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Facebook yerine 
özgür sosyal ağlar

Tek amacı kar maksimizasyonu olan bir sosyal 
ağdan, kişisel verilere saygı beklemek saflıktır Geçtiğimiz ay Facebook gizlilik ayarlarında değişiklik yapacağını 

açıkladı. Yeni değişiklikler firmanın kullanıcı bilgilerini Instagram’la 
paylaşmasına olanak tanıyor ve e-posta alımını sınırlama konusunda 

esneklik getiriyor. Bu değişiklik tasarısı Facebook kullanıcılarının ve kişisel 
haklar örgütlerinin büyük tepkisini çekti. ABD’nin kişisel haklar konusunda 
en büyük iki örgütü Electronic Privacy Information Center ve Center for 
Digital Democracy, Facebook’un yeni gizlilik ayarları tasarısına savaş açtı.

Geçen Nisan ayında da firma FCC tarafından kullanıcılarını istediklerinden 
daha fazlasını paylaşmak zorunda bıraktığı için suçlanmıştı. Sonunda 
FCC ile anlaşma yoluna giden firma gizlilik ayaları konusunda değişikleri 
önceden bildirme ve bağımsız denetleme kuruluşları tarafından 
denetlenmeyi kabul etmişti.

Aynı Windows gibi

Facebook sürekli olarak kişisel verilerin gizliliği ihlalleri ile suçlanıyor 
ama insanlar söylenseler de Facebook’u kullanmaya devam ediyorlar. 
Facebook’u bu açıdan Windows’a benzetiyorum. Herkes onu eleştiriyor ama 
yine de kullanıyor. Facebook sanki doğduğumuzdan beri hayatımızdaymış 
gibi hissettiriyor ama bu popüler sosyal ağın geçmişi oldukça yeni. 
Facebook 2004 yılında kuruldu ve gerçek anlamda popüler olması 2007 
yılını buldu. Yani topu topu 5 senedir Facebook kullanıyoruz ama onsuz 
da yapamıyoruz. İnsanlar Facebook kullanırken, Facebook’un borsaya 
kote, 4500 çalışanı olan, kar amaçlı bir şirket olduğunu unutuyorlar. Sanki 
Facebook amme hizmeti yapan bir site ve insanların haklarını gözeten 
bir sevgi kelebeği. Facebook diğer tüm ticari şirketler gibi birincil amacı 
kar maksimizasyonu olan bir şirket. Ona abone olduğunuz zaman onun 
kurallarını kabul etmeniz gerekiyor. Facebook belki sizden abonelik 
ücreti almıyor ama sizin paylaşımlarınızdan ve sizin bilgilerinizden para 
kazanıyor. Esasında Facebook sizin özel hayatınızı başkalarına satıyor ve 
siz bunu gönüllü olarak kabul ediyorsunuz. Böyle bir yapıda kişisel verilerin 
mahremiyetinden bahsedemezsiniz. Facebook’ta paylaştığınız resimler, 
yazıların telif hakkı benimdir diyemezsiniz. Ya bunu kabul edeceksiniz ya da 
kullanmayacaksınız.

http://www.bilisimdergisi.org/s149
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Facebook’a alternatif 3 özgür ağ

İster Facebook olsun ister başka birisi, 
sosyal ağın sahibi bir ticari şirket olduğu 
sürece bu sorunlar devam edecek. Kullanıcı 
haklarının savunulduğu, kişisel mahremiyetin 
korunduğu, ticari kaygılar taşımayan bir sosyal 
ağ sadece açık kaynak kodu ile mümkün. Bu 
yapı için sadece açık kaynak kodu da yeterli 
değil. Ayrıca bu ağın bir sahibinin olmaması 
gerekiyor. Ağın tamamen dağıtık bir yapıda, 
merkezi yönetime sahip olmayan bir mimaride 
olması şart. Şu an bu konuda başarılı bir 
şekilde yürüyen 3 aktif proje var: Diaspora, 
Friendica ve FreeNet.

Henüz test aşamasında olan Diaspora, dağıtık 
sosyal ağların en popüler olanı. Merkezi 
bir sunucuya sahip olmayan Diaspora’da 
kullanıcılar kendi sunucularını kuruyorlar 
ve diğer sunucularla bağlantıya geçiyorlar. 
New York Üniversitesi’nden dört öğrencinin 
başlattığı Diaspora projesi tamamen açık 
kaynak kodlu ve Github üzerinde geliştiriliyor. 
Kullanıcılar kendi sosyal ağ sunucularına 
sahip oldukları için tüm kontrolü ellerinde 
tutuyorlar. Diğer Diaspora kullanıcılarıyla 
bağlantıya geçmek de çok kolay ve Diaspora 

ana sunucusu sadece bir indeks işlevi görüyor. 
Diaspora’ya aynı zamanda Facebook, Twitter, 
Tumblr gibi diğer sosyal ağlardan gelen veriler 
de entegre edilebiliyor. Diaspora’nın en büyük 
dezavantajı kullanıcıların kendi sunucularını 
kurmaları gerekmesi. Bu barındırma için bir 
ücret ödenmesi ve biraz teknik bilgiye sahip 
olma gerekliliği anlamına geliyor. Ama bu 
sistemin yaygınlaşması ile sunucu kurulum 
işlemleri sıradan bir kullanıcının anlayacağı 
şekilde kolaylaştırılabilir ve reklam destekli 
ücretsiz barındırma servisleri de devreye 
girebilir.

Diaspora’nın en büyük rakibi ise Friendica. 
Diaspora ile benzer bir yapıya sahip olan 
Friendica daha kolay kullanımı ile göz 
dolduruyor. Friendica’nın kurulumu çok daha 
kolay ve friedica.com sitesi yeni başlayanlar 
için kolay anlaşılır kurulum rehberleri 
sunuyor. Ayrıca kullanıcılar isterlerse kendi 
sunucularını kurmak yerine halka açık ücretsiz 
Friendica sunucularını da kullanabiliyorlar.

Tamamen dağıtık sosyal ağ: FreeNet

1999 yılında kurulan FreeNet ise bir sosyal 
ağdan çok bir forumu andırıyor. FreeNet’in 

diğerlerinden en büyük farkı tamamen P2P 
yapıda olması. FreeNet sunucu tabanlı 
değil ve tamamen dağıtık yapıda. FreeNet’e 
bağlanan her kullanıcı, verilerin bir kısmını 
kendi üzerinden paylaşarak katkıda bulunuyor. 
Torrent sistemine benzeyen bu yapı dosya 
paylaşımı yerine veri ve bilgi paylaşımına 
olanak tanıyor. FreeNet üzerindeki tüm veriler 
kriptolu, parçalara bölünmüş durumda ve 
bir veriyi kimin girdiğini takip etmek veya 
sansürlemek pratikte imkansız. Herhangi 
bir sunucu kurma zorunluluğu getirmeyen 
FreeNet’i kullanabilmek için sadece bir 
masaüstü uygulamasını kurmak yeterli. 
FreeNet, Çin, Ortadoğu gibi internetin 
sansürlendiği ve kontrol altında tutulduğu 
yerlerde yaygın olarak kullanılıyor.

Bir milyar kullanıcıya sahip olan Facebook’un 
sosyal ağlar alanında hakimiyetinin daha uzun 
bir süre süreceği net bir gerçek. Ama borsaya 
açılmasıyla beraber giderek daha fazla 
ticarileşen ve kullanıcılarının kişisel haklarına 
hiç önem vermeyen bu yapıdan kopmalar 
olacaktır. Kişisel verilerine önem veren, 
paylaşımları üzerinden para kazanılmasını 
istemeyen, kendini özgür bir şekilde ifade 
etmek isteyen bilinçli kullanıcılar özgür sosyal 
ağlara yönelecektir. Önümüzdeki dönemde 
özgür sosyal ağlar nasıl gelişecek beraberce 
izleyeceğiz.
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