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İnternet devri mi?
Tunus’ta başlayan ve Mısır’a da sıçrayan protesto gösterilerinin 
organizasyonunda İnternet etkin olarak kullanılmıştır. Protestoların 
sosyal paylaşım sitelerinde organize edilmesi nedeniyle Mısır 
hükümetince İnternet ve cep telefonu erişimi kapatılarak önlem 
alınmaya çalışılmaktadır. 

Sosyal paylaşım sitelerinde organize edilen protestoların yarattığı 
huzursuzluktan Tunus ve Mısır’ın yanı sıra Fas, Libya, Ürdün, Suriye, 
Yemen gibi diğer Arap ülkelerinin de etkileneceği öngörülmektedir. 
Özellikle Facebook ortamındaki protesto organizasyonları göz önünde 
bulundurulduğunda İnternet ve cep telefonu erişiminin kısıtlanması, 
hatta kapatılması ile gösterilerin önlenebileceğini düşünmek İnternet’in 
ulaştığı gücü küçümsemekten kaynaklanan bir zayıflığın göstergesidir.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın simgesi olan telgrafın geçtiğimiz yüzyılın başındaki en önemli iletişim aracı olduğunu da 
unutmayalım. Telgrafçı Manastırlı Ahmet Hamdi, 16 Mart 1920 günü İngilizlerin İstanbul’u işgalini aşağıdaki mesaj 
ile Mustafa Kemal’e iletmiştir:

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne özeldir.
Bu sabah Şehzadebaşı’ndaki Mızıka Karakolu’nu İngilizler bastı. Oradaki askerlerle çarpışarak neticede şimdi 
İstanbul’u işgal altına alıyorlar. Bilgi için arz olunur.
Manastırlı Hamdi.
   

Telgrafçı Ahmet Hamdi, zaman zaman ara vererek işgali naklen Ankara’ya ve Mustafa Kemal 
Paşa’ya bildirmiştir. Hayatı pahasına büyük bir fedakârlıkla, telgrafhanenin de basılmasına kadar 
işgal ile ilgili edindiği her türlü ayrıntıyı bildirmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Telgrafçı 
Hamdi Bey’in fedakârlığının önemini 1927 yılında okuduğu Nutuk’ta (Sf. 319-321, Kare Yayınları, 
Şubat 2006) anlatmış ve kendisini onurlandırmıştı. (Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_
Hamdi_Martonalti).

İngilizler, telgrafın tellerini keserek kurtuluş savaşımıza engel olmaya çalışmışlardı. Bugün 
de İnternet’in ve cep telefonlarının kapatılması ile başlayan protestoların önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır. 

Facebook kullanımında ön sıralarda bulunan ülkemizde, 25-28 Ocak 2011 günlerinde gerçekleştirilen Ulusal Siber 
Güvenlik Tatbikatı da dikkatlerden kaçmadı. Tatbikatın sonuçları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıca, Torba Yasa olarak anılan bir yasa ile bazı yasalarda değişiklik yapılması da bugünlerde TBMM gündeminde. 
Bunlardan biri de, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine (l) 
bendinden sonra gelmek üzere bir bent eklenerek, bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları tarafından ayrı ayrı 
yürütülen ve gerek planlama gerekse kapsam itibariyle birbirinden farklılıklar gösteren e-Devlet uygulamalarında 
ve bundan sonra yapılacak e-Devlet projelerinde gerekli koordinasyonun sağlanmasını amaçlayan düzenlemedir. 

Düzenlemenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, söz konusu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına bir bent 
eklenerek; “Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde e-Devlete ilişkin eylem planlarını hazırlamak, 
diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak suretiyle koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek ve uygulamaya 
ilişkin usûl ve esasları belirlemek” görevleri Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı bu görevleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği 
yaparak yerine getirecektir. Bu düzenleme yapılırken, yakınsama sonucu iletişim 
alanının bilişimin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 
da iletişim alt yapısına ilişkin politikalardan sorumlu kurum olması yanında, 
Bakanlığın e-Devlet Kapısı projesinin de sorumluluğunu üstlenerek bilişim sektörü 
ile doğrudan ilgili bir bakanlık niteliğini taşıması dikkate alınmıştır.

Yasal düzenlemeler yapılırken teknolojinin yaşam kalitesini ve verimliliği artırıcı 
yönünün dikkate alınacağını, yasakçı yaklaşımların kişisel bilgilerin korunmasıyla 
kısıtlı olacağını umuyorum. 

Telgrafın yerini günümüzde İnternet almıştır. Yasaklamak ve kapatmak “İnternet 
Devrimi”ne engel olacak mı, yoksa “İnternet Devri” mi kazanacak?
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