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İ n t e r n e t  i z l e n i y o r

?

Bilkent Öğretim Üyesi Doç. Akgül: 
Devletlerin refleksi,  İnternet’i kontrol etmek olduğundan 
uluslararası normların gelişip uygulanması vakit alacak

“Dosya” sorularımızı, sektörde 
“internet’in babası”, kendi deyimiyle 
“dedesi” sayılan, Türkiye’de İnternet 

ve telekomünikasyon konularında otorite 
kabul edilen, İnternet ve bilgi toplumuna geçiş 
konularında önemli katkılarda veren bilim adamı, 
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül 
de yanıtladı. İlk basılı Türkçe İnternet kitabı 
olan “İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve 
Olanakları”nın yazarı olan Akgül, İnternet 
Kurulu, Kamu-Net, TOBB ve Türkiye Bilişim 
Derneği Yönetim Kurulu’nda görev aldı. İnternet 
Teknolojileri ve Linux Kullanıcıları dernekleri 
başkanlıklarını yürüten Akgül, İnet-tr İnternet 
Konferansları, Akademik Bilişim ve İnternet 
Haftası’nı düzenleyen ekibin başında yer alıyor. 

“BTK’nın, servis sağlayıcılara koyduğu sunucular 
yoluyla dinleme yeteneği kazandığı”na ilişkin 
bir iddia olduğunu anımsatan Akgül, Birleşmiş 
Milletler (BM) ile Avrupa Konseyi’nin (AK), 
“İnternet Hakları Evrensel Beyannamesi” 
denilebilecek bir metin yayınladığına değindi. 
Akgül, söz konusu metinlerin esas alınarak 
kişisel verilerin korunması, kişi ve haberleşme 
özgürlüğüne saygı gösterilmesini isterken bunun 
hayata geçmesinin uzun zaman alacağını söyledi. 

“İnternet, haberleşme ve mahremiyet”in temel 
insan hakları olduğuna işaret eden Akgül, sanal 
ortamda izlenmenin “pek çok boyutta” tehlike 
oluşturabileceğine dikkat çekti. İnternet’te 
izlenmemek için yapılacak ilk işin, “Sağlam bir 
işletim sistemi seçip onu güncel tutma” olduğunu 
belirten Akgül, bir Linux türevi kullanılmasını 
önerdi. Akgül ayrıca, firewall bulundurma, 

“İnternet, haberleşme ve mahremiyet temel insan haklarıdır” diyen 
Akgül, BM ile Avrupa Konseyi ilkelerinin esas alınması ve tüm 
süreçlerin açık ortamlarda uzman, STK ve yurttaşların katılımıyla 
tartışılmasından yana. Akgül, ilgili yazılım ve planların kamuoyunun 
güvendiği bağımsız uzmanlarca denetlenmesi gerektiğine inanıyor.
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-Sizce dünyada İnternet akışı nasıl izliyor, 
mailler nasıl okunuyor? Yani İnternet’te 
kimler tarafından izleniyoruz?

- Devletler, ve büyük ISP’lerin okuduğu, 
üzerinde veri madenciliği yaptığını biliyoruz. 
Snowden’in ifşa ettiği Prizma hiçbir şüpheye 
meydan bırakmadan ABD’den yurt dışı trafiği, 
arada yurt içi trafiğini de izlediğini gösterdi. 
Daha önce de AB,  ABD’nin “Etobur” programı 
ile İnternet’i dinlediğini ortaya çıkartmıştı. 
Türkiye’de çeşitli güvenlik birimlerin herkesin 
telefonunu dinlemek için mahkeme kararı 
aldığını biliyoruz.
Prizma’da gördüğümüz, sunuculara NSA’nın 
(Ulusal Güvenlik Kurumun) kontrolsüz girdiği 
ve izlediğini gerçeğidir. Türkiye’de de servis 
sağlayıcılara BTK’nın koyduğu sunucular 
yoluyla dinleme yeteneği kazandığı ortalıkta 
dolaşan bir iddia idi. Bunlar yoluyla, mahkeme 
kararıyla dinleme yapıldığı iyimser bir 
yorumdur.

- İnternet’te izlenmenin devlet, kurum 
ve kişiler açısından yasal dayanağı, 

gerekçesi ve amacı nedir? Bunun nasıl bir 
yararı var?

-Devletler, genelde ulusal güvenlik, suçu 
önlemek gerekçelerini kullanarak ya açık 
yasal, ya gizli yasal ya da gizli ve yasal olmayan 
yollarla dinliyorlar.  ABD’de 11 Eylül’den sonra 
gizli mahkemelerde, aileye haber vermeden, 
avukat olmadan yargılama ve hatta infaz 
mümkündü. Biraz törpülendi ama hâlâ gizli 
mahkemelerin varlığı geçerli.
Dinlemenin,  dinlenen kişi/kurum üzerinde 
bir avantaj sağlaması mümkün. Ticari sırları 
elde etme, sağlık, siyasal, cinsel, finansal vs 
bilgileri elde edip bunlardan çeşitli şekillerde 
yarar sağlanabilir. Ayrıca, ihalede daha iyi bir 
teklif vermek, bazı mahrem bilgileri basına 
sızdırmak,  şantaj yapmak vs gibi durumlar söz 
konusu.

-Sanal ortamda izlenmek kişiler açısından 
ne gibi tehlike ve sıkıntı yaratıyor?

-Tüm mahrem bilgiler ele geçtiği için pek 

bağımsız programlarla bilgisayarın denetlenmesi, virüs ve casus programlara karşı 
önlem alıp “bulut”lardan uzak durmanın da yararlı olduğunu söyledi. Webte dolaşırken 
mümkün olduğunca https kullanılmasını isteyen Akgül, hassas mesajların şifrelenerek 
gönderilmesi ve saklanmasında yarar görüyor. 

Sanal ortamda temel hak ve özgürlükleri sınırlayan izlemeyi önlemek için ulusal ve 
uluslar arası alanda BM ve AK ilkelerini esas alan bir bakış açısıyla bir yapılanmaya 
gidilmesi gerektiğini vurgulayan Akgül, tüm süreçlerde yönetişimin öneminin altını 
çizdi. Akgül, ilgili yazılım ve planların kamuoyunun güvendiği bağımsız uzmanlarca 
denetlenmesi gerektiğini belirtip “Çözüm, yönetişim ilkeleri uyarınca, yurttaşlar olarak 
aktif olmamızda” dedi. 

çok boyutta tehlike arz edebilir. Bunlar az 
önce söylediğimiz gibi, ticari, mesleki, politik, 
cinsel, finansal, vs olabilir. Banka hesaplarını 
boşaltmaktan, ticari fikirlerini senden önce 
kullanmak, başkasına satmak, şantaj yapmak 
gibi pek çok boyutta olabilir.

-Haberleşme özgürlüğü, temel haklar 
ve kişisel bilgilerin korunması açısından 
İnternet’te daha özgür hareket edebilmek 
için hangi ulusal ve uluslar arası 
düzenlemelerin uygulamaya konulması 
gerekli, bu açıdan neler yapılmalı?

-İnternet, kimsenin beklemediği bir hızla 
gelişti. İlk tasarlayanlarda iyi niyetle hayata 
geçirmeye çalıştılar. İnternet’i en başta 
çalıştırmak, çok emek isteyen çok zor bir 
işti. Güvenlik, mahremiyet konularına sıra 
gelmemişti. İyi niyet öncelikli idi. Devletler 
de İnternet’in boyutlarını çok geç fark etti. 
Dünyanın pek çok ülkesinde demokrasi yok, 
olanlarda da çeşitli sıkıntılar var. Genel 
olarak devletlerin refleksi,  İnternet’in 
önünü açmak değil, onu kontrol etmek. Bu 
nedenle, uluslararası normların gelişmesi ve 
uygulanması vakit alacak. Aslında,  Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Konseyi, İnternet’i temel 
insan hakkı olarak tespit etti ve İnternet 
hakları Evrensel Beyannamesi diyebileceğimiz 
bir metin yayınladı. Bunların esas alınması, bu 
ilkeler üzerinde kişisel verilerin korunması, 
kişi özgürlüğüne ve haberleşme özgürlüğüne 
saygı gösterilmesi yeter.
Ama, bunun hayata geçmesi daha uzun vakit 
alacaktır.
İnternet’in insanın gelişmesi, birey olarak 
varlığını sürdürmesi, topluma aktif olarak 
katılması için elzem ve vazgeçilmez bir araç 

olduğunu algılayıp, bunu devletlerden, siyasal 
partilerden istemeliyiz. İnternet, haberleşme 
ve mahremiyet temel insan haklarıdır. Bunu 
yurttaşlar olarak ısrarla istemeliyiz.

-İnternet’te izlenmemek için neler 
yapılabilir?

-Öncelikle bilinçli bir yurttaş olarak bu 
konuyu sürekli takip etmeli, bilgimizi sürekli 
güncellemeliyiz. İlk yapılacak iş, sağlam bir 
işletim sistemi seçmek ve onu güncel tutmak 
olmalıdır. Ben bir Linux türevi kullanılmasını 
öneririm. Bunun ötesinde koruyucu ateş 
duvarı (firewall)  bulundurmalı, bağımsız 
programlarla bilgisayarınızı denetlemenizde 
yarar var. Linux kullanırsanız, virüslü 
programlardan korkmanıza gerek yok. 
Aksi takdirde virüs ve casus programlara 
karşı tedbir almalısınız. Bulutlardan uzak 
durmakta da yarar var.  Webte dolaşırken, 
mümkün olduğunca https kullanmanızda 
yarar var. Hassas mesajlarınızı, şifreleyerek 
göndermenizde ve saklamanızda yarar var. 
PGP yazılımı özgür bir yazılımdır, her işletim 
sistemi için sürümü vardır. Ben bu konuda 
uzman değilim. Başka uzmanları da takip 
etmenizde yarar var.

-Sanal ortamda temel hak ve özgürlükleri 
sınırlayan izlemeyi önlemek için hem 
ulusal hem de uluslar arası alanda nasıl 
bir yapılanmaya gidilmeli? Nasıl bir 
model öneriyorsunuz?

-BM ve Avrupa Konseyi ilkelerini esas alan 
bir bakış açısıyla başlamalı. Tüm süreçlerde 
yönetişim gerekli. Yani bu süreçler, açık ve 
katılımcı olmalı.  Konular, açık ortamlarda 
uzman, STK ve yurttaşların katılımı ile 
enine boyuna tartışılmalı. İlgili yazılım ve 
planların kamuoyunun güvendiği bağımsız 
uzmanlarca denetlenmesi gerekir. Çözüm, 
yönetişim ilkeleri uyarınca, yurttaşlar olarak 
aktif olmamızda. Uluslararası camiada 
uzman STK’lar var. Onlarla dayanışma içinde 
olmalıyız. Çözümleri hep birlikte bulmalı ve 
takip etmeliyiz.
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