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İ n t e r n e t ’ i n  g e l e c e ğ i
U ygarlık tarihi, özünde teknolojik gelişme sonucunda ortaya çıkan 

refahın, toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasıdır. Bu 
nedenle şimdiye kadar insanlığın ürettiği teknolojik gelişmeler, 

eğer bir yarar sağlıyorsa kesinlikle tüm toplum katmanları tarafından 
benimsenmiş bu benimseme sonucunda da kullanımı yaygınlaşmıştır.

İslam toplumları, ortaya çıkan teknolojik gelişmelere en çok direnen 
toplumlar olmalarına rağmen, toplumsal yarar önünde durulamaz bir 
gerçeklik olarak ortaya çıkınca, onlar da önce direnmiş ama rağmen 
televizyon dahil tüm teknolojik gelişmeleri zaman içerisinde kabul etmiş 
ve uygulamışlardır.

İletişim araçlarının teknolojik gelişimi tüm diğer araçlara göre çok daha 
hızlı olmuştur. Özellikle de bilişim teknolojileri ile bütünleşen iletişimin 

gelişim hızı, hiçbir başka sektör ile kıyaslanamayacak kadar büyük olmuş 
ama bu gelişme öyle bir sonuç doğurmuştur ki iletişim araçları artık her 
kesim için kendisi tarafından ya da kendisine karşı kullanılabilecek ciddi 
bir silah haline dönüşmüştür.

Bunun teknolojik gelişmeye bağlı ilginç bir nedeni vardır. Daha önceki teknolo-
jilerde örneğin telefonda sizin söyledikleriniz kaydedilip içinde suç unsuru varsa 
ve dinleme yasal olarak yapılmış ise size karşı delil olarak kullanılabiliniyordu. 

Ama şu anda kullanılan teknoloji suçun niteliğini karmaşık bir duruma 
getirmiştir. Suç olarak tanımlanan bir metin sizin bilgisayarınıza iradeniz 
dışında yüklenmiş olabileceği gibi, haberiniz dahi olmadan bilgisayarınızın 
kamerasından odanız taranarak elde edilen görüntüler size karşı suçlama amacı 
ile kullanılabilmektedir. Ya da yazdığınız bir yazı isteminiz dışında makinenizden 
alınarak başka amaçlarla kullanılabilmektedir.

Bu iki boyutlu bir sorunun doğmasına neden 
olmaktadır. Birinci sorun, sıradan vatandaşlar 
için doğmaktadır ki bu sorun, İnternet’in geleceği 
açısından çok ciddi sorunların doğmasına bel-
ki de kullanımının ciddi oranlarda azalmasına 
neden olabilecek bir sorundur. O da istem dışı 
olarak bilgisayarlara virüs ya da mesaj aracılığı 
ile suç sayılabilecek bilgilerin yüklenmesi ya da 
bilgisayarlarındaki bilgilerin yine istem dışı olarak 
başkaları tarafından ele geçirilmesi olgusudur.

Bazı kişilerin bu duruma karşı evlerind-
eki bağlantıları kullanmadıklarını ya da bazı 
kurumların ayrı bağlantı arayışları içer-
isinde oldukları basına yansımıştır. Bu durum 
önümüzdeki günlerde İnternet kullanımı konu-
sunda yeni tartışmalar yaratacağa benzemekte-
dir.

İkinci sorun ise devletlerin İnternet’i sorun 
olarak görmeleri ve kendilerine karşı olduğunu 
düşündükleri kişilerin İnternet erişimini eng-
ellemek amacı ile yeni kısıtlama yöntemleri 
geliştirmeleridir. Eskiden radyoya hâkim olan 
ülkeye hâkim olurdu ama günümüzde radyonun 
yerini alan İnternet, bu gücünden dolayı büyük bir 
tehdit altına girmiştir.

Son söz olarak söylenebilecek şudur: Bu derece 
gelişmiş bir teknolojinin, bu gelişkinliğinin kend-
ini yiyen bir mekanizma konumuna gelmesi ön-
lenemezse çanlar çalmaya başlamış demektir ve 
temennimiz odur ki çanların susma günü denetim 
mekanizmalarından dolayı İnternet kullanılamaz 
duruma gelmiş olmasın. 
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