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Teknoloji üretmediğimiz sürece, üretenlerin kurallarına uymak zorundayız

T eknolojik gelişmeleri benimsemek ve buna uygun düşünce yapısını oluşturmak kimi du-
rumlarda zor oluyor. Özellikle teknoloji üreten ülkelerin, ürettikleri teknolojilerin yasa 
dışı alanlarda kullanılmasını önlemek için daha büyük yatırımlar yapması da üzerinde 

düşünülmesi gereken bir konu. Bilgi ve iletişim araçları kullanılarak yapılan yasa dışı eylemlerin 
engellenmesi için yine bu araçlardan yararlanılması kısır döngü gibi gelebilir. Buna karşın, bilişim 
teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından ise olumlu olarak değerlendirilebilir. An-
cak gün geçtikçe teknolojiye daha fazla bağımlı hale geldiğimiz dikkate alınacak olursa, önlem 
ya da güvenlik gerekçeleri ile kişisel gizlilikte, sanırım ortadan kalkmaya başlayacak. Bence bu 
konuları tartışacak olan hukukçuların görüşlerini de dikkatle takip etmek gerekiyor.

Benim burada üzerinde durmak istediğim nokta, bir telefon firmasının şifreli iletişim altyapısı 
kullanarak sunduğu ve ticari anlamda kendisine avantajlar sağladığı çözümlerin, denetim altına 
alınmaya çalışılması konusu. Bu amaçla geliştirdiği şifreleme algoritmasının ilgili kurumlara 
vermesini istemek güvenlik açısından anlayışla karşılanabilir. Bunun yanında, firmada doğal 
olarak büyük yatırımlar yaparak geliştirdiği algoritmanın paylaşılması sonucunda, müşterileri 
üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi düşünerek buna sıcak bakmıyor. IP altyapıları üzerinden 
yapılan sesli ve görüntülü iletişimlerin bazılarında çeşitli şifrelemelerin kullanıldığını hepi-
miz biliyoruz. Bu demektir ki yakında Dünya genelinde fiili olarak kullanılan tüm algoritmaları 
barındıran ve bunların sürüm bilgilerinin de takip edilmeye başlandığı oldukça güzel bir arşivimiz 
olacak. 

Aslında bilgi teknolojileri aracılığı ile işlenen ya da organize edilen suçları önceden bilerek, gerek-
li tedbirlerin alınması için her türlü çalışmanın yapılmasında yarar var. Ancak bu çalışmaların, 
bilgi teknolojilerini toplum yararına kullanma gayretinde olan bireyleri de olumsuz etkilememe-
si gerekiyor. Bunun en güzel örneğini cep telefonu konusunda yaşıyoruz. Algoritmaların talep 
edildiği marka yakın zamana kadar büyük kampanyalar ve çeşitli taahhütler altında taksitli olarak 
satıldı. Şimdi ilgili firma algoritmaları vermez ise bu marka telefonlar büyük olasılıkla iletişime 
kapatılacak. Peki bu telefonu satın alanların, sağladığı kolaylıkları dikkate aldıklarını varsayar-
sak, eğer bu kolaylıklardan faydalanmama durumuna düşerlerse sıkıntılarını kime nasıl anlata-
caklar. Ayrıca, hak kaybına uğrayacaklar ise haklarını nasıl geri alabilecekler.  Bu telefonları sa-
tan firma geri alıp benzer özelliklere sahip ama algoritması ilgili kamu kurumuna teslim edilmiş 
telefonları hediye edecek mi? Buna benzer soruları arttırmak mümkün. Bu soruların yanıtlarını 
bulabildiğimiz zaman, bilgi toplumu olma yolunda önemli başarımlar sağlamış olacağımızı 
bilmemiz gerekiyor.

Teknoloji üretmediğimiz sürece, üretenlerin kurallarına uymak zorundayız. Ülke kaynaklarını 
yenilikçi, rekabet edebilir teknolojik çözümlerin üretilmesine harcamamız gerekiyor. Bunun 
yanında teknolojik imkanları caydırma amaçlı değil yaratmak, üretmek ve paylaşmak amacıyla 
kullanmaya çalışmamız gerektiğini unutmayalım. 
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