzdan fazla 

defa yetkilendirdim ve milletimiz al-Qaeda ve ilgili gruplardan devamlı tehditle yüz 

yüze kaldığı müddetçe, yetkilendirmeye devam edeceğim,” dedi.  

Müteakip ay, Kongre, basın ve kamunun “mahkeme kararsız gizli bağlanma” ve 

“mahkeme kararsız izleme” terimleri kullanarak programı kasdetmesinden 

endişelenen Bush, ona yeni bir isim koymaya kalktı. Yeni ismi, daha önce hiç 

kullanılmayan “Terrörist İzleme Programı [Terrorist Surveillance Program (TSP)],” idi. 

Sonradan, Başsavcı Alberto Gonzales imalı bir şekilde bunu kullanacaktı. TSP’nin 

çoğunlukla ses ve veri gizli dinleme faaliyeti olduğunu ve meşhur Ashcroft hastane 

ziyaretinden sonra yapılan reformları takiben Nisan 2004’de başladığını belirtecekti. 

Aslında, MGT Programı Ekim 2001’den beri mevcuttu.  
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MGT’de, pek çok müstahdemler tarafından hissedilen şok ve öfke vardı. Bunlar 

MGT’nın uzun zaman önce geçmiş hatalardan öğrendiğine ve Amerikalılar üzerinde 

mahkeme kararsız gizli dinlemeye son verdiğine ve kanundan kaçınmak için yollar 

aradığına inanıyorlardı. Pek çoğu, Hayden’in MGT’nı Amerikan kamu oyunun tekrar 

güvenebileceği yere çıkarmak için yapılan otuz yıllık emeği zayi ettiğine inanıyorlardı. 

Bazıları, hatta Teşkilâtın genel müfettişine [Inspector General (IG)] şikâyet ederek, iç 

tahkikat talep ettiler. Bu da, kendi gizli şehrinde bile teşkilâtın yıldızının ne kadar 

düştüğünün ciddi bir alâmeti idi.  

Hayden, “Hikaye New York Times’da yayınlanıncaya kadar,” dedi, “Milli Güvenlik 

Teşkilâtı içinde bu programa atanan hiç kimse bu programda çalışma hakkında 

şüpheler ifade etmemişti. Hikaye yayınlandıktan sonra, programın parçası 

olmayanlar çok anlaşılır şekilde nelerin döndüğü hakkında endişelendiler; MGT IG’ye 

giderek hakkında sorular sormaya başladılar.” MGT’nın bir Jim Comey veya bir Bob 

Mueller’e ihtiyacı olduğu zamanda, sadece teşkilâtı Cheney ve Addington’un 

tahripkâr gücünden korumak istemeyen üç yıldızlı bir dalkavuk paraziti [Korgeneral 

Mike Hayden, MGT Direktörü, ima ediliyor] vardı.  

Haberin çıkmasından birkaç gün sonra, bir keresinde sağlam ve su sızdırmaz FISA 

mahkemesi çatlaklar geliştirmeye başladı. Panelde Çok Gizli aklanmış onbir 

hakimden biri olan ABD Bölge Hakimi James Robertson, Yargıtay başkanı John G. 

Roberts Jr.’a gönderdiği bir mektupla istifa ettiğini bildirdi. Bir sebep zikretmemesine 

rağmen, onun kararı ile bilgili iki meslektaşı Robertson’nun mahkeme karasız 

izlemeye çok üzüldüğünü ve bunu tamamen kanunsuz bulduğunu belirttiler. Keza, 

programın kanunsuz gizli bağlanmalardan elde edilen bilgiyi FISA mahkeme kararı 

çıkartmada kullanma ihtimalinden dolayı mahkemenin işini tehlikeye attığından 

endişelenmişti. Mahkeme ile bilgili bir şahıs, “Gizli bağlanma ürünlerinin FISA 
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müzekkeresi elde etmek için kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorlar – bir nevi iddiayı 

bertaraf ediyor,” dedi. “Bazı hâkimlerin Potemkin Mahkemesine [sahte mahkeme ima 

ediliyor] katıldıklarını hissettiklerini işittim.” 

Ağustos 2006’da MGT ve Bush iktidarı büyük endişe ile geleceğe bakmaya başladı. 

New York Times makalesini müteakip American Civil Liberties Union (ACLU) - 

Amerikan Sivil Hürriyetler Birliği tarafından MGT aleyhine mahkeme müzekkeresiz 

izleme programı hakkında açılan ilk davada hakim MGT aleyhine karar verdi. ACLU 

federal mahkemelerde programın kanunsuz olduğu ve sona erdirilmesini talep ettiydi. 

Davacılar arasında bireyler, siyasi spektrumdan gruplar, bilim adamları, avukatlar ve 

muhabirler (yazar da dahil) vardı. 

17 Ağustos 2006’da, ABD Mıntıka Mahkemesi Hakimi, yetmiş üç yaşındaki Anna 

Diggs Taylor, başkanın “has güçleri” ve “al-Qaeda’ya karşı askeri güç kullanma 

yetkisi” dahil, Bush iktidarından gelen bütün itirazları reddetti ve ACLU lehine karar 

verdi. MGT programının kanunsuz olduğuna, FISA ve Anayasanın Dördüncü Ekini 

ihlâl ettiğine karar vererek, kapatılması emrini verdi. “Kanunları yapanların amacı, 

bilhassa fiiliyatları Anayasal Haklarda açıkca belirtilen parametrelerle çelişirken, 

başkana bu derecede kontrolsüz yetki verilmesi değildi,” diye gerekçede yazdı. 

“Hükümetin üç ayrı bölümü birbirlerine kontrol ve denge amacıyla yaratılmıştır.” 

Hakim Taylor, Başkanın Amerikalıları, “has güçleri” sonucu olarak gizli 

dinleyebilmesini fikrini reddederek, “Amerikada, kırallık saltanatı yoktur ve 

Anayasada yaratılmış böyle bir güç yoktur. Dolayısyla, bütün “has güçler” 

Anayasadan türetilmelidir.” diye karar verdi. Mahkeme kararını duyan Başsavcı 

Alberto Gonzales hemen bir basın toplantısı düzenledi. “Bildiğiniz gibi, bugün, 

Michigan’da bir mıntıka mahkemesi hakimi, programın kanunsuz olduğuna karar 

verdi,” dedi. “Bu kararla hemfikir değiliz.” 
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Mahkeme kararıyla sarsılmış olarak, MGT hemen Hâkim Taylor’dan temyiz’den karar 

çıkıncaya kadar, programın devam edebilmesi için, kararını ertelemesini talep etti ve 

bu kabul edildi. Fakat teşkilât, Kasım ayında kongre seçimleri her iki meclisi de 

Demokratlara verince, diğer bir büyük darbe ile yüz yüze geldi. Demokrat Temsilciler 

ve senatörler Ocak ayında, MGT’nın mahkeme müzekkeresiz gizli dinleme 

operasyonu gibi Bush iktidarı programları hakkında oturumlar düzenlemeği 

savunuyorlardı. Keza Ocak ayında, Bush iktidarının Hâkim Taylor’un kararını 

döndürmeleri için paneldeki üç hâkimi ikna etmeye çalışacağı federal temyiz 

mahkemesi duruşmaları vardı. Aleyhte bir temyiz mahkeme kararı, ABD Yargıtay’ı 

tarafından müspet bir kararı yegâne kurtuluş olarak bırakıyordu.  

Ufuktaki pek çok fırtına bulutları altında ve öfkeli müşterileri ve kamu gruğları 

tarafından dava edilen Telekom şirketlerinden artarak gelen baskı yüzünden, MGT ve 

Adalet Bakanlığı bir çıkış yolu aramaya başladı. Nihayet, 10 Ocak 2007’de, FISA 

mahkemesindeki onbir hâkimden birinden müzekkeresiz programın bir anahtar 

hususunu izin verilir olarak yorumlanmasını talep ettiler. Bu, dostane hâkimle beraber 

çalışıp FISA kanununu “icatkâr” tarzda yorumlamayı gerektiriyordu. Bu yolla, teşkilât 

yabancıdan – yabancıya haberleşmeleri ABD anahtarından geçtiğinden dolayı 

hedefleyebilir ve her seferinde mahkemeye gitmeden yakalamayı ABD toprağında 

yapabilirdi.  

FISA’nın ananevi yorumu altında, MGT ABD’den geçmekte olan haberleşmeyi 

hedeflemeden önce FISA mahkemesinden müzekkere elde elmesi gerekiyordu. 

Yabancı bir şahsın olabilen bu haberleşme, denizaltı fiber-optik kablolarında olduğu 

gibi bir tel üzerinden ABD’ye giriyorsa veya bir anahtarda veya MGT Georgia gibi bir 

dinleme yerinde olabileceği gibi ABD içinde yakalanabiliyorsa, müzekkere temin 

etmek gerekiyordu. Yeni “icatkâr” yaklaşım, kanunun “programsal” veya tüm 
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yaklaşımı içeren yorumunu ihtiva edebilirdi. Böylece MGT yakalama cihazlarına, 

muhtemel sebeple al-Qaeda veya  ilişkili bir terörist grup üyesi olduklarına inandıkları 

yabancıların isimlerini ve telefon numaralarını programlayıp koyacaklardı. Yeni 

yorumlama altında, bir ucu bir ABD telefonuna ulaşmadıkca, MGT’nın bu yabancıdan 

yabancıya haberleşmeler için yazılı müracaat sunmasına lüzum yoktu. O durumda 

da, acil müracaat üç gün içinde yapıldığı müddetce, gizli dinleme hemen 

başlayabilirdi.  

Bir kere işlem yerine oturduktan sonra, teşkilât taraflarını tutan hâkimin mahkemedeki 

dönemsel görevine başlamasını, yani 17 Ocağı, bekleyecekti. O zaman da hakim 

önceden düzenlenmiş müzekkere emrini verecekti ve MGT’nın işi yoluna girmiş 

olacaktı. “Mike McConnell, “Mahkemeden lehimize karar çıktı ve artık, işimizi 

yapabiliriz,” dedi.  

Böylece, FISA mahkemesi dışında çalışmaya lüzum yoktu. Nihayet, Ocak 17’de, 

Başsavcı Gonzales, müzekkeresiz gizli dinleme programının sona erdiğini ve bundan 

sonra MGT’nın gizli dinleme faaliyetlerinin FISA mahkemesi kontrolü altında 

olacağını açıkladı. Gonzales, “Daha önce Terörist İzleme Programı (TSP) altında 

yapılan gizli izlemeler, bundan böyle FISA mahkemesi izni altında yapılacaktır,” dedi. 

“Bu şartlar altında, Başkan TSP’yi mevcut yetki geçtiğinde yeniden 

yetkilendirmeyecektir.” 

MGT’nın yaklaşımı ile bir mesele vardı. Program her birkaç ayda bir yenileniyordu, 

diğer bir problem de daha az yandaş hâkimler aynı yorumu yapmayabilirlerdi. 

Nitekim, birkaç ay sonra böyle oldu. McConnell, “İkinci hâkim aynı veriye baktı ve ‘Bir 

dakika, ben FISA kanununu farklı yorumlarım,’ ” diye hatırladı. “Nihayet, eğer tel 

üzerinde ise ve yabancı memlekette yabancıya aitse, müzekkere elde etmen 

gerekiyordu.” Böylece aniden, MGT Eylül 11’den önceki günlere düşmüştü. Aynı 
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zamanda da, Irak’ta kaçırılan Amerikan askerlerini arıyordu. Ve onların Iraklı 

tutsakçılarının Irakdan Irak’a haberleşmeleri de ABD üzerinden transit geçiyordu – tel 

üzerinden. 
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Ondokuz yaşındaki Steven D. Green, George W. Bush’un duvardan gülümseyen 

resminin olduğu Midland, Texas’da bir askere alma ofisinde oturuyordu. Başkan gibi, 

Green’de doğma-büyüme bu Batı Texas şehrinin yerli oğluydu. Okul arkadaşları ona 

“sürüklenici” lakap adını takmışlardı. Eskiden çok gururlu ve kibirli olan ABD Ordusu, 

Ocak 2005’e kadar, Irak’a gönderilecek asker kotalarını doldurmak için hapishane 

hücrelerini ve sarhoş evlerini boşaltmaya indirgenmişti. Suçlular, hayatta hiçbir işte 

tutunamayanlar ve hiçbir işe alınamayanlar şimdi aranıyor, ikramiyeler veriliyor, 

ölümcül silahlarla donatılıyor ve sonra da kalabalık bir ülkede sadece birkaç kaide ile, 

çok az denetleme ve öldürme ruhsatı ile serbest bırakılıyordu. 

Birkaç gün önce, yüzü kemikli, işsiz, Lise-2’den atılmış Green, üçüncü defa 

tevkifinden dolayı vahim görünen alkol taşıma suçundan hapisteydi. Bir komşusu, 

onun küçüklükten beri kanunla başının dertte olduğunu söyledi. “Ufak kedileri veya 

benzeri hayvanları öldürdüğünden dolayı mı, bilemiyorum, ama öyle bir çocuktu.” 

Gene de, 2005’de birçokları suç mahkumiyeti yemiş 11017 diğerleri gibi Green’e 

Ordu tarafından “ahlâki affetme” verildi ve kısa bir zaman içinde, Bağdat’ta kapıları 

tekmeleyip M-249 kemer beslemeli makineli tüfeğini korkudan dehşete kapılmış 

kadınlara ve çocouklara tutarken omuzunda Amerikan bayrağını taşıyordu.  

Şubat 2006’da, bir tente çadırda hindi bifteği yemeğinde bir muhabire rastgele 

şekilde, “İnsan öldürmek istediğimden buraya geldim,” dedi. Omuzunu silkerek, 

“Gerçekten,” dedi, “Zannettiğim gibi değildi. Yani, birisini öldürmenin hayat değiştiren 

bir tecrübe olacağını zannetmiştim. Ve değildi. ‘Pekalâ, neyse.’ diye karşılık verdim. 
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Trafik kontrol noktasındayken, durmayan bir adamı vurup öldürdüm ve bir şey 

hissetmedim. Burada, halkı öldürmek karıncaları ezmek gibi. Yani, birisini 

öldürdüğünde, ‘Pekalâ, hadi pizza ısmarlamaya gidelim,’” gibi. Green, “Bu savaş, 

babalarımızın ve dedelerimizin savaştığı diğer hepsinden farklıdır. O savaşlar bir şey 

uğruna idi. Bu savaş, hiçbir şeyin uğruna değil.” 

Green’in kana susamışlığını saklamak için hiçbir gayret göstermemiş olmasına 

rağmen, muhabir, Andrew Tilghman ordu’nun Stars and Stripes (Yıldızlar ve Pır-

pır Şeritler) gazetesindendi ve bu vahşice ruh hastası konuşmayı acaip buldu. 

“Çekinmeden konuşan bir çocuk gördüm ve duydum,” dedi ve üzerinde durdu.  

Birkaç ay sonra, “açıkca konuşan çocuk” cazip bir ondört yaşındaki cazip bir Iraklı 

kızı gördü ve zavallı kız önünde korkudan donmuş dururken işaret parmağı ile 

yanaklarını okşadı. İnce ve uzun bir bayan olan Abeer Qasim Hamza al-Janabi, 

Bağdat’dan yirmi mil ötede güneşten kavrulmuş Sünni köyü Mahmudiyah’da  

Green’in çalıştığı bu kontrol noktasından bin ayak (takriben 300 metre) ötedeki 

çiftliğinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Amerikan askerleri sık sık çiftliğe “terörist” 

araması bahanesiyle girerlerdi ama gerçekte bu, “çiçeği koklama amaçıyla” Abeer’e 

yaklaşma  teşebbüsü idi. Gülümseyerek ve baş parmaklarını kaldırma işareti ile “çok 

iyi, çok iyi.” derlerdi.  

Sonradan, Mart 12, 2006 gecesi, Green ve yirmi-üç yaşındaki uzman er James 

Barker, Çavuş Paul Cortez de dahil asker arkadaşlarından dördü, bir enerji içkisiyle 

karıştırılmış ucuz yerel Irak viskisi içtiler ve kard oyunu oynadılar. Oyunda eller 

arasında, kızın ve ailesinin üzerine bir hücum planladılar. Bir arkadaşlarına göre, 

biraz golf oynadıktan sonra, siyah renkli elbiseler giyip, “pek çok Irak’lıyı incitip 

öldürmek için” kontrol noktasını terk ettiler. Green yanına, cinayetlerden Irak’lıların 



313 
 

 

suçlanacağını hesaplayarak bir ölü Irak’lıdan alınmış bir yüklü Rus malı AK-47 

makineli tüfeği aldı. Dğier bir komplocu telsizi izlemek ve bir problem olursa onları 

uyarmak için geride kaldı.   

Abeer’in evinde, Green kızın velilerini ve beş yaşındaki kız kardeşini bir yatak 

odasına zorla soktu ve babasını bir çok defalar başından, anasını bir çok defalar 

karnından ve kız kardeşini başından ve omuzundan vurdu. Green arkadaşlarına, 

“Onların hepsini öldürdüm, hepsi öldü,” diye öğündü. Green kızın ailesini öldürürken, 

Abeer diğer bir odada Cortez ve Barker tarafından vahşice tecavüz ediliyordu. 

Barker, sonradan, “Cortez onu yere itti. Cortez onun eteğini kaldırmağa başladığında, 

ben de onun ellerini tutmak için üstüne indim,” diye itiraf etti. Cortez, “Barker onun 

ellerini kollarını dizleri ile tutarken, ben onun eteğini kaldırdım, uzun çoraplarını 

çıkardım. Ben işimi bitirdikten sonra, ben ve Barker konumlarımızı değiştirdik.” diye 

ilâve etti. Abeer feryat edip ağlarken Barker Arapca, “Kapa çeneni” diye ona bağırdı. 

Sonra da, Cortez etrafı gözetirken, Green Abeer’in ırzına geçti ve akabinde onu 

kafasından vurdu. Cortez kızın vücudu üzerine kerosen döktü, katliamı örtbas etmek 

için kızı ve evi ateşlemeye teşebbüs etti. Kontrol noktasına geri döndüklerinde, 

Barker tavuk kanatları kızartırken, Green AK-47’yi nehir kanalına attı.   

Amerikan askeri üstlerinin suçu örtmek için yaptıkları beceriksiz bir teşebbüse 

rağmen, bu barbarca cinayetlerin ve ABD askerlerinin kasden tasarlanmış yaptıkları 

sonunda ortaya çıktı. Uzun işgal altında zalim gaddarlıkla davranilan ve ırza 

geçmeler ve cinayetlere öfke ve derin infial duyan yerel çiftçiler Irak İslam Devleti’ne 

katıldılar. Bu, ABD İstilâsına ve işgaline tepki olarak kurulmuş bir şemsiye gruptu. 

Fırat nehri yakınlarında bir sahalarda toplanıp, operasyonel planlarını bir ağaca 

yapıştıran adamlar, Abeer ve ailesinin öldürülmesinin intikamını planladılar. 
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Öldürülmelerin yer aldığı Mahmudiyah yakınında Mayıs 12, 2007’nin erken sabah 

saatini seçtiler.  

Mayıs 11, 2007 gecesinde, Mahmudiyah dış ucunda bereketli zıraat alanındaki alfalt 

yolun tenha kesiminde iki ABD Humvee’leri konum aldı. Araçların birbirinden 165 

ayak mesafede makineli tüfek turetlerinin zıt yönlerde konumlanmış  park eden her 

bir araçdaki dört adam yolda herhangi bir kimsenin patlayıcı chazlar gömmesini 

gözlemek için oradaydılar. Askerlerin aynı noktada park ettiği üçüncü geceydi. 

Cumartesi günü, her iki aracın turetinde hiç nöbetci yokken uykulu sabah saati 

04.00’den hemen sonra, takriben on beş Iraklı bir çiftlik evinde toplandılar, silâhlarını 

aldılar ve sessizce araçların park ettği yola çıktılar. Oraya geldiklerinde, dikenli tel 

bobinlerini kestiler, iki araç arasındaki boş yere sessizce girerek, açık turetlerin içine 

el bombaları attılar. Gürültüsü bastırılmış patlamalar sakin geceyi kırdı ve açık 

turetlerden alevler, karanlık bir odadaki bir çakmak ateşi gibi çıktı. Alevler, mermileri 

pişirirken yanan araçların içinden makineli tüfek ateşi sesi geldi. Amerikalı adamların 

çoğu aniden ölmelerine rağmen, bir kaçı kaçmayı becerdi ama, çabucak yakalandılar 

– tuzağın kilit amacı da buydu zaten. Iraklılar, herhangi bir yardıma gelebilecek ABD 

birliklerine karşı yanan araçların etrafına patlayıcı tuzaklar kurdular. Grubun 

operasyon subayı albay Robert Griggs,  “Çok cesur bir hücumdu,” dedi. “Düşmanın 

bu kadar iyi olduğunu görmek, gerçekten şaşırtıcıydı.” 

Hücumdan sonra ilk varan Üst Teğmen Morgan Spring-Glace idi. Sekiz ölü 

bulacağını umuyordu. “Tutsak kaçırma olcağını kimse düşünmedi,” dedi. Kayıplar 

arasında, Waterford, Michigan’dan er Byron W. Fouty vardı. Liseyi terk etmiş, iş 

bulmakta zorluk çekip son çare olarak orduya girmişti. Fouty’nin yakın 

arkadaşlarından birinin annesi, “Belki, orduya katılmakla düzenli bir maaş alacağını 

düşünüyordu,” dedi. Mamafih, bir kere Irak’a gidince, Fouty çabucak büyük bir hata 
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yapmış olduğunu anladı, hele bilhassa, oradaki görevinin on iki aydan onbeş aya 

uzatıldığını öğrenmesinden sonra. Hücumdan bir ay önce, “George W. Bush, bu . . 

.[küfür] deliğinde ilâve bir üç ayın yararlı olacağına kara verdi,” diye MySpace 

blog’una yazdı. “Bu beni hiç önceden hissetmediğim kadar öfkelendirdi.” İlâveten, 

“Geçen Haziran orduya katılmaya karar verdim. Ha, yanlış bir adım daha,” dedi.  

Diğer bir kayıp asker de Torrance, Kaliforniya’dan Kıdemli Er Joseph J. Anzack Jr. 

idi. Lisedeyken [Amerikan] futbol oyuncusu olan ve akademik dersleriyle az ilgilenen 

Anzack Jr., mezuniyetinden sonra orduya katılmak için hevesli idi. Fakat Fouty gibi, o 

da çabucak şüpheler geliştirmeye başladı, ve bunları, hücumdan altı ay önce eve 

geldiğinde belirtti. Teyzesi, Debbie Anzack’a  “Devamlı olarak, ‘Tanrım, geriye [Irak’a] 

gitmek istemiyorum’ ” dedi. “Başka bir memlekete gidiyordu, ondan beklenen her şey, 

halkın onu patlatmaya çalıştığı gerçeği de.” Nihayet, yirmi-beş yaşında, Lawrence, 

Massachusetts’den Uzman Er Alex R. Jimenez vardı. Çocukluğunda küçük yeşil 

plastik askerlerle oynar ve askeriyeye katılacağı hayalini kurardı. Liseden sonra, 

Haziran 2002’de orduya katıldığı zaman hayalini gerçekleştirmişti.  

Tuzak ve tutsak kaçırmayı takip eden günlerde ve haftalarda, dört bin ABD askerive 

iki bin Irak’lı asker, bölgede gayet geniş çapta kapı-kıran tarama için seferber oldu. 

bazı evlere tekrar tekrar baskın yapılıyordu. Kadınlar ve çocuklar sorguya çekildiler, 

başparmak izleri alındı ve retina taranmasına zorla sokuldular, binden fazla Irak’lı 

erkek sorgulanmak üzere tutuklandı. Aynı zamanda, Irak hükümeti zaten en az yirmi-

dört bin mahkûmu tutuyordu, bunların hemen hemen hepsi herhangi bir suçtan 

mahkum olmamışlardı ve hatta mahkemeye bile çıkarılmamışlardı. ABD yaklaşık 

olarak, aynı şartlar altında yirmi-altı bin mahkûm tutuyordu.  

İşbirlikci yerliler yerine, tabur, kayıp askerlerden birinin Fırat nehrinde yarı çıplak 

yüzen cesedini, savaşın yer aldığı yerin birkaç kilometre güneyinde buldu. Cesed, 
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Lisede futbol oyuncusu Torrance, Kaliforniya’dan Kıdemli Er Joseph J. Anzack Jr.’a 

aitti. Web Sitelerindeki bir yazıda, tutsak alanlar hücumun sebebini verdiler. “Kız 

kardeşimiz Abeer’e aynı bölgede ne yaptığını hatırlamalısın,” dedi. Keza, bir 

videoteyp yayınlayarak, iki kayıp askerin askeri kimlik kartlarını gösterdiler. Kimliklerin 

yukarısında, Arapça “Tutsaklarınızın kayıbına Bush sebeptir,” dedi. Videoteypte bir 

ses, “Yakalandıklarında sağ olan üç asker, sonradan öldüler.” Konuşan, kendi 

ölülerinin cesetlerini ABD askeriyesinden alamadıklarını bahsetti. “Bizim ölülerimizin 

cesetlerini bize vermekten iğrendiğiniz için,” dedi, “Böylece biz de size ölülerinizin 

cesetlerini vermeyeceğiz ve onların ikameti toprak altında olacak, inşallah!” 

Altı bin ABD ve Irak askeri, kapıları tekmeleyip yüzlerce şüphelinin ellerini 

kelepçelerken, MGT de tutsak kaçırmada rol almışları arıyordu. Mayıs 12, Cumartesi 

günü, kaçırma kelimesini almasının hemen akabinde, teşkilât bölgede yerel ve ulusal 

yakalama iktidarlarına dikkat etmeye başladı. MGT Georgia’da bütün kulaklar 

Mahmudiyah üzerindeydi. Pazar gününe doğru, yakalama operatörleri Irak İslam 

Devletine [Islamic State of Iraq (ISI)] bağlı bazı ipuçları geliştirmeye başladılar ve 

Pazartesi günü, yetkililer FISA mahkemesine gidip mevcut bir karara ek yapılmasını 

– yani ISI’nın mevcut terör örgütleri listesine eklenmesini – talep ettiler. Bir-iki saat 

içinde, talep ettikleri verildi. 

Kısa bir müddet sonra, analizciler ISI ile ilgili bir isim listesi çıkardılar, buna Abu Rus 

lâkabını kullanan bir şüpheli de dâhildi. İstihbarat memurları onun bölgede daha 

önceki bir hücumu da planladığına inanıyorlardı ve zaten, Nisan 2006’da bir ABD 

helikopterinin düşürülmesinde şüpheli idi. Irak’ta en yüksek ABD kumandanı, Kara 

Kuvvetleri generali David H. Petraeus [Türkiyede, “çuvalcı” general olarak bilinir] 

sonradan bu şahsın tutsak kaçırmada birinci sorumlu olarak kimlikleştirildiğini 
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doğruladı. “Kim olduğunu biliyoruz,” dedi. “al-Qaeda ile bir çeşit ilişkilidir. O bölgede 

ileri gelen bir oyuncudur. Onunla daha önce çatışmıştık.” 

Fakat şüphelileri hedefleme bir mesele oldu. O bahar, bir çok FISA mahkemesi 

hakimleri, Ocak’ta iktidarın lehine karar veren yandaş hakimin gerekçesini gözden 

geçirdiler ve çok farklı bir yoruma vardılar. McConnell, “Her doksan gün bir yenileme 

edinmemiz lazım,” dedi. “Sonraki hakimler onu daha dar tarif etmeye başladılar.” 

Aslında, önceki yorumu reddettiler ve MGT ISI e-posta trafiğini yakalamaya 

başlamadan önce, FISA uygulamasının muhtemel bir sebebin gösterilmesi de dahil 

bir mahkeme kararı gerektirdiğinde israr ettiler. Bir kıdemli istihbarat yetkilisi, 

“Başlangıçta, Bush ve o adamların yaptığına mahkeme suç ortağı idi ve şimdi, onlara 

bırak onu diyen bir karar aldılar,” dedi.  

Her şeyin sebebi mahaldi. En azından e-postanın bir kısmı, Yahoo ve Gmail gibi  

ABD temelli ISP’lerden geçti ve kanunu tetikledi. McConnell, “Böylece, kendi 

istihbaratımızı yapmak için işimizde, aslında geri gittiğimizi bulduk,” diye sızlandı, 

“yabancı bir memlekette yabancı bir hedef için mahkeme kararı geretiriyordu. Ve 

mesele de, 1978’den kalma o kanunun kelimeleriydi. ABD’de eğer bir tele 

dokunursak, mahkeme kararı gerekiyordu. Bu da bir temel hususdu.” 

İkinci problem, gerçek yakalamanın ABD toprağında yapılmasından çıkıyordu, yani 

ya MGT Georgia veya MGT’nin gizli Telekom odalarında. McCOnnell, “Nerede 

haberleşmeleri yakaladığımız, karar vermenin önemli bir parçası haline gelmişti,” 

dedi. Soğuk Savaş sırasında FISA’nın çok az bilinen bir kesimi vardı. Zira, hemen 

hemen bütün MGT dinleme noktaları denizaşırı mahallerdeydi ve böylece tahditten 

etkilenmiyordu. Fakat orta-90’ların başında McConnell idaresi altında MGT’nın pek 

çok yabancı üsleri kapandı ve Georgia, Texas, Colorado ve Hawaii eyaletlerinde bir 
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araya getirildi. Sonradan, yurt içi Telekom tesislerinde,  AT&T’nin San Francisco 

Hub’ı gibi,  gizli yakalama odaları kuruldu. 

Lehde olmayan karara rağmen, FISA mahkemesi MGT’na birkaç haftalık iyi niyet 

müddeti verdi. McConnell, “Mayısın sonuna kadar tehir verildi,” dedi. Ondan sonra, 

teşkilât, 9/11 öncesi çalışma tarzına gidecekti. Böylece, geçen her dakikayı sayarak, 

MGT’nın Genel Konsey ofisindeki avukatlar çabucak bir acil FISA mürcaatı yazmaya 

başladılar. Hedeflemenin başlayabilmesinden önce bütün gereken, başsavcının 

imzası idi. Teşkilâtın o zaman, mutad bir FISA kararı elde etmeden önce tüm üç günü 

olacaktı. Salı günü, sabah saat 10:00’da MGT’den temsilciler, diğer istihbarat 

yetkilileri ile ISI şüphelilerini en iyi şekilde hedeflemeği tartışmak için bir araya 

geldiler. Elli iki dakika sonra, teşkilât, yakalama operasyonuna başlama isteğini resmi 

olarak Adalet Bakanlığına bildirdi. Teşkilâtın şaşkınlığına, bazı isimler zaten bir 

önceki mevcut FISA kararı altında izlenmekteydiler. Nihayet, öğleden sonra 12:53’de, 

MGT’nin baş avukatı geri kalan isimleri hedeflemek için acil FISA talebini imzaladı, 

böylece tüm muhtemel sebep gerekçelerinin tatmin edilmiş olduğunu tasdikliyordu. 

Fakat, belgeyi çabucak imzalatmak ve izlemeyi başlatmak yerine, Bush iktidarı 

avukatları ve istihbarat yetkilileri gelecek dört buçuk saati nasıl yapılması hakkında 

müzakere ve münazara ederek geçirdiler. Böylece, bir imzayı aramaya başlamaları 

akşam 5:15’den önce olamamıştı ve o zamana kadar da kilit yetkililer ulaşılamaz 

olmuşlardı. Baş savcı Gonzales, Texas’da ABD savcları konferansında konuşma 

yapıyordu ve bu durumda geçici baş savcı olan Federal Hükümet baş avukatı, o 

saatte artık evine gitmişti. Onu çağırmak yerine, Gonzales’e Texas’da ulaşma 

teşebbüsüne karar verildi. Bu hata diğer bir iki saat kaybına sebep oldu, zira Adalet 

Bakanlığı kumanda merkezi başsavcının adamlarına telefonda rastlaşamadı ve 

başsavcı ile konuşamadı. Nihayet, akşam 7:18’de, Gonzales acil talebi onayladı ve 
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FBI hemen temas edildi. On dakika sonra FBI yetkilileri MGT’na bildirdiler ve 

19:38’de isimler gözleme listesine yerleştirildi ve hedefleme nihayet başladı. 

Sistem Kaos’a girmişti ve bu sefer, hayatlar ona bağlıydı. Bahardaki FISA mahkeme 

kararından dolayı, McConnell, “iktidarımızın üçte ikisini kaybettik,” diye sızlandı. 

“Temel görevimiz olan ihtar geliştirme veya bir hücumu durdurma alarmı temin etmeyi 

bile yapamadığımız bir durumdaydık,” Bunun sebebi, dünyadaki haberleşmelerin 

çoğu, bilhassa İnternet trafiği - ABD anahtarları ve router’lerinden geçmesiydi. 

McConnell,  “Eğer dünya haritasına bandgenişliği ile bakarsanız, ABD’nin dünyanın 

merkezi olduğunu gösterecektir,” dedi. 

O zaman da, Haziran 1’de yeni mahkeme kararı başladığında, teşkilât yakalamalar 

üzerinde bir çeşit özelliklerine göre ayırma ve aciliyetine göre sıralama yapmaya 

başlaması gerekiyordu. Çok büyük miktarlar uçup geliyor, fakat analizciler sadece 

küçük bir miktarını hedefleyebiliyorlardı, zira seçilmişlerin her biri üzerinde bir FISA 

müzekkeresi elde etmeleri gerekiyordu. McConnell, “İfratlar içindeydik,” diye sızlandı. 

“Amerikan askerleri Irak’ta isyancılar tarafından tutsak alınmış ve kendilerimizi 

isyancıların haberleşmelerini hedeflemek için mahkeme müzekkeresi edinme 

mecburiyetinde bulduk . . . Yaptığımız, numaralar küçüldükçe, en önemlisini, en 

tehditkârı göz önünde tutmak için öncelik sırasına koyma idi ve daha ne kadar çok 

hacim kaldığını gördükçe peyderpey geriye kalıyorduk.  

Karmaşıklığın gelişmekte olduğunu idrak ederek, Bush iktidarı birkaç ay önce, 

Kongre’ye gidip FISA’nın tadilini istemeye nihayet karar vermişti – böyle bir şeyi en 

başta yapmalıydılar. Altı sene önce, 9/11 hücumlarını müteakip iktidar, basitce ve 

ivedilikle kanunu, hiçbir direnme olmadan güncelleyebilirdi. Bunun yerine, Cheney ve 

Hayden güdümünde, Beyaz Saray kaideleri-giderken-yolda-yaparsın tarzında çok 

gizli ve müzekkeresiz dinleme programı yarattı. Şimdi, beş yıl sonra program New 
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York Times sızıntılarından dolayı artık gizli değildi. Bu sızıntılara da programın 

kanunsuz tabiatı sebep olmuştu. Aynı zamanda, savaş ölümleriyle yukarı 

tırmanıyordu, başkanın milli tasvip oranı deniz seviyesinin altına düşüyordu ve 

Kongre öfkeli Demokratların elindeydi. Kanun çıkartmaya teşebbüs için en azından 

kötü bir zamandı, bilhassa, kanunun çoğu “bize güvenebilirsiniz” ihtiva ediyorsa.  

Bir kıdemli istihbarat yetkilisi, “Kongre ile olan penis büyüklüğü yarışında Cheney’nin 

büyük mantrası Watergate’den sonra yürütücü kolun kaybettiğini düşündüğü 

yürütücü gücünü tekrar ele geçirmekti,” dedi. “Ve böylece onların bütün şeyi, senin 

iznine veya işbirliğine ihtiyacımız yok. Haddini tamamen aştı, kendilerini bu köşeye 

sıkıştırdılar ve iddia ederim ki sonunda bundan, Kongreyi başlangıçta dâhil etselerdi 

edineceklerinden daha az elde edeceklerdir. İddia ederim ki sonunda 

edineceklerinden çok daha fazlasını elde ederlerdi.” 
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BAĞIŞIKLIK 
 

 

 

 

MGT’nın gizli dinleme programı için iktidarın seçilmiş baş lobicisi, eski MGT Direktörü 

ve şimdi yeni atanmış Milli  İstihbarat  [National İntelligence (NI)]  Direktörü (emekli  

koramiral Mike McConnell idi. Greenville, South Carolina’da Blue Ridge Dağları 

eteklerinde Temmuz  26, 1943’de doğan McConnell, bir ilerici tekstil işcisinin 

oğluydu. 1930’larda sendika organizasyonu ve sivil haklara terfi ettirildi. McConnell, 

1960’ların başında, mahalli üniversite, Furman Üniversitesine gitti ve orada bir 

basketbol takımı idare etti. 1966’da ekonomi derecesiyle mezun olarak, Vietnam 

savaşı sırasında donanmaya katıldı. McConnell, “Babam II. Dünya Savaşında ve 

amcalarım Korede savaştılar,” dedi. “Ve o bir savaştı ve ailemin şimdiye kadar 

yaptığından, yani gönüllü olmaktan başka bir şey yapacağım hiç aklımdan geçmedi.” 

Kısa bir müddet sonra, USS Colleton’da zarar kontrol subayı olarak Vietnam’a 

gönderildi. Gemi, Mekong Delta’sında Çevik Nehir Kuvvetine bağlıydı. On sene 

sonra, 1976’da Rota, İspanya’da Okyanus Filosu İzleme Bilgi Tesisinde atanmalı 

İşletme Subayı olarak çalışırken, McConnell Sinyal İstihbaratı dünyasına ilk kabul 

seremonisini aldı. “Dört donanma kumandanı ve bir MGT sivili, bana Sigint öğretmek 

için beni kanatları altına aldılar,” diye hatırladı. “Genç bir donanma teğmeni olarak 

öğrendim ki Sigint zordu; karmaşık, gizemli ve enine boyuna anlaşılması zor . . . 

Benim anlayışımı, profesyonel hayatımın geri kalanında ona ve kullanımına olan 

saygımı değiştirdi.”  
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1992’de McConnell MGT direktörü olarak atandı. Soğuk Savaş sonrası başında, 

teşkilâtın küçülmesini idare etti. Keza, yakalamaları işlenmiş ve kullanılabilir 

istihbarata dönüştürmek yerine, gizli dinlemelerin daha kolay olduğunu keşfet. Daima 

olduğu gibi, işleme denilen deşifre etme en zor kısmıydı. McConnell, sık sık belirttiği 

gibi, “Üç büyük problemim var,” dedi. “İşleme, işleme ve işleme,” Yeni haberleşme 

dünyasının tadını ilk defa alıyordu. “Orada gittiğimde, her şey telsizdi. Dünyanın her 

yerindeki insanları dinledik. Dört sene sonra bıraktığımda, her şey tel ile idi.  

MGT’den emekli olduğunda, McConnell Booz Allen Hamilton’da kıdemli başkan 

yardımcısı oldu. Orada, Irak savaşı sırasında, Pentagon ve casus muhitine istihbarat 

ve savunma hizmetleri satarak senede 2 milyon Dolar cebe indirdi. Şirketin büyük 

kontratları arasında, John Poindexter’in gözden düşmüş Tüm Bilgi İdraki programı 

için 63 milyon Dolarlık veri maden çıkartma operasyonu vardı.  

Cana yakın, yumuşak konuşan, saraylı gibi azametli ve ağzı daima suratı asık gibi 

duran McConnell, kumral saçlı ve yürüdüğünde sırtı hafifce eğik birisiydi. Casus Çarı 

işini Şubat 2007’de deviraldı. İstihbarat işinin büyük bir kısmının şimdi özel sektöre 

verilmesiyle, Bush’un istihbarat muhitini idare etmek için bir endüstri ileri gelenini 

seçmesi sürpriz değildi. Fakat, McConnells seçiminin arkasındaki itici kuvvet aslında 

Cheney idi.  İktidarın hoşlanacağı şekilde zayıflatılmış ve sulandırılmış FISA 

kanununu Kongre’den geçirmek için iyi bir satış elemanına ihtiyacı vardı. Birinci 

başkan Bush (yani, baba Bush) altında Cheney savunma bakanı iken ikisi yakın 

arkadaş olmuşlardı ve Cheney McConnell’ın MGT Direktörü olarak atanmasından 

sorumlu olmuştu. Yeni işinde, McConnell uyku tarzını değiştirmeğe mecbur kaldı. 

“Her sabah saat 04:00’de kalkıyorum,” dedi. “Yatağa saat 22:00’e kadar veya en geç 

saat 23:00’e kadar girmeye çalışırım. Aritmetiğini yap: bu bir nevi tam gün. Niye saat 
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04:00’de kalkıyorum? Haftada altı gün, başkana her sabah saat 07:30’dan 08:00’e 

kadar günlük istihbarat özetleri vermem lazım.” 

McConnell, müzekkeresiz gizli dinleme konusunda umuma açık bir müzakereye karşı 

çıktı. Mamafih gene de, Cheney ve Bush gibi, McConnell korku yaratmayı asli 

pazarlama aleti olarak kullanmaya kararlıydı. Meselâ, Greenville, Güney Carolina’da 

Mezun olduğu Furman Üniversitesinde bir konuşmada, Milli İstihbarat Direktörü 

[Director of National Intelligence (DNI)], öğrencileri bir ordu Iraklı ve Pakistanlı 

teröristlerin üniversitelerini mahvetmek ve onların hepsini öldürmek için komplo 

kurmakta olabileceklerine uyardı. “Bu gün, Pakistandaki . . . teröristler, bu kampusu 

yok etmekten başka bir şey istemezler,” dedi. “Eğer Irak’taki teröristlerle beraber sık 

sık görüşüp planlıyorlarsa, haberleşmeleri ABD’den geçecektir. Böylece elimizde, 

Pakistandaki yabancı teröristler Irakta bu cemaatin üyelerine hücum etmek isteyen 

yabancı teröristle konuşuyor ve kanun diyor ki, ‘Mike McConnell, onu 

dinleyemezsin.’”  

Sonradan, Irak’ta askerlerin kaçırılmasını müteakip, McConnell bu olayı iktidarın 

Kongre’ye satış planının bir parçası yaptı. Kapalı bir oturumda, kanun yapıcılarını 

MGT’nın ilk kritik saatlerde çok kıymetli zaman kaybettiği – bu zamanı şüphelileri 

aramakta kullanabilirlerdi – hakkında uyardı. Başsavcıya, hedefin muhtemelen bir 

yabancı güç ajanı olduğunu göstermek için gereken FISA gerekçeleri yüzünden 

“Zaman aldı,” dedi. MGT’nın gizli bağlanmaya kanuni izni alıncaya kadar geçen 

zamanda, artık o bağlantı faydalı değildi. İktidar istediğini elde edemediği müddetçe, 

“Bazı Amerikalılar ölecek,” dedi.  

Bu fikir Cumhuriyetçiler tarafından alınıp etrafa yayıldı, kamuoyunda pek çokları 

askerlerin akibeti için FISA’nın sorumlu olduğuna inandılar. Kıdemli bir kongre 

müstahdemi, New York Post’a “İstihbarat muhiti askerlerimizi bu kanun yüzünden 
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askerlerimizi terk etmek mecburiyetinde kaldı,” dedi. “Askerlerimizi kurtarmak için kaç 

tane avukat gerekecek?” diye müstehzi tarzda sordu. “Sıfır olmalıdır.” Kaçırılan 

askerlerin anlaşılır sebeple üzgün aile fertleri buna katıldılar. Alex Jiminez’in annesi, 

“Bu çok kötü. Eğer daha çabuk haraket etseydiler belki bir şey bulup, oğlumu 

kurtarırlardı,” dedi. Maria Duran, “Aman Allahım, Kendime sorup duruyorum, oğlum 

nerede? Ona ne olmuş olabilirdi? . . . Kanunu değiştirmeleri lazım, o zaman ne tip bir 

bilgi bulabileceklerini sadece Allah bilir.” 

Fakat gerçek, bu satış reklamından çok daha farklıydı. Hücumdan üç gün sonra, Salı 

günü sabahı, saat 10:00’a doğru MGT acil müzekkere müracaatının kağıt işlerini 

daha yapmaya başlamıştı ve 12:53’de bitirmişlerdi. Bütün ihtiyaç duyulan, 

başsavcının veya geçici başsavcının imzası idi. FISA Mahkemesinin önceki başkan 

hakimi, Royce Lamberth’e göre, “Başsavcı, mahkemeye bildirerek, kendi başına bir 

izleme başlatabilirdi.”  Fakat bunu yaparak izlemeyi başlatmak yerine, Adalet 

Bakanlığı öğleden sonrayı, mesele hakkında konuşmakla ziyan etti, sonra da geçici 

başsavcıyı bulamadılar ve Gonzales’i bulmaya çalışmakla gene iki saat ziyan ettiler. 

Bu gecikmeden yavaş hareket eden Adalet Bakanlığını sorumlu tutmak yerine, 

McConnell Kongre’ye yeni FISA gerekçesinin işleri yavaşlattığını ve dolayısyla, 

Amerikan askerlerinin hayatını tehlikeye attığı iddiasını sundu.  

Taktikler çalıştı. Kongre üyeleri, Auğustos tatili için kapıya doğru koşarken, Bush 

iktidarı istediği değişiklikleri ihtiva eden geçici FISA Reformunu her iki mecilsten de 

süratle geçirdi. Bu değişiklikler, ilk defa olarak, MGT’ye sadece memlekete yurt 

dışından gelen e-postalar veya telefon çağrılarını değil, fakat asıl hedefin “makul bir 

şekilde ABD dışında olduğuna inanılan  bir şahıs”  olması şartıyla, deniz aşırı 

haberleşen Amerikalıları da gizli dinleme yetkisi veriyordu. Böylece, Chicago’daki bir 

şahıs Londra’daki birisine telefon eder veya e-posta gönderirse, MGT o çağrıyı hedef 
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şahıs Londra’da olduğu müddetçe, müzekkeresiz gizlice dinleyebilir veya o e-postayı 

gizlice okuyabilirdi. 

Bu, kanunun epeyce genişlemesiydi ve temelde, FISA mahkemesinin onbir hâkimi 

yerine McConnell ve Başsavcıya uluslar arası gizli dinlemeyi onaylama gücü vererek 

FISA mahkemesinden yetkiyi sıyırmış oluyordu. Mahkemeye kalan yegâne rol, gizli 

dinleme yapıldıktan sonra MGT tarafından kullanılan işlemleri gözden geçirmek ve 

onaylamak oluyordu. Bireysel durumlarda, mahkemenin haklandırmayı incelemeye 

yetkisi yoktu. Kanun ilâveten, Bush iktidarına telekom endüstrisini böyle casusluk 

operasyonlarıyla işbirliği yapmaya zorlama gücü veriyordu. Şirketler şimdi, 

başsavcıdan veya McConnell’dan gelen emirle işbirliği yapmaya zorlanabilirlerdi. 

Amerikayı Koruma Kanunu,  4 Ağustos Cumartesi günü oturumunda geçirildi. Başkan 

Bush, ertesi sabah onu geçerliliği için imzaladı. Bu noktada, MGT işleri hızlandırdı. 

McConnell,  “Hepsini yapabilmemiz gerçekten beş gün aldı,” dedi. “zira, yeni 

prosedürler vardı ve ve dikkatli olmamız gerekiyordu, en yüksek önceliğimiz vardı ve 

Ocak ayında olduğumuz yere dönebilmek takriben beş gün sürdü.” 

Mütenakiz bir mizah içinde, FISA’daki değişikliklerin zahiren kaybolan askerlerle 

hiçbir ilişkisi yoktu. Kaçırma 12 Mayısta yer aldı ve kanunun yeni yorumlaması 1 

Haziranda yürürlüğe girecekti. Keza, Irak’taki bölgesel kumandanlardan biri ve 

aramada yer almış Albay Michael Kershaw’a göre, kilit şüpheli ve MGT’nin 

aramasında ilk hedef, Abu Rus, çabucak yakalanmıştı ve kaçırmayla hiçbir ilişkisi 

olmadığı ortaya çıktı. Kershaw, “Bizim önceki birime hücuma gerçekten kumanda 

etmiş terörist,” dedi, “Askerlerimize hücumdan üç hafta sonra onu tevkif ettik. Hemen 

onun grubunu takibe başladık. Fakat hakkında bulduğumuz bilgiye göre, 

askerlerimize yapılan hücuma doğrudan katılmadığına kanaat getirdik.” 
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Bununla beraber, gene de, korkutma taktikleri çalıştı ve kanun geçti – fakat daimi 

kalıcı bir kanun müzakere edilip geçirilinceye kadar. Böylece, 16 Şubat, Cumartesi 

günü, gece yarısında kendi kendine iptal olacak şekilde kuruldu. Tarih yaklaşırken, 

Senato tümüyle uyumlu oldu ve Telekom şirketlerinin mahkeme müzekkeresiz gizli 

dinleme programında kanunsuz yardımlarından dolayı savcılıkca dava takibinden 

bağışıklıkları da dâhil olmak üzere, iktidarın kanunu geçirdi. McConnell, “Başkanın 

programı altında, terörist izleme programında,” diye teyyid etti, “özel sektör bize 

yardım etmişti. Zira, [haberleşmelere] ulaşacaksan, ortağının olması gerekir.” 

Mamafih, temsilciler meclisi direnme ve muhalefet gösterdi. Bir çok üyeler, Amerikayı 

Koruma Kanununa karşı savaşmak yerine, Ağustos ayında şehir dışına 

kaçtıklarından dolayı şiddetle tenkit edilmişlerdi ve şimdi artık ağırdan alacaklardı. 

Temsilciler Meclisi, Senatodan geçen kanunu incelemek için kanuna üç haftalık 

uzatma talep etti, fakat Beyaz Saray, bu kanun zaman aşımına uğradığında 

memleketin ölümcül tehlikede olacağı iddiasına rağmen, böyle bir uzatmayı veto 

edeceğini belirtti.  

Kilit mesele, telekom’lar için kanuni bağışıklıktı. Temsilciler Meclisi Senato’dan geçen 

kanunun kendi yazdıkları benzerine – Onarım Kanunu – koymayı reddetti ve 

Senato’nun kabul etmiş olmasına rağmen, tutumlarından kımıldamıyorlardı. Birçok 

kimse, bu meselenin Meclislerde değil mahkemelerde çözülmesinden yanaydı. Bu 

konu, keza, bazı Demokratik Destek Grupları için önemliydi. Washimgton’da 

Amerikan Sivil Hürriyetler Birliği meclis ofisi direktörü, Caroline Fredrickson, 

“Temsilciler Meclisi, başkandan gelen zorbalığa direnmeli ve iktidarın yalanlarını ve 

korku tüccarlığını reddetmelidir,” dedi. “Bırakalım, Amerikan adalet sistemi bunun 

üzerinde karar versin. Telefon şirketlerine ‘serbestce hapishaneden çık’ kartı 

vermeyelim. Eğer şirketler, başkanın bahsettiği gibi, ‘doğruyu yaptılarsa, o zaman 
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onların mahkemeden korkacakları bir şey yoktur.” İlâveten, “Terörizm bir tehditdir. 

Fakat Anayasayı ihmal etmek de, keza, bir tehditdir.” dedi.  

Beyaz Saray’da hiddet ve asap bozukluğu artmaktaydı. Perşembe günü, son 

tarihden iki gün önce [yukarıda bahsedilen 16 Şubat, Cumartesi günü gece yarısı], 

Başkan Bush, bu bağışıklık hususunda Temsilciler meclisine baskı yapmak için 

Afrikada beş ulusa planlanmış ziyeretini erteleyeceğini söyledi. “Eğer bu şirketler,  

milyarlarca dolara mal olacak mahkeme davalarına maruz kalacaklarsa, [gizli 

dinleme programına] iştirak etmeyecekler, bize yardım etmeyecekler, Amerikayı 

korumaya yardım etmeyecekler,” dedi.  Sonra da korku verici ihtarlarına devam etti. 

“Şu anda, dünyanın bir yerinde, teröristler bizim memleketimize yeni hücumları 

planlıyorlar. Amaçları kıyılarımıza, 11 Eylül’ü solda sıfır bırakacak tahrip getirmekdir.” 

diye ilâve etti. “Bu çok önemli kanunu zaman aşımına uğratmak için hiçbir mazeret 

yoktur.” Bununla beraber, kasayı yüksek arttıran poker oyunundaki gibi, gene üç 

haftalık uzatmayı reddetti, son geçerlilik tarihin aşınıma uğramasından önce kabul-

veya-red oyunda ısrar etti.  

İktidarın korku tüccarlığı arttıkça, aralarında Bush iktidarında hizmet etmiş olanların 

bulunduğu bazı milli güvenlik uzmanları, bu iddialara inanmadılar. Aralarında, Bush 

altındaki Milli Güvenlik Konsey’inde eski karşı-terörism başkanı Richard Clarke; Bush 

iktidarı sırasında Milli Güvenlik Konsey’i Terörizmle Mücadele eski kıdemli başkanı, 

Rand Beers; eski milli güvenlik danışmanı müsteşarı, Korgeneral Don Kerrick; ve 

CIA’de eski baş avukat yardımcısı, vardı. Hepsi de, McConnell ile daha önceden 

çalışmıştı. Bununla beraber, McConnell ve Bush iktidarının, Amerikayı Koruma 

Kanunu müddeti sona erdikten sonraki MGT izleme iktidarı hakkındaki gerçeği 

çarpıttığını yazdılar. “Amerikayı Koruma Kanununda güneş batımı, Amerikayı daha 
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büyük tehlikeye koymaz,” diye yazdılar. “İstihbarat toplumu hali-hazırda yeni 

hedeflerin ve yeni haberleşme metodlarının  izlenmesi için gerekli aletlere sahptir.” 

İktidarın, Telekom şirketlerinin geriye şamil bağışıklılık almasının milli güvenlik için 

çok önemli olduğu iddiasını reddettiler. “Haberleşme şirketleri, hükümetin kanuni 

talepleriyle işbirliği yapmaya devam edeceklerdir. Özellikle de, FISA müzekkereleri 

hükümetle işbirliğine mecbur eder. Tekrar edelim, bağışıklık münazarasının bizim 

izleme iktidarımızı etkileyeceği bize açık görünmüyor . . . İktidar, tüm münazaranın 

sorumluluk korunmasında oturduğuna inandığını açıkca belirtti. Daha önceden beyan 

edildiği vechile, sorumluluk korunmasının izleme iktidarımızı önemli miktarda 

geliştireceği açık değildir. Amerikan halkını korumak için kuvvetli kanun geçirmeye 

çalışan Kongre’ye bu konunun kendisini pazarlıksız mania yapmak doğru değildir.”  

Nihayet, Şubat 16, 2008, Cumartesi günü gece yarısında, kanunun geçerliliği bitti. 

Böylece, Cheney ve Hayden’in MGT’yi gizlice rota dışına çıkarmasından, şerefini ve 

Amerikalıların güvenini çöpe atmasından ve muhtemelen kanunu ve anayasayı ihlâl 

etmesinden altı buçuk sene sonra, başladıkları noktaya geri gelmişlerdi. O zaman da, 

Cheney, “Karanlık taraftan çalışmamız lâzım, tabir-i caiz ise,” dedi. “Gölgeler içinde 

vakit geçirme  . . .” 

Fakat seçimlerin yaklaşmasıyla ve Demokratların milli güvenlikte zayıflık ithamından 

çekinmesiyle, Senatonun Temsilciler Meclisine uyumlu olarak FISA Ek kanununu 

geçirmesiyle, Bush iktidarı 9 Temmuz’da istediğinin çoğunu elde etti. Yeni kanun 

Telekom şirketlerine bağışıklık temin ediyor, FISA mahkemesini zayıflatıyor ve 

MGT’na yurt dışındaki teröristleri hedeflemede daha geniş bir menzil veriyordu.  

Kamu grupları tarafından aleyhlerine açılan kırktan fazla davada, telekom şirketlerinin 

yapacağı, sadece federal hâkime Bush iktidarından aldıkları ve gizli dinlemenin 
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kanuni oladuğuna dair yazılı teminatı göstermek olacaktı. MGT’nin Amerikalıları 

hedeflemek için hala FISA müzekkeresi gerekiyordu, ama şimdi mahkemeye bireysel 

isimleri değil, basitce terörist grupların listesini sunarak yurt dışındaki yabancıları 

hedefleyebilirlerdi. MGT vardiya amirleri kimin grup üyesi olduğunu belirleyecekti. 

Fakat, önemli bir tavizle, yurt dışındaki Amerikalılar şimdi ilk defa olarak FISA 

mahkemesi korunması altına giriyorlardı. Daha önceden, yurt dışındaki Amerikalıları 

gizli dinlemek için ihtiyaç duyulan Baçsavcının izniydi. Şimdi, denizaşırı Amerikalıları 

dinlemek için MGT FISA müzekkeresi elde etmek zorunda kalacaktı.  

Oylama hem Bush iktidarı için bir kazanma ve başkan adayı Senator Barack Obama 

için bir test olarak göründü. Senator John McCain uzun zaman kanun değişikliğini 

desteklemesine rağmen, onun için oy kullanmadı. Obama uzun zamandır ona karşı 

çıkmıştı ve bir vakit, mecliste konuşma engellemesi ile tehdit etmişti.  Fakat, oylama 

için vakit yaklaştığında, Obama kanunu destekleyeceğini söyledi. Bu, en koyu 

taraftarları arasında gürültüye sebep oldu. Yedi binden fazla kimse, onun web 

sitesinde kızgınlıklarını idafe ettiler ve fikrini değiştirmeye çağırdılar. Robert Arellano, 

“Kampanyanızı büyük bir heyecanla izledim,” diye yazdı. “ve size para bağışladım. 

Hayatımda ilk defa olarak, milli politikanın namussuz lağım çukuruna biraz anlamlı 

değişiklik getirebilecek bir başkan adayının varlığını sezdim. Fakat FISA kanun 

taslağı üzerinde geri dönmen beni hakikaten kızdırdı ve paniğe sebep oldu.” 

Protestoya rağmen, Obama kanunun lehine oy verdi. Yegane tavizi, bir yemindi, eğer 

seçilirse, başsavcısına MGT’nın gizli dinleme faaliyetlerini taze bir incelettirme 

yaptıracaktı. “Geliştirilmiş ama mükemmel olmayan bir kanun taslağı ile önemli 

izleme aletlerini kaybetme arasındaki seçime gelince, ben şimdiki uzlaştırmayı 

seçtim.” dedi. “Bunu yapmamla beraber, kati niyetim, başkan olarak yemin ettiğim 

zaman, başsavcımın bütün izleme programlarımızı geniş şekilde gözden geçirmesi 
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yaptırmak ve sivil hürriyetleri korumak ve yürütücü kolun gelecekte kötüye 

kullanmasını önlemek için gereken adımlar hakkında tavsiyelerde bulunmasıdır.” 

Ve böylece, 9/11 sonrası civil hürriyetler savaşı, diğer bir başkanın iktidarında sahne 

arkasında devam edeceği vaadi ile kaybedildi. FISA İlaveler Kanununda, yürek yakıcı 

bir ders varsa, o da, başkanlık gücünün pek bol olduğu fakat siyasi cesaretin pek az 

bulunduğudur.  
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Exabit’ler 

 

 

Görülebilir bir gelecek için Orta Doğunun MGT operasyonlarının merkezi odağı 

olması kaderiyle, 9/11 hücumlarından kısa bir müddet sonra, Mike Hayden, MGT 

Georgia’daki sınırlı ve bakımsızlıktan harap olmuş tesislerine yakından baktı ve 

mimarları çağırdı. Artıp taşan personeli yerleştirmek için konteynerler kurulurken, 

Pakistan’dan Libya’ya kadar uzanan hedef memleketlerde gizli dinleme yapmak için 

genişce yayılmış yeni operasyonel merkezin planları üzerinde çalışma başladı.  

Kod-adı Tatlı Çay olan, bu yeni dinleme merkezi 501,699 ayak-kare işletme binası 

içerecekti. Bu binada, spor odası, credi birliği, mini Alış Veriş alanı, hasta bakım 

tesisleri, sekiz yüz sandalyeli kafeterya ve yeni 7600 ayak-kare Ziyaretci Kontrol 

Merkezi vardı. 16. Sokak ve Lane Avenü köşesinde yer alan yeni MGT/CSS Georgia, 

MGT’nin her şeyi işiten antenleri düşünülerek tasarımlanmıştı. Teşkilât belgeleri, 

“Mahal, gelecekte gerekli bakış hattına bir engel ihtimali olmadan mükemmel bakış 

açıları temin eder.” dedi. Projenin maliyeti 340.8 milyon dolarda kaldıysa da, rakamlar 

tüm yeni aletlerin alımı ve kurulmasını ihtiva etmez. Bir kere, maliyetli bilgisayarlar ve 

pahalı analitik aletler edinildikten ve yerlerine kurulduktan sonra, yetkililer nihai 

toplamın 1 milyar dolara yakın olacağına inanıyorlar. 2008 yılında en son tahminler, 

merkezin 2012’ye kadar tamamen bitirilip işletmeye açılacağını ve dört binden fazla 

çalışanı işe alacağını ve böylece de teşkilâtın Fort Meade dışında en büyük tesisi 

olacağını düşünüyordu.  

İçeride, ses yakalayıcılarının ve veri madencilerinin iş istasyonları, bir kereler svaş 

sahası kumanda merkezi gibi görünüyordu, birçok bilgisayarlar ve monitörler yan 
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yana sıkışıktı. Şimdi, tek bir monitör ve tek bir hard disk. Şimdiye kadar, güvenlik 

sebepleri yüzünden, birbirinden farklı çok gizli programlar için ayrı bilgisayar 

sistemleri gerekliydi, dolaysıyla bunlar arasında fiziksel ateş duvarı yaratıyordu. Bir 

sistem, yüksek seviyede şifreli Mısır diplomatik ağını hedefleyen operasyona mahsus 

olarak kullanılabilirdi ve bir diğeri de, bir İran donanma üssünden yakalamalar 

üzerinde kullanılan daha az hassas bir bilgisayar olabilirdi. Bir üçüncüsü de, 

İnternet’e bağlı gizli olamayan bir sistem olabilirdi. Hard diskler ve bilgisayarlar 

arasında anahtarlama hem zaman alıyordu ve hem de hantaldı.  

Fakat MGT şimdi, pek çok özel ulaşım programlarını tek bir iş istasyonunda 

birleştirmeye muktedir güvenli “sanallaştırma” düzeyi geliştirmektedir. Analizciler, 

bilgisayar sabit diskinin çeşitli bölümlerine özel kimlik ve şifrelerle girebileceklerdir. 

Keza, sistemde çabucak şifre korunumlu, meselâ,  sadece Highlander operasyonu 

yakalamaları için aklanmış personelin ulaşacağı gibi, “ilgi muhitleri” kurabilirler. IBM 

Yazılım Grubundan Chris Daly, “Bu düzeyin iyi tarafı, bu muhitleri çabucak 

kurabilirim, onları güvenli yapabilirim ve o muhitin diğer üyeleriyle bilgiyi paylaşmaya 

başlayabilirim,” dedi. Chris, bu sistemi, General Dynamics şirketinin C4 Sistemleri  

için geliştirmektedir. “Güvenli sanallaştırma, makinemdeki bir sanal uzayın bir diğeri 

tarafından bulaştırılmamasını garanti eder.” 

MGT Georgia’da en az yirmi çeşit farklı lehçeyi eleklemek zorunda olan  Arapca ses 

yakalayıcıları için diğer bir icat, Arabic Variant Identification Aid (AVIA) – Arapca 

Değişim Kimlikleştirme Yardımı denilen bir yeni referans kılavuzu idi. Bu kılavuz, 

Bağdat Arapcası en son ilave edilen olan altı lehçeyi tanımlıyordu.  MGT’nın İleri 

Lisan Çalışma Merkezi tarafından yaratılan sistem, keza, konuşanın nereli olduğunu 

bulmaya yardım eden ses örneklerini içeriyordu. Bir merkez belgesi, “Mısırlı olduğunu 

iddia eden bir konuşucu, Yemenli ‘aksanı’ ile konuşuyorsa, yalan söylüyor demektir. 
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Lisancı, AVIA’yı kullanıp bu şahısın konuşmasının gerçekte Mısırlı yerine Yemenli 

gibi olduğunu kararlaştırabilir.” 

Yakalama operatörleri yakında çok gizli Blackberry tipi akıllı telefonlar taşıyacaklardır. 

Gene, General Dynamics C4 Sistemleri tarafından yapılan ve Sectéra Edge diye 

bilinen güvenli mobil araç, Çok Gizli seviyede sesli haberleşmeleri, Gizli seviyede e-

posta ve Web ulaşımı, ve daha alt seviyeler dahil çeşitli aklamaları idare etmeye 

muktedirdir. C4 Sistemleri Bilgi Güvenliği başkan yardımcısı John Cole, “İlk defa 

olarak, yetkili askeri ve hükümet personeli, aynı cihaz üzerinden gizli ve gizli olmayan  

ses ve veri haberleşmelerine telsiz olarak ulaşabilirler,” dedi. “Sectéra Edge, hepsi bir 

arada bir haberleşme çözümüdür, tek bir anahtara basarak kullanıcıların gizli ve gizli 

olmayan bilgi arasında değişimini sağlar.” Bir Blackberry gibi, akıllı telefon bilgiyi bir 

bilgisayarla senkronize edebilir ve yakında da, WiFi ağlarını da kullanabilecektir. 

Mart 26, 2007’de, temel atma törenine, MGT direktörü Keith Alexander, Georgia 

Cumhuriyetci senatör Saxby Chambliss ile geldi. Bir altın kürekle toprak toplamadan 

önce, Chambliss elektronik casuslar grubuna, “Tanrının işini yapıyorsunuz,” dedi. 

Birisi Alexander’a mahkeme müzekkeresiz gizli dinleme programı hakkında sordu. 

“Amerikalılar üzerinde casusluk yapmak istemiyoruz, değil mi,” dedi. “Biz teröristler 

üzerinde casusluk yapmak istiyoruz.” 

MGT Georgia, kulaklarını Orta Doğuya ve Kuzey Afrikaya doğru çevirmişken, MGT 

Texas, Lackland Hava Kuvvetleri üssündeki Medina müştemilâtında bir sürü bina ve 

uydu tabaklarıyla Karayipler, Merkezi ve Güney Amerikayı gizli dinliyordu. Mamafih, 

9/11 hücumlarından beri, Latin Amerika öncelik listesinde altlarda olduğu için, bu 

tesis MGT Georgia’nın Orta Doğuyu ve keza, Avrupadaki Bosna gibi sıcak noktaları 

hedeflemede yardım etmede gittikçe artan bir rol oynuyordu. Georgia gibi, bu tesis 

de, ordu, donanma, deniz piyadeleri ve hava kuvvetleri sinyal istihbaratı 
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uzmanlarının, hava kuvvetleri liderliği altında bir araya toplanması idi. Keza, Georgia 

gibi,  San Antonio da, MGT para ve personelinin aşılanmasına maruz kalacaktı. 

ABD’de üçüncü büyük dinleme merkezi, Asya ve Pasifik üzerine odaklanmış olan, 

MGT Hawaii’dir. Onlarca yıldır, bu tesis, Honolulu’nun on beş mil batısında Oahu 

adasının merkezindeki Kunia’da bir sığınakta yer altına gömülmüştür. Aralık 1941’de 

Pearl Harbor’a Japon hücumundan sonra yer altı tüneli olarak inşa edilenve 23 

milyon dolarlık bu mağara bomba geçmez bir uçak fabrikası olarak inşa edilmişti. 

Toprağın içine kazmak yerine, mühendisler geniş bir açık cumba bölümü ve takviyeli 

beton duvarlarıyla üç katlı hangar gibi yapıyı dikmeye karar verdiler ve sonra da 

üstünü toprakla örttüler.  

Lakabı “Delik” olan 250 bin ayak-karelik bu tesis, bunlar yerine, harita imalathanesi 

olarak kullanıldı ve bir keresinde ayda 2,700,000 harita üretti. 2. Dünya Savaşından 

sonra, Donanma bu yer altı mahallini torpido ve cephane depolamak için kullandı ve 

sonradan da, büyük çapta yenilemelerden sonra, ABD Pasifik Kuvvetleri Kumanda 

merkezi oldu. Sonra da, Ocak 1980’de MGT onu devraldı, bilgisayar ve alıcılarla 

doldurdu, kumandayı orduya (sonra da donanmaya) verdi ve Asyanın çoğunu gizli 

dinlemeye başladı.  

Fakat 9/11 sonrası aniden gelen para ile, MGT mimarları NGT Georgia’ya benzeyen 

çok büyük bir yeni tesis için planlar yapmaya başladılar. Ağustos 30, 2007’de, 

Direktör Keith Alexander, boynunun etrafında çiçekli kolye giyerek ve eski bir Hawaii 

kazma aleti tutarak, yeni tesisin temelini attı. Alexander, “Son yirmi yılda, haberleşme 

teknolojisindeki akıl durduran değişiklikler yüzünden, tedirginlik yaratan sosyal ve 

siyasi dinamik ile beraber, istihbaratı işlemek için daha çok, daha yeni ve daha iyi 

yollara ihtiyacımız var,” dedi. “Bu yapı, ve onun tasarımı, altyapısı, iktidarları ve 

mahalli emsali olmayan bir entelektüel bir birliği destekleyecek ve koruyacaktır.” 
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Wahiawa’da Whitmore Avenü yanında yer alan bu yeni 234,000 ayak-karelik iki katlı 

bina, tesisle onu çevreleyen yüksek çit arasında bir futbol sahası genişliğinde boş bir 

alan, yani “mühhasır ihraç bölgesi” tarafından çevrilecekti. 28.28 hektarlık alan, 

eskiden,  dev bir “Fil Kafesi” ‘nin, Pasifiğin çoğunda gizli dinleme ve yön bulma için 

kullanılan devasa bir çembersel anten yeriydi. Bir kere, 318 milyon dolarlık tesis, 

Eylül 2010’da tamamlandığında, 7700 Kunia işcileri eski sığınaklarını terk edip, 

kısmen yeraltında inşa edilecek bu yenisine gireceklerdi.  

Büyük çapta genişletilen diğer bir çok gizli MGT tesisi, Colorado’nun başşehrinin 

hemen dışındaki Aurora’da Buckley Hava Kuvvetleri üssündeki 18201 East Devils 

Thumb Avenü’de Denver Güvenlik Operasyonları Merkezidir. Onlarca yıldır, Golf 

topuna benzer kubbelerin içinde dört geniş uydu tabakları, teşkilâtın bir grup çok 

güçlü gizli dinleme uzay araçları için aşağı bağlantı hizmetini yapıyordu. Bu uzay 

araçları, Vortex veya Mercury diye bilinen sadece mikrodalga kullanan bir gizli 

dinleme sistemi ve Magnum veya Orion diye bilinen çok frekanlı dev araç ihtiva 

ediyordu. İki jeo-senkron uydular öyle büyüktüler ki güçlü Titan-IV roketiyle 

fırlatılmaları gerekiyordu. Bu uydulardan alınan, bitişikteki Aerospace Veri Tesisinde 

analiz ediliyordu. Bu tesis 2000 yılında, bütün silahlı kuvvetler kısımlarından ve MGT 

sivillerinden 2900 analizciyi istihdam ediyordu. Diğer dinleme merkezleri gibi, Denver 

Merkezi de büyük bir genişleme geçiriyordu.  

9/11 hücumları olduğu zaman, MGT tesislerinin sadece yüzde yedisi Baltimore-

Washington bölgesi dışındaydı. Benzeri bir sürü hücumların teşkilâtı yok edeceği 

idraki, Mike Hayden’nın teşkilâtın önemli kısımlarını memleketin diğer kesimlerine 

taşımayı ciddi olarak düşünmesine sebep oldu. Teşkilâtın büyük parçalarını başka 

yerlere taşımanın diğer bir sebebi de güç [elektrik gücü] idi. Teşkilât, çok büyük 

miktarda veriyi işlemeye başladığında, enerjiye aç düşünme makineleri fazla mesaiye 
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başladılar. Muhtemelen, dünyanın en büyük süper güçlü bilgisayarlarının bir toplamı 

Ream Road’daki MGT başmerkezinde, penceresiz, iki katlı, 183,000 ayak-kare tesis 

olan Tordella Süperbilgisayar Binasındadır. Bu mırıldayan makineleri erimekten 

kurtaran sekiz bin ton soğutulmuş su santralidir. Hatta, hücumlardan önce bile, bütün 

o numara çiğneme çok büyük miktarda enerji tüketti – takriben, Maryland’ın başşehri 

Annapolis şehrinin yarısının tükettiği elektrik kadar.  

Hücumları müteakip, teröristleri aramasında MGT dağlar gibi veriyi toplamaya 

başladığında, teşkilâtın zaten çok büyük güç talebleri, Baltimore Gaz ve Elektrik 

şirketinin sınırlı miktarda enerjisini zorlamaya başladı. Problem o kadar ciddiydi ki, 

teşkilât teknisyenleri iki yeni multi-milyon dolarlık süperbilgisayarları Tordella 

binasında kurmaya, MGT’nın güç şebekesinin çöküp, bütün teşkilâtın sigortasını 

patlatacağı korkusundan cesaret edemiyorlardı.  

2006’ya doğru, tahminler bu korkulan durumun iki aydan iki yıla kadar bir zamanda 

oluşacağı idi. 2002’ye kadar MGT’nın şifre yapan kısmını idare eden Michael Jacobs, 

“Büyük bir elektrik kesintisi olduğunda, destek sistemleri tüm tesise güç temin 

etmekte kifayetsiz kalacaktır,” dedi. Diğer bir kıdemli teşkilât yürütücüsü, William 

Nolte, düzensiz güç kabarıp düşmelerine dikkati çekti. “Çok büyük bir bilgisayar 

santralin ve bir sürü hassas aletlerin var, onların güç kabarmalarına ve düşüşlerine iyi 

dayanabileceklerini düşünmüyorum,” dedi. “Aletleri yeniden kalibre etmek, 

kaybedilmiş fırsatlar ve çalışma zamanı ile uzun zaman alır.” 

Kısa menzilli bir çözüm olarak, teşkilât ilâve jeneratörler almayı ve Soğuk Savaş 

hedeflerine şifre kıran hücumlar için tasarımlanmış eski bilgisayarları kapatmayı 

düşünmeye başladı. Hatta, elektrik sistemi üzerindeki yükü azaltmak için yazın 

sıcaklığı iki derece arttırmaya başladılar. Bazı eski ve aktif hükümet yetkilileri, enerji 

problemleri 1990’ların sonuna doğru ortaya çıkmaya başladığında, daha büyük çare 
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aramadığı için General Hayden’i suçladılar. Birisi, “Geleceğe yatırım yapmak yerine, 

günü birlik kriz çözmenin uzun süren örneklerine uyuyor,” dedi. Diğer bir alarma 

geçen, Senato İstihbarat Komitesi müdürü, senatör John D. Rockefeller IV idi. MGT 

yetkilileri, “çeşitli kimselerin yapmalarını istedikleri ile öyle meşguldüler ki gücün 

yetmediğini anlamayı unuttular ve bu da milli bir felâket olurdu,” dedi. “Biz o yerin 

karanlığa gömülmesine müsaade edemeyiz,” diye ihtar etti. 

Bir muhtemel çözüm, çok büyük bir bina inşaatı idi. Bu, bir elektrik güç şehri 

yaratacaktı, teşkilâtın mevcut şehir ölçeğindeki kapasitesine ilâve olarak, 50 

megavolt amperlik tali istasyon, 50 megawatt’lık elektrik santrali ve diğer bir 36 

Megawatt’lık elektrik santrali ihtiva edecekti. Cevap, maden çıkartmanın çoğunu Fort 

Meade’den çıkarıp memleketin diğer enerjisi bol kısımlarına taşımaktı. 

Aylarca araştımadan sonra, veri merkezini MGT Texas’dan uzak olmayan Sony 

Elektronics’in eski bilgisayar çip fabrikasına taşımaya karar verildi. MGT bir kere yeni 

binayı onayladığında, mutadı veçhile, bir Columbia, Maryland emlâk yatırım şirketi 

olan Corporate Office Properties Trust (COPT) tarafından satın alınıyordu. Bu şirket 

binaları MGT ve onun contratçılarına kiralamakta uzmanlaşmıştı. Firma, keza, Milli İş 

Park’ının büyük bir kısmına da malikti. Bu ofis kompleksi, MGT’nın karşı tarafındaydı 

ve teşkilâtla iş yapan birçok şirketlerin bina kiraladıkları yerdi. MGT, COPT’dan bu 

Sony fabrikasını, şirkete iyi bir kârla, kiralayacaktı. COPT’un başkan ve CEO’su, 

Randall Griffin, “İstihbarat ve savunma kiracılarına artan derecede bağımlı olduk,” 

dedi, “Bilhassa, Eylül 11, 20012deki olayları müteakip, o sektörlerde artan 

faaliyetlerden dolayı.” 

Sony’nin 2003’de boşalttığı 470 bin ayak-kare tesise COPT 30.5 milyon dolar ödedi. 

20.2 hektarlık alanda yer alan bu tesis, Kuzeybatı (KB) Bexar İlçesinde Military Drive 

ve KB Loop 410 kesişmesinde yer alan 1 Sony Drive adresinde birbirine bağlı iki 
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araştırma ve geliştirme binalarından ibarettir. Şirket (COPT), MGT muhtemelen tesisi 

genişleteceğinden ve ilâve binalar inşa edeceği anlayışıyla, bitişikteki alandan diğer 

bir 32.1 hektarı kontrat altına koydu. MGT’nın planı, Texas Şifre Merkezi dediği yeri 

renove etmek için takriben 100 milyon dolar sarfetmekti. Akabinde de, çoğu mahalli 

takriben 1500 kimseyi orada çalışmak için istihdam etmekti. Tecrübeli teşkilât 

işçilerinin bir başlangıç grubu gelip bu yeni müstahdemleri bir diğer kiralanmış binada 

eğiteceklerdi. Bu diğer bina, San Antonio’da Wurzbach Road ve Karayolu 10 

kesişimine yakın,  eski Albertsons’ bakkaliye mağazası idi. 

Taşınmanın zamanı ilgi çekiciydi. Gerçi, teşkilât bu mülke 2005’de bakmaya 

başlamıştı ve hatta Sony binası için kira imzalamıştı, ama, sanki geriye duraklıyor 

gibi göründü. Projenin eğer hala yolunda gittiği sorulduğunda, MGT sözcüsü Don 

Webber, taşınmaya dair tereddütlü bir karşılık verdi. Webber, “MGT/CSS Texas’da 

yeni tesisler için MGT planlarına herhangi bir değişiklik hakkında mütalaa 

yapmayacağım,” dedi. “Herhangi bir hükümet programında olduğu gibi, değişen 

öncelikler, tahsisat müsaitliği ve görev esasları, planlanmış bir projenin görüşünü ve 

zamanlamasını değiştirebilir.” Şehir yetkilileri tesisi kaybedebileceklerinden 

endişelenerek, Ocak 2007 başında MGT genel merkezine gittiler. Bexar İlçesi hakimi 

Nelson Wolff, “Onlara Microsoft’u getireceğimizi söyledik ve bu da onların gözlerini 

gerçekten açtı,” dedi. 18 Ocak’ta da, Microsoft San Antonio’ya taşınma kararını 

resmen beyan etti. Üç ay sonra, MGT sessizce bir basın bülteni yayınlayarak, San 

Antonio mahallini kabul ettiğini belirtti.  

Hem MGT ve hem Microsoft, San Antonio’ya senelerdir bakıyorlardı. Şehrin, 

Texas’da en ucuz elektriği vardı ve eyalet hükümetinin kendi elektrik şebekesi vardı. 

Bu da, onu milli elektrik şebekesindeki dalgalanan kesilmelere daha az incinebilir 

yapardı. Bununla beraber, gene de, MGT nihai sözünü vermeden önce, Microsoft’un  
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orada olacağından emin olmak istedi.  

Boynuna kadar veri biçmesine girmiş bir teşkilât için, küçüklerinin büyük veri 

merkezlerine yakın olmasının bir çok faydaları vardır. Microsoft’un planı, 5150 

Rogers Road’da 18 hektarlık sahada 550 milyon dolara iki binalı kompleks inşa 

etmekti. 44 bin metre kare ile, bu tesis, MGT veri merkezi ile aynı ölçüdeydi ve her bir 

bina şehrin Alomodome stadyumu büyüklüğündeydi. En büyük fark, istidam edilecek 

personel sayısıydı. Birçok veri merkezi gibi, Mikrosoft kompleksinde her şey 

otomasyon içeriyordu ve dolayısıyla şirket aletleri işletmek için sadece yetmiş-beş 

kişi işe almayı planlıyordu. Mamafih, MGT bin beşyüz kişiyi istihdam etmeyi 

planlıyordu – router ve server’lerle dolu bir depoda bebek bakmak için çok fazla, 

fakat onlardan geçen veriyi analiz atmek için kafi.  

30 Temmuz 2007 günü, güneşli gök yüzü altında, beyaz bir Hummer limozine San 

Antonio’da Westover Hills kısmındaki boş bir alana geldi. Kapı açıldığında, beyaz 

gömlek ve hâki renkli pantolon ve kovboy çizmeleri giyen bir kadın indi ve geniş açık 

sahayı inceledi. Mikrosoft Küresel Vakıf hizmetleri başkan yardımcısı, Debra 

Chrapaty, yeni kompleks için sonradan açılış merasimini başlatacak ve bu lompleksin 

dünyanın en büyük yazılım şirketinin dijital beynini içereceğini belirtecekti.  

Chrapaty, “Biz bir bulut inşa ediyoruz,” dedi. “Bu bulut gök yüzündeki bir bulut 

değildir, San Antonio’da temelini atmak üzere olduğumuzdur.” Bu sanal bulut içinde, 

e-postaları, ani mesajları, fotoğrafları, videoları, yazılımları ve dünyadaki milyonlarca 

kullanıcının İnternet araştırmalarının  detaylarını geçiren on binlerce bilgisayar 

server’leri olduğunu belirtti. Chrapaty, Microsoft’un 280 milyondan fazla Hotmail 

müşterisi olduğunu ve bilgisayar sistemlerinin günde sekiz milyar mesaj işlemini 

hallettiğine dikkati çekti. Keza, şimdiki yerin bir başlangıç olduğunu ve Microsoft’un 

ikinci bir benzeri tesis kurarak toplam yatırımı bir milyar dolara çıkarmayı ümid  
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ettiğini belirtti. Diğer bir şirket idarecisi de, yeni veri merkezinin “İnternet’in yaşadığı 

yer” olacağını söyledi.  

Microsoft, kompleksin ilk safhasının  Temmuz 2008’de “hayata geleceğini” ümid 

etmişti. Bittiğinde, bina şirketin Quincy, Washington’da Mart 27, 2007’de faaliyete 

geçen yeni veri merkezinin ayna imajı olacaktı. Quincy gibi, San Antonio kompleksi 

de kimlikleştirecek hiçbir alameti olmadan mütevazı ve gizemli görünümlü olacaktı. 

Penceresiz ve bej renkli bina, dışarıdan yüksek güvenlik parmaklığı ile çevrilecekti.  

İçeride, müstahdemler el izini bilgisayardaki ile uyumlaştıracak bir biyometrik tarayıcı 

ihtiva eden telefon kulübesi ölçeğinde bir güvenlik kapısından geçeceklerdi. Üstelik, 

boyunlarında radyo frekanslı kimlik akillı çipi taşıyan bir tanıtım kartı 

taşıyacaklardı.Lobiyi geçtikten sonra, bir ufak grup işci, veri merkezinin 

operasyonlarını duvarları monitör dolu cam duvarlı bir kontrol odasından idare 

edeceklerdi. Başka yerlerinde, bina on binlerce bilgisayar server’i içeren kocaman 

beyin merkezleri arasında uzun koridorlardan oluşacaktı. Bu bilgisayarları 

16 20o oC C−  sıcaklığa soğutmak için, her bir merkezde buzdolabı büyüklüğünde 

klima cihazları ile dolu bir oda olacaktı. Elektrik kesilmesi halinde, diğer bir oda dev 

kamyonet büyüklüğündeki destek jeneratörlerinin başlamasından onsekiz saniye 

önce devreye girecek olan dev akü bloklarını ihtiva eder.  

Microsoft, Rogers Yolu üzerinde temel atarken, 12 km. ötede, işciler duvarları 

yıkıyorlar ve MGT’nın gelecek veri merkezinde zeminleri inşa ediyorlardı. Amerikan 

Haberleşmelerine mahkeme müzekkeresi olmadan bağlanmaya ilâveten, General 

Hayden Amerikalıların gün be gün, saatten saate ve saniyeden saniyeye ne 

yaptıklarını bilmek istedi. Nerede alış-veriş ettiklerini, ne satın aldıklarını, hangi 

filmleri seyrettiklerini, hangi kitapları okuduklarını, hangi otomatik geçiş gişelerinden 

geçtiklerini, satın aldıkları uçak biletlerini, kaldıkları otelleri ve yemek yedikleri 
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lokantaları bilmek istedi. Diğer bir tabirle, bunlar John Poindexter’in Pentagon’un 

DARPA’sında çalışırken geliştirdiği aynı Orwellci kavramdan, Total Information 

Awareness (TIA) - Tüm Bilgi İdraki cümlesinden oluyordu.  

Onun bu TIA’sinin umuma ifşasından sonra patlayan skandalı müteakip, Poindexter 

istifa etti ve Kongre proje için tüm parayı kesti. Fakat izleme projelerinin geri gelmek 

için gizemli bir yolu vardır, tamamen ölmek yerine, birçok fikirler ve kavramlar basitce 

DARPA’dan daha iyi sır tutmada başarı belgesi olan MGT’ye göç etti. Kongrenin 

2003’de ölü doğmuş programa tahsisatı kesmesine rağmen, gene de araştırmanın bir 

kısmının devam etmesine yetki verdi ve TIA teknolojisinin MGT’nın yabancı izleme 

operasyonlarında kullanılmasına izin verdi. Böylece, MGT, Bush iktidarının mahkeme 

müzekkeresiz izleme programı altında milyonlarca telefon çağrısnı yağma ederken, 

keza, Microsoft veri merkezinde depolanmış milyarlarca kayıdı elekliyebiliyordu. 

Böyle “işlemli” veriler, ziyaret edilen web sitelerini, araştırma motoruna sorulan 

soruları, telefon extralarını, kredi kartı kullanmalarını, hava yolları yolcu verisini, 

banka transferlerini ve e-posta başlık detaylarını içerir.  

Hatta, Başkan Bush tarafından verilen mahkeme müzekkeresiz yetkiler olmaksızın 

bile, bireysel bilgileri elde etmek Patriot – Vatanperver Kanununun yürürlüğe girmesi 

ve sık sık “National Security Latters (NSL) - Milli Güvenlik Mektupları” kullanımı ile 

çok daha kolay olmaya başlamıştı. 2000 yılında, yayınlanan NSL’lerin sayısı büyük 

bir rakam olan 8500 idi. Fakat 2003 ile 2005 arasında, Adalet Bakanlığı 2007 yılı 

genel müfettişlik raporuna göre, talepler 143074 ile gökyüzüne çıktı. Bu celplerin 

yüzde 60 ‘ının kaidelerle bağdaşmadığını ve diğer yüzde 22’sinin uygunsuz talepler 

ve yetkisiz bilgi toplanmaları dâhil rapor edilmemiş muhtemel kanun ihlâllerini ihtiva 

ettiğini teftiş ortaya çıkarmıştır. Yeniden gözden geçirilmiş Communications 

Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) – Kanun Uygulaması için 
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Haberleşme Yardımı Kanunu, sadece herhangi bir şirketin meselâ Microsoft gibi, 

işbirliği yapmayı reddetmesini suç yapmıyor, aynı zamanda da, şirket yetkililerinin 

böyle işbirliğini açıklamalarını da suç yapıyordu. 

Böyle geniş ölçüde suistimâlin açıklamaları pek çok Amerikalılara bir sürpriz olarak 

gelirken, bir milli güvenlik mektubunun bir çok alıcılarından biri olan bir ufak İnternet 

ulaşımı ve danışmanlığı şirketinin başkanına sürpriz gelmediler. “Mektup, bana, 

müşterilerimden biri hakkında hassas bilgiyi temin etmek emrini veriyordu,” dedi. “Bir 

hâkimin bu mektubu gözden geçirip onayladığına dair hiçbir alâmet yoktu ve 

meğerse hiç birinde böyle bir şey yokmuş. Mektup, benim müşterim dâhil hiç bir 

kimseye bundan bahsetmeme yasağı ile geliyordu ve FBI’nin bu bilgiyi talep ettiğini 

belirtiyordu. FBI’nin benim bunu umumda konuşmamı yasaklayan mektubun 

içeriğinden FBI’nin yetkisini suistimal ettiğinden şüphelendim ve mektup, FBI’nin 

hakkı olmayan bilgiyi istediğini gösteriyordu.” 

Bu idareci mahkemeye gitti ve emre karşı dava açtı ve FBI sonunda meseleyi bıraktı. 

“Fakat FBI halâ konuşma yasağını kaldırmadı. Bu da, benim başıma gelenleri, 

kanunla ve şirketime celben gönderilen milli güvenlik mektubuyla olan düşüncelerimi 

açıklamamı engeller,” dedi. “Konuşma yasağı altında yaşamak gergin ve gerçek 

dışıydı. Suç davası tehdidi altında, durumda bana ait ve bir NSL aldığıma dair basit 

gerçek de dahil bütün hususları, tüm meslekdaşlarımdan, ailemden ve 

arkadaşlarımdan saklamalıyım. Avukatlarımla buluşacağım zaman, kız arkadaşıma 

nereye gideceğimi veya nerede olduğumu söyleyemem. Dava ile ilgili herhangi bir 

belgeyi kız arkadaşımın bakamayacağı bir yere saklamam gerekiyor. Müşterilerim 

veya arkadaşlarım, NSL kanununun anayasaya uygunluğuna itiraz edip etmediğimi 

sorduklarında, onların yüzüne bakıp yalan söylemekten başka çarem yoktur. 

Bilhassa, mesele konusu tahkikatın kanuna uygunluğu hakkında süphelerim 
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olduğundan,  Hükümet için gizli bir espiyon olarak devşirilmeye ve bana yakın 

olanları aldatmaya zorlanmama içerliyorum.” “Bir noktada – o noktayı uzun zaman 

önce geçtik – gizliliğin kendisi demokrasimize tehdit olur,” diye ilâve etti.  

Bu sefer federal hükümetin veri madenciliği uygulamalarını inceleyen Kongre 

Araştırma Servisi tarafından yapılan diğer bir 2007 yılı çalışması, MGT’nin veri 

tarama ağına imada bulundu. MGT’nin Advanced Research and Development 

Activity (ARDA) - İleri Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti hakkındaki bir web 

sayfasından (şimdi kaldırılmış bir sayfa) bir statistik bahsetti: “Şimdilerde bazı 

istihbarat veri kaynakları ayda dört petabit oranla büyümektedir,” dedi. “Ve bu oran 

da artmaktadır.” Bu kitabın başında belirtildiği gibi, bu oranda giderse, veri tabanı bir 

yılda 48 petabit (PB) sığdırması lâzım, bu takriben belgelerle dolu bir milyar dosya 

kabinesi eşdeğeridir, 151 10PB B=  . Keza, 24 trilyon sayfalık bir metin’e de eşdeğer 

olacaktır.  

Eric Hazeltine 2004’de,  MGT’nin çok büyük bilgisayar gücünün bile bu akışla baş 

etmede zorluk çektiğini belirtmişti. “Ya bunun içinde boğuluruz veya sürfbord’umuza 

çıkıp üzerinde sürf ederiz ve o da bizi iter. Şüphesiz, zaten yaptığımız da budur.” 

Berkeley’deki Kaliforniya Ünİversitesinde yapılan ve dünyadaki veri temayüllerini 

ölçen bir çalışmaya göre, MGT çok sürf yapmaktadır. 2002’de dünyada 1.1 milyar 

telefon hattı vardı ve bu da, 15 exabyte’a ( 1815 10⋅ ) eşdeğer olan 3785 milyar 

dakika üretiyordu. Aynı zamanda, dünyada 1.14 milyar cep telefonu 600 milyar’ın 

üstünde telsiz dakikaları üretiyordu, bu da 2.3 exabyte’dır ( 182.3 10⋅ ). Sonra da, 

İnternet vardı ki 2002’de 32 Petabyte ( 1532 10⋅ ) veri içeriyordu ve o zaman 667 

milyon kullanıcı vardı. Bu kullanıcılar, 440,606 terabyte’lık e-posta dahil 532,897 

terabyte’lık ( 15532.897 10⋅ ) bilgi alış-verişi yaptılar.  
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Multiples of bytes 

SI decimal prefixes 

Binary

usage 

IEC binary prefixes 

Name 

(Symbol) 
Value

Name 

(Symbol) 
Value 

kilobyte (kB) 103 210 kibibyte (KiB) 210 

megabyte (MB) 106 220 mebibyte (MiB) 220 

gigabyte (GB) 109 230 gibibyte (GiB) 230 

terabyte (TB) 1012 240 tebibyte (TiB) 240 

petabyte (PB) 1015 250 pebibyte (PiB) 250 

exabyte (EB) 1018 260 exbibyte (EiB) 260 

zettabyte (ZB) 1021 270 zebibyte (ZiB) 270 

yottabyte (YB) 1024 280 yobibyte (YiB) 280 

Byte’ların büyüklük ölçüleri – Kaynak: Wikipedia-Petabyte 

 

Teşkilâtın süratle dolan veri tabanlarına akan bu kadar büyük miktarda bilgiyi analiz 

etmek için, MGT ve ARDA,  Novel Intelligence from Massive Data (NIMD) - 

Büyük Hacimli Veriden Taze İstihbarat denilen ve TIA benzeri bir grup sistemler 

geliştirdiler. Program, çok büyük bilgi miktarları üzerinde kullanılmak üzere veri 

maden çıkartma ve analiz aletleri geliştirmeye odaklandı. “Taze İstihbarat”, daha 

önce bilinmeyen fakat bilmecenin muhtemel kilit bir parçasına denir. “Massive Data 

– Büyük Hacimli Veri” ölçekle – bir petabyte veya fazlası – veya yapısı ile (meselâ, 
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multimedya, ses, haritalar, grafik, video, konuşulan metin, denklemler ve kimyasal 

formüller veya bunların hepsini bir araya getiren birleşimi) ölçülür.  

NIMD’nin kalbinde Cam Kutu denilen bir yazılım parçası vardır. Bu yazılım, 

analizcinin iş istasyonunda oturur ve onların çevirimiçi araştırma işlemlerini yakalar – 

aramalar, sonuçlar, karşıdan yüklemeler, incelenen belgeler ve verinin gönderildiği 

yerler. Cam Kutuda yakalanan veriye göre, analizcinin tekniklerini geliştiren ve 

otomatikleştiren modeller yaratılır. Benzeri analitik işlevler otomatikleştirilir ve çok 

geniş veriler üzerinde uygulanır. Nihai amaç, aslında, Microsoft serverlerinden veya 

AT&T’nin OC-192 hatlarından “akan veri petabyte’larının” robotik analizini yapmaktır. 

Verilerin “böyle önemine veya yapısına göre ayıklanması, hangi verinin 

kayıtlanmasını, hangisinin hemen gözden geçirilmeye alınacağını ve hangisinin bir 

daha bakmaksızın silineceği hakkında karar almada,” yardımcı oluyordu. ABD’nin 

bütün haberleşmeleri ve veri bağlantıları üzerinde tüm olarak tamamlanıp 

uygulandığında, gizli bir teşkilât tarafından yaratılan karmaşık algoritimlere uyan 

herkesin listelendiği gözlem listesini taramaya programlanmış gizli izleme makinaları 

tarafından herkesin kelimelerinin ve faaliyetlerinin elekleneceği bir cemiyet 

yaratacaktı.  

MGT’nin faydasız veri içinde boğulmasına benzer şekilde, sesli haberleşmeleri analiz 

etmede de başını suyun üstünde tutamıyordu. Onlarca senelik araştırmaya rağmen, 

teşkilât hâlâ sesli telefon konuşmalarında kilit kelime ve tabirleri etkili olarak bulma 

iktidarını mükemmelleştirmemişti. Bunlar sayıca pek çoktu ve pek hızlı geçiyorlardı. 

Hatta, Osama bin Laden’ini avlamanın birinci öncelik olduğu teşkilâtın Georgia’daki 

Orta Doğu Dinleme Merkezinde bile, gizli dinleme hala eski usulde yapılıyordu – 

Adrienne Kinne gibi analizciler her bir telefon çağrısını elle dinliyorlardı. Mevcut 

dinleyeci analizcilerden çok daha fazla sayıda telefon çağrıları vardı. 
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Bununla beraber, telefonik kelime saptaması bilimi, hem dış dünyada ve hem de  

teşkilât içinde ilerliyordu. Bu alanda ileri gelen şirketlerden biri Natural Speech 

Communication (NSC), Ltd., idi. Bu şirket, Verint, Narus ve NICE gibi dünyanın gizli 

dinleme merkezi olan bir İsrail şirketiydi. ‘Gizli Bağlantılar’ balosunun müdavimi Ami 

Moyal tarafından finanse edilerek  kurulan şirket, İsrail Savunma yayını web sitesinde 

(http://www.israeldefense.com/?CategoryID=412&ArticleID=441&CounterType=0) 

bahsedilen  bilgiye göre 15 senelik araştırma ve geliştirme sonucu olgunlaştırdıkları 

gizli dinleme ürünlerini, bir grup kimlikleri mahfuz Batılı İstihbarat Servislerine 

satmışlardır. Şirket, “NSC saptayıcıları dünyadaki bir çok teşkilâtlarda 

kullanılmaktadır,” diye belirtir. Moyal’e göre, “ABD Milli Güvenlik Teşkilâtına karşı 

rekabet edebileceğimizi taslamıyoruz, ama bizim bir bütünleyici ürünümüz var.” Diğer 

benzeri İsrail Böcekleme şirketleri gibi NSC’nin de keza İsrail İstihbaratına çok yakın 

bağları vardır. Şirket idare heyetinin beş üyesi arasında Shabtai Shavit, 1989’dan 

Address: 33 Lazarov St. P.O.Box 5212 Rishon-Lezion 75150, İsrael  
Phone: 972(3)951-9779  
Fax: 972(3)951-9671  
Email: guya@nscspeech.com  
Web Site: www.nscspeech.com  

 

1996’ya kadar Mossad başında hizmet etmiştir. O zamandan bu yana da, İsrail Milli 

Güvenlik Konseyi’ne ve Knesset’in istihbarat altkomitesine bir nasihatcı olmuştu.  

Shavit, “NSC Teknolojisi, dünyadaki istihbarat ve izleme sistemlerini güncelleyebilen 

bir teknolojidir,” dedi.” “NSC’nin, ani karşılık gerektiren güvenlik işlemleri için gerçek 

zaman içinde çok büyük miktarda ses verisini analiz için özel bir çözümü vardır. 

Keza, kelime-saptama teknolojisi, ses ve video verisinin büyük miktarları ile uğraşan 

ilâve pazarlarda büyük potansiyele maliktir. Bu teknolojinin uygun kullanılması, ses’in 
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bu günlerdeki analiz ve haritalanmasında büyük değişiklikler getirecektir ve ses 

verisinde gizli kıymetli bilgiden tüm faydalanmayı mümkün kılacaktır.” 

Şirkete göre, NSC’nin kilit kelime-saptama teknolojisi gerçek zamanda çok büyük 

sayıda telefon çağrılarını izlemeye muktedirdir. Şirket, “İzlemeyi gerektiren ses 

akımları sayısınin gittkçe artmasıyla, Key Word-Spotting (KWS) - kilit kelime-

saptama,  günde yüz binlerce telefon çağrısını inceleme ihtiyacına hitap eden yegâne 

yoldur. KWS insan ajanların en ilgili çağrılara odaklanmalarına ve dolayısıyla izleme 

işlemini mükemmelleştirmesine yardımcı olur. Bu ajanları lüzumsuz malzeme 

üzerinde çalışmalarından serbest bırakır ve insan kaynaklarından daha iyi 

faydalanmaya sevkeder . . . Bu organizasyonlar devamlı izlemeyi gerektiren dev 

miktarda ses kaynakları seline maruz kalırlar. Bu kadar dev miktarda veri varsa, 

sadece insan kaynaklarını kullanmak bir seçim değildir. KWS teknolojisi bu 

organizasyonları taramaya ve ses malzemesinin önceliğini saptamaya, dolaysıyla en 

önemli konuşmaların ilk olarak incelenmesine muktedir kılar.” 

MGT için, NSC kilit kelime-saptama yazılımının beyenme yaratan özelliği, bu ürünün 

çeşitli Arapça lehçelerde mevcut olmasıydı. Şirket, “Bu özellik, Levantin lehçesinde 

Arapça konuşanların geniş ve temsili veritabanını içeriyordu,” dedi. Bu lehçe, “İsraiili 

Araplar, Ürdünlüler ve Filistinliler tarafından konuşuluyordu. Özel bir problem, okunan 

konuişmada bulunan Standard klasik biçimlerini değil, lisanın günlük konuşmada 

kullanılan konuşma yerel tabirlerini toplamaktı.” 

Telefon çağrılarını hedeflemeye derinen bulaşmış ve MGT ile yakinen bağlı diğer bir 

şirket, Nexidia, Ltd. idi. Fakat, bir çok sesli haberleşme kanallarında gerçek zaman 

kelime-saptaması yapmak yerine, Nexidia, önceden kaydedilmiş telefon çağrılarını 

çok büyük bir hızla analiz etmede uzmanlaşır. Şirkete göre, kaydedilmiş telefon 

çağrılarını gerçek zamandan “169 bin’den 548 bin’e kadar defalarca daha hızlı analiz 
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eder.” Böylece, Nexidia, “Bu teknoloji, sekiz bin saatten fazla (hemen hemen bir 

yıllık) sesli veriyi bir günde araştırılabilir hale getirir.” diye bahseder. Şirketin ilk 

müşterileri arasında MGT vardı ve idare heyetinde de, MGT’nin eski direktörü (1996-

1999) ve Mike hayden’nin selefi Korgeneral Ken Minihan vardı. Ken Minihan, daha 

önce de, ABD Savunma İstıhbarat Teşkilâtı direktörüydü (1995-1996).  

Keza, şirketin kurucusu Mark A. Clements’e verilen ödüller ve kontratlar arasında, bir 

çoğu MGT’dendi. Bunlar arasında, Clements’in  Ocak 2000’den Ağustos 2003’e 

kadar üzerinde çalıştığı, “Fısıldanan konuşmanın analizi” başlıklı konu vardı. Bu 

başlıktan, MGT’nin aklında, muhtemelen George Orwell’in geleceğe ait 1984 başlıklı 

korkulu cemiyet romanı vardı. Kitabında, Orwell, “Winston’un çok alçak bir fısıldama 

üstündeki herhangi bir ses, o tarafından hissedilecekti . . . huydan içgüdüye 

dönüşmüş şekilde yaptığın her sesin işitileceği ve karanlık dışında her hareketin 

inceleneği farzı altında yaşamak zorundaydık – yaşadık.” diye yazdı. Orwell’in 

Ağabey’inin sınırlarının farkında olarak, MGT alçak fısıldamaların bile 

mikrofonlarından kaçmasını önlemeye zahiren kararlıydı.  
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ÖNCÜ 

 

 

Kelime saptamanın çok ötesinde, MGT keza, Orwell’in Düşünce Polisinin çok faydalı 

bulacağı diğer bir alet geliştirmektedir – halkın ne düşündüğünü bilecek şekilde 

tasarımlanmış bir yapay bilgi sistemi. Bir beyin için zaten fazla olan tüm İnternet ve 

binlerce veritabanı göz önüne alındığında, cihaz istihbarat analizcisi tarafından 

sorulan karmaşık sorulara aniden cevap verebilecektir. Gittikçe artan şekilde daha 

fazla veri toplandığında – telefon çağrılarıyla, kredi kartı ödeme fişleri, Facebook ve 

Myspace gibi sosyal ağlarla, GPS (Global Positioning System – Küresel Konum 

Sistemi) izlemeleri, cep telefonu jeokonumu, İnternet araştırmaları, İnternetten kitap 

satın almaları ve hatta  karayolları veya köprülerden otomatik geçiş sistemi gişe 

kayıtları – belki bir gün sadece insanların nerede oldukları ve ne yaptıkları değil, fakat 

ne ve nasıl düşündüklerini de bilmek mümkün olacaktır. Bu sistem öyle zorla 

sokulgan ki en azından bir araştırmacı, böyle güçlü bir silahı çok az sorumluluğu olan 

çok gizli bir teşkilâtın ellerinde bırakmanın tehlikelerini mazeret göstererek istifa etti.  

Aquaint (Advanced QUestion Answering for INTelligence – İstihbarat için İleri Soru 

Cevaplama) diye bilinen bu proje, uzun seneler Advanced Research and 

Development Activity (ARDA) – İleri Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti’nde çalışan bir 

MGT bilim adamı tarafından işletildi. 1 National Business Park’taki MGT Araştırma ve 

Mühendislik binasında Oda 12A69’da konumlanan ARDA, istihbarat muhitinin bir 

çeşit DARPA’sı olarak teşkilât rtarafından kurulmuştu. Bu yerde, John Poindexter’in 

adı kötüye çıkmış Total Information Awareness (TIA) – Tüm Bilgi İdraki projesi 
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doğmuştu. Sonradan, Yıkıcı Teknoloji Ofisi ismi verilen ARDA, şimdi Intelligence 

Advanced Research Projects Activity (IARPA) – İstihbarat İleri Araştırma Faaliyeti’ne  

değişti.  

Bir çeşit gizli dinleme ve diğer casusluk aletleri için milli laboratuar olan IARPA, 

2009’da 13,333 metre karelik yeni evine taşınacaktır. Bu bina, College Park, 

Maryland’daki yeni M Kare Araştırma Parkının bir parçası olacaktır. 222 bin metre 

karelik bu dev kompleks, Maryland Üniversitesi işbirliği ile işletilecektir. Maryland 

Üniversitesi araştırma ve ekonomik geliştirme yardımcı başkan yardımcısı, Brian 

Darmody, IARPA’yı ima ederek, “Bütçeleri gizlidir, ama anladığım kadarıyla 

tahsisatları boldur,” dedi. “Burada, kendi binalarında olacaklar ve büyüyeceklerdir. 

Onların görevi artmaktadır.” 

Şayet IARPA casus dünyasının DARPA’sı ise, Aquaint belki TIA’nin yeniden 

hortlamış şeklidir. Hayden, Cheney ve Tenet (Bush iktidarı sırasında CIA Direktörü) 

tarafından Temmuz 2003’de bilgi verildikten sonra, Senato İstihbarat Komitesi müdür 

yardımcısı senatör Jay Rockefeller IV, Cheney’e eleştiren bir mektup yazdı. “Bu 

günkü toplantıyı düşündüğümde,” dedi, “John Poindexter’in TIA projesi aklıma geldi, 

bu da beni iktidarın güvenlik, teknoloji ve izleme hususnda gittiği yol için sinirlenmeye 

sevketti.” 

1990’lara giden Aquaint’in orijinal amacı çok büyük bir samanlıkta doğru iğneleri 

bulmanın zeki bir yolunu geliştirmek ve ve bir soruya cevap bulabilmekti. TIA ile 

olduğu gibi, bir çok üniversiteler projeye beyin gücü katmaları için davet edildiler. 

Fakat 9/11 hücumlarından sonra, mahkeme müzekkeresiz gizli dinleme programının 

yaratılması ve çok büyük veritabanlarının inşası ile proje daha acil bir durum almaya 

başladı. 
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Bir 2004 pilot projede, New York Times, AP Haber Ajansı ve Çinli Xinhua Haber 

Ajansı İngilizce bölümünden alınan ve 1998 – 2000 aralığını kapsayan bir veri kütlesi 

oluşturuldu. Sonra, on üç ABD askeri istihbarat analizcisi veriyi araştırdı ve malzeme 

üzerine temellenmiş bir grup senaryo buldular. Nihayet, bu senaryoları kullanarak bir 

MGT analizcisi elli konu geliştirdi ve her bir konuda Aquaint bilgisayarlı beyininin 

cevap vereceği bir seri sorular yaratıldı. “Japonlar Senkakus’u korumak için güç 

kullanacaklar mı?” bir soruydu. “PLA [People’s Liberation Army – Halk Kurtarma 

Ordusu (Çin Ordusu)] ile Hong Kong mükimleri arasında ne tip anlaşmazlıklar ve 

çatışmalar rapor edilmiştir?” diğer bir soruydu. Ve “Bu casus halkasında iştirak 

edenler kimlerdi ve birbirleriyle nasıl ilişkiliydiler?”, bu da üçüncüydü. O zamandan 

beri MGT, sistem karmaşıklığı üzerinde – evet veya hayır yerine makale gibi cevaplar 

ve daha geniş veri hacimleri kullanmak üzerinde inşa etmeye teşebbüs etti. Bir eski 

Aquaint araştırmacısı, “Karmaşık soruşları anlamada ve onlara cevap vermede, 

teknoloji bir robot gibi davranır,” dedi. “2001: A Space Odyssey’i düşün ve en 

hatırlanabilir karakter HAL 9000, Astronot David ile konuşuyor. Biz şimdi bu sistemi 

inşa ediyoruz. Biz HAL inşa ediyoruz.” Doktorasını Columbia’dan alan ve ABD 

vatandaşlığına kabul edilmiş olan bu araştırmacı program üzerinde birkaç sene 

çalıştı ve sonunda ahlâki endişelerden dolayı terk etti. “Sistem soruya cevap bulabilir, 

‘X, Y hakkında ne düşünüyor?” dedi. “hükümet için çalışmak güzel, ama diğer 

insanların gizliliklerine bakmak istemiyorum. İnsanlara yardım etmekle ilgileniyorum, 

doktorlara ve hastalara insanların hayat kalitesi için yardım etmek istiyorum.” Bu 

araştırmacı şimdi bir tıp muhiti için benzeri araştırma teknikleri geliştimek üzerinde 

odaklanmaktadır.  

“Geçen on başkan seçimlerinde ana gündemler neydi?” gibi karmaşık sorulara cevap 

vermeye muktedir bir süper akıllı araitırma motoru, umuma çok yararlı olacaktır. 
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Fakat aynı iktidar, MGT gibi bir teşkilâtın – tamamen gizli, sık sık kanunun üstünde, 

denetlemeye dirençli ve Amerikalılar hakkında petabyte’lık bireysel bilgiye ulaşabilen 

– ellerinde sivil hürriyetler ve şahsa özellik kabusu olabilecekti. IARPA için bilgi 

istismarından sorumlu Aquaint proje lideri John Prange, “Unutmamalıyız ki nihai 

amaç, sonuçları işlemsel kullanıma koymaktır,” dedi.  

Bir kere kurulup çalışmaya başladıktan sonra, eski gazetelerin veritabanı, teşkilâtın 

mahkeme kararsız veri emme hortumlarıyla toplanmış büyük bireysel bilgi denizini 

içermek için çabucak genişletilebilirdi. Kontrolsüz, hangi Amerikalıların muhtemelen 

güvenlik tehlikesi arzettiklerini – veya savaş karşıtı eylemler gibi belli bir sebebe ılımlı 

olduklarını ona sorabilirlerdi. Böylesi, zaten 1960’larda ve 1970’lerde yapılmıştı [O 

zamanlar bilgisayarla değil, bir nevi fişleme gibi elle yapılmıştı]. Aquaint robot casus o 

zaman şahsın çevirimiçi satınaldığı kitap tipleri veya gevezelik odası konuşması veya 

ziyaret edilen web siteleri üzerinden – veya benzeri veri birleşimi üzerinden karar 

verebilir. Böyle bir sistem herkesin her günkü faaliyetleri üzerinde dondurucu bir etki 

yaratacaktır – eğer bu kitabı satın alırsam veya o web sitesine gidersem veya bu 

yanıtı yaparsam, Aquaint bilgisayarı ne düşünecek? Bir terörist veya bir casus veya 

bir yıkıcı olmaktan şüphe edilecekmiyim? 

Mamafih, bilgi toplamak MGT için anlamaktan daha az bir problemdi ve bu da lisanı 

bilmek demektir. Lisan iktidarını genişletmek için, teşkilât yeni bir organizasyon 

kurdu, Center for Advanced Study of Language (CASL) - İleri Lisan Çalışma Merkezi 

ve M Square Research Park’da IARPA’ya yakın bir binaya koydu. Fakat, yabancı 

kelimelerin manalarını öğrenmekted çok ötede, CASL, Aquaint gibi, birisinin kafasına 

girmeye teşebbüs eder ve ne düşündüklerini anlamaya çalışır. Bir çalışma alanı, 

davranışlarını seyredip konuşmalarını dinlemekle birisinin yalan söyleyip 

söylemediğine karar vermeye teşebbüs etmektir. Bir CASL belgesine göre, “Bilhassa, 
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aşikâr olmadıkları zaman, meselâ bir fiil zamanındaki değişim veya çok kısa yüz 

ifadeleri gibi, birçok aldatma işaretlerinin kimlikleştirilmesi zordur. CASL  

araştırmacıları, aldatıcı işaret birleşimlerini kimlikleştirme yollarını tavsiye edebilmek 

için bu işaretleri detaylı olarak ileri ölçme ve statistik analiz teknikleriyle 

çalışmaktadırlar.” 

Diğer bir odaklanma alanı, kısmen deşifre olmuş mesajlar veya hatalı sabit disk veya 

bir konuşmanın sadece yakalanmış bir tarafı gibi “tamamlanmamış yabancı metinle 

gittikçe artan çalışma ihtiyacıdır.” Merkez teşkilâtın şifre-beyinlerinin boş yerleri 

doldurmalarını teşvik etme yollarını bulmaya teşebbüs etmektedir. Raporda, “Karşılık 

olarak, CASL’ın tanımsal nörobilim timi çalışan hafızanın metindeki boş yerleri 

doldurma yeteneğinin tanımsal temelini çalışmaktaydı. Bu araştırmada, 2006 yılında 

aldıkları güçlü ve yüksek yoğunluklu elektro ansefalografy (EEG) makinesini 

kullanarak önemli ilerlemeler katettiler.” Bu gayret, çok usta şifre analizcisi bir 

mesajdaki kaybolmuş kelimeleri ve deyimleri doğru olarak tahmin ettiğinde, beynin 

hangi kısımlarını kullandığını keşfetmeye yöneltilmişti.  

B sınıfı bir bilimkurgu filmine benzer şekilde, CASL müstahdemleri kendi beyin 

dalgalarını kontrol etmeye eğiterek aptal kafaları yaratıcı dahilere çevirmeye 

teşebbüs etmektedir.  “Tanımsal nörobilim timi karşı düşünceyi araştırmaktadır: lisan 

işi için kıymetli olan yaratıcı, icatçı ve esnek düşünme. Karşı düşünceyi, EEG ve 

nörobiyolojik geribesleme kullanarak geliştirme yollarını bulmaya çalışıyorlar. Beyin-

dalga faaliyetinde bir değişmenin yaratıcı fikirleri üretmede kritik olduğuna inanılır, 

böylece tim, idaresi altındakilerini beyin-dalga faaliyetlerini değiştirerek eğitir.” 

Şimdi, MGT uzaktan suikastle görevlenmeye başladığından, CASL keza, Yemende 

al-Harethi ve refakatçilerine yaptıkları gibi, CIA onu Hellfire füzesi ile vurmadan önce 
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tam olarak kimin konuştuğunu kimlikleştirmenin daha iyi yollarını bulmaya çalışıyor. 

Rapor, “CASL araştırmacıları, sosyo-lisansal bilgiyi konuşmacı tanınması ve 

kimlikleştirilmesi teknolojisine uyguluyorlar. Tim, fonetik, sosyo-lisansal konuşma 

analizi ve kültüründen iç güdüler getirerek bir forenzik inceleme yapmak için bir 

protokol geliştirdi. İlâve olarak, tim, sosyo-lisansal ontoloji veya lisansal değişme ile 

birbirini etkileyen sosyal değişkenleri – ırk, cinsiyet, yaş, vs. -  temsil eden bir 

organize sistem üzerinde çalışmaktadır.” 

Aquaint, NIMD, Cam Kutu, tanımsal nörobilim araştırması, beyin-dalga kontrolü, 

konuşmacı tanınması ve diğer birçok projeler, Öncünün bir parçasıdır. Öncü, 

MGT’nin digital, cep telefonu, fiber-optik dünyasındaki gizli dinleme operasyonlarını 

modernize etmedeki hızlı itmenin kod adıdır. Hayden, Öncü’yü rakip sistem 

Thinthread yerine başlangıçta seçmişti. Thinthread sistemi, teşkilâta telefon 

çağrılarının ve e-postaların başlangıç ve varış noktalarını izlemede daha büyük bir 

yetenek verecekti. Öncü, 2000 yılında başladı, başlangıçta kötü gitti ve sonradan da 

daha kötü oldu. 

197 milyon dolar değerinde ilk kontratlar, çok az bilinen ve onsekiz ay önce sahibinin 

bodrumundan çalışan bir şirkete gitti. Conquest şirketi 1989’da eski teşkilât 

müstahdemi Norman G. Snyder tarafından Maryland, Severna Park’taki evinin 

bodrumunda kurulmuştu. Bu evin, Laurel’de şirket  yürütücülerinin haftalık 

toplantılarını yaptığı Denny’s lokantasına (ABD’de orta-vasat ve ekonomi tipi 24 saat 

açık, meşhur lokanta zinciri) yakınlığı avantajı vardı. Snyder, “Beş veya on sene 

önce, MGT Conquest gibi bir şirketi hiç seçmezdi,” dedi. Sonrada, şirketi teşkilâtın 

National Business Park - Milli İş Parkı’na taşıdı. 

Sonradan, MGT’inin bir çok devleri –SAIC, Boeing, Computer Science Corporation, 

IBM, Litton – katıldılar. Fakat Öncü baştan beri tahmin ötesinde çok büyük maliyet 
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aşımından ve uzun gecikmelerden muzdarip oldu ve durum hiç iyileşmedi. Hayden, 

işleme yapabileceklerinden çok daha fazla bilgiyi gizli dinlemenin ana problemlerden 

birisi olduğunu belirtti. “Projenin ön kısmında, toplama üzerinde çok daha iyi 

başarımız oldu,” dedi. “Toplamayla daha fazla başarılı olduğunda, veri okyanusunda 

daha fazla yüzüyorsun. Dolayısıyla, aslında Öncü, bilgi kitlelerini idare etmede ve 

bunları Amerikalı karar vericiler için kullanılabilecek şeylere dönüştürmede bize 

yardım etmesi için tasarımlanmıştı. Amerikan cemiyetinde bu boyutta veri hacimleri 

ile uğraşacak başka bir eleman yoktur.” 

Hayden ve onun ticari ortakları, yüzmediklerini fakat maliyet aşımları büyümeğe 

başladığında o veri okyanusunda boğulduklarını çabucak idrak ettiler. Teşkilâtın 

genel müfettişi probleme baktığında, özel sektör kontratçılarının “yetersiz idare ve 

kontrolünü” ve yapılan iş için fazla ödeme yapıldığını buldu. Hayden, “Maliyetler, 

diyebilirim ki, yüzlerce milyon dolar ölçüsüne varan tarzda tahminlerden daha 

fazlaydı,” diye kabul etti. “Gecikme kaymaları aslında maliyetten daha kötüydü. 

Kaydıkça, maliyetler daha da arttı. Fakat, biz maliyetleri iki yüzden birkaç yüz milyon 

dolara kadar düşük tahmin etmiştik. Tekrar, bunu yaparken başımıza gelen buydu. 

Herkesin tahmin ettiğinden çok daha zordu.” Hayden, teşkilâtın çok fazlayı çok kısa 

zamanda yapmaya kalktığını söyledi. “Öğrendik ki, büyük sıçrama adımı atarak Ay’a 

fırlatmaya çalışarak  tasarruf edemeyiz ve spiralli gelişme, azar azar artan ilerleme ile 

çok daha iyi yapabiliriz,” dedi.  
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ÇALKANTI 

 

 

Ağustos 2005’de direktör olunca, Korgeneral Keith Alexander, Hayden’in 

hatalarından öğrenmeye ve sinyal istihbaratının (Sigint) üç belâlı problemine, hacim, 

hız ve çeşit, çok daha küçük adımlarla yaklaşmaya karar verdi. Öncü’nün amaçlamış 

olduğu gibi Sigint’in tek birleşik teorisinden ziyade, Alexander sistemin bireysel 

parçalarını öğrenmeye daha fazla odaklandı. “Büyük bir sıçrama yapıp, bütün yolu 

katetmekten ziyede, zannederim, verimli olarak yapmanın yolu, daha hızlı atılan 

küçük adımlardır,” dedi, “veriyi nasıl idare edeceğin, o veriyi nasıl gördüğüne ve 

ülkemizin ihtiyacı olan endüstriyel-çağ analizinden bilgi-çağı analizine nasıl 

sıçrayacağımıza bağlıdır.” 

Programla aşikâr kıdemli bir memur, “Öncü’nün yeni şekli, Öncü’nün takipcisi, gökteki 

büyük börek çok gizli halef şimdi Çalkantı diye adlandırılıyor,” dedi. Kurulduktan 

hemen sonra, Kongre sorular yükseltmeğe başladığında, Çalkantı ismine göre 

yaşadı. Mart 2007’de Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi tarafından hazırlanan bir 

belge, “MGT’nin dönüşme programı Öncü, şiddetli idari problemlerden dolayı sona 

erdirilmişti ve halefi Çalkantı, en azından Soğuk Savaşın sonundan beri MGT’nin 

muzdarip olduğu benzeri idari noksanlıkları geçirmektedir,” dedi.  

Bir ay sonra, Alexander bir iç tetkikin, Hayden sekiz sene önce teşkilâta ilk geldiğinde  

yapılan çok benzer bir çalışmaya dikkat çekici tarzda benzer sonuçlarını aldı. Görev 

Teşkilâtın şifre analiz başkan yardımcısı, George “Dennis” Bartco tarafından 

yönetilen görev grubu, “İhtiyacımız olan MGT’yi idare etmede, idareden ve 
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kendilerimizden beklediklerimizde temel değişikliktir,” dedi.  “Amaç birliği” eksik olan 

teşkilât “kimlik kriziyle” yüz yüze idi ve bir “temel idari kültür değişimini yapamadı.” 28 

sayfalık gizli rapor, tekrar tekrar yön ve hem idare hemde iş gücü arasında birlik 

eksikliğine değindi. “Eşitlerimize (iş arkadaşları) teslimiyat için güvenmiyoruz,” dedi. 

“Parçalanmalar şirkete [MGT idaresi] güveni engelledi. Güven yokluğu MGT 

organizasyonal yapılarında ve davranışlarında şirket boyunca görülmektedir.” 

Yirmi-dört üyeli panelin tavsiye ettiği çözümleri arasında, teşkilâtın “ortak amacı 

kararlaştırması, bu amaca uyumlu planlar ve stratejiler geliştirmesi, bütün 

kaynaklarımızı idare etmesi ve mükafatları planlarımızın başarılı yürütülmesine 

bağlaması geliyordu.” Bartco, ayrı bir sütun içinde, daha önceki Hayden zamanı 

raporda belirtilen zahiri ilerleme yokluğunu gösteren bir teşkilât yayını yazdı. “Eğer bu 

tavsiyeler daha önceden yapılmışsa, bu sefer ki fark nedir?” diye sordu ve ilave 

ederek, Şimdi “değişmenin zamanıdır.” “Böyle olmalıdır. Millet bize busadece bu gün 

değil, fakat yarın için de güveniyor.” 

Fakat en çok rahatsızlık veren denetleme yokluğu idi. Görev grubu, “Açık bir ölçüm 

ve yürütme performansının sorumluluğu yok,” dedi. Bu, istihbarat muhiti içinde morali 

ölçen diğer bir raporda dokunulan bir husus olabilirdi. İstihbarat muhiti içinde kıdemli 

idarecilerin sadece yüzde 46’sı “kıdemli liderlerin takip edilen yol ve uygulamaları” ile 

tatmin olduklarını ve sadece MGT idarecilerinin yüzde 43’ü ile.  

Maalesef, sorumluluk çağrısına rağmen, teşkilât içinde Government Accounting 

Office (GAO) – Hükümet Sorumluluk Ofisi [Türkiyede Devlet Denetleme Kurumuna 

tekabül eder], Kongre’nin bekçi köpeği teşkilâtı, için ayrılan oda boş kalmaktadır. 

GAO direktörü, Genel Müfettiş, David M. Walker, “MGT’de hala bir yerimiz vardır,” 

dedi. “Bunu sadece kullanmıyoruz ve kullanmama sebebimiz Kongreden bir talep 
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almamamızdır. Dolayısyla, kimselerin orada oturarak ellerini oğuşturmalarını 

istemiyorum.” 

MGT gittikçe daha az sorumlu olurken, daha ve daha fazla güvenilir olmaya başladı – 

çoğunlukla, CIA’den gelen faydalı insan istihbaratı yokluğu yüzünden. Şimdi, 

istihbarat muhitinde, artık bir teşkilâtın, yani CIA’nin donuk performansı, baştanbaşa 

Avrupa’daki milyonlarca dolarlık paravan şirketlerini artık faydalı istihbarat 

üretmedikleri için kapattıklarında, açıkca ortaya çıkmıştı. Yatırım bankaları ve diğer 

şirketler olarak poz yapan paravan şirketler, gizli hizmet memurları kaynaklar ve bilgi 

geliştirmeye teşebbüs ettiklerinde bir örtü olrak hizmet ediyorlardı. Fakat istihbarat 

yerine bu paravan şirketler sadece fazla miktarda fatura ürettiler, bu da bir düzine 

ofisten onunun kapanmasına yol açtı. Eleştirenler, bu başarısızlığı teşkilâtın artık 

gerçeklerle temasının kaybolduğunun bir örneği olarak gördüler. Temsilciler 

Meclisinin Cumhuriyetci üyesi Michigan’dan ve Temsilciler Meclisi İstihbarat 

Komitesinde ikinci mertebede üye ve teşkilâtın bir kuvvetli savunmacısı olan Peter 

Hoekstra, “İstihbarat muhitinin muhtelif hedeflere uymak için işleminde temel 

değişiklikleri yaptığına inanmayın,” dedi.  

CIA’nin 9/11 hücumlarına kadar süren başarısızlıkları [ Çevirenin Notu: Aslında 

CIA başarısız değildi  ve 9/11 hücumları ve Irak Kütle İmha Silahları 

hakkındaki  muhtemel yanlış istihbarat uyarılarını, Bush iktidarının bu 

hücumları ve Irak sebebini oluştuklarında savaş mazereti olarak kullanma azim 

ve planından  dolayı, o zaman ki CIA Direktörü, yunan asıllı  George Tenet 

(Tenetis) tarafından, Başkan Bush’a olan ‘Done deal, Slam dunk!,  – olmuş 

bitmiş bil’ ifadesinden de bilindiği gibi  kasden hatalı durumlara  yöneltildi ve 

günah keçisi yapıldı. Bu durumun bilhassa 9/11 ile igili  kısmının izahı bu 
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kitabın 1. kitabında geniş bir açıklıkla yapılmaktadır.], Irakta savaşa sebep olan 

Kütle İmha Silahları sorusundaki kekelemeleri ve şimdi de bütçesine milyarlarca dolar  

eklenmesine rağmen güvenilir insan istihbaratı yokluğu düşünüldüğünde, teşkilât bir 

kıymet yerine daha ziyade istenmeyen bir sorumluluk olmaya başlamştı. Sonuç 

olarak, Bush ve Cheney, istihbarat ve siber savaşı yöneltmek için MGT’ye ve 

Çalkantı’ya dönmeye başladılar. Program bilgisi olan bir kıdemli yetkili, “Bush, 

Alexander’a bunun üzerinde ‘bir Manhattan Projesi’ istediğini söyledi,” dedi. Bush ve 

onun kadar Cheney de Alexander’a yakın olmak istediler ve bu da MGT şefini 

mütearrız olmaya sevketti.  

Alexander, MGT Direktörü olarak sadece memleketin en üst gizli dinleyicisi değil, çok 

az bilinen Ağ Savaşı için Ortak İşlevsel Bileşke Kumandasının kumandanı olarak 

milletin baş haker’i idi. ABD Stratejik Kumandanlığının çok gizli bir elemanı olan bu 

birim Amerikanın siber savaş merkezidir ve MGT’de yer alır. ABD Hava Kuvvetleri 

keza, Texas’daki Lackland Hava Üssünde Siber operasyon merkezi, Hava Kuvvetleri 

Bilgi Savaş Merkezi, işletmesine rağmen amacı daha ziyade savunma içindir. 

MGT’de, amaç nüfuz etme, istismar ve hücumdur. Bir yetkili, “Ağları izlemede, içeri 

girip toplamada ve içeri girip [kasden] bir şeyleri geride bırakmada çok iyi başarıları 

olmuştu,” dedi.  

Ağlara gizli bağlanmak için tasarımlanan virüslere ilâveten, geride bırakılan şeyler, 

yazılım viruslerinin soy silsileleri ve belli bir zamana kadar ölü gibi harketsiz kalan 

lojik bombalar içerir. Bir kere hayata geçince, içeriden bilgisayar’ın verisini imha eder. 

Şimdi Milli İstihbarat direktörü olan Mike McConnell, MGT direktörü olarak emekli 

olmasından kısa bir süre sonra, sadece birkaç haftalık hazırlıktan sonra bir millete 

“çok büyük zarar” verecek bir düzineden fazla insan tanıdığını bahsetmişti.  
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MGT’nin gittikçe artan şekilde siber savaş içine girmesinin farkında olarak, Rusya 

başkanı Viadimir Putin Mart 2008’de, uluslar arası ve yurt içi bilgisayar ağları 

arasındaki bağları sınırlandırarak, hükümet bilgisayar ağlarını hücumdan korumaya 

tasarımlanmış bir sürü idari emirler imzaladı. ABD istihbarat teşkilâtları tarafından 

uzun zamandır kullanılan pratiğe benzer şekilde bu önlemler, “devlet veya resmi 

sırlara” ulaşımlı bilgisayarların yurt dışına çıkan ağlara bağlanma yeteneğini kısıtlar. 

Bu resmi emirler, “bilgi sistemleri, bilgi ve haberleşme ağları ve devlet sırlarını veya 

bir devlet teşkilâtından resmi sırları içeren bilgiyi depolama, işletme veya nakletmede 

kullanılan bilgisayar aletleri, Rusyanın dışına çıkan ağlara bağlı ağlarda işlememesi 

gerektiğini belirtir.  

MGT’nin siber savaşla uğraşması 1996’ya kadar gider. O zaman, CIA direktörü John 

Deutch MGT’de bir  “siber savaş” merkezi yaratma planlarını açıklamıştı. Deutch, 

“Elektron nihai bir hassas güdümlü silahtır,” diye uyardı. Bilgi İşlem Teknoloji Merkezi 

MGT’de 1999’da kuruldu ve ağ istismarı ve hücum konusunda ileri gelen bir 

organizasyon oldu. Sonrada, Temmuz 2002’de, Başkan Bush ilk defa olarak ABD’nin 

yabancı bilgisayar ağlarına karşı nasıl hücumlar yapacağını kontrol eden kaideler ve 

hükümler geliştirilmesi için MGT dâhil tüm milli güvenlik muhitini yönlendiren çok-gizli 

bir emir imzaladı. 

Milli Güvenlik Başkan Fermanı No. 16 diye bilinen bu emir, Çinden Pakistan’a kadar 

bir sürü ülkeye gizli ön saldırmalı siber savaş açmaya başkanı yetkili kılıyordu. 

Konvansiyonel olmayan savaş uzmanı ve Donanma Lisans Üstü Akademisinde 

savunma analizi doçenti olan John Arquilla, “Bilgi savaşı üzerindeki başkanlık emri, 

hükümetin siber savaşı ne kadar ciddiye aldığının aşikâr delilidir,” dedi. “Keza, bilgi 

savaşına temkinli yaklaşmadan uzaklaşmaya işaret eder. Son iktidarda, siber 

savaşın tekniklerini kullanmada, başkalarının tarafından taklit edilmesi hakkında 
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büyük endişe vardı ve Amerikalıların bunun savaşın bir kanuni şekli olduğunu 

düşündüğünün dünyaya önerilmesi diğerlerinin de aynısını yapmasını başlatırdı. 

Bunun hakkında büyük bir endişe vardı.” Dünyada en çok siber bağlı bir ülke olarak 

ABD’nin, sonu gelmeyen bir siber savaş çıkarmakta diğer bir millete kıyasla 

kaybedeceği daha fazladır. 

MGT, “küresel ağ istismar analizcilerini”, teşkilâtın Ağ İstismarı ve Hedef Geliştirme 

Eğitim Kampında eğitime gönderir. Sonradan, Milli Kriptolojik Okulunda, “En Yüksek 

Web Hekleme” ve “İleri En Yüksek Web Hekleme” kursları alırlar. Bir çok siber 

savaşçılar, teşkilâtın Milli İş Parkını dolduran büyük kontratçılardan gelir.  

Bilgili bir yetkili 2008’de, “Çalkantı çok iyi çalışıyor,”dedi. “Denedikleri Öncü çok geniş 

bir şekilde başlatılmıştı. Çalkantı ile yaptıkları, küçük deneme programları ile 

başlıyorlar, onların nereye gidebileceklerine bakıyorlar ve onları genişletiyorlar. 

Çalışırlarsa, onları genişletiyorlar, çalışmazlarsa onları sıçık tenekesine koyuyorlar. 

Belli fikirler üzerinde, çalıştıklarını tetkik için küçük miktarda para sarfediyorlar, 

çalışmazsa, onu unutuyorlar. Çalışırsa, bir sonraki fikre geçiyorlar. Ve bunları sistem 

boyunca genişletmeye çalışıyorlar. Öncü ile birinci günden itibaren her şeyi içeren bir 

sistem tasarımladılar. Alexander’ın şeyi, büyük kavramla başlama, küçük fikirlerle 

başla, çalışıp çalışmadıklarına ve onları devam ettirip ettiremeyeceğine bak.” Yeni 

Çalkantı projelerinin pek çoğu, ağ hücumları ile uğraşırlar, dedi. Bunlar başlıca, 

bilgisayarlara gitmesi için şeyleri otomatikleştirmenin birçok yollarıdır, bilgisayarlara 

yerleştirilir ve bir kere çalışmaya başladığında da bilgisayarı şaşırtır. Bu çeşit şeyleri 

yapmanın daha karmaşık yolları.” 

Siber savaş dünyasına girmekle, MGT diğer bir tehlikeli eşiği aştı. Diğer bir milletin 

veri ağını bozmak veya imha etmek, birçok ülke tarafından bir savaş fiili olarak 

düşünülür. Bütün ağların birbirine bağlı olduğu dünyada, bunlardan birinde çok iyi 



363 
 

 

gizlenmiş bir virus serbest bırakıldığında ABD’dekiler de dahil diğerlerine çabucak 

yayılabilir. Mahkeme müzekkeresiz gizli dinleme ve mega-veri maden çıkarmada 

olduğu gibi, bu da, Kongre ve toplum tarafından keşfedilmemiş bir kanuni ve teknik 

sahadır.  

Fakat eğer MGT, ABD kanunlarından ışık yılları ileride ise, gene de fizik kanunlarına 

itaat etmelidir – mamafih o kanunların etrafından dolaşmaya da yaklaşmaktadır. Bir iç 

çalışmaya göre, teşkilâtın yakın gelecekte tahmin edilen çok büyük veri miktarını 

işleyebilmesi için, bilgisayarlarının korkunç derecede hızlanması gerekecektir – 

petaflop hızına, saniyede quadrillion ( 1510 ) matematik operasyonu, çıkmaları 

gerekecektir.  Böyle bir yetenekle, teşkilât dünya haberleşmelerinin ve bilgisayar 

ağlarının çoğunu gerçek zaman içinde anahtar kelimeleri için arayabilecektir. Fakat 

silikon çipler kapasitede nihai sınırlarına ulaşırken ve süperbilgisayar endüstrisi geniş 

çapta paralel işlemeye geçerken teşkilât bilgisayarlı tekerleği yeniden icat etmenin 

yollarını aramaktadır. 

1976 baharında, Chippewa Falls, Wisconsin’deki Cray Research üretim 

fabrikasından ilk Cray-1 çıkıp, doğrudan MGT’nin bodrumuna girmişti. Bir ikincisi 

sessizce MGT’nin Princeton Üniversitesindeki gizli düşünce kurumu, Savunma 

Analizi Enstitüsüne teslim edildi. RAM hafızasına saniyede 320 milyon kelimeyi veya 

eşdeğer olarak 300 sayfalık 2500 kitabı transfer etmeye muktedir bilgisayar bir 

hüsran olamazdı. Bilgisayarın özel giriş-çıkış altsistemi 48 hard disk ile çalışır ve 

toplam olarak 30 milyar kelime tutabilirdi. 1980’lerin ortasından sonuna doğru, en 

yeni Cray mega-makinesini başlatmaya kafi zamanı olmadan süperbilgisayar 

gelişmesinin hızı, bodrumu “flophpouse” ‘a yeni bir süperbilgisayar koydurttu. Fakat 

1990’larda daha hızlı ve daha ucuz makinelere talep arttıkça, ünüversiteler ve yüksek 

performanslı bilgisayar yapan şirketler dikkatlerini, bin veya daha fazla sayıda işlemci 
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içeren ve her biri geleneksel mini bilgisayar kadar güçlü çok büyük sayıda paralel 

bilgisayarlara döndürdüler. Bu kayma Cray için iyi değildi, onun süper hızlı  

Rolls- Royce’ları yerine, dünya küçük arabalara dönüyordu.  

Müstahdemlerinin neredeyse dörtte birini işten çıkaran ve müphem bir geleceğe 

bakan Cray Research, hayatının en kötü mali yılını müteakip, terk etmeye karar 

verdi. Mountain View, Kalifornia’dan SGI diye bilinen yüksek performanslı iş 

istasyonları imalatcısı Silicon Graphics, Inc. tarafından satın alındı. SGI makineleri 

Cray’in en büyük rakipleri oldular.  

Süperbilgisayar işi çökerken, MGT’de endişeler arttı. Çok geniş paralel işlem, bazı 

üst segment ticari işyerleri için iyi bir çözüm sayılabilirdi, fakat MGT’nin özel ihtiyaçları 

için yetersizdi. Cray’de Baş teknoloji memuru Steve Scott, “Üst segment bilgisayar 

sistemleri kümeler içine konulduklarında iyi ölçeklenemezler ve kolayca kırılabilir 

olurlar, pek çok güvenilirlik hususlarıyla beraber,” dedi. Süperbilgisayarla hesaplama 

ve MGT hakkındaki bir Pentagon raporuna göre, “Büyük süperbilgisayarlar, 

gerçekten bazı büyük yetenek problemlerini çözmede daima yegâne yol olmuşlardır.” 

Vektör bilgisayarlar olarak bilinen bu büyük sayı makineleri, teşkilâtın özel deşifre 

makinelerini çalıştıran motorlardı – bu makineler MGT’ye gelen gizli yakalanmış 

mesajların sıkıca kaynaklanmış çelik örtülerini sıyırıyorlardı. Sonuç olarak, teşkilât 

onlarca senedir sessizce süperbilgisayar endüstrisini gütmüştü.  

SGI, teşkilâtın en yeni süperbilgisayarını, Cray SV2, inşa için hala kontrat 

altındayken, mali çöküm belirtileri gösterdiğinde, MGT’deki sinirlilik 1999’da iyice arttı. 

Pentagonda, Savunma Bilim Heyetinin özel vazife grubu SV2’yi – MGT Deşifre 

faaliyeti – canlı tutmak için şirkete para kaynakları bulmak amacıyla toplandı.  
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“Özel vazife grubu, çok önemli küresel meselelere çok hızlı çözüm getirmek için 

yüksek performanslı bilgisayarlara önemli şekilde ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardı. 

Yapılan inceleme, böyle bilgisayarların milli deşifre yeteneğini desteklemede kritik 

derecede önemli oldugunu,” belirtti. “Yüksek performanslı teknik hesaplama 

pazarında yetenek segmentinin vektör süper hesaplama kısmı, ABD milli güvenlik 

ilgilerine göre kritik bir noktadadır. Eğer şimdiki Cray SV2 gelişmesi geçikirse ve 

başarısız olursa, bu vektör pazarı ABD için kaybolacaktır. Bunun sonucu da, bu kritik 

hesaplama yeteneği elde etmede sadece yabancı [Japon] kaynakların müsait 

olacağıdır . . . Görev grubu SV2 gelişmesinin çok riskli bir teşebbüs olduğunu 

düşünmekle beraber, Department of Defense (DoD) - Savunma Bakanlığı, muhtemel 

geri ödeme çok büyük olduğundan, onun gelişmesini – yüz kat artma ile - 

desteklemeye devam etmeli ve gerekli yatırım gayet makuldür.” 

SV2’yi ödeyerek kurtarma kararı, MGT’de rahat bir nefesle karşılandı. MGT’nin baş 

bilimcisi, George Cotter, “ABD süper hesaplamada uzun zamandır elinde tuttuğu 

küresel lider durumunu idame ettirmeye ve yüceltmeye kararlıdır,” dedi. “Bu güçlü 

bilgisayarlar ABD milli güvenlik ilgilerine mutlak manada temeldir. Bu amaçla, ABD 

Hükümeti, SGI’nın Cray SV2 programını önemli şekilde desteklemeye kararlıdır.” 

Yeni sistemin MGT’nin hafıza bandgenişliği, ara bağlantılar ve vektör işleme 

yetenekleri ile olan iktidarını epeyce genişletmesi beklenmektedir. En üst hızı, 

şimdiye kadar mevcut herhangi bir süper bilgisayardan onlarca teraflop (saniyede 

trilyon hesaplamalar) daha hızlıdır. 

2000’de, SGI nihayet havluyu attı ve Cray Research’ü Seattle’daki Tera Bilgisayar’a 

sattı. Bir anlamda, Cray çemberi tamamlamış ve dünyadaki en hızlı makineyi yapma 

rüyasını tutan ve kurallara uymayan diğer bir başıboşun eline geçmişti. Bu sefer, o,  

Tera’nın kurucusu ve baş bilimcisi Burton J. Smith idi. Bu geniş yapılı kırışık buruşuk 
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adam, 1997’de tam sayıları işlemede dünya rekoru kıran bir makineyi yaparak, bu 

alandaki pek çok kimseyi şaşırtmıştı. Şimdi, Cray, Inc. denilenin yeniden doğması 

MGT’ye iyi haberdi. Bu alış-verişi gerçekleştirmede teşkilât sessiz bir rol oynamıştı. 

Zira, “en azından bir ABD şirketinin, pek çok iş müşterilerinin ihtiyaçları ötesinde 

yeteneklerle son model süperbilgisayar yapmasını ister.” Böylece, MGT’nin SV2’si 

üzerindeki iş, 2002 teslimiyat tarihi ile devam edecektir.  

Şaşırtıcı olmayarak, diğer bir önemli Cray müşterisi, Australia Defense Signals 

Directorate (DSD) - Avustralya Savunma Sinyal Direktörlüğü, onların MGT’si, idi. Bir 

Cray belgesi, DSD’nin görevini açıkca ifade etti: organizasyon, dedi, “bütün telefon 

konuşmalarını, faks çağrılarını ve e-posta dâhil bütün veri nakillerini filtre eder.” 

9/11’daki hücumlardan sonra, MGT veri alımını eksponansiyel olarak arttırdığından, 

Hayden SV2’nin ötesine bakarak, Cray X-1’ı yeniden takdis etti. Şimdi ihtiyacı olan, 

çok daha büyük band genişliği olan ve hem ABD ve hem de dünyadaki MGT ön 

toplama tesislerinden çığ gibi akan verilerin Nil Nehrine işlem yapabilecek özel bir 

sistemdi. Keza, paralel ve vektör işlemlerinin en iyi yanlarını birleştiren bir melez 

sistem istedi. Cevap, Kara Dul denilen kocaman bir Cray makinesi idi. Binlerce 

işlemci ile dolu onaltı uzun kabineden oluşan bilgisayar, kırmızı fırça parçalamalı 

parçaları ile siyaha boyandı. Eylül 2003’de, Hayden bu sistem için onayını verdi ve 

MGT, başlangıç yıllarında bütçesinin tamamı olan 17,5 milyon dolar ödüyordu.  

Bir Bilim ve Teknoloji Ofisi belgesine göre, Kara Dul sistemi, “bütün işlemci şekilleri 

boyunca üstün küresel hafıza band genişliği temin edecek ve yüzlerce terafloplara 

ölçeklenebilecek.” Keza, Cray XT5inci denilen Kara Dul, X1’in 4096 işlemcisine karşı, 

32000 işlemciye ölçeklenmesine hedeflendi ve çok yüksek hız yapmasına imkan 

veren yeni çok-akışlı işlemciler kullanmaktadır. Fakat, onaltı gardrop ölçeğindeki 

kabineler, teşkilâtın Tordella süperbilgisayar binasına 2006’da gelecektiyse de, 2008 
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başlarında teşkilât hala kamyonun varmasını beklemekteydi. Cray, Kara Dul’un o yıl 

içinde yerinde olmasını ümid etmişti.  

MGT, 2010’da Cascade diye bilinen Cray X-3’ün teslimiyatını beklemektedir. 

DARPA’dan 250 milyon dolarla desteklenen ve şimdiye kadar en pahalısı ve en 

hızlısı olan bu bilgisayar, petaflop seviyesini (saniyede katrilyondan fazla hesaplama) 

aşmaya tasarımlanmıştır. Bu, uzun süren bir uğraşma idi. 1971’de teşkilâtın CDC 

7600’ü megaflop seviyesini aştı ve onbeş yıl sonra 1986’da Cray-2’si gigaflop 

seviyesini aştı. Sonrada, 1997’de Intel ASCI Kırmızı’sı teraflop seviyesini aştı.  

Nihayet, 2008’de, Roadrunner denilen bir askeri süperbilgisayar petaflop sınırına 

ulaştı. IBM’den ve Los Alamos Milli Laboratuarından bilimciler tarafından yapılan bu 

133 milyon dolarlık bilgisayar, Nükleer Silahlarla ilgili problemleri çözmek için 

kullanılacaktır. Tarihin tekrar ettiği gibi, muhtemelen MGT de kendi Roadrunner’ını 

edinecektir. Böyleyse, makine üç megawatts tükettiğinden, gene güç kaynaklarını 

arttırmaları gerekecektir. Bu takriben büyük bir alış-veriş merkezinin tüketimi 

kadardır. Milli Nükleer Güvenlik İdaresi idarecisi Thomas D’Agostino’ya göre, 

Roadrunner’ın bir günde yaptığı hesaplama, bu gezegendeki herkesin el hesap 

makinaları ile kırk-altı sene boyunca günde 24 saat ve haftada 7 gün hesap 

yapmasına eşdeğerdir. Roadrunner 1.026 petaflop’a ulaşmasına rağmen MGT’nin o 

hızda devamlı olarak çalışacak bir bilgisayara ihtiyacı vardır ve bu da, Kara Dul ve 

Cascade’den umduklarıdır.  

Fakat MGT için, petaflop eşiği sadece geçici bir durak olabilir. Teşkilât,  2018’e kadar 

exaflop (saniyede 1810  hesaplamalar) hızında bilgisayara ihtiyaç duyacağını 

Pentagon içinde sessizce duyurdu. Böyle bir makineyi hem MGT ve hem de Energy 

Bakanlığı için inşa etmek üzere, yeni bir bilgisayar araştırma merkezi 2008’de 

kuruldu. İleri Mimariler Enstitüsü diye bilinen bu tesis, Sandia ve Oak Ridge milli 
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laboratuarları tarafından müşterek işletilecektir. Sandia Milli Laboratuarından 

bilgisayar mimarı Doug Doerfler, “Petaflop superbilgisayarların yeterince hızlı 

olmadığı bazı problemlerle yüz yüzeyiz,” dedi. “Bu yüzden de, exaflop kalibresinde 

hesaplama için şimdi bir mimari tasarımlamaya ihtiyacımız var.” Bu potansiyel 

problemler arasında, Sandia’nın Sudip Dosanjh’ına göre, güç tüketimi var. “Bir 

exaflop bilgisayarın, 100 megawatts güce ihtiyacı vardır. Bu da, bir güç santralinin 

önemli bir kısmıdır,” dedi. “Bunu azaltmak için biraz araştırma yapmamız gerekiyor. 

Aksi takdirde kimse böyle bir gücü uygulayamaz.” Exaflop’dan sonra, zettflop ( 2110 )   

ve yottaflop ( 2410 ) gelir. Bunların ötesinde sayılar henüz geliştirilmemiştir. 

Gizli yakalama odaları, gittikce yayılan veri çiftlikleri ve exaflop hızları yarışı ile, MGT 

Jorge Luis Borges’in “Babil Kütüphanesine benzer. Bu yerde, bilgi toplanması sonsuz 

büyük ve tüm dünyanın bilgisi konulmuştur, fakat bir kelime bile anlaşılmaz. Borger,  

“bu harfler labirint’inde, manasız akortsuzluk ligleri, sözlü karmakarışıklık ve 

anlamsızlıklar vardır,”   
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UÇURUM 

 

 

Kuvvetli şekilde koruyan 56 bin metrekarelik vücudla çevrili küçük bir beyin gibi, 

National Counter Terorism Center (NCTC) - Milli Karşı Terörizm Merkezi 

bodrumundaki ufacık Dell Bilgisayarı, Bush iktidarının terör üzerindeki savaşının 

merkezindedir. Onun tape sürücüsünde, “gözleme listesi” – Millete tehdit teşkil 

ettikleri düşünülen hem Amerikalı ve hem de yabancı bir grup kimse. Bi zamanlar 

liste, epeyce yer artmış olarak 3X5’lik ufak bir karta sığardı. Bu gün, yarım milyon 

ismin üstüne çıkmıştır ve her ay binlerce ilave ile büyümektedir. Terorrist Identities 

Datamart Environment (TIDE) – Terörist Kimlikleri Veri Ortamı, diğer gizli dinleme 

operasyonlarında olduğu kadar, MGT’nin mahkeme müzekkere kararsız gizli dinleme 

programında süpürülüp toplanan binlerce isimler için son duraktır.  

Sistemin dürüstlüğünden şüphelenen bir kıdemli istihbarat memuru, “Bu listeden 

Uçma Yasağı Listesi çıkartılır,” dedi. “Bu veri geldiğinde, altı farklı gözleme listesine 

gider. Hepsi o merkezi veri tabanından çıkarılmıştır. O bir Unix işletme sisteminde 

oturan bir Oracle veritabanıdır. Özetle, NCTC büyük bir veri deposudur. NCTC’yi 

önemli yapan husus, veritabanı, TIDE veritabanıdır. 9/11’den beri bu çok önemli bir 

veritabanıdır. Bunu berbat edersen, dışarıda olduklarını biliyoruz, çalıştıklarını 

biliyoruz, geri gelip girmaya çalıştıklarını biliyoruz. Veri bu veri tabanında gömülüdür.” 

Bununla beraber, gene de, sistem bir felâkettir. Veritabanı hem MGT ve hem de CIA 

sistemleri ile uyumlu değildir. MGT tarafından toplanan okyanus ebadında veriye 

rağmen, “Arayüzler yoktur, sahip oldukları sinyal istihbaratını son damalasına kadar 

göndermek isteseler bile, kayıtları uyulmayacak veritabanı yapısı yoktur. MGT ve CIA 
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arasında noktadan noktaya arayüzler vardır. MGT’den NCTC’ye yoktur. İstihbarat 

alanındaki veri ile problem budur – şimdi hiç liderlik yok.” 

Problem aslında seneler öncesine gider. “ODNI’den (Office of the Director of National 

Intelligence – Milli İstihbarat Direktörü Ofisi) evvel, ‘Arkadaşlar, hepiniz elektronik 

olarak beraber çalışacaksınız.’ diyecek kimse yoktu. [ODNI,  9/11’den sonra kuruldu ve 

MGT, CIA, DIA, FBI, vs., 16 ayrı ABD istihbarat teşkilâtını  idari olarak bir üst direktör 

altında toplar. Direktörü, kabine seviyesinde ve ABD Başkanına sorumludur.] Etrafta bir 

sürü anlaşma memorandumları vardı. CIA direktörü MGT ile görüşür ve el sıkışırlar, 

MGT, DIA ile görüşür ve el sıkışırlar, Böylece ortadaki onaltı büyük toplama 

sistemleri içinde kaç tane anlaşma memorandumu olduğunu görebilirsin. Bir veri 

mimarının olması lâzımdı . . . Gördüğüm en kötü teknik berbatlık . . . ABD istihbarat 

muhitinin beyinleri o binada oturur. Işıklar yanıyor ama evde kimse yok.” 

Dünya etrafındaki CIA müstahdemleri istihbarat raporları yazdıkları zaman, Kod ismi 

Quantum Leap olan ve Reston, Virginia’da bir ofis binasının bir güvenli katında 

bulunan CIA ana bilgisayar veri tabanına bir kopya gönderirler. Diğer bir kopya 

NCTC’ye gider. Fakat uyumsuzluktan dolayı, NCTC’de raporlar yazıcıda basılıp elle 

gözden geçirilir ve müteakiben TIDE veritabanına type edilir. Bir kıdemli istihbarat 

memuru, “Ona yapılan yatırım iki yüz milyon dolar civarındadır,” dedi. “Bu yazılımlara 

veya makinelere değil, fakat müstahdemlerinedir. CIA’nin, sadece oraya gelenleri, 

yani sahadan gelen raporları, dönüştürmek için senede yüz milyon dolarlık bütçesi 

vardır. O belgelerin NCTC’ye nakli elle yapılır. İki ağı birbirine bağlama yolu yoktur. 

Böylece, bir yığın belgeler basarlar ve bunları yeniden elle sisteme girerler. Bu 

raporları gözden geçiren düzinelerle analizci timleri vardır. Onlar oturup bunları 

okurlar ve sarı renkle şeyleri işaretlerler ve bu da veri giriş timine gider. ve sonradan 
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da ilişkisel veritabanı olan Oracle veritabanına gider. Ve böyle bir veritabanında, 

noktaları bağlama işini pek yapamazsınız.” 

Bu büyük veritabanından sivil hürriyetlere tehlikeler hakkında bu  yetkilinin epeyce  

endişeleri vardı. “Nüve grup takriben 40,000 kişi, gayet çetin ve kimlikleştirilmiş 

kimseler,” dedi. “İki veya üç derece uzaklaştığında, yani arkadaşlar, aile, iş 

arkadaşları, 120,000 kişiye büyür. Dört derece uzaklaşırsan, 400,000’nin üstüne 

çıkarsın. Dört derece, yani, seni biliyorum, binada oturuyorsun, ve tesadüfen o 

binada bir iş yeri var, bu da benim o işin sahibini başka bir hücreden başka bir gruba 

bağlamama imkan verir. Böylece, bu teknolojiyi kullanarak bu bağlantıları kurma 

işidir.” 

Kanundaki değişikliklerden dolayı, NCTC’de kaideler değişti ve ABD isimlerinin artık 

çıkartılması gerekmiyor. “FISA şeyi gelmeden önce, ABD vatandaşlarını edindiğinde 

onların bayraklanıp çıkartılması lâzımdı,” dedi. Patriot Kanunu geldikten sonra, artık 

fark etmedi. Önceden, birisi ABD vatandaşı ise ve Sadam Hüseyinle beraber 

Sudan’da bulunuyorlarsa, kanunen onların kayıdını veritabanından silmen lâzımdı. 

ABD vatandaşlarını toplama veritabanına koyamazdın. Patriot Kanunu, eğer birisi ilgi 

adayı ise ve şüphelenilen bir grupla bilinen ilişiği varsa, ilk karşılaşmaları ABD 

dışında olmuş ise onları izleyebilirsin, der. Şayet, ilk karşılaşmaları ABD içinde ise, 

onu hemen FBI’ya bildirmelisin, der.” 

Yetkili, MGT’nin NCTC ile bir test yaptığını, bu testde, MGT’nin büyük telefon 

numarası veritabanın – telefon şirketlerinden elde edilmiş – NCTC isim listesi ile 

uyuşup uyuşmadığının araştırıldığını söyledi. Bu test, zahiren mahkeme müzekkere 

kararsız gizli dinleme programının bir parçasıydı. “Yaptığımız testde, veriyi cep 

telefonu kayıtlarına bağladık. Böylece, ABD’deki bu kimseleri biliyorduk ve bir sürü 

telefon kayıtları vardı, isimleri numaralara uyumladık. Dünyadaki tüm cep telefonu 
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numaralarını biliyoruz. Fakat cep telefon numaraları, onları içerideki çağrılara 

uyumlaştırmamızı sağladı. Böylece, aniden bolca bağlantı örneklerimiz oldu. Meselâ, 

Frankfurt’ta yaşayan birisi, her zaman Chicago’da yaşayan altı veya yedi kişiye bir 

sürü çağrılar yapıyor. Bingo, şimdi FBI’ya, hey aradığın o kimseler vardı ya? İşte 

onların adresleri.” 

Yetkili, “MGT’nin 9/11’den beri yaptığı şey,” diye devam etti. “Böyle şeyleri 

süpürüyorlar. Bu şeyleri toplamak için artık süpürme odaları koymana lüzum yok. 

Çoğu zaman, telefon şirketine gidip, ‘Frankfurt’daki şu numaradan dışarı giden 

çağrıların kayıtlarını ver’ diyebilirsin. Aynı veriyi elde edersin. Açıkcası, daha iyi bir 

yol. 1986’dan beri tüm telefon şirketi aletleri standard olmuştur. Telecom Kanunu. 

86’den önce, her anahtarın kendisinin acaip veri formatı vardı.” 

Fakat kanun ve politika, teknolojik gelişmelere adım uydurmadı, dedi. “Şu anda 

herhangi bir şeyi gizli dinliyor olabilirler ve sorumlu değiller. Sistemimiz, onların bu 

yaptığını izlemiyor,” dedi. “aslında sistem izler ama kanun o kadar bozukki farkında 

olmazsın. Beni endişelendiren, teknoloji ile ne yaptıkları ile politikada ve kanunla 

hukuki seviyede ne olduğu arasındaki bağı fark etmeye başladım. İhtiyat tedbiri ve 

kontrol olmadan bu sistemleri inşa edemezsin ve bunların hiçbiri şimdi 

konulmamiştır.” 

Kanun, kaideler ve sivil hürriyetler üzerinde durmaktansa, NCTC dikkatini daha 

büyük bir veritabanı inşa etme üzerinde toplamaktadır – bunun kod adı Railhead – 

TIDE’yi içine alacaktır. Kıdemli istihbarat yetkilisi,  “Bu mecazda, Railhead programı 

bu yol kavşağı olacak, yani bu tren yolu kavşağında bütün veri arayüzleri bir tren 

ağındaki eşdeğer yolbaşına dönüşeceklerdi,” dedi. “NCTC’deki en büyük program ve 

railhead ile TIDE birleştirilecek. Railhead TIDE veritabanını yiyecektir ve onu 

yaptığında, TIDE veritabanı artık mevcut olmayacaktır.” 
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Büyük isimler denizine savrulup atılmanın kriterleri o kadar gevşek ki, 2007’de, bir 

çok bahsedilmemiş sebeplerden dolayı yetmiş-yedi binden fazla isim çıkartıldı, zira 

orada olmamaları gerekiyordu. Kaç tane diğer masum kimse listede kalmaktadır, 

bilinmiyor. fakat her gün binden fazla isim eklendiğinden, bu masumların sayısının 

epeyce olması gerekir. Kötü bir kredi raporuna benzemeyen şekilde, herhangi bir 

kimseninin sistemde olduklarını bilmelerine imkân yoktur, ama dışında olduklarına 

birkaç yol vardır.  

Otuz seneden fazla bir zaman önce, MGT İnternet, dijital haberleşmeler ve kütle 

depolanması ile ortaya koyduğu mahfuzluk tehditinin sadece kesrini yaparken, 

Senato İstihbarat Komitesi birinci müdürü, Senatör Frank Church,  MGT’yi tahkik etti 

ve sert bir uyarma yayınladı: 

O iktidar herhangi bir anda Amerikan Halkının üzerine döndürülebilir ve hiçbir 

Amerikalının bir kişisel gizliliği kalmaz, bu her şeyi izleme iktidarıdır: telefon 

konuşmaları, telgraflar, fark etmez. Saklanacak hiçbir yer kalmayacaktır. Eğer 

bu hükümet gaddar olursa, eğer ülkede bir diktatör idareyi eline alırsa, 

istihbarat muhitinin hükümete vereceği teknolojik yetenek onun toplam 

gaddarlık uygulamasını mümkün kılar ve karşı savaşak bir durum 

olamayacaktır. Zira hükümete karşı direnmede birleşen en dikkatli gayret, ne 

kadar gizlilikle yapılırsa yapılsın; hükümetin bilmesinin erişimi içindedir. Böylesi 

bu teknolojinin yeteneğidir. 

 

Şimdi, Amerikada gaddarlığı tüm edecek yetenek vardır. Sadece kanun, o uçuruma 

düşmememizi garanti eder – o uçurumdan da dönüş yoktur. 

 


