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GİRİŞ 

Allah’ın adıyla. Salat ve selam Resulullah’a, ailesine, sahabelerine ve Onu veli edinenlere 

olsun. 

Bu çalışma, istihbarat birimlerinin adam devşirme yöntemleri, aşamaları ve tehlikeleri 

hakkındadır. Kitapta detaylara girmeden özet bir fikir vermeye çalıştık ve konu hakkında 

araştırma yapmak isteyenlere bir giriş okuması mahiyetinde olmasını istedik. Kitapta geçen her 

konu hakkında, anlaşılmasının daha kolay olması için yaşanmış olaylardan örnekler vermeye 

çalıştık. Abdulvahab el-Mesiri’nin “Eğitim alanında geçirdiğim yıllar sırasında, örnekler 

vermenin ve hikayeler anlatmanı yalın ve zor olan fikirlerin kolay ve rahat bir şekilde 

algılandığını fark ettim.” Deneyimini uygulamaya gayret ettik. Yaşanmış olayların aktarımının, 

casusluk konusunda teorik örneklerin bir tür fiili uygulaması olduğu söylenebilir. 

Casusluk eylemlerinin, zekice sızmalar üzerine kurulduğunu görmekteyiz. Savaşlarda durum 

sadece iyi askeri hazırlıkla sınırlı değildir. Askeri gücünüz dünyada hiçbir gücün 

yetişemeyeceği bir seviyeye varsa bile sızmalara karşı bir önleminiz ya da en azından bunu en 

aza indirecek ve hassas mafsallarınızı koruyacak bir mekanizmanız yoksa, bu gücünüz sizden 

alınacak ya da başka devletler bu güce ortak olacaktır. Örneğin ABD’nin kendisini dünyada 

süper güç haline getiren nükleer bombasında olduğu gibi; projenin iyi korunamaması nedeniyle 

bu güç geleneksel düşmanı olan Sovyetler Birliği’nin eline geçmiş ve bu sayede ABD’nin 

amansız bir düşmanı haline gelmiştir. 

İslami hareketler uzun bir süre boyunca sızmalardan büyük zararlar gördü. Hatta bundan bir 

kaçış olmadığı kabul edilmeye başlandı. Örneğin Usame b. Ladin’in 11 Eylül saldırıları 

öncesinde el-Kaide kamplarından birisinde verdiği bir röportajda, “Yakında ABD’ye yönelik 

bir darbeden söz etmenizin Amerika’ya ulaşmasından çekinmiyor musunuz?” sorusuna karşılık 

olarak şöyle demiştir: “Amerika’ya ulaşması mı? Biz burada konuşulanların bile kaçınılmaz 

olarak onlara ulaşacağını biliyoruz!”1 Bu, dolaylı olarak bireyler arasında bir sızma olduğunun 

kabulü anlamına gelmektedir. 

Bu durum -hepsi olmasa da- devrim cemaatlerinin genelinde gerçekleşmektedir. Ancak devrim 

cemaatleri de yaşanan acı tecrübelerden sonra bunun etkilerini azaltacak birtakım çözümler 

üretmiştir. Bu çözümlerin en önemlilerinden birisi ise, şüpheli kimselerin komuta kademesine 

ulaşmamasına dikkat etmeleridir. Sıradan bireyler düzeyinde oluşacak bir sızma, komuta 

 
1 Usame b. Ladin; Buşrayat; es-Sahab Medya 
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kademesinde oluşacak bir sızmayla aynı olmayacaktır. Bu, daha büyük ve daha tehlikeli bir 

durumdur ve bazı zamanlar tecrübenin sonlanmasına bile neden olabilir. 

Ebu Musab es-Suri’ye göre 20. Yüzyıl sonlarında Cezayir tecrübesinde meydana gelen 

başarısızlığın kaynağı, istihbarat tarafından komuta kademesine sızılması olmuştur.2 Buna 

mukabil el-Kaide, komuta kademesine sızılmasının engellenmesinde başarılı olmuştur. Nitekim 

CIA subayı Michael Scheuer’in de dediği gibi, “11 Eylül saldırılarının başarılı olmasının sırrı 

da budur.” Şöyle der Scheuer: “11 Eylül saldırılarını engelleyememizin nedeni çok basit: Ne 

CIA, ne Batılı ne de müslüman müttefik istihbarat birimlerinden birisinin el-Kaide örgütü 

komutası içinde bir casusu ya da muhbiri vardı.”3 

Şeyh Muhammed Surur Zeynelabidin’in “Dırar Mescidleri ve Müslümanların saflarını 

münafıklardan nasıl koruruz?” adlı kitabı, düşmanların islami hareket komutasına sızmasından 

ve islami projenin dumura uğratılmasından bahsetmektedir. Bu kitap istihbarat sızmalarına 

karşı kökten önlem alma konusunda önemli bir çalışmadır. 

İleride göreceğimiz üzere, bazı istihbarat birimleri askeri yapıda olan devrimci islami hareket 

safları arasında casuslar sokmada başarılı olmuştur ve doğal olarak bu istihbarat birimlerinin 

siyasi ya da sırf davet alanında çalışan parti ortamları gibi daha kısıtlı önlemlerin alındığı 

ortamlara casuslarını sokmaları daha kolay olacaktır. 

Yine devrim cemaatleri, bu tür cemaatlere sızan casusların nitelik ve sıfatları düzeyinde önemli 

deneyimler kazandılar. Nitekim uzun bir süre hapis yatmış ve önceki devrim cephelerine 

katılmış kişiler hakkında genellikle şüphe duyulmazken, son dönemlerde ortaya çıkan 

casuslardan bazılarının eski devrim deneyimi olan ve uzun dönemler hapis yatan kimseler 

olduğu görülmüştür. Son dönemlerde Yemen’de el-Kaide tarafından yakalanan hücrelerden 

birisi bu türdendir ve “Casusluğun yıkımı” başlıklı video dizisinde bu casusların detaylı 

itirafları yayınlamıştır. 

İslami cemaatlerin, sonucu kan akması olacak olan hatalarla ilgil sızmaları azaltacak birtakım 

deneyimler edinmesi gerekir. Casusluk eski bir meslektir. Hatta “tarihte fahişeliğin ve 

casusluğun en eski mesleklerden olduğu” söylenilir. Bu durum günümüze kadar devam 

etmektedir ve dünyada farklı güçler olduğu sürece de devam edecektir. Bu meslek oldukça 

gelişmiş ve casusların çabalarının yanında teknik tecessüs araçları kullanılmaya başlanmıştır. 

 
2 Ebu Musab es-Suri; Cezayir tecrübesine tanıklığım. 
3 Stephen Grey; The New Spy Masters. 
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Zamanla bu teknoloji başlı başına yatırım yapılan bir alan haline gelmiştir. Glenn Greenwald 

“Saklanacak yer yok” adlı kitabında bu teknolojilerin bazılarından bahseder. 

Bazıları karşıt gücün devasa bir güçle gelişi karşısında kaynak ve imkanların zayıflığı veya hiç 

olmaması nedeniyle bu alanda bir karşılaşmaya girmenin imkansızlığını göz önüne alarak, ne 

kadar ilkel yöntemler kullanılırsa o kadar güvenli olacağı görüşünü benimsemektedir. Örneğin 

Usame b. Ladin şöyle demektedir: “İnternet üzerinden yazışmalarla ilgili olarak, genel 

mektupların gönderilmesinde bir sorun yok. Kardeşlerin bahsettiği “esrarul-mucahidin” 

programı olsa da dış eylem gizliliği bu programın kullanılmasına izin vermemektedir. İlgili 

kardeşlere dış eylemlerin sadece güvenilir kuryeler üzerinden olacağının bildirilmesini istirham 

ederim.”4 Bu talimatında, hassas ve gizli mektupların insan kuryeler üzerinden iletilmesini, 

mücahidlerin bizzat kendilerinin mektupları korumak için hazırladıkları şifreleme programı 

üzerinden iletilmemesini belirtmektedir.  

Kitabın hazırlanması sırasında yaptığımız araştırma ve okumalarımızda, medyanın istihbarat 

dünyasıyla ilgili çizdiği harikulade portrenin gözüktüğü gibi olmadığını fark ettik. Zira en 

büyük casusluk ve istihbarat kurumlarının birçok tökezlemeleri, ahmakça hataları ve sızmalara 

maruz kalmaları görülmektedir. Onların harikulade olduklarını ve her şeyi bildiklerini düşünen 

biziz. Örneğin İngiliz subay Peter Wright, casusluk durumu olan iki konuyu birbirinden 

ayırmaktadır. İstihbarat subaylarından birisinin aktardığı olağandışı bir olay hakkında şu 

yorumda bulunur: “Bana göre bu hikâye gerçek hayattan daha ziyade James Bond dünyasına 

daha yakındır.”5 

Başka bir subay ise şöyle demektedir: “İstihbarat işinin James Bond ve polisiye filmlerinde 

gördüklerin olduğunu zannetme.”6  Başka bir subay ise şu yorumda bulunmakta: “Hakkında 

hikayeler okuduğumuz büyük casuslar gerçek dünyada bulunmamaktadır.”7  Casuslukta gerçek 

dünya, elde edilen başarıları şişirme ve hiçbir şekilde gerçeklerle uyuşmayan hayali hikayelerle 

örülen medyanın çizdiği algı dünyasından farklıdır.  

İstihbarat dünyası gizli ve meçhul bir dünya olduğu için hakkında hikayeler uydurulması da 

kolaydır. İnsanlar mükemmel görüntü ile acı gerçekler arasında karşılaştırma yapabilmek için 

bu birimlerin gerçek yönünü bilmediklerinden bunları kabul edebilirler. İnsanların akıllarında, 

 
4 Mecmuu resail ve tevcihat Şeyh Usame b. Ladin; Nuhbetu’l-İlam el-Cihadi; s. 854. 
5 Peter Wright; Casus avcısı 
6 Sami el-Hacc; Guantanamo hikayem. 
7 Alan Dulles; CIA Başkanıydım. 
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güçleri ve geniş yelpazeleri hakkında bazı psikolojik kavramların yer etmesi ve bir şekilde bir 

savunma mekanizması oluşmaması için istihbarat kurumları da bu duruma sessiz kalmaktadır.  

Kitabın ana konusuna dönecek olursak; kitap, kısaca ve özet olarak şu soruya cevap 

vermektedir: “Devlet ve devrim güvenlik birimleri nasıl adam devşirir ve bu eylem sırasında 

karşılaşılacak tehlikeler nelerdir?” 

 

Bu temel sorudan başka sorular da doğmaktadır ki araştırma sırasında bunlara da cevap 

verilmeye çalışılacaktır. Kitabın ana gövdesini aşağıdaki sorular meydana getirmektedir: 

1- İstihbaratta adam devşirme nedir? 

2- Adam devşirenler işbirlikçilerini ne amaçla devşirirler? 

3- Devşirme operasyonunda ne aşamalardan geçilmektedir? 

4- İstihbaratın adam devşirme operasyonuyla ilgili tehlikeler nelerdir? 

Kitapta birtakım iktibaslarda bulunduk ve bunlardan bazılarında anlamı bozmayacak şekilde 

kısaltmalara gittik. Kitapta temel olarak üç eserden faydalandık ve en fazla alıntı bu kitaplardan 

yapıldı. Bu kitaplar: 

1- The New Spymasters; Stephen Grey. 

2- Casusluk sanatı; Henry Crampton. 

3- Peter Wright; Casus avcısı. 

Böyle bir alanda bir araştırma yazısının hazırlanması, istihbaratta adam devşirme konusunun 

psikolojik, teknolojik, sosyolojik ve diğer konuları bir kalıba sokması itibariyle daha fazla 

detaya ihtiyaç duymaktadır. Hatta araştırmadaki bazı öneriler, birtakım uzmanlar tarafından 

tüketilen sözler olsa da kaynaklarına inildiğinde yararlı bilgilerle karşılaşılabilir.  

Araştırmanın yazılışında kitap, video ve diğer kaynaklar belirtilirken, nadir aktarımların dışında 

şahsi deneyim ya da duyumlara yer verilmemiştir. İstihbarat subaylarından yapılan alıntılar 

tartışmaya açık olarak kabul edilmiştir, aksi halde bu alıntılarda yalan bulunma ihtimali çoktur. 

Bu alıntılarda yalanlar bulunsa da, faydalı olabilecek örnekler bulunmaktadır.  

Belirli taraflara dayandırılan bazı görüşler, bu görüşleri desteklediğimiz ya da bu taraflara bağlı 

olduğumuz anlamına gelmez. Yine bazı görüşleri kabul etmemiz, her şeyde o görüş sahiplerine 

muvafakat ettiğimiz anlamına gelmez. “Hikmet müminin yitiğidir ve nerede bulursa onu 

almaya diğer insanlardan daha layıktır.” 
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Son olarak, söylediklerimiz ve aktardıklarımızda doğruya ulaşmışsak bu, Allah’ın bize verdiği 

muvaffakiyettendir. Yazdıklarımızda bir hata olursa bu, bizdendir. Uyarılardan ve önerilerden 

mutluluk duyarız. 

Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Dualarımızın sonu, hamd alemlerin rabbi olan 

Allah’adır. 

 

6 Ramazan 1442 h. / 18 Nisan 2011 

İdlib 
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BİRİNCİ KISIM 

İSTİHBARATLARIN ADAM DEVŞİRMESİ HAKKINDAKİ KAVRAMLAR 

“Gerçek zafer, düşman hakkında ön bilgi edinmekten geçer. Bu ön bilgiyi elde etmek ruhların 

çağrılması, yılların deneyimi, beklentiler ya da yıldız hesapları ile mümkün değildir. Düşmanın 

hareket şeklini ve niyetini ancak başkalarının adamları aracılığıyla öğrenebilirsin. Casuslara 

olan ihtiyaç burada ortaya çıkmaktadır.” (Sun Tzu; Savaş Sanatı) 

 

Kuşkusuz ilmi araştırmalarda kavramlar önemli bir yere sahiptir. Zira tanım, ilmi sonuçlara ve 

hakikatlere ulaşmak için ilk mantıksal adımdır. Konuyla ilgili kavramlarla ilgili okuyucuların 

zihinlerinde birtakım karışıklıklar olabileceği ihtimali üzerine konuyla ilgili kavramların 

sunumu ile başlanılmasını uygun gördük. 

Yine bir kavramın sınırlandırılması, aynı zamanda o şeyin çıkışına, tarihine ve hedeflerine 

bakmamızı gerektirmektedir. Bu bölümün ilk konuları istihbaratta adam devşirme ve insanlık 

tarihiyle birlikte gelişiminden bahsetmektedir. Sonra “adam devşirme” kavramının anlam ve 

konu itibariyle onunla bağlantılı olan casus, işbirlikçi ve işçi gibi kavramlarla karşılaştırılmasını 

gerekli kıldı. 

İstihbaratta adam devşirme konusunun detaylı bir şekilde ele alınabilmesi için bu bölümde şu 

konulara değineceğiz: 

1- Birinci konu: Çıkışı ve kavramlaşması. 

2- İkinci konu: istihbaratta adam devşirmeyle bağlantılı kavramlar. 

3- Üçüncü konu: istihbaratta adam devşirmenin hedefleri. 

4- Dördüncü konu: Adam devşirme operasyonunda halk geleneklerinin etkisi. 
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Birinci Konu: İstihbaratta adam devşirme; çıkışı ve kavramlaşması 

Kavram olarak istihbaratta adam devşirme şu anlama gelmektedir: “İster bilgi toplama ister 

düşmanı yanıltma ya da varlıklarına zarar verme amaçlı olsun, istihbari hedefleri 

gerçekleştirmek için düzenli veya geçici destekçiler ve yardımcılar edinmektir.” 

Genel olarak istihbaratta adam devşirme gizli ve kapalı ortamda çalışarak düşman içine sızmak 

ya da yakından takip etmekle ilişkilendirilir. İstihbarat kaynaklarını insan ve teknoloji şeklinde 

iki kısma ayırırsak, bunlar arasında istihbari adam devşirme insan kaynaklarının en önemlisi ve 

etki ve yeterlilik bakımından en güçlü yön olarak kabul edilir.8 

Bu alanın uzmanları neredeyse istihbaratta adam devşirmenin insanlık tarihi kadar eski olduğu 

hususunda görüş birliği içerisindedir. İnsanlar arası çatışmaların başlangıcından beri savaş ve 

çatışma araçları arasında casusluk önemli bir yer tutmuştur. İstihbaratta adam devşirme 

casuslukla bağlantılı olduğu için eski devletler düşmanlarıyla karşılaşmalarında bunu ana 

araçlardan birisi olarak kullanmışlardır. Daha sonra zamanla adam devşirme daha düzenli bir 

alan olmuş ve doğrudan askeri kademeye ya da devletin en üst yönetimine bağlı olan bağımsız 

bir birim haline gelmiştir.  

Eski medeniyetleri incelediğimizde tarihi belgelerin adam devşirme hakkında birçok bilgiler 

sunduğunu görürüz. Hatta bazı tarihi kaynakların bunu “sanat” olarak adlandırdığını 

görmekteyiz. Örneğin Fırat ve Dicle nehirleri arasında MÖ 1815 yılında kurulan Mari şehrinde 

savaşlarda büyük oranda istihbarat yoluyla adam devşirmeye itimat ediliyordu. MÖ 1757 

tarihinde Mari Kralı “Zemiri Lim” idi. Bölgesel ve sınır ötesi savaşlardan sonra bölgesini geri 

aldı, sınırlarının güvenini sağladı ve bunu komşu şehirlerin sakinlerinden ordular ve hareket 

haberlerini aktaracak casusların yardımı üzerinden gerçekleştirdi.9 

Ancak Mari şehri aynı yıl meşhur Babilli savaşçı Hammurabi eliyle Zemiri Lim’in casuslarının 

yöntemlerini öğrenmesinden sonra düştü. Birçok yazışmalardan sonra, casusları aynı yolla 

şehre saldırmak ve ele geçirmek için kullandı. Yine Hammurabi ordusu sahte sırlar üretme ve 

Zemiri Lim’in adamlarına sızdırıp yanıltma üzerinden planlarını uygulamaya geçirme ve şehri 

ele geçirme fikrini icat etti. Burada değinilmesi uygun olan noktalardan bir diğeri de, 

Hammurabi’nin eski tarihte istihbarat yoluyla adam devşirme ve casusluğu icat eden kişi 

 
8 İstihbarat kaynakları teknolojik ve insani olarak iki kısma ayrılır. Teknolojik kaynakların en önemlileri, 
İHA’lar, kameralar, dinleme cihazları ve teknik sızma cihazlarıdır. İnsan kaynaklarının en önemlileri; tutuklular, 
yolcular ve casuslarla yapılan sorgular, saha devriyeleri, diplomatik görüşmeler vs. 
9 Sırlar Savaşına yolculuk; casusluğun kısa tarihi. 
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olmasının yanında, aynı zamanda gizli belgelerin ve casusların mektuplarının korunduğu ilk 

kütüphaneyi kuran kişi olmasıdır. 

Eski Mısır’da da adam devşirme faaliyetleri yaygındı. Bazı tarihi kaynaklar “casusluk meclisi” 

diye bilinen ve Mısır eski Firavun aileleri döneminde “istihbarat birimi” konumunda olan bir 

yapı bulunduğunu belirtir. Askeri faaliyetlerin yanında casusluk da oldukça yaygındı ve 

casuslar köle ticaretinin meşhur olduğu köylere gidip tacirler üzerinden bir isyan izlenimlerini 

gözlemlerdi. Yine bu casuslar meclisinin birçok yabancı casusu bulunurdu ve bunların görevi 

o dönemde Yunan devleti gibi hasım ülkelerle sınırlıydı. 

Ekonomik ve askeri olarak eski ve köklü medeniyetlerden birisi kabul edilen Çin de savaşlarda 

adam devşirme ve casuslar kullanma alanlarını ihmal etmemiştir. Her halde bu konuda Çin’den 

dünyaya taşınan en meşhur kaynak, Çinli savaş komutanı Sun Tzu’nun MÖ 500 senesinde 

kaleme aldığı “Savaş Sanatı” kitabıdır. Kitapta “casusların kullanımı” başlığı altında bir 

bölümün tamamını bu konuya ayırmıştır. Danimarka kralı Frederik “Tarihteki en eski ikinci 

meslek” adlı eserinde bu kitaptan bahsederken “casusluk biliminde temel bir çalışma ve ana 

dayanaklardan birisidir.” ifadelerini kullanmıştır.10 

Bu bölümde savaş komutanı olan Sun Tzu, savaşlarda ve savaş sonuçlarıyla yüzleşmede bir 

silah olarak bilginin öneminden bahseder. Bilgiyi kargaşa ve dağınıklığı önleyen bir unsur 

olarak niteledikten sonra, ister dış savaşlardan olsun isterse de iç yapıyı düzenlemede olsun 

bilginin insanın ulaşabileceği ve çıkarına kullanacağı en yüce şey olduğunu ifade eder. 

Yine kısmi bilginin, başka bir ifadeyle ihtiyaç kadar bilginin gerekli olduğuna değinir. Zira 

casusun düşman eline düşmesi durumunda elinde tüm gerçeğin sadece bir kısmı bulunacak ve 

dolayısıyla daha büyük kayıplar yaşanmasının önüne geçilecektir. Bu uygulama, şu anda 

modern dünyada istihbaratta adam devşirmenin en önemli temellerinden birisi kabul 

edilmektedir. Yine Savaş Sanatı kitabının yazarı casusluk türlerinden bahsederken, çifte casus, 

düşman kampı içerisinde bulunan işbirlikçiler ve ihtiyaç halinde yanlış haberler yayan 

taraftarlardan bahseder.  

Eski Hint eserlerinden MÖ 3. Asırda yazılan Arsa Şastra’da, casuslar kullanması gerektiği ve 

bunlar arasında “uyanık kambur, cüce, farklı alanlarda sanatkarlar ve delileri kullanmasının 

yanında, zehirleme ve suikast alanlarda uzmanlardan yararlanılması tavsiyesinde bulunmasında 

istihbaratta adam devşirmenin gerekliliğine değinmektedir. 

 
10 A.g.e. 
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Öyleyse istihbaratta adam devşirmenin insanlık tarihi boyunca var olan bir meslek olduğunu 

söyleyebiliriz. Bugün bu alan artık bilimsel kaynakları, kaide ve kuralları bulunan bir bilim ve 

uzmanlık alanı olmuştur. Bu araştırmada bu alanla ilgili önemli konuları ele almaya çalışacağız. 
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İkinci Konu: istihbaratta adam devşirmeyle bağlantılı kavramlar 

Casusluk dünyasında kelimelerin ve kavramların anlamları değişmektedir. Bu bölümde 

istihbaratta adam devşirmeyle ilgili en önemli kavramları ele almaya çalışacağız. 

İstasyon: Bu, bir saha istihbarat kurumudur. Kurum içerisinde eğitimli subaylar bulunur, bir 

bölge ya da şehre dağılıp tam olarak bölgeyi kapatırlar. İstasyon başkanı düzenli olarak merkezi 

istihbarat birimine raporlar sunar. Merkezi istihbarat da önemine göre bu raporları devlet 

başkanına sunar. Bu istasyon bazen elçilik, haber ajansı, gazeteci, ekonomik bir proje ya da 

yardım kurumu kılıfları altında yürütülür. 

Durum subayı: Eli altında ana dört-beş işbirlikçi olur, belirli bir fiziki eylem sahaları bulunur 

ve bu subay işbirlikçileri idare eder, takip eder, bilgi toplamalarında yönlendirmede 

bulunduktan sonra, elde edilen bilgileri doğrudan istasyon başkanına rapor olarak sunar.  

İşbirlikçi (casus): Gizli istihbarat bilgilerini çalıp yaşadığı yerdeki ya da dışarıda bulunan 

hükümet ajansına sunan şahıstır. Bunun anlamı, ya kendi ülkesi çıkarına casusluk yapıp elde 

ettiği bilgiyi ülkesinin hükümetine iletmesi ya da ülkesinin hükümeti aleyhine iş birliği yapıp 

elde ettiği bilgiyi ülkesinin dışına veya çalıştığı tarafa iletmesidir. Bu kişi herhangi bir cinsiyete 

sahip olabilir ve bilgileri kendisi getirir. Bazen de bağlantıları olur ya da bilgi alabileceği 

yerlerde bulunan şahıslarla ilişkisi olabilir.11 

İşbirlikçi ya da iş için devşirilen casusun deneyimi arttıktan sonra, şahsi inisiyatifi ile değil 

durum subayının emri ile ikincil işbirlikçiler devşirir ve böylece kendisi ana işbirlikçilerden 

birisine dönüşür. 

Ana işbirlikçi (casus) ile muhbir işbirlikçi arasını ayıran şöyle bir açıklama bulunmaktadır: 

Muhbir, genellikle gizli bilgileri satan kişiden ibarettir. Yani faaliyetleri daha yoğun bir şekilde 

yönlendirilen işbirlikçinin aksine sadece bilgi satar. Casuslukla mücadele bölümünde görevli 

olan bir Fransız subayı durumu şöyle açıklar: “Bizim işimizde işbirlikçi, muhbirden çok daha 

üst bir mertebededir. Muhbir sana yerel bilgiler verir ve hedefler gösterir. Sonra bağlantılar 

kurması ve yolunu açması için oraya işbirlikçini gönderebilirsin.”12 

 

 

 
11   CIA Başkanıydım; Alan Dulles 
12 The New Spy Masters 
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Üçüncü Konu: istihbaratta adam devşirmenin hedefleri 

Askeri alanda casusluk eylemi, güç dengelerini eşitlemek adına stratejik dengeleri korumak için 

bilgi toplanmasını hedefler. İkinci dünya savaşı döneminde ve sonrasında Sovyetler Birliğine 

çalışan iki yüzün üzerinde Amerikalı casus sayesinde Sovyetler Birliği, yirminci asırdaki en 

güçlü casusluk darbesini vurmuştur: Nükleer bombaya sahip olmuştur.” 

Yine teknik üstünlüğün sağlanması, askeri ve teknoloji sırlarının çalınması üzerine kuruludur. 

Bu, ana planlama ve örneklerini çıkarma deneyimlerinde harcanan masraftan tasarruf 

sağlamaktadır. Örneğin Amerikan Merkez İstihbaratı (CIA) casusları Adolf Tolkachev 

üzerinden bazı Sovyet gizli teknik bilgileri çalmada başarılı olmuştur. Bu kişi, Rus uçak 

mühendisi ve 1977-1985 yılları arasında Amerikan merkez istihbaratın casusluğunu yapıştır. 

Sovyetler Birliği savaş uçaklarının radar planlarına ulaşmış ve bu radarların üstesinden 

gelmelerinde ABD’ye yardımcı olmuştur. Eski CIA müdür yardımcısı konuyla ilgili şu 

açıklama bulunur: “Tolkachev’in yaptığı casusluklar Amerika’ya milyarlar tasarruf ettirmiş ve 

Soğuk Savaş’ın kritik bir döneminde bize hava üstünlüğü sağlatmıştır.” 

Adam devşirme üzerinden elde edilen istihbarat malumatları savaş döneminde askerlerin 

hayatının korunmasına da yardımcı olmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nda düşman arka hattına 

paraşütle iniş yapan her işbirlikçi büyük bir ihtimalle düşman eline düşüyor ya da ölüyor ya da 

her ikisi birden oluyordu. Ancak iyi bir istihbarat olduğunda bu, yüzlerce canın korunmasına 

kefil olabiliyordu. Tıpkı Normandiya indirmesi operasyonlarında olduğu gibi. 

Savaş döneminde adam devşirme, savaş sahasında silahlı güçlere üstünlük sağlayacak bilgiler 

sunacaktır. İstihbarat subayı Kim Philby şunları söyler: “İngiltere istihbarat istasyonları savaş 

döneminde dışarıda imkanlarının büyük bir kısmını silahlı güçlerin ihtiyaç duyduğu askeri 

araçların hareket yönü, deniz birlikleri, hava gücü, silahlanma kaynağı gibi bilgileri elde etmeye 

ayırdı. 1942’nin ortalarında bize, kuzey Afrika savaşının ön kararının alındığı bilgisi ulaştı. 

Bizim görevimiz saldıracak olan ordu komutanlarına bilgi desteği sumaktı. Bu bilgiler özellikle 

Alman ve İtalyan istihbaratlarının kuzey Afrika bölgesinde yürüttüğü faaliyetler ve yine Fiji 

rejiminden destekçileri hakkındaydı.”13 

Bunun önemi, düşmanın elinde neler bulunduğunu bilmeden bir askeri plan ortaya 

koyulamayacağından ötürüdür. “Düşmanın askeri, maddi ve insan kaynakları, gücünü ve askeri 

bölüklerini dağıtma şekli, elinde bulunan silahlar ve mühimmatın bilinmesi gerekir. Tüm bunlar 

 
13 Sessiz savaş; Kim Felipe 
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bilgi toplamaya dayanmaktadır. Bilgi toplanması güvenlikte temel esaslardandır. Casuslarını 

ve işbirlikçilerini savaşmak istediğin ülkeye gönderirsin, onlar da senin için o ülke hakkında 

malumat toplarlar. Bu malumatlar üzerine o ülkeye savaş açma ya da düşmanına saldırı planı 

hazırlarsın. Düşmanın elinde ne olduğunu bilmezsen, bu düşmana saldırmada iyi ve başarılı bir 

plan ortaya koyamazsın.”14 

Siyasi ve diplomasi alanlarında ise, istihbarat bazı zamanlar savaşa sürüklenmenin önüne geçer. 

Örneğin savaş çıkaracak ya da gerginliği artıracak veya bir askeri karşılaşmaya neden olacak 

yanlış anlaşılmaları engeller. İngiliz istihbarat subayı Piter Ride casuslardan birisinin Sovyetler 

Birliği ile NATO arasındaki askeri gerilimi önleyişini şu sözleriyle ifade eder: “Gerçek adı 

Rinez Rab olan Şinazi Tubaz, NATO içerisinde bulunan adamlardandı. 1983 senesinde NATO 

birliği tüm Avrupa düzeyinde on günlük bir askeri tatbikat için topladığında tatbikatın adı “Ada 

Okçusu” idi. Üst düzeyden nükleer uyarı haberleri gelmeye başladı. Tubaz gibi şahsiyetler 

Kremlin liderlerini tüm bu tatbikatların nükleer bir saldırı ile ilgili olmadığına ikna etti.” 

Bunun diğer bir örneği de Sovyet casusu Richard Surc’un Japonya’da yaptıklarıdır. Surc’un 

şebekesinin başlıca görevi; 1941 senesi ortalarında Stalin’e, Japonların o dönemde Sovyetler 

Birliği’ne karşı herhangi bir askeri operasyon düzenleme niyetinde olmadıklarını somut 

delillerle sunmaktı. 

Diğer devletlerin niyetlerinden tedirgin olunması nedeniyle casusluk ihtiyacı doğar. Zira savaş 

korkusu her zaman vardır. Casusluk, bazen düşman devletin saldırgan gözüken davranışlarını 

giderir; bu davranışlar hakkında izah getirir ve davranış nedeninin anlaşılmasıyla gerginlik de 

ortadan kalkar. Casusluk, bazen gerginlik düzeyini yükseltebileceği gibi bazen de azaltır. Karşı 

tarafın niyetleri hakkında şüphe ve zanla hareket edilmesini en aza indirir.  

Yine devlet başkanlarının müttefiklerine karşı siyasi görüşlerinin ve stratejilerinin bilinmesi ve 

siyaset belirleyenlere gönderilmesine yardımcı olur. ABD liderleri yabancı ortakları hakkında 

doymak bilmeyen bir bilgi edinme arzusuna sahiptir. Onların siyasetlerini ve kişiliklerini 

tanımakta çok isteklidirler ve tabiatlarını idrak edebilmek için büyük çabalar harcarlar. CIA, 

birçok zamanını ve çabasını bu talepler doğrultusunda hizmet vermek için ortaya koymaktadır. 

Bunun bir örneği, ABD istihbaratının, Guantanamo’da tutuklu bulunan el-Cezire muhabiri 

Sami el-Hac’dan, onların işbirlikçisi olması, liderlerle görüşmeler gerçekleştirmesi, 

haklarındaki tüm gözlemlerini aktarmasını istemeleridir. Sami el-Hac, istihbaratın bu isteğini 

 
14 Abdullah el-Adem; Terör sanatı. 
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şöyle anlatır: “Örneğin senden Muammer Kaddafi ile bir röportaj gerçekleştirmeni 

istediklerinde; mekânı, güvenlik uygulamalarını, Kaddafi’nin hareketlerini ve davranışlarını, 

konuşma şeklini, bilgisini ve gördüğün gözlemlerin tümünü senden talep ederler ve bunun 

kendilerine yararlı olacağını söylerler.”15 

ABD istihbarat subayı Henry Krampton bir otelde yabancı bir lidere yönelik casusluk 

girişiminden bahsederken, orada çalışan işbirlikçilerden birisinin uzaktan kontrol cihazı 

(remote) üzerinden ses kaydı sağlayarak liderin geleceğini bildirmesini şöyle ifade eder: “Bu 

yabancı lider komşu ülkeye karşı stratejisini özetlemişti; ABD’nin sıkı bir müttefikiydi. Bu 

raporu inceleyip yorumlamaları için komuta merkezine ve her iki ülkedeki merkezi istihbarat 

ajansına gönderdik. Elde edilen bu istihbaratı Birleşmiş Milletler’deki siyasi karar alıcılara ve 

komşu ülkedeki birime gönderdik ve müttefikimizi ilgili devletle alakalı daha fazla bilgi 

edinmesi için desteklemeyi artırdık.” İstihbarat eylemi, her zaman “siyasetin hizmetçisi” olarak 

nitelendirilir. 

Bunların yanında devşirilen adam üzerinden elde edilen bilgiler iç hattın güçlenmesine de katkı 

sağlar. Bu, birkaç şekilde olur. Bunlardan bazıları şöyledir: 

1- Devlet içerisinde ya da çevresinde çalışan casusların yakalanması. Bu, düşman 

devletlerin istihbarat birimlerine sızarak ve devlet içerisinde içeriden çalışan casusların 

açığa çıkartılmasıyla olur. “Düşman birimine bağlı bir casusu yakalamak için o birime 

sızmaktan daha iyi bir yol yoktur. ABD hükümeti içerisinde bulunan birçok casus 

yabancı devletlerin birimleri içerisinde bulunan merkezi istihbarat kaynakları sayesinde 

gerçekleşmiştir. Bu nedenle düşmanın iç birimlerine en üst düzeyde sızılmalı, bunun 

için planlar hazırlanmalı, işbirlikçiler seçilmeli ve casuslar bu şekilde ortaya 

çıkarılmalıdır. Karşıt casusluğun hedeflerinden birisi de, düşmanın mekanını 

belirlemek, düşmanı tanımak ve avlamaktır.16 

2- Şüpheli şahısların mesleki ilerlemelerine engel olma, hassas görevlerini değiştirme ya 

da istifa ettirme. Eski istihbarat başkanı Elin Dallas şöyle der: “Bir devlet kendisini 

düşman sızmalarından korumak istiyorsa, bazı adımlar atmalıdır. Bu adımlar arasında 

hassas görevlerde bulunan adamlarının sadakatinden emin olması da bulunmaktadır.”17 

 
15 Guantanamo hikayem; Sami el-Hac 
16 CIA Başkanıydım. 
17 CIA Başkanıydım. 
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Bunun bir uygulaması Soğuk Savaş döneminde gerçekleşmiştir. Devlet gizlice toplanan bu 

bilgileri öncelikli tedbir almada kullanıyordu. Bu yüzden Batı ile bağlantıları olduğu ortaya 

çıkan doğu Almanyalıların mesleki ilerlemelerinin önü kesiliyordu. Batı’da sosyalist meyilleri 

olduğundan şüphelenilen kişiler gizli olarak belirli görevlerde çalışmaktan engelleniyorlardı.  

Watson adında birisi hakkında artan şüpheler üzerine, hakkında araştırma yapıldıktan sonra, 

gençliğinde Marksizm savunucusu olduğu, Sovyetler Birliği’ne bağlı Cambric şebekesi ile 

güçlü bağları olduğu, eşinin ve kızının Sosyalist Parti üyesi oldukları ortaya çıkmıştır. Hassas 

bir konumda çalışan bu kişi, başka bir işe atanmıştır. İngiltere iç istihbaratının ısrarları üzerine 

Watson gizli bilgiler içeren işinden okyanus araştırmaları enstitüsüne nakil olunmuş ve emekli 

olana dek orada çalışmıştır. 

Karşı casusluğun hedefi savunma amaçlı olsa da saldırı araçlarına da sahiptir. En önemli hedefi 

ise; yıkımın başlamasından önce daha ilk aşamalarındayken düşmanın planlarını ortaya 

çıkarmaktır. Bu yüzden cemaatler ve örgütler, iç güvenliğin kontrol altına alınmasının birçok 

kaybın önüne geçeceğini düşünürler. 

 

Genel olarak istihbaratta adam devşirmenin hedeflerini şu noktalarda özetleyebiliriz: 

1- Düşman, kaynakları, örgütsel yapısı, yakın ve uzak hedefleri hakkında bilgilere 

ulaşması. 

2- Azaltmak ve yararlanmak için (örneğin silah üretimi gibi) teknik sırlara ulaşılması. 

3- Yapı içerisine sızmaların önüne geçmek için yararlı bilgilerin elde edilmesi. 

4- Coğrafya, bölge sakinleri ve örgütlenme yapısı düzeyinde özel operasyon ortamı 

hakkında detaylı bilgi edinilmesi. 

5- Düşmanın elektrik ve nükleer santralleri gibi imkanlarının ve kaynaklarının tahrip edip 

yok edilmesi. 

6- Yaygara, yanlış bilgilendirme ve psikolojik savaş yöntemleri ile düşmanın yanıltması. 

7- Düşmanın bizim planlarımıza hizmet edecek belirli siyasi ve askeri kararlar almaya 

yönlendirilmesi. 
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Dördüncü Konu: Adam devşirme operasyonunda halk geleneklerinin etkileri 

Meçhul bir çevre hakkında iyi bir istihbarat elde edilmesi mümkün olmadığı gibi, istihbarat 

üyesinin kültürünü ve örfünü bilmediği bir toplumda iş yapması da mümkün değildir. Adam 

devşirme, hedefi iyi tanımaya dayanır. Burada ona özel olan zayıflık noktalarından değil, 

tarihinden, medeniyetinden ve kültüründen bahsediyoruz. 

Bu, devrim savaşı yürüten cemaatler için de geçerli olan bir kural olarak kabul edildiği gibi halk 

direnişi ile karşılaşan devletler için de geçerlidir. Birinci kısmın (halk direnişlerinin) bekası, 

bölge sakinleri ile kaynaşması ve halkın kültürüne karışmasına dayanır. Bu da yerel sakinlerin 

örflerini, siyasi, ekonomik ve sosyal koşulları hakkında geniş bilgi edinilmesini gerektirir. 

İkinci kısmın (devletlerin) isyanlarla mücadele etmede başarı elde etmesi ise, bölge halkını 

gerillalardan tarafsızlaştırmasına ve devrimcileri içeriden bölmesine dayanmaktadır. Bu da, 

savaşçıları diğer bölge halkından ayırmak için ince istihbarat eylemleri gerektirir.  

Steven Gray, ABD’nin Afganistan işgali krizlerinden bahsederken şunları söyler: “Düşman 

planları ve savaş bölgesi hakkında istihbarat askerler için temel meseledir. Ancak Taliban’la 

savaşta bu konunun önemi daha da belirginleşmiştir. Bu, 2001 senesinde ABD’nin Afganistan’a 

saldırması ve Taliban hareketini yönetimden indirmesiyle başlamıştır. Savaşın daha ilk 

yıllarında Taliban hareketi saflarını yeniden düzenledi. 2008 senesinde ülke içerisinde yaklaşık 

yüz bin Amerikan askerinin yanında 40 bin NATO askeri bulunuyordu. (Bu askerlerin 9 bini 

İngiliz askeridir.) Bu rakam, seksenlerde Sovyetler Birliği ordusunun sayısından daha fazladır. 

2010 senesinin sonuna gelindiğinde ABD’nin başını çektiğini koalisyon askerlerinden 21 

binden fazlası öldürülmüştü. 

Afganistan’daki çatışma daha çok ordu tanımıyla geleneksel olmayan veya asimetrik savaşa 

benzer. Afganistan Hükümeti ve koalisyon güçleri, üyeleri düzensiz isyancılar şeklinde bize 

karşı savaş yürüten Taliban hareketine karşı savaşıyordu. Savaşçı elbisesi giymiyor ve halkın 

arasında gizlice yaşıyorlardı. Ani baskınlar düzenleme, geleneksel savaşlara girmekten kaçınma 

gibi gerilla savaşı araçlarına dayanıyorlardı. Askeriye dilinde bu, “klasik isyan” olarak 

adlandırılır. 

Tarihsel olarak isyancılar bu tür savaşlarda galibiyete daha yakındır, ancak onların yenilgiye 

uğratılmasındaki bilinen yegâne yol, son derece dikkatli bir istihbarat kullanılmasıdır. İsyanlara 

karşı mücadelede başarılı strateji, halkı isyancılardan ayırmak, onlardan korumak ve onlara 

karşı savaşmaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için himaye edilmesi gerekenler (dostlar ve 

tarafsızlar) ve hedef alınması gerekenler (düşman) hakkında istihbari bilgi edinilmesi gerekir. 
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Bu zor bir iştir, zira yabancılar herkesi birbirine benzetiyor ve onlar da çoğu zaman birlikte 

yaşıyorlar.  

NATO istihbarat başkanlarından Michael Fellin, 2010 senesi başlarında bu zayıf noktayı 

incelemeye aldı. O vakit istihbarat subaylarının isyancı gruplara odaklanmada büyük çabalar 

ortaya koyduklarını, ancak büyük istihbaratların bile ABD, Koalisyon ve diğerlerinin ikna 

etmeye çalıştıkları çevre hakkında temel soruları bile cevaplayamadılar. Amerikan istihbarat 

subayları ve tahlilcileri yerel ekonomi ve toprak sahipleri hakkında bir bilgiye sahip değillerdi. 

Yönetim simsarlarının onlar üzerinde nasıl etki kurulacağı hakkında bir malumatları yoktu. 

Yine muhtelif gelişim projeleri ve köylülerle muamele düzeyleri hakkında karşılıklı ilişkilerle 

ilgili değillerdi ve bazı cevaplara ulaşmak için en önemli yerleri işgal eden şahıslardan 

uzaktaydılar.” 

Fellin’in değindiği boşluk, insan istihbaratıyla ilgilidir; yalnızca büyük casuslardan gelen gizli 

istihbarat bilgileri türünden değildir. Hatta yerel insanlarla gerçekleşen sıradan bir diyalogla 

fark edilmesi mümkün olan kültürel kavrayış türünden olduğu bile söylenebilir. 

Ancak bundan sonra İngiltere ve Amerikan orduları yerel insan çevresiyle ilgili daha hassas 

olabilmek için büyük çabalar harcadılar. İngiliz ordusunda güney Afganistan dili olan otuz kişi 

Peştuncayı akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. Ancak ordu ihtiyaç duyduğu istihbarat bilgilerini 

toplamak için hazır değildi. Bu alandaki eksik yönlerini fark etmeleri çok sonraları gerçekleşti.  

Bazı istihbarat subayları bu türden eksik malumatları düşük düzeyde belirgiler şeklinde 

derlerken sorumluluklarının sınırlarını aşıyorlardı. Bu alandan habersiz olunması, askeri 

operasyonun kötü gitmesinin nedenlerinden birisidir. NATO ve ABD birçok yerde halk yanlısı 

olmayan savaş ağaları ile ya da belirli bir kabileyle bağı olan bozguncu hükümet yetkilileri ile 

dayanışmaya girerek birçok feci hatalar işlediler. Tüm bu durumlar diğer kabilelerin 

düşmanlığını kazanmalarına ve Taliban hareketinin elinin güçlenmesine neden oldu.18 

 

 

 

 

 

 
18 Stevin Gray; Casusluğun yeni efendileri. 
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İKİNCİ KISIM 

ADAM DEVŞİRMENİN SAİKLERİ 

“Casusluk bir insan sanatıdır ve sonu olmayan düzenlemelere maruzdur. Bu nedenle casusluk 

konusunda genellemelere gidilmesi zordur. Ancak ideoloji, din, mal, ayartma gibi ihanet 

nedenleri olduğu gibi devam etmektedir.” 

(Stevin Gray; Casusluğun yeni efendileri) 

 

İnsani saikleri daha derinden kavramak için adam devşirme dünyasında çok önemli bir konuya 

girmemiz gerekir. Bu, “insani ihtiyaçlar teorileri”dir. Yaratılışı itibariyle insan birtakım 

ihtiyaçlarını gidermeden bu dünyada yaşaması mümkün değildir. Psikolog Abraham Maslo’nun 

1943 senesinde “Psychological Review” dergisinde yayınladığı “insanı harekete geçiren 

nedenler teorisi” başlığı altındaki makalesine göre, insani ihtiyaçları aşağıdaki şekilde 

sınıflandırabiliriz: 

1- Fizyolojik ihtiyaçlar; gıda, nefes alıp verme gibi. 

2- Mülkünde ve ailesinde güvenlik ihtiyaçları. 

3- Aile ve dostluk ilişkilerinde beliren sosyal ihtiyaçlar.  

4- Toplum içerisinde başkaları tarafından takdir görme ihtiyaçları. 

5- Hayatta bir şeyleri başarma hissi ile varlığını gösterme ihtiyaçları. 

 

Maslo’nun büyük oranda haklı gözüktüğü görüşünde, insan için en önemli olanın, fizyolojik 

ihtiyaçlarının gerçekleşmesi olduğunu belirtmektedir. Yani hayatta kalmasını sağlayacak 

şeylerin. Bu ihtiyaçlar gerçekleştiğinde, insan zikri geçen diğer ihtiyaçların teminine ve 

yitirilmemesine çabalayacaktır. Bu tamamlandığında, sosyal ihtiyaçlarını gidermeye 

çalışacaktır. Yani diğer bireylerle arkadaşlıklar geliştirme ve ortak yönü olan gruplarla bir araya 

gelmeye başlayacaktır. Bu ihtiyacı gerçekleştiğinde, diğer aşamaya geçecektir ki bu da 

üstünlük, imtiyaz ve diğerleri tarafından takdir edilmedir. Bu onu son aşamaya götürecektir ki, 

bu da kendisi için istemiş olduğu zihinsel resmi uygulamaya ulaşmak için ürettiği ve icat ettiği 

şeyler ile belirginliğini gerçekleştirmesidir. Bu ihtiyaçların gerçekleşmesinde bir düzen olması 

şart değildir, bazen iç içe geçmiş olabilirler. 

Harekete geçiren saikler/etkenler konusuna dönecek olursak; bu etkenlerin, insanın bu 

ihtiyaçları gerçekleştirme isteği olduğu söylenebilir. Yani bu etkenler insanın fizyolojik, sosyal 
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veya takdir görme ihtiyaçlarını giderme gücünü yitirmesinden doğar. Bu durum onun içinde 

harekete, çabaya ve bu ihtiyaçlarının doyurmaya teşvik edecek bir güç ve irade doğuracaktır. 

Saikler ise, insanın çevresinde bulunan ve elde edilmesi bu saiklere karşılık verme ve ihtiyaçları 

karşılama olarak görülür. Bunların varlığı insanın daha çok çaba göstermesine ve iradesini 

artırmasına neden olur. Saikin anlamanı daha fazla açmak için şu örneği verebiliriz: Gıda 

ihtiyacını yitirmesi insanı çalışmaya iten bir etkendir. Maaş ve ücretler ise onun daha fazla aktif 

ve üretken olmasının saikidir. Öyleyse saikler, insanı dışarıdan kuşatan etkenlerdir. Bu, içeriden 

kaynaklanan bir güç olan etkenlerden farklıdır. Bu, bazen mükâfat, ücret ve maaşların 

yükseltilmesi şeklinde olabilir.  

Özetle, ihtiyaçların doyurulmaması, etkenleri ortaya çıkarır. Saik ise, bu etkene karşılık verecek 

ve aynı zamanda ihtiyacı doyuracak olan mükafatın bulunmasıdır. Adam devşirme dünyasında 

buna bir örnek verecek olursak, cinsellik ihtiyacını ele alabiliriz. Bu ihtiyacın doyurulmaması 

özellikle gençler arasında büyük bir etken ortaya çıkarır. Burada istihbarat subayı devreye girer 

ve bir ödül sunarak bu etkenden yararlanmaya çalışır. Cinsel ihtiyaçları olan bu gence, bir gece 

bir fahişe ile birlikte olması karşılığında gerekli bilgileri sunmasını ister. Bazen de fahişe 

casusun kendisi olur. İstihbarat subaylarının cinsellik etkenini kullanmasıyla ilgili başka 

örnekler ileride ele alınacaktır. 

Mısır emniyetinin zihin yapısını tahlil eden araştırmacı yazar Ahmed Mevlana şunları söyler: 

“İşbirlikçi devşirme operasyonlarında istihbarat subayları, insan psikolojisinin derinliklerini 

anlamaya ve zayıf noktalarını kullanmaya çalışır. Şöyle ki subaylar, sosyal, maddi ve psikolojik 

koşullarını inceledikten sonra belirli kişileri seçerler. Sonrasında yoğun korku veya teşvik ile 

onları devşirmeye çalışırlar. Özellikle de önceki yapıları ile bir düşmanlık olabileceği 

varsayımıyla bir cemaatten ve hükümetten ayrılan unsurlara odaklanırlar. Bu durumun onları 

intikam almaya ve sahip oldukları bilgileri güvenlik birimlerine vermelerine neden olacağını 

düşünürler.19 

Gerçekte adam devşirme etkenleri belirli ölçülerle birlikte uzun zamandan beri değişmemiştir. 

Ya da Stevin Gray’ın İngiltere istihbarat başkanından aktardığı gibi: “Babil döneminden bu 

yana yeni saikler ortaya çıkmamıştır.” Bunlar, mal, ideoloji, din, çıkmaza düşme, şantaj ve 

bencilliğin dışına çıkmaz. İntikam, korku, haset ve cinsellik konuları ise bencillik altında 

 
19 Ahmed Mevlâna; el-Akliyyetul-emniyyetu fit-teamulu maat-teyyarat el-İslamiyye. 
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değerlendirilir. Bunların hepsi de insani ihtiyaçlara ve psikolojik yönlere dayanmaktadır. Bazen 

de bunlar iç içe geçmiş durumda olurlar. 

Buradan hareketle, subaylar yaklaşık tüm adam devşirme operasyonlarında teşvik eden 

etkenlerden uygun olanları birleştirerek değerlendirirler. Bazıları baskın hislere odaklanarak 

işbirlikçilerle ilişki kurarken, işbirlikçi kendisine neler yükleneceğinden habersizdir. Diğer 

bazıları geniş psikolojik araştırmalara dayanarak planlamalarda bulunur. Ancak başarılı 

operasyon subayı, adam devşirme operasyonunda en önemli parça olmadığını idrak edendir. 

Operasyonun temel unsuru, hedef alınan kişidir. Bu yüzden subay özel taktiksel hedeflerinin 

hedef olan süjenin yönelimlerini engellemesine izin vermez. Zira nihai hedef, hedef olunanın 

bakış açısını ortaya çıkarmak, anlamak ve kendiliğinden istihbarat hizmeti sunmasının önünü 

açmaktır. 

Varlığı halk gücü desteğine dayanan devrim hareketleriyle ilgili olarak, adam devşirme 

operasyonu yerel sakinlerin yaşamış olduğu siyasi, sosyal ve ekonomik koşullar arasından çıkar 

ve doğrudan onlara etki eden meseleler olarak değerlendirilir. Bunlar genelde diktatör 

yöneticilerin saldırgan ve baskıcı siyasetleri neticesinde oluşur. Yöneticilerin ekonomideki 

fesatları nedeniyle fakirlik, zorluk, adam kayırma ve uzaklaştırma gibi durumlar bireylerin 

devrim saflarına katılmalarının etkenleri olarak değerlendirilir. 

Adam devşirme etkenleri ve devletlerin ve devrim gruplarının bunu nasıl değerlendirdikleri 

konusunun daha iyi anlaşılması için bu bölümü aşağıdaki başlıklar altında değerlendirebiliriz: 

Milliyetçilik 

İdeoloji 

Cinsellik 

Para  

İntikam  

Makam  

Şantaj  

Ümitsizlik  

 

Bu etkenlere detaylı bir şekilde geçmeden önce çok önemli iki hususa değinmemiz gerekir: 
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Birincisi: Bir kimsenin devşirilmesinde genellikle bu etkenlerden birisi temel olur, ancak bu 

durum işbirlikçinin para ve cinsellik gibi diğer etkenlerden etkilenmeyeceği anlamına gelmez. 

Hatta genellikle devşirilen işbirlikçiliklerin daha fazla çıkmazlara sürüklenmeleri mümkün 

olmaktadır. Zira bazen bir işbirlikçiyi harekete geçiren etken başlangıçta intikam, ideoloji ya 

da din olurken zamanla mali mükafatları ve cinselliği de kabul etmeye başlar ve bunların esiri 

haline gelir. 

İkincisi: Okurlara yararlı olması için en önemli etkenlerden bahsederken devrim ve toplumsal 

hareketlere sızmalarında karşı istihbarat yöntemlerine de uyarıda bulunduk. Bu etkenlerden 

bahsetmemiz, mutlak anlamda kullanılmasını meşru gördüğümüz anlamına gelmez. Bunlar 

arasında islamın haram kıldığı, toplum içerisinde fesada neden olduğu ve insanları kullanma 

anlamına geldiği için men edilen etkenler bulunmaktadır. 
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1. Milliyetçilik 

Sosyal bir kavram olarak milliyetçilik ve vatan terimleri Fransız Devrimi’inden sonra on 

dokuzuncu asırda ortaya çıkmıştır. Önceleri Avrupa’daki halklar kendilerini diğerlerden dini 

aidiyetleriyle ayırıyorlardı. Ancak laikliğin yayılmasıyla bu halklar kendilerini milliyetçilik ve 

vatan ile ayırmaya başladılar. Bu şekilde Fransız, İngiliz ve Alman milliyetleri ortaya çıktı. 

Avrupa’da milliyetçilik, belirli bir nitelikte olan ve diğer bölgelerden ayrı olan bir millete 

duygusal bağlılık ve üye olmaktır. Bu ülkenin sakinleri dini ve ırksal yönlerine bakılmaksızın 

birbirlerine bağlılık duyarlar. Avrupa’da başlangıçta milliyet ile vatan arasında açık bir fark 

yoktu  ve yaklaşık olarak eş anlamlı kelimelerdi. Ancak islam dünyasında milliyetçilik önce 

Türk ve Arap milliyetçiliği ile başladı. Bu, belirli bir kan bağına bağlılığı ifade ediyordu. Sonra 

vatan kavramı çıktı ve Sikes-Pikot benzeri anlaşmalarla sınırları belirlenen ülkelere bağlılıkla 

ifade edilmeye başlandı. Örneğin Suriye vatanı, Mısır vatanı, Irak ve Ürdün vatanları gibi… Bu 

nedenle islam aleminde milliyet kavramı vatandan daha geniş anlamlıdır. Her ikisinin varlığı, 

temelde islam alemine karşı yürütülen fikir savaşı ve içeriden bölmede sömürgecilerin 

kullandıkları temel araçlar olmasına dayanmaktadır.20 

Bir insanın doğduğu ve büyüdüğü yeri sevmesi fıtri bir durumdur ve bundan dolayı kınanmaz. 

Ancak yerilen ve yanlış olan tutum, dostluk ve düşmanlığın bu vatana göre yapılmasıdır. 

Vatanından ola kişiyi -müslüman olmasa bile- bağlılık gösterme, buna mukabil -müslüman bile 

olsa- aynı vatandan olmayan kişiyi bırakmadır. Bu, islamda şiddetle yasaklanan bir durumdur. 

Allah Teala’nın Müslümanlar arasında kurduğu tek bağ, din bağıdır. Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: “Ancak müminler kardeştirler.” (Hucurat: 10). Müslüman, müslümanların 

vatanlarından herhangi birisine gelen belalardan dolayı kedi vatanına gelmiş gibi üzüntü duyar. 

Zira Müslümanlar sevgilerinde, merhametlerinde, dayanışmalarında tek bir beden gibidirler; 

bir uzuv rahatsızlık duyduğunda diğer uzuvlar sıtma ve uykusuzluklarıyla onun yanında olurlar. 

Müslüman vatanı için savaştığında, Müslüman bir vatan olduğu için savaşır, malını ve 

topraklarını savunmak için savaşır, sadece vatan olduğu için değil.  

İstihbaratta adam devşirme etkenlerinden birisi olarak milliyetçilik ve vatandaşlık konularına 

dönecek olursak; iki grup arasında vatanı, ırkı veya kabilesine taassupta bulundukları için 

düşmanlıklar çıkar. Şöyle ki, bazı bireyleri veya liderleri bu hususta ister mali, askeri, teknik ve 

hatta medya yönünden olsun kendilerine uzatılan elle dayanışmaya hazırdırlar. Burada bu 

dürtüleri araştırmada ve çıkarları uğrunda değerlendirmede istihbarat devreye girer. Bu hamiyet 

 
20 Usulu’l-fırak ve’l-Edyan vel-mezahib; Sefer Havali 
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özel olarak Müslümanlar, genel de ise mazlumların topraklarının ve mallarının korunması ve 

saldırganların uzaklaştırılması doğrultusunda, mazluma yardım uğrunda islami istihbaratların 

bir rol almasında da bir sakınca yoktur. 

Milliyetçilik etkeni, bir casusun tehlikelerle yüzleşip kendi isteğiyle zorluklara dalması 

noktasında en doğru etken kabul edilir. Bu esnada onurlu hedefler gerçekleştirdiğini, vatanına, 

milletine veya kabilesinin çıkarlarına hizmet ettiğine inanır. Bu, para, cinsellik ya da zorunlu 

olduğu için casusluk işini yapandan farklıdır. Bunlar, hissettikleri suçluluk duygusuyla 

genellikle tereddütlü, korkak, tedirgin davranırlar ve her an vazgeçme ihtimalleri bulunur.  

İslam dünyasının yaşamış olduğu yabancı işgaller, vatanlara ve halklara karşı saldırılar 

nedeniyle, bu etken birçok bireyin devrimciler lehine devşirilmesine kaynaklık edebilir. 

Özellikle de ırksal ve aşiret yapısıyla belirgin olan bölgelerde… Örneğin Afganistan’da 

Afganların Talibanla birlikte koalisyon güçlerine karşı aynı safa katılımlarında kabile etkeni 

büyük rol oynamaktadır. Koalisyon askerlerinin Afganistan’da yürüttüğü alçaltıcı düşmanca 

uygulamalar Afgan kabileleri arasında hamiyet, şeref ve onur duygularını harekete geçirmiştir. 

Suriye’de ırksal etkenin Kürtleri, Esed hükümetine karşı devşirmede etkin bir rol oynağını 

görüyoruz. Bu, Esed hükümetinin onlarca yıl boyunca Kürtlere karşı yürüttüğü ırksal ayrışım 

siyaseti nedeniyledir. Filistin’de ise, vatanseverlik devrimcilerin, dinleri ve ırkları bir yana 

Filistinliler için kapsamlı bir vatan tehdidi teşkil eden işgalci Yahudilere karşı Filistinlilerin 

devşirilmesinde önemli bir etkendir. 

Devletlerin bu etkeni değerlendirmelerine gelince; İngiltere yirminci yüzyılın ilk dönemlerinde 

Türklerin başında olduğu Osmanlı devletini parçalamada Arap milliyetçiliği kullanmıştır. 

Bunu, Şerif Hüseyin ve çocuklarının “Büyük Arap Ayaklanması” diye adlandırılan Osmanlıyla 

karşı isyanlarında devşirmeleriyle gerçekleştirmişlerdir. 

Vatanseverlik ve milliyetçilik, bazı istihbarat elemanlarının vatanlarını ve ülkelerini savunmak 

maksadıyla İstihbarat birimlerine katılmalarının geleneksel bir etkeni olarak kabul edilir. Bu 

nedenle CIA subayı Henry Krampton’a, niçin merkezi istihbarata katılmak istediği 

sorulduğunda, şöyle cevap vermiştir: Çünkü ülkemi seviyorum ve ülkeme hizmet etmek 

istiyorum. Bu da katkı sağlayacağım en güzel yol.” Afganistan savaşı öncesinde ise şöyle 

demektedir: “Merkez İstihbarat Ajansı ve başkan, milletimize hizmette ve düşmanlarımızı 
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yenmede gençliğimin en cesur rüyalarının çok üzerinde bir onur ve ayrıcalık fırsatı 

verecektir.”21 

Vatanseverlik ve vatan etkeniyle ilgili açıklamalarımızda sadece bir nitelemede bulunuyor, bir 

hüküm vermiyoruz. Bazıları ülkesindeki rejimin değişmesi için ve vatanseverlik etkeniyle elini 

dış tarafların eline koyar. Bu durumda “vatanseverlik” nitelemesi bu eylemi zorunlu olarak 

uygun ya da kabul gören bir tutum haline getirmez. 

Henry Krampton milli kaynaklar başkanı olduktan sonra yeni tür asker ve destekçilerle 

karşılaştığından bahseder. Bunlar, büyük Amerikan şirketlerinin CEO’larıdır. Bunlardan 

birisinden bahsederken şunları söyler: “Kendi başına yükselmiş bir milyoner ve bölgesindeki 

liderlerden birisi, Merkezi istihbarat Ajansı karargahında bulunan Ulusal Kaynaklar 

bölümündeki ofisime geldi. Bu kişi yıllardan beri Merkez İstihbarat Ajansıyla çalışıyordu.” 

Ancak böyle birisinin istihbarata yardım etmesi nasıl mümkün olabilirdi? Henry şöyle cevap 

veriyor: “Bana küresel yapısının Merkezi İstihbarat Ajansı’nın operasyonlarına nasıl yardım 

ettiğini detaylı bir şekilde açıkladı. Yapılan yardımlar arasında, bazı işbirlikçiler için kamufle 

oluşturma, yabancı insani ve teknik hedeflere ulaşma ve belirli operasyonları idari olarak 

desteklemeyi içermekteydi.” 

Sonra Henry, onu ve istihbaratla çalışmasının etkenlerinden bahsederken şunları söyler: “Bu 

kişinin şirketinin dünyanın her yerinde ofisleri vardı ve çalışanları istedikleri yere 

gidebiliyorlardı. Çalışma türü, şöhret ve mali gücü nedeniyle neredeyse herkes şirketinin bir 

temsilcisiyle karşılaşabiliyordu. Bunun, kendisi, çalışanları ve yatırımcıları için bir tehlike 

getirebileceğinin farkındaydı, ancak bunu benimsemesinin nedeni, şirketini ve ülkesini birlikte 

koruması gerektiği inancıydı. Merkezi İstihbarat Ajansı kendisine böyle bir katkı sunma 

fırsatını verdiği için minnet duyuyordu.”22 

 

 

 

 

 

 
21 Casusluk sanatı. 
22 Casusluk sanatı. 
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2. İdeoloji 

Bazen din veya ideoloji adam devşirmede istihbaratlar tarafından önemli bir giriş olarak 

kullanılır. İstihbarat subaylarının bu etken hakkındaki görüşleri farklılaşabilir. Bazıları, 

İdeoloji etkeninin en kötü etken olduğunu; bir şahsın gerçek inancını ispat edemeyeceğini, 

siyasi durumların değişebileceğini ve seninle çalışma nedeninin de değişebileceğini söyler. 

Diğer bir grup ise bunun aksini savunur ve en başarılı adam devşirme etkeninin ideolojik 

olduğunu söyler. Örneğin casusluk alanındaki yorumculardan birisi kabul edilen David Ben 

Arieh şöyle der: “Gorge Belik idelojik bir ajandı ve birinci türdendi.” Eski CIA başkanı Allen 

Dallas da bu görüşü savunur ve şöyle der: “Gönüllü işini ideolojik saikle yapıyorsa ve bunda 

samimiyse, onun bağlılığında nadiren şüpheye düşersiniz.” 

İngiliz istihbarat subayı Kim Philby’nin Sovyet istihbaratı lehine çalışmasının nedeni, 

sosyalizme inanmasıydı. İngiliz gizli istihbarat birimi, öncesinde sol askeri faaliyetlere katılan 

ve Letsie Friedeman adında sosyalist bir alman kadınla evli olan Kim Filipi’yi detaylı 

araştırmamıştı. Filipi’nin eşi sıradan sosyalist bir kadın değil, uzun zamandan beri Avrupa’da 

Comintern’in casusuydu. Mektupların ulaştırılmasında ve adam devşirmede büyük roller 

üstlenmiştir. Hatta Filipi’nin kendisi bile istihbarata bu kadar kolay girebildiğini şaşırmıştır. 

Şöyle der: “Bu kadar kolay girebilmem beni çok şaşırttı. Daha sonradan hakkımda yapılan 

araştırmanın örgütün sicilime bakmasından ibaret olduğunu ve “aleyhine bir kayıt yok” cümlesi 

ile neticelendiğini anladım. 

Kim Philby Sovyetler Birliği’ne casusluğunu şu sözleriyle açıklar: “1931 senesindeki İşçi 

Partisi krizi, İşçi Partisi’nin alternatifini daha ciddi şekilde düşünmeme neden oldu. Sosyalist 

Cambridge cemiyetiyle faaliyetlerim bu şekilde başladı. 1932-33 senelerinde cemiyetin 

saymanı oldum. Bu durum aralarında sosyalistlerin de bulunduğu İşçi Partisine muhalif olan 

birçok sol akımla karşılaşmama neden oldu. Bundan sonra Avrupa sosyalist klasikleri hakkında 

okumalarım ve ilgim daha da arttı. Cemiyet içindeki tartışmalarım da çoğaldı. Tüm bunlar ağır 

ve sindirilerek ilerleyen gelişmelerdi. Sosyalist görüşlerden komünist görüşlere geçişim ikim 

senemi aldı. 1933 senesinde Cambridge’den mezun olduğumda kalbimdeki tüm kuşkuları 

söküp atmıştım. Üniversiteden çıktığımda kesin olarak tüm hayatımın komünist dava için 

harcanması gerektiği kanaatine varmıştım.” 

Yine işçilerin şahsi geçmişlerinin detaylı incelenmemesi, İngiltere Askeri Akademisi Wool 

Vitsh kraliyet tersanesine eskiden orada çalışan Percy Gilding adında bir komünist mühendis 

tarafından sızılmasına neden olmuştur. Bu kişi 1938 senesinde Sovyetler Birliği lehine casusluk 

yaparken iş üzerinde yakalanmıştır.  
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Yine İngiltere Komünist Partisi de kendisine bağlı casuslarla Sovyetler Birliği casusları 

arasında bir bağ işlevi görüyordu. Hasler’de Deniz Gücü’ne bağlı dalgıç deneyleri istasyonunda 

çalışan Haldane, derin dalış teknikleri deney sonuçlarını İngiliz Komünist Partisine bildiriyor 

ve o da Londra’da bulunan Rus Askeri İstihbaratına ulaştırıyordu. 

  Casus George Blake’in hikayesi ise on on iki yaşlarındayken Mısır’ın İskenderiye şehrine 

akrabalarının yanına gönderilmesiyle başlar. Orada, Mısır Komünist Partisi kurucularından 

olan amcası Henry Corel’in gözetimi altında kalır. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından 

sonra casusluk işine girer ve Almanlara karşı aktif olarak çalışmaya başlar. Sonra grup subayı 

veya casusları işletmekten sorumlu olur ve nihayetinde İngiltere Dış İstihbaratı IM6’da subay 

olur. Sonra konsolosluk yardımcısı kılıfı altında Güney Kore’ye gönderilir. 1950 senesinde 

Kore savaşının başlamasıyla esir düşer. Bu dönemde bağlılığının değişmesi için beyin yıkama 

operasyonlarına maruz kalır. 

George Blake’in yaşamını araştıran Kevin O'Connor şöyle der: “Esaret baskılarının onun 

komünizme olan duygusal bağlarını harekete geçirdiğine inanıyorum.” Aradan fazla bir 

zaman geçmeden onlara, İngiltere’nin Sovyetler Birliği ve diğer komünist ülkelere yönelik 

operasyonlarını ortaya çıkarmada çalışma ve yardımlaşma teklifinde bulundu. 

George Blake sözüne vefa gösterdi. Berlin tüneli meselesinde harcadığı emek ve zamanın yıkıcı 

bir etkisi olmuştur. İngiltere ve Amerikan istihbaratları ortak bir şekilde Berlin’de Rus bölgesi 

altından bir tünel kazmaya karar verdi. Sovyet Askeri Komuta Başkanlığı’nın iletişim 

merkezine dinleme cihazları yerleştireceklerdi. Postane işçileri bu tüneldeki elektrik işlerini 

başarıyla yerine getirdiler. Her iki ajans da, hepsi tünelde bir araya gelen devasa kablolara 

eriştiler. 

Ancak tünel fazla devam etmedi. CIA operasyonun bu kadar hızlı keşif olunacağını 

beklemiyordu. Bir seneden daha az bir süre devam ettikten sonra tünel bulundu. Kremlin, tüneli 

kazma işlemini ilk toprağa ilk kazma vurulmasından beri biliyordu. Kuzey Kore’de esir olduğu 

dönemde bağlılığını değiştirdikten sonra İngiltere istihbaratına sızdırılan Sovyet casus George 

Blake planı ortaya çıkarmıştı. Sovyetler 1953 senesinin başlarından beri sırlara vakıftı. 

Sovyetler Birliği’nin tünel üzerinden Batı ülkelerine sızmasını istediği bilgiler hakkındaki 

tartışmalar uzun bir süre devam etti. 

Diğer yandan eski Merkez İstihbarat Ajansı (CIA) başkanı Allen Dallas, Sovyetler Birliği’nden 

ayrılıp Amerika’ya sığınanların çoğunun bunu sırf ideolojik nedenlerle yaptıklarını iddia eder. 
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Bu kimseler komünist dünyada yaşamaktan nefret eder ve kendileri için daha iyi bir yaşam 

isterler. 

Bu konuda din ideolojiden daha aşağı bir durumda değildir. Bazen casusun devlet lehine 

çalışması, bölge müftüsünün devletin meşruluğuna inanması, onu savunması ve yöneticiye 

yapılan biatin sahih olduğu ve her türlü tenkidin bu devleti yıkma olduğunu düşünmesi 

nedeniyle olur. Dr. Saud el-Mutayri, zina etmesi durumunda yöneticilere de şura ehli tarafından 

had uygulanması gerekir açıklamasından sonra, Salih Fevzan, bu ve benzerleri hakkında devlete 

şikâyette bulunulması ve devletin de bunların önünü kesmesi gerektiği fetvasıyla karşılık verdi.  

Bazen durum, muhalifleri şikâyet etmeyenlerin durumunun onlar gibi değerlendirilmesine 

kadar varır. Suudi Arabistan Davet ve İrşat Bakanı Abdullatif Ali Şeyh, İhvanı Muslimin 

cemaatinin bu zamanın haricileri olduğunu, onların yetkili mercilere şikayet edilmesinin şeri 

bir görev, onları şikayet etmeyen veya yetkililere bildirmeyenlerin de onlar gibi olacağı 

fetvasını yayınlamıştır. 23 

Şikâyet etme ile şikâyet etmenin vacip oluşu arasında farklar vardır. Meşhur davetçilerden birisi 

Cuheyman el-Uteybi cemaati ile yardımlaşıyordu. Sonra onunla ilişkilerini kestiler. Bundan 

dolayı kınanıp geri dönmeleri istenince, bazıları aracı olmak Cuheyman’ın yanına gitti ve “niçin 

davette onunla yardımlaşmaya devam etmiyorsunuz?” diye sordu. Cuheyman’nın cevabı, 

“Aramızda bazı gizli oturumlar oldu ve bunlar hükümete ulaştı. Bu bilgileri hükümete kim 

ulaştırdı?” şeklinde oldu. 

Bazen durum yöneticilere bildirmeden yöneticilerin efendilerine ulaştırmaya varır. Bunların 

harbi kafirler olmaları bir şeyi değiştirmez. Merib bölgesinde Ebu Hasan el-Me’ribi’nin 

öğrencileri bazı ilim talebelerini Yemen’de bulunan el-Kaide örgütü savaşçıları aleyhine 

çalışmaya ikna etmiştir. Onları casusluk yapmaya, haricilere karşı savaş gerekçesi ile ikna 

etmiştir. Ebu Hasan Me’ribi’nin merkezinde öğretmenlik yapan casus Ali Ahmed Sabit şunları 

söyler: “Gerekçe, bunların bozguncu ve harici olmalarıydı. Yaptığım bu casusluk işi benim için 

bir ecir olacak, bundan dolayı sevap kazanacağım.”24 

Bu, Amerika'nın Müslüman din adamları ile el-Kaide’ye karşı ittifaklar kurmayı istemesi ile de 

örtüşmektedir. Merkez İstihbarat Ajansı (CIA) subayı Henry Krampton şöyle der: “Hükümetler 

dışında başka oyuncularla da ittifaklar kurmalıyız. El-Kaide’yi Müslüman müttefiklerimizle 

 
23 El-Arabiye kanalı, Abdullatif Ali Şeyh ile röportaj.  
24 Casusluğun yıkımı; ikinci bölüm. 
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birlikte yenmeliyiz.” “Bu ittifaka din adamları da dahil mi?” diye sorulduğunda ise, “evet” 

cevabını vermiştir.25 

İslami cemaatler ya da devrim gruplarına karşı istihbarat çalışmalarında onların “hariciler” 

oldukları ile gerekçelendirilmesi, istihbaratlar tarafından izlenilen bir yöntemdir. Ürdün 

istihbaratı Ahmed Ruşdi Raşid Seylavi’yi devşirmesinden sonra, bu kişi Ürdün istihbaratının 

din kılıfı altında istihbaratı nasıl meşrulaştırdığının şöyle ifade eder: “Ürdün istihbaratı bizim 

terör, tekfir ve benzeri şeylere karşı Allah yolunda çalıştığımızı ima etmek için Şeyh Ali el-

Halebi’nin özel ses kasetlerinden yararlanıyordu.”26 

Hatta mücahid cemaatler bile adam devşirmeyi -iki grup arasındaki kavramlar arasındaki büyük 

farklara rağmen- dini destekleme olarak tanımlar. Fethu’l-İslam cemaati akidesel adam 

devşirmeyi şöyle tanımlar: “Örgütün belirli nitelikler çerçevesinde bir şahsın hayat çizgisini 

değiştirerek bir fayda ya da dünyalık bir çıkar elde etmeden cihad çalışmaları sahasına dahil 

etmesi, bundan sonraki eylemlerini maddi, bilgi, mali ve askeri olarak dini desteklemek için 

örgütün çıkarlarına kullanmasıdır.”27 

Bu, sıradan bir davet çalışmasında böyledir. Ancak savaş durumuyla ilgili olarak, meşhur 

devrim teorisyeni Ebu Musab Suri, düşman askerlerinin devşirilmesini, ‘esir alınmalarından 

sonra dini ve şeri olarak bilgilendirilme operasyonuyla senin lehine çalışacak hale getirilmeleri’ 

olarak açıklar ve şöyle der: “Düşman esirlerini saflarına devşirmen nasıl olur? Düşman esirleri 

sana karşı sempati duyan halkın çocuklarından ya cahil ya da zorla çıkarılmış kimseler 

olduğunda olur. Bu kimseler psikolojik, şeri ve dini beyin yıkamalara maruz kaldıkları zaman 

asıllarına dönerler, Müslümanlıklarını yeniden kazanırlar. Bu kimsenin hala arada olduğunu 

görürsen, arka hizmetlere koyarsın. Ancak bunlar arasında, gönüllü olarak girenlerden daha 

samimilerin çıktığını görürsün.”28 

Devletler düzeyinde de dini sempati nedeniyle gizli haberlerin sızdırılması gerçekleşir. Mısır 

İstihbarat Başkan Yardımcısı Ebdulfettah Ebul-Fadl şöyle der: “Üçlü saldırıdan bir süre önce 

Fransa ve İngiltere, Suveyş kanalını millileştirmesi üzerine Mısır’a diş bilemeye ve tehdit 

etmeye başladığı dönemde; Zekeriya Adili’nin Türk istihbaratında önemli bir konumda olan bir 

arkadaşı vardı. Bu büyük Türk görevliye görevi sırasında gelen malumata göre, Fransa ve 

 
25 Casusluk sanatı. 
26 Casusluğun yıkımı; İkinci bölüm. 
27 İdaatun ala emni sukurut-tanzimat; Abdullah Sakr. 
28 Mustazafların savaşı açıklaması; Robert Taber 
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İngiltere Mısır’a saldırmaya hazırlanmaktadır. Savaş saldırısı için taburların toplanma yeri ise 

Kıbrıs karargahıdır. Gecenin bir yarısı Türk arkadaşı Türkiye’de bulunan askeri ateşemize gider 

ve bu hazırlıkların detaylarını haber verir. Bunu, Mısır’daki Müslüman kardeşlerine yardım 

etmesi gerektiği islami şuuru ile yapar ve bundan hiçbir karşılık beklemez.”29 

 

Özetle: Düşman lehine casuslukta ve askerlikte dinin bir giriş kapısı olarak kullanılması 

beklenen bir durumdur. Nitekim şu andaki birçok sorunlar din adına gerekçelendirilmektedir. 

Din kayıt altına alınmayan kapıları açık bir yapıya dönmüştür. “Bu fiil şeri kurallara göre 

caizdir” denilmesi, haramı helal yapmak için yeterlidir. Bununla birlikte bazen bu tutumun 

anlaşılır bir yönü de vardır. Bir şeyh ya da ilim talebesi Müslüman gördüğü ya da dini 

meşruiyetine inandığı bir hükümetle yardımlaşabilir ve şu sözleri söyleyebilir: “Hepimiz saray 

alimiyiz, bunda bir sakınca var mı? Yönetimimiz Müslüman olduğunda hayır işlerinde onlarla 

yardımlaşırız, bunda sorun nedir?”30 Ancak anlaşılmayan durum, Müslümanların topraklarını 

işgal eden, evlerini bombalayan, rızıklarını yakan harbi kafirlerle yardımlaşılmasıdır. Acaba 

bunu yapanlar hangi esasa göre sevap almaktadırlar? 

Hadis kaynaklarına bakıldığında, örneğin Sahihayn’da geçen İbn Hammam hadisinde şöyle 

geçmektedir: “Bir gün mescidde Huzeyfe b. Yeman’la birlikte oturuyorduk. Bir adam geldi, 

yanımıza oturdu ve Huzeyfe’ye “şu adam sultana haber ulaştırıyor” dedi. Bunun üzerine 

Huzeyfe, adama duyururcasına şöyle dedi: “Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle 

buyurduğunu işittim: “İspiyoncular cennete giremez.”31 Bu rivayette kasıt olunan sultan, raşid 

halifelerin üçüncüsü olan Osman b. Affan (radiyallahu anh)’dur.32 Bununla birlikte Huzeyfe 

bozgunculuk maksatlı insanların haberlerinin sultana ulaştırılmasının Resulullah (sallahu aleyhi 

ve sellem)’in buyruğu gereği, cennete girmeye engel olacak bir amel saymıştır. Bu durumda 

cihad farizasını yerine getiren Müslümanlara zarar vermek maksadıyla bu türden haberleri 

Müslümanların ülkelerini işgal eden kafirlere ulaştırılmasının durumu nasıl olur? 

Bunlara mukabil olarak, din etkeni islami devrim akımlarında da kullanılmaktadır. Eylemin 

temeli ve meşruluğu din üzere kuruludur. Örgüt içerisinde askerlik dahil yapılan tüm işlerde 

amaçlanan, Allah katında ve ahirette olanı istemektir. Dini saik, amel ve harekete sevk eden 

 
29 Kuntu naiben li reisil-muhaberat; Abdulfettah Ebul-Fad. 
30 Abdulaziz Ali Şeyh; Hepimiz saray alimiyiz. 
31 Buhari, Muslim. 
32 Fethu’l-Bari 
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birincil etkendir. Bunları yapmayı emreden, teşvik eden, sevdiren ve karşılığında sevap veren 

dindir. Örneğin el-Kaide örgütü genel komutasında bulunan güvenlik sorumlusu Abdullah el-

Adem, “güvenlik ve gerilla savaşı” derslerinde kendisinden ve beraber olduğu kimselerden 

bahsederken şunları söyler: “Hepimiz Allah Azze ve Celle’nin dinine hizmet etmek istiyoruz. 

Buraya geliş nedenimiz, hicretimiz, ehlimizi, vatanımızı terk edişimiz sadece bu dine hizmet 

etmek içindir.”33 Etkenler konusu içerisinde bunun açık olan konulardan olduğu görülmektedir. 

Ancak bazı durumlarda din ve ideoloji iç içe geçer. Eğer etken din ise, örneğin el-Kaide’ye 

katılan bir genç niçin Hizbut-Tahrir’e katılmıyor, ya da aksi olmuyor? Bunun nedeni, dinlerinin 

birbirinden farklı olması mıdır? 

Bunun cevabı şöyledir: Bunların dinleri birdir, ancak siyasi görüşleri ya da ideolojileri farklıdır. 

Her cemaat diğerinden farklıdır ve çalışma yöntemlerini belirleyen bu farklılıklardır. 

Bazılarının belirli bir cemaate katılmalarının nedeni, o cemaatin çalışma yönetiminin dini daha 

iyi gerçekleştirdiği veya daha doğru bir şekilde yürüttüğüdür. Bazen ideolojik görüş dinle de iç 

içe olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Terör sanatı; Abdullah Adem. 
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3. Cinsellik 

Cinsellik, adam devşirmedeki geniş konulardan birisidir; farklı kısımlarda değerlendirilir ve 

bilgiye ulaşmak için bunda farklı yollar kullanılır. Bu nedenlerden ötürü şu tanımlamada 

bulunabiliriz: “Bir şahsın kasıtlı veya bilmeden müstehcen verilerle ya da duygusal ilişkilerle 

aldatılması veya kendi iradesi ile zinaya düşürüldükten sonra bunu belgeleyip şantaj olarak 

kullanarak gizli bilgelere ulaşılmaya çalışılmasıdır.” 

Bu yollardan birincisi, bir bilgiye ulaşmak için cinsel içerikli verilerle ayartmadır. 

Merkez İstihbarat Ajansı subayı Henry Krampton, adam devşirmede cinsel kaynakların 

kullanılmasından bahsederken şunları söyler: “Devşirilmesi istenen hedeflerden birisine 

müstehcen video kasetleri verdim ve grubumuzun da çabalarıyla sonuçta o adamı devşirdik. 

Duraklarımızdan birisinde olağanüstü durumlar için fazladan müstehcen dergi ve video kaseti 

bulunduruyorduk. Kuzey Koreli diplomatlar arasında müstehcen veri istemeyeni yoktur. 

Bunları ya özel kullanım için ya da satmak için isterler. Peki, Amerikalıların vergilerinin Kuzey 

Korelilerin cinsel fantezileri için kullanılması doğru mudur? Eğer Kuzey Koreli kaynak, 

ülkesinin teşkil ettiği nükleer tehdit hakkında Merkez İstihbaratına yardım edecekse, bunda bir 

beis yoktur.” 

İkinci kısım, duygusal ilişkilerin kullanılması ile adam devşirilmesidir. 

Sovyet diplomat Aleksandır Ogordonik’un durumunda olduğu gibi. CIA sevgilisi ile olan 

ilişkisini öğrendikten sonra Traygon’a ulaştı. Sevdiği kadın devşirildi. Moskova’ya dönüp 

Sovyet Dışişleri Bakanlığına katılmasından sonra, Traygon paha biçilmeyecek istihbarat 

bilgileri göndermeye başladı.” Bu bilgilere ulaşılması, cinsellik üzerinden şantajla değil sadece 

sevgilisinin devşirilmesi ile olmuştur. 

Bazen de yine duygusal ilişkiler yüzünden karşı sızmalar gerçekleşir. Suriye devrimi 

tecrübelerini yazan birisi şöyle bir olay aktarılmaktadır: “Dera kırsalında Suriye Devrimi 

sürecinde yaşadığımız olaylardan birisi de, devrim istihbaratında kırk yaşlarında Esed çetesi 

için çalışan bir kadının takip edilmesi ile görevli birisi vardı. Bu kadının görevi, devrimciler 

hakkında bilgi toplamak ve özgür bölgeler içerisinde muhbirler devşirmekti. Yetkili kişi 

tarafından bu kadına yakınlaşma ya da başbaşa kalmaması hususunda net talimatlar olmasına 

rağmen, bizim adamımız bu rejim casusu ile uzun sohbetlere giriyordu. Nihayetinde onun 

tutkusunun ağına düştü. Daha sonra gençlerin rejim milisleri lehine devşirilmesinde samimi 

adamlarından birisine dönüştü. Daha sonra bu işbirlikçi yakalandı ve mahkemeye sevk edildi.” 

Bu şahsın o kadına duygusal olarak bağlanması sonrasında, rejim lehine yürütülen adam 
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devşirmeleri durdurmak yerine saf değiştirerek rejim lehine bizzat kendisi adam devşirmeye 

başlamıştır.  

Bazen aksi şekilde kişinin siyasi rejimini tanımama ve polis sisteminden kaçmasının nedeni bir 

kadınla ilişkisi olması olur. Örneğin 1959 senesinde Ukrayna Göçmen Hareketi liderlerinden 

ikisine suikast düzenleyen Sovyetler Birliği casusu Stanşki gibi. Bu iki kişinin cinayetinin 

kapalı kaldığına inanılıyordu. Ölüm nedenleri Stanşki’nin 1961 senesinde kendisini Alman 

polisine teslim etmesinden ve siyanür zehri ile onları öldürdüğünü itiraf etmesinden sonra 

anlaşılmıştır. Bu şahsın Alman bir kızın sevgisine düşmesi ve bu ilişki sebebiyle Rus iç 

güvenlik birimi başkanlarıyla sorunlar yaşaması, Rus istihbaratına sırt çevirmesinin başlıca 

nedeni olmuştur. 

Üçüncü kısım, hedeflenen şahsın kendi iradesiyle zinaya düşmesi, bunun belgelenmesi ve 

şantaj olarak kullanılmasıdır. 

Bu kısımda doğu Almanya dış istihbarat başkanı Markos Volf gibi öne çıkan kişilikler 

bulunmaktadır. Bu kişi, hasımlarını ayartan ve onları kötü durumlara sokran kışkırtıcı casusları 

ile bilinmekteydi. Bu yöntem, devrimci yönü olan bazı islami cemaat liderlerinin düştüğü 

tuzaklardan birisi olmuştur.  

El-Kaide güvenlik sorumlusu Abdullah el-Adem şunları söyler: “el-Kaide istihbarat biriminin 

yakaladığı Arap casuslarının en zayıf yanı kadınlardı. Amerika Merkez İstihbarat Ajansı (CIA) 

onları kadınlar üzerinden devşiriyordu. Onları kadınlarla birlikte kötü pozisyonlarda 

fotoğraflıyor ve bu fotoğraflar üzerinden onlara şantaj uyguluyor; ya bizimle birlikte çalışıp 

bize yardım edersin, ya da bu görüntüleri yayınlarız.”34 

El-Kaide’nin ikinci adamı kabul edilen Arap Yarımadası emiri Ebu Basir Nasır el-Vuheyşi’nin 

öldürülmesi de bu yolla olmuştur. Cinsel şantaj ile devşirilen Reşad Kureşi Osman adlı casus 

devşirilmesini şöyle anlatır: “Kendilerine çekmeleri, haram yolla oldu. Bunu, ben farkında 

olmadan fotoğrafladılar. Yani bir anlık bir şeydi ve artık taviz vermem isteniyordu. Bir hataya 

düşmüştüm ve ellerinde bunu ispatlayabilecekleri şeyler vardı. Ödün vermeye başladım ve bu 

adımımla düşüşüm de başladı.”35 

Ancak bu yöntem her zaman istenen sonucu vermeyebilir. Bazen şantaja uğrayan kişi hayatına 

veya itibarına mal olsa da ya da ondan sorumlu olan tarafın şantaj uygulayan taraf nazarında 

 
34 Terör sanatı; Abdullah el-Adem 
35 Casusluğun yıkımı; ikinci bölüm. 
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itibarsızlaştırmaya çalışmasıyla ret karşılığı verebilir. Bunu gösteren örneklerden birisi de, 

Sergey Grigorfin adlı Sovyet istihbarat subayıdır. İngiltere istihbaratı onun Londra’da bir 

kadınla ilişkisi olduğunu gözlemler. Ancak uzun sürmeyen bu ilişki sonlanır. Kadınlardan 

birisinden, onu başka birisiyle tanıştırmasını ister ve İngiltere istihbaratı bu talepten haberdar 

olur. İstihbarat subayı Piter Ride olayın devamını şöyle aktarır:  

“Planı birim başkanı Fernifal Gonez’e sundum ve o da hemen kabul etti. D4 bölümünden bu iş 

için uygun kadının sunulmasını talep etti. Ellerinde bu işlerde kullanılan üst tabakadan kızlar 

vardı. Son olarak uygun kız seçildi ve bir partide Grigorfin’e sunuldu. Operasyon başarıyla 

sonuçlandı ve Grigorfin kıza bağlanmaya başladı.” 

Ancak İngiliz istihbaratı, Sovyet subayı Grigorfin’in duygusal ilişkiden çok cinsel yöne ağırlık 

verdiğini fark etti. Bir sevgi ilişkisi olmadan devşirilmeye çalışılmasının bir yarar 

sağlamayacağını, bunun için alçaltıcı bir pozisyona düşürülüp şantaj yapılması gerektiği 

kararına varıldı. Bunun için bir plan hazırlandı. Piter Ride anlatıyor: 

“Bir oda kiraladık ve odaya çekim için özel bir ayna yerleştirdik. Nihayetinde beklenen gün 

geldi, Grigorfin ve kız odaya girdiler. Yatakta on dakikalık filmlerini çektikten sonra, iç 

istihbarat biriminden iki kişi kapıyı açıp içeri girdi ve “bu kız bizim casuslarımızdan birisi!” 

dediler. Kız hemen dışarı çıktı. Subay aynaya işaret etti. Grigorfin birkaç dakika aynaya 

baktıktan sonra durumu kavradı ve şöyle dedi: “Ben bir diplomatım ve elçilikle görüşmek 

istiyorum. Pasaportum da yanımda.” Orada bulunanlardan birisi şöyle dedi: “Durumla 

yüzleşelim. Sen bittin Grigorfin. Durum açığa çıktığında seni Moskova’ya geri gönderecekler. 

Senin için batıda yaşamın daha uygun olduğu gözükmekte. Her şeyi biliyoruz. Amerika’da dört 

sene geçirdin, üç sene Danimarka’da ve şimdi Londra’dasın. Niçin burada kalmaya devam 

etmiyorsun? Seninle ilgileneceğiz, uygun meblağlar verilecek ve güvende olacaksın.” Rus ajan 

eliyle yaptığı işaretle teklifi geri çevirdi ve ikinci kez elçilikle görüşmek istediğini söyledi. 

Grigorfin sert bir askerdi ve bu durum onun inançlarından vazgeçmeyeceği ve bizim casusumuz 

olmayacağı kanaatini doğurdu. Bu yüzden elbiselerini ona geri verdik, onu Kingston Part 

yakınlarında bir yere indirdik. Böylece bir aylık planlama ve yıllar süren sabır ve bekleme boşa 

gitmiş oldu.36 

Bazen de ilgili taraf şantajla yüzleşir. Bu, hedefin düşman için yararlı olacak bölgeyi terk etmesi 

ile olur. Merkez İstihbarat Ajansındaki ilk casus 1953 senesinde Moskova’ya gönderildiğinde 

 
36 Casus avcısı. 



 36 

ev sahibesi tarafından ayartılmaya maruz kalır. Ev sahibesi kadın Sovyet istihbaratında albay 

rütbesindedir. İşlenen suç kayda alınıp şantaj uygulamasından sonra, casus kendine mukayyet 

olamadığı için ajans tarafından kovulur. 

 

Özetle: Hedeflenen kişi bekar olduğunda haram ilişkilerin daha fazla etkili olduğu 

görülmektedir. Kişi yapacağı evlilikle sadece kendisini değil, ümmetini, devletini ve halkını da 

sızmalardan korur. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bize evliliği emrederek şöyle 

buyurur: “Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yetenler, evlensinler. Zira bu, gözü 

daha fazla sakındırır ve avreti harama bulaşmaktan daha fazla korur.”37 “Gözü daha fazla 

sakındırır ve avreti harama bulaşmaktan daha fazla korur.” buyruğu hakkında bazı islam 

alimleri şu açıklamada bulunur: “Şehvet helalde doyduğu için gözü yabancılara bakmaktan 

korur. Bu, avreti korur ve fuhşa düşmesine engel olur.”38 Evliliğin mutlak anlamda fuhşa 

düşmekten koruyacağını söyleyemeyiz, ancak makbul manada bu tehlikeyi azaltacaktır. 

İkinci durum ise, bir genç evlenemediğinde, hadisin devamını uygulamalıdır: “Kim evlenmeye 

güç yetiremezse, oruç tutsun. Zira oruç onun için kalkandır.” Bir ibadet olmasının yanında 

çokça oruç tutmak şehveti azaltır. Bunun bir ifadesi de, “onun için kalkındır” buyruğundadır. 

Hadiste geçen “vica” kelimesi, testis damarlarının sıkılmasıdır. Bunların daralması ile cinsellik 

arzusu gider. Aynı şekilde oruç da cinsel arzuyu zayıflatır.”39 

Ancak bir kimse çokça oruç tutamıyor ya da tutmasına rağmen kendisine hâkim olamıyor ve 

dine bağlılıkta kendisini zayıf görüyorsa, öncelikle diğerleri gibi olmadığını bilmelidir. Bu 

yolda yürüyenlerin başına imtihanlar ve fitneler gelir ve düşeceği günahlar onun 

devşirilmesinin giriş kapısı olabilir. Her kim bunu zihninde canlı tutarsa, inşallah böyle şeylere 

sürüklenmesinde ona engel olur. 

Karşı cinsten gelen eğilim ve haya perdesini bozacak davranışların arkasında istihbarat 

bulunması fikri her daim bulunmalıdır. Özel görüşmelerde söylenen her sözün şantaj aracı 

olabileceği bilinmelidir. Bu düşüncenin taşınması korku ve tedirginliğe neden olur. Bazen 

tedirginlik kişiyi günaha sürüklenmekten koruyabilir. Bu, kişinin kendisini kontrol etmesi 

konusundadır. Diğer yandan iç güvenlik birimleri, üyelerinin ve memurlarının takva ve dine 

bağlılıklarını gözetmelidir. Hakkında fücur, fısk ve sapkınlık görülenlerin baştan itibaren hassas 

 
37 Buhari, Muslim. 
38 Fethu’l-Munim şerh Sahih Muslim; Musa Şahin. 
39 Teysiru’l-allam şerh Umdetul-Ahkam; Abdullah Bessam. 
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yerlere gelmelerine engel olunmalı, bazen durum kovulmaya veya en azından uzaklaştırılmaya 

kadar vardırılmalıdır. 

İstihbarat birimleri kendileri için faydalı gözüken bir kişiyi devşirmek için ellerinden gelen her 

şeyi yaparlar. Seyyid Kutub’un (Allah rahmet etsin) yaşadığı bir olayda; Amerikalılar bir gemi 

yolculuğunda onu bir düşük kadınla ayartmayı isterler. Bu girişim başarılı olmayınca, 

Amerika’ya vardıktan sonra, otel odasına girmesinden sonra başka bir girişim denenir. Seyyid 

Kutub anlatıyor: “Otel odasının kapısı çalındı. Kapıyı açtığımda karşımda güzel, endamlı, uzun 

boylu, kışkırtıcı bir kız vardı. Benimle İngilizce konuşmaya başladı: “Bu gece beyefendi beni 

yanına misafir kabul eder mi?” Odanın tek kişilik yataklı olması özrünü sundum. Şöyle dedi: 

“Çoğu zaman bir kişilik yatak iki kişiye yetebilir!” Küstahça içeri zorla girmesi karşısında, 

kapıyı yüzüne kapatıp dışarıya çıkardım. Daha sonra ahşap zeminde uzaklaşan ayak seslerini 

duydum. Sonra şöyle dedim: Allah’a hamd olsun. Bu, ilk sınavdı. Nefsime karşı zafer elde 

ettiğim için gurur ve izzet duydum.”40 

Peki, Amerikalılar girişimlerini durdurdular mı? Hayır. “Onu ayartmak için Amerikalıların 

girişimlerinin ardı arkası kesilmedi. Onu ayartmaya çalışan bu kızın ardından, Kolorado 

Üniversitesinde öğretmenlik okulunda cinsel konular hakkında kendisiyle tartışmaya giren 

başka bir kızın, onu bir üniversiteden başka bir üniversiteye takip etmesi geldi. Sonra, kendisine 

doğal ya da sapkın cinsel çıkışlarına karşılayacak olanaklar sunan otel görevlisi… 

Hastanedeyken kendisine bağlayacak şekilde özelliklerinden bahsederek ayartmaya çalışan 

hemşire... Cinsel rezilliklerden nefret fikrini silmeye çalışan ve bunun fizyolojik bir eylem 

olduğunu iddia edip ahlaki manalarla bastırılmasının bir gereği olmadığını söyleyen üniversiteli 

kız…”41 

Toplumda etkili olan herkes düşmanları tarafından devşirilmeye çalışılır. Bu yüzden meseleler 

yüzeysel bir şekilde ele alınmamalı, dikkatli davranılmalıdır. Bu tür girişimlerin ardında 

istihbarat birimlerinin bulunabileceği göz önünde tutulmalıdır. Seyyid Kutub bu konuda örnek 

verilebilecek birisidir. Kendisi etkili bir şahsiyettir. Aynı zamanda çıplaklığın ve ayartmaların 

çokça olduğu bir ülkede bekardır. Buna rağmen bu girişimleri geri çevirip aslanın ağzından 

çıkmayı başarmıştır.  

Üçüncü durum ise, belki kişi istihbarat birimlerinin düzenlediği zina tuzağına düşebilir. Bu, 

kayıt altına alınır ve kaydın yayınlanması ile tehdit edilir. Onlar için bunun yayılmasında bir 

 
40 Salah el-Halidi; Seyyid Kutub’un gözünden Amerika. 
41 Adı geçen eser. 
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engel yoktur. Kişi burada her ikisi de acı olan iki seçenek arasında kalır; ya insanlar karşısında 

rezil olur ya da dinini kaybeder. Bunlardan hangisi daha iyidir? Hayatı boyunca dinine bağlı 

olduğu halde boynu bükük bir şekilde insanlar önünde yaşaması mı, yoksa dünyalık karşılığında 

dinini yitirdiği halde insanların saygısını kazanır bir halde kalması mı? İmam Kahtani şöyle 

der:  

Ana sermayen dindir, ona sımsıkı sarıl. 

Bunun yitirilmesi ise en büyük kayıptır. 

Toplumuzda gördüğümüz üzere, bazı rezillikler hızlı bir şekilde unutulmaktadır. İnsanlar balık 

hafızalıdırlar. Şöyle denilir: “İnsanların hafızaları zayıftır; küçükler unutur, büyükleri ise kabir 

beklemektedir.” Böyle bir musibete düçar olan kimse, bunun dünyanın sonu olmadığını 

bilmelidir. Tevbe ve Allah’a yönelme alanı açıktır. Nicesi bu türden bir musibete maruz 

kaldıktan sonra, tevbe etti ve Allah ile arasını düzeltti. İnsanlar önündeki sureti değişti ve eski 

haline hatta daha iyi bir hale döndü.  

Dördüncü durum, zikrettiğimiz olaylardan birisinde, bir şahsın casus bir kadını takibi 

istendiğinden bahsetmiştik. Takibin uzamasıyla bu kişi onun sevgisine tutulmuş ve bu sevgi 

onun devşirilme kapısı olmuştur. Onun casusluğuna karşı mücadele edeceğine, kendisi onun 

işbirlikçisi olmuştur. Buradan çıkan derslerden birisi, kadınların takibinde birden fazla kişinin 

olmalıdır. Birisi bir hataya düşecek olsa, diğeri olanlar hakkında yetkilere uyarıda bulunur. 

Belki bu uygulama durumun düzeltilmesine neden olabilir. 

Son olarak, uyarı babından: Hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda islami istihbarat birimlerinin böyle 

bir adam devşirme yöntemini kullanmaları caiz değildir. Çünkü bu, islamın sabiteleri ve hiçbir 

teville aşılaması mümkün olmayan insani ahlak ve değerlerle çelişen bir tutumdur. 
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4. Para 

Para en belirgin adam devşirme etkenidir. Kim Filipi’nin yorumuna göre bazı istihbarat 

birimleri kontrol olanağı verdiği için bu etkeni tercih ederler. Oysa ki daha bağımsız olabilecek 

inançsal yönelim bundan farklıdır. Kim Philby şöyle der: “Genel olarak MI6 satın alınan 

casusları tercih eder. Çünkü bu onların daha iyi şekilde ele geçirilmelerine olanak sağlar. 

Bedava olan casus ise, bir rahatsızlık kaynağına dönüşebilecek şekilde bağımsız davranışlar 

sergilemeye meyillidir.”  

Diğer yandan inanç ile hareket eden işbirlikçiler hassas yerlerde nadiren bulunur. Sovyetler 

Birliği üst düzey Batı makamlarında komünist geçmişe sahip casusları bulmakta çok 

zorlanıyordu. Bu nedenle başta casusu yüksek meblağlarda mali ödüllerin ağına düşürme gibi 

başka taktiklere başvurmak zorunda kalmıştır. Para ile gelen casusların dairesi, ideoloji ile 

gelenlerinkinden çok daha geniştir. 

Paraya gösterilen ilgi birkaç yönden olabilir. Bunlardan birincisi, kişinin mal ve para tutkunu 

olmasıdır. Ya da böyle değildir ancak paraya ihtiyacı olduğu bir süreçten geçiyordur. 

Amerika’daki en meşhur casuslardan birisi olan Rick Eames’in hikayesi bunun güzel bir 

örneğidir. CIA’nın tercih ettiği casus türü, debdebeli yaşantıyı seven ve normal gelirleri ile bunu 

idame ettiremeye gücü yetmeyen tiplerdir. Ancak CIA belki de geleneksel düşmanı olan 

KGB’nin de bu tür casusları tercih ettiğini bilmiyor olabilir. Buradan hareketle Rick Eames 

ülkesi Amerika aleyhine Sovyetler tarafından devşirilmiştir. 

Bu casus, Nansi Sicpars adında bir kadınla evliydi. Daha sonra araları bozuldu ve başka bir 

kadınla tanıştı. Bu kadın Kolombiya elçiliğinde kültür ataşesinde çalışıyordu. Birinci eşiyle 

boşanma işlemlerini tamamlamak ve ikincisiyle evlenebilmek için harcamalar yapmak zorunda 

kaldı. İkinci eşinin yaşam tarzı ise israf dolu ve şatafatlıydı, büyük harcamalar gerektiriyordu. 

Kendisi CIA içerisinde Sovyet Casusluk Faaliyetleriyle Mücadele bölümünün başkanlığını 

yürütüyordu. Sovyetlerin bir Amerikan casusuna kendileri için çalışması karşılığında elli bin 

dolar teklif ettiklerini öğrenmişti. Yaşam koşullarının kötüleşmesi ve bağlandığı yeni eşinin 

harcamalarının çokluğu, onu Sovyetler için çalışmaya sevk etti. Casuslukla mücadele alanında 

çalıştığı için Sovyetler Birliği içerisinde ABD için çalışan casusların isimlerini biliyordu. 

Aşamalı olarak onları ispiyonlamaya başladı ve kaynaklarını kurutacak seviyeye getirdi. Bu 

bağlamda CIA içerisinde casuslukla mücadele uzmanı Sandy Grimer Rik, 1985 senesinde CIA 

içerisindeki yıkıcı darbesinden şöyle söz eder: “Bir şeyimiz kalmamıştı. İşsiz kalmıştık.” 

Eames’in ihaneti nedeniyle on casusumuz idam edildi. 
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Bu, Amerika’nın aynı adam devşirme yöntemini kullanmadığı anlamına gelmez. Henry 

Krampton karşılaştığı bir casus adayından bahsederken, çoğu zaman zayıf hükümet maaşından 

şikayet ettiğini görür ve devşirme için harika bir fırsat olduğunu fark eder. Şöyle der: “Açıktan 

tamahkar birisiydi. Kişisel başarısının bir nüshası karşılığında para istiyordu.” Sonra bu kişi bir 

görüşmesinde Henry’e şöyle der: “Ben iş yapacağım, siz de bana ödeme yapacaksınız. Size 

sırlar vereceğim. Bu kadar basit.” Tamahkar birisi olduğu için bin dolar ister. Bunu üç yüz 

dolara kadar düşüren Henry’nin teklifini istemeyerek de olsa kabul eder. Devşirilmesi ve 

çalışmasından sonra, değersiz bilgiler getirdiği değerlendirilmesinde bulunulmuştur.  

Yine Henry Crumpton kendileri ansızın Amerikan konsolosluğuna gelip para karşılığında ya 

da ABD’ye girme vizesi karşılığında istihbarat bilgileri getiren kimselerden bahsederken 

şunları söyler: “Meslek hayatımın kısa bir süresi içerisinde kendi kendilerine gelen onlarca 

kişiden bilgiler aldım. Bunların çoğu dolandırıcı ve sıradan insanlardan oluşuyordu. Bazıları 

eğlenceli bazıları da acınacak haldeydi. Azınlığı ise samimi ve nakit para ya da Amerika’ya 

girme vizesi karşılığında bilgi kırıntılarıyla katkıda bulunmak istiyordu.” Ancak bunlardan çok 

azıyla çalışma devam etmiştir. Devamla şöyle der: “Bunların çoğu hayal kırıklığı içinde 

ayrılıyorlardı. Çok azınlığı ise öncesinde gizli oturumlar düzenlenmeye değer çaba ve risk 

alamaya değer bilgi getiriyordu.” 

İkinci Dünya savaşında İngiltere Alman subaylar hakkında bilgi elde edebilmek için parayı araç 

olarak kullanmıştır. Kim Philby anlatıyor: “Başkan Armada, İspanya’da bulunan önemli Alman 

istihbarat subayları hakkında bilgi satın alınması için büyük harcamalarda bulundu. Bu bilgiler 

ulaştıktan sonra bana bir düzine ismin ve bazı bilgilerin bulunduğu kısa bir mektup verdi. 

İsimler arasında dış operasyon başkanı Gustave Linz ve Deniz İstihbarat sorumlusu Nans Gude 

de vardı. Beni rahatsız eden durum ise, daha sonradan Armada’nın kaynağının İspanya 

güvenliğinde üst rütbeli bir subay olduğunu öğrenmem oldu. Haliyle bunun fiyatları da yüksek 

olacaktı. Ben ise daha az gösterişli olsa da bize düzenli bilgi getiren casuslar için fazladan beş 

sent elde etmeye çalışıyordum.”42 

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti Ordusu ile savaşında da casus satın almaktan geri durmadı. Bu 

konu da Stephen Gray’ın dediği gibi faydalı dersler içermektedir: “İrlanda’dan paranın casus 

satın alabileceğini öğrendik. Ulster’deki bazıları para dilinden başka bir şey anlamıyordu. 

Gerçekten de herkesin bir değeri olduğunda ısrar eden işbirlikçiler vardı. İnsanların para 

karşılığında yaptıkları şaşırtıcıydı.” 

 
42 Sessiz savaş; Kim Philby 
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Faslı casus Ömer Nasıri, doksanlarda islami cemaatlere girmişti. Casusluk yapmasının nedeni, 

mal sevgisi idi. Bizzat kendisi, tamahkar olduğu için casus olduğunu itiraf etmiştir. Bir gün 

cemaatin bir kısım parasını çalar ve arkadaşları onun hırsız olduğunu anlarlar. Kardeşi ona, 

malı geri vermemesi durumunda onu öldüreceklerini bildirir. Önündeki seçenekler sınırlı 

olduğu için, Nasiri silahlı islami cemaatler hakkında elindeki bilgilerin çok önemli olduğunu 

zannederek Brüksel’de Fransız konsolosluğu üzerinden Dış Güvenlikle görüşmek ister. Silahlı 

islami cemaat içerisindeyken mal çalmasına neden olan etken, casus olarak çalışmak için Fransa 

güvenlik müdürlüğüne gitmesine neden olan etkenle aynıdır. Sırlarını büyük bir ödül 

karşılığında açıklayacağını ummaktadır. 

Afganistan’da el-Kaide kamplarında geçirdiği bir buçuk seneden sonra, Nasiri Fransa’ya askeri 

kamplar, eğitim programı ve kişiler hakkında birçok bilgiyle döner. Ancak söylediklerine 

neredeyse aldırış edilmez. Fransızlar onun İngiliz istihbaratı MI5 ile çalışmasını uygun görürler. 

Ancak Nasıri, daha sonra İngiliz istihbaratı hakkında şöyle diyecektir: “Onların muhbirlik 

yöntemlerinden nefret ettim. Beni adeta sirkteki bir hayvan gibi çalıştırıyorlardı.”  

Aradan fazla bir zaman geçmeden İngiliz istihbaratı ile ilişkileri bozulur. Kendisinden ülkede 

istenmediği ve ülkeyi terk etmesi istenir. Sonra, Alman istihbaratı ile çalışmaya başlar ve aradan 

fazla bir süre geçmeden onları da bırakır. Nasıri, tecrübesini şöyle özetler: “Hayatını bir hiç 

uğruna tehlikeye attığımı hissettim. Hiçbir şekilde, hiçbir şey…”43 

Subay Folkof para karşılığında casusluk yapanların bir diğer örneğidir. Sovyet istihbaratında 

casus olan bu kişi Casuslukla Mücadele bölümünde çalışmakta, casusların adlarını ve çalışma 

noktalarını bilmektedir. İstanbul’daki İngiliz konsolosluğunu arar ve para karşılığında 

İngiltere’de bulunan Sovyet casusların isimlerini vermeyi önerir. Elçilik görevlilerinden 

birisine bu casusların çalıştığı kurumların listesini verir. Folkof’un talihsizliğinden, bu liste MI6 

komutasında bulunan Kim Philby’nin ofisine ulaşmıştır. O vakit Philby Sovyet casusluğuyla 

mücadele bölümü başkanıdır. Şube bölümü başkanını, Folkof’un kaçmasını düzenlemesi 

gerekçesiyle Türkiye’ye gitmesine izin vermesine ikna eder. Sonra Philby İstanbul’a iki gün 

geç gider ve bu şekilde Folkof gözlerden kaybolur. Türkler, Folkof ve eşinin ilk yardım 

koltuğunda bir Sovyet uçağı ile İstanbul’dan Moskova’ya gittiğine inanmakta.44 

1965 senesinde, Sovyetler Birliğine yönelik hazırlanan silahlarla ilgili son derece gizli ve 

önemli belgelerin sızdırıldığı ortaya çıkar. Bu bilgilere ulaşabilecek şahıslar belirlendikten 

 
43 Casusluğun yeni efendileri 
44 Casus avcısı 
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sonra gözetlemeye alınırlar. Pusart adında bir kişiye odaklanılır. Piter Ride anlatıyor: “Waterlo 

metro durağında bulunan eşya ofisinden çantasını almak için öğlen yemeği vaktini seçiyordu. 

Sonra otele gidip adını takma bir isim altında kaydettiriyordu. Yaklaşık yarım saat otelde 

kaldıktan sonra, tekrardan çantayı eşya ofisine koyuyor ve tekrar işine dönüyordu. Uygun bir 

zamanda MI5 çantayı açınca içerisinde kameralar ve kayıt cihazları ile karşılaştı. 

Waterlo durağına bir dahaki gelişinde onu tutuklamak istedik. Bu olay 15 Mart 1965 senesinde 

gerçekleşti. Son derece önemli belgeleri fotoğraflama suçundan yakaladık. Ona MI5’in her şeyi 

bildiğini gösterdiğimizde, bu gizli belgeleri para karşılığında mektup kutuları üzerinden 

ulaştırdığını ve parayı da aynı yolla teslim aldığını itiraf etti. Mayıs 1965’de Pusart hakkında 

21 yıl hapis cezası verildi.” 

Burada sorulacak soru, paranın islami cemaatlere sızılmasında bir etkisinin olup olmadığıdır. 

Bu tür cemaatlere katılanlar hakkında Steven Gray şunları söyler: “Rüşvet, casusluk yapmaları 

için etkili olmadı.”  

Bazıları Hemmam el-Belevi’nin şu sözlerini aktarabilir: “Beni parayla ayartmaya çalıştılar. 

Hedef alınacak kişiye göre milyon dolara varan meblağlar önerdiler. Özellikle de Horasan 

bölgesindeki el-Kaide liderleri için. Allah’tan onları korumasını diliyorum. Bana milyonlar 

teklif ettiler. Bu, sadece bir sözden ibaret değildi. Onlar, kendileri gibi bizim de paraya ibadet 

ettiğimizi, arzulara taptığımızı zannediyor…”45 

Bununla birlikte bazen para da islami cemaatlere sızılmasında anahtar rol görebilir. Hatta para 

bazılarını sadece casusluk yapma değil liderleri öldürmeye bile sevk edebilir. Casus Bekir 

Ahmed Fazıl, para için el-Kaide Arap Yarımadası lideri Hamza Zencubari ve iki yardımcısının 

öldürülmesine sebep olmuştur. Bu kişi yakalandıktan sonra, cep telefonunda bu görevi 

karşılığında aldığı paraların içinde yüzerken çektiği videosu çıkmıştır. Arap Yarımadası el-

Kaidesi lideri Halid Batarfi şöyle der: “Bu casusun mala olan düşkünlüğünü Müslümanlara ve 

mücahidlere karşı bir ölüm aracı olarak kullanmışlardır.”46 

Yine Arap Yarımadası el-Kaidesi liderlerinden Hulan San’ani ve Nebil ez-Zeheb’in 

öldürülmesine neden olan Osman Şihri adlı casus, para karşılığı casusluk yaptığını itiraf 

etmiştir. Şöyle der: “Benim zayıf noktam, parayı sevmem. Bana para tarafından geldiler.”47 

 
45 Ebu Dücane Horosani ile röportaj; Sahab Medya. 
46 Casusların hasadı; 4. Bölüm. Melahim Medya. 
47 Casusluğun yıkımı; 2. Bölüm. 
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Ancak devrim grupları da parayı kendi çıkarlarına kullanmaktadır. Örneğin “bilgi karşılığında 

para” kuralına göre, malumat elde edebilirler. Yine kendilerini korumak için düşmanla 

çalışanları satın almak için paradan yararlanabilirler. Her yerde olmasa da birçok ülkede 

sorunlarını para ile halledebilirsin. El-Kaide güvenlik sorumlularından Abdullah el-Adem bu 

konuyu örnekle açıklar: “Pakistan istihbaratı Ebu Zübeyde ile kaldığımız evi kuşatınca; önce 

bölgeyi her taraftan kapattılar. Ebu Zübeyde kardeşlerden birisine büyük miktarda bir para verdi 

ve “Git, onlarla görüş ve rüşvet teklif et.” dedi. Ancak yanlarında Amerikalılar olduğu için bir 

şey yapamadılar. Bunlar, gelenekleri üzere para ile satın alınabilirler. Ancak bu sefer 

Amerikalılar olduğu için kabul etmediler.”48 

Bazen onların yanına gidip teklifte bulunmaya bile ihtiyaç olmaz; onlar gelir ve bu teklifi 

kendileri yaparlar. El-Kaide liderlerinden Ebu Yahya el-Libi anlatıyor: “İbn Şeyh el-Libi 

Pakistan’da tutuklanıp Kohat hapishanesine konulduğunda, beraberinde olan birliğin emiri 

konumundaydı. Yanında yüklü miktarda para olduğunu gören Pakistan istihbaratı ona şöyle bir 

teklifte bulundu: “elinde bulunan tüm bu paraları bize bırakman karşılığında seni serbest 

bırakabiliriz?” O ise “Benimle birlikte olan tüm esirleri de serbest bırakırsanız bunu kabul 

ederim.” demiş ve onlar da bunu kabul etmemişlerdir. 

Taliban ve el-Kaide savaşçılarının tutuklanmasını bir servet aracı olarak gören Pakistan 

istihbaratının böyle bir tutum sergilemesi garipsenmemelidir. Taliban’ın Pakistan elçisi 

Abdusselam Zaif, Pakistan’da tutuklanmasından sonra şunları söyler: “Onların katındaki 

manevi değerin, beni sattıklarında alacakları saygın para meblağı ile bağlantılı olduğunu 

biliyordum. Koyunlara yapıldığı gibi insan ticareti yapıyorlardı. Koyun fiyatı ne kadar artarsa, 

satıcının mutluluğu da o oranda artar!”49 

Bazen mala olan aşırı düşkünlük kişiyi bir günahtan ötekisine sürükler ve bu küfre girene kadar 

devam eder. Örneğin, ticaretini batırıp iflas ettikten sonra, durumu ve vardığı hali kabullenmek 

istemez; böylece sermayesi eski tanıdıkları olan yeni bir ticarete girer; onları ifşa eder ve onlara 

karşı düşmanlarının safında durur. Bunun örneği, Sudanlı Cemal Ahmed Fadl’ın olayıdır. El-

Kaide şura üyesi Ebu Hubeyb Sudani bu olayı detaylı bir şekilde aktarır: 

“Şeyh Usame Sudan’a gideceği zaman, Ona yakın olmak için oraya ilk çıkanlardan birisi O 

oldu. Şeyh, oradaki birçok işlerinden Ondan yardım alıyordu. Taba Ticaret Şirketi kurulunca, 

şirketin müdürü O oldu. Ben de muhasebeciydim, hesap defterlerini ve banka hesaplarını idare 

 
48 Terör sanatı; 23. Bölüm. 
49 Talibanla geçen hayatım; Abdusselam Daif. 
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ediyordum. Bu adam müşterilere kendisi için belli bir komisyon ödeme şartı koşuyordu. 

Böylece kendisine haram para biriktirdi ve bu parayla bir ev, araba ve küçük bir yağ fabrikası 

satın aldı. 1993 senesinde şirket, müşterilerden birisi üzerinden bu komisyon meselesini 

öğrendi. Bundan sonra Cemal şirketten istifasını sundu ve kendi yolunu çizmeye başladı. Bir 

şekilde daha sonra banka müdürlerinden birisiyle danışıklı olarak dört yüz milyon Sudan 

cüneyhi kredi almayı başardı. O zamanlar bu miktar yaklaşık olarak 300 bin dolara tekabül 

ediyordu. Bu krediyle fabrikasında sıkmak ve iç pazarda satmak üzere yüklü miktarlarda bakla 

satın aldı. Cemal, bu büyük orandaki baklayı üstü açık bir yere indirdi. Mühlet veren ama ihmal 

etmeyen Allah’ın iradesi ile, yağan sağanak yağmurla bakla ticareti hayali de hava oldu. 

Cemal, başına gelen felaketin hacmini fark etmişti. 1995 senesinde elindeki malı toplayıp yurt 

dışına kaçtı. Özetle, biraz dolaştıktan sonra elindeki parası da bitti ve Allah karşısında büyük 

şeytan Amerika dışında bir sığınak bulamadı. Böyle bir durumdan Allah’a sığınırız. ABD 

elçiliğine sığındı. Kendisini bir el-Kaide üyesi ve emiri Şeyh Usame b. Ladin’e çok yakın birisi 

olarak sunduktan sonra, elinde bilgi hazinesi bulunduğunu, Somali ve doğu Afrika bölgelerinde 

ABD çıkarlarını hedef alan kişinin Şeyh Usame olduğunu söyledi. 

Amerikalılar yaptıkları ilk soruşturmada bu kişinin gerçekten de bilgi hazinesi olduğunu anlar. 

Doğrudan onu New York’a uçurup tanık koruması programına dahil ederler. Cemal Fadl’dan 

önce Amerikalılar, el-Kaide ve Şeyh Usame hakkında çok az malumata sahiptiler. Bu, onların 

kendi itiraflarıdır. Bu onursuz kişi el-Kaide’nin askeri ve ekonomik faaliyetleri hakkında devasa 

bilgileri altın tepside sundu.  

2000 senesinde New York’da, Nayrobi ve Darus-Selam patlamaları davasında mahkeme olunan 

ve başlarında Şeyh Ebu Hacer el-Iraki ve Vedi el-Hacc’ın da bulunduğu kardeşlerin hakkındaki 

birinci tanık bu habis kişi olmuştur.50 

Bu açıklama, Dr. Eymen Zevahiri’nin aktarımıyla da örtüşmektedir. Şöyle der: “El-Kaide 

üyelerinden birisiydi. Sonra Şeyh Usame onu Hartum’daki şirketlerinde birisine atadı. Orada 

yüklü miktarda para çaldı. Sonra buna başka kardeşlerden çaldığı paraları ekledi. Böylece hile 

ve sahtekarlıkla yaşamaya başladı. Son girişimlerinden birisi ise, Sudan’daki nüfuz sahibi 

kimselerle bir ticarete girmek oldu. Adeti üzere orada da hile yapıp malı kaçırınca, Sudan’daki 

durumunun çıkmaza girdiğini hissetmeye başladı. Bu dönemde kendisini Amerikalılara teslim 

etti. Elindeki karışık malumatları yalanlarla karıştırıp onu güzel karşılayan Amerikalılara 

sunarak değerlendirmeyi istiyordu. Onu tanık koruma programına koydular. Sonra damadı 

 
50 El-Mesra Dergisi; sayı: 28; Ebu Hubeyb Sudani. 
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Muhammed Nafi’yi, iş fırsatları olduğu gerekçesi ile Almanya’ya çekmek istedi. Damadı 

gelince Amerikalılar onu tutukladılar ve ondan da Cemal Fadl gibi kendileri ile iş birliğine 

girmesini istediler. Bunu kabul etmeyince, hakkında on sene hapis cezası verdiler. Sonra, birçok 

kez daha istihbarat ve Amerikan mahkemeleri ile iş birliğine girdi.”51 

Mal tutkunu olanlar galip ve muzaffer taraf adına oyuna girer ve bir taşla iki kuş vurmayı 

isterler. Yardımlaşma içerisinde olduklarını göstermek için galip kişiye karşı güvenilir 

olduklarını ve aynı zamanda şahsi büyük bir servet edinmek isterler. Bu bağlamda köy 

evlerinden birisine saklandıktan sonra tutuklanan Saddam Hüseyin nasıl yakalandığıyla ilgili 

şu bilgileri verir: 

“Ev sahibi çok güvendiğim bir arkadaşımdı. Adı, Kays Namık’tı. Ev sahibine ağırlık olmaması 

ve Amerikan güçlerinin takibine takılmaması için yakın ailemden sadece iki kişi gelip 

gidiyordu. Bu arkadaşın eşi bize yemek hazırlıyordu. Namaz vakti yaklaşınca, kuranımı 

kapattım ve namaz yerine geçtim. Bir de baktım ki arkadaşım “geldiler!” diye bağırarak koşarak 

geliyor. Bu kelimeyi birkaç kez tekrarladı. Kim olduklarını sorum. “Amerikalılar” dedi. Hemen 

sığınağa indim. Ve birkaç dakika sonra Amerikalılar yerimi buldular. Hiçbir direniş 

göstermeden beni yakaladılar. Yakalanmadan önce ev sahibi arkadaşım hakkında bazı 

kuşkularım oldu.  

Tutuklanmadan bir hafta önce zihni çok dağınıktı. Yüzü değişmiş ve hareketleri normal değildi. 

Ona çok güvendiğim için bana ihanet edebileceği hususunda hiçbir kuşkuya kapılmadım. Bir 

ara korktuğunu ve tedirgin olduğunu gözlemledim. Maalesef arzusuna uydu ve şeytanın 

ardından gitti. Belki de Amerikalıların verdiği ganimet için bunu yaptı. Ben ise ihanet hesabını 

yaparak yüklü bir para ayırmamıştım. Bu yüzden Iraklılara haber verin; benim yerimi ifşa 

edenler, Kays Namık ve kardeşleridir.”52 

Para için iş birliği yapmak yaygın bir durumdur ve Müslümanlara ve Arap devletlerine karşı 

çok kullanılsa da belirli bir grupla sınırlı değildir. Bazı Arap ülkeleri de bunu başka devletlere 

karşı kullanmıştır. 1950’lerin başlarında İsrail Savunma Bakanlığında çalışan Aleksandır 

adında bir subayın çifte ajan olduğu ortaya çıktı. Aleksandır İsrail Hava Kuvvetlerinde 

yüzbaşıydı. Roma’da Mısır konsolosluğu ile iletişime geçip yardım teklifinde bulunduktan 

sonra, İsrail savunması ve hava güçleri hakkında belgeler sunması karşılığında yüksek miktarda 

para talep etmiş. 

 
51 Nebi’nin (s.a.v.) sancağı altında süvariler; Eymen Zevahiri. 
52 Saddam Hüseyin Amerikan zindanlarında; Halil Deylemi. 
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Ancak Aleksandır’ın şansı yaver gitmemiş ve fark edilmesiyle gözlerden kaybolmuş. 

Aleksandır’ın peşine düşen Mossad bir hile ile onu Paris’te bulmuş. Mossad’a ait bir araba ile 

kaçırıldıktan sonra özel bir uçağa alınarak İsrail’e doğru yola çıkarılmış. Yol sırasında 

kendisine bilincini yitirtecek bir madde enjekte edilmiş. Ancak bu madde bilincini yitirsimenin 

ötesinde ölmesine neden olmuş. Cesetten kurtulma yolu olarak denize atma kararı almışlar.  

Bu hikâyede bizi ilgilendiren nokta, bazen askeri ve teknolojik olarak gelişmiş devletlerin 

içinden de para için ihanet edebilecek kimselerin çıkmasıdır. 
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5. İntikam 

Adam devşirme etkenlerinden birisi de intikam ve öç duygusudur. Bazen intikam hırsı o 

dereceye varır ki kişi bu duygusunu yatıştırmak için her şeyi yapabilir. Arap Yarımadası el-

Kaidesi şöyle bir anekdot aktarır: “Araştırmalar, düşmanın, bir yakını mücahidler tarafından 

öldürülen kimselerin intikam isteklerinden yararlandığını ortaya koymuştur.” 

Stephen Gray ise şunları söyler: “Yönetimlerin elde ettiği malumatların büyük bir kısmı, 

teröristlerin saklanmaya çalıştıkları toplumlardan gelmiştir.” Bundaki etkenler farklıdır; ancak 

bazı toplumlar şehrin rastgele bombalanması ve bazı yakınlarının öldürülmesinin 

sorumluluğunu el-Kaide’ye yüklemektedir. Bu durumda bu, tüm bunlara neden olan el-

Kaide’den intikam almak için adam devşirme kapısı haline geliyor. 

Casus Ahmed Abdulvahid devşirilme nedenini açıklarken şunları söyler: “Vadi Huta’da 

babamın ölümünden sonra kalplerimiz değişti. Sohbetlerimizde el-Kaide’yi nefretle anmaya 

başladık. Babamın ölümünün sorumluluğunu Ensaruş-Şeria’ya yüklüyorduk. Ülkeye belaları 

getirenlerin onlar olduklarını kabul ediyorduk.”53 

CIA subaylarından Henry Crumpton adam devşirme etkenlerini sayarken, Afganistan’da adam 

devşirme operasyonlarında asıl etkenlerden birisinin intikam olduğunu belirtir. Şöyle der: “Bu 

etkeni Hamid Karzayi’ye uyarlayabilirsin. Hamid Karzayi’nin babası bir Peştun kabile reisiydi. 

Taliban’ın onu idam etmesinden sonra, siyasi babasının yerine kültürlü varisi olan oğlu 

Taliban’dan intikam almak ve ülkeyi özgürleştirmek istedi. 11 Eylül olaylarından sonra, 

ABD’nin bir karşı saldırı düzenleyeceğini fark etti. Önündeki fırsatı görüyordu. Benim 

yönlendirmemle Greg, Karzai’nin bakış açısını öğrendi ve planlarımız için malumatlar 

toplamaya başladı.”54 

Bazen intikam duygusu bir yakın ya da arkadaşın öldürülmesi nedeniyle değil, sadece 

bulunduğu makamdan indirildiği için gelişir. İrlanda Cumhuriyeti Ordusuna sızan casus 

Festikanof’un ilk devşirilme adımı intikam duygusu olmuştur. Balfas tugay komutanı iken 

konumunu yitirmesinden sonra, zayıflık, ümidini yitirme ve acı duyguları hissetmeye başladı. 

İngiliz istihbaratı bu kişinin bu kızgın durumunu; davaya olan bağlılığını ve aldırmadığını fark 

etti.” 

 
53 Casusluğun ykımı; 2. Bölüm. 
54 Casusluk sanatı 
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Aynı nedenle İrlanda Cumhuriyeti ordusundan Frank Hegarti adında başka birisi daha 

devşirilmiştir. Bu kişi bir kadını sevmiş ve onun için eşini terk etmiştir. Komutan Martin 

Maginiz de bu yüzden onu İrlanda ordusu yerel depo sorumluluğu görevinden azletmiştir. 

Görevinden azledildikten sonra içinde doğan intikam duygusundan yararlanılarak 

devşirilmiştir. 

Yazar Leo Tolstoy’un “Hacı Murat” adında bir romanı vardır. Bu roman Tolstoy’un anı yazıları 

ve gerçekleştirdiği röportajlarla hazırlanmıştır. Olay, Kafkasların Rus imparatorluğuna karşı 

yürüttüğü savaşlarla ilgilidir. Romanda direnişin ikinci adamı olan Hacı Murat’ın kendi din ve 

vatan kardeşlerine karşı Ruslarla nasıl iş birliğine girdiği anlatılmaktadır. Bu olaydaki ana etken 

de, intikam olmuştur. 

Konuyla ilgili son derece önemli bir noktaya daha değinmeliyiz ki bu, intikamın devrimcilerin 

savaşta kullandığı en önemli adam devşirme etkenlerinden birisi kabul edilmesidir. Şöyle ki, 

hükümetler genelde bazı aşiretlere, ailelere ve bireylere yönelik baskı ve zulüm siyaseti izlerler. 

Bazen etnik ayrım, tecavüz, adam kaçırma ve toplu katliamlar olur. Bu durumlar intikam ve 

karşılık için bastırılamayacak duygulara neden olur. Burada bu kimselerin devrim ve cihad için 

devşirilmeleri kolay bir hal alır. Bu, aynı zamanda şu hadisi şerifin de kapsamına girmektedir: 

“Kim malı uğruna öldürülürse şehiddir. Kim dini uğruna öldürülürse şehiddir. Kim kanı uğruna 

öldürülürse şehiddir. Kim ehli uğruna öldürülürse şehiddir.”55 

Aynı şekilde bazen devrimciler bazı suçluları, casusları veya bozguncuları öldürür ve akrabaları 

cahiliye taassubu ile hareket ederler. Bu hususa dikkat çeken Şeyh Usame b. Ladin şöyle der: 

“Irak’da dış düşman savaşla ülkeye girdikten sonra, bölgeyi ve halkının yapısını bilmediği için 

feci hatalar işledi ve bundan dolayı kabileler ayaklanıp onlara karşı durdu. Bu durum halkın 

mücahidlere sempati duymasına ve Amerikalılara karşı cihadda on binlerce çocukları ile destek 

olmasına neden oldu. Bu vaziyet, bazı hatalar işlenene kadar böyle devam etti. Bu hatalardan 

en büyüğü, doğrudan nefsi müdafaa durumu dışında Enbar kabilesi çocuklarının güvenlik 

güçlerine yazılırken toplu halde hedef alınmasıydı. Bu eylem kabilelerin mücahidlere karşı 

duygularını bilemiş ve onları bitirmeye yönelmelerine neden olmuştur. Bildiğiniz gibi, bu 

koşullarda bir kabileden bir kişinin öldürülmesi o kabileyi kışkırtmak için yeterlidir, bir de ölen 

yüzlerce kişi olursa durum nasıl olur? 

Burada kavranması gereken önemli bir mesele daha bulunmaktadır; şeriatın maksadı, Allah’ın 

sözünün en yüce olmasıdır. Bizim görevimiz, maslahat ve zararların takdirinde şeri kurallara 
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riayet ederek bunu gerçekleştirmeye çabalamaktır. Bilindiği üzere bu kimseler askeri güçlere 

yazılmaktaydı. Hazır bulunmaları emri geldiğinde, buna uyacaklardır. Ancak gözlemlenmesi 

gereken bir husus da, onların savaş için istekli ve yeterli etkenlere sahip olmamalarıdır. Orduya 

yazılma nedenleri, maddi gelir elde etmektir. Diğer yandan Amerika için canlarını vermeye 

hazır değildirler. Amca oğullarını öldürmek için cesaretle harekete geçmeyeceklerdir. Bize 

saldırıları sırasında onlardan birisi öldürüldüğünde ise tepki zayıf olacaktır. Orduya kaydolma 

sırasında büyük sayılarda öldürülmeleri ise, kabileler arasında bir tepkiye ve bize karşı 

kışkırtılmalarına neden olacaktır. Öldürülen adamlarından dolayı intikam isteği doğacaktır.”56 

Bu etken, istihbaratların kendileri ile intikam sahibi taraflar arasındaki ortak hedeflerinden bilgi 

almaları için bir giriş kapısı olabilir. Bu durum bazen bazılarının uçak bombardımanı veya çip 

koymaları için devşirilmelerine neden olabilir. Nitekim Irak’ta, Yemen’de ve Horasan’da 

bunlar gerçekleşmiştir. Veziristan’da bazen bir casusa aleni idam cezası uygulanır ve bu sahne 

nefsinin ardından giden kimse için caydırıcı olmadığı gibi bazen casusun aşiretini evlatları için 

intikam almaya sevk eder. Böylece başkalarının haklarında, ‘korkudan dolayı sessiz kaldılar’ 

şeklinde bir söz söylemelerinin önüne geçerler. Bu nedenle bazen bu aleni idam yerine gizli 

idam herhangi bir tarafa yönelik kin duyulmasının önüne geçecek ve böylece aşiret görüş birliği 

etmeyecektir. Bu yüzden bölge sakinlerine karşı adalet ve siyaset düşmanın sızmasını 

engelleyecek ilk güven supabı olacaktır. 
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6. Makam 

Genellikle toplumsal dönüşümler ve siyasi değişimler aşiret ya da siyasetçilerin makam koltuğu 

uğruna çekişmeleri için uygun bir ortam sunar. Bu durum liderlik tutkunlarının kalplerini esir 

alan toplumsal konumlara ulaşmada güçlülerden yardım alma ümidiyle güçlülerin kucağına 

iter.  

Bu etkeni iki kısma ayırabiliriz: 

1- Bir makama gelmeyi istemek ve bunda hırslı olma. 

2- Makamda kalmak ve onu yitirmekten korkmak. 

Bu iki etken arasındaki fark, birincisinde yöneticiliği kazanmayı veya geri almayı düşman 

istihbaratı adına çalışma yoluyla isterken, ikincisinde sahip olduğu itibar ve kazanımları 

muhafaza etmeyi istemektedir. Bunlar bazen iç içe geçebilir. Yerine başka bir güç geçtiği için 

makamını yitiren taraf, bu yeni hâkim tarafı diskalifiye ederek liderliğe gelmek isteyecektir.  

Birincisiyle ilgili olarak, Irak savaşı sırasında mücahidlerin bir bölgeye hâkim olmalarıyla 

yönetimlerini kaybeden nice aşiret ağasının ABD müttefiki olduğunu duyduk. Suriye’deki nice 

casusun sadece Esed rejiminin söz verdiği belediye başkanlığı, Baas Partisi sekreterliği veya 

mahalle muhtarlığı gibi bir makamı elde etmek için samimiyetle ve ciddiyetle çalıştıklarını 

gördük. Bu, Afganistan’da Karzayi tecrübesinden de elde edilen bir deneyimdir. 

Nitekim destek almakla, çıkarların örtüşmesi ile bulunduğun şehirde bir makam elde etmene 

yardımcı olacak taraf için iş birliğine girilmesi arasında ince bir fark vardır ve insanlar çoğu 

kez bunları birbirine karıştırmaktadır. Bir kişi işbirlikçi olur ve aynı zamanda bunun sadece 

çıkar örtüşmesi olduğunu zanneder. Ahmed Şah Mesud’un şu sözlerinde bu durum daha net 

anlaşılmaktadır: “Bana yardım eden ülkeler, benim için yardım etmemekte, kendi çıkarları için 

bana yardım etmektedir. Ben ise kendi kararlarımı kendim alırım.” 57 Buradan hareketle Ahmed 

Şah Mesud kendisi hakkında işbirlikçiliği reddetmiş ya da bunun gerçekleşmediğini 

düşünmüştür. Bağımsızlığına örnek olarak da, destekçi taraflara müracaat etmeden Taliban 

esirlerini serbest bırakmasını getirmiştir. Oysa ki bu, değerlendirme ölçüsü olmayacak taktiksel 

bir davranıştır.  

Ancak bir devlet tarafından desteklenen cemaatin ona bağlı olup olmadığını gösteren ayırıcı 

olaylar vardır. Bilindiği üzere Taliban, Pakistan’dan yardım almaktadır ve bu gizli bir durum 

değildir. Örneğin Yusuf el-Uyeyri, Afganistan’a gidip bir süre orada kaldıktan sonra Taliban 

 
57 Türki ed-Dahil; Afganistan’daydım. 
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liderleri ile yaptığı görüşmelerden sonra şu tahlilde bulunmaktadır: “Pakistan tarafından 

Taliban hareketinin savaşını sürdürebilmesi için gösterilen kolaylıklar, acı da olsa seçilecek tek 

çözümdür. Öyleyse Pakistan’ın Taliban’ı desteklemesinde garip olan bir durum yoktur. 

Taliban’ı desteklemeleri, Taliban’ın Pakistan’a uymasından kaynaklanmamaktadır.”58 Bunu 

Şeyh Usame b. Ladin’in teslim meselesinde görmekteyiz; daha sonra bu yüzden Afganistan’a 

savaş açılmış ve bölgenin kartları yeniden karılmıştır.  

Molla Abdusselam Zaif şunları söyler: “Pervez Müşerref, Amerika ile pazarlığa girerek Usame 

b. Ladin’in teslimi hususunu tartışmak için Müminlerin Emiri ile Kandahar’da görüşme 

talebinde bulundu. Ancak Müminllerin Emiri bu talebi reddetti ve Müşerref’e gönderdiği 

mektupta, ‘komşu bir ülkenin lideri ile güvenlik, ekonomi ve diğer meseleleri görüşmek için 

hazır olduğunu, Usame b. Ladin meselesinin ise sadece Afganistan ve ABD’yi ilgilendirdiğini, 

böyle bir meselenin Pakistan ile görüşülmesinin iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin 

bozulmasına neden olabileceğini’ belirtti.”59 Bu sözlerin ardından, Taliban hareketinin 

Pakistan’dan gelen talimatları kabul etmediğini ve onunla tabilik değil eşit bir şekilde 

muamelede bulunduğunu gösteren bir takım örnekler aktarır. 

Henry Crumpton, sadece CIA ve ABD başkanı katında bir itibar elde etmek için samimi bir 

şekilde işbirliğine giren ümitsiz bir casustan bahsederken şunları söyler: “İşbirlikçim alt seviye 

birkaç oturumdan sonra bena gerçekten hassas bilgilerle gelmeye başladı. Para ve ideolojinin 

bir önemi olsa da, bu casus için en önemli şey dinlenilme ve saygı duyulmaktı. Eğitim düzeyi 

ve aile bağlantılarından yoksun olduğu için yükselme şansı yok gibiydi. Gerçekten zeki bir 

yazardı ve hak ettiği takdiri görmüyordu. Kendisi de bunu biliyor ve daha fazlasını istiyordu. 

Kendisini takdir edecek birisine bir şeyler sunmak istiyor ve bu ihtiyacını da gizlemiyor, hatta 

bunu açıktan dile getiriyordu. Amerika’ya hayranlık duyuyordu, ancak bu ikincil bir meseleydi. 

Casusluk yapmaya başlamasından bir sene sonra arabada bana iple bağlanmış bir tomar kağıt 

verdi ve dosyanın önemli olduğunu söyleyip sözü uzatmadı. Konuşacağımız başka meseleler 

vardı ve fazla zamanımız yoktu. Görüşmemizin on beş dakikayı geçmemesini istemiştim. 

Onu arabadan indirdim, yolu gözlemledikten sonra aracımı değiştirdim ve evime geri döndüm. 

Kağıtları yemek masasında otururken okumaya başladım. Okumayı bitirdikten sonra, tekrar 

okudum. Belgeler kırk sekiz saat içerisinde olduğu haliyle ABD Başkanı’nın eline ulaştı. 

Başkan, rapor kaynağını sorunca, kaynağın gizli bir insan kaynağı olan yabancı bir ajan oluğu 

 
58 Yusuf el-Uyeyri; el-Mizan li haraketi Taliban. 
59 Talibanla olan hayatım. 
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söylendi. Başkana bundan daha fazla bir bilgi verilmedi, zira ajanın adı bilinmiyordu. Başkan 

teşekkür etti ve bu tanınmayan ajana da şükranlarının iletilmesini söyledi. Dosya operasyondan 

sorumlu gizli birim ofisine gönderildi. Komuta karargâhı ertesi gün bana durumu şifreli bir 

telgrafla gönderdi. 

İki hafta sora ajanımla tekrar görüştüğümde başkanın şükranlarını ilettim. Bu sırada arabada 

başka bir konu görüşülüyordu ve cevabını tam olarak göremedim. Ancak sesinin kesik kesik 

gelmeye başladığını duydum; “Başkan… Başkan kağıtları okudu mu?” 

Ben: “Evet, bizzat başkanın kendisi okudu.” 

Ajan: “Bana, ABD Başkanının o kağıtlarını okuduğunu mu söylüyorsun?” 

Ben: “Evet” diyerek durumu ona tekrardan tekit ettim. 

Ajan: “Böyle bir şeyin olabileceğini bilemezdim. Benim hakkımda bir şey biliyor mu?” 

Ben: “Kimliğin ve senin hakkında bir şey bilmiyor; ancak senin Amerika istihbaratı için 

çalıştığını ve sana güvendiğimizi biliyor.” 

Ajan: “Evet, bana güvenebilirsiniz. Başkan da bana güvenebilir.” 

Ben: “Yapacağız. Seninle çalışmaktan gurur duyuyorum.” 

Ajan: “Evet, birlikte çalışacağız. Bu çok önemli…”60 

Bu sınıftaki ikinci etken ise, makamı korumak ve yitirmekten korkmaktır. Bazen iki taraf 

arasında bir çekişme görülür ve bunlardan birisinin kazanacağı görüşü ağır basar. Bunun için 

hizmetler sunar ve istediği taraf kazanınca, o da olduğu gibi kalmış ve makamını kaybetmemiş 

olur. Bu nedenle kazanacağını düşündüğü taraf için casusluk yapar. 

Bazen bir kişi bir sistemin kalmasından faydalanmaktadır, ulaştığı makama onun sebebiyle 

gelmiştir ve bu sistemdeki herhangi bir değişiklik, konumunu ve makamını yitirmesi anlamına 

gelecektir. Dolayısıyla konumunu korumak için bu sistem lehine casusluk yapmaktadır. Allen 

Dallas’ın dediği gibi; “bazıları konumlarını düşürecek ya da daha kötü bir duruma inmesine 

neden olacağı endişesiyle var olan sistemin değişmemesi için casusluk yapar.”61 

Bazen de bombardıman nedeniyle dükkanının veya ticaretinin bitmesinden korkarak, evini ve 

dükkanını bombardımandan korumak için casusluk yapar. Suriye’de çokça tekrarlanan 

olaylardan birisi de, bazı aşiret şeyhlerinin devrimciler hakkında bilgi vererek rejime kendilerini 
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sempatik göstermeye çalışmalarıdır. Bazıları temsil ettikleri bölgelerde rejimle uzlaşmalarını 

daha da pekiştirmeye çalışmaktadır. Tüm bunları, bir süre sonra olsa da rejimin geri geleceğini 

düşündükleri için Esed çetesi katında itibarlarını daha da sağlamlaştırmak ve aşiret ya da köy 

muhtarlıkları gibi makamlarında devam edebilmek için yapmaktadırlar. Yine Suriye’de 

yaşayan bazıları evlerinin ve dükkanlarının vurulmaması karşılığında önemli casusluk 

hizmetleri sunmuşlardır. 

Devrimle ilgili olarak, özellikle istihbarat için adam devşirmede ve genel olarak adam 

kazanmada bu etkenin kullanılması mümkündür. Şöyle ki, toplum içerisinde mevki sahibi bazı 

şahsiyetlere, devrimcilerle dayanışmaya girmesi durumunda giden rejim döneminde toplumları 

arasındaki sahip oldukları konum ve liderliklerinin korunacağı doğrultusunda açıklamalarda 

bulunulabilir. Ya da rejimin sunduğu makamlardan daha üst ve iyisi sunulabilir. Bu, kalplerin 

ısındırılması babındandır. 

Bu, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Mekke’yi fethettiğinde, Ebu Süfyan’ın kavmi 

arasındaki konumunu koruması gibidir. “Ebu Süfyan’ın evine giren, güvendedir.” buyurmuştur. 

Abbas (radiyallah anh) ise, onun hakkında “övülmeyi seven birisidir.” demiştir. Nebi (sallallahu 

aleyhi ve sellem) Ona bu etkenle yaklaşarak kalbini ısındırmıştır. 
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7. Şantaj 

Bu, insanların durumlarını ince bir şekilde gözlemlemeye ve her bir bireyi ve geçirmiş olduğu 

zor şartları geniş çaplı tahlil etmeye ihtiyaç duyan kapsamlı bir konudur. Genellikle insanların 

acıları, başlarına gelen musibetler ve zayıf noktaları istihbaratların hedefidir ve casuslara 

şantajda ve bilgi vermeye zorlamada bunlardan faydalanırlar. Tıpkı acısını giderecek ilaç 

bulamayan fakir hasta, borcunu ödeyecek parası olmayan zor durumdaki borçlu ve gizliden zina 

ettiği belgelenen zani, bir barınağı olmayan yabancı, af çıkmasını bekleyen mahkûm, kendisini 

ve küçük çocuklarını doyuramayan aç fakirin durumu gibi. 

Bununla, para, cinsellik ve makam etkenleri arasındaki fark, bu üç durumdaki temel bu 

etkenlerle sevk etmektir. Belki bunlardan sonra şantaj gerçekleşebilir. Bir çıkmazda olmak ise 

başlı başına bir şantaj nedenidir. Şöyle ki istihbarat birimleri hedefi cinsellikle ayartmak 

zorunda kalmaz, bilakis hedefin kendisi böyle bir şeye batmıştır. Bu durumda istihbarat bunu 

belgeler ve hedefe şantaj yaparak kendisiyle muamelede bulunmaya mecbur eder ya da rezil 

eder. Bazen casus para tutkunu olmaz ve normal durumlarda parayla ayartılması mümkün 

değildir, ancak borcunu ödemeye veya tedavi olmaya ihtiyacı olabilir. İstihbarat gelir ve 

kendileri ile çalışması için bu zorunlu ihtiyaçla şantajda bulunur.  

Örneğin Mossad subayları Gazze’deki kanser hastalarını araştırıyor ve tedavi edilmeleri 

karşılığında onları devşirmek istiyordu. Yine Ürdün istihbaratı da Suriyelere benzer bir 

uygulamada bulunarak, Ürdün’de ikamet etmeleri karşılığında kendileri için çalışmaya 

zorlamıştır. Esed rejiminin de bu alanda büyük çalışmaları vardır. Şöyle ki yakınlarını 

tutuklayarak, mallarını müsadere ederek, gasp, öldürme, kaçırma tehditleri ile zayıf iradeli 

erkek ve kadınları kullanmaya ve kendi çıkarları için çalışmaya mecbur etmiştir. 

Hamas hareketinin askeri kanadının kurucusu Salah Şahade’nin ölümü, cinsel şantaj üzerinden 

devşirilen bir işbirlikçi sebebiyle olmuştur. Salah Şahade, silahlı kanadın komutanı ve 

adamlarının gerçekleştirdiği istişhad operasyonları dizisinde yüzlerce Yahudi’nin ölümüne 

neden olan birisi olması hasebiyle İsrail devleti tarafından arananların başında geliyordu. 23 

Temmuz 2002 tarihinde, Filistinli bir muhbirin İsrail istihbaratına verdiği bilgiler 

doğrultusunda İsrail savaş uçakları Gazze şehri Ahil mahallesinde bulunan bir eve hava saldırısı 

düzenlemesi sonucu iki katlı ev yerle bir oldu ve yanındaki ev de yıkıldı. 

Salah Şahade orada hayatını kaybetti ve onunla birlikte ikisi emzikte olan dokuzu çocuk olmak 

üzere toplamda on dokuz sivil hayatını kaybetti ve yüz elliden fazla kişi de yaralandı. İsrail 

istihbaratı tarafından şantaj yapılarak devşirilen casusun adı Ekrem ez-Zamta idi. Şöyle diyor: 
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“Şüpheli cinsel pozisyonlarda gözüktüğüm Sahte fotoğraflar kullanarak bana baskı ve şantaj 

yapıyorlardı. Onlarla iş birliğine gitmemem durumunda bu fotoğrafları aleyhime 

kullanacaklarını söylediler.”62 

Bu durum sadece karşı cinsler arasındaki ilişkilerle sınırlı değil bilakis homoseksüel ilişkiler de 

adam devşirme ve şantaj için etkili bir giriş olabilir. Sovyetler Birliği tarafından devşirilen ve 

NATO hakkında birçok malumat sızdıran Jhon Fasil adlı casusun olayında olduğu gibi. Jhon 

Fasil’in yakalanma nedeni ise, gelirinden daha fazla harcamada bulunmaya başlaması olmuştur. 

Pahalı elbiseler satın almaya başlaması ve gelirini çok aşan bir yaşam sürmeye başlaması 

dikkatleri üzerine çekmiştir. Bazı casusların ortaya çıkarılmasında değişmeyen kurallardan 

birisi de, harcamaların gelirlerle aynı düzeyde olmamasıdır.63 

Bu yüzden sapkınlıklar düşmanın girebileceği bir gedik olabilir. Eski CIA başkanı Allen 

Dallas’ın dediği gibi: “İstihbarat ajansı, görevlilerinin güvenliğini araştırma alanında gözle 

görülür başarılar elde etti. Bizler cinsel sapkınlıkları olanları hesaplarımızdan 

uzaklaştırıyoruz.”64 

1990’larda Mısır istihbaratı, merkezi Sudan’da bulunan Mısır Cemaa cihad cemaatinin şura 

odasına küçük bir dinleme cihazı yerleştirerek cemaatin birçok sırlarına vakıf oldu. Cemaa 

Cihad’ın malumatları, istişareleri ve şura meclisinde olanlar Mısır istihbaratına da ulaşıyordu.65 

Daha sonra bu dinleme cihazı keşf olundu. Bu kişi, cemaat liderlerinden Muhammed Şeref’in 

oğlundan başkası değildi. Mısır istihbaratı edebe aykırı pozisyonlarda çekilen fotoğrafları 

üzerinden baskı yaparak onu devşirmişti.66 

Bazen devşirilen kişi bir çocuk olur. Yemen’de Ahmed Mansur adındaki casus el-Kaide 

tarafından yakalandığında, adam devşirme hedefleri arasında şu itirafta bulunur: “Bizden küçük 

çocukları devşirmemizi istediler. En çok küçük çocuklara bakın diyorlardı. Hatta onlarla fuhuş 

yapmamızı söylediler. Bu, onları küçük düşürmek içindi. Böylece konuşamayacak, itiraz 

edemeyecek ve her sözümüzü kabul edeceklerdi.”67 

Bunun fiili uygulaması, Yemen el-Kaidesi liderlerinden Adnan el-Kadi’nin ölümüne neden 

olan Yemenli çocuk Burak’la olmuştur. Burak’ın demesine göre, istihbarat şöyle diyormuş: 

 
62 İçeriden Hamas; Zeki Şihab. 
63 El-Mevsuatul-emniyye; Ebu Zübeyde. 
64 CIA başkanıydım. 
65 Terör sanatı 
66 Eymen Zevahiri kema areftuhu; Muntasır ez-Ziyat. 
67 Casusluğun yıkımı. 
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“Bizi çocuklarla birlikte çekiyorlardı. Bizi yirmi çocukla bir araya getirdiler. Sonra büyük bir 

odaya soktular ve videomuzu çektiler. Bir keresinde edebe aykırı şeyler yapmamız için bizi 

çatıya çıkardılar.68 

Bazen böyle bir fiili ispat edemezler, uydururlar. Guantanamo esirlerinden Velid Muhammed 

Hac Amerikalıların soruşturma yöntemlerinden bahsederken şunları söyler: “Yöntemlerinden 

birisi de, şantaj için esiri çıplak bir halde fahişelerden birisiyle birlikte olduğunu gösteren 

dublajlar hazırlamalarıdır.”69 

Bu yöntemler sadece devrim cemaatlerine karşı kullanılmamakta, siyasal islam olarak 

adlandırılan cemaatlere karşı de uygulanmaktadır. Tunus Nahda cemaati kurucularından 

Abdulfettah Muru’nun başına gelenler de olduğu gibi. Şöyle der: “Evimizden çıkmamızı fırsat 

olarak değerlendirdiler. Evde sadece bekçi kalmıştı. Hırsızlık yaptığı töhmeti ile bekçi gece 

vakti 60 km. uzaklıkta bir yere götürüldü. Gece boyunca soruşturma yürütüldü ve sabahın 

beşinde serbest bırakıldı. Eve geldiğinde kapının açık olduğunu gördü. Biz, onların bir şeyler 

yaptıklarını düşünerek evi aramaya başladık. Belki uyuşturucu veya bazı evraklar bırakmış 

olabilirlerdi. Hiçbir şeyin çalınmadığını gördük. Ancak evimizde ailemle birlikteyken çekim 

yapabilecek kameralar yerleştirmişlerdi. Hiçbir şey konuşamıyorduk. Bir kadınla çekilen 

görüntü hakkında, onun eşin olduğunu söyleyemezsin!”70 

Yine Yemen’de bir okulda cinsel tacizlere maruz kalıp bununla şantaj yapılan bazı kızların 

durumu da buna örnek olabilir. Bu kızların çoğu şantaja boyun eğmemiştir. El-Kaide’nin 

casuslukla ilgili yayınladığı videoda şu ifadeler geçmektedir: “Aden, Hadremevt ve başka 

yerlerde Ulusal Güvenlik ve Siyasi Güvenlik binalarını ele geçirdiğimizde, birçok evrak da ele 

geçirmiş olduk. Örneğin bu mücrimlerin tacizde bulunduğu otuz öğrencinin belgelerini 

inceledik. Bir elin parmak sayısını geçmeyen oranın dışında kimse bu şantaja boyun 

eğmemiştir. Bu, Allah’ın lütfundandır. Bazıları ailesine yapılan baskılar sonucu başka yerlere 

taşınmış, telefon taşımayı bırakmış, bazıları da evlerinde kalmış ve şantaja karşı çıkmıştır.”71 

Borç meselesi de böyledir. Kişinin borçları olur ve aldığı maaşı buna yetmediğinde ve bir 

alternatifi olmadığında, bu tür kimseler bazen yeterli para ödendiğinde bilgi sunmak için 

istihbarat birimlerine başvurabilirler. 

 
68 Casusluğun yıkımı. 
69 Mezbehatu kala ve ğayahibu Guantanamo; Velid Muhammed el-Hac. 
70 El-Cezire; şahidun alal-asra. 
71 Casusluğun yıkımı. 
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Dolandırıcılığın açığa çıkması ya da açığa çıkmasından korkulması Amerika’daki en önemli 

adam devşirme nedenlerinden birisi olmuştur. Henry Crumpton bu casusluk hikayesini 

anlatırken şunları söyler: “Elçilik kasasından gereç alacağını söyleyerek para aldı ve bu parayı 

bir eğlencede bitirdi. Çalınan parayı geri verebilecek bir kaynağa da sahip değildi. Bir hafta 

sonra -hızlı davranmazsa- kasa hesaplarının ortaya çıkacağını biliyordu. Bu sadece basit bir 

hırsızlık değil güvenliğin bozulması anlamına gelecekti. Başkanı ve elçiliktekiler ona 

acımayacak ve işlediği diğer suçlardan da hesaba çekeceklerdi. İşlediği bu günah sabit 

olduğunda, başka işlere de bulaşmasından şüphe edilecekti. Bu şekilde yakalandığında, çetin 

bir sorgu ve ardından uzun süreli bir hapis cezasıyla karşılaşacaktı. Bunun nedeni, konumu ve 

eşsiz mesleki sorumluluğuydu.” 

Peki, Crumpton’un eşsiz meslek dediği bu meslek neydi? “Bu kişi iletişim subayı 

konumundaydı ve elçiliklerden birisinde şifre yazıcısı olarak biliniyordu. Sıradan bir şifre 

yazışıcısı değil, ülkesine bağlı dış istihbarat birimi hesabına çalışıyordu. Birimindeki iletişim 

sistemine bağlı şifrelerin anahtarlarına sahipti ve dosyalara ulaşabiliyordu. Ülkesinde devletine 

bağlı casusluk şebekeleriyle ilgili yaklaşık olarak tüm bilgilere sahipti.” 

Değerli bir avdı ve yüksek bir kıymeti vardı. “Ülkede görev yapan CIA ajanlarının 

hedeflerinden birisi de, bu elçiliğe ve istihbarat birimine sızmaktı.” 

CIA ile bağlantıya geçtikten ve devşirildikten sonra, cebinde çaldıklarını geri verecek kadar 

para olmuştu. Bunun ardından yeni talimatların geleceğini de biliyordu. Peki kazancı ne oldu? 

“Yıllarca sürdürdüğü casusluk sürecinde basit denebilecek meblağlar ve gizli özel hesaplara 

yatırılan paralar karşılığında nefes kesecek istihbaratlar ve iletişim sistemi hakkında önceden 

olmayan malumatlar sağladı. CIA’nın en verimli ve en değerli casuslarından birisiydi ve hiç 

yakalanmadı.”72 

Bazen de şantaj zinaya zorlayıp veya mecbur bırakıp bunun belgelenmesi üzerinden yapılır. 

Arap Yarımadası el-Kaidesi, tecavüze uğrayıp bunun videosunun çekildiği ve bu görüntülerle 

şantaj yapıldığı bazı casuslar yakalamıştır.  

Casus Nayif b. Felah el-Mutayri, tutuklandıktan ve sorguya alındıktan sonra, kendisine uyku 

hapı verilmiş ve tecavüz edilip şuursuz bir haldeyken bu durum video kaydına alınmıştır. Daha 

sonra da bu görüntülerle kendisine şantaj yapılmıştır. Yine Salim Muhammed Nasır da emniyet 

tarafından yakalandıktan sonra, elleri bağlı bir şekilde bir odaya alınmış, tecavüze uğramış ve 

 
72 Casusluk sanatı. 
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bu durum kaydedildikten sonra, kabul etmemesi durumunda yayınlanması ile şantaj yapılmıştır. 

Benzer şekilde “Yusuf eş-Şihri”, “Salih b. Ali eş-Şururi”, “Abdurrahman el-Beridi adlı 

casuslarda da tamamen soyulduktan sonra tecavüzle tehdit edilmişlerdir.73 

Bunların hepsi de el-Kaide’ye karşı aktif casuslardır ve örgüt içerisinde yıkıcı etkiler 

bırakmışlardır. Bunların hepsi de neredeyse aynı yolla devşirilmiştir: tecavüz ve şantaj. 

Mısır istihbaratı tecavüz ve şantaj yoluyla bazı Mısır cemaati liderlerinin çocuklarını 

devşirmeyi başarmıştır. Dr. Hani Sibai, Mısır istihbaratının, Sudan’da bulunan Cemaa Cihad 

üyelerinden birisinin oğlunu ofislerinden birisine çağırdıktan sonra uyuşturucu içeren bir içecek 

yoluyla uyutarak ve üzerinde Lut kavminin işini yapıp bunu belgeleyerek devşirmiştir. 

Uyandıktan sonra görüntüleri göstermiş ve bununla şantajda bulunmaya başlamışlardır. 

“Çocuk buna boyun eğdikten sonra, onlara gidip malumatlar ve sırlar vermeye başlar. İçinde 

yaşadığı cemaat hakkında bilgiler anlatır. Bu çocuktan sonra da Musab adında başka bir çocuk 

daha devşirilir. Bu, Ebul-Ferec el-Yemeni’nin oğludur. Aynı yolla devşirilmiştir. Birinci çocuk 

ona şöyle demiş: “Gel birlikte arkadaşımın yanına gidelim.” Orada ona da bir şeyler içirip 

uyuturlar ve sonunda, onu filme aldıklarını ve bazı şeyler yaptıklarını söylerler. Böylece ikinci 

çocuk da devşirilmiş olur.”74 

Daha sonra Cemaa Cihad bu çocukları mahkeme ettikten sonra idam eder. Bu durum Cemaa 

Cihad ile Cemaa Cihad’ı devlet içerisinde devlet olarak gören Sudan Hükümeti arasında kriz 

çıkmasına neden olur. Durum, Sudan Hükümeti’nin Cemaa Cihad’dan Sudan’ı terk etmesi 

talebine kadar varır ve nihayetinde cemaat Afganistan’a çıkar.”75 

Bu durum sadece tutuklular ve el-Kaide’ye karşı savaşla sınırlı değildir. El-Kaide başka 

durumlar da gözlemlemiştir ve bunların yapı içerisine sızmak için değil aynı ilke ile hareket 

ederek başka amaçlar için olduğunu belirtmektedir. Örneğin hastaneye muayene olmayan giden 

ve yalnız kaldığında uyutulup tecavüze uğrayan kadınların durumu veya tek başına yolculuğa 

çıkacağını öğrendiklerinde belli bir yerde pusu kurup onunla baş başa kalmaları gibi.76 

Bazen de şantaj hedefin yakınlarından birisinin ahlaki olmayan durumlarının belgelenmesi ve 

bunun üzerinden şantaj yapılması şeklinde olur. Bazı istihbarat birimlerinin kullandığı en 

belirgin yöntemlerden birisi de budur. Hadramevt emniyet sorumlusu Reşid Abdullah el-Habeşi 

 
73 Casusluğun yıkımı; ikinci bölüm. 
74 El-Kaide ve ahavatuha; Kemil et-Tavil. 
75 El-Kaide ve ahavatuha; Kemil et-Tavil. 
76 Casusluğun yıkımı; üçüncü bölüm. 
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adam devşirme yöntemlerinden bahsederken şunları söyler: “Casusların devşirilmesi farklı 

yollarla olur. Bunların en bilineni, para ile ayartma ve ahlaki şantajdır. Ahlaki şantajda 

devşirmek istenilen şahsın yakınlarından birisinin resimleri ile baskı yapılarak bir hedefi 

gerçekleştirmesi sağlanır.”77 

Bazen de durum devşirme değil de kişinin sessiz kalması, bir tepki vermemesi ve boyun eğmeye 

mecbur bırakılması şeklinde olur. Casus Muaz Sanani şöyle der: “Bir grup da vardır ki bunların 

görevi yetkili kişileri ve şeyhleri dize getirmektir. Kızlarını, eşlerini veya yakınlarından 

birisinin kızını okuldan alırlar, onların filmlerini çekerler ve bu yolla onlara boyun eğdirirler. 

Sözü geçecek olan birçok ileri gelen kişinin bir sorun çıktığında bu tür nedenlerden ötürü sessiz 

kaldıklarını görürsün.”78 

 

Konu üzerine birkaç mülahaza: 

Birincisi: Bazıları tutuklandığını, zorla tecavüze uğradığını, bunun belgelendiğini ve bunun 

yayılmasıyla şantaja maruz kaldığını söyleyebilir. Bilineceği üzere istihbarat birimleri böyle bir 

şey yapmaya cüret edemezler. Zira bu, insan hakları kuruluşları için bir suçlama delili 

sayılacaktır. Kesin ve net bir delille tutuklu haklarını çiğnediği ortaya çıkacak ve bu onu zayıf 

bir konuma düşürecektir. Bu kuruluşlar, uluslararası oturumlarda bu devletlere baskı yapılması 

için elle tutulur belgelere sahip olmuş olacaklardır. Bu nedenle, bu tür kayıtlar sadece tehdit ve 

korkutma içindir, yayınlamak için değil.  

Yemen el-Kaidesi kadılarından Ebul-Bişr Hamid Dırama şöyle der: “Mücahidlere gelip de 

casusluk şebekesinin eline düştüğünü ve mücrimler tarafından rezil edilmekle tehdit 

olunduğunu itiraf edenler olmuştur. Ancak bu kişiler sebat edip onlarla birlikte çalışmamış, 

baskılarına karşı çıkmıştır. Onlarda ondaki sebatı görmesi üzerine ona yönelik hiçbir şey 

yapmamışlardır. Şunu tekit edebiliriz ki, düşman hiçbir şekilde bu görüntüleri yayınlayamaz, 

zira bu, onlar aleyhine bir delildir. Bahsi geçen kendisini teslim eden kişiye de aynısını 

söyledik. Onu arayıp tehdit ettiler ve sonra iş kendi kendine sonlandı ve hiçbir şey olmadı.”79 

İkincisi: Kişinin gereksiz görüntüler çekmekten sakınması gerekir. Bazen kişi kendisini çıplak, 

ilişki halinde veya benzer şekillerde fotoğraf çeker ve bazen bunu yapan taraf eşlerden birisi 

olur. Bazıları bunu, anıların saklanması maksadıyla yapar. Ve bunu yaparken cep telefonuna 

 
77 Hadramevt Güvenlik sorumlusunun itirafları; Muessesetul-Melahim. 
78 Casusluğun yıkımı; üçüncü bölüm. 
79 Allah’a tevbe etmeyecekler mi?; Melahim Medya. 
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sızılabileceğini, içerisindeki bilgilerin alınabileceğini ve sahibine şantaj yapılabileceğini hesap 

etmeden yapar.  

Jef Bezos’un başına da böyle bir olay gelmiştir. 2018 senesinde açtığı bir Whatsap mesajı ile 

Bezos’un telefonuna sızılmış. Telefon incelendikten sonra, virüslü bir dosyanın açılmasından 

sonra büyük miktarda dosyaların çalındığı anlaşılmıştır. Bu dosyaların içeriği ve önemi ise 

başka bir haberde anlaşılmaktadır: “Şubat ayının yedisinin akşamı Jef Bezos cinsel şantaja 

maruz kaldığını açıkladı. Amazon şirketi müdürü ve Washington Post gazetesinin sahibi kendi 

sitesinde böyle bir ifade yerine, The National Enquirer gazetesi sahibinin kendi kendisini 

çektiği samimi fotoğraflarla şantaj yaptığını söyledi.”80 

Üçüncüsü: Bazen devşirme kız kardeş, kız, eş veya arkadaş gibi yakınlar üzerinden olur. Bu ise 

sadece erkeğin ya da yakınının ihmali nedeniyle olur. Eğer işlerini sıkı tutup eşini tek başına 

bırakmazsa veya yalnız başına bir yolcuğuna çıkmasına izin vermezse, bunlar olmaz. Bu 

durum, erkek veya aile reisi durumundaki kişinin görevini ve sorumluluklarını hakkıyla yerine 

getirmemesi hallerinde meydana gelir. 

Dördüncüsü: İnsanların ihtiyaçlarını ve insani zafiyet yönlerini kullanma olduğu için bu etkenin 

hiçbir şekilde devrim hareketleri tarafından kullanılması caiz değildir. Böyle bir uygulama 

kesin olarak islami değerlere ve şeriatın ilkelerine terstir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 El-Cezire net. 
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8. Ümitsizlik 

Abdullah Berğusi, adam devşirme ve bunun yöntemlerinden bahseden birçok kitabın 

değinmediği bir hususa değinir. Bu, direnişin gerçek bir temsilcisinin bulunmadığı dönemlerde 

oluşan ümitsizliktir. 

Berğusi, Filistinlilerin durumunu, örs ile çekiç arasında kalma olarak tasvir eder; sadece 

Müslüman Filistinliler oldukları için tüm nefretini korunmasız siviller üzerine boşaltan Yahudi 

işgali ile, direniş ve mücadele kararı alan herkesi takibe alan Oslo Anlaşmasına bağlı hain 

işbirlikçi yönetim arasında olduklarını… Bunların kullandıkları yöntemler, Yahudilerin 

yöntemlerinden farklı değil, hatta daha sert ve katıdır. Bu işbirlikçi birimler mücahidlere 

yönelik düzenledikleri operasyonları, genelde işgalcilerin emirlerini yerine getirerek İsrail İç 

İstihbarat Servisi Şabak’la birlikte yürütürler. 

Bu acı durum Filistinli bireylerde bir ümitsizlik doğmasına neden olabilir. Filistin 

topraklarındaki hükümete ve yönetime baktığında, kirli ve seviyesiz olduklarını, aynı zamanda 

Yahudilerin birinci dereceden işbirlikçileri olduğunu görür. Tüm ölçülere göre dinine ve 

değerlerine ihanet ettiklerini, işgalcilerin güvenliklerini sağladıklarını, düşmanlarını takip 

ettiklerini, casusluk, gözetleme ve devrimcileri etkisiz hale getirerek onlara yakınlaşmaya 

çalıştıklarını görür. Arkasına baktığında fesadın derisini çürüttüğü bir yüz, Yahudi hükümeti 

için alçak uşaklar olmaktan öteye geçmeyen yönetim kadrosuyla karşılaşır. Ve bu zavallı kendi 

kendi şöyle der: “Öyleyse niçin direniyoruz? Bu hainler uğruna mı kanlar akıtılıyor, canlar 

veriliyor, kadınlar dul, çocuklar yetim kalıyor? Bu alçakların meyveleri devşirmesi için mi 

değerli her şeyimi ortaya koyuyor, her yere sürgüne gönderiliyor ve her yerde takibata 

uğruyorum?” 

Sonra, yıkık ve ümitsiz kalbinden şu cevap çıkar: “Vallahi, hayır. Onlar bunu hak etmiyor. 

Öyleyse idarelerinde onlara rekabete gireceğim. Kaynağa doğrudan kendim ulaşacak, ipimi 

onların hizmet ettikleri efendiye doğrudan uzatacağım. Gerçek efendinin kölesi olmam, kölenin 

kölesi olmamdan daha iyidir.” 

Burada kişi mücadelesinin bir kıymeti, direnişinin bir faydası olmadığını, zira gerçekte bir proje 

bulunmadığı ya da bunları hak edecek liderler olmadığını, devrim ve direnişi temsil edenlerin 

masa altında hain işbirlikçilerden başkası olmadığını düşünür. Buradan hareketle, işbirlikçilik 

dizisi başlar. Bu, ümitsizlikle başlayıp boyun eğmeyle devam eden ve ihanetle sonuçlanan bir 

yolculuktur. Abdullah Berğusi’nin bahsettiği casusun hikayesi de böyle olmuştur. “Giyotin” 

adlı kitabın yazarı Abdullah Berğusi casusun dili ile şu cümleleri kuruyor: 
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“Birinci intifadanın bitiminden ve yöneticilerin işgal bölgelerine girmeye başlamasından kısa 

bir süre önce kardeşim şehid oldu. Bu puslu dönemde yönetime bağlı birimler, işlerinde ne 

kadar fedakâr davranırlarsa yetkilerini o oranda artıran Siyonist güvenlik birimlerinin güvenini 

kazanmak için sahadaki güçlerini ve nüfuzlarını ispatlamaya çalıştılar. 

Bu eylemlerinin ardında, devrimci ve devrimcileri bitirmeyi hedefliyorlardı. Birçok devrimciyi 

devrimi terk etmeleri ve güvenlik güçleri birimi saflarına katılmalarında bu şekilde aldattılar. 

Kabul etmeyenler, Siyonist işgalcilerin çekildiği bölgelerde Önleyici Güvenlik ve Genel 

İstihbarat adamları tarafından takibata uğradı veya öldürüldü.  

Babam ve bahsettiğim kardeşim, yönetim unsurlarının tutuklamasından sonra işgalci güçlerinin 

mermisiyle şehid edildi. Yönetim, kardeşimi şehid kabul etmedi, onu kanun dışına çıkan bir 

isyancı saydı. Oysa ki o, Birinci İntifada’nın başlarında taş atan çocuklardandı ve o dönemde 

birkaç kez yaralanmıştı.81 

Büyüdüm, liseyi bitirdim ve üniversiteye kabul edildim. Üniversitede ikinci ayımı 

tamamlamadan, Şaron’un necis ayaklarıyla Mescidi Aksa’yı kirletmesinden sonra, Filistin halkı 

İkinci İntifada’nın başlaması kararını aldı. 

İntifada başladı ve ben eylemlere katılmadım. Öğrencilerin çoğu İntifada eylemlerine katılırken 

ben üniversiteye devam ediyordum. İntifadadan nefret ettiğim gibi bu tür faaliyetlerden de 

nefret ediyordum. Oslo’da sözde barışa giden yönetim adamlarını, gençleri işgalcilere karşı 

savaşa teşvik ederken görüyordum. İşgalciler her gün onlarca gencin ve çocuğun canını hasat 

ederken, Oslo adamları bir stüdyodan başkasına özgürlükçü muzaffer kahramanlar olarak 

dolaşıyor, şehidlerin cesetleri üzerinden sahte bir şerefe yükseliyorlardı. 

İşgalci Siyonist güçleri, ben, annem ve kardeşlerimin yaşadığı eve baskın düzenledi. Sonra 

buldozerlerle evimizi yıktılar. Çünkü kardeşlerimden birisi o gün sabahı iki askeri bıçaklamış, 

askerlerden birisi ölmüş diğeri de ağır yaralanmıştı. Kardeşim orada öldürülmesine rağmen 

evimizi yıktılar ve bizi sürgün ettiler. 

Yaptıklarına bir itirazda bulunmadım. Ancak diğer kardeşim durumu kabullenemedi ve evimizi 

yıkmaya gelen askerlerden birisini bıçaklamaya yeltendi. Onu tutukladılar ve hakkında on sekiz 

sene hapis cezası verdiler. Oysa ki sadece yeltenmişti. Yeltenmiş ve askerlerden hiç birisine bir 

zarar verememişti. Olanları benimle bir ilgisi yokmuşçasına izliyordum. Ne ikinci kardeşimin 

 
81 Abdullah Berğusi; Giyotin ve Siyonist Şabak casusları. 
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şehid oluşundan ne üçüncü kardeşimin tutuklanmasından ne de annemin ve kız kardeşimin 

evsiz barksız kalmalarından etkilenmemiştim.  

Ertesi gün sabahı üniversiteye gittim ve kardeşimin cenazesine katılmadım. Üniversite 

yakınlarında ev aramakla meşguldüm. Üniversite gençlerine tahsis edilen bir sitede bir ev 

buldum. Bu evde birkaç gün kaldıktan sonra, işgalci güçleri tarafından eve baskın düzenlendi. 

Tutuklandım ve sorgu merkezlerinden birisine götürüldüm. 

Sorgucu, “Niçin kardeşinin cenazesine katılmadın? Bir askeri öldürüp diğerini yaralayan Eşref 

kardeşinin intikamını almak isteyen kardeşin Mutasım’ın cenazesine niçin katılmadın?” dedi. 

Sorgucunun sorularına cevap vermedim. Aslında bu sorulara verecek bir cevabım da yoktu. 

Ancak ona, “Sizinle çalışmak istiyorum. Sizin casusunuz ve işbirlikçiniz olmak istiyorum. 

Efendiler sizsiniz. Yönetimdeki adamlar efendilerinin köpeklerinden öteye bir şey değiller. 

Halk olarak bizler, meyvesini bir yandan yönetimdekilerin diğer yandan Siyonist siyasetin 

efendilerinin devşirdiği savaşın yakıtı olmaktan başka bir şey değiliz. Savaşın yakıtı olmak 

istemiyorum, efendilerle çalışan işbirlikçi bir casus olmak istiyorum.” dedim. 

Şabak, bu gencin işbirlikçiliğine onay verir ve on iki sene boyunca bu şekilde devam eder. Bu 

sürede bir takım devrimcinin öldürülmesine neden olur. Nihayetinde direnişçiler tarafından 

tutuklanır ve idam edilir. 
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