
  
  

YYAABBAANNCCII  İİSSTTİİHHBBAARRAATT  SSEERRVVİİSSLLEERRİİ  HHAAKKKKIINNDDAA  KKIISSAA  BBİİLLGGİİLLEERR  

  

İİTTAALLYYAANN  ––  JJAAPPOONN  ––  AALLMMAANN  ––  FFEEDDEERRAALL  AALLMMAANN  VVEE  DDOOĞĞUU  AALLMMAANN  ––  İİNNGGİİLLİİZZ  ––  

FFRRAANNSSIIZZ  İİSSTTİİHHBBAARRAATT  SSEERRVVİİSSLLEERRİİ  HHAAKKKKIINNDDAA  KKIISSAA  BBİİLLGGİİLLEERR  

  

İİTTAALLYYAANN  İİSSTTİİHHBBAARRAATT  SSEERRVVİİSSLLEERRİİ  

  

DDüünnyyaa  ggiizzllii  sseerrvviisslleerriinniinn  aattaakk  yyııllıı  İİkkiinnccii  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı  oollmmuuşşttuurr..  GGiizzllii  sseerrvviisslleerr  

uuşşkkuullaarrıınnddaann  uuyyaannmmıışş  vvee  hhiippeerr  aakkttiiff  hhaallee  ggeellmmiişşlleerrddiirr..  BBuu  ggeelliişşmmeelleerrddeenn  eettkkiilleenneenn  

İİttaayyllaann  ggiizzllii  sseerrvviissii  ddee  kküüççüükk  aattaakkllaarraa  bbaaşşllaarr..  BBiirriinnccii  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı  ssoonnuunnddaa  

İİttaallyyaannllaarrıınn  aannaa  iissttiihhbbaarraattllaarrıı  ddiipplloommaattııkk  kkaannaallllaarrddıırr..  3300  kkiişşiiyyii  ggeeççmmeeyyeenn  DDeenniizz  

kkuuvvvveettlleerrii  iikkiinnccii  bbüürroossuu  iissttiihhbbaarraattaa  bbaakkmmaakkttaaddıırr..  AAmmaa  aarraallaarrıınnddaa  ccaassuuss  oollmmaayyaann  3300  

kkaaddaarr  ppeerrssoonneellee  ssaahhiippttiirrlleerr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  bbuu  bbüürroo  eelleemmaann  ttaakkvviiyyeessiiyyllee  ggeenniişşlleettiilliirrkkeenn  

İİssttaannbbuull,,  MMaaddrriitt  vvee  ŞŞaanngghhaayy’’ddaa  öönnccüü  bbüürroollaarr,,  aarrddıınnddaann  ddaa  AAmmeerriikkaa,,  PPoorrtteekkiizz  vvee  ddiiğğeerr  

üüllkkeelleerrddee  ggeenniişşlleemmee  bbüürroollaarrıı  oolluuşşttuurruulluurr..  

  

BBuu  iikkiinnccii  şşuubbeenniinn  44  aannaa  bbiirriimmii  vvaarrddıırr..  

  

BB::  DDiinnlleemmee  vvee  kkrriippttoo  iillee  ggöörreevvllii  oollaann  bbiirriimm..  DDiiğğeerr  aaddıı  kkaarraannllııkk  ooddaaddıırr..  

DD::  İİssttiihhbbaarraatt  iillee  ggöörreevvllii  bbiirriimmddıırr..  

CC::  KKoooorrddiinnaassyyoonn  ,,  ttaahhlliill  vvee  ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  bbiirriimmiiddiirr..  

EE::  İİssttiihhbbaarraattaa  vvee  ccaassuusslluuğğaa  kkaarrşşıı  kkooyymmaayyllaa  ggöörreevvllii  bbiirriimmddiirr..  

  

11996600  ddaa  yyaappııllaann  bbiirr  ttaahhmmiinnee  ggöörree  BBeerrlliinn’’ddeenn  ssoonnrraa  eenn  ççookk  ccaassuuss  bbaarrıınnddıırraann  kkeenntt  

RRoommaa  oollmmuuşşttuurr..  RRoommaa  ddaa  ttaamm  3399  ggiizzllii  sseerrvviissiinn  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerrddiiğğii  vvee  1155  bbiinn  cciivvaarrıınnddaa  

ccaassuussuunn  bbuulluunndduuğğuu  ssaannııllmmaakkttaaddıırr..  BBuunnaa  kkaarrşşıı  İİttaallyyaannllaarr  bbiirr  ggiizzllii  sseerrvviiss  

rreeoorrggaanniizzaassyyoonnuu  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmiişşlleerr  vvee  bbuu  aallaannddaa  bbaaşşaarrııllıı  oollmmuuşşllaarrddıırr..    



  

İİttaallyyaann  ggiizzllii  sseerrvviissii  aasskkeerrii  uunnssuurrllaarrllaa  bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmıışşttıırr..  SSIIFFAARR  aaddllıı  bbiirriimm  İİttaallyyaann  ggiizzllii  

sseerrvviissiinnii,,  CCSS  aaddllıı  bbiirriimm  İİttaallyyaann  ggüüvveennlliikk  bbiirriimmii  GGaarraabbiinniieerrii  iiççiinnddee  oolluuşşttuurruullmmuuşş  vvee  kkaarrşşıı  

ccaassuusslluukk  aallaannıınnddaa  öörrggüüttlleennmmiişşttiirr..  BBuu  bbiirriimm  11996611  yyııllıınnıınn  OOccaakk  aayyıınnddaa  PPuugglliiaa’’ddaakkii  NNAATTOO  

üüssssüünnüünn  ppllaannllaarrıınnıı  AArrnnaavvuutt  ddiipplloommaattıı  KKookkoo’’yyaa  vveerreenn  İİttaallyyaann  yyüüzzbbaaşşıı  SSppaaddaa’’yyıı  ssuuççüüssttüü  

yyaakkaallaammıışşttıırr..  AAyyrrııccaa  CCeennttrroo  CCiinnaa  aajjaannssıınnıınn  bbiinnaassıınnddaa  aarraammaallaarrıı  ssoonnuuccuu  66  ÇÇiinnllii  ccaassuussuu  

yyaakkaallaayyııpp  ssıınnıırr  ddıışşıı  eettmmeeyyii  bbaaşşaarrmmıışşllaarrddıırr..  AAyyrrııccaa  11996644  yyııllıınnddaa  MMoorrddeehhaayy  LLuukkii  vveeyyaa  

JJoosseeff  DDaahhaann  aaddllıı  İİssrraaiill  ccaassuussuunnuu  eellee  ggeeççiirreerreekk  bbiirr  ssaannddııkk  iiççiinnddee  MMııssıırr  uuççaağğıı  iillee  

RRoommaa’’ddaann  kkaaççıırrmmaakk  iisstteeyyeenn  MMııssıırrllıı  ddiipplloommaatt  ccaassuuss  SSaalliimm  OOssmmaann  eell  SSaayyiidd  iillee  

MMoohhaammmmeedd  MMoonneeiimm  eell  NNeekkllaavvii’’nniinn  ppllaannllaarrıınnıı  aalltt  üüsstt  eettmmiişşlleerrddiirr..  BBuuggüünn  ddee  ddüünnyyaannıınn  

öönneemmllii  ggiizzllii  sseerrvviisslleerrii  aarraassıınnddaa  ssaayyııllmmaakkttaaddıırrllaarr..  

  

11996677  yyııllıınnddaa  aaddıınnıı  SSİİDD  oollaarraakk  ddeeğğiişşttiirreenn  SSIIFFAARR,,  ddaahhaa  ssoonnrraa  11997777  yyııllıınnddaa  ppoolliittiizzee  

oolldduuğğuu  iiççiinn  yyeenniiddeenn  yyaappııllaannddıırrııllııpp  aaddıı  ddaa  SSIISSMMII  ((  SSeerrvviizziioo  İİnnffoorrmmaazziioonnii  ee  SSiiccuurreezzzzee  

MMiilliittaarree))  oollaarraakk  yyeenniilleemmiişşttiirr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  0099..0055..11997788  ddee  bbuuggüünn  ffaaaalliiyyeettttee  oollaann  SSİİSSDDEE  

aaddllıı  DDeemmookkrraattiikk  İİssttiihhbbaarraatt  vvee  GGüüvveennlliikk  SSeerrvviissii  kkuurruullmmuuşşttuurr..  BBuunnuunn  aarrddıınnddaann  ddaa  

CCEESSİİSS  aaddllıı  GGüüvveennlliikk  vvee  İİssttiihhbbaarraatt  SSeerrvviisslleerrii  İİccrraa  KKoommiitteessii,,  SSİİSSMMİİ  vvee  SSİİSSDDEE  aarraassıınnddaa  

kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  ssaağğllaammaakk  aammaaccııyyllaa  oolluuşşttuurruulluupp  ffaaaalliiyyeettee  ggeeççiirriillddii  

  

JJAAPPOONN  GGİİZZLLİİ  SSEERRVVİİSSLLEERRİİ  

  

11991111  yyııllıınnddaa  İİççiişşlleerrii  BBaakkaannllıığğıınnaa  bbaağğllıı  oollaarraakk  kkuurruullaann  JJaappoonn  öözzeell  ppoolliiss  sseerrvviissii  TTOOKKKKOO  ((  

TTookkuubbeettssuu  KKoottoo  KKeeiissaattssuu))  ssoollccuu  aakkıımmllaarrllaa  mmüüccaaddeellee  aammaaccııyyllaa  yyaannii  iiçç  iissiittiihhbbaarraatt  iişşii  öönn  

ppllaannddaa  oollmmaakk  üüzzeerree  kkuurruummuuşşttuurr..  

  

11992200’’ddeenn  iittiibbaarreenn  JJaappoonnllaarr  AAmmeerriikkaa’’ddaa  ccaassuusslluukk  yyaappmmaakk  iiççiinn  hhaarreekkeettee  ggeeççttiilleerr..  BBuu  

ccaassuusslluukk  ffaaaalliiyyeettii  11993355’’ddee  ddeenniizz  aatteeşşeessii  YYaammaagguuşşii  zzaammaannıınnddaa  ssoonn  ddeerreeccee  eettkkiinn  bbiirr  

nnookkttaayyaa  uullaaşşıırr..  YYaammaagguuşşii  bbaazzıı  AAmmeerriikkaallııllaarrıı  aajjaann  oollaarraakk  kkuullllaannmmaakk  iisstteerr..  WWiilllliiaamm  

TThhoommppssoonn,,  JJoohhnn  FFaarrnnsswwoorrtthh  ggiibbii  iikkii  aasskkeerrllee  bbiirr  ssiivviill  ‘‘ee  hhiizzmmeett  tteekklliiff  eeddeerr..  AAmmaa  bbuunnddaa  

bbaaşşaarrıı  ssaağğllaayyaammaammıışşttıırr..  ÖÖzzeell  ppoolliiss  ((  TTOOKKKKOO))  11993322’’ddee  oorrggaanniizzee  eeddiilliirr..  TTOOKKKKOO  bbaaşşllııccaa  

44  ddaaiirreeddeenn  oolluuşşuurr..    

  

11--  AAşşıırrıı  aakkıımmllaarrıı  iizzlleerr    

22--  JJaappoonnyyaa’’ddaakkii  yyaabbaannccııllaarrıı  ttaakkiipp  eeddeerr..  

33--  JJaappoonnyyaa’’ddaakkii  KKoorreelliilleerrii  iizzlleerr  

44--  SSaannssüürr  iişşlleerriinnii  yyüürrüüttüürr..  

  

ŞŞaanngghhaayy,,  LLoonnddrraa,,  BBeerrlliinn’’ddee  bbüürroollaarr  aaççmmıışş  oollaann  TTOOKKKKOO  iiddaarreecciilleerrii  iiçç  iissttiihhbbaarraatt  

yyaannıınnddaa  ddıışş  iissttiihhbbaarraattaa  ddaa  öönneemm  vveerreerreekk  MMiillllii  SSaavvuunnmmaa  kkoonnuullaarrıınnddaa  ssııkkıı  ggüüvveennlliikk  

tteeddbbiirrlleerrii  aallmmıışşllaarrddıırr..  GGöörreevv  vvee  yyeettkkii  aallaannıınnddaa  ddıışş  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissii  KKEEMMPPEEİİ  ((  İİkkiinnccii  

bbüürroo))  iillee  bbiirrlliikkttee  ççııllıışşmmaallaarr  yyaappaarrllaarr..  İİkkiinnccii  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı  öönncceessiinnddee  JJaappoonnyyaa’’ddaa  ggiizzllii  

sseerrvviisslleerr,,  bbaağğıımmssıızz  ddaaiirreelleerr  oollaarraakk  ççaallıışşaann,,  bbaaşşllııccaa  44  oolluuşşuummddaann  iibbaarreettttiirr::  

  

AA--  DDıışşiişşlleerrii  MMeerrkkeezzii  İİssttiihhbbaarraatt  BBüürroossuu::  İİssttiihhbbaarraatt  ddaahhaa  zziiyyaaddee  ddiipplloommaattllaarrccaa  yyaappııllıırr  

aajjaannllaarraa  yyaazzııllıı  eemmiirrlleerrii  ddiipplloommaattllaarr  vveerriirr;;  yyaabbaannccıı  üüllkkeelleerrddeekkii  bbööllggee  aajjaannllaarrıınnıı  ddıışşiişşlleerrii  



ttaayyiinn  eeddeerr  ,,  eellççiilliikklleerrddee  bbuunnllaarraa  bbüürroollaarr  ttaahhssiiss  eeddeerr  ,,  mmuuhhaabbeerreelleerriinnii  ssaağğllaarr,,  

mmaaaaşşllaarrıınnıı  ööddeerr..  MMeesseellaa  WWaasshhiinnggttoonn’’ddaakkii    

JJaappoonn  iikkiinnccii  kkaattiibbii  TTEERRAASSAAKKİİ  ,,  AAmmeerriikkaa  kkııttaassıınnddaakkii  jjaappoonn  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissiinniinn  

bbaaşşkkaannllıığğıınnıı  yyaappaarr..    

  

AAnnccaakk  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviisslleerriinniinn  sseeffaarreettlleerrddee  bbuulluunnmmaassıınnıınn  ssaakkıınnccaallaarrıı  bbaarrıışşttaa  mmeeyyddaannaa  

ççııkkmmıışşttıırr..  SSaavvaaşşttaa  iissee  dduurruumm  ffeeccii  oollmmuuşşttuurr..  ZZiirraa  11994411  ddee  AAmmeerriikkaa’’ddaakkii  JJaappoonn  eellççiilliiğğii  

kkaappaattııllıınnccaa  bbuurraaddaakkii  şşeebbeekkee  ddee  ddaağğııllııvveerrmmiişşttiirr..    

  

BB--  DDoonnaannmmaa  iikkiinnccii  bbüürroossuu::  JJaappoonn  iissttiihhbbaarraattıınnıınn  öönneemmllii  bbiirr  sseerrvviissiiddiirr,,  PPeeaarrll  HHaarrbboorr  ‘‘uunn  

hhaazzıırrllaannmmaassıınnddaa  bbüüyyüükk  rrooll  ooyynnaammıışşttıırr..    

  

CC--  KKaarraa  KKuuvvvveettlleerrii  İİssttiihhbbaarraatt  SSeerrvviissii::  ((  GGeenneellkkuurrmmaayy  ŞŞuubbee  33))  BBuu  sseerrvviissiinn  JJaappoonn  

aannaavvaattaannıı  ddıışşıınnddaa,,  mmeessaallaa  KKuuaannttuunngg  ((  MMaannççuurryyaa))  ddaa  aaddeettaa  bbaağğıımmssıızz  kkoollllaarrıı  vvaarrddıırr..    

  

DD--  KKoonnttrreessppiiyyoonnaajj  iillee  ggöörreevvii  44..  bbüürroo::  BBuunnuunn  ddaa  KKEEMMPPEEİİ  TTAAİİ  ((  KKaarraa  OOrrdduussuu  GGiizzllii  

PPoolliissii))  TTOOKKKKOOKKAA  ((  AAnnaavvaattaann  ppoolliiss  ssiiyyaassii  kkııssmmıı))  aaddllıı  iikkii  şşuubbeessii  vvaarrddıırr..    

  

YYuukkaarrddaa  ssaayyııllaann  bbuu  sseerrvviisslleerree  eekk  oollaarraakk  JJaappoonnyyaa’’ddaa  11997700  lleerree  kkaaddaarr  TTookkyyoo  SSaannaayyii  

KKoorruummaa  EEnnssttüüttüüssüü  aaddıınnıı  ttaaşşııyyaann  bbiirr  eekkoonnoommiikk  kkoonnttrreessppiiyyoonnaajj  ookkuulluu  ddaa  

oolluuşşttuurruullmmuuşşttuurr..  EEnnssttiittüünnüünn  bbaaşşkkaannllıığğıınnıı  yyaappaannllaarr  aarraassıınnddaa  JJaappoonnyyaa’’nnıınn  eesskkii  AAnnkkaarraa  

BBüüyyüükkeellççiilleerriinnddeenn  TTaaddaaşşii  KKuurriihhaarraa  ddaa  vvaarrddıırr..    

RRiivvaayyeettlleerree  ggöörree  yyaallnnıızz  TTookkyyoo’’ddaa  338800  öözzeell  mmüüeessssee,,  bbüüttüünn  JJaappoonnyyaa’’ddaa  iissee  11997700  

rraakkaammllaarrııyyllaa  eekkoonnoommiikk  vvee  eennddüüssttrriiyyeell  aallaannllaarrddaa  1100  bbiinn  kkiişşii  ccaassuusslluukk  yyaappmmaakkttaaddıırr..  

JJaappoonn  yyaassaallaarrıı  iimmaallaattççııyyıı  ssaannaayyii  eerrbbaabbıınnıı  eekkoonnoommiikk  vvee  eennddüüssttrriiyyeell  ccaassuusslluuğğaa  kkaarrşşıı  

kkoorruuyyaaccaakk  hhüükküümmlleerrii  iihhttiivvaa  eettmmeeddiiğğii  iiççiinn  bbööyyllee  bbiirr  ookkuull  vveeyyaa  eennssttüüttüünnüünn  kkuurruullmmaassıı  

kkaaççıınnııllmmaazz  oollmmuuşşttuurr..  EEnnssttiittüüyyee  ççaallıışşmmaallaarrıınnddaa  bbiirr  ççookk  jjaappoonn  iissttiihhbbaarraatt  uuzzmmaannıı  yyaarrddıımm  

eettmmeekktteeddiirr..  JJaappoonn  iissttiihhbbaarraattıınnddaa  aannaa  uunnssuurr  eekkoonnoommii  vvee  tteekknnoolloojjii  aallaannllaarrıınnddaakkii  

iissttiihhbbaarraatt  ffaaaalliiyyeettlleerriiddiirr..    

    

AALLMMAANN  İİSSTTİİHHBBAARRAATT  SSEERRVVİİSSLLEERRİİ  

  

PPrruussyyaa’’yyıı,,AAvvrruuppaa’’nnıınn  bbüüyyüükk  ddeevvlleettlleerrii  aarraassıınnaa  ssookkaann  KKrraall  BBüüyyüükk  FFrreeddeerriikk  ((11771122--11778866))  

bbiirr  ddeevvlleettiinn  iiçç  vvee  ddıışş  ggüüvveennlliiğğiinniinn  iissttiihhbbaarraatt  oollmmaaddaann  oollmmaayyaaccaağğıınnıı  oo  zzaammaannllaarrddaann  

aannllaammıışş  vvee  öönnmmeelleerr  aallmmıışşttıırr..  ÖÖzzeelllliikkllee  ddee  aasskkeerrii  iissttiihhbbaarraattaa  ççookk  öönneemm  vveerrmmiişşttiirr..  

DDöönneemmiinn  kkuussuurrssuuzz  öörrggüüttlleerrii  aarraassıınnddaa  ssaayyııllaann  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissiinnii  öözzeennllee  

oolluuşşttuurrmmuuşşttuurr..  AAllmmaann  BBiirrlliiğğiinniinn  kkuurruuccuussuu  vvee  AAvvrruuppaa’’nnıınn  şşeekkiilllleennmmeessiinniinn  

mmiimmaarrllaarrıınnddaann  BBiissmmaarrkk’’ddaa  ((  11881155--11889988))  FFrreeddeerriikk  iinn  yyoolluunnddaann  yyüürrüümmüüşş,,  aayyrrııccaa  ssiiyyaassii  

iissttiihhbbaarraatt  aaççıığğıınnıı  ddaa  bbuu  aallaannaa  vveerrddiiğğii  bbüüyyüükk  öönneemm  ssaayyeessiinnddee  kkaappaattmmaayyıı  bbiillmmiişşttiirr..  

YYaannii  HHiittlleerr’’iinn  iikkttiiddaarraa  ggeelliişşiinnee  kkaaddaarr  AAllmmaannyyaa’’ddaa  ggüüççllüü  vvee  kkuussuurrssuuzz  ççaallıışşaann  iikkii  bbüüyyüükk  

iissttiihhbbaarraatt  oolluuşşuummuu  ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmiişşttiirr..  BBuunnllaarrddaann  bbiirriissii  GGeenneellkkuurrmmaayy  iissttiihhbbaarraattıı  ((  

AAbbwweehhrr)),,  ddiiğğeerrii  ssiiyyaassii  iissttiihhbbaarraattıı  yyöönnlleennddiirreenn  AAllmmaann  DDıışşiişşlleerrii  BBaakkaannllıığğıı  İİssttiihhbbaarraatt  

SSeerrvviissii’’ddiirr..  BBuu  iikkii  kkuurruulluuşş  oorrggaanniizzee  hhaallddee  vvee  bbeerraabbeerrccee  ççaallıışşmmıışşllaarrddıırr..  

  



HHiittlleerr’’ddee  iissttiihhbbaarraattaa  ssoonn  ddeerreeccee  öönneemm  vveerrmmiişşttiirr..  AAbbwweehhrr  oonnuunn  ddöönneemmiinnddee  55  şşuubbee  

oollaarraakk  şşööyyllee  oorrggaanniizzee  oollmmuuşşttuurr::  

  

11--  GGeehheeiimmeerr  MMeellddeeddiieennsstt  aaddıı  vveerriilleenn  oorrggaanniizzaassyyoonn..  BBuu  şşuubbee  eessppiiyyoonnaajj  vvee  

kkoonnttrreessppiiyyoonnaajj  ((  ccaassuusslluukk  vvee  kkaarrşşıı  ccaassuusslluukk))  iillee  ggöörreevvlliiyyddiilleerr..  BBuu  şşuubbeenniinn  eemmrriinnddee  

kkaarraa,,  hhaavvaa  vvee  ddeenniizz  bbiirrlliikklleerrii  vvee  oollaannaakkllaarrıı  vvaarrddıırr..  AAyyrrııccaa  bbuu  aallaannllaarrddaa  uuzzmmaannllaaşşmmıışş  

ççookk  ssaayyııddaa  ppeerrssoonneellee  ssaahhiippttiilleerr..  

  

22--  SSaabboottaajj  iişşlleerrii::  BBuu  şşuubbeeccee  yyeerriinnee  ggeettiirriillmmiişşttiirr..  BBuu  aallaannddaa  uuzzmmaann  bboommbbaaccııllaarr,,  

öözzeelllliikkllee  eellddee  ttuuttuulluurr  bbuunnllaarrıınn  rraahhaatt  kkuullllaannaabbiilleecceekklleerrii  vvee  ddeeğğeerrlleennddiirreecceekklleerrii  bboommbbaa  

ttüürrlleerrii  ggeelliişşttiirrmmiişşlleerrddiirr..  ÖÖzzeelliikkllee  bboommbbaa  ppaattllaattmmaa  vvee  yyeerrlleeşşttiirrmmee  kkoonnuussuunnddaa  bbuu  şşuubbee  

uuzzmmaannddıırrllaarr..  11996600  ddaann  ssoonnrraa  AAllmmaannllaarrıınn  bbuu  kkoonnuuddaakkii  uuzzmmaannllııkkllaarrıınnddaann  TTüürrkk  aasskkeerr  vvee  

ssiivviill  iissttiihhbbaarraattççııllaarrıı  ddaa  eeğğiittiimmlleerr  yyoolluuyyllaa  yyaarraarrllaannddıırrııllmmıışşllaarrddıırr..  

  

33--  GGüüvveennlliikk  oollaarraakk  aaddllaannddıırrııllaann  bbuu  şşuubbee  AAllmmaannllaarraa  kkaarrşşıı  ggiirriişşiilleecceekk  ssaabboottaajj  vvee  ddiiğğeerr  

ccaassuusslluukk  ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn  eeyylleemmlleerriinnee  kkaarrşşıı  oorrggaanniizzee  oollmmuuşşttuurr..  

  

44--  DDıışş  üüllkkeelleerrddeekkii  ffaaaalliiyyeettlleerrllee  bbuu  şşuubbee  iillggiilliiddiirr..  BBuunnllaarr  aaddaamm  kkaaççıırrmmaa,,  eellddee  eettmmee  vvee  

oorrggaanniizzaassyyoonnllaarrıı  ssaağğllaammaakkllaa  ggöörreevvlliiddiilleerr..    

  

55--  BBuu  şşuubbeenniinn  ggöörreevvii  iissee  mmeerrkkeezz  kkoooorrddiinnaassyyoonnuunnuu  ssaağğllaammaakk  vvee  eeşşggüüddüümm  iiççiinnddee  

ssoorruunnssuuzz  ççaallıışşııllmmaassıınnıı  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekkttiirr..  

  

AAllmmaannllaarr  iissttiihhbbaarraattıı  hheepp  ççookk  öönneemmsseemmiişşttiirrlleerr..  11993399  yyııllıınnddaa  yyaallnnıızz  BBeerrlliinn’’ddee  AAbbwweehhrr’’ddee  

üünnllüü  ccaassuuss  şşeeffii  CCaannaarriiss’’iinn  eemmrriinnddee  ççaallıışşaann  aajjaann  ssaayyııssıı  ((  BBuunnllaarraa  VV==  VVeerrttrraauueenn==  

mmuutteemmeett  ddeenniirrddii))1100  bbiinniinn  üüzzeerriinnddeeyyddii..  BBuunnllaarraa  hhiizzmmeett  vveerreenn  tteekknniikk  uuzzmmaann  

kkaaddrroossuunnuunn  ssaayyııssıı  iissee  1188  bbiinnii  aaşşııyyoorrdduu..  AAjjaann  VV  lleerr  üünnllüü  MMaajjiinnoo  hhaattttıı  ppllaannllaarrıınnıı  eellee  

ggeeççiirrmmiişşlleerrddiirr..  CCaannaarriiss’’iinn  eemmrriinnddeekkii  bbuu  kkaaddrroo  aayyrrııccaa  11993377--11993399  yyııllllaarrıı  aarraassıınnddaa  

İİnnggiilliizz,,  kkaarraa,,  ddeenniizz  vvee  hhaavvaa  kkuuvvvveettlleerriinnee  aaiitt  ççookk  öönneemmllii  ppllaannllaarrıı  ,,  bbiillggiilleerrii,,  ssaavvaaşş  

ddüüzzeennlleerriinnii  ööğğrreenniipp  bbuu  ggüüççlleerriinn  hhaarreekkeett  vvee  iiddaarrii  yyaappııllaarrıınnaa  kkaaddaarr  bbüüttüünn  

bbiilliinnmmeeyyeennlleerrii  ççöözzmmüüşşlleerrddiirr..  

  

HHiittlleerr  AAbbwweehhrr’’ee  iillaavveetteenn  11993333  yyııllıınnddaa  ssaallddıığğıı  ddeehhşşeettiiyyllee  üünnllüü  oollaann  GGeessttaappoo  ((  GGeehheeiimmee  

SSttaaaattssppoolliizzeeii))  aaddllıı  ddeevvlleett  ggiizzllii  ppoolliiss  tteeşşkkiillaattıınnıı  kkuurrmmuuşş  vvee  11993399  ddaa  bbüüttüünn  ppoolliiss  

sseerrvviisslleerriinnii  mmeerrkkeezziilleeşşttiirrmmee  yyoolluunnaa  ggiiddeerreekk  bbuu  yyaappııyyıı  ddeevv  bbiirr  oorrggaanniizzaassyyoonn  hhaalliinnee  

ggeettiirrmmiişşttiirr..  BBuunnaa  ddaa  RRSSHHAA  ((  RReeiicchhssiicchheerrhheeiittsshhaauuppttaammtt))  aaddıı  vveerriimmiişşttiirr..AAnnccaakk  AAbbwweehhrr  

ddee  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  ddeevvaamm  eettmmiişşttiirr..  AAllmmaann  GGüüvveennlliikk  YYüükksseekk  DDaaiirreessii  oollaarraakk  

aaddllaannddıırrııllaabbiilleecceekk  oollaann  RRSSHHAA  vveeyyaa  AAllmmaann  ccaassuusslluukk  vvee  mmuukkaabbiill  ccaassuusslluukk  tteeşşkkiillaattıı  

bbaaşşllııccaa  77  ddaaiirreeddeenn  oolluuşşmmuuşşttuurr..  BBuunnllaarr::  

  

11..  DDaaiirree::  PPeerrssoonneell  

22..  DDaaiirree::  İİddaarrii  vvee  eekkoonnoommiikk  iişşlleerr  

33..  DDaaiirree::  PPaarrttii  iişşlleerrii  

44..  DDaaiirree::  GGeessttaappoo  ((  rreejjiimm  ddüüşşmmaannllaarrıı,,  kkiilliissee  vvee  yyaahhuuddiilleerrllee  mmüüccaaddeellee  vvee  yyuurrddaa  ggiirriipp  

ççııkkaannllaarrıı  kkoonnttrrooll))  



55..  DDaaiirree::  KKrriippttoo--  cciinnaayyeett  ppoolliissii,,  ddeevvlleett  oorrggaanniizzmmaassııyyllaa  iillggiillii  iişşlleerr  

66..  DDaaiirree::  DDıışş  iissttiihhbbaarraatt  eessppiiyyoonnaajj  

77..  DDaaiirree::  DDiinnii  vvee  iiddeeoolloojjiikk  ççaallıışşmmaallaarr--bbeellggeelleerr,,  bbiiyyooggrraaffiilleerr,,  aarrşşiivv..  

  

HHiittlleerr  oorrdduullaarrıınnıınn  22..  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıınnddaa  yyeenniillmmeelleerriinniinn  aarrddıınnddaann  AAllmmaannyyaa’’nnıınn  iikkiiyyee  

bbööllüünnmmeessii  üüzzeerriinnee  zzaaffeerr  kkaazzaannaann  ddeevvlleettlleerr  öönncceelliikkllee  RRSSHHAA’’yyıı  ddaağğııttmmıışşllaarrddıırr..  OOrrttaaddaann  

kkaallkkaann  RRSSHHAA’’nnıınn  yyeerriinnee  iikkiiyyee  bbööllüünneenn  AAllmmaannyyaa’’ddaa  DDooğğuu  vvee  FFeeddeerraall  AAllmmaann  iissttiihhbbaarraatt  

tteeşşkkiillaattllaarrıı  yyeenniiddeenn  öörrggüüttlleennmmiişşttiirr..  İİkkii  AAllmmaann  iissttiihhbbaarraattıı  aarrttııkk  iikkii  ddüüşşmmaannddıırr..  

  

FFEEDDEERRAALL  AALLMMAANN  İİSSTTİİHHBBAARRAATT  TTEEŞŞKKİİLLAATTII  

  

BBUUNNDDEESSNNAACCHHRRİİCCHHTTEENNDDİİEENNSSTT  ((  BBNNDD))  ==  FFeeddeerraall  AAllmmaannyyaa  İİssttiihhbbaarraatt  SSeerrvviissii==  

GGeehhlleenn  tteeşşkkiillaattıı..  

  

MMüünniihh’’ee  bbaağğllıı  PPuullllaacchh’’ddaa,,  GGeenneerraall  VVoonn  GGeehhlleenn’’iinn  iiddaarreessiinnddee  kkuurruullaann  FFeeddeerraall  

İİssttiihhbbaarraatt  SSeerrvviissiinniinn  eemmrriinnddee  1100  bbiinn  uuzzmmaann  vvee  aajjaann  ççaallıışşııyyoorrdduu  vvee  bbüüttççeessii  ddee  4400  

mmiillyyoonn  mmaarrkkıınn  üüzzeerriinnddeeyyddii..  GGeenneerraall  GGeehhlleenn’’iinn  ççookk  kkııssaa  bbiirr  ssüürree  öönnccee  tteeşşkkiillaattttaann  

aayyrrııllmmaassıınnaa  rraağğmmeenn  GGeehhlleenn  TTeeşşkkiillaattıı  aaddııyyllaa  ddaa  aannııllaann  FFeeddeerraall  AAllmmaann’’yyaa  İİssttiihhbbaarraatt  

SSeerrvviissii,,  kküüççüükk  hhüüccrreelleerr  şşeekklliinnddee  öörrggüüttlleenniipp  ççaallıışşmmıışşttıırr..  DDoosstt  vveeyyaa  ddüüşşmmaann  aayyıırrdd  

eettmmeeddeenn  aayynnıı  ttiittiizzlliikkllee  ççaallıışşaann  tteeşşkkiillaatt  AAllmmaannyyaa’’nnıınn  öözzeell  ssttaattüüssüü  ggeerreeğğii  bbuu  yyııllllaarrddaa  CCIIAA  

iillee  ddee  bbüüyyüükk  ppaassllaaşşmmaallaarr  vvee  ddaayyaannıışşmmaallaarr  iiççiinnddee  ççaallıışşmmıışşttıırr..  

  

AAllmmaannllaarr  iiçç  iissttiihhbbaarraatt  kkoonnuussuunnddaa  iissee  öözzeell  oollaarraakk  oolluuşşttuurrdduukkllaarrıı  ““  BBaattıı  AAllmmaannyyaa  

AAnnaayyaassaassıınnıı  KKoorruummaa  AAjjaannssıı””nnddaann  yyaarraarrllaannmmaakkttaaddıırrllaarr..  BBuu  kkuurruulluuşş  aayynnıı  zzaammaannddaa  kkaarrşşıı  

ccaassuussuulluukk  öörrggüüttüü  oollaarraakk  ddaa  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..AAmmeerriikkaa’’ddaakkii  FFBBII’’yyaa  ddeennkk  oollaann  

kkuurruulluuşşuunn  kkaarraarrggaahhıı  KKööllnn’’ee  bbaağğllıı  EEhhrreennffeelldd’’ddee  ççaallıışşmmaallaarraa  bbaaşşllaammıışşttıırr..  MMeerrkkeezz  

tteeşşkkiillaattıınnddaa  bbiinnee  yyaakkıınn  ggöörreevvlliinniinn  bbuulluunndduuğğuu  kkuurruulluuşşaa  oo  zzaammaannllaarr  ppoolliiss  tteeşşkkiillaattıı  iillee  

aasskkeerrii  iissttiihhbbaarraatt  ddaa  yyaarrddıımm  vveerrmmiişşttiirr..  

  

AAllmmaann  iissttiihhbbaarraattıınnddaa  aasskkeerrii  bbööllüümm  ççookk  öönneemmlliiddiirr..  ÇÇüünnkküü  bbuurraaddaa  oolluuşşttuurruullaann  vvee  FFOOİİ  ((  

FFiieelldd  OOppeerraattiioonnss  İİnntteelllliiggeennccee))  aaddıı  iillee  aannııllaann  ggrruupp  vvuurruuccuu  ggüüççttüürr  vvee  eeyylleemmlleerrii  yyaappaarr..  

EEyylleemmlleerriinnddee  üünnllüü  vvee  aaccıımmaassıızzllıığğııyyllaa  bbiilliinneenn  bbiirr  ggüüççttüürr..  

  

KKaarraarrggaahhıı  BBoonnnn’’ddaa  bbuulluunnaann  BBUUNNDDEESSKKRRİİMMİİNNİİLLAAMMTT  ddaa  ccaassuussuulluukkllaa  mmüüccaaddeellee  eeddeerr..  

BBuu  bbiirriimmiinn  ççookk  üünnllüü  llaabboorraattuuvvaarr  vvee  tteekknniikk  oollaannaakkllaarrıı  vvaarrddıırr..  

AAllmmaannyyaa’’nnıınn  ssaavvaaşş  ssoonnrraassıı  ssttaattüüssüü  ggeerreeğğii  CCIIAA  FFrraannkkffuurrttttaa,,  BBeerrlliinnddee,,  SSttuuttttggaarrtt’’ddaa  

bbüürroollaarr  aaççmmıışşttıırr..  FFrraannkkffuurrtt’’ttaakkii  CCIIAA  bbüürroossuu  DDAADD  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AArrmmyy  DDeettaacchhmmeenntt)),,  

MMüünniihh’’tteekkii  bbüürroo  SSDD  ((SSppeecciiaall  DDeettaacchhmmeenntt))  aaddıınnıı,,  SSttuuttttggaarrtt  vvee  BBeerrlliinn  ggiibbii  yyeerrlleerrddeekkii  

bbüürroollaarraarrıı  iissee  UUSS  MMiissssiioonn  ((  AABBDD  MMiissyyoonnuu))  aaddıınnıı  aallıırrllaarr..  BBuunnllaarrıınn  aannaa  aammaaççllaarrıı  

kkoommüünniizzmmee  kkaarrşşıı  mmüüccaaddee  eettmmeekkttiirr..  BBuu  kkaappssaammddaa  NNaarrooddnnoo  TTuurruuddooyyoozz  SSooyyuuzz  aaddllıı  

aannttii  kkoommüünniisstt  RRuuss  mmüüyytteeccii  tteeşşkkiillaattıınnaa  ööğğrreettmmeenn  vveerriirrlleerr..BBuu  ddöönneemmddee  AAllmmaannllaarr  iillee  

CCIIAA  nnıınn  iişşbbiirrlliiğğii  ssoonnuuccuu  11994499  ddaa  HHüürr  HHuukkuukkççuullaarr  BBiirrlliiğğii  kkuurruulluurr..  BBuu  bbiirrlliikk  BBaattııyyaa  

iillttiiccaallaarrıı  tteeşşvviikk  eeddeenn  bbiirr  iissttiihhbbaarraatt  yyaann  kkuurruulluuşşuudduurr..  

  



AAllmmaann  mmaakkaammllaarrıı  11996688  yyııllıınnddaa  yyaappttııkkllaarrıı  bbiirr  aaççııkkllaammaaddaa  üüllkkeelleerriinnddee  1155--1166  bbiinn  kkaaddaarr  

ccaassuussuunn  DDooğğuu  BBllookkuu  lleehhiinnee  ççaallıışşttıığğıınnıı  ssaannddııkkllaarrıınnıı,,  11996677  yyııllıınnddaa  bbuunnllaarrddaann  116677  ,,  11996688  

ddee  ddee  335500  kkiişşiinniinn  yyaakkaallaannaarraakk  mmaahhkkeemmeeyyee  sseevvkkeeddiillddiiğğiinnii  bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..    

  

BBNNDD’’nniinn  kkuurruulluuşş  yyaassaassıı  bbuulluunnmmaammaakkttaaddıırr..  1122  TTeemmmmuuzz  11995555  ttaarriihhllii  BBaakkaannllaarr  KKuurruulluu  

KKaarraarrıınnaa  ddaayyaannııllaarraakk  kkuurruullmmuuşşttuurr..  BBNNDD  iiççiinnddee  yyaakkllaaşşııkk  77  bbiinn  ppeerrssoonneell  ggöörreevv  

yyaappmmaakkttaaddıırr..  11999955  ddee  BBNNDD’’nniinn  BBaaşşkkaannllııkk  kkoollttuuğğuunnuu  BBaaşşbbaakkaann  KKoohhll,,  mmuuhhaalleeffeett  

ppaarrttiissiinnddeenn  bbiirr  mmiilllleettvveekkiilliinnee  vveerrmmiişşttiirr..  BBNNDD  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerriinnddee  AAllmmaannyyaa’’yyıı  bbiirr  

ssüüppeerr  ggüüçç  oollaarraakk  yyoorruummllaayyııpp  oonnaa  ggöörree  aannaalliizzlleerr  vvee  eeyylleemmlleerr  ppllaannllaammaakkttaaddıırr..  

  

BBNNDD  bbuuggüünn  aasskkeerrii  iissttiihhbbaarraatt,,  ssiiyyaassii  iissttiihhbbaarraatt,,  tteekknnoolloojjiikk  vvee  bbiilliimmsseell  iissttiihhbbaarraatt,,  ddıışş  

iissttiihhbbaarraatt,,  tteerröörriizzmm,,  uulluussllaarraarraassıı  kkaaççaakkççııllııkk,,  iilllleeggaall  ggeeççiişşlleerr  vvee  AAllmmaannyyaayyaa  ssıığğıınnmmaallaarr  

kkoonnuussuunnddaa  iissttiihhbbaarraatt  ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappmmaakkttaaddıırr..  İİnnssaann,,  tteekknnoolloojjii,,  ddeeğğeerrlleennddiirrmmee,,  iiddaarrii  

iişşlleerr,,  ggüüvveennlliikk,,  mmeerrkkeezzii  ffaaaalliiyyeettlleerr  oollaarraakk  yyaappııllaannaann  BBNNDD  eettkkiinnlliiğğii  ççookk  ggüüççllüü  bbiirr  

iissttiihhbbaarraatt  öörrggüüttüü  kkoonnuummuunnddaa  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  

  

AAllmmaannyyaa’’ddaa  öönneemmllii  bbiirr  kkuurrlluuşşttaa  FFeeddeerraall  AAnnaayyaassaayyıı  KKoorruummaa  TTeeşşkkiillttıı  ((BBffVV))  ddiirr..  33  bbiinnii  

aaşşkkıınn  ppeerrssoonneellii  iillee  ççaallıışşaann  kkuurruumm,,  2277  EEyyllüüll  11995500  ddee  kkuurruullmmuuşşttuurr..  TTeeşşkkiillaattıınn  iiçç  

yyaappııllaannmmaassıınnddaa  hheerr  aannaa  üünniittee,,  ttooppllaammaa  vvee  kkııyymmeettlleennddiirrmmee  oollaarraakk  iikkii  bbööllüümmddee  

kkoonnuummllaannmmıışşttıırr..  TTooppllaammaa  bbööllüümmlleerrii  ooppeerraassyyoonnllaarrıı  yyüürrüüttmmeekktteeddiirr..  EEyyaalleettlleerriinn  

tteeşşkkiillaattllaarrıı  iillee  iişşbbiirrlliiğğii  bbuu  bbööllüümmlleerrddee  eessaassddıırr..  

  

11..  ddaaiirree  aarrşşiivv  iişşlleerrii  vvee  üünniitteelleerr  aarraassıı  kkoooorrddiinnaassyyoonn,,  

22..  ddaaiirree  ssaağğ  tteerröörr  vvee  rraaddiikkaall  ssaağğccıı  öörrggüüttlleennmmeelleerrllee  iillggiilleenniirr,,  

33..  ddaaiirree  ssooll  tteerröörr  vvee  rraaddiikkaall  ssooll  öörrggüüttlleennmmeelleerrllee  iillggiilleenniirr,,  

44..  ddaaiirree  kkoonnttrr  eessppiiyyoonnaajj  iillee  iillggiiddiirr  

55..  ddaaiirree  aarraaşşttıırrmmaa  vvee  ggüüvveennlliikk  iillee  iillggiillii  iişşlleerrii  yyüürrüüttüürr  

66..  ddaaiirree  iiddaarrii  iişşlleerrllee  ssoorruummlluudduurr..  

  

1166  eeyyaalleettttee  öörrggüüttlleennmmiişş  dduurruummddaa  bbuulluunnaann  BBffVV  ddeemmookkrraattiikk  yyaappıınnıınn  kkoorruunnmmaassıınnddaann  

ddaa  ssoorruummlluudduurr..  EEyyaalleettlleerrddee  öörrggüüttllüü  bbuulluunnaann  LLffVV  aaddıınnrrddaakkii  sseerrvviisslleerr  iissee  bbaağğıımmssıızz  

hhaarreekkeett  eettmmeekkllee  bbiirrlliikkttee  ,,  aarraallaarrıınnddaakkii  kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  BBffVV  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekktteeddiirr..  

  

DDOOĞĞUU  AALLMMAANNYYAA  İİSSTTİİHHBBAARRAATT  SSEERRVVİİSSLLEERRİİ  

  

MMFFSS  ==  DDooğğuu  AAllmmaannyyaa  DDeevvlleett  GGüüvveennlliikk  BBaakkaannllıığğıı..  

  

AAllmmaannllaarrıınn  aayyrrııllmmaassıınnıınn  ssoonnuunnddaa  SSoovvyyeett  nnüüffuuzz  aallaannıınnddaa  kkaallaann  DDooğğuu  AAllmmaannyyaa  

ccaassuusslluuğğuunn  aaddeettaa  yyüürreeğğii  oollmmuuşşttuurr..  ÖÖyykküülleerriinnggeerrççeekklleerrllee  kkaarrıışşttıığğıı  oollaayyllaarr  yyaaşşaannmmıışşttıırr  

ccaassuusslluukk  aaddıınnaa  DDooğğuu  vvee  BBaattıı  AAllmmaannyyaa  aarraassıınnddaa..  DDooğğuu  AAllmmaannyyaa’’ddaa  ggiizzllii  sseerrvviiss  

ggeelleenneeğğiinnii  ggeelliişşttiirreenn  vvee  bbuurraassıınnıı  AAvvrruuppaa  yyaannii  BBaattıı  ddüünnyyaassıı  iiççiinnddee  bbiirr  iilleerrii  kkaarraakkooll  ggiibbii  

kkuullllaannaann  MMoosskkoovvaaddıırr..    

  

11995500  yyııllıınnddaa  mmeevvccuutt  oolluuşşuummllaarrıınn  tteekk  ççaattıı  aallttıınnddaa  ttooppllaannmmaassııyyllaa  DDooğğuu  AAllmmaannyyaa  DDeevvlleett  

GGüüvveennlliikk  BBaakkaannllıığğıı  kkuurruullmmuuşşttuurr..  KKGGBB  bbuu  bbaakkaannllıığğıı  oolluuşşttuurrdduuğğuu  bbiirr  kkoonnsseeyyllee  kkoonnttrrooll  



aallttıınnddaa  ttuuttmmuuşşttuurr..  BBaakkaannllıığğıınn  eemmrriinnddee  2222  bbiinn  ssuubbaayy,,  55  bbiinn  ppoolliiss,,  33  bbiinn  kkoommüünniisstt  

ppaarrttiillii  mmeemmuurr  ççaallıışşmmıışşttıırr..  kkaarraarrggaahhıı  DDooğğuu  BBeelliirrlliinn’’ddee  NNoorrmmaannnneennssttrraassssee’’ddee  bbuulluunnaann  

MMFFSS’’iinn  BBaattıı  AAllmmaannyyaa  ‘‘ddaa  aaddaamm  kkaaççıırrmmaa  vvee  ööllddüürrmmee  ,,  yyııkkııccıı  ffaaaalliiyyeett  vvee  pprrooppaaggaannddaa  

iişşlleerriinnddee  kkuullllaannddıığğıı  1166  bbiinnii  aaşşkkıınn  aajjaannıınnıınn  bbuulluunndduuğğuu  bbiilliinnmmeekktteeddiirr..  İİssttiihhbbaarraatt  

bbaakkaannllıığğıınnıınn  bbaaşşllııccaa  ddaaiirreelleerrii  vvee  ggöörreevvlleerrii  şşuunnllaarr  oollmmuuşşttuurr::  

  

11..  DDaaiirree  ::  DDooğğuu  AAllmmaannyyaa  oorrdduussuu  iiççiinnddee  iiçç  iissttiihhbbaarraatt  yyaappmmaakk,,  aasskkeerrlleerriinn  rreejjiimmee  

ssaaddaakkaattiinnii  ssaağğllaammaakk..  

22..  DDaaiirree  ::  BBaattııllıı  üüllkkeelleerrddee  ccaassuusslluukk  ffaaaalliiyyeettlleerriinnddee  bbuulluunnmmaakk..  

33..  DDaaiirree  ::  SSoovvyyeett  iişşggaall  bbööllggeessiinnddee  hheerr  ttüürrllüü  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeett  ssaahhaassıınnddaa  ccaassuussuulluukk  

ççaallıışşmmaassıı  yyaappmmaakk..  

44..  DDaaiirree  ::  DDiinn  iillee  mmüüccaaddeellee  mmüüeesssseelleerree  oorrttaaddaann  kkaallddıırrmmaa..  

““RR””  DDaaiirreessii  ::  BBeerrlliinnddeekkii  mmüütttteeffiikk  aasskkeerrii  mmiissyyoonnllaarrıınn  ffaaaalliiyyeettlleerriinnii  iizzlleemmeekk..  

  

MMFFSS  aayyrrııccaa  iiddaarreecciilleerriinn  ggüüvveennlliiğğiinnii  ssaağğllaammaakk  aammaaccııyyllaa  66330000  kkiişşiilliikk  bbiirr  mmuuhhaaffıızz  kkııttaassıı  

ddaa  oolluuşşttuurrmmuuşşttuurr..  

  

AAyyrrııccaa  HHVVAA==  AAnnaa  İİssttiihhbbaarraatt  DDaaiirreessii  aaddıı  aallttıınnddaa  DDooğğuu  AAllmmaannyyaa  KKoommüünniisstt  İİssttiihhbbaarraatt  

TTeeşşkkiillaattıı  aaddıı  aallttıınnddaa  BBaattııllıı  üüllkkeelleerrddee  ccaassuuss  şşeebbeekkeelleerrii  kkuurrmmaakk  vvee  iissttiihhbbaarraatt  iişşlleerriiyyllee  

ggöörreevvllii  bbiirr  bbiirriimm  ddaahhaa  vvaarrddıırr..  HHVVAA  MMFFSS’’ee  bbaağğllıı  bbiirr  bbiirriimmddiirr  aammaa  aayyrrııccaa  bbiirr  ccaassuussuulluukk  

ookkuulluu  ddaa  vvaarrddıırr..  BBuu  tteeşşkkiillaattllaarrıınn  kkoooorrddiinnaassyyoonnuunnddaann  iissee  VVFFKK  ==  KKoooorrddiinnaassyyoonn  DDaaiirreessii  

aaddıı  vveerriilleenn  bbiirriimm  ssoorruummlluudduurr..  BBuu  ddaa  bbiirr  ggiizzllii  sseerrvviiss  ggiibbii  ççaallıışşıırr..  EEllbbee  nneehhrrii  üüzzeerriinnddeekkii  

KKlliieettzz’’ddee  bbiirr  ccaassuuss  ookkuullllaarrıı  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerrmmiişşttiirr..  BBuunnllaarrıınn  tteekknniikk  llaabboorraattuuvvaarrllaarrıınnddaa  

ggiizzllii  mmüürreekkkkeepplleerr  vvee  ssaahhttee  bbeellggeelleerr  üürreettiimmii  ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmiişşttiirr..  DDooğğuu  AAllmmaann  ggiizzllii  

sseerrvviissii  bbeellggee  üürreettiimmiinnddee  oolldduukkççaa  bbaaşşaarrııllıı  vvee  üünnllüü  bbiirr  sseerrvviiss  oollmmuuşşttuurr..  BBuu  kkoonnuu  ggiizzllii  

sseerrvviisslleerrddee  bbüüyyüükk  öönneemm  ttaaşşıımmaakkttaaddıırr..  

  

AAnnccaakk  bbuu  iikkii  sseerrvviissiinn  kkaannllıı  bbııççaakkllıı  ggüünnlleerrii  DDooğğuu  vvee  BBaattıı  AAllmmaannyyaa’’nnıınn  bbiirrlleeşşmmee  

kkaarraarrıınnıınn  aarrddıınnddaann  tteekk  ççaattıı  aallttıınnddaa  oorrttaakk  ççaallıışşmmaayyaa  ddöönnmmüüşşttüürr..  BBuu  bbiirrlleeşşmmee  ssıırraassıınnddaa  

DDooğğuu  AAllmmaann  ccaassuussllaarrllaa  BBaattıı  AAllmmaann  mmuuhhbbiirrlleerr  bbüüyyüükk  ssııkkıınnttııllaarr  ççeekkmmiişşlleerr  aammaa  BBaattıı  

AAllmmaann  iissttiihhbbaarraatt  ççaattııssıı  aallttıınnddaa  bbiirrlleeşşmmeeyyii  bbaaşşaarrmmıışşllaarrddıırr..  ÇÇookk  ggeenniişş  bbiirr  aarrşşiivvii  bbuulluunnaann  

MMffSS  iillee  11999911  bbiirrlleeşşmmeessiinnddeenn  ssoonnrraa  ççııkkaann  dduurruumm  ssoonnuuccuunnddaa  AAllmmaann  AAnnaayyaassaayyıı  

KKoorruummaa  TTeeşşkkiillaattıı  ssoorruummlluu  kkııllıınnmmıışşttıırr..  AArrşşiivv  bbiillggiilleerriinniinn  iinncceelleennmmeessii  ggöörreevvii  bbuu  tteeşşkkiillaattaa  

vveerriillmmiişşttiirr..  

  

BBuu  bbiirrlleeşşmmeeddeenn  oorrttaayyaa  ççııkkaann  bbiillggii  vvee  iilliişşkkiilleerr  aağğıı  ddüünnyyaannıınn  eenn  bbüüyyüükk  iissttiihhbbaarraatt  aarrşşiivviinnii  

oorrttaayyaa  ççııkkaarrmmıışşttıırr..  ÖÖnnüümmüüzzddeekkii  ddöönneemmddee  AAllmmaannllaarrıınn  bbuunnddaann  kkaayynnaakkllaannaann  ggüüççlleerriinnii  

ddiiğğeerr  üüllkkeelleerr  üüzzeerriinnddee  kkuullllaannaaccaakkllaarrıınnddaann  hhiiçç  şşüüpphhee  yyookkttuurr..  AArrşşiivv  bbuullggiilleerrii  iiççiinnddee  

TTüürrkklleerree  aaiitt  bbiillggiilleerriinn  ççookkççaa  oollmmaassıı  ddaa  ddooğğaallddıırr..  YYaannii  öönnüümmüüzzddeekkii  ggüünnlleerrddee  AAllmmaannyyaa  

hheessaabbıınnaa  ccaassuusslluukk  yyaappaaccaakk  TTüürrkklleerriinn  ssaayyııssıınnddaa  bbiirr  aarrttıışşıınn  oollmmaassıı  ddaa  ddooğğaallddıırr  

      

İİNNGGİİLLİİZZ  İİSSTTİİHHBBAARRAATT  SSEERRVVİİSSLLEERRİİ  

  

İİnnggiilliizz  ggiizzllii  sseerrvviisslleerriinniinn  tteemmeellii  KKrraall  88..  HHeennrrii’’nniinn  AAddaalleett  BBaakkaannııTThhoommaass  CCrroommwweellll  

ttaarraaffıınnddaann  11553300  ddaa  aattııllmmıışşttıırr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  ggeelleenn  KKrraall  33..  GGeeoorrggee’’uunn  BBaaşşmmüüşşaavviirrii  



WWııllllıımmaa  PPııtttt  oolluuşşttuurruullaann  sseerrvviissii  yyeenniiddeenn  ddüüzzeennlleemmiişş  vvee  eekkssiikklleerriinnii  ggiiddeerrmmiişşttiirr..  BBuu  

kkrraallllııkk  ggeelleenneeğğiinniinn  ddeevvaammıınnıı  BBiirriinnccii  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı’’nnaa  kkaaddaarr  ggeettiirriirrsseekk,,  11991144  öönncceessii  

İİnnggiilliizz  iissttiihhbbaarraattıınnıınn  tteemmeelliinnii  oolluuşşttuurraann  ggiizzllii  sseerrvviisslleerrii  şşööyyllee  ssıırraallaammaakk  mmüümmkküünnddüürr..  

  

aa))  ÖÖzzeelllliikkllee  ssiiyyaassii  iissttiihhbbaarraattaa  öönneemm  vveerreenn  DDıışşiişşlleerrii  BBaakkaannllıığğıı  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissii((  

FFoorreeiiggnn  OOffffiiccee  İİnntteelllliiggeennccee  SSeerrvviiccee))  

  

bb))  AAsskkeerrii  iissttiihhbbaarraatt  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  yyüürrüütteenn  MMiillllii  SSaavvuunnmmaa  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissii  ((  WWaarr  ooffffiiccee  

İİnntteelllliiggeennccee  SSeerrvviiccee))  

  

cc))  SSöömmüürrggeelleerriinn  İİnnggiilltteerree’’yyee  kkaarrşşıı  ttaavvıırrllaarrıınnıı,,  ttaassaavvvvuurr  vvee  ggaayyeelleerriinnii,,  oorrllaarrddaakkii  aalleeyyhhttee  

ggeelliişşmmeelleerrii  ,,  mmiilllliiyyeettççiilliikk  hhaarreekkeettlleerriinnii  vvee  bbuurraallaarrddaakkii  kkaarrşşıı  ssaabboottaajj  hhaarreekkeettlleerriinnii  

oorrggaanniizzee  eeddeenn  SSöömmüürrggeelleerr  BBaakkaannllıığğıı  iissiittiihhbbaarraatt  sseerrvviissii  ((  CCoolloonniiaall  İİnntteelllliiggeennccee  SSeerrvviiccee))  

  

dd))  EEkkoonnoommiikk  ,,  eennddüüssttrriiyyeell  vvee  ttiiccaarrii  iissttiihhbbaarraattıı  yyüürrüütteenn,,  ddeevvlleett  oorrggaanniizzaassyyoonnuu  iiççiinnddeekkii  

oolluummssuuzz  aakkıımmllaarrıı  ssaappttaayyaann  ddaa  TTiiccaarreett  BBaakkaannllıığğıı  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissiiddiirr::  ((  BBooaarrdd  ooff  TTrraaddee  

İİnntteelllliiggeennccee  SSeerrvviiccee))..  

  

BBuu  sseerrvviissee  bbaağğllıı  oollaarraakk  bbiirr  ddee  ““HHeeyyeeccaannllıı  HHaabbeerrlleerr  BBüürroossuu””  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr  

ooddöönneemmddee..  BBuu  bbüürroo  11991166  yyııllıınnddaa  AAllmmaann  vvee  İİnnggiilliizz  ddoonnaannmmaallaarrıı  aarraassıınnddaa  SSaakkaarreejjaakk’’ddaa  

yyaappııllaann  ssaavvaaşşıı  İİnnggiilliizzlleerr  kkaazzaannddıığğıı  hhaallddee  ,,  AAmmeerriikkaallııllaarraa  ssaavvaaşşıı  İİnnggiilliizzlleerriinn  kkaayybbeettttiiğğii  ,,  

AAllmmaannllaarrıınn  kkaazzaannddıığğıı  şşeekklliinnddee  dduuyyuurrmmuuşşttuurr..  BBuuuunn  üüzzeerriinnee  İİnnggiilliizz  hhiissssee  sseenneettlleerriinniinn  

ddeeğğeerrii  bboorrssaaddaa  mmüütthhiişş  bbiirr  şşeekkiillddee  ddüüşşmmüüşşttüürr..  İİnnggiilliizz  aajjaannllaarrıı  bbuunnuunn  üüzzeerriinnee  bboorrssaaddaa  

ççookk  ddüüşşüükk  ffiiyyaattttaann  İİnnggiilliizz  sseenneettlleerriinnii  ttooppllaammıışşllaarr,,  eerrtteessii  ggüünn  İİnnggiilliizzlleerriinn  ssaavvaaşşıı  

kkaazzaannddııkkllaarrıı  oorrttaayyaa  ççııkkıınnccaa  İİnnggiilltteerree  bbuu  iikkii  ggüünnllüükk  kkaazzaannccıınnıı  oo  ddöönneemmiinn  660000  bbiinn  lliirraayyaa  

kkaaddaarr  ççııkkaarrttmmaa  oollaannaağğıınnaa  kkaavvuuşşmmuuşşttuurr..  

  

AAnnccaakk  İİnnggiilltteerree’’ddee  DDııooşşiişşlleerriinnee  bbaağğllıı  ggiizzllii  sseerrvviiss  uuzzuunnccaa  bbiirr  ssüürree  eelleeşşttiirriillmmiişş  vvee  bbuunnuunn  

ssoonnuuccuunnddaa  ddaa  DDıışşiişşlleerrii  SSiiyyaassii  İİssttiihhbbaarraatt  SSeerrvviissii  ddaağğııttııllmmıışşttıırr..  AAnnccaakk  ÇÇeekk  bbuuhhrraannıınnıınn  

aarrddıınnddaann  tteekkrraarr  oolluuşşttuurruullmmuuşşttuurr..  11993388’’ddee  İİnnggiilltteerree’’nniinn  iissttiihhbbaarraattıınnaa  aayyıırrddıığğıı  ppaarraa  

440000..000000  SStteerrlliinnddiirr..  BBuu  ppaarraannıınn  bbüüyyüükk  bbiirr  kkııssmmıı  ddaa  aajjaannllaarrllaa  mmüüccaaddeelleeyyee  aayyrrııllmmıışşttıırr..  

  

11997700  lleerrddee  yyeenniiddeenn  yyaappııllaannddıırrııllaann  İİnnggiilliizz  ggiizzllii  sseerrvviisslleerrii  şşööyyllee  ssıırraallaannmmaakkttaaddıırr::  

  

11--  AAsskkeerrii  İİssttiihhbbaarraatt  sseerrvviisslleerrii::  

  

MMİİ::  ((  MMiilliittaarryy  İİnntteelllliiggeennccee))  KKaarraa  OOrrdduussuu  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissiiddiirr  MMİİ--11  ddeenn  MMİİ--1122  kkaaddaarr  

uuzzaannaann  şşuubbeelleerrii  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  MMİİ--1111  ggiizzllii  ssiiyyaahh  pprrooppaaggaannddaa  iillee  ggöörreevvlliiddiirr..    

  

NNİİ::  DDeenniizz  KKuuvvvveettlleerriinniinn  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissiiddiirr..  AAmmeerriikkaallııllaarrıınn  OONNİİ  aaddllıı  kkuurruulluuşşuunnuunn  

kkaarrşşııllıığğııddıırr..  DDeenniizz  KKuuvvvveettlleerriinnii  iillggiilleennddiirreenn  aallaannllaarrddaa  ccaassuusslluuğğaa  kkaarrşşıı  ssaavvaaşşıırr..  GGüüvveennlliikk  

tteeddbbiirrlleerriinnii  aallıırr  vvee  şşiiffrreelleerrii  kkoorruurr..  

  

AAİİ::  HHaavvaa  KKuuvvvveettlleerriinniinn  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissiiddiirr..    

  



İİnnggiilliizzlleerriinn  eenn  öönneemmllii  iissttiihhbbaarraatt  oolluuşşuummllaarrıı  iissee  SSppeecciiaall  BBrraanncchh  yyaa  ddaa  SSppeecciiaall  

İİnntteelllliiggeennccee  aaddıınnıı  vveerrddiikklleerrii  öözzeell  iissttiihhbbaarraatt  bbiirriimmiiddiirr..  BBuu  bbiirriimm  11882299’’ddaa  RRoobbeerrtt  PPeeeell’’iinn  

ççııkkaarrttttıığğıı  bbiirr  yyaassaayyllaa  kkuurruullmmuuşş  oollaann  SSccoottllaanndd  YYaarrdd  aaddllıı  LLoonnddrraa  ppoolliiss  tteeşşkkiillaattıınnıınn  iillggiillii  

bbiirriimmlleerriinnddeenn  oolluuşşttuurruullmmuuşşttuurruullmmuuşşttuurr..  BBuu  bbiirriimmlleerr  iiçç  ggüüvveennlliikk  iillee  yyaabbaannccııllaarrıı  kkoonnttrrooll  

ggiibbii  ggöörreevvlleerriinn  yyaannııssıırraa  bbiirr  ddee  KKrraalliiyyeett  aaiilleessiinnii  kkoorruurrllaarr..  BBuu  tteeşşkkiillaattıınn  ccaassuussuullkkuullaa  iillggiillii  

bbiirriimmlleerrii  kkaarrşşıı  ccaassuusslluukk  iillee  iillggiillii  ddeenneettiimmlleerrii  ddee  yyaappaarrllaarr..  11996611  yyııllıınnddaa  PPoorrttllaanndd’’ddaa  

ffaaaalliiyyeetttteekkii  üünnllüü  RRuuss  ccaassuuss  şşeebbeekkeessiinnii  oorrttaayyaa  ççııkkaarrttaarraakk  bbuu  aallaannddaakkii  üünnlleerriinnii  

ppeekkiişşttiirrmmiişşlleerrddiirr..  

  

İİnnggiilliizz  iissttiihhbbaarraattıınnddaa  öönneemmllii  bbiirr  bbiirriimm  ddee  MMİİ--55  aaddıı  vveerriilleenn  vvee  ddooğğrruuddaann  ddooğğrruuyyaa  

BBaaşşbbaakkaann’’aa  bbaağğllıı  oollaarraakk  ççaallıışşaann  ccaassuusslluukk  sseerrvviissiiddiirr..  BBuu  bbiirriimm  ccaassuussuulluukkttaa  hheerr  aallaannddaa  

eettkkiinnlliikk  ggöösstteerriirr  vvee  BBaaşşbbaakkaannıınn  kkoorruunnmmaassıınnddaann  ssoorruummlluudduurr..  BBrriittiisshh  

CCoouunntteerriinntteelllliiggeennccee  oollaarraakk  ddaa  aaddllaannddıırrııllıırr..  KKaarrşşıı  ccaassuusslluukk  aallaannıınnddaakkii  üünnüü  iillee  ttaannıınnıırr..  

  

İİnnggiilliizz  DDıışşiişşlleerrii  BBaakkaannllıığğıı  bbiinnaassıınnddaa  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  yyüürrüütteenn  vvee  MMII--66  oollaarraakk  aaddllaannddıırrııllaann  

iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissii  iissee  ssaaddeeccee  ppoozziittiiff  eessppiiyyoonnaajj  kkoonnuussuu  iillee  uuğğrraaşşıırr..  

  

İİnnggiilliizzlleerr  aayyrrııccaa  SSuuppppllyy  MMıınnııssttrryy  SSeeccuurriittyy  SSeerrvviiccee  oollaarraakk  aaddllaannddıırrddııkkllaarrıı  vvee  İİaaşşee  

BBaakkaannllıığğıı  bbüünnyyeessiinnddee  bbuulluunndduurrdduukkllaarrıı  bbiirr  ggiizzllii  sseerrvviiss  iillee  ddee  AAttoomm  eenneerrjjiissii  vvee  ffüüzzee  

tteekknnoolloojjiilleerrii  kkoonnuussuunnddaa  ccaassuusslluuğğaa  kkaarrşşıı  mmüüccaaddeellee  vveerriirrlleerr..  AAyyrrııccaa  oolluuşşttuurrdduuttkkllaarrıı  ççookk  

iilleerrii  tteekknnoolloojjiiyyllee  ddoonnaattttııkkllaarrıı  bbaakktteerriiyyoolloojjiikk  vvee  kkiimmyyaa  llaabboorraattuuvvaarrllaarrıınnıı  ddaa  bbiirr  kkiimmssyyaassaall  

ssaavvaaşşaa  kkaarrşşıı  hhaazzıırrllııkk  iiççiinn  kkuullllaannıırrllaarr..  

  

BBüüttüünn  bbuu  bbiirriimmlleerriinn  bbiirrbbiirrlleerriiyyllee  iilliişşkkiilleerriinnii  üüççlleerr  kkoonnsseeyyii  aaddıı  vveerriilleenn  vvee  İİkkiinnccii  DDüünnyyaa  

SSaavvaaşşıı  ssıırraassıınnddaa  oolluuşşttuurruullaann  bbiirr  kkoooorrddiinnaassyyoonn  üünniitteessii  ssaağğllaarr..  BBuu  kkoooorrddiinnaassyyoonn  üünniitteessii  

aassllıınnddaa  bbiizzddeekkii  MMiillllii  İİssttiihhbbaarraatt  KKoooorrddiinnaassyyoonn  KKuurruulluu’’nnaa  bbeennzzeerriiddiirr..  BBüüttüünn  bbuunnllaarraa  

iillaavveetteenn  İİnnggiilliizzlleerriinn  ddüünnyyaannıınn  hheerr  yyeerriinnddeekkii  eekkoonnoommiikk,,  ssiiyyaassii  vvee  aasskkeerrii  eelleemmaannllaarrıı  ddaa  

aayyrrıı  aayyrrıı  bbiirreerr  ggiizzllii  sseerrvviiss  eelleemmaannıı  ggiibbii  ççaallıışşıırr  vvee  bbiillggii  ttooppllaarrllaarr..  

  

İİnnggiilliizzlleerr  eekkoonnoommiikk  ccaassuusslluukk  aallaannıınnddaa  ddaa  öönneemmllii  yyoollllaarr  kkaatteettmmiişşlleerrddiirr..  11996688  yyııllıı  

ssoonnuunnddaa  EEddwwaarrdd  BBooyyllee  aaddllıı  mmuuhhaaffaazzaakkaarr  bbiirr  mmeebbuuss  İİnnggiilliizz  AAvvaamm  KKaammaarraassıınnaa  

eennddüüssttrriiyyeell  ccaassuusslluukkllaa  iillggiillii  bbiirr  yyaassaa  tteekklliiffii  vveerrmmiişşttiirr..  BBuu  nneeddeennllee  yyaappııllaann  aaççııkkllaammaallaarraa  

ggöörree  İİnnggiilltteerree  ‘‘ddee  eennddüüssttrrii  aallaannıınnddaa  ccaassuussuulluuğğuu  öönnlleeyyiiccii  bbiirr  yyaassaannıınn  mmeevvccuutt  

oollmmaammaassıı  yyüüzzüünnddeenn  11997700  llii  yyııllaarrddaa  yyııllddaa  7700  mmiillyyoonn  sstteerrlliinn  kkaayyııpp  vveerriillmmiişşttiirr..  

EEnnddüüssttrriiyyeell  ssıırrllaarrıınn  ggiizzllii  ttuuttuullmmaassıı  iiççiinn  yyaappııllaann  bbuu  mmaassrraaffllaarraa  rraağğmmeenn  yyiinnee  ddee  ccaassuusslluukk  

öönnlleenneemmeemmeekkttee  eennddüüssttrriiyyeell  ccaassuussllaarr,,  tteelleeffoonn  ddiinnlleemmeekk,,  ggiizzllii  sseeççiikklleerr  yyaappmmaakk  vvee  

aaddaammllaarr  ssaattıınn  aallmmaakk,,  ççaallmmaakk  yyoollllaarrııyyllaa  rraakkiipplleerriinniinn  ggeelliişşttiirrddiiğğii  üürrüünnlleerriinn  tteekknnoolloojjiilleerriinnii  

ççaallmmaakkttaaddıırrllaarr..    

  

BBuunnllaarr  aarraassıınnddaa  bbiirr  üünnllüü  kkuurruulluuşş  ddaa  ddüünnyyaaddaa  ççookk  ssaayyggıınn  bbiirr  yyeerrii  bbuulluunnaann  yyaayyıınn  oorrggaannıı  

BBBBCC’’ddiirr..  BBBBCC’’nniinn  ddiinnlleemmee  sseerrvviissii  İİnnggiilliizz  iissttiihhbbaarraattıınnddaa  ççookk  öönneemmllii  bbiirr  yyeerr  ttuuttmmaakkttaaddıırr..  

ÖÖrrnneeğğiinn  11995588  LLüübbnnaann  iiçç  ssaavvaaşşıı  ssoonnuunnddaa  AAmmeerriikkaallııllaarrıınn  LLüübbnnaann’’aa,,  İİnnggiilliizzlleerriinn  ÜÜrrddüünn’’ee  

ççııkkaarrttmmaallaarrıınnaa  kkaarrssıı  SSoovvyyeett  lliiddeerrii  KKuurruuççeevv’’iinn  bbaattııyyaa  ssaallllaaddıığğıı  tteehhddiittllaarrıınn  bbllööff  oolldduuğğuunnuu  

BBBBCC  oorrttaayyaa  ççııkkaarrmmıışşttıırr..  BBBBCC  yyaayyggıınn  ddiinnlleemmee  vvee  ttaahhlliill  mmaarrkkeezzlleerrii  ssaayyeessiinnddee  KKuurruuççeeff’’iinn  

SSoovvyyeettlleerrddeekkii  kkoonnuuşşmmaallaarrıınnıınn  ttaammaammıınnıı  ddiinnlleemmiişş,,  bbuunnllaarrddaa  ssaavvaaşşaa  ddaaiirr  hhiiçç  bbiirr  ıışşııkk  



bbuulluunnmmaaddıığğıınnıı  aannllaayyıınnccaa,,  hhaallkkıınn  ppiissiikkoolloojjiikk  oollaarraakk  ssaavvaaşşaa  ddeeğğiill  ttaahhııll  üürreettiimmiinnii  

aarrttttıırrmmaayyaa  ddaavveett  eeddiillddiiğğiinnii  oorrttaayyaa  ççııkkaarrttaarraakk  bbaattııyyıı  rraahhaattllaattmmıışşttıırr..    

  

BBuuggüünn  İİnnggiilliizz  iissttiihhbbaarraatt  yyaappııllaannmmaassıınnddaa  JJ..II..CC  oollaarraakk  ttaannıımmllaannaann  BBiirrlleeşşiikk  İİssttiihhbbaarraatt  

KKoommiitteessii  eenn  eettkkiinn  kkoonnuummddaaddıırr..  BBuu  tteeşşiikkllaatt  bbüüttüünn  kkaammuu  kkeessiimmiinniinn  uuyyaaccaağğıı  ggüünnllüükk  

rraappoorrllaarrıı  hhaazzıırrllaarr..  ““KKıırrmmıızzıı  KKiittaapp””  oollaarraakk  aaddllaannddıırrııllaann  bbuu  rraappoorrllaarr  uulluussaall  iissttiihhbbaarraatt  

bbiillggiilleerriinniinn  aannaalliizz  eeddiillmmiişş  hhaalliinnii  oolluuşşttuurr..    

  

BBuunnuunn  ddıışşıınnddaa  İİnnggiilltteerree  ddee  şşuu  sseerrvviisslleerr  ddee  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr::  

  

11--  İİssttiihhbbaarraattaa  KKaarrşşıı  KKooyymmaa  vvee  GGüüvveennlliikk  SSeerrvviissii  ((MM..II..55))  

  

İİççiişşlleerrii  BBaakkaannıınnaa  bbaağğllıı  oollaarraakk  ççaallıışşmmaakkttaa  vvee  ssııkkıı  bbiirr  ddeenneettiimm  mmeekkaanniizzmmaassıı  iişşlleettiillmmeeyyee  

ççaallıışşııllmmaakkttaaddıırr..  

  

22--  ÖÖzzeell  İİssttiihhbbaarraatt  SSeerrvviissii  SS..II..SS  ((MM..II..66))  

  

AAsskkeerrii  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissiiddiirr..  11998855  ddeenn  ssoonnrraa  tteerröörr  iiççiinn  öözzeell  eeğğiittiimmllii  ttiimmlleerriiyyllee  

ttaannıınnmmıışşttıırr..HHaazzıırrllaaddıığğıı  tteerröörr  vvee  uuyyuuşşttuurruuccuu  kkaaççaakkççııllğğıı  rraappoorrllaarrıı  üünnllüüddüürr..  

  

33--  HHüükküümmeett  MMuuhhaabbeerree  KKaarraarrggaahhıı  ((  GG..CC..HHQQ..))  

  

İİssttiihhbbaarraatt  KKoommiitteessiinniinn  ssaappttaaddıığğıı  iihhttiiyyaaççllaarr  ddooğğrruullttuussuunnddaa  hhaabbeerrlleeşşmmee  iissttiihhbbaarraattıınnıı  

yyaappmmaakkllaa  ggöörreevvllii  bbiirriimmddiirr..  ŞŞiiffrreelleerr  vvee  ççöözzüümmlleerrii  bbuu  bbuurruummuunn  eenn  tteeccrrüübbeellii  oolldduuğğuu  

ddaallddıırr..  

  

44--  SSaavvuunnmmaa  İİssttiihhbbaarraatt  SSeerrvviissii  ((DD..II..  SS))  

  

BBüüttüünn  aasskkeerrii  yyaappıınnıınn  iissttiihhbbaarraattıınnıı  üürreetteenn  bbuu  kkuurruulluuşş  ddöörrtt  tteemmeell  bbööllüümmddeenn  

oolluuşşmmaakkttaaddıırr  

  

FFRRAANNSSIIZZ  İİSSTTİİHHBBAARRAATT  SSEERRVVİİSSLLEERRİİ  

  

DDüünnyyaaddaa  eettkkiinn  bbiirr  iissttiihhbbaarraatt  sseerrvviissii  ddee  FFrraannssıızzllaarraa  aaiittttiirr..  FFrraannssıızzllaarrıınn  iissttiihhbbaarraatt  

sseerrvviissiinniinn  kkuurruuccuussuu  XXIIII..  LLoouuiiss’’iinn  bbaaşşmmüüşşaavviirrii  KKaarrddiinnaall  RRııcchheellııeeuu  dduurr..  RRiicchheelliieeuu’’nnuunn  

aattttıığğıı  tteemmeelllleerr  XXIIVV..  LLoouuiiss  zzaammaannıınnddaa  KKaarrddiinnaall  MMaazzaarrıınn  ttaarraaffıınnddaann  ttaammaammllaannııpp  

ggeelliişşttiirriillmmiişşttiirr..  BBuunnllaarrıınn  aarrddıınnddaann  aasskkeerrii  ccaassuusslluukkttaa  bbüüyyüükk  bbaaşşaarrıı  ssaağğllaayyaann  vvee  FFrraannssıızz  

ggiizzllii  sseerrvviissiinnii  ssaağğllaammllaaşşttıırraann  kkiişşii  NNaappoollyyoonn  oollmmuuşşttuurr..AAnnccaakk  bbuu  ddöönneemmlleerriinn  aarrddıınnddaann  

İİkkiinnccii  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıınnaa  kkaaddaarr  FFrraannssıızz  ggiizzllii  sseerrvviissiinniinn  ççookk  bbüüyyüükk  bbaaşşaarrııllaarrıınnıınn  oolldduuğğuunnuu  

ssööyylleemmeekk  mmüümmkküünn  ddeeğğiillddiirr..  FFrraannssıızzllaarrıınn  iissttiihhbbaarraatt  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  GGeenneellkkuurrmmaayy  

yyüürrüüttmmeekktteeddiirr..  BBuu  iissttiihhbbaarraatt  aannllaayyıışşıınnddaa  44  sseerrvviiss  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  ssüürrddüürrmmeekktteeddiirr..  İİkkiinnccii  

DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı  öönncceessiinnddee  FFrraannssıızz  iissttiihhbbaarraattıı  ddaağğıınnııkk,,  tteemmbbeell  vvee  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerrddeenn  

yyookkssuunn  ççaallıışşmmıışşttıırr..  AAnnccaakk  İİkkiinnccii  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı  ssoonnrraassıınnddaa  bbuu  dduurruumm  ddeeğğiişşmmiişşttiirr..  

FFrraannssıızzllaarr  bbüüttüünn  iissttiihhbbaarraatt  aallaannllaarrıınnddaa  iillggiillii  bbiirriimmlleerr  oolluuşşttuurrmmuuşşllaarr  aayyrrııccaa  bbiirr  MMiillllii  

EEmmnniiyyeett  ((  SSuurreettee  NNaattiioonnaallee))  aaddllıı  ggeenneell  iissttiihhbbaarraatt  öörrggüüttüü  kkuurrmmuuşşllaarrddıırr..İİççiişşlleerrii  



BBaakkaannllıığğıınnaa  bbaağğllıı  oollaann  bbuu  kkuurruulluuşş,,  aayyrrıı  bbiirriimmlleerr  yyeerriinnee  tteekk  mmeerrkkeezzddeenn  yyöönneettiimm  

eessaassıınnaa  ggöörree  oolluuşşttuurruullmmuuşşttuurr..  KKuurruulluuşş  bbeeşş  kkııssıımmddaann  oolluuşşmmuuşşttuurr..  BBuunnllaarr  şşööyyllee  

ssıırraallaannmmaakkttaaddıırr::  

  

11--  AAddllii  ppoolliiss..  11997700  lleerrddee  1177  bbööllggeeddee  iikkii  bbiinnee  yyaakkıınn  kkaaddrroossuuyyllaa  hhiizzmmeett  vveerrmmiişşttiirr..  

  

22--  KKıırrppoolliissii..  bbuu  kkaaddrroollaarr  ttaaşşrraaddaa  ggöörreevv  yyaappmmıışşllaarrddıırr  vvee  jjaannddaarrmmaa  iillee  bbiirrlliikkttee  

ççaallıışşmmıışşllaarrddıırr  

  

33--  UUlluussaall  GGöözzlleemmee  MMüüddüürrllüüğğüü  DDSSTT  ((  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  SSuurrvveeiillllaannccee  dduu  TTeerrrriittooiirree))  bbiirr  

kkaarrşşıı  ccaassuusslluukk  sseerrvviissiiddiirr..    

  

11994422  yyııllıınnddaa  iişşggaall  zzaammaannıı  llaağğvveeddiillmmiişş,,  ffaakkaatt  11994455’’ddee  yyeenniiddeenn  ffaaaalliiyyeettee  ggeeççiirriillmmiişşttiirr..  

11997700’’lleerrddee  11220000  mmeemmuurr  ççaallıışşttıırraann  DDSSTT  sseerrtt,,  eettkkiillii  bbiirr  sseerrvviissttiirr..  DDSSTT’’nniinn  11994477--11996611  

yyııllllaarrıı  aarraassıınnddaa  447733  kkiişşiiyyii  mmaahhkkeemmeeyyee  sseevvkkeettttiiğğii,,  11330000  kkiişşiiyyii  ssıınnıırrddıışşıı  eettttiiğğii,,  7755  

ddiipplloommaattıınn  FFrraannssaa’’ddaann  ggeerrii  ççaağğrrııllmmaassıınnaa  yyoollaaççttıığğıı,,  şşüüpphheellii  22770000  yyaabbaannccıınnıınn  FFrraannssaayyaa  

ggiirrmmeessiinnee  mmaannii  oolldduuğğuu,,  3300  FFrraannssıızzıı  vvaattaannddaaşşllııkkttaann  aattttıırrddıığğıı,,112200  ggaazzeettee  vvee  ddeerrggiiyyii  

kkaappaattttıırrddıığğıı,,  114400  cceemmiiyyeettiinn  kkaappııssıınnıı  mmüühhüürrlleettttiiğğii  aaççııkkllaannmmıışşttıırr..  BBuu  rraakkaammllaarr  sseerrvviissiinn  

ççaallıışşmmaallaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  bbiirr  ffiikkiirr  vveerrssee  ggeerreekkttiirr..  

  

44--  GGeenneell  İİssttiihhbbaarraatt  ((RRGG--  RReennsseeiiggnneemmeennttss  GGeenneerraauuxx))  tteeşşkkiillaattıı  iissee  ppoolliittiikk  vvee  eekkoonnoommiikk  

hhaabbeerrlleerr  bbaaşşttaa  oollmmaakk  üüzzeerree  bbüüttüünn  iissttiihhbbaarraatt  ddeeğğeerrlleerrii  iillggii  aallıınnaannaa  ggiirreerr  vvee  üüllkkeeddeekkii  

yyaabbaannccııllaarrıı  kkoonnttrrooll  eeddeerr..    

  

FFrraannssaaddaa  ffaaaall  dduurruummddaakkii  aajjaannllaarrıınn  ssaappttaannmmaassıınnaa  ççaallıışşıırr..  RRGG  aarrşşiivvlleerriinnddee  11997700  yyııllllaarrıınn  

bbaaşşıınnddaa  440000  bbiinnddeenn  ffaazzllaa  kkiişşii  hhaakkkkıınnddaa  aarrşşiivv  bbiillggiissii  bbuulluunndduuğğuu  bbiilliinnmmeekktteeddiirr..  AAyynnıı  

yyııllllaarr  iiççiinnddee  FFrraannssıızz  ppoolliissiinniinn  aarrşşiivvlleerriinnddeekkii  ffiişş  ssaayyııssıı  ddaa  1100  mmiillyyoonnuunn  üüzzeerriinnddeeddiirr..  

FFrraannssıızz  ggiizzllii  ppoolliissii  sseennddiikkaaccııllaarrddaann,,  iişşaaddaammllaarrıınnaa,,yyaabbaannccıı  ggaazzeetteecciilleerrddeenn  ddeevvlleett  vvee  

bbiilliimm  aaddaammllaarrıınnaa  kkaaddaarr  hheerrkkeessiinn  ffiişşiinnii  ttuuttmmaakkttaaddıırr..  

  

55--  CCRRSS  oollaarraakk  aaddllaannddıırrııllaann  ((CCoommppaaggnniieess  RReeppuubblliiccaannııeess  ddee  SSeeccuurriittee))  sseeyyyyaarr  ppoolliiss  

tteeşşkkiillaattııddaa  oollaayyllaarraa  mmüüddaahhaallee  iiççiinn  hhaazzıırr  ggüüçç  oollaarraakk  ççaallıışşıırr..  

  

FFrraannssıızzllaarrccaa  ddaa  iittiirraaff  eeddiillmmeekktteeddiirr  kkii  tteekknniikk  aaççııddaann  ççookk  üüssttüünn  oollmmaammaakkllaa  bbiirrlliikkttee  

mmeerrkkeezzii  ssiisstteemmii  vvee  kkuullaannddıığğıı  yyöönntteemmlleerr  aaççııssıınnddaann  FFrraarrssıızz  sseerrvviissii  ddüünnyyaa  iissttiihhbbaarraatt  

sseerrvviisslleerrii  aarraassıınnddaa  öönn  ssıırraallaarrddaa  yyeerraallaabbiillmmeekktteeddiirr..  

  

FFrraannssıızz  iissttiihhbbaarraatt  ssiisstteemmiinnddee  eenn  öönneemmllii  şşeeyy  mmuuhhbbiirr  vveeyyaa  hhaabbeerr  kkaayynnaağğıı  iiççiinn  ggeettiirriilleenn  

oollaannaakkllaarrddıırr..  FFrraannssıızzllaarr  bbuu  iikkii  uunnssuurruu  tteemmiinnaatt  aallttıınnaa  aallaann  vvee    

kkoorruuyyaann  bbiirr  ssiisstteemm  kkuullllaannmmaakkttaaddıırrllaarr..  OOnnllaarrıınn  ssuuççllaarrıınnıı  aaffffeeddeerr  vvee  kkoorruurrllaarr..  OOyyssaa  

ddiiğğeerr  üüllkkeelleerrddee  bbuu  dduurruumm  ggeenneelllliikkllee  aazz  bbiirr  cceezzaa  vveeyyaa  eenn  hhaaffiiff  yyoolluuyyllaa  ggöözz  hhaappssii  

oollaarraakk  uuyygguullaannmmaakkttaaddıırr..  

  

FFrraannssaa’’ddaa  bbuuggüünn  iikkii  aannaa  iissttiihhbbaarraatt  yyaappııllaannmmaassıı  ggöözzlleennmmeekktteeddiirr..  BBuunnllaarrddaann  bbiirrii  DDıışş  

GGüüvveennlliikk  GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüü  oollaarraakk  aaddllaannddıırrııllaann  DDGGSSEE’’ddiirr..  22  nniissaann  11998822  ttaarriihh  vvee  



8822??330066  ssaayyııllıı  kkaarraarrnnaammee  iillee  kkuurruullaann  bbiirriimm  SSaavvuunnmmaa  bbaakkaannllıığğıı  ççaattııssıı  aallttıınnddaa  

öörrggüüttlleennmmiişşttiirr..  BBiillggiilleerriinnii  MMiillllii  SSaavvuunnmmaa  SSeekkrreetteerryyaassıı  ((SSGGDDNN)),,  CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı  ÖÖzzeell  

GGeenneell  KKuurrmmaayyıı  vvee  BBaaşşbbaakkaann  iillee  ddiirreekktt  bbaağğllıı  oollaarraakk  ,,  bbüüttüünn  iissttiihhbbaarrii  bbiirriimmlleerrllee  

kkoooorrddiinneellii  ççaallıışşmmaakk  zzoorruulllluuğğuunnddaaddıırr  DDGGSSEE’’ddee  55  bbiinnee  yyaakkıınn  eelleemmaann  ggöörreevv  

yyaappmmaakkttaaddıırr..  CCaassuuss  aavvccııllıığğıı  bbuu  bbiirriimmiinn  ggöörreevvlleerrii  aarraassıınnddaaddıırr..  DDGGSSEE  bbiirr  GGeenneell  mmüüddüürr,,  

vvee  oonnaa  bbaağğllıı  iissttiihhbbaarraatt,,  tteekknniikk,,  ssttrraatteejjii,,  ooppeerraassyyoonn  vvee  iiddaarrii  iişşlleerr  bbiirriimmlleerrii  ttaarraaffıınnddaann  

ççaallıışşttıırrııllmmaakkttaaddıırr..  

  

FFrraannssıızz  iissttiihhbbaarraatt  yyaappııssıınnıınn  tteemmeell  iikkiinnccii  yyaappııllaannmmaassıı  iissee  2222  AArraallııkk  11998822  yyııllıınnddaa  

8822//11110000  ssaayyııllıı  kkaarraarrnnaammee  iillee  yyeenniiddeenn  ddüüzzeennlleenneenn  DDSSTT  ddiirr..  BBuu  kköökklleerriinnii  ççookk  eesskkiilleerree  

ggööttüürreebbiilleecceeğğiimmiizz  iissttiihhbbaarraatt  yyaappııllaannmmaassıı  FFrraannssaa  iiççiinnddee  hheerr  ttüürrllüü  ooppeerraassyyoonnddaa  eenn  

eettkkiinn  kkuurruummdduurr..  SSoonn  ddöönneemmddee  eekkoonnoommiikk  iissttiihhbbaarraattaa  kkaarrşşıı  kkooyymmaa  vvee  tteekknnoolloojjiikk  

ccaassuusslluukk  kkoonnuussuunnddaa  ddaa  uuzzmmaannllaaşşmmaakkttaaddıırr..    

  

CIA BELGELERİNDE TÜRK DERİN 
DEVLETİ 

 

 
 

 

























 
  


