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Polis devletinin gizli piramiti

Geçtiğimiz ay 
Amerika birleşik 
devletleti NSA’in 
(Ulusal Güvenlik 
Teşkilatı) dinleme 
skandalıyla 
çalkalandı. 
NSA’in eski 
çalışanlarından 
Edward Snowden, 
Guardian 
gazetesine 
Amerikan 
hükümetinin 
yaptığı 
dinlemelerin tüm 
sırlarını ifşa etti.

Amerikan Ulusal Güvenlik 
Teşkilatı’nın dünyadaki herkesi 
dinlediği ortaya çıktı

Fiber optiklere kanca
NSA’in uzun yıllardır e-postaları ve telefon görüşmelerini dinlediği 
tahmin ediliyor ama bu konuda herhangi bir kanıt bulunmuyordu. 
Snowden’in itiraflarıyla dinlemenin nasıl yapıldığı tüm ayrıntılarıyla 
ortaya çıktı. Associated Press PRISM’in tüm çalışma prensibini 
açıkladı. Buna göre NSA, 2007 yılından bu yana PRISM kod adlı 
bir dinleme sistemi kullanıyor. Sistem ABD’de fiber optik kablolar 
üzerinden geçen tüm verileri süzerek merkezi bir noktada topluyor. 
Veriler belli kriterlere göre sınıflandırılıyor, insanların diğer kişilerle 
bağlantıları ilişkilendiriliyor ve gerektiği takdirde şifrelenmiş SSL 
paketleri dahil olmak üzere tüm veriler çözülüp izleniyor. Bu sayede 
kişilerin hem iletişimi izleniyor ve kişiler hakkında detaylı raporlar 
hazırlanabiliyor. Bir kişinin bağlantıda olduğu tüm kişiler kolayca 
tanımlanabiliyor.
PRISM sadece fiber optik dinlemeleri ile de sınırlı değil. Snowden’in 
itiraflarıyla NSA’in Microsoft, Facebook, Google ve Yahoo gibi internet 
devleriyle de çok yakın ilişkiler içinde olduğu ve bu şirketlerin NSA’ye 
kullanıcı verilerini servis ettikleri iddiaları ortaya çıktı. İnternet 
şirketleri NSA ile direkt bir bağlantılarının olduğunu yalanlasalar 
da devletten gelen istekler doğrultusunda veri paylaşımında 
bulunduklarını açıkladılar.

NSA’in savunması
Dinleme skandalıyla çalkalanan ABD hükümeti PRISM’in varlığını 
kabul etmek zorunda kaldı. NSA Direktörü Keith Alexander yaptığı 
açıklamada PRISM sayesinde ABD’de 11 dünyada ise ellinin üzerinde 
potansiyel terörist saldırının engellediğini iddia etti. Kişisel verilerin 
sadece ulusal güvenlik konusunda bir gerek görüldüğü zaman 
okunduğunu açıklayan Alexander, verileri sakladıklarını ama bunların 
içeriğinin kimse tarafından okunmasının mümkün olmadığını 
savundu.
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Amerika 11 Eylül saldırılarından sonra hızlı bir şekilde bir polis devleti olma 
yolunda ilerlemeye başladı. Snowden sayesinde ortaya çıkan PRISM de bunun 
bir göstergesi. ABD terörizm paranoyası ile herkesi izliyor, fişliyor ve gelişmiş 
teknolojiler kullanarak analiz ediyor. İşin kötü tarafı da ABD’de çoğunluğun 
bu dinlemeleri normal bulup kabul etmesi. CNN/ORC’nin yaptığı bir kamuoyu 
araştırmasına göre ABD toplumunun yüzde 66’sı yapılan e-posta dinlemelerin 
doğru olduğuna inanıyor. Telefonların dinlenmesine onay verenlerin oranı ise 
yüzde 51. 11 Eylül’den bu yana terörizm paranoyası pompalanan ABD halkı, 
güvenlik uğruna temel özgürlüklerinden vazgeçmiş durumda.

Terörist zaten internet kullanmıyor
İnternet dinlemelerinin suçu engelleme konusunda ne kadar etkili olduğu da 
bir tartışma konusu. İletişimin dinlendiğini bilen suç örgütlerinin çoğu zaten 
interneti hiç kullanmıyor. Bin Ladin operasyonunda, El-Kaide’nin telefon bile 
kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Dinleme sistemleri milyonlarca kişiyi dinliyor 
ama bu dinlemenin hangi amaçlarla yapıldığı bilinmiyor. Ticari sırlardan tutun, 
kişisel sırlara kadar herşey internette fiber kabloların üzerinden geçiyor ve 
“‘Büyük Birader” tüm bu verileri dinliyor. İnsanlar neden diye sorduğu zaman 
tek cevap ise; “‘güvenlik” oluyor. Bu dinlemeler sayesinde daha güvenli bir 
dünyada yaşadığımız kuşkulu ama iletişimimizin güvensiz olduğu apaçık.

İnternet mimarisi gereği dinlemelere olanak tanıyan bir yapıya sahip. Bir veri 
bir noktadan diğer noktaya giderken başka noktaların üzerinden geçiyor. 
İnternet üzerinde milyonlarca atlama noktası bulunsa da internet omurgasını 
taşıyan şirketler az sayıda. Birinci katman olarak tanımlanan ve ülkeler 
arasındaki veri trafiğini taşıyan sadece 13 firma var. Bu firmaların sekizi 
ABD’de bulunuyor. NSA sadece bu sekiz firmanın trafiğini bile dinlese internet 
trafiğinin yüzde doksanından fazlasını dinleme olanağına sahip durumda. Facebook, Google, 
Microsoft ve Yahoo’nun sağladığı veri akışı da eklenince iletişimin neredeyse tamamına yakını 
NSA sunucularına akıyor.

Güvenli iletişim hayal değil
İletişimimizin dinlenmesini istemiyorsak son kullanıcı olarak bazı adımlar atabiliriz. VPN (Sanal 
Özel Ağ) teknolojileri yerel dinlemelere karşı kullanılabilecek en etkin çözümlerden birisi. 
VPN sayesinde noktadan noktaya veri akışını şifrelenmiş bir tünel üzerinden yapmak mümkün. 
Örnek vermek gerekirse ABD’de New York’ta yaşayan bir kullanıcı VPN kullanarak şifrelenmiş 
bir ağ üzerinden Hollanda’ya bağlanıp internete oradaymış gibi girebiliyor. Bu sayede 
kullanıcının hem iletişimi şifrelenmiş hem de kimliği gizlenmiş oluyor. Yerel servis sağlayıcı 
kullanıcının internette ne yaptığını göremiyor. İletişimi güvenli kılmanın bir diğer etkin yolu da 
şifrelenmiş eposta ve anlık mesajlaşma kullanmak. E-posta şifrelemede açık kaynak kodlu bir 
yazılım olan ve patentli bir algoritma kullanmayan GnuPG (www.gnupg.org) oldukça başarılı. 
GnuPG ile  4096 hatta 8192 bitlik şifreleme algoritmaları kullanmak mümkün. 8192  bitlik bir 
şifre algoritmasını NSA bile çözemiyor. Diğer taraftan 128 bit, 256 bit hatta 1024 bit şifreler bile 

NSA’in süper bilgisayarları tarafından, uzun bir zaman alsa da kırılabiliyor. Şifreleme yaparken 
yüksek bitler ve açık kaynak kodlu algoritmalar kullanmak bu yüzden çok önemli.
Anlık mesajlaşmada  ise CryptoCat adlı açık kaynak kodlu yazılım yüksek seviyede güvenlik 
sunuyor. Çok kolay kullanıma sahip olan bu yazılım hem mobil cihazlarda hem de masaüstünde 
çalışıyor. Şifreleme, kullanıcı bilgisayarında gerçekleştiği ve her anlık mesajda yeni bir anahtar 
oluşturulduğu için sistem oldukça güvenli. CryptoCat’in geliştiricisi Nadim Kobeissi 2012 yılında 
ABD’ye giriş yaptığında gözaltına alınmış ve sorgulanmıştı. Kobeissi serbest bırakıldıktan sonra 
bu olayı Twitter’da paylaştı ve CryptoCat bir anda popüler oldu. CryptoCat’in ağı WikiLeaks ve 
Pirate Bay’e de servis veren İsveçli Bahnhof tarafından barındırılıyor. CrtyptoCat şu an sadece 
masaüstü bilgisayarlarda çalışıyor ama bu sene içinde Android ve IOS versiyonlarının da çıkması 
planlanıyor. CryptoCat’i www.crypto.cat adresinden indirilebilirsiniz.

Günümüzde devletlerin bir çoğu maalesef halkları kontrol etmeyi ve belli bir şablona sokmayı 
kendilerine görev edinmiş durumda. ABD’de patlayan skandal bu gerçeğin gözler önüne 
serilmesini sağladı. Büyük Birader’in sadece bir kitap fantezisi olmadığı elle tutulur bir gerçek 
olduğu gün ışığına çıktı. İletişim ve düşünce özgürlüğü evrensel hakkımızdır. Bu hakkımızı 
sonuna kadar korumamız ve büyük biraderlere karşı dur demenin zamanı gelmiştir.
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