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Merhaba

Büyük bir şirketin genel müdürü, sözgelimi Gürsu Bey,  tavsiye ile iş yapan bir siber güvenlik şirketine, 

sözgelimi adı Çetinceviz , konuk olur. Bir Çetinceviz çalışanı, isterse Gürsu beyin şirketinin bütün 

e-posta trafiğini on dakikada durdurabileceğini iddia eder. Gürsu Bey inanmaz. Çünkü şirketinin oldukça 

büyük bir bilişim bölümü vardır. Üstelik yıllardır piyasada adı sanı iyi bilinen bir güvenlik şirketiyle de 

çalışıyorlardır… Gürsu Bey, hodri meydan der…  Çetinceviz çalışanı da işe girişir ve on dakika içinde 

Gürsu Bey, şirketinden e-posta alamaz ve başka yere de e-posta atamaz, hale gelir, dahası şirketin  bir 

süre dünyayla internet üzerinden iletişimi kesilir. Gürsu Bey şaşkındır.    

Gürsu Bey şirketine döndüğünde  bilişim güvenliği elemanlarını çağırıp rapor ister. Saldırı bir DDoS 

(Dağıtılmış hizmet reddi) saldırısıdır. Ancak bu karmaşık saldırılar için elemanlar yeterli bilgi sahibi 

değildir. Dahası destek alınan güvenlik firması da bu konuda gereken uyarıyı yapmamıştır.  

Gürsu bey, bu kadar bilişim harcamasına karşın bu çok büyük şirketin 
internet trafiğinin bir kişi tarafından kolayca felç edebileceği gerçeğini 
anlamış ve korkuya kapılmıştır…

Gürsu Beyin sorunu bugün hepimizin sorunu. Ne kadar güvenlik önlemi 
alırsanız alın, sizden birkaç adım önde olan birbilgisayar korsanının 
kuracağı bir düzenin içine düşme olasılığımız her zaman var. Çünkü artık 
güvenlik kişisel ya da kurumsal değil küresel. Tek başınıza bir yere kadar 
güvendesiniz.  Bunun bilinciyle ülkemizde de yeni oluşumlar kuruldu ve 
kuruluyor: Siber Güvenlik Kurulu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, 
Siber Olaylara Müdahale Ekipleri… Biz de bu sayımızda siber güvenlik alanında 
neler yapıldığını ve ne durumda olduğumuzu inceledik…

Bu sayımızda pek çok haber, söyleşi ve kestirimler 
var. Kısa haberlerimizden bir tanesi de  “Teknoloji 
meraklılarının izlemesi gereken on bir film” … 
Geçenlerde izlediğim Aşk (Her) adlı film de bu on bir 
filmden bir tanesi…  İnsan bir sese aşık olabilir mi, ya 
da bizimle konuşabilen bedensiz varlığa, konuyu biraz 
daha özelleştirirsek,  bir kulaklık aracılığıyla seslenen 
bir işletim sistemine aşık olabilir miyiz, filmin sorduğu 
can alıcı soru bu… Sonra böyle bir aşk nasıl sürer, nasıl 
sonlanabilir…  Film geçen yıl bir Oscar kazanmış. Filmi 
izlerken yalnızca yazışarak birbirine aşık olan yazarlardan  
tutun da telefonla tanışıp sesten aşık olan eski zaman 
büyüklerini  düşündüm…  

Diğer yandan internet üzerinden veya sosyal medyadan 
yazışarak (eski MSN, e-posta WhatsApp, Twitter, 
Facebook, Instegram vb) tanışan ve birbirlerini görmeden 
aşık olanları düşündüm. İlişki kurmak için bazen bir ses 
bir sözcük yetebiliyor anlaşılan… Dahası sosyal medya 
demek fotoğraf ve sözcük demek! Konu başka zaman 
incelenecek ama, sosyal medyayla sözcükler, görüntü 
karşısında yitidikleri popülerliklerini artık geri aldılar 
diye düşünüyorum… Gerçekten sözcükler sihirlidir! İyi 
okumalar dilerim…
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