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İ nternet Teknolojileri Derneği (İNETD) ile Linux Kullanıcıları Derneği 
(LKD) Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa 
Akgül, Bilişim Dergisi’nin sorularını yanıtladı. İnternet’e merkezi 

kısıtlamalar getirmenin yarardan çok zarar vereceğine ve İnternet’in  
kolayca by-pass edilebileceğine değinerek, Youtube yasağı sırasında, 
Türkiye’nin Youtube’u oldukça yoğun kullandığına dikkat çekti. 
Bütün dünyada telekom operatörlerinin, İnternet’i algılamakta çok 
geciktiğini anlatan Akgül, İnternet’i merkezi olarak yasaklamaya  kalkmanın 
anti-demokratik ve etkisiz olacağını, ürküttüğü kurbağaya değmeyeceğini 
söyledi. 
Gelişmiş ülkelerin İnternet’ten daha fazla yararlandığını vurgulayan Akgül, 
bunun ilgili donanım, yazılım, danışmanlık ve çeşitli hizmetlerden elde 
edilen kazançlar şeklinde gerçekleştiğinin altını çizdi. 
Uluslar arası Telekomünikasyon Dünya Konferansı’nda alınan kararların 
tam ne olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşandığına değinen Akgül, 
“İnternet’in sahibi insanlıktır. İnternet, insanlığa, demokratik dünyanın 
bilinçli yurttaşlarına, tüketicilerine, girişimcilerine ve entellektüellerine 
aittir” dedi.

-İnternet Ekonomisi Değer Zinciri içerisindeki 
büyük oyuncuların ülkeleri bir yanda kendi 
çıkarlarını muhafaza etme, Afrika ve benzeri 
bölgelerdeki teknoloji anlamında geride 
kalmış ülkeler ise öte yanda bu ekonomiden 
daha fazla pay alma arzusuyla gitgide 
cepheleşiyor mu? Sayısal uçurumu kapatma 
amacının aksine uçurum büyüyor mu?

-Gelişmiş ülkeler İnternet’ten daha fazla 
yararlanıyorlar. Bu ilgili donanım, yazılım, 
danışmanlık ve çeşitli hizmetlerden elde 
edilen kazançlar şeklinde gerçekleşiyor. Ama, 
asıl kazanç, İnternet’i kendi ekonomileri, 
kendi iç işlerinde kullanmaları , inovasyonlar 
yoluyla olmaktadır. Sayısal uçurum ciddi 
bir vaka olarak dursada, İnternet ve temsil 
ettiği teknolojiler, gelişmiş ülkelerin dışında 
da ilginç gelişmelere kaynaklık edebiliyor. 
Dünyanın, sayısal uçurumu yok etme, 
İnternet”ten tüm insanlığı ileriye taşıyacak 
yapı ve projeleri üretmede pek etkin olduğunu 
söyleyemeyiz.

- Bu yıl 3-14 Aralık’ta, Dubai’de Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) en büyük 
etkinliklerinden birisi olan Uluslar arası 
Telekomünikasyon Dünya Konferansı (WCIT) 
toplandı. Konferansın diğerlerinden farkı 
1988 yılında 173 ülkenin katılımıyla hayata 
geçirilen Uluslararası Telekomünikasyon 
Düzenlemeleri’nin (ITRs) revize edilmesi 
oldu. Revize edilen düzenlemeler 
hangileridir?

-Çok genel olarak operatörleri, ağ güvenliğini, 
istenmeyen e-postaları, fiyatlandırmayı, enerji 
tasarrufunu, engelli erişimi, hizmetlerin 
durdurulması gibi konuları kapsıyor. Bu 
düzenlemeler 2015 de hayata geçecek. 
Uzmanların değerlerdirmesi bir yandan daha 
kötüsü olabilirdi,  öte yandan dünya için bazı 
düzenlemeler yapılabilirdi şeklinde.

- Amerika İnternet’in kontrolünün 
Birleşmiş Milletler’e (BM) devredilmesine 
rıza göstermeyeceğini en açık bir şekilde 

duyurdu. Birleşmiş Milletler’den kasıt, 
Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
miydi? 

-Evet. BM altında buna talip olan ve ilk 
akla gelen ITU. Temel yanlış, telekom 
İntenet’in altyapısıdır ama hepsi o kadardır. 
Bütün dünyada telekom operatörleri, 
İnternet’i algılamakta çok geçikti. ArpaNet 
Projesi oluşturulurken, AT&T ile yapılan 
görüşmelerde, AT&T ağ teknolojilerinde 
gelecek görmedi. Türkiye’de Türk Telekom 
(TT), Tr-net Projesi’ni, üniversitelerin bir 
projesi olarak algıldı. Ancak 2000’li yıllarda 
İnternet’in kendileri için önemini algıladılar. 
Almanya ve Fransa’da telekom operatörleri 
epey geri kaldı ve Avrupa Birliği’nde (AB) 
sayısal bölünme 1997’de ortaya çıktı.
İnternet, hiçbirimizin öngöremediği şekilde 
gelişiyor ve “yıkıcı” bir teknolojidir. Liderlik 
kimsede değildir, vizyonu, ufku, becerisi, ısrarı 
olan bir avuç kişi çok ilginç şeyler yapabiliyor. 
Sektörleri yeniden yapılandırıyor. Kanımca, 
sanayi devrimi boyutlarında köklü ve devrimsel 
bir gelişmeyi temsil ediyor. İnterneti kontrol 
etmeye çalışanlar, İnternet’in bu özelliğini 
kavrayamayan, İnternet, inovasyon, yaratıcılık 
ile demokrasi, ifade özgürlüğü arasındaki 
bağlantıyı göremeyen ülkelerdir.

- Dubai’de yapılan, 193 üye ülkenin yaklaşık 
170’inin hükümet düzeyinde temsil 
edildiği Uluslar arası Telekomünikasyon 
Dünya Konferansı’nın (WCIT) gündeminde 
İnternet’in geleceğine önemli etkileri 
olabilecek kararlar alındı mı? Bunlar, 
İnternet’in düzenlenmesinde ve 
yönetişiminde BM’ye bağlı ITU’nun dolayısıyla 
hükümetlerin yetkilendirilmesine ilişkin 
kararlar mı oldu? 

-Bu defa alınan kararlar, ITU geleneğine 
uygun şekilde alınmadı. Gelenekte bu karar, 
uzlaşmayla (consensüs) alınırdı. Oylama 
yapılmazdı. Alınan kararlara ülkeler uymak 
zorunda değil. 192 ülke var Birleşmiş 
Milletler’de. Bir emrivaki ile alınan kararlarda 
89 ülke evet, 40 ülke hayır, 15 kadar ülke 

İnternet’e merkezi 
kısıtlamalar getirmenin 
yarardan çok zarar 
vereceğine işaret eden 
Akgül, “Youtube yasağı 
sırasında, Türkiye Youtube’u 
oldukça yoğun kullanıyordu” 
dedi. Akgül,  “yıkıcı” bir 
teknoloji olan İnternet’in 
getirdiği değişimden zarar 
gören ve zarar göreceğini 
düşünenlerin tehdidi altında 
olduğunu belirtti.

İNETD Başkanı Akgül: Daha örgütlü 

olarak İnternet’e saldırmaya devam edecekler

http://www.bilisimdergisi.org/s150
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de tekrar düşünmek istedi. Bu tartışmanın 
dışında kalan ülkeler de var. 89/192 yüzde 
50 bile değil. Kararların tam ne oldugu 
konusunda kafa karışıklığı var. Niyetin, 
İnternet’i denetlemek, ülkelerin kontrolüne 
almak olduğu açık.

- Rusya, İran, Çin, Birleşik Arap Emirliği gibi 
ülkeler, ITU’nun dolayısıyla hükümetlerin 
İnternet’in düzenlenmesinde yetki sahibi 
olmasını savunuyorlar. Bu ülkelerin istediği 
yönetişim biçimi konferansta kabul edildi 
mi? İnternet üzerinde hükümetlerin kontrol 
yetkisinin artacağı, hükümetlerin İnternet’e 
müdahalesinin meşrulaşacağı iddia ediliyor. 
ABD ve AB ise şimdiki merkezi olmayan ve 
çok paydaşlı yönetişimi sayesinde İnternet’in 
özgür kalabildiği ve başarılı büyüdüğü 
gerekçesiyle ITU’nun yetkilendirilmesine 
kesin olarak karşı çıkıyor mu?

-ABD, AB, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, 
Şili, Costa Rica, Şili, Kenya gibi birçok ülke 
İnternet’in şu andaki yönetişim yapısını, 
yani merkezi olmayan ve çok paydaşlı yapıyı 
korumasını savunmaya devam ediyor.
Çin, Rusya ve Arap ülkelerinin başını çektiği 
grup ise, anti demokratik dünya görüşlerini 
ülkelerine empoze etmek için İnternet’i 
zapturapt altına almak istiyorlar. Demokratik 
dünyadaki İnternet kullanıcıları çeşitli 
kampanyalarla WCIT’de gerçekleşmeye 
çalışılanlara karşı tavır aldılar.

-WCIT toplantısında teknik ve politik 
kararlara ilişkin yönetişim şimdiki gibi mi 
kaldı? Yoksa bu kararlarda ITU dolayısıyla da 
hükümetler de yetki sahibi kılındı mı? 

-Benim anladığım kadarıyla henüz değil. 
İnternet’i yöneten yapılar; ICANN, IAB 
(Internet Architectural Board), IETF (Internet 
Enginnering Task Force) gibi yapılar. Bunların 
ITU kararlarıyla BM veya ITU’nun denetime 
geçmesi o kadar kolay değil. Niyetler ortada. 
Daha örgütlü olarak İnternet’e saldırmaya 
devam edecekler.
-Türkiye bu toplantıya katılmadan önce 
ülke görüşünü oluşturmak üzere sektör 

temsilcileri ile birlikte bir çalışma yaptı mı? 
Bu çalışmanın sonuçları toplantıda yaşama 
geçirildi mi? 

-Türkiye tam bir gizlilik içinde ve çelişkili 
davrandı. Sivil toplumu bilgilendirme, sivil 
topluma danışma, toplantıya sivil toplum 
temsilcilerini götürmek konularında hiçbir şey 
yapılmadı. Tipik devlet gizliliği ve biz her şeyi 
biliriz tavrı uygulandı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Kurultayı’nda 
“İnternetin Geleceği” panelinde bu konular 
gündeme geldi. Panelde, TBMM Bilişim 
ve İnternet Komisyonu başkan yardımcısı 
hükümet adına bir açıklama yaptı. AB’ye 
aday ülke olarak, AB’nin görüşlerine 
katılmak zorunda olduğumuzu ve bu yönde 
davranılacağı açıklandı. 

Bir hafta kadar sonra, aralarında Türkiye’nin 
de olduğu birçok ülke, AB ile birlikte hareket 
edecegini açıkladı. Bunu Dışişleri ya da 
Ulaştırma Bakanlığı veya Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) duymadık, 
ama uluslararası basından öğrendik. 
Bizim Türkiye’den kaç kişi gideceğini, 
hangi kurumları temsil edeceğini, kimlerin 
gideceğini öğrenmemiz mümkün olmadı. 

Ama, Türkiye , anlaşmayı imzalayan 89 ülke 
arasında idi. Demokrasi cephesi yerine sansür 
cephesini seçtik maalesef.

-İnternet’in gerçek sahibi kimdir, kim olmalı?

-İnternet, kimsenin planladığı bir şekilde 
gelişmedi. Tek bir ülkenin kontrolünde  değil. 
ICANN, IAM, IETF gibi yapılar, ABD ağırlıklı 
ama uluslararası yapılardır.
İnternet’in sahibi insanlıktır. İnternet, 
insanlığa, demokratik dünyanın bilinçli 
yurttaşlarına, tüketicilerine, girişimcilerine ve 
entellektüellerine aittir.

- İnternet tehdit altında mı? İnternet bir 
tehdit mi?

-İnternet doğal olarak tehdit altında. 

İnternet, “yıkıcı” bir teknoloji olduğundan, 
yıkılma tehlikesi olan, İnternet’in getirdiği 
değişimden zarar gören ve zarar göreceğini 
düşünenlerin tehdidi altında.Demokrasinin 
gelişimi, insanların bilgilenmesi, etkileşmesi, 
örgütlenmesi, öğrenmesine ortam sağladığı 
için tehdit olarak algılanıyor.
İnternet’in ortaya çıkardığı çözümü zor birçok 
sorun var. Bunları tehdit olarak görmek epey 
abartılı bir yaklaşımdır

-İnternet’e kısıtlama getirilmeli mi? Neden?

-İnternet’e merkezi kısıtlamalar getirmek 
sağladığı yarardan çok zarar olur ve 
kolayca by-pass edilebilir. Youtube yasağı 

sırasında, Türkiye Youtube’u oldukça yoğun 
kullanıyordu.
Ana sorun, neyin iyi neyin kötü olduğuna 
karar vermek mümkün değil. Her birey için 
bu kararlar farklı olacaktır. Bu nedenle 
merkezi olarak bunu yapmaya kalkmak, anti-
demokratik, etkisiz, ve ürküttüğü kurbağaya 
değmez. Çare, insanı temel almak, ona 
güvenmek, ona gerekli eğitimi ve araçları 
sağlamaktır. Bu nedenle “Filtre”, yasaklara 
karşıyım. İnternet Yaşamdır!

http://www.bilisimdergisi.org/s150


