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2011: Devrimler ve savaşların 
sanal dünyadaki ateşlenmesi

“e-savaş ve e-casusluk Ortadoğu’da çok önemli” diyen Siber 
Terör Uzmanı Hluchan, Hackerların gelecekteki planlarının 
tahmin edilip önleyici tedbirler alınmasını önerdi.

6. Kamu Bilgi Teknolojileri Güvenlik Konferansı’na katılan VeriSign iDefense’tan Siber 
Terör Uzmanı  Mohammad Hluchan, “2011: Devrimler ve Savaşların Sanal Dünyadaki 
Ateşlenmesi” başlıklı bildirisini sundu.  Hluchan, Ortadoğu siber güvenliğinde 2010-2011 
yıllar için anahtar gelişmeler, StuxNet/ SCADA sistemlere karşı saldırı eğilimi, “Arap 

Baharı”, Ortadoğu’daki bilişim suçları ve siber terör eğilimi ile gelecek öngörülerini aktardı.

2011 yılının ilk aylarında Facebook, Twitter, SMS ve diğer sosyal paylaşma ağları aracılığıyla 
düzenlemiş popüler devrimlerin Tunus, Mısır’da başladığını sonra Ürdün, Yemen, Libya’ya 
yayıldığını anlatan Hluchan,  “Dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir yöntemle örgütlenen 
grupların, kullandığı en önemli iletişim aracı: İnternet ve uygulamalarıdır” dedi. 

“Arap Baharı” eğilimi konusunda, “Ortadoğu siber güvenliği için gayet kritik zamanlar! Bu 
yıllarda, şu anki saatimize kadar devam eden birkaç önemli gelişme ve eğilimler meydana 
çıktı” diyen Hluchan, bu karışıklıkların yanı sıra, Ortadoğu’nun karşılaştığı bir diğer olayın ise 
“StuxNet / SCADA saldırıları” olduğunu belirtti. Hluchan, SCADA saldırılarının, diğer virüsler gibi 
bilgisayarlara, İnternet veya kurum içi ağlara zarar vermek değil, hedeflediği ülkenin Nükleer 
Teknoloji programlarının yapısını bozmayı amaçladığına dikkat çekti. 

2010’un son aylarında, StuxNet virüsünün İran’ı 
vurduğunu, nükleer teknoloji faaliyetlerine 
saldırı olduğunu, Kasım 2010’da İran’ın önde 
gelen nükleer fizikçisi ve StuxNet uzmanlarının 
öldürülüp yaralandığını anımsatan Hluchan, 
2011’in ilk aylarda, İran’ın StuxNet’ten haberdar 
olmasıyla ve yurtiçi siber güvenliğini artırmak 
için dev bir kamu kampanyası başlattığını, bir ay 
devam eden siber cihadı festivali düzenlediğini 
söyledi. Ünlü “Anonymous” adlı hacker grubu 
İran konsolosluklarının bilgi sistemlerini 
hackleyerek ele geçirdiği bilgileri torrent 
olarak paylaştığını, İranlı hackerler’ın, İsrail’e 
ait SCADA sistemlere nüfuz etmek için zan 
altında bulunduklarını bildirdi. “Şimdi, Sunni 
Arap hackerlar ve Şii İranlı hackerlar arasında, 
Şii-Sunni e-savaşlar yayılıyor” diyen Hluchan, 
bilişim suçlarının artarak devam ettiğini, 
Türkiye, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
hacker çetelerinin gözaltına alındığına değindi. 
Hluchan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün 
10 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon ile 
Hacker çetesinin çökertildiğini, toplam 36 
kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

“Siber suçlular, bölgesel istikrarsızlığı, 
kanunsuzluğu, Ortadoğulu internet 

kullanıcıların sansürsüz bilgiler için taleplerini 
istismar ediyorlar. Kötü yazılımlarla bulaşmış 
internet sansürünü kıran yazılımlar yayılıyor” 
diyen Hluchan, sözde “geniş Ortadoğu için 
yapılmış” İngilizce dil kullanan hacker 
forumların sayısı arttığını, bu forumların, 
yetenekli hackerler ve bilişim suçlularından 
çok çeşitli bölgesel bir toplumu cezp ettiğine 
işaret etti. Hluchan, siber suçların Orta Asya’da 
bile arttığını belirtti. 
PKK’li hackerlerın Türkiye hükümeti sitelerine 
saldırdığını, “Siber mücahitler”in videolu mesaj 
ve filmlerini yayınlamakta güçlü olduklarını ama 
hackleme maharetlerinin zayıf veya olmadığını 
anlatan Hluchan, “E-cihatyapanlar, sempatik, 
yetenekli hackerleri kendilerin hedefleri 
desteklenme ve cezbetlemeye çalışıyorlar” 
dedi. 
Hluchan, gelecekte beklenen eğilimleri ise 
şöyle sıraladı:
*SCADA sistemlerine karşı Stuxnet gibi 
saldırılar: yeni gelen büyük eğilim! E-cihad 
yapanlar, siber teröristler, devletler, ve saire 
bu atakları yapmaya çalışacaklar!
*Birçok Ortadoğu ülkelerinde var olan siyasal 
istikrarsızlık siber suçların sebebi olacak.
*Hacking yetenekleri sınırlı olan siber 

teröristler, yetenekli hackerlere 
istihdam edecekler.
Siber güvenlik tehditlerinden 
korunmak için en son teknik 
güvenlik önlemlerinin 
uygulamasını öneren Hluchan,  
etkin bir siber güvenlik 
stratejisinin en önemli 
unsurunun bulunan siber 
tehditlerin farkında olmak 
olduğunu vurguladı. Hluchan, 
“Potansiyel düşman hackerlere 
karşı, sürekli şekilde istihbarat 
toplanması gerekmektedir. 
Hackerları faaliyetlerinden, 
yorumlarından, mesajlardından, 
analiz ederek, bu hackerlerin 
profili çıkartılmalıdır. 
Hackerların gelecekteki planları 
tahmin edilerek, önleyici 
tedbirler alınmalıdır!” diyerek 
sunumunu bitirdi.
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