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1. yüzyıla kadar, savaşların sebepleri ara-
sında en öne çıkanı ekonomi iken, savaşan-
lar ordulardı. Özellikle Sanayi

Devrimi’nden sonra, devletlerin dış politikala-
rında şirketler, sermaye ve şirketlerin çok uluslu-
luğu ekonomik sebeplerle savaşan önemli aktörler
arasına girdi. Durum böyle olunca da 21. yüzyıl-
dan önce devletler ve ordular için önemli olan is-
tihbarat kavramı, artık şirketler ve ekonomi için
de önem kazanmış oldu. Savaşların değişen doğa-
sıyla birlikte devletler, birbirlerine askeri taarruz-
larla zarar vermek yerine ekonomik saldırıları
tercih eder oldu. Bu noktadan hareketle bir dev-
letin ya da şirketin ekonomik zarara uğratılabil-
mesi için de istihbarat toplamak yüzyılın
stratejileri arasına girdi. 

Yazının ilerleyen bölümlerinde daha geniş yer
vereceğimiz çok uluslu şirket kavramı özellikle Sa-
nayi Devrimi’nden sonra tarih sahnesinde belir-
meye başlamış ve bu dönemde serbestleşen özel
mülkiyet hakkı ile bireylerin sermaye birikimi ya-

pabilmeleri ve birikimlerini bir sonraki nesile ak-
tarabilmeleri şirketleşmeyi ortaya çıkarmış ve güç-
lenebilecekleri zemini hazırlamıştır. Bu şekilde
başlayan şirketleşmeler de günümüze kadar ulaş-
mıştır. Ancak sermayenin korunması, büyümesi
ve büyümesinin sürdürülebilirliği için geniş pa-
zarlara açılması ve bulunduğu sektörden farklı
sektörlere de geçiş sağlaması şirketler için önem
arz etmiştir. Bu noktada da çok uluslu ve çok sek-
törlü şirketler doğmuş ve devletler gibi siyasette
ve politikada etki göstermeye başlamıştır. Lobici-
lik diye bildiğimiz faaliyetlerin gelişmesine de
sebep olmuştur. Tüm bu gelişmeler göz önüne
alındığında da ekonomik istihbarat hem şirketler
hem de devletler için askeri harekatlardan daha
önemli hale gelmiştir. Ayrıca maliyet ve insani açı-
dan da neredeyse vazgeçilmez olmaya başlamıştır.
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ekonominin rekabetçi pozisyonuna yardım eden
her türlü istihbarat olarak tanımlamıştır. Finansal
ve ticari bilgiler, hükümet bilgileri, şirket içinden
bilgiler (insiders trading), yatırım kararlarını et-
kileyecek ve devletler arasındaki ilişkileri tehlikeye
atabilecek her tür bilgi ekonomik istihbarat olarak
değerlendirilebilir. Öyle ki bazen devletler ya da
siyasi otoriteler şirketleri takip eder hale gelir.
Çünkü günümüzde şirketler sermayelerini koru-
mak ve büyütmek uğruna rakipleriyle kanlı savaş-
lara girmekte ve taktik geliştirebilmek için de
istihbarat örgütlerinden yardım almaktadır.1

Bu tip istihbarat faaliyetleri; istihdamı, araş-
tırma ve geliştirmeyi, yatırımları, verimliliği, re-
kabeti ya da ekonomik büyümeyi riske sokacak
duruma geldiğinde ulusal güvenliği ilgilendiren
bir konu olur ve bu sebeple de istihbarat örgütle-
rinden bağımsız hareket etmek de çoğu zaman
mümkün olmaz.2

Pentagon, Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni tanım-
larken ulusal amaçlara ulaşmak için silahlı kuv-
vetlerle birlikte politik, ekonomik ve psikolojik
güçlerin stratejik yönetiminin de önemini belirt-
miştir. Çoğu zaman ekonomik istihbarat farklı
isimlerle anılmakta ve hatta kavramsal olarak ka-

rıştırılmaktadır. Konunun bütünlüğü için bu kav-
ramlara da yer vermekte fayda vardır.

Ekonomi Casusluğu (Espiyonaj): Açık bir şe-
kilde ifade edecek olursak ekonomi casusluğu özel
bilgi hırsızlığıdır.3 Bu tanıma ek olarak, elde edi-
len bilgi ile başka bir ülkenin güvenliğini sabote
etmek ya da sabote etme girişiminde bulunmak
ekonomi casusluğudur.4

Endüstriyel Casusluk: Ekonomik casuslukla
benzer olan bu kavramın tek farkı bilgi toplama
işinin şirketler tarafından yapılıyor olmasıdır.
Oysa ki ekonomi casusluğunda işin içinde devlet-
ler vardır. Endüstriyel casusluk çoğu zaman dev-
letlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir. Devletler,
ulusal çıkarları doğrultusunda şirketleri bilgi top-
lama işine teşvik edebilir ve istihbarat örgütlerinin
imkanlarını kullanmalarına izin verebilir.5

Teknoloji Casusluğu: Genellikle elektronik,
uzay, savunma ve biyoteknoloji gibi kritik endüs-
trilere ait teknolojik gelişme programlarına saldırı
ve bu tip endüstrilerde üretim yapan şirketlerin
bilgilerini ele geçirmeye yönelik casusluktur.

Bilimsel Casusluk: Teknolojik casusluk gibidir.
Hatta teknolojik casusluğun sebep- sonuç ilişkisi

[39]21. YÜZYILNisan’13 • Sayı: 52



Bahar Aşcı

içerisinde hareket eder. Bu tip casuslukta da labo-
ratuvar ve şirketlerin Ar-Ge birimleri gibi faaliyet
alanlarındaki bilgilerin toplanması ya da mevcut
birimlerde çalışanlar tarafından rakiplere ya da
diğer ülkelere bilgilerin satılması söz konusudur.6

Siber Casusluk: Siber ortamda politik, askeri
amaçlar için kurum/kuruluş ya da devletlerin bilgi
sistemlerinden, bilgisayar korsanlığı yöntemleri
ile kişisel, kurumsal, hassas, kıymetli veya gizli bil-
gilerin elde edilmesidir. Beyaz Saray Siber Güven-
lik Danışmanı Richard Clarke’e göre siber
casusluk, ajanların yıllarca uğraşarak toplamaya
çalıştığı bilgileri, bilgisayar korsanlığı sayesinde
birkaç dakika içinde ve risksiz bir şekilde ele ge-
çirme tekniğidir. İnsanlığın gelişimiyle beraber
siber ortam kara, deniz, hava ve uzaydan sonra be-
şinci savaş alanı olmuştur.7

Ekonomik İstihbarat ve Devletler

Tarih boyunca önemli olan ekonomik erk,
özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devlet-

lerin sahip olabilmek için
daha çok çaba sarf ettiği
bir unsur olmuştur.8

İkinci Dünya Savaşı’nın
önemli aktörlerinden olan
Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD), savaş sırasında
istihbarat birimlerini ge-
nişletmiş ve ekonomik
savaş departmanını da
aktif hale getirmiştir. Bu
birim Japon ekonomisini
incelemiş ve önemli ürün-

lerin savaştaki rollerini tanımlamaya çalışmıştır.9

Ekonomik saldırılar tarihini incelediğimizde
dikkat çeken örneklerden belki de en önemlisi
ABD’nin Japonya’ya karşı gerçekleştirdiği istihba-
rat faaliyetleri sayesinde Japon tarımının yok edil-
miş olmasıdır. Bu başarı bir dönem Türkiye’de de
büyükelçilik yapmış olan Dr. Robert Strausz Hu-
pe’e aittir. Japon halkı üzerinde çalışma yapan
Hupe, halkın yiyecek konusunda sıkıntı çektiğini,
özellikle de tarımsal üretimde önemli bir yeri olan
gübrenin Japonya için ciddi bir problem oldu-
ğunu belirlemiştir. Araştırmalarına devam eder-
ken gübre ihtiyacı karşılanamadığı için tarımsal
bir buhranın olacağını öngören Hupe yanılır. Bu
nedenle de çalışma alanını genişletir ve Japonların
Nauru isimli küçük bir adada fosfat bulduğunu

keşfeder ve ardından oranın bombalanmasını tek-
lif eder. Askeri makamlar bilgiyi onaylayınca ada
bombalanır ve Japonya’da tarımsal üretim felç
olur.10

Almanya’da da benzer çalışmalar yapılmıştır.
Özellikle İkinci Reich döneminde, Herzog tara-
fından kaleme alınan “Alman Ticari Savaş Planı”
adlı eser dikkat çekicidir. Kitap genel olarak eko-
nomik gücü korumak ve gücün sürdürülebilirliği
için yapılması gerekenleri bir başvuru kitabı nite-
liğinde sıralamıştır. Aynı metin 1915’te Amerikan
Ticaret Dairesi tarafından çevrilmiştir. Ardından
1919’da Fransa’nın eline geçmiş ve benzeri “Al-
manya ile Ekonomik Mücadeleye Hazırlık” şek-
linde neşredilmiştir.11

Ekonomik istihbarat kavramı değişim ekono-
misinin başlamasıyla ortaya çıkan bir kavram ol-
duğu için aslında ilk örnekleri çok eskilere
gitmektedir. Ancak bilinen en eski örnek, 1500
yıl önce ipek üretiminin gizliliği ile ilgilidir. Ko-
nuyla ilgili farklı anlatımlar olsa da neticede Çin
prensesi, gizlilikle yapılan ipek üretiminin çözül-
mesine sebep olacak bir girişimde bulunmuş ve
ipek böceği lavralarını Çin ziyareti sırasında şap-
kasının içine saklayarak evleneceği Hint prensi
Khotan’a vermiştir. Böylece ipek böceği üretimi-
nin sırrı çözülmüş ve üretim Batı’ya geçmiştir.12

Benzer örneklere devam edecek olursak 18.
yüzyılda Fransızlar, Çin porseleninin üretim tek-
niğini öğrenmiş ve Fransa’da üretime başlamışlar-
dır. Amerikalılar, Rusların Avrupa’nın tümüne
tütün ihraç ediyor olmasının detaylarını araştırır-
ken tütünün ABD’deki en kötü tütünden bile
kötü olduğunu keşfetmiş ve durumu ilgili mer-
kezlere raporlamışlardır. Bu bilginin ardından Av-
rupa pazarına giren Amerikan tütünü ise çok
geçmeden pazar lideri olmuştur.13

“Diğer Yöntemlerle Savaş: Ekonomik Casus-
luk” adlı kitabında John Fialka, 1811 yılında İn-
giltere’ye yapılan ziyaret sırasında dokuma tezgahı
sırlarını Yeni Dünya’ya getirmiş ve İngiltere’nin
rakibi olabilecek üretimlere sebep olmuştur.14

Dünya, savaşların ardından iki kutuplu hale
gelmiş ve bir tarafta ABD, diğer tarafta da Rus-
ya’nın olduğu geniş bir rekabet meydanı oluşmuş-
tur. Bu dönem ekonomik istihbarat için de
dönüm noktası olmuştur. Soğuk Savaş döne-
minde devletler arasındaki rekabet politik-askeri
düzeyden, ekonomik-teknolojik düzeye
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geçmiştir.15 İki kutuplu dünyada ekonomik iliş-
kiler, seçilen taraf doğrultusunda yürürken Soğuk
Savaş’ın sona ermesiyle özellikle istihbarat örgüt-
leri görev tanımlarını gözden geçirmiş ve faaliyet-
lerini askeri-politik alanda gerçekleştirmektense
ekonomik refahı artırıcı istihbarat politikaları ge-
liştirmiştir.

Soğuk Savaş’ın ardından gelişen küreselleşme
olgusu ile ortaya çıkan ekonomik değişimler şir-
ketlerin pazarlarını genişletmelerini sağlamış ve
çok uluslu şirketler büyüyebilmek ve büyümele-
rinin sürdürülebilirliği için pazara tutunma gerek-
sinimlerini genellikle ekonomik istihbarat
faaliyetleriyle sürdürmüşlerdir.16

Pek çok araştırmacıya göre 20. yüzyılın eko-
nomik ve sosyal alandaki en büyük gelişmesi ola-
rak öne sürülen çok uluslu şirketlerin olgunlaşma
evresi ise Soğuk Savaş sonrası döneme rastlar. Li-
teratürde yabancı piyasalarda üretim yapmak
amacıyla yatırım yapan ve farklı ülkelerde rekabet
eden işletme olarak tanımlanan bu şirketlerin ilk

örnekleri ABD’de kurulmuştur. Amerikan şirket-
lerini Batı Avrupa ve Japon şirketleri izlemiştir.17

Bu şirketlere örnek olarak Amerika’dan Gene-
ral Motors, Exxon, Hewlett Packard, IBM,
Mobil, Motorola, Procter Gamble, Texacco ve
AT&T; Japonya’dan Nippon, Mitsubishi Bank,
Toyota Motor; İngiltere’den Royal Dutch (Shell)
ve British Petroleum (BP); Almanya’dan Bayer,
Volkswagen, BMW; İsviçre’den Nestle ve Fran-
sa’dan Michelin, Renault, Peugeot ve Total’i ilk
akla gelenler olarak sıralayabiliriz. Bugün 500 üze-
rinde faaliyet gösteren küresel şirket mevcuttur ve
dünya ticaretinin yarısından fazlasını bu şirketler
gerçekleştirmektedir.18

Dünya gelir pastasından bu şirketlere düşen
pay büyük olunca (Dünya Ticaret Örgütü’nün
2007 raporuna göre ilk 500 şirket dünya ticareti-
nin yüzde 70’ini elinde bulundurmaktadır.) şir-
ketler güçlerini korumak ve kârlarını maksimize
etmek için ekonomik casusluktan da fazlasıyla ya-
rarlanmaktadır.
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Çok Uluslu Şirketler ve 
Ekonomik Casusluk Örnekleri

Bu konuda verilebilecek örneklerin en başında
teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirilen din-
leme ve fişleme operasyonları gelmektedir. Ame-
rikan Haberalma Teşkilatı, CIA, Japon Ticaret
Bakanı Ryutaro ile otomotiv sektöründeki işa-
damlarının görüşmelerini dinlemiş ve bilgileri
Amerikan iş adamlarına aktarmıştır.19

Ticaret görüşmeleri için yolculuk yapan iş
adamları, 1992 yılında, Fransız Hava Yolları ile
seyahat etme konusunda uyarılmışlardır.20 Çünkü
Fransız İstihbarat Servisi uçak koltuklarına din-
leme cihazı yerleştirmiş ve bu durum CIA ajanları
tarafından tespit edilmiştir.

Milyonlarca dolar değerindeki ilaçların yapımı
için kullanıldığı tespit edilen DNA çalışmalarına
ait örnekleri ve ticari sırları çalarken yakalanarak
ceza alan Takashi Okamoto, 1998 yılında çalıştığı
kliniğe ihanet etmiş ve bilgileri Japonya’ya götür-
meye çalışmıştır.  Ancak emeline ulaşamamıştır.21

2009’da Starwood, daha önceden Hilton’da
çalışmış 10 üst düzey yöneticiyi işe alarak otelcilik
hizmetlerinde hızlı bir yükseliş yaşamıştır. Çünkü
yöneticiler Hilton’dan ayrıldıklarında önemli dö-
kümanları da beraberlerinde götürmüşlerdir.

Oracle’ın başında bulunan Larry Ellison, Mic-
rosoft’un patentine sahip olduğu ara yüzü kopya-
lamakta çekince görmemiş ve endüstriyel casusluk
olarak kabul edilen tasarım hırsızlığı suçunu işle-
miştir.

1998’de Steven Louis Davis, 27 ay hapis cezası
almış ve 1.3 milyon dolar da tazminat ödemek zo-
runda kalmıştır. Suçu ise Gillette firmasında ça-
lıştığı dönemlerde ele geçirdiği ticari sırları kendi
ticari gelişimi için kullanmış olmasıdır.

Benzer bir vaka 1981 senesinde IBM ve Hi-
tachi arasında yaşanmıştır. Hitachi, IBM firması-
nın iç eğitimlerde kullandığı dökümanlara
ulaşmış ve IBM’in teknik sırlarını açığa vurmak-
tan 300 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum
edilmiştir.
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Opel’in üretim şefi olarak çalışan uzman
Volkswagen’a geçince tasarım bilgilerini de bera-
berinde götürmüş ve Opel’i çok ciddi bir şekilde
zarara uğratmıştır. 4 yıl süren dava 1997’de sonuç-
lanmış ve Volkswagen, Opel’in ana yüklenici şir-
keti olan General Motors’a 100 milyon dolar
tazminat ödemiş ve 1 milyar dolarlık araç parçası
siparişi için anlaşma imzalamıştır. Ancak halâ özür
dilemeyi reddeden Volkswagen muhtemelen geç-
miş 15 yılda dünya çapındaki araç satışıyla öde-
diği tazminattan fazlasıyla kâr etmiştir.22

Sonuç

Örneklerden görüldüğü üzere, ekonomik is-
tihbarat faaliyetleri firmalardan ülkelere kadar
geniş bir ekonomik yelpazede yürütülmektedir.
Sanayi casusluğu, bilgi hırsızlığı, teknolojik hır-
sızlık, tasarım hırsızlığı ve veri hırsızlığı gibi kav-
ramlar hayatımıza özellikle teknolojinin
gelişmesiyle birlikte girmiştir. Bu tür istihbarat

teknikleri kullanarak bil-
gilerin çalınması bazen
devletlerin ekonomileri-
nin çökmesine bazen de
şirketlerin iflas etmesine
kadar giden süreçlerle so-
nuçlanabilir. Yasal mev-
zuat hakkımızı aramak
için yeterli olsa da bilgile-
rimizi korumak, şirket sırlarımızın tek bir kişinin
elinde bulunmasını önlemek, bilginin güç olduğu
günümüzde yönetici transferi konusunda dikkatli
olma gerekliliği ve pek çok alanda hassasiyet gös-
termek 21. yüzyılın önemli tehditlerinden biri
olan ekonomik casusluktan bizi koruyabilir. Bu
noktada devlet güvenlik birimlerine de iş düşmek-
tedir. Hayat boyu öğrenme konseptine uygun ola-
rak, alanda çalışan emniyet ve istihbarat
personelini konuyla ilgili eğitmek de ulusal gü-
venlik anlayışının içinde yer almalıdır.

21. YÜZYIL
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