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H a r a m  İ n t e r n e t !
Helâl İnternet’in devreye girmesine günler kala “haram İnternet’e” 
nasıl girebileceğinizi sizler için araştırdık

B u ay devreye girmesi planlanan 

İnternet filtre sistemi, nam-ı 

diğer “helâl İnternet”  insanları 

endişelendiriyor.  Yeni filtre sistemi ile 

sitelere erişim anahtar kelime bazında 

engellenecek. Yetkililer bu sistemin 

isteğe bağlı alınacağını söylese de, bu 

açıklamalar pek inandırıcı gelmiyor. 

İnternet sansür kanunu da sözde sadece 

çocuk pornosu gibi sitelerin engellenmesi 

için çıkmıştı ama sonuçta Youtube bile 

bu kanundan nasibini aldı. Türkiye yeni 

İnternet yasaklarıyla İran, Suudi Arabistan 

ve Çin’le yarışmaya başladı.

Çin bile engelleyemedi
İnternet yapısı itibariyle sansürlenemez bir ağ. 
Sansür sistemleri ne kadar gelişmiş olsa da 
geçilebiliyor. 50 bin kişilik İnternet polis gücüne 
sahip olan Çin bile ne kadar uğraşsa İnternet’i 
tamamen denetleyemiyor. İnternet’e sansür 
getirmenin esas amacı bir korku imparatorluğu 
yaratmak ve insanları baskı altına almak. 
İnsanlar İnternet’te izlendiklerini düşündükleri 
için korkuyorlar ve fikirlerini serbestçe dile 
getiremiyorlar.

Birkaç yöntemle İnternet sansüründen 
kurtulmak mümkün. Haram İnternet’e girme 
yöntemlerinin başında VPN teknolojileri geliyor. 
Bir VPN servis sağlayıcısı kullanarak, yabancı 
bir IP adresine sahip olabilir ve İnternet’te 
sınırsızca dolaşabilirsiniz. VPN’in en büyük 
avantajı tamamen kriptolu bir yapı sunması. 
VPN sayesinde tüm iletişiminiz bir sanal 

tünel içinden akıyor ve meraklı gözler sizin 
iletişiminizi izleyemiyor. Şu an piyasada onlarca 
VPN sağlayıcısı var. VPN sağlayıcısı bulmak için 
Google’da “vpn provider” diye arama yapmanız 
yeterli.
Web tabanlı proxy siteleri VPN kadar güvenli 
olmasa da yaygın kullanılan bir yöntem. Proxy 
sitelerinin çoğu ücretsiz ve siteler üzerinden 
istediğiniz adrese ulaşabiliyorsunuz. Proxy 
kullanmanın en büyük dezavantajı yavaş olması. 
Ayrıca her site açılmıyor ve VPN’in aksine 
sadece web ile sınırlı kalıyorsunuz. Web tabanlı 
proxy siteleri Sype, MSN gibi uygulamaları 
desteklemiyor.

Sanal anonim ağ
Haram İnternet’e açılan bir diğer kapı da Tor 
ağı. Tor ağı dünya geneline yayılmış binlerce 
gönüllü bilgisayardan oluşuyor. Bu ağa 
ulaşmak için Tor istemcisini bilgisayarınıza 

kurmanız yeterli. Tor’a bağlandığınız zaman 
tüm internet trafiğiniz dağıtılarak ağ üzerindeki 
diğer bilgisayarlar üzerinden gönderiliyor. Tor 
tamamen anonim bir yapıya sahip olduğu için 
izlenmeniz mümkün değil. Tor’un en büyük 
dezavantajı yavaş olması.  
Tor’u www.torproject.org adresinden 
indirebilirsiniz.
Sansürü aşmanın bir diğer yöntemi ise bir 
Windows VPS sunucu kiralamak. Günümüzde 
Windows VPS’ler oldukça ucuzladı. Ayda 10-
20 dolara bir VPS bulmak mümkün. Herhangi 
bir hosting şirketinden bir VPS kiralayıp, uzak 
masaüstü bağlantısı ile internete istediğiniz 
gibi girmek mümkün.
İnternet’i denetime almak bütün otokratik 
yönetimlerin arzusudur. İnternet kullanıcıları 
olarak bu otokratik özlemlere karşı durmamız 
gerekiyor. Sonuçta helâl de haram da insanın 
kendi seçimi olmalı... 
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