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İnterneti kimsenin 
kontrol edemediği 
bir özgürlükler 
ağı olarak 
düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz

1960’lı yılların sonunda 
Amerikan ordusunun 
bir projesi ARPANET 

olarak başlayan internet günümüzde hemen 
herkes için hayati bir önem taşıyan bir hale 
geldi. Şirketler internetsiz iş yapamıyor, 
araştırmalar internet olmadan gelişemiyor 
ve insanlar internetsiz yaşayamıyor. Peki 
hayatımızda bu kadar rolü olan bu dev ağın 
sahibi kim? Aslında bu sorunun cevabını 
vermek pek kolay değil. İlk başta internetin 
sahibi yoktur, onu kullanan herkes sahibidir 
demek mümkün ama internetin nasıl 
işlediğine derinden baktığınız zaman ciddi güç 
odakları ve hiyerarşik bir yapı ortaya çıkıyor.

Omurgayı 6 firma elinde tutuyor

İnterneti temel olarak iki kısımda incelemek 
mümkün: bilgisayarları ve sunucuları birbirine 
bağlayan kablolar ve bu ağın üzerinde çalışan 
uygulamalar. İnternet omurgasını yüksek hızlı 
fiber optik kablolar oluşturuyor ve internet 

İnternetin sahibi kim?
omurgasını oluşturan bu kablo altyapısı birkaç 
büyük şirketin tekelinde.  Bu firmalar AT&T, 
UUNet, GTE Internetworking, Global Crossing, 
Qwest Communications ve PSINet’ten 
oluşuyor. Sadece UUNet internet omurgasının 
yüzde 30’una sahip konumda. Yerel telekomlar 
ülkeler içindeki omurgadan sorumluyken 
ülkeler arası iletişim bu devler tarafından 
sağlanıyor.

İnterneti internet yapan TCP/IP protokolü ve IP 
adreslemesinde de bir tekel bulunuyor. Dünya 
üzerindeki tüm IP adresleri ve DNS yapısını 
ICANN kontrol ediyor. ICANN’ın merkezi Los 
Angeles’ta bulunuyor. ICANN özerk bir yapı 
gibi gözükse de tamamen ABD kontrollü bir 
yapı. ICANN alan adları yapısının kontrolünden 
bir ülkenin sahip olabileceği IP numarası 
sayısına kadar çok büyük yetkilere sahip. 
ICANN eğer isterse bir ülkenin tüm internet 
erişimini kesebilecek yetkiye sahip. Böyle bir 
olay şu zamana kadar hiç yaşanmadı ama bu 
hiç yaşanmayacak anlamına da gelmiyor.

Devler arenası
İnternetin temel altyapısında çok ciddi bir 
hiyerarşi ve güç odakları var. Bunun yanında 
internet üzerindeki uygulamalarda da 
büyük bir tekelleşme bulunuyor. İnternette 
milyonlarca site olmasına rağmen internet 
trafiğinin büyük bir kısmını Google, 
Facebook, MSN, Yahoo, Youtube gibi siteler 
oluşturuyor. Hatta çoğu sıradan kullanıcı 
İnternet’i Google’dan ibaret olarak sanıyor. 
Netmarketshare araşırma firmasının 
verilerine göre Google şu an dünya üzerindeki 
arama motoru pazarının yüzde 84.16’sına 
sahip. En yakın rakibi Yahoo’nun pazar payı 
sadece yüzde 7.61. Eğer Google veri tabanında 

yoksanız internette var olma şansınız 
neredeyse yok gibi. Hatta şirketlerin gelirlerini 
Google’daki arama sonuçlarındaki sıralamalar 
belirliyor. Hangi sitenin hangi sırada yer 
alacağına Google karar veriyor ve Google’dan 
atılırsanız tekrar girme şansınız yok gibi. 
Google çoğu internet uzmanı tarafından Büyük 
G olarak anılıyor.

İnternet üzerinde en çok kullanılan uygulama 
kuşkusuz e-posta. E-posta alanında üç büyük 
oyuncu pazarın büyük bir kısmına sahipler. 
Bunlar Gmail, Hotmail ve Yahoo Mail. 
Comscore’un rakamlarına göre Hotmail 325 
milyon aktif kullanıcıya sahip. Hotmail’i, 298 
milyon ile Yahoo Mail ve 289 milyon kullanıcı 
ile Gmail takip ediyor. Yaklaşık 900 milyon kişi 
epostasını bu üç servisten alıyor.

İnternetteki bir diğer popüler uygulama 
sosyal ağlarda da büyük bir tekelleşme var. 
Facebook 1 milyar kullanıcıya sahip. İnsanlar 
en özel anlarını, fotoğraflarını Facebook 
üzerinde paylaşıyor. Facebook’un sahip olduğu 
veritabanının değeri parayla ölçülemeyecek 
kadar değerli.

Tekellerin hegemonyası
İnternet’i Amerika keşfetti, Amerika 
yaygınlaştırdı ve şu anda Amerika 
kontrol ediyor. İnternet altyapısından, IP 
numaralandırmasına, DNS yapısına, internet 
üzerindeki popüler uygulamalara kadar 
her alanda yoğun bir Amerikan hakimiyeti 
görüyoruz. İnternet büyük tekellerin 
hakimiyeti altında ve bu tekeller her geçen 
küçük firmaları yutarak daha da büyüyorlar. 
Böyle bir ortamda internetin sahibi yoktur 
diyebilir miyiz?...
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