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Korsan film indirenin 
İnternet’i kapatılacak
İnternet sansüründe dünyada başı çeken ülkeler arasında 
bulunan Türkiye, yeni bir yasaklama hazırlığında…
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Türkiye İnternet ile çok geç tanışmadı ama Türkiye’nin İnternet 
yolculuğu sancılı ve sıkıntılı oldu. İnternet’i bir fırsat yerine bir 
tehdit olarak algılayan yöneticiler uzun yıllar boyunca Youtube, 
Wordpress gibi popüler siteleri yasakladılar. Binlerce site, 

İnternet sansüründen payını aldı. Youtube’a erişim yoğun toplum baskısı 
yüzünden açılsa da hâlâ binlerce siteye erişim yapılamıyor. İnternet 
sansürü zamanla azalacağı yerde daha da arttı. Türkiye’deki yasakçı 
ve sansürcü İnternet anlayışı bir üst seviyeye çıkmaya hazırlanıyor. Şu 
zamana kadar sadece sitelerle sınırlı olan yasaklar artık kullanıcıların 
İnternet bağlantısının kesilmesine kadar gidecek. Yakında İnternet 
sansürünün yanında bireysel İnternet erişiminin de engellemesi ile 
tanışacağız.

Türkiye’de 510 sinema salonuna sahip Mars Entertainment’in CEO’su 
Muzaffer Yıldırım, korsan film indirenlerin İnternetinin kesileceği 
bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yıldırım’ın söyledikleri 
hayata geçerse illegal yollardan film indirenlerin IP numaraları tespit 
edilecek ve servis sağlayıcı tarafından bu kişilerin İnternet bağlantısı 
kesilecek. Korsanı engellemek için getirilmesi planlanan bu tasarı 
birçok olumsuzluk içeriyor. Bu tasarı ile birlikte bir anayasal hak olan 
iletişim özgürlüğü yasak kapsamına alınacak. Türkiye’de İnternet evlerde 
kablosuz ağlarla birden fazla aile bireyi tarafından kullanılıyor. Söz 
konusu tasarının hayata geçmesi ile evin küçük çocuğunun İnternet’ten 
bir film indirmesi ile tüm ailenin İnternet iletişimi kesilebilecek.

 Korsanlığın boyutları

Korsan film, yazılım ve müzik İnternet dünyasının en büyük sorunlarından 
birisi. Korsan yüzünden birçok sanatçı ve yapımcı zor durumda kalıyor. 
Korsan pazarının büyüklüğü milyarlarca doları buluyor. Tüm dünyada 
korsanla mücadele için değişik alternatifler üzerinde çalışılıyor ama 
İnternet’i tamamen kapatmak bu mücadelenin enstrümanlarından birisi 
değil.

Business Software Alliance’ın (BSA) 2012 yılında yaptığı bir araştırmaya 
göre dünyadaki bilgisayarların yüzde 57’sinde korsan yazılım bulunuyor. 
Araştırmaya göre korsan kullanıma en fazla gelişmekte olan ülkelerde 
rastlanıyor. Dünyadaki en az korsan kullanım oranına sahip olan ülke 
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