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7 bin site tepki gösterdi, 
ABD SOPA’yı askıya aldı

İnternet’e korsanlıkla mücadeleyi öngören SOPA’yı 7 
bin site protesto etti, ülke çapındaki tepkinin ardından 
Amerikan Kongresi, yasa tasarısını askıya aldığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Çevrimiçi 
Korsanlığı Durdurma Yasası (Stop Online 
Piracy Act-SOPA) ve Senato’ya sunulan 
Entellektüel Mülkiyetin Korunması Yasası 

(Protect Intellectual Property Act-PIPA), ülke çapında 
büyük tepki dalgasına yol açtı. Tepkiler üzerine 
Amerikan Senatosu, İnternet’te korsanlıkla mücadeleyi 
öngören yasa tasarısını askıya aldığını duyurdu.
Wikipedia, BoingBoing ve Minecraft, ABD’nin 
İnternet’i sansürlemek için görüştüğü iki yasa teklifini 
protesto için sayfalarını karartırken Google, Reddit, 
WordPress, TwitPic, Cheezburger, Mozilla gibi internet 
şirketleri de sayfalarında değişik eylemlerle protesto 
gerçekleştirdiler.  

Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, 
“SOPA’nın savunucuları, karşıtlarını korsanlığı 
savunan ya da mümkün kılmaya çalışan kişiler 
olarak gösteriyorlar. Ancak bu doğru değil. 
Yasa tasarısı o kadar kötü hazırlanmış ki, 
korsanlığı durdurmakla ilgisi olmayan şeyleri 
de etkileyecek” dedi. 
Film ve müzik endüstrisi tasarıyı destekleyen 
gruplar arasında yer alırken, Google, Yahoo, 
Twitter, eBay, AOL gibi teknoloji şirketleri yasa 
tasarısına karşı çıktı. 
SOPA’nın yasallaşmasını savunan senatör 
Lamar Smith, yasa teklifinden yerel 
bloglar ve sosyal paylaşım sitelerinin zarar 
görmeyeceğini iddia etti. Söz konusu yasalar 
doğrudan Wikipedia’ya zarar vermemesine 
rağmen en büyük protesto eylemi bu siteden 
geldi. Sitenin kurucusu Wikipedia Vakfı, 
ABD’deki SOPA ve PIPA’nın yasalaşması 
halinde özgür ve açık İnternet’in büyük zarar 
göreceğini açıkladı. 

Yasa tasarısına yönelik protestolar ABD 
Kongresi’nde de kısa zamanda yankı buldu, 
kimi Kongre üyeleri İnternet sitelerinin 
eylemlerine katılarak, kendi kişisel web 
sayfalarını kararttı. Birçok Temsilciler 
Meclisi üyesi de Twitter üzerinden tasarıya 
muhalefetlerini dile getirdi. 
Yasaların, telif haklarını ihlal eden malzemeleri 
içeren sitelere girişi engellemeyi hedeflediği 
belirtiliyor. Tasarının yasalaşması halinde, telif 
hakları ihlal edilen içerik sahipleri ve hükümet, 
korsanlıkla ilişkilendirilen İnternet sitelerinin 
kapatılması için mahkeme kararı çıkarılması 
talebinde bulunabilecekler. Bu sitelere reklam 
verenlerin, para aktarımına hizmet edenlerin 
ve internet hizmeti sağlayanlarının da ülke 
dışında faaliyet gösteren “korsan siteler”le 
bağları engellenecek.
Türkiye’de ise tasarıya karşı yürütülen 
kampanyaya destek verenler internettutulması.
com isimli sitede bir araya geldi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s140


