
Numarasını Bilmediğiniz Kişinin Numarasını Bulmak

Herkese merhaba, bugün sizlere bir kişinin numarasını bilmeden nasıl bulabileceğimize

değinen ve başımdan geçen gerçek bir olayı anlatmak istiyorum. Bir gün, okuldaki hocamdan 

cep telefon numarasını akşam yapacağımız önemli görüşme için almıştım, telefon 

numaralarını sadece ekrana girerek telefonumun ekranını kapattım yani hocamın numarasını 

telefonuma kaydetmemiştim. Yaklaşık 5-10 dakika sonra, telefonumu numarayı kaydetmek 

için açtım ve arama tuşuna bastım. BASMAZ OLSAYDIM! Telefonun ekranında 'Uçak modunu

devre dışı bırakmalısınız' diye bir yazı çıktı ve bir anda numara silindi -deneyebilirsiniz-. 

Hemen aklıma son aranan numaralara bakmak geldi ama arayamadığım için oraya da 

kaydedilmemişti. Kısacası hocamın numarasını kaydedememiştim ve hocamla bir daha 

görüşme imkanımda yoktu. Hatırladığım tek şey telefon numarasının ilk 4 hanesiydi yani 

atıyorum 0535 gibi birşeydi.
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Her neyse hemen eve gidip araştırma yapmaya başladım. Hocamın ismiyle arama 

yaparak mail adresini buldum, küçük ama umut verici bir gelişme oldu.Yaklaşık yarım saatlik 

bir araştırmanın sonucunda, internetten telefon numarasını bulamayacağımı anladım ve 

başka bir plan düşünmeye başladım. Mail adresini sıfırlama yerinden hocamın telefon 

numarasının son 2 hanesini de almayı başardım. Yani artık elimde 11 haneli telefon 

numarasının, ilk 4 hanesi ve son 2 hanesi vardı. Sosyal medya hesaplarını karıştırırken 

hocamın facebook hesabını bulmuştum, hemen facebookta parola sıfırlama ekranına koştum.

Tabiki her siber güvenlik mühendisinin olmazsa olmazı olan Burp Suite proxylerini ayarlayıp, 

kendi facebook hesabımın parolasını sıfırladım. 

Daha sonra aynı işlemi facebook hesabına kayıtlı olmayan bir e-posta ile denediğim 

zaman, ağ paketlerindeki değişikliği farkettim ve bunu hocamın telefon numarasını bulmakta 

nasıl kullanacağımı düşündüm. Hemen Burp'te istekleri kaydettim ve numara yerine bildiğim 

kadar olan ilk 4 haneyi ve son 2 haneyi yazdım. Aradaki haneleri ise payloadlar ile 

doldurmaya karar vermiştim. Bu nedenle hemen küçük bir Python scripti ile aradaki tüm 

payloadları çıkardım ve Burp'e aktardım.
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Ve uzun bir bekleyiş başladı.

Yaklaşık 3,5 saatlik beklemenin ardından, responslardaki cevapları kontrol etmeye 

başladım. Kontrol etmekten kastım, facebook'ta kayıtlı olan numaraları telefonuma 

kaydederek whatsapp'tan resimlerine bakmak. Ve en sonunda o güler yüzlü adamı yani 

hocamı buldum ve rahat bir nefes alarak bu yazıyı hazırladım. Sonuca gelecek olursak, 

telefonun ilk 4 hanesi gibi az bir bilgiyle bile kişilerin telefon numaralarını ve mail adreslerini 

nasıl bulabileceğimizi anlamış olduk.

Herkese güvenli günler...
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