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Derin internet
İnterneti kontrol altına alma 

çalışmaları gereksiz. Tüm illegal 
aktiviteler normal kullanıcının 

ulaşamadığı derin internette 
gerçekleşiyor.

Özellikle demokrasinin tam olarak 
yerleşmediği ülkelerde, devletler interneti 
kontrol etmeyi çok seviyorlar. İnternet 

üzerinde yapılan iletişimin denetlenmesi, tehlikeli 
görünen sitelerin yasaklanması bu ülkelerde 
çok yaygın. Oysa bildiğimiz görünen internet, 
gerçek internetin sadece yüzde 1’ini oluşturuyor. 
İnternetin geri kalan yüzde 99’u ise görünmüyor. 
Bu görünmeyen internet “derin internet” olarak 
adlandırılıyor.

İnternetteki web sitelerin yaklaşık yüzde 54’ünü 
veri tabanları oluşturuyor. Bu veri tabanları arama 
motorları tarafından indekslenmiyor. İnternetin 
yüzde 13’ünü de dışarıdan erişilemeyen intranetler 
oluşturuyor. Diğer taraftan derin internetin en 
derin kısmında da gizli siteler yer alıyor. Bu gizli 
sitelere normal web tarayıcılarla ulaşılamıyor. 

Soğan gibi bir ağ: Tor
Gizli sitelere ulaşmak için Tor ağına bağlanmak 
ve Tor tarayıcı kullanmak gerekiyor.  Tor ağı 
günümüzün en güvenli ağlarından biri. Tor ağı bir 
soğan yapısına benziyor ve katmanlardan oluşuyor. 
Tor ağında her katman, noktadan noktaya ağ 
mimarisinden meydana geliyor ve şifreleniyor.  
Her katmanda iletişim şifreleniyor ve ağ üzerinde 
farklı noktalara gönderiliyor. Bu yüzden iletişimin 
izlenmesi mümkün değil. Tor ağında merkezi bir 
yapı yok ve ağın bir sahibi bulunmuyor. Amerikan 
Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA), Tor’u “internetin 
güvenlik alanında kralı” olarak tanımlıyor. 

Gizli 
siteler Tor 
ağı üzerinde 
yer alıyorlar. 
Bu sitelerin 
adresleri 
normal web 
adreslerinden 
farklı. Adresler 
.onion uzantısını 
kullanıyor ve sitelere 
Tor üzerinde çalışan 
özel dağıtık DNS yapıları 
ile ulaşılıyor. Bu sitelerin 
bazılarının adresleri açık. 
Tor wiki’lerinde bu adreslere 
ulaşılabiliyor. Bazı siteler ise 
tamamen gizli ve adresi sadece bilen 
girebiliyor. 

Derin internette yasadışı herşeyi bulmak 
mümkün. Kiralık katillerden, online 
uyuşturucu pazarlarına, silah dükkanlarından, 
çalıntı mal pazarlarına aklınıza gelecek her türlü 
yasadışı şey derin internette var. Bu sitelerin 
nerede olduğunu tespit etmek mümkün değil. 

Bu yüzden yasadışı iş 
yapanlar yakalanma 
korkusu olmadan bu 
siteleri kullanıyor. 
Derin internet terörist 
örgütlerin de kullandığı 

bir ortam. 

Derin internetin para birimi 
ise Bitcoin. Derin internette 

tüm alışverişler Bitcoin ile 
gerçekleşiyor. Bitcoin’in tercih 

edilme nedeni ise para biriminin tamamen 
anonim olması. Bitcoin’in kime ait olduğunu tespit 
etmek mümkün değil. Ayrıca yapılan işlemlerin 

takibi de mümkün olmuyor. Derin internette 
yasadışı para transferleri Bitcoin kullanılarak 
yapılıyor. Hatta sırf illegal işler için kullanılan yedi 
emin para ödeme sistemleri bile bulunuyor. Bu 
sistemler yasadışı para alışverişlerinde “güvenli” 
bir aracı rolü üstleniyor. 

Yasadışı pazar yeri: Silk Road
Derin internette en popüler yasadışı pazarlardan 
birisi Silk Road adında bir pazaryeriydi. Silk 
Road üzerinde uyuşturucu ticareti yapılıyordu 
ve uyuşturucu kartelleri alışverişlerini oradan 
gerçekleştiriyordu. 2013 yılında FBI uzun süren 
bir araştırma sonucunda Silk Road’un sahibi 
Ross William Ubricht’i tespit etti ve tutukladı. Silk 
Road kapandıktan birkaç ay sonra Silk Road 2.0 
açıldı.  Ama onun ömrü de fazla uzun olmadı ve 
2014 yılında FBI tarafından kapatıldı. Şu an derin 
internette Silk Road benzeri irili ufaklı bir çok 
site bulunuyor. Bu sitelerin çoğu ABD dışında ve 
regülasyonların zayıf olduğu yerlerde olduğu için 
hiç bir şey yapılamıyor.

Devletler normal interneti izlemek, denetlemek 
ve sansürlemek yerine derin internete 
bakmalılar. Normal internette normal insanlar 
yer alıyor. Yasadışı aktiviteler ise derin internette 
gerçekleşiyor. Amacınız gerçekten suçluları 
yakalamaksa öncelikle bakmanız gereken yer derin 
internet olmalıdır. Normal interneti izlemek ve 
sansürlemek baskı rejimi yaratma ve toplumları 
kontrol altına alma çabası dışında hiç bir şeye 
yaramayacaktır.
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