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Merhaba
Son günlerde çoğumuzun e-posta veya sosyal 
medya hesaplarının bulunduğu uluslararası 
bilişim şirketleri, tuttukları verileri kısmen 
de olsa bağlı oldukları ülkelerin yetkilileriyle 
paylaştıklarını ifade ettiler...  Şirketler, 
açıklamalarda  ellerindeki tüm bilgileri servis 
etmediklerini belirterek biz kullanıcıları yüreğine 
de su serptiler. 

Doğrusu, kişisel bilgilerimiz (dini, köken, sağlık, 
özel yaşam, alışkanlıklar, davranış şekilleri ve 
şifrelerimiz gibi) her zaman birilerinin iştahını 
kabartmıştır. Günümüzde kişisel bilgilerimizin 
bilgisayarlarda, sunucularda, bulutta kısaca 
sayısallaştırılarak bir yerlerde saklanması da bu 
iştahı iyice artırıyor. Yasal düzenlemelerle bir 
dereceye kadar kişisel verilerimizin koruması 
olası. Ancak ne olursa olsun kişisel verilerimiz 
gizli servislerin, demokrasiden haz almayan 
yönetimlerin veya kimi çıkar çevrelerinin 
her zaman ilgisini çekecek…  Öte yandan, 
kişisel verilerle ilgili olanlar sadece yukarıda 
saydıklarımız değil. Çünkü sorun yalnızca hukusal 
değil aynı zamanda felsefi/etik ve bireysel… Önce 
mesleklerimizden arınarak kendimize şunu 
sormamız gerek: Başkasının kişisel bilgisi benim 
için çekici midir? Dedikodu programları, magazin 
o kaçtı/bu yakaladı cinsi tv izlencelerini ne kadar 
izliyorum? İnsanları işlerine mi, yoksa özel 
yaşamlarına göre mi değerlendiriyorum?  Kişisel 
verilere giren bir takım kimliksel özellikler, 
insanlarla iş yapma alışkanlıklarımı ne derece 
değiştiriyor? Bu konuda kendimize soracağımız  
soru çok… 

Sayısal çağ öncesi kişisel bilgilerimiz,  
kısıtlı, dağınık ve ulaşılması zor bir biçimde 
kayıtlanıyordu. Oysa artık her birimizin için 
internette pek çok kişisel veri yığını var. 
Bu yığınları bir araya getirip sazlı sözlü bir 
biyografi hazırlamak da işten değil… Bu 
durumda şu soruyu da sormak gerekecek 
sanırım: Kendi kişisel bilgilerim, benim 
neyim olur? Annem, babam, akrabam, maddi 
büyüklüğüm, manevi varlığım veya mide, dalak, 
bağırsak gibi bir organım mı olur? Beynimde 
değil de sayısal ortamda tuttuğum kişisel 
bilgim en az kendi bedenim kadar “ben” değil 
midir? Hatta bu düşünceyi biraz abartalım; 
ya kişisel bilgilerimiz bizi temsil etmiyor da 
biz kişisel bilgilerimizi temsil ediyorsak ne 
olacak? Öyle değil mi, her geçen gün sayısal 
ortamda artan kişisel bilgilerimiz belki de biz 
ölene kadar Zetabayt’lar düzeyine ulaşacak 
(genlerimiz, hücrelerimiz derken bu sayıyı 
aşmak da mümkün)ve biz, kanlı-canlı insanlar 
ölümlü olmamıza karşın, sayısal verilerimiz 
sonsuza kadar yaşamayı başaracak...
 
Sözü biraz uzattım, çünkü bu sayımızda kişisel 
verilerimizin güvenliğine ve son günlerdeki 
ihlallere odaklandık… “Kişisel bilgilerimiz 
rahatsız” başlığını da bunu vurgulamak için 
kapağımıza koyduk… Kuşkusuz dergimizde 
ilginizi çekecek tek konu bu değil: Söyleşi, 
haberler ve köşe yazılarımızla eylül sayımız yine 
dop dolu… Herkese iyi okumalar diliyorum…

http://www.bilisimdergisi.org/s157

http://www.bilisimdergisi.org/s157

