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Bir gün makineler de insanlar gibi düşün-
meye, öğrenmeye ve öğrendikleriyle daha
iyisini yapmaya çalışacaklar mı dersiniz? İşte

şimdilerde yapay zeka (Artificial Intelligence-AI) de-
diğimiz teknoloji bunun üzerine çalışıyor. Yapay zeka
teknolojisi içerisindeki süreçler öğrenme (işlenecek
bilgilerin ve verilerin temin edilmesi), akıl yürütme
(kural setlerini kullanarak belirli veya yaklaşık bir so-
nuca ulaşma) ve kendi kendini düzeltme adımların-
dan oluşuyor.

Yapay zeka uygulamaları genellikle belirli karar
mekanizmalarını içerisinde barındıran spesifik bir
alanda uzman olan sistemlerde, ses tanıma işlemle-
rinde ve görsel verileri işleyen yapay görme (mac-
hine vision) konularında kullanılıyor. 

AI teknolojileri geniş ve dar kapsamlı olarak iki ana
grup altında sınıflandırılıyor. Dar kapsamlı AI, sadece
belirli bir görev için tasarlanmış ve eğitilmiştir, örne-
ğin iPhone marka telefonlarda kullanılan Siri sanal
kişisel asistan gibi. Geniş kapsamlı AI ise insan dü-
şünce tarzını kopyalayan ve karmaşık problemleri
çözmek için tasarlanan sistemlerdir.

Geçmişten bugüne AI teknolojisinin geliştirme
süreci 4 kategori altında ifade ediliyor. İlk kategori-
deki AI kullanan bilgisayarlar reaktif makine olarak
adlandırılıyor. Buna, 1990’larda Garry Kasparov ile
satranç oynayan ve onu yenen IBM firmasına ait
Deep Blue adlı bilgisayarı örnek olarak verebiliriz.
Bu bilgisayar masadaki taşları tanıyor, tahminlerde
bulunuyordu ancak içerisinde hamlelerini hafıza-
sına kayıt eden bir mekanizma yoktu, ayrıca önceki
deneyimlerini kullanarak ileriye dönük bir hamle
gerçekleştiremiyordu. Bilgisayar kendisinin ve raki-
binin hamlelerini analiz ediyor ve en stratejik ham-
leyi yapmaya çalışıyordu.

İkinci kategorideki AI makinelerinde ise sınırlı ha-
fıza var ve geçmiş deneyimlerini kullanarak gele-
ceğe dönük bir hamle gerçekleştirebiliyor. Otonom
araçların bazıları bu teknoloji kullanılarak geliştirildi.
Trafikteki diğer araçların şerit değiştirmekte olduğu
gibi yakın zaman içerisinde gerçekleşecek gözlemler
araçtaki yolcuya iletiliyor ancak gözlemler kalıcı ola-
rak saklanmıyor. 

Üçüncü ve dördünce kategoride yer verilen AI
teknolojileri henüz kullanıma başlanmasa da işin
içerisine psikoloji bilimi de girmeye başladı. Üçüncü
kategori empati duyma yeteneği teorisi ile ilişkilen-
diriliyor. Bu teoriye göre herkesin kararlarını etkile-
yen kendi düşünceleri, tutkuları ve niyetleri
olduğudur. Bu yaklaşımın yakın zamanda makine-
lerde de devreye alınması bekleniyor. Dördüncü ka-
tegoride artık öz ayrımsama (farkındalık) işin içine
giriyor. Bu teknolojinin, makinenin mevcut duru-
munu anlaması ve sahip olduğu bilgileri kullanarak
karşı tarafın duygularına dair sonuç elde etmesi
bekleniyor.

Günümüzde kullanılan AI teknolojisini üst başlık

olarak düşünürsek, altında 6 farklı türde teknoloji ba-
rındırıyor. Sistemin kendi kendine işlemesini sağla-
yan otomasyon; içerisinde programlama kodu
barındırmayan veri setleri ve işlem akışları üzerinden
çalışan makine öğrenme; görsel veriyi analiz eden
yapay görme; ilk örneği spam e-postaların tespit
edilmesinde kullanılan ve metni analiz eden doğal
dil işleme (natural language processing, NLP); sürekli
tekrar eden benzer iş adımlarını gerçekleştirmek için
kullanılan robotlar; otonom araçlar bu kategoriler al-
tında sayılabilir.

Günümüzde AI teknolojileri sağlık, iş dünyası, eği-
tim, finans, hukuk ve üretim alanlarında yoğun şe-
kilde kullanılıyor. Sağlık alanında da bu teknolojinin
geliştirilmesinin ana nedeni maliyetleri kısmak ve
müşteri memnuniyetini artırmak diyebiliriz. Öte
yandan bir diğer amaç ise hastalıkların teşhisinde
insanlara göre daha hızlı ve daha iyi sonuç almak
olduğunu belirtebiliriz. Bu alanda en önce çıkan
teknoloji IBM firmasının geliştirdiği Watson’dur.
Watson hastaların konuştuğu dili anlıyor ve sorula-
rına cevap verebiliyor. Ayrıca hastanın verilerini
analiz ederek sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bu alanda
kullanılan diğer teknolojiye sorulan sorulara anlık
cevap veren; kontrol randevusu ayarlayabilen, fa-
tura süreçlerini yöneten ve müşterilere sanal sağlık
asistanı gibi temel sorularda geri bildirimde bulu-
narak yardımcı olmaya çalışan chat bot (sohbet
robotu) örnek verilebilir. 

İş dünyasında AI genellikle robotlar aracılığıyla
kullanılıyor ve ayrıca veri analiz süreçlerine entegre
edilerek müşterilere nasıl daha iyi hizmet edebiliriz
sorusunun cevabı aranıyor. Sağlık alanında olduğu
gibi iş dünyasında da chat botlardan faydalanılıyor.
Eğitim alanında AI teknolojisi daha çok otomatik
not verme, öğrencilerin ihtiyaçlarını analiz etme ve
takip etmede kullanılıyor ve öğrencinin öğrenme
sürecindeki değişiklik ihtiyacını analiz ederek ge-
rekli görülmesi halinde öğretmenlerinin değiştiril-
mesini dahi öneriyor.

AI teknolojisi finans alanında Mint, Turbo Tax gibi

kişisel finans uygulamaları aracılığıyla finansal ku-
ruluşların tahtını sarsıyor. Bu tip uygulamalar, kişi-
lerin bilgilerini analiz ederek finansal tavsiyeler
veriyor. Örnek olarak sağlık alanında bahsettiğim
IBM Watson uygulaması, kişilerin ev alma süreçle-
rinde de kullanıldığını verebiliriz. Hukuk metinlerini
okumak, yorumlamak belirli bir uzmanlık gerektir-
diğinden AI teknolojisi devreye girerek bir nevi da-
nışman görevi görüyor. Üretim alanında ise daha
çok sürekli tekrar eden ve küçük adımlara ayrılabi-
len robotlardan faydalanılıyor.

AI sistemler için genellikle ifade edilen handikap
ise sistemin kendisine tasarım aşaması sırasında su-
nulan veri seti kadar akıllı olduğudur. Diğer bir de-
yişle sistemin sınırlarını yine sistemi geliştiren kişiler
belirliyor ve geliştiren kişiden kaynaklı olarak so-
nuçların manipüle edilmesi ihtimali her zaman
mümkündür. Popüler kültürün de etkisiyle AI tek-
nolojisine çok fazla anlam yükleniyor ve AI’nın tek-
nolojiyi geliştiren insanların yerini alacağı gibi bana
göre anlamsız korkular ifade ediliyor. Öte yandan
ekonomik hegemonyada olduğu gibi AI teknoloji-
sinin geliştirilmesinin ve tüketilmesinin de belirli
grupların hegemonyasında olacağını şimdiden ön-
görmek mümkün.

AI teknolojisinin gelişmesine paralel olarak gü-
venlik ve etik kavramları da tartışılıyor. Örneğin AI
teknolojisine sahip bir otonom araç hacklendiğinde
ve bu araç bir kazaya karıştığında kazadan kim so-
rumlu olacaktır? Diğer bir soru ise otonom bir aracın,
önüne aniden yaya çıktığı, karşısından da araç gel-
diği ve kazanın kaçınılmaz olduğu durumda zararı
minimum düzeyde tutmak için nasıl hareket etmesi
gerektiğidir. Bir de hackerların da AI teknolojisini
daha ileri saldırılar gerçekleştirmek için kullandığı
unutulmamalıdır. 

Sonuç olarak gündelik yaşamdaki iş yapış biçim-
lerini değiştirmesi beklenen AI teknolojisini kulla-
nan makinelerin sayısı giderek artıyor. İnsanlık
olarak bizler buna hazır mıyız? Asıl cevaplanması
gereken soru bu.
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Teknoloji gündemini yakalamak açıkçası Tür-
kiye’nin gündemini yakalamaktan daha zor.
Hemen her gün yeni bir gelişme ile karşılaş-

mak, bu konuya ilgili kişiler için normal diyebiliriz.
Teknolojinin veri saklama kapasitesi ve işlem per-
formansı anlamındaki ilerlemesini bizler sıradan
kullanıcı olarak bile deneyimledik ve deneyimliyo-
ruz. Şöyle ki hemen herkesin kullanmakta olduğu
ve tarihi 20 yıla dayanan cep telefonların ilk model-
lerinde megabayt olarak ölçülen kapasitesi şimdi-
lerde megabayt ölçüsünün 1024 katı olan gigabayt
olarak ifade edilmekte. Biraz daha geriye gidip
uzaya çıkan ilk araçlardan olan NASA’nın Apollo 11
uzay aracı ile genellikle selfie çekmek için kullanılan
iPhone X modelini kıyaslarsak teknolojinin ne kadar
ilerlediğini daha iyi anlarız. iPhone X, Apollo 11’e
göre 4 milyon kat daha fazla saklama alanına sahip
ve işlemcisi 700 kat daha hızlı çalışıyor. Ve kullanıcı-
ları cezbetmesi için diğer bir deyişle yeni telefonla-
rın satılabilmesi her bir modelin bir öncekinden
daha hızlı olması ve daha fazla kapasiteye sahip ol-
ması gerektiği düşünüldüğünde bu fark giderek
açılmaktadır.

Telefonlardaki kapasite ve performans artışına ila-
veten henüz son kullanıcılara yani bizlere yansımasa
da veya kısmen kullanıcıların kullanımına sunulsa da
bir takım yeni teknolojiler üzerinde çalışma yürütül-
mekte. Başlıkta yer alan soruyu cevaplayacak olursak;
aslında teknoloji, yaşamımız sırasında birbirine
temas eden cihazları birbiriyle tamamen bağlantılı
hale getirecek ve gündelik yaşamı tamamen dijital-
leştirecek bir noktaya doğru ilerliyor. Peki bu süreç
hangi araç veya teknolojilerle gerçekleşecek? Gelin
beraber yazının devamında bu konunun detaylarına
birlikte bakalım.

Nesnelerin interneti (Internet of things, IoT), kav-
ramı ilk olarak 1982 yılında Carnegie Mellon Üniver-
sitesi’nde internete bağlanan kola otomatı ile
birlikte ortaya atılmış. İnternete bağlı olmasının se-
bebi otomattaki kolanın stoğunu ve otomata yeni
yüklenen kolaların soğuk olup olmadığını raporla-
makmış. Sonrasında hızla gelişen bu teknoloji bu-
günlerde evlerimizdeki televizyonlarda, ısınma

sistemlerinde, kullandığımız otomobillerde, başta se-
racılık olmak üzere tarım faaliyetlerinde, tıpta ve en-
düstriyel üretim alanında olmak üzere birçok
cihazda kullanılmakta. Bu cihazların ortak özelliği
olarak kullanım alanından bağımsız olarak datayı
toplaması, işlemesi, transfer etmesi ve analiz etmesi
şeklinde özetleyebiliriz. Örneğin kan basıncını veya
kalp atış hızını uzaktan ölçen cihazları düşünecek
olursak, kolumuza bağlanan bir alet yardımıyla sü-
rekli olarak kan basıncını kayıt eden bu cihazlar top-
ladığı datayı önce içerisinde biriktirmekte,
sonrasında kalp atış hızı verisine dönüştürmekte,
daha sonra akıllı telefonumuza veya sistem hasta-
nede kullanılmakta ise hastanenin kendi takip uygu-
lamasına aktarmakta ve anormal bir durum var ise
bize veya doktorumuza alarm iletmektedir.

Sanal gerçeklik ve bağımlılık
Tarım ürünleri ihracatında Amerika’dan sonra

ikinci sırada bulunan Hollanda’da tarım faaliyetleri
sırasında nesnelerin interneti yoğun bir şekilde kul-
lanılmaktadır. Örneğin serada yetiştirilen ürüne veri-
lecek su miktarı, ortamın sıcaklığı ve yansıtılacak suni
ışığın yönü vb. değişkenler akıllı cihazlar tarafından
kontrol edilmekte ve yönetilmektedir. Önümüzdeki
günlerde bizleri internete daha çok bağımlı hale ge-
tirse de bu cihazların kullanım alanlarının artması ve
yaşamımızda daha fazla yer etmesi beklenmektedir.
Bu beklentiye paralel şekilde, Statista sitesinin tah-
minine göre 2015 yılında 15.4 milyar olan IoT cihaz-
larının 2025 yılında 75.44 milyara çıkması
öngörülmektedir.

Sanal gerçeklik (virtual reality, VR) ve bunun bir
aşama daha ilerisi olan artırılmış gerçeklik (augmen-
ted reality, AR) bugünlerde ilgi çeken bir diğer tek-
noloji. Bu teknolojinin ilk çıktıları 1950’lere dayansa
da 1991 yılında Sega adlı bir şirketin televizyon ekra-
nında oyun oynamak amacıyla çıkardığı gözlük saye-

sinde daha fazla bilinir olur. Bugün genellikle bir ön-
ceki cümlede belirttiğim amaç için kullanılan sanal
gerçeklik gözlükleri, bir yandan pilot ve askeri eği-
timlerde sıklıkla kullanılmakta. Takılan sofistike bir
gözlük yardımıyla gerçek ortamdan soyutlanan kul-
lanıcılar, sanal bir gerçekliğin içerisine girmektedir. 

Burada gerçek ortamın birebir kopyası olan dijital
ortamda kullanım amacına göre kişiler oyun oyna-
maya, bir uçağı piste indirmeye veya çatışma orta-
sında hayatta kalmaya çalışmaktadır. Artırılmış
gerçeklikte ise kullanıcılar ortamdan tamamen izole
olmamakta, gerçek objeler de işin içine girmekte ve
sanal ile gerçek harmanlanmaktadır. Bu teknolojiyi
kullanan Pokeman Go oyunu bir dönem dünya gün-
demini oldukça işgal etti. İnsanlar ellerinde telefon-
ları ile sokaklarda gizlenmiş dijital pokemon
oyuncaklarını bulmaya çıktılar. Günümüzde tıp, pilot,
askeri eğitim alanlarında başta olmak üzere artırılmış
gerçeklikten sıklıkla faydalanılmaktadır. Geçmiş dö-
nemde hastalıkların teşhisi için kullanılan MR (man-
yetik rezonans görüntüleme) filmleri iki boyutluydu
ve detaylı bilgi içermemekteydi. Artırılmış gerçeklik
ile vücut organları üç boyutlu görüntülenebilmekte,
daha fazla bilgi elde edilmekte ve tedavilerde daha
iyi sonuçlar alınmaktadır.

Block chain ve gelecek…
Askeri alanda ise operasyon sırasında kullanıcılara

konum, en kısa yol, olası risklerin yeri ve ilerlenecek
rota vb. bilgiler bir gözünün önüne yerleştirilen mer-
cek yardımıyla sunulabilmektedir. Bu sayede saha-
daki askerler operasyonlarını kolaylaştıracak bilgileri
anlık olarak alabilmektedir. Benzer şekilde askeri eği-
timler sırasında olası rehine kurtarma, pusuya düşme
veya timden kopma vb. senaryolar sanal olarak yara-
tılmakta ve birebir eğitim sahasına yansıtılmakta ki
gerçekleşmesi durumuna karşılık eğitim görenler
önceden hazırlanmaktadır. 

Zana ALİt
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Sanal gerçeklik (virtual reality,
VR) ve bunun bir aşama daha
ilerisi olan artırılmış gerçeklik
(augmented reality, AR) bu-
günlerde ilgi çeken bir diğer
teknoloji. Bu teknolojinin ilk
çıktıları 1950’lere dayansa da
1991 yılında Sega adlı bir şir-
ketin televizyon ekranında
oyun oynamak amacıyla çıkar-
dığı gözlük sayesinde daha
fazla bilinir olur. 

Blok zincir (block chain) de bu-
günlerde üzerine çalışılan ve
ilerde yaygınlaşması beklenen
bir diğer teknoloji. Geleneksel
sistemlerde bir işlem gerçek-
leştirildiğinde genellikle sa-
dece bir sistemde kayıt altına
alınıyor ve işlem kaydının de-
ğiştirilmesi veya silinmesi
mümkün oluyordu. Blok zincir
teknolojisinde ise gerçekleşen
işlem, işlemin tarafı olan tüm
sistemlerde aynı anda kayıt al-
tına alınıyor ve silinmesi müm-
kün olmuyor.

Otomasyon (automatiza-
tion), şüphesiz gelecek döne-
min anahtar kelimelerinden
birisi olacaktır. Fabrikalarda
insan emeğinin yerini al-
maya başlayan robotların gi-
derek yaygınlaşması ve
üretim hattında neredeyse
yüzde 100’e varan oranda ro-
botların kullanılacağı günler
yakındır. İçerisinde nesnelerin
interneti, artırılmış gerçeklik,
üç boyutlu yazıcı ve akıllı
sensörler…

Blok zincir (block chain) de bugünlerde üzerine çalı-
şılan ve ilerde yaygınlaşması beklenen bir diğer tekno-
loji. Geleneksel sistemlerde bir işlem
gerçekleştirildiğinde genellikle sadece bir sistemde
kayıt altına alınıyor ve işlem kaydının değiştirilmesi
veya silinmesi mümkün oluyordu. Blok zincir teknoloji-
sinde ise gerçekleşen işlem, işlemin tarafı olan tüm sis-
temlerde aynı anda kayıt altına alınıyor ve kayıtlar
birbirine bağlı bloklar olarak zincir şeklinde saklandığı
için değiştirilmesi veya silinmesi mümkün olmuyor.
Akıllı kontratlar olarak adlandırılan bu yapı daha çok
bitcoin, finansal hizmetler ve tedarik zincirlerinde kul-
lanılmaktadır. Örneğin Amerikan’ın ünlü perakende
mağaza zinciri Walmart, tedarikçileriyle arasında bu
sistemi kurmuş durumda. Bu sayede tedarikçiden
talep ettiği ürünler karşı tarafın sisteminde de anında
kayıt altına alınmakta ve işlemin inkar edilmesi veya
unutulması ihtimali ortadan kalkmakta ve siparişler
daha etkin şekilde takip edilebilmektedir.

Blok zincir teknolojisinin dezavantajı ise geleneksel
sistemlerden farklı olarak karşı taraf ile sürekli bağlan-
tıyı zorunlu kılması ve siber güvenlik riski doğurması-
dır. Ayrıca bir tarafın sisteminde güncelleme yapması
veya daha ileri teknolojiye geçmesi durumunda, karşı
tarafın da benzer güncellemeyi yapmasını zorunlu kıl-
masıdır. Bir nevi sistemleri birbirine bağımlı kılmakta
ve operasyonel yükü artırmaktadır. Öte yandan işlem-
lerin bir yerde merkezileşmesini önlemesi, yapıyı daha
demokratik ve şeffaf hale getirmesini de blok zincirin
öne çıkan pozitif yanları olarak sıralayabiliriz.

3D yazıcıyla ne yapılmaz?
Bir yazıcı aracılığıyla ev yapılıyor dersem inanır mısı-

nız? Evet inanması güç ama içine kumunu, çimento-
sunu, suyunu katıp sonra bir yazılım aracılığıyla insan
emeği olmaksızın ev yapımına başlandı bile. Sadece ev
yapılsa iyi, Hollanda’da dar kanalların üzerine köprüle-
rin üç boyutlu yazıcı (3D printer) olarak adlandırılan
teknoloji aracılığıyla yapıldığına ilişkin videolar Youtu-
be’da yer alıyor. Bunların yanında bu yazıcılar genel-
likle plastik hammadde yardımıyla model veya
prototip oluşturulmada kullanılıyor. Ayrıca bu yazıcıla-
rın yardımıyla kendi evinizde cihazınıza önceden ta-
nımlı modelleri içeren, elinizdeki materyalin rengine
göre kıyafet hazırlama imkanınız da bulunuyor. Kulla-
nım alanı giderek artması beklenen bu teknoloji saye-
sinde ilerleyen dönemde her birey kendi üretimini
daha az maliyet ile yapabilecek. Öte yandan ev örne-
ğinde olduğu gibi dar gelirliler için daha az maliyet ile
pratik bir şekilde ev yapılması gibi olumlu toplumsal
sonuçları da olabilecektir.

Tarihi 1920’lere dayanan
otonom araç (autono-
mous car) teknolojisi bu-
günlerde ete kemiğe
büründü diyebiliriz. Günü-
müzde birçok otomobil
üreticisi firma ve Apple,
Yandex gibi teknoloji fir-
maları bu konu üzerinde
çalışıyor. Daha önce bilim
kurgu filmlerine konu olan
sürücüsüz araçlar şimdi-
lerde canlı trafiğin içeri-
sinde bizlerle birlikte test
sürüşleri gerçekleştiriyor.
Diğer sürücüler, yaya, bi-
siklet sürücüsü, hayvan vb.
birçok faktörü dikkate al-
ması gereken bu sistem
henüz geliştirme aşama-
sında ancak bir yandan da
trafik kazalarının azaltıl-
ması, trafikte bekleme sü-
resinin kısaltılması, park

problemlerinin çözülmesi konularında olumlu sonuç-
lar doğurması beklenmektedir.

Endüstri 4.0 ve robotlar
Otomasyon (automatization) da şüphesiz gelecek

dönemin anahtar kelimelerinden birisi olacaktır. Fabri-
kalarda insan emeğinin yerini almaya başlayan robot-
ların giderek yaygınlaşması ve üretim hattında
neredeyse yüzde 100’e varan oranda robotların kulla-
nılacağı günler yakındır. İçerisinde nesnelerin inter-
neti, artırılmış gerçeklik, üç boyutlu yazıcı ve akıllı
sensörler gibi teknolojileri barındıran otomasyonun
en üst noktası olan Endüstri 4.0 kavramı, ilk olarak
2011 yılında dünya sanayisine öncülük eden Almanya
tarafından ortaya atıldı. Bugünlerde birçok sanayi fir-
ması bu konuda adımlar atmakta ve manuel iş süreçle-
rini azaltıp otomatik hale getirmeye çalışmaktadır.
Kapitalizm adına verimliliği artırıp maliyeti düşürdüğü
için iyi ama iş gücü adına işsizliği artırdığı için kötü bir
gelişme olarak adlandırabiliriz.

Bu kadar teknolojik gelişmeye yer vermişken siber
güvenlik (cyber security) risklerinden bahsetmemek
olmaz. Bugün internete bağlı her cihaz bir IP adre-
sine sahip ve bu IP adresine istenmeyen bir kişi tara-
fından iznimizin dışında erişim sağlanması demek
cihazın hacklenmesi, diğer bir deyişle ele geçirilmesi
demek. Maalesef bu potansiyel olarak mümkün. Bu
yüzden otonom araçların kötü niyetli birisi tarafın-
dan kontrol altına alınması ve kazaya sürüklenmesi
veya nesnelerin interneti özelliğine sahip ev güven-
lik kamerasını ele geçiren bir kişi tarafından özel ala-
nımızın izlenmesi riskleri bulunmaktadır. Teknoloji
geliştikçe gerek son kullanıcıya yönelik gerek şirket-
lerin altyapılarına gerekse de endüstriyel sistemlere
karşı daha sofistike saldırılar mutlaka ortaya çıkacak-
tır. Paralel şekilde, gecikmeli de olsa bu saldırılara
karşı çözümler de geliştirilecektir. Saldırıların tekni-
ğine, taktiğine ve trendlerine ilişkin bilgilerle beraber
bunlardan korunma yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi
olmak da önem kazanacaktır.

Yukarıda detaylarına yer verdiğim gelişmeler kuş-
kusuz alışkanlıklarımızı değiştirecektir. Bir yandan
bazı iş alanlarının ortadan kalkmasına işsizliğin belirli
meslek gruplarında artmasına neden olacaktır. Ancak
diğer taraftan bu gelişmelere adapte olanlar için de
veri analisti, test senaryoları geliştiricisi, siber güven-
lik uzmanı gibi yeni iş alanlarının doğmasına imkan
sağlayacaktır. Geleceği kaçırmamak adına bu tekno-
lojileri yakından takip etmekte ve onlara uygun
adımlar atmakta fayda var.
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Kriptografinin bir alt dalı olan veri şifreleme
teknolojisi, bir mesajın sadece yetkili kişiler
tarafından okunması amacıyla geliştiril-

miştir. Şifreleme şeması; açık tekst (clear text) ola-
rak da adlandırılan şifrelenen mesaj, şifreleme
algoritması (cipher) ve bunların birleşiminden or-
taya çıkan şifreli mesaj olarak özetlenebilir. Şifre-
leme şeması içerisinde yer alan algoritmaya göre
sözde rastgele sayı dizisi kullanarak bir şifreleme
anahtarı geliştirilmektedir. Bu anahtar yardımıyla
veriler şifrelenmektedir.

Teorik olarak şifreleme anahtarı bilinmeden de
açık tekstin elde edilmesi mümkündür. Fakat
bunun için yeterince güçlü bir bilgisayar ve teknik
bilgi gerekmektedir. Öte yandan yetkili kişiler ken-
dilerinde şifreleme anahtarı olduğu için şifrelenmiş
metni kolayca çözebilmektedir.

Şifreleme metodu simetrik ve asimetrik olarak
temelde ikiye ayrılmaktadır. Simetrik şifreleme me-
todunda, şifreleyen ve şifreyi çözen anahtar aynı-
dır. İletişim kurmakta olan tarafların aynı anahtara
sahip olması gerekmektedir. İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında Nazi Ordusunun geliştirdiği Enigma Maki-
nesi de simetrik şifreleme teknolojisi kullanıyordu.
Bu makinede kullanılan şifreleme algoritması her
gün değiştirilip savaş sahasına dağıtılıyordu. Maki-
nenin içerisindeki kombinasyonları ve makinenin
nasıl çalıştığını çözen müttefik kuvvetler, o güne ait
algoritmayı ele geçirdiklerinde şifrelenmiş metne
de ulaşmayı başarmış oldular.

Asimetrik şifreleme metodunda ise gizli anahtar
(private key) ve açık anahtar (public key) olmak
üzere birbirini tamamlayan iki ayrı anahtar kullanıl-
maktadır. Mesaj, kullanıcıların kendilerinde bulu-
nan gizli anahtar ile şifrelenmekte, karşı taraf ise
kendisinde bulunan açık anahtar ile şifreli metni
çözebilmektedir. Asimetrik şifreleme metodu ilk
olarak 1973 yılında gizli bir dokümanda tarif edil-
miştir. Makale şeklinde daha sonrasında yayım-
lansa da Diffie ve Helman metodu asimetrik
şifrelemenin ilk örneği olarak bilinir. Geliştirilen bu
metotların kullanıldığı anahtarlar çözüldükçe daha
fazla sayıda karakter içeren daha ileri şifreleme tek-

nolojileri çıkmaya başladı. İlk olarak Amerikan Or-
dusu tarafından kullanılan dijital şifreleme anahtarı
40 bit (en düşük bilgisayar ölçü birimi) yani 5 byte
(karakter) uzunluğundaydı. Şimdilerde en yaygın
kullanılan RSA metodunda ise 4096 bit yani 512
byte kullanılmaktadır. 

Şifreleme metodu basit 1 ise 2 ekle, 1 yerine 3 yaz
veya harf a ise alfabede iki harf ileri git c olarak de-
ğiştir şeklinde düşünülmemelidir. Şifreleme metot-
larının arkasında güçlü bir matematiksel hesaplama
bulunmaktadır. Mesela bunu bir web sitesinden al-
dığım örnek üzerinden açıklayayım. Aşağıda ilk ola-
rak 512 bit RSA gizli ve açık anahtarı ve sonrasında
“Yeni Özgür Politika Gazetesi PolitikArt Eki” kelime-
lerinin bu metot ile şifrelenmiş haline yer verelim ki
ne demek istediğim daha net anlaşılsın.

-----RSA AÇIK ANAHTAR BAŞLANGIÇ-----
MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJ-

BAKvmC25Jot362pHjWUwwEjwukU1XmVOH
rce5gJUs50DJPqOSBBnKKfUE7a+Q94M/iVq5CN

TCCa+QPA+pN9B75ysCAwEAAQ==
-----RSA AÇIK ANAHTAR BİTİŞ-----

-----RSA GİZLİ ANAHTAR BAŞLANGIÇ-----
MIIBOgIBAAJBAKvmC25Jot362pHjWUwwEj-

wukU1XmVOHrce5gJUs50DJPqOSBBnK
KfUE7a+Q94M/iVq5CNTCCa+QPA+pN9B75ysCA

wEAAQJAXCCqt60XcMjlI5MpZL/O
xhpfHYh5UF9DL+unkkvClOFlmYjUmJmwqK-

hECRGkp3iFYjDp4KIOdLtFLHLQaKvx
QQIhANawwRc3pdKXy5U8mUACESNVna-

yIGTLyFyEDezQajccTAiEAzPlyCwwT46og
CO/SRU0ENOez+wBzqzjl3WOkMq5n6okCIDV2T

p85fFG0+z1umbsWyK3D5D/SpHPL
VXcjJssS0buBAiEAiUvEwfWTFPoNfy70j4ro+G8D

NWu2DsiL3+EwSOpdnNECICgl
P2K0fHiW2o4UfwuOyF8ldOsbQPUGSKfrSB9us9

7x
-----RSA GİZLİ ANAHTAR BİTİŞ-----

Şifrelenmiş mesaj:
PGShhKASZ8rjdzsAPl874m22ObYmr8m2oKhP2

hdQaGg2eCQabibl+icpyyZsplMUGT3J/gWhVkP9iz
MFa8lttQ==

Veri şifreleme teknolojilerinde anahtarların ko-

runması, periyodik olarak değiştirilmesi ve müm-
künse daha uzun bit/byte içeren anahtarların kul-
lanılması tercih edilmelidir. Kaba kuvvet olarak
adlandırılan saldırı türünde şifreli mesaj referans
alınıp tüm olasılıklar denenerek öncelikle anahtar-
lar çözülmeye çalışılmaktadır. Anahtarın çözülmesi
durumunda diğer metinler de kolay bir şekilde
açığa çıkarılabilmektedir.

Open PGP (Pretty Good Privacy) olarak adlandırı-
lan bir inisiyatif kullanıcılara ücretsiz bir şekilde şif-
releme anahtarlarına sahip olma imkanı
sunmaktadır. Bu siteden indirilecek şifreleme anah-
tarlarıyla, daha güvenli e-posta ve işletim sistemine
sahip olma şansı bulunmaktadır. Girişim, uyumlu
çalıştığı uygulamaların detaylarına web sitesinde
yer vermekte, mutlaka bakın derim.

Şifreleme teknolojisi sürpriz olmamakla birlikte
geçmişten bu yana çoğunlukla askeri ve hükümete
ait gizli yazışmaları saklamak amacıyla kullanılmak-
tadır. Günümüzde devletlerin gözetiminden ko-
runmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve basın
kuruluşları tarafından da bu teknolojiler kullanıl-
maktadır. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre şir-
ketlerin internet ağlarında dolaşan verilerin yüzde
71’ini ve veri tabanlarında sakladıkları verilerin de
yüzde 53’ünü şifreledikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca
Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda
Bitlocker ve Mac OS işletim sistemine sahip bilgisa-
yarlarda FileVault uygulaması kullanılarak veriler iş-
letim sistemi düzeyinde şifrelenmektedir. Bu
uygulamalar bilgisayarların çalınmasına duru-
munda verilerin karşı tarafın eline geçmesini önle-
mektedir.

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun
yüzde 72’sini oluşturan 59,36 milyon kişi internet
kullanıcısı ve bu kullanıcılar günde ortalama 7 saa-
tini çeşitli amaçlar ile internet karşısında geçiriyor.
İnternete bağlanırken girdiğimiz sitelerde yer http
protokolünün şifreli versiyonu olan https veri gizli-
liğinin önem kazandığı bugünlerde bizim internet
trafiğimizi şifrelemek ve kişisel bilgilerimize iste-
meyen kişiler tarafından yapılacak erişimleri engel-
lemek amacıyla kullanılmaktadır. Bizler de internet
sitelerine bağlanırken https protokolünü tercih et-
meli ve bunun dışındaki sitelerde banka kartı, kim-
lik bilgileri vb. önemli bilgileri paylaşmamaya
dikkat etmeliyiz. 

Veri
şifreleme

w Veri şifreleme teknolojilerinde anahtar-
ların korunması, periyodik olarak değiş-
tirilmesi ve mümkünse daha uzun
bit/byte içeren anahtarların kullanılması
tercih edilmelidir. Kaba kuvvet olarak
adlandırılan saldırı türünde şifreli mesaj
referans alınıp tüm olasılıklar denenerek
öncelikle anahtarlar çözülmeye çalışıl-
maktadır. Anahtarın çözülmesi duru-
munda diğer metinler kolay bir şekilde
açığa çıkarılabilmektedir.

Samet DEMİRBİLEKt
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Sosyal medya mecralarının yaygınlaş-
masıyla birlikte önemi azaldığı düşü-
nülen e-posta hala dijital

platformlardaki iletişimin büyük bir bölümünü
oluşturuyor. Bu e-postaların ciddi bir kısmı pa-
zarlama, reklam ve istenmeyen e-postalardan
oluşsa bile özellikle iş yaşamının ayrılmaz par-
çası e-postalar. Aynı zamanda her türden örgüt-
lenme için de e-postalar temel iletişim
araçlarının başında geliyor. Bu yüzden e-posta
güvenliği, iletişimin de güvenliğini belirliyor.

Şifre güvenliği ilk adım
E-posta güvenliğinde ilk adım kullanıcı tara-

fında alınması gereken tedbirleri içeriyor. Hesabı
gmail, outlook vb bir sağlayıcı üzerinde kullanı-
yorsanız şifrenizi gözünüz gibi saklamanız gere-
kiyor. Şifrenizin en az 8 karakterden oluşması ve
en azından altı ayda bir değiştirilmesi gerekiyor.
Size ait olmayan cihazlardan giriş yapıyorsanız
bu altı aylık süreyi daha da kısaltmayı düşünebi-
lirsiniz çünkü o cihazlarda keylogger adı verilen,
tüm klavye vuruşlarınızı kaydeden yazılımlar ola-
bilir. Çok yakınınızdaki bir kişi olması, o kişiye gü-
venmeniz de burada önemli değil. Parola gizliliği
güvenle ilgili değil, hijyenle ilgili bir sorundur.
Nasıl diş fırçanızı, iç çamaşırınızı paylaşmıyorsa-
nız parolanızı da paylaşmamalısınız.

Hesaplarda aynı şifreyi kullanmayın
Yine çeşitli amaçlarla hackerlar size tuzak

bağlantılar göndererek şifrenizi ele geçirmeye
çalışabilir. Ödül kazandığınızı söyleyen mesaj-
larla tıpkı Gmail sayfasına benzer bir sayfaya
erişerek kullanıcı adınızı ve şifrenizi buraya ya-
zabilir, nihayetinde hesabınızı kaybedebilirsiniz.
Anımsayacağınız gibi Erdoğan’ın damadı Berat
Albayrak’ın “çokomelli” e-postalarını RedHack
ele geçirerek yayınlamıştı. Bunu yaparken Al-
bayrak’ın gerçek sandığı bir e-posta gönder-
mişlerdi ve tüm şifreleri aynı olduğu için
hesaplarına erişmekte hiçbir zorluk yaşamamış-
lardı. Bu örnekten de görebileceğimiz gibi şifre
güvenliğinin bir diğer önemli adımı da her he-
sabın şifresinin ayrı olmasının sağlanması.

İkinci bir güvenlik duvarı kurun
Şifre güvenliğinin ardından pek çok sağla-

yıcının sunduğu iki adımlı doğrulama hizmetini
kullanabilirsiniz. Bu, hesaba erişmek için kulla-

nıcı adı ve şifre dı-
şında bir güvenlik katmanı daha eklemek anla-
mına gelir. Çoğunlukla anlık üretilen bir SMS ile
hesaba giriş yaparsınız. Böylece birisi şifrenizi
öğrense bile hesabınıza erişemez çünkü size
gelen SMS’e erişemez. Bu yöntemin dezavantajı
telefona erişiminiz olmadığında hesabınıza gi-
rişte sorun yaşama ihtimalidir, ancak temel
hesap güvenliğinin de ayrılmaz bir parçasıdır.

Teknoloji reklam birlikteliği
E-postaları şifre hırsızlarından korusak bile

içerisindeki verilerin nasıl işlendiği konusunda
aklımızda soru işaretleri oluşuyor. Büyük e-
posta şirketlerinin büyük kısmı ABD’de bulunu-
yor ve federal yasalarla bilgi güvenliğini
koruduğunu söylüyorlar. Şifrelemeye dair de
çok fazla taahhütleri var. Bununla birlikte içeri-
sindeki verilerimizi anonim olarak işliyorlar. Yani
bir yazılım bunları okuyor ve belli kelime grup-
larına bakarak bize gösterilecek reklamlar belir-
leniyor. Aynı zamanda kullanıcıların bir profili
de oluşuyor ve sınıflandırılıyor. Bunun temel se-
bebi teknoloji şirketlerinin büyük kısmının as-
lında çok büyük reklam şirketleri olması ve bize
sundukları “bedava” hizmeti bu şekilde paraya
çevirmeleri.

Paylaşılmadığının garantisi yok
Akla gelebilecek bir diğer soru ise devlet-

lerle bu bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığı ko-
nusu olacaktır. Burada dedikodulardan öteye
geçerek Türkiye ve Kürdistan özelinde buna
dair bulduğumuz izlere bakmaya çalışabiliriz.
Bu satırların yazarı olarak şimdiye kadar her-
hangi bir dava dosyasında veya dışarı sızan ra-
porda böyle bir bilgi paylaşımına ilişkin pek şey
görmedim. Ancak bunun örneğin CIA ile payla-
şılmadığını da iddia edecek kanıta veya fikre
sahip değilim. Bu noktada hassas olduğunu dü-
şündüğüm hiçbir bilgiyi böyle bir serviste ba-
rındırmayı tercih etmem. 

Hackerlar karşı mücadelenin bir parçası
Diğer yandan dijital casusluk faaliyetleriyle

şirketler bu tip e-postaları paylaşmasalar bile
hackerlar veya istihbarat birimleri e-posta ileti-
şimine sızabilir. Nihayetinde bir şey dijital olarak
varsa onu sonuna kadar gizli tutabileceğinizi
iddia edemezsiniz. 

Hackerlar sadece devletler için de çalışmı-
yor elbette. CIA Başkanı John Brennan’ın kişisel
elektronik postaları hacklenerek Wikileaks’te

yayınlanmıştı.
Bunu yapan hacker
eyleminin sebebinin Filis-
tin’e destek olduğunu ilan et-
mişti. Edward Snowden da ABD’nin savaş
suçlarına erişebiliyordu ve bunları paylaşmıştı.
Örnekleri çoğaltabiliriz, ancak burada karşımıza
çıkan bir imkan var.

Devletler ve küresel sermayenin suçlarını
gözler önüne serebilecek, aynı zamanda onların
faaliyetlerini engelleyebilecek, durdurabilecek
şeylerin başında örgütlü bir hacker faaliyeti ge-
liyor. Bu güç politikleştiği oranda hangi hedefe
yöneleceğini daha iyi görebiliyor ve toplumsal
mücadelelerin bir parçası olabiliyor. E-postalar
güvenli değilse hiç kimse için güvenli değil.

Yine de güvenli e-posta seçenekleri
Tüm bunlara rağmen güvenli bir e-posta

servisine ihtiyacınız varsa işi gücü bu olanların
kurduğu servislere bakabiliriz. Bu servisler ge-
nellikle ücretli, ücretsiz sürümü kısıtlı özelliklere
sahip oluyor. Aynı zamanda bu servislerden
başka bir servise, örneğin Gmail, Outlook gibi
bir servise e-posta gönderdiğinizde yine bir gü-
venlik riski olacağını da akılda tutmak gereki-
yor. Tutanota, Mailfence, Posteo, Startmail,
Runbox, Mailbox, Countermail, Kolab Now, Pro-
tonMail, Thexyz güvenli e-posta deyince ilk akla
gelen servisler. Tüm bunların dışında Riseup’ı
da anmamız lazım. Özgürlükçü mücadelelere
online servisler sağlayan Riseup e-postanın ya-
nında VPN, e-posta listesi, dosya paylaşımı gibi
servisleri ücretsiz sunuyor. Bunlardan faydalan-
mak için riseup.net adresinden hesap talep et-
meniz veyahut hali hazırda riseup üyesi
olanların sizi davet etmesi gerekiyor.

Yüzde 100 güvenlik yoktur
Yine de hangi servisi kullanacaksanız kulla-

nın, nasıl bir yöntem geliştirirseniz geliştirin
yüzde 100 güvenlik olamayacağını aklınızda
tutun. Temel düzeyde bir internet kullanıcısıy-
sanız komplo teorilerinden önce hesabınızın
güvende olduğundan, şifrenizi düzenli olarak
değiştirdiğinizden ve her hesapta farklı bir şifre
kullandığınızdan öncelikle emin olmaya çalışın.
Elbette şunu da hiçbir zaman unutmayalım: Ne
devletlere, ne şirketlere güvenebiliriz. Özgür ile-
tişimi yaratmayı her alandaki mücadelemizin
bir parçası haline getirebilmeliyiz.

BARIŞ YILDIRIMt

w E-posta günlük hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası. Peki buradaki veri-
leri kimler görebiliyor? E-posta sağlayıcı şirketlerin büyük reklam şirketi

sahipleri olduğunu ve bizleri gönderdikleri reklamlardan

kategorize ettiklerini biliyoruz. Peki ya bilgiler devlet-

lerle paylaşılıyor mu? Güvenli e-posta servisleri müm-

kün mü? Özgür iletişim imkanları yeni bir mücadele

alanı olarak önümüzde duruyor. 



En çok WhatsApp’ta konuşuyoruz. Ardından
Facebook gruplarında, Facebook Messen-
ger’da, Instagram’da, Twitter’da… Aranızda

Signal veya Telegram kullananlar varsa daha güvenli
bir tercih yaptığını söyleyebiliriz. O zaman tüm bu
programların tek tek üzerinden geçelim hep beraber.

Facebook ABD seçimlerini belirledi
Facebook dünyanın en büyük teknoloji şirketlerin-

den birisi. Aslında “teknoloji” kelimesi olay internette
geçtiği için var önünde. Facebook koskocaman bir
reklam ve pazarlama şirketi. Bu reklamcılığının ABD
seçimlerinde nasıl bir manipülasyon aracına dönüş-
tüğünü hep birlikte izledik. Cambridge Analytica’ya
sunduğu veriler ve izin verdiği mikro hedeflemelerle
ABD’deki yurttaşların kanaatleri üzerinde etkili olarak
Trump’ın seçilmesini sağladı. Facebook bunu, bizim
onunla paylaştığımız ilgi alanlarımız ve bilgilerimizle
yaptı. Paylaştığımız konum bilgisiyle evimize kadar
bildi ve kararsız seçmenin kümelendiği her yerde özel
farklı bir reklam göründü. 

Türkiye’den bir örnek verelim. 
Bugün AKP’li olan ve AKP paylaşımlarını beğenen

birisi aynı zamanda Turgut Özal sayfasına da ilgi gös-
teriyorsa onun ANAP çizgisine sempati duyduğunu
düşünebiliriz ya. Hah, işte Facebook milyonlarca
böyle kullanıcı için özel reklamlar üretilmesine izin
verdi. Birisine Turgut Özal, bir diğerine Mehmet Ağar
tonunda reklamlar çıkardı. Böylece seçmenin kanaati
kesinleşti. Facebook milyonlarca kullanıcının gizlili-
ğini ihlal ettiği için, geçen hafta sızan habere göre 5

milyar dolar ceza ödeyecek. ABD’deki demokratlar
cezanın az olduğunu düşünüyor. 

Reklam görüyorsak kategorize ediliyoruzdur
Facebook sadece bunu yapmadı. Instagram ağı po-

pülerleşecek gibi olduğu anda onu satın aldı ve Fa-
cebook reklam ağına entegre etti. WhatsApp’ı da aynı
şekilde aldı ve kendisine entegre etti, ediyor. Yakında
WhatsApp’ta da reklamlar görmeye başlayacağız!
Reklam görülüyorsa biz kategorize ediliyoruzdur.
Kimiz, neleri severiz, hangi sayfaları beğeniriz, nasıl
içeriklere gülen surat bırakır, nasıl içeriklere kalp ko-
yarız. Yani bizi nasıl etiketleyebilirler bunu belirliyor-
lar. Böylece kapitalist tüketime katılmaya devam
edebiliriz. Keşke burada kalsa ve yeterince korkunç
olan bu tablo hakkında konuşmaya devam edebil-
sem. Maalesef eli yükseltmek zorundayım.

Facebook politikası devlet politikası
Facebook aynı zamanda inanılmaz bir içerik denet-

leyicisi. Türkiye özelinde devlet ne düşünüyorsa Fa-
cebook’ta bunu düşünüyor. Mesela Çözüm
Süreci’ndeyken Abdullah Öcalan görselleri doğrudan

silinmezken AKP’nin savaş politikalarıyla birlikte Öca-
lan görselleri sakıncalı hale geldi. Sıklıkla politikaları
ihlal ettiği söyleniyor. Hatta öyle bir kategorizasyon
var ki “rojbaş” ile başladığımız paylaşımlar içerisinde
sanattan da bahsetsek, spordan da bir kontrolden ge-
çiyor. Apaçık ırkçı bir paylaşımı şikayet ettiğimizde ise
bir kural ihlali olmadığını söylüyorlar. Facebook’un
politikası hakim devlet politikasına denk. Bu Instag-
ram için de geçerli ve yarın WhatsApp için nasıl ola-
cağını tahmin edebiliriz.

Sohbet geçmişi saklamayın
İşte bu sicile sahip Facebook gerek kendi içerisinde

Messenger, gerekse de WhatsApp ile bizlerin mesaj-
laşırken en çok kullandığı platform oluyor. Böyle sicili
olan bir şirkete nasıl güvenebiliriz? Yanıt açık: Güve-
nemeyiz. Bununla birlikte kişilerin telefonlarında bu-
lunanlar hariç Whatsapp’tan Türkiye’de emniyete
verilen bir konuşma içeriği yok. Henüz olmadığı hiçbir
zaman olmayacağı anlamına gelmiyor ve zaten başlı
başına telefonda kayıtlı olan konuşmalar üzerinden
davalar inşa ediliyor. Bu yüzden telefonda sohbet
geçmişi saklamanın hiçbir gereği yok.
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Sosyal mecralarda
kimin kulağı var?

w Sanal dünyanın bize sunduğu sınırsız uygulamalar, sosyal mecralar. Her
defasında kafamıza takılan sorular: Yazıştıklarımızı başkaları da görüyor
mu? Facebook’un ABD seçimlerinde Trump’ın kampanyası için reklam
içeriği ürettiği için 5 milyar dolar ceza ödeyeceği düşünülürse, evet. Ama
henüz kayıt edilemeyen sesli aramalar mevcut. Ancak sosyal medyanın
yankı odasında fikirlerimizin benzeşmesi tehlikesi, oluşturulan filtre ba-
lonlarıyla daha da içinden çıkılmaz çemberler yaratıyor.

Deniz KIZILKANATt



Mesajlarınızı yedeklemeyin
Whatsapp uçtan uca şifreleme ile mesajları koru-

duğunu söylüyor. Uzmanlar bunun Whatsapp’taki
haliyle yeterince iyi bir sistem olmadığını, şifre anah-
tarlarının ele geçirilebileceğini iddia ediyor, ama
esas kırılganlığı sohbet geçmişini bulut sistem-
lerde yedeklemesi. Telefonunuzdan WhatsApp’ı
silseniz bile Google hesabınız telefonda aktifse
genellikle yedeğin saklandığı yer olan Google
Drive’dan hepsini alıp hesabı kurmak mümkün
olabiliyor. Bu yüzden bir diğer alınacak tedbir
mesajları yedeklememek olabilir.

Whatsup’tan sesli arama yaygınlaşıyor
Whatsapp’ın sunduğu sesli arama ise normal tele-

fon dinlemelerine takılmıyor. Ses dosyaları da şifrele-
nerek iletiliyor ve bir yedeği kullanıcı tarafında
olmadığı için mesajlardaki gibi bir risk ortaya çıkarmı-
yor. Kamu bürokrasisi de yoğun olarak Whatsapp üze-
rinden sesli aramayı kullanıyor. Bununla birlikte
Whatsapp iletişiminde mesaj içeriğinin istihbarat ta-
rafından görüntülenemediği ancak hangi kullanıcıların
iletişimde olduğuna ilişkin bulgular elde edebildiği,
DAİŞ sempatizanlarının Avrupa’da gerçekleştirdiği kat-
liamlardan sonra bu yöntemle çeşitli hücrelerin çöker-
tildiği konuşuluyor. Bu bir güvenlik sızıntısı mı yoksa
Whatsapp’ın sunduğu bir olanak mı buna dair de çe-
şitli rivayetler var.

Telegram ve Signal nispeten daha güvenli
Whatsapp’a alternatif olarak kullanabileceğimiz iki

mecra olduğundan söz etmiştik. Bunlar Telegram ve
Signal. Google Play Store ve Apple Store’dan indirebi-
lirsiniz. Güvenlik açısından çok daha iyiler ve daha da
iyisi okununca silinen mesajlaşma şansı sunuyorlar.
Böylelikle bir kullanıcıyla yazışırken dilediğiniz zaman
otomatik silinen mesajlara geçebiliyorsunuz. Yine bir
uçtan uca şifreleme sistemi kullanıyorlar ve uzmanların
aktardığına göre bu şifre anahtarlarının kırılması çok
daha güç. Anlık mesajlaşma için kişisel gizliliğini koru-
mak isteyenler bu iki programı öncelikli olarak tercih
edebilir. Bununla birlikte her türlü dijital yazışmanın bir
risk barındırdığını söyleyebiliriz. Bu riskin başında da
kendi cihazımızın başkasının eline geçmesi geliyor. 

Devletler uzlaşmayacak şirket yok
Android cihazların şifrelerinin kolayca kırılabildiğini,

ancak Apple cihazların şifresinin yalnızca FBI tarafın-
dan kırılabildiğini biliyoruz. Elbette bu asla kırılamaya-
cağı anlamına gelmiyor. Bu bir yandan gizliliğini
korumak isteyenleri Apple’a yönlendiriyor, ancak
Apple bir tekel olduğu ve yazılımını denetlememize
izin vermediği için güvenilirliği konusunda şüphe du-

yabiliriz. Aslına bakarsanız şirketlerden zaten hep
şüphe duymalıyız. Dünyaya özgürlüğü getiren ve çı-
karları için devletlerle anlaşmayan bir şirket yok.

TOR kullanın
Twitter bu noktada kullanıcı verilerini yasal otori-

telerden daha çok saklayan bir mecra olarak öne çı-
kıyor. Bu yüzden istihbarat örgütleri de bu mecrayla
özel olarak ilgilenerek herkese açık datadan anlamlı
bilgiler üretmeye çalışıyorlar. DAİŞ gibi barbarların
propaganda için kullandığı bir mecra. Hatırlanacağı
gibi FETÖ’nün manipülasyon için kullandığı Fuat
Avni hesabı da bu mecrada bulunuyordu. Hala Fuat
Avni’nin kim olduğu ortaya çıkarılmış değil. Bu satır-
ları okuyarak her istediğimizi Twitter’da yazarız, “ileri
demokrasi” bir şey demez diye düşünmeyin. İlla
bunu yapacaksanız hesabınız gerçek adınızla olma-
sın. TOR ve hatta VPN üzerinde çalışan bir TOR kulla-
nın ve asla anonimleşmemiş bir bağlantı üzerinden
bu hesaba erişmeyin diyebilirim. Eğer bu kavramlara
uzaksanız biraz internette arama yapmayı, olmu-
yorsa da bu konuyu bir bilen bulana kadar beklet-
meyi düşünebilirsin. Bu satırlar hepsini adım adım
anlatmak için yeterli olmayacaktır.

Kendi VPN’ninizi kurun
VPN bahsi açılmışken birkaç bilgi vermenin gerekli

olduğunu düşünüyorum. VPN, güvenli bir sunucu üze-
rinden internete açılmamızı sağlar. Ücretsiz VPN’ler ye-
rine sektörde kendini kanıtlamış olanlara güvenmenizi,
hatta “kendi VPN’ninizi kurun” araması yaparak biraz
bütçeyle böyle bir servis kullanmanızı önerebilirim. Ağ
trafiğinizi teslim ettiğiniz bir kuruluş bunu bedavaya

kolay kolay yapmaz. Sizin verinizden bir kazancı olmalı.
Bu da ihlal edilen gizliliğiniz olabilir. Yasaklanmış site-

lere girmemizi sağlayan bu programlara karşı da
uyanık olmakta her zaman fayda var.

Sosyal medya bir ‘yankı odası’
Sosyal medya tüm bunlarla birlikte ko-

caman bir vaha. Fikirlerimizi yayabileceği-
miz, daha çok insana ulaşabileceğimiz.
Öyle mi sizce de? 

Size iki kavramdan bahsetmek istiyo-
rum. İlki “yankı odası”. Aslında internet ön-

cesi dönemde dolaşıma giren bir kavram
bu. Aynı gazeteyi, TV’yi izleyen, benzer zevk-

leri ve hayat görüşleri olan insanlarla arkadaş-
lık ediyorsanız, çevreniz böyle insanlardan

oluşuyorsa sesiniz yankılanır. Hep aynı şeyleri du-
yarsınız. Böylelikle çevrenizin ne kadar geniş olduğuna
değil, ne kadar çeşitli olduğuna bağlı olarak yeni fikir-
lerle tanışma olasılığınız olur. Facebook arkadaşlarınız
da böyle birbirine benzer insanlardan oluşuyorsa as-
lında bir fikir alışverişi de olmuyor. 

Filtre balonu esiri olabilirsiniz
Eğer çevrenizin çeşiti olduğunu düşünüyorsanız alın

size yeni bir kavram: Filtre balonu. Facebook’ta ve Ins-
tagram’da her paylaşım filtrelenir. Bu filtre ilgi gören iç-
eriği kullanıcıya göstermek, bu sayede kullanıcının hep
ilgi çekici içerikler görerek sitede kalma süresini uzat-
mak üzerine kuruludur. Yani siz daha sık etkileşime gir-
diğiniz arkadaşlarınızın paylaşımlarını görüyorsunuz.
Ancak çok eski arkadaşlarınızın hayatında önemli bir
olay olursa, bu paylaşımları da çok fazla yorum, beğeni
vb alırsa sizin de önünüze çıkıyor. Yoksa bu çok eski ar-
kadaşınızın her paylaştığını görmüyorsunuz. Böylelikle
sizin politik paylaşımlarınızı görenlerin sayısı da azalı-
yor. Yani Facebook fikirlerinizle etkileşime girmeyenlere
sizin paylaşımlarınızı göstermiyor. Kırk yılda bir belki…

Politik olarak işlevsel kullanılabilir
Bu yüzden Facebook ve Instagram’ın bizleri aynı

zamanda böyle de başka odalara koyduğunu aklı-
mızda tutalım. Bunu yaparken bir not olsun, Face-
book grupları ve hikayeler bu döngünün dışında
henüz. Oralarda fikir yaymak veya popüler bir gön-
derinin yorum bölümünde yazmak da… Yine de
şunu unutmayalım, tek bir mesajla kimsenin fikri de-
ğişmeyecek ama zamanla olacak. Her ne olursa olsun,
bu tip mecralar tamamen terk edilemeyecek kadar
kamusal. Büyük kent meydanları gibi. Bu mecralarda
tüm hayatımızı yaşamak yerine inceliği, içtenliği ve
haklılığı paylaşmaya devam etmenin politik olarak iş-
levsel olduğunu düşünüyorum.
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Android cihazların şifrele-
rinin kolayca kırılabildiğini, ancak

Apple cihazların şifresinin yalnızca FBI ta-
rafından kırılabildiğini biliyoruz. Elbette bu

asla kırılamayacağı anlamına gelmiyor. Bu bir
yandan gizliliğini korumak isteyenleri Apple’a
yönlendiriyor, ancak Apple bir tekel olduğu ve
yazılımını denetlememize izin vermediği için

güvenilirliği konusunda şüphe duyabiliriz.
Aslına bakarsanız şirketlerden zaten

hep şüphe duymalıyız. 
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Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle
birlikte silah teknolojilerinde de bazı ye-
nilikler ortaya çıktı. Sizlere bu yazıda ilk

bölümde Amerikan Lockheed Martin (LM) şirketinin
2019 yılına ilişkin öngörülerini ve son kısımda ise
önümüzdeki yıllarda savaş sahasında kullanılması
beklenen teknolojilere ilişkin bilgileri aktaracağım.

Dünyada irili ufaklı, devlet destekli veya özel
sektör girişiminde kurulan ve silah teknolojilerinin
geliştirilmesi ve üretilmesi üzerine çalışan birçok
firma var. Lockheed Martin bu şirketlerin en bü-
yüğü ve Amerikan ordusu ile yakın çalışan, en
büyük tedarikçilerinden birisi. Öyle ki Pentagon ta-
rafından yapılan ödemelerin yüzde 10’u sadece bu
şirkete yapılmaktadır. Bu şirketin adı, geçmişte
NATO ülkelerine F 104 model savaş uçağı satışı sıra-
sında verdiği rüşvetler ile anılıyor. İşin ilginç (bir
yandan da sıradan) yanı diğer ülkelerde alınan rüş-
vetler soruşturmaya konu edilirken Türkiye’de so-
ruşturma önce sürüncemede bırakılmış, sonrasında
da üstü örtülmüştür.

LM şirketine göre önümüzdeki dönemde
yapay zeka ve otonom cihazlar savaş sahasında
daha yoğun kullanılacak. Operasyonlarında insan-
ları azaltmak yerine aksine daha fazla dahil etmeyi
amaçlayan firma, veri toplama, analiz aşamalarını
makinelere devredip aksiyon kısmını insanlara bı-
rakmayı planlıyor. Örneğin pilotların karar alma sü-
reçlerinde daha önemli işlere odaklanması için
sanal co-pilot teknolojisi geliştirerek, pilotun zaman
zaman ondan yardım alması ve önemsiz işleri ona
devredebileceği bir sistem tasarlanmış. Bunu
Skorsky model helikopterlerde 131 defa test etmiş-
ler bile. Ayrıca, uçaklardaki sensörlerden daha de-
taylı veri temin edip bunları anlık analiz edip olası
kazaların önceden tespit edilmesine ve gerekli du-
rumlarda kontrolün ele alınmasına yönelik çalışma
yürütüyorlar. 

Kuantum hesaplama olarak adlandırılan tekno-
loji, bugünlerde çalışmalarında kullanılıyor. Kendi
deyimleriyle klasik bilgisayarlara sormaları duru-
munda cevaplanması uzun yıllar alacak sorular,
kuantum bilgisayarlar yardımıyla çok kısa sürede ce-
vaplanabiliyor. Örnek olarak kendi sitelerinde, uzay
yolculuğunda hedefe ulaşmak için tüm olası yörün-
gelerin hesaplanması kuantum hesaplama yöneti-

miyle dakikalar içerisinde yapılabildiği verilmiştir.
Güdümlü enerji; diğer bir deyişle lazer sistem-

ler de şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer teknoloji.
İnternet sitelerindeki bilgiye göre müşterileri, bu
teknolojinin laboratuvar ortamından savaş saha-
sına geçişini merak bekliyormuş. Ne kadar doğru
bilinmez ama Tübitak’ın 500 metre mesafede 22
mm kalınlıktaki çeliği delen lazer silah geliştirdiği
ve bu silahın test çalışmalarında başarılı olduğu te -
levizyonlarda duyuruldu. LM şirketinin üzerinde ça-
lıştığı teknoloji çok daha yıkıcı olacaktır
muhtemelen.

Çoklu alan operasyon merkezi kavramı da bu
şirket sayesinde zamanla daha çok kullanılır olacak
gibi. Savaş kapsamında kullanılan her bir insansız
hava aracı, uçak, gemi, uydu birbirinden bağımsız
şekilde bilgi topluyor ve farklı operasyon merkez-
lerinde değerlendiriliyor. LM, tüm bu cihazlardan
gelen bilgileri tek bir merkezde toplayıp bir arada
analiz etmeyi planladığını duyurdu.

LM şirketi yukarıdaki bahsettiğimiz teknolojilere
ilaveten süpersonik (ses hızından daha hızlı giden)
uçaklar, silahlar üzerine çalışıyor. Mevcut koşullarda
Amerika süpersonik uçakların yüksek sesten dolayı
toprakları üzerinde uçuşunu yasaklamış durumda.
Şirketin amacı yolcu taşımaktan ziyade daha az ses
çıkaran cihazlar geliştirip cihazların kara parçasına
daha yakın uçması imkanını sağlamak ve Ameri-
ka’nın yasağını hükümsüz kılmak diyebiliriz.

Yukarıdaki detaylarına yer verdiğim teknolo-
jiler dışında, internette karşımıza konuyla ilgili
olarak robot teknolojileri, internet üzerinde birbi-
rine bağlı olan ve birlikte hareket edebilen savaş
cihazları, arı kümesinin dijital hali diyebileceğimiz
drone kümesi, sosyal medya platformlarının psi-
kolojik harp sahası olarak kullanılması, hareketli
hedefi takip eden mermi gibi akıllı silahlar çıkı-
yor. Bir kısmı fütürist olarak düşü-
nülse de bu teknolojilerin bir
kısmı kullanılmaya baş-
landı bile.

Bakalım genel tekno-
loji trendlerine pa-
ralel olarak silah
teknolojilerinde
önümüzdeki
günlerde neler
olacak? Birlikte
takip edelim ve
görelim.
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Oğuz GÜNDÜZt
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Parayı Lidya’lılar buldu ama o zamandan bu
zamana geçen yaklaşık 3 bin yıllık süreçte
çok şey değişti. İlk olarak bozuk para kulla-

nılırken 1661 yılında ilk banknot dolaşıma girdi.
Kredi kartları ise ilk defa 1946 yılında kullanıldı.
Devir artık dijitalleşmeye doğru gittiği için 2000’li
yılların başında Avrupa bankaları mobil ödeme hiz-
metlerini devreye aldılar, daha sonra ilk olarak 2009
yılında kripto para (cryptocurrency) diğer bir de-
yişle dijital para kullanılmaya başlandı.

Değiş tokuş aracı olarak kullanılan kripto para, ar-
kasındaki güçlü şifreleme teknolojisiyle finansal iş-
lemin güvenliğini, yeni para üretim
mekanizmalarını, yapılan işlemin doğruluğunu sağ-
layan bir teknoloji diyebiliriz. Geleneksel yapıda pa-
ranın basımı, dolaşıma sokulması ve kontrolü
merkez bankalarının tekelinde. Örneğin dolar ile il-
gili kararları Amerikan Merkez Bankası alıyor. Benzer
şekilde Euro ilgili kararları Avrupa Merkez Bankası
aldığı gibi. Kripto para birimlerinde ise merkezi ol-
mayan bir yapı bulunmaktadır. Şöyle ki dijital para
belirli bir yapı tarafından ihraç edildikten sonra fiya-
tının düşmesi veya yükselmesi alım satım yapanlar
tarafından belirlenmekte, merkez bankası gibi yapı-
ların müdahale şansı bulunmamaktadır. Ayrıca iş-
lemler blockchain (blok zincir) teknolojisini
kullanan dağıtık muhasebe kayıt teknolojisi ile kayıt
altına alınmakta ve bu yapı kamusal finansal işlem
veri tabanı görmektedir. Bir nevi işlem kayıtları daha
şeffaf şekilde saklanmaktadır. 

Kripto para piyasasında en bilinen dijital para
olan Bitcoin’in açık kaynak kodları 2009 yılında ya-
yınlanmıştır. Sonrasında Bitcoin’in türevleri olan ve
altcoin olarak adlandırılan yaklaşık 4.000 farklı diji-
tal para birimi geliştirilmiştir. Sosyal medya plat-
formu Facebook da kendi dijital parası olan Libra’yı
2020 yılında çıkaracağını duyurmaya hazırlanıyor.
Hatta kurulan inisiyatif içerisinde Mastercard, Visa
gibi kredi kartı kuruluşları ve eBay, PayPal, Spotify,
Uber, Lyft ve Vodafone gibi dünya çapındaki şirket-
ler var. Kripto paralar ile birlikte hayatımıza zaman
damgası, akıllı kontrat, kripto madencilik ve dijital
cüzdan gibi kavramlar girdi. Akıllı kontrat, üçüncü
tarafa veya merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymaksı-

zın dijital olarak bir kontratın başlangıç, onay, teyit
ve kayıt süreçlerini yöneten yapı için ifade edilmek-
tedir. Geleneksel finansal dünyada bankalar aracılı-
ğıyla para transfer etmek isteyen bir kişinin işlemi
önce kendi bankası tarafından onaylanması gerek-
mektedir, eğer para ülke içerisinde başka bir ban-
kaya gitmesi gerekiyorsa işlem merkez bankası
sistemleri üzerinden geçmektedir, eğer yurt dışına
gönderilecek ise bu sefer devreye SWIFT gibi ulus-
lararası kuruluşlar girmektedir. Kripto para işlemle-
rinde ise bu tarz yerel veya uluslararası kuruluşlar
bulunmamaktadır. İşlem doğrudan taraflar arasında
gerçekleşmektedir. 

Zaman damgasını, işlemin gerçekleştiği zamana
ait bilgilere işlemin taraflarını, işlemin tutarı bilgile-
rini de ekleyerek şifreli bir şekilde sistemin kendine
has muhasebe kayıtlarında saklayan bir teknoloji
olarak açıklayabiliriz. Bu sayede yapılan işlemin son-
radan inkâr edilme ihtimali ortadan kalkmış olup
bir nevi işlemin güvenliği de sağlanmış olmaktadır.

Kripto para işlemlerine olan ilgi arttıkça sistemin
altyapı gereksinimleri de arttı. Kripto madencilik de
bu noktada devreye girerek sisteme altyapı desteği
sunan kişilerin bir nevi ödüllendirildiği bir meka-
nizma olarak gelişti. Kripto para işlemi gerçekleştir-
mese bile kullanıcılar sisteme sunucu, veri tabanı
desteği sunarak sistemden kazanç elde eder oldu-
lar. Hatta iş o kadar ileri noktaya taşındı ki kripto
para madenciliği çiftlikleri kuruldu. Evet yanlış duy-
madınız sırf bu iş için özel tasarlanmış yüzlerce do-
nanımın yer aldığı alanlar oluşturuldu. Özelikle
elektrik fiyatının ucuz olduğu ülkelerde bu iş bir
sektöre dönüştü.

Kripto paralar her bir dijital para birimi için ayrı
tasarlanan cüzdanlarda saklanmaktadır. Bu cüzdan-
lar içerisinde kullanıcıların bir özel ve bir genel diji-
tal anahtarı bulunmaktadır. Özel anahtar ile
kullanıcılar yaptıkları işlemleri genel muhasebe
kayıt sistemi içerisinde kayıt altına alabilmektedir.
Genel anahtarlar ile de diğer kullanıcılardan cüz-
danlarına kripto para transferi işlemi kabul edebil-
mektedir. 

Her ne kadar bazı yerlerde Bitcoin ATM’leri kulla-
nıma sokulsa bile bugün 8 ülkede kripto para kulla-
nımı yasak, 15 ülkede ise dolaylı olarak yasak. Diğer
ülkelerde ise kripto paranın yasal statüsü henüz net
değil ve finansal otoriteler hangi kategori altında

ele alacağını netleştirmiş değil. Bu işlemlerden gelir
elde etme yolunu arayan Amerikan Hükümeti, 2014
yılında kripto para işlemlerinden elde edilen gelir-
den vergi alınmasına karar verdi. Öte yandan, Face-
book, Google, Twitter gibi önemli dijital platformlar
kripto para işlemlerinin kendi platformlarında rekla-
mının yapılmasını yasakladılar ama Facebook daha
sonra kendi kripto parasını geliştirmek üzere çalış-
malara başladı. Kısacası yasal otoritelerin ve diğer
dijital platformların bu konuda nasıl hareket ede-
ceklerine ilişkin kafaları karışık diyebiliriz.

Kripto para birimlerinin Amerikan’ın yaptırımla-
rını aşmak üzere Rusya, İran veya Venezüela tarafın-
dan kullanılması potansiyeli bulunmakta. 2018 yılı
Nisan ayında Rusya ve İran ekonomi temsilcileri kü-
resel SWIFT sistemini kripto para birimi altyapısında
kullanılan block chain teknolojisi ile aşmanın müm-
kün olup olmadığını konuşmak üzere bir araya gel-
diler. Ayrıca Rusya, Venezüella’nın El Petro adlı kendi
kripto parasını geliştirip petrol satışını bu parayla
yapıp Amerikan yaptırımlarını atlatmasını örtülü bir
şekilde destekledi.

Bu yazıda yatırım tavsiyesi veremediğim için oku-
yucular kusura bakmasın ama her ne kadar mevcut
durumda devletlerin sermaye piyasalarındaki he-
gemonyasını yıkma potansiyeli bulunduğu için ge-
lecek vaat etse de bir yandan da yatırımcıların
arkasında bir güvence bulamaması nedeniyle çe-
kimser kaldığı kripto, para piyasasında önümüzdeki
günler hareketli geçeceğe benziyor. Bu arada Putin,
Trump ve UFO coin gibi değişik kripto para birim-
leri de bulunmaktadır. Gerekli bilgi birikimine sahip
girişimci kişiler diledikleri isimde kripto para birimi
oluşturup dolaşıma sokabilir, meraklısına hatırlat-
mış olayım. 

w Değiş tokuş aracı olarak kullanılan kripto para, arkasındaki güçlü şif-
releme teknolojisiyle finansal işlemin güvenliğini, yeni para üretim

mekanizmalarını, yapılan işlemin doğruluğunu sağlayan bir teknoloji

diyebiliriz. Geleneksel yapıda paranın basımı, dolaşıma sokulması ve

kontrolü merkez bankalarının tekelinde. Kripto para birimlerinde ise

merkezi olmayan bir yapı bulunmaktadır.

w Kripto para piyasasında en bilinen dijital para olan Bitcoin’in açık kaynak
kodları 2009 yılında yayınlanmıştır. Sonrasında Bitcoin’in türevleri olan ve altcoin

olarak adlandırılan yaklaşık 4.000 farklı dijital para birimi geliştirilmiştir. Sosyal medya plat-

formu Facebook da kendi dijital parası olan Libra’yı 2020 yılında çıkaracağını duyurmaya hazırlanıyor. 

Bitcoin

Umut DİNÇERt
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Telefonlarda en sık kullanılan işletim sistemle-
rinin başında Android ve IOS geliyor. IOS sa-
dece iPhone marka telefonda kullanılırken

Android işletim sistemleri başta Samsung, LG, Moto-
rola marka telefonlarda olmak üzere birçok telefon
markasında kullanılmakta, iki işletim sisteminin bir-
birine göre artı ve eksileri bulunmaktadır. 

Öncelikle biraz sayısal kıyaslama yapalım. 2018 yı-
lında IOS kullanan 217.72 milyon cihaz satılmış iken
Android’de ise bu rakam 1.3 milyarın üzerinde. An-
droid işletim sistemine sahip cihazların uygulamaları
Google Play’de yer almakta. IOS’a sahip cihazlarda
ise uygulamalar Apple Store bulunmakta. Google
Play’de 2018 yılında yaklaşık 2.6 milyon uygulama
yer alırken, IOS’da bu rakam 2 milyon civarındaydı.
Uygulama indirme adedi bakımından Android cihaz-
lardan 20 milyar civarında uygulama indirilirken

IOS’ta bu rakam 8.4 milyar civarındaydı. Son olarak
uygulama satışından IOS cihazlar aracılığıyla 40 mil-
yar $ gelir elde edilirken Android cihazlarda bu
rakam 21 milyar $ olarak gerçekleşmiş.

IOS işletim sistemi uygulama marketine yüklene-
cek uygulamaların öncelikli olarak belirli standardı
karşılaması gerekmekte ve bu uygulamalar daha sıkı
güvenlik testlerinden geçmekte. Bu da kullanıcıla-
rına daha güvenli uygulama indirme imkanı sun-
maktadır. Ayrıca IOS işletimi kullanıcılarına daha sık
güncelleme göndermekte ve sistemlerindeki açıklık-
ların daha hızlı kapanması sağlanmaktadır. 

Geliştiriciler daha fazla gelir elde ettikleri için uy-
gulamaların IOS versiyonlarını genellikle Android iş-
letim sistemine göre daha önce piyasaya
sürmekteler. Ayrıca ücretli fotoğraf resim düzenleme
amaçlı kullanılan profesyonel uygulamalar daha çok
IOS uygulama marketinde yer almakta. 

Verilen hizmet daha pahalı olsa da IOS işletim sis-
temine sahip telefonlara daha iyi müşteri hizmeti ve-
rildiği görüşü genellikle kabul edilmektedir. Online
randevu alarak dünyanın birçok yerinde yerde bulu-
nan Apple mağazaları aracılığıyla teknik destek alın-
ması imkanını bir diğer avantaj olarak sayabiliriz. 

Müşteri verilerinin gizliliği, uygulamaların müşteri-
lerin verilerine erişimi, uygulamaların telefondaki
diğer uygulamaların verilerine erişim kontrollerinde
IOS marka telefonlar daha sıkı kontroller uygulamak-
tadır. Android kullanan telefonlarda bu konuda daha
az önlem alındığı için uygulama marketine konulan
sahte whatsapp gibi uygulamalar aracılığıyla kullanı-
cıların verilerinin çalındığı haberleri sık sık duyul-
makta.

Android işletim sistemi açık kaynak kodlu geliş-
tirme işlemlerine olanak sağladığı için uygulama

geliştiricileri daha esnek olmakta ve bu sayede kulla-
nıcılar da IOS’a kıyasla fazla alternatif uygulamaya
sahip olabilmekte. Ayrıca kullanıcılar internette ge-

zinme, maillerin okunması gibi te-
lefonlarında tercih ettiği uygulamaların
kullanılması konusunda daha esnek olabilmekte
ancak IOS kullanan telefonda bu imkan sınırlı şekilde
mümkün olmaktadır. Her ne kadar ilave uygulama
indirilip mail tercih edilen uygulama aracılığıyla IOS
işletim sistemine sahip telefonlarda da okunsa bile
internet tarayıcısı önceden tanımlanmış ve seçili ol-
duğundan değiştirilmesi mümkün olmamaktadır.

Ayrıca Android işletim sistemini kullanan birçok
markanın farklı modelleri olduğu için her seviyeden
alım gücüne hitap eden çeşitli modellerde telefon
satın alma imkanı müşterilerine sunabilmekte. IOS
kullanan telefonlarında kapasite sabit olmakla bir-
likte birçok Android işletim sistemi kullanan tele-
fonda harici kartlar yardımıyla kapasitenin artırılması
mümkün olmaktadır.

Özetle güvenlik ve veri gizliliği diyorsanız IOS işle-
tim sistemini kullanan telefonları, daha uygun fiyatlı
ve uygulama, kapasite yönetimi anlamında daha
esnek bir telefon istiyor iseniz Android işletim siste-
mine sahip bir telefonu tercih edebilirsiniz.
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Android mi

IOS mu?
w Android işletim sistemi açık kaynak kodlu geliştirme işlemlerine olanak
sağladığı için uygulama geliştiricileri daha esnek olmakta ve bu sayede kul-
lanıcılar da IOS’a kıyasla fazla alternatif uygulamaya sahip olabilmekte. Ayrıca
kullanıcılar internette gezinme, maillerin okunması gibi telefonlarında tercih
ettiği uygulamaların kullanılması konusunda daha esnek olabilmekte…

w Güvenlik ve veri gizliliği diyorsanız
IOS işletim sistemini kullanan telefon-
ları, daha uygun fiyatlı ve uygulama,
kapasite yönetimi anlamında daha
esnek bir telefon istiyor iseniz An-

droid işletim sistemine sahip bir tele-
fonu tercih edebilirsiniz.
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“Adayın kimliği saklı tutularak yapılan orkestra seç-
melerinde dişi müzisyenlerin işe alımı yüzde 50 arttı.”

“Kadınların tuvaleti kullanmasının erkeklere göre
2,3 kat uzun sürmesinin gayet geçerli sebepleri var.”

“Sıcaklıklarını saptama formülü 1960’larda 40 yaşın-
daki 70 kilo erkeklerin metabolik dinlenme hızına göre
geliştirildiğinden, birçok ofis kadınlar için beş derece
fazla soğuk. Çünkü kadınların metabolizması daha
yavaş.”

“Bir kadın, otomobilinin sesli komut sisteminin sa-
dece kocasını dinlediğini rapor etmiş.”

“Erkek bedeni model alınarak tasarlanan otomobil-
ler kadınlar için fiziksel yaralanma ve ölüm riskini arttırı-
yor.”

“Kalp krizi geçiren kadınlara yanlış tanı konma ihti-
mali yüzde 50. Çünkü deneyler çoğunlukla erkekler
üzerinde yapılıyor.”

Feminizmin sorunu, fazla tanıdık olması.
#MeToo, seks ve ünlülerle ilgili çağrışımları
nedeniyle bezgin kamuoyunun ve sürekli

yeni gündem peşinde koşan medyanın ilgisini uyan-
dırmış olabilir ama ekseriyetle, bu ilgi son dönemde
transfobi gibi diğer önyargı biçimlerine kaymış du-
rumda. Ayrımcılık, şiddet ve ücretsiz emek gibi eski
sorunlar ise ne yazık ki kadınlar için hala geçerliliğini
koruyor. Feminizmden yorulmuş olmamızı patriyar-
kanın tükenişi sanıyoruz. Bir süre önce yapılan kap-
samlı bir anket, Britanya’daki erkeklerin üçte ikiden
fazlasının, kadınların artık eşit fırsatlardan istifade et-
tiğine inandığını ortaya çıkardı. Yazar ve aktivist Ca-
roline Criado Perez, sterlin banknotlarının arkasında
dişi bir tarihsel şahsiyet olması için kampanya yaptı-
ğında, bir erkek şöyle demişti: “Ama kadınlar artık her
yerde!”

Dolayısıyla eşitsizliğin halen var olduğu gizli yer-
lere ışık tutarak okurları zamanın aşındırdığı bu ko-
nuya, verilerin aydınlatıcı merceğinden bakmaya
davet etmek akıllı bir strateji. Criado Perez, adayın
kimliği saklı tutularak yapılan orkestra seçmelerinin
dişi müzisyenlerin işe alımını yüzde 50 nasıl arttırdı-
ğından, kadınların tuvaleti kullanmasının erkeklere
göre 2,3 kat uzun sürmesinin gayet geçerli sebeple-
rine kadar bir dolu istatistiği bir araya toplamış.
İçinde yaşadığımız dünyanın bir erkek dünyası oldu-
ğunu öğreniyoruz, çünkü onu inşa edenler cinsiyet
farklarını dikkate almamışlar. Sıcaklıklarını saptama
formülü 1960’larda 40 yaşındaki 70 kilo erkeklerin
metabolik dinlenme hızına göre geliştirildiğinden,
birçok ofisin kadınlar için beş derece fazla soğuk ol-
duğunu öğreniyoruz, çünkü kadınların metaboliz-

ması daha yavaş. Britanya’daki kadınlar, kalp krizi ge-
çirdiklerinde yanlış tanı konma olasılığı yüzde 50
çünkü kalp krizi deneyleri genellikle erkek denekler
üzerinde yürütülüyor. Otomobiller “Referans Adam”
bedeni merkeze alınarak tasarlandığından, erkeklerin
kaza yapma ihtimali daha yüksek olmasına rağmen,
çarpışmalarda kadınların ciddi yaralanma ihtimali er-
keklere göre neredeyse yüzde 50 daha yüksek.

Teknoloji kültüründeki cinsiyet körlüğü, Criado
Perez’in “her şey erkeğe göre” dediği bir yaklaşım
üretiyor. Ortalama akıllı telefon –14 cm. uzunlu-
ğunda– birçok kadının elleri için fazla büyük ve çoğu
zaman ceplerimize sığmıyor. Konuşma tanıma yazı-
lımları, erkek seslerinin kayıtları üzerine geliştirildi-
ğinden Google’ın versiyonunun erkekleri anlaması
kadınlara nazaran yüzde 70 daha isabetli. Bir kadın,
otomobilinin sesli komut sisteminin, adam yolcu kol-
tuğunda otururken bile sadece kocasını dinlediğini
rapor etmiş. Kadınlar sanal gerçeklik mikrofonlu ku-
laklığı taktıklarında, midelerinin bulanması erkeklere
nazaran daha yüksek ihtimal. Bir başka çalışma, sağ-
lıklı yaşam takibi aplikasyonlarının ev işi sırasında atı-
lan adımları yüzde 74’e varan oranda göz ardı
ettiğini bulmuş ve kullanıcılar bebek arabası iterler-
ken adımlarını sayamadıklarından şikâyet ediyor.

Öyle görünüyor ki, kar küreme bile feminist bir
mesele: İsveç’te bir zamanlar kaldırımlardan önce
yollar temizleniyordu. Bu uygulama, otomobil kulla-
nanları bebek arabasıyla gezen veya alışveriş yapan
yayalardan öncelikli gören verilere dayanıyordu. Ama
sonra yetkililer, 7,5 cm. karda otomobil sürmenin
bebek arabası ittirmekten daha kolay olduğunu fark
ettiler. Önce kaldırımları temizlemek kamu bütçesine
de faydalıydı: Bir İsveç kasabasında yapılan çalışma,
yayaların don koşullarında yaralanmasının otomobil
sürücülerine nazaran üç kat daha olası olduğunu or-
taya çıkardı ve yaralananların yüzde 70’i kadındı.

Bu kitaptaki örneklerin çokluğu, bir anlamda,
cinsiyete özgü verilerin eksikliğinden dem vuran
kendi argümanına ters gibi geliyor: Kitap bir “cinsiyet
verisi uçurumu” olduğunu söylüyor. Google’da “gen-
der impact assessment” (cinsiyet etki değerlendir-
mesi) araması 345 bin sonuç veriyor. Criado Perez,
kitaptaki argüman ile bu gerçek arasındaki gerilimi

bir dereceye kadar kabul ediyor ve planlayıcılar ile
politikacılardan, halihazırda elde mevcut olan verileri
daha iyi kullanmalarını istirham ediyor ama bu, veri-
den ziyade bir politika ve tasarım meselesi.

Verilerle ilgili esas güzellik, niyet gibi sıkıntılı me-
seleleri gündemden çıkarması. Criado Perez, büyük
bir komployu deşifre etme peşinde değil; yaptığı şey,
basitçe, verileri bir lazer gibi ustaca kullanarak, bilinç-
dışı ve düşünmeden yapılan tercihler sisini yarmak.
Verileri dikkate alıp yanlılığı düzeltmek için pozitif
adımlar atmadığımız müddetçe, eşitsizliğin otomatik
olarak devam edeceğini savunuyor. Teknoloji inovas-
yonla ilişkilidir ama algoritmalar statükoyu pekiştir-
meye eğilimlidir: “Eğer bunu sevdiysen, şunu da
seversin.”

Veriler sadece dünyayı tarif etmekle kalmıyor,
gitgide onu şekillendirmek için de kullanılıyor. İlk
programcılar kadındı; II.Dünya savaşı sırasında ordu
için karmaşık hesaplamaları yapan insan “bilgisayar-
lar.” Artık yazılım geliştiricilerin sadece yüzde 11’i, Si-
likon Vadisi çalışanlarının yüzde 25’i ve girişim
sermayesi firmalarındaki ortakların yüzde 7’si kadın.
Bytelar nötr olabilir ama programcılar çoğu zaman –
bilerek ya da bilmeyerek– yanlı.

Bu algoritmaların büyümekte olan gücünü de
dikkate alarak, Shoshana Zuboff’un “gözetim kapita-
lizmi” dediği şey (“şeylerin interneti” ve sosyal med-
yanın özel hayatlarımızı reklamcılara satmasının bin
bir yolu) ile ilgili daha fazla bilgi bulmak istedim. Dav-
ranışlarımızı tahmin eden ve kalıbını çıkaran veriler,
geçen sene zayıf bir anımda internetten satın aldı-
ğım kazaktaki kaşmir yüzdesini bilecek kadar ince ay-
rıntılı ve dişi olduğumu kesinlikle biliyor. Her daim bir
Instagram pozu kadar alımlı olma ve modayı takip
etme baskısı altındaki kadınların bu noktada orantı-
sız şekilde kurban oldukları söylenebilse de, bu tür
mikro-profilleme ile ilgili sorun, içerdiği cinsiyet verisi
uçurumu değil, gündelik hayatı acımasızca ticarileş-
tirmesi. İnsani ilerleme fikrini –tüm teknolojik “ke-
sinti” laflarına rağmen– terk etmiş gibi görünen bir
dünyadaki inatçı adaletsizliği gözler önüne seren bu
kitap, sonuç olarak, ilk baştaki veri merkezli temasın-
dan daha aşina bir zemine varıyor. Kampanya yap-
mak aynı şeyi tekrar ve tekrar –yorgun bir şekilde–
söylemeye dayanıyor olabilir. Bunun suçlusu, inatçı
biçimde cinsiyetçi toplumumuz, onun yiğitçe eleşti-
risi değil.

* Invisible Women: Exposing Data Bias in a World
Designed for Men (Görünmez Kadınlar: Erkekler için
Tasarlanmış bir Dünyada Veri Yanlılığını İfşa Etmek).
Yazar: Caroline Criado Perez.

Kaynak: Guardian
Çeviri: Serap Güneş

Erkekler için tasarlanmış bir dünya
w Teknoloji kültüründeki cinsiyet körlüğü, Criado Perez’in

“her şey erkeğe göre” dediği bir yaklaşım üretiyor. Orta-
lama akıllı telefon –14 cm. uzunluğunda– birçok kadının
elleri için fazla büyük ve çoğu zaman ceplerimize sığmı-
yor. Konuşma tanıma yazılımları, erkek seslerinin kayıtları
üzerine geliştirildiğinden, Google’ın versiyonunun erkek-
leri anlaması kadınlara nazaran yüzde 70 daha isabetli.

w İlk programcılar kadındı –II.Dünya savaşı sırasında ordu
için karmaşık hesaplamaları yapan insan “bilgisayarlar.”
Artık yazılım geliştiricilerin sadece yüzde 11’i, Silikon
Vadisi çalışanlarının yüzde 25’i ve girişim sermayesi fir-
malarındaki ortakların yüzde 7’si kadın. Bytelar nötr
olabilir ama programcılar çoğu zaman – bilerek ya da
bilmeyerek – yanlı.

Eliane GLASERt

Görünmez Kadınlar:



14

”Ekim 1910’da ya da o aralar insanlığın karak-
teri değişti.”

”Tüm insani ilişkiler; efendiler ve uşaklar, kocalar ve
karılar, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiler de-
ğişti. Ve insani ilişkiler değiştiğinde aynı zamanda
dinde, hal ve gidişte, siyasette ve edebiyatta da bir de-
ğişim olur. Bu değişimlerden bir tanesini 1910 yılı civa-
rına koymakta anlaşalım.”  Virginia Woolf

”İngiltere’de başbakanlık ofisinden yapılan açıkla-
mada yalnızlıktan sorumlu bir bakanlığın kurulduğu
açıklandı. Başbakanlık; amacımız ”yalnızlıktan acı çeken,
milyonlara yardım etmek” olduğunu dile getirdi.”

Sömürge ve silahlanma yarışı, bombardıman,
yıkık şehirler, göç kafileleri, toplama kampları, ayak
altından bile çekilmeyen insan ölüleri. Çevre fela-
ketleri, açlık, genetik ve GDO’nun yükselişi. Ekranlar
sanal finansman, şirketler, güvenlik, şifreleme ve
fişleme. Tekniğe devredilen ilişkiler doğadan
kopan iletişim sistemi. Birkaç gurubun oyun saha-
sına çevirdiği yaşam sistemi. Bu gelişmeler yüz ya-
şına giren modern savaş dünyasının karakterinden
sadece birkaç başlık.

Tarihin huzurlu saatleri kısadır. Huzursuzluk oyu-
nun kuralı olarak insana kendini öğretir. Bu ne-
denle insanlığın karakterini değiştiren olayların
hasarını hepimiz fazlasıyla görmeye devam ediyo-
ruz. Bir yanda yalnızlıktan, konfordan kıvranan, ses-
sizlikte sağırlaşan, kimsesizlikten bunalan binler.
Öbür yandan en yakınını dizinde ölüme teslim
eden, evini barkını yerini yurdunu terk edip kalaba-
lıkların hükümsüz telaşında hayatını kaybeden on
binler. Uygarlığın batısında çoğalan yalnızlıklar ba-
kanlığı, doğusunda kitleselleşen yoksulluklar.

Değişim efsanevi bir hayaldir ama insanlığın karak-
terinde acımasız bir gerekçedir. Bizler şimdilerde za-
rarlı değişimin acımasız kıldığı kavmimizin batı-doğu
sokağındaki yaşam farkını izlerken bir kez daha geç-
mişin notlarını hatırlamak zorunda kalıyoruz. Zira not
düşünlerin çoğu bugünkü gibi yaşatılanların neden-
lerini yaşamışlardı. Bazen tarihten konuşmaktan zi-
yade şimdiyi tarihe çevirmek daha uyarıcıdır. Ve
endüstri devriminden bu yana tarihin görsel, yazım-

sal olarak hızlanması buna ör-
nektir. Yazımsal alanda sınırlar
aşılırken edebiyat dünyasında
da benzer yenilik tutumları ge-
lişti. Dünya meskenleşirken çok
şeyinden insafsızca yerinden
olacağını, insanın dışardan içe-
riye hapsolacağını bilen önlem
tutumları edebiyata da sinir de-
ğişimi yarattı.

İki ütopya çarpışmasından doğan iki dünya sa-
vaşı 20. yüzyıl edebiyatında da hayal-hasar-hafıza
tartışmasına yol açtı. Her iki savaşta korkunçtu ama
asıl korkunç olan insanlığın karakteristik haklarının
çiğnenmesi, politika, medya, bilim, hukuk ve kültü-
rün kitlesel olarak tutuk kalması idi. Her iki savaşta
da insanlık bütün fikirlerini yıpratmış, edebiyatın
klasik sükuneti anlamsızlaşmıştı. Birey ve toplum
için yeni ufuklar gerekiyordu. Yirminci yüzyılın ruh
hali daha ilk çeyrekte travmatik sınavdan geçmiş
ve yazımın gerçekleri fazlasıyla zorlaşmış, Toplama
kampları, faşizmin pratik sonuçları bu çağın entel-
lektüel mirasını fazlasıyla geriletmişti.

20. yüzyılın politik sahnesinde Hitler, Lenin, Stalin,
Wilson, Mussolini, Roosevelt, Albert Lebrun’un
politik oyunları tur atarken, Marcel Proust, Ro-
bert Musil, James Joys ve Virginia Woolf da çağın
entelektüel hafıza siperini kazmaya başlıyordu.

Bu nedenle bugün Woolf ve edebi çağdaşları-
nın toplum karşısında boşta kalabilmiş tek bir
sözü yoktur. Hepsi de yıkıcı ve üretici yazarlıkla-
rıyla yarım asırda bir asrın bütün resmini çıkara-
bilmiştir. Ancak Woolf’u çağdaşlarının içinde çağ
üstü kılan şey onun edebiyatta devamlılık ya da
serüvenci kalmaması ve kendi yazım tekniğini ara-
mış olmasıdır. Kaldı ki İngiliz toplumunun bir ma-
keti sayılan ve edebiyatında bir kadın olarak yazım
tutumu ilanında bulunmak hiç de yabana atılacak
birşey değil. Ne var ki Woolf’u anmamıza sebep
olan asıl gelişme, yüz yılın savaş ve sömürge fitilini
ateşleyen İngiltere’de, toplumun geldiği yalnızlık-
lar bakanlığıdır. Ve bu ister istemez aklımıza bilinç
akışı tekniğini getiriyor. Sanırım Woolf’un farkı
burda karşımıza çıkıyor. Dışarısı çözülüp çürürken
insan dünyayı ancak kafasında korumaya
alabilir. Saniyelik bilgi akışının yayıldığı dünyada
bilinç akışının gerçekliği sizinde dikkatiniz çekmi-

yor mu? Sizde bilincinizin ve insanın doğal birikim-
lerinin tehlike altında olduğuna ikna olmuyor mu-
sunuz?

Üstelik atom bombasının adının çıktığı ama
diğer pek çok bomba türünün saat başı kullanıldığı
bir dünyada sizce de bilincin ve insanlığın karakteri
daha da yok olmuyor mu? Ya da Hiroşima’da ha-
yatı yakan atom bombasının Efrîn ve Kürdistan’ın
farklı yerlerinde kullanılan eritici gazlardan sadece
zaman farkı yok mu?

Evet Woolf’a katılmamak elde değil, sadece
”1910’da” değil, 1919’da da insanlığın karakteri de-
ğişti. Belki de içinde bulunduğumuz 2019’da daha
fazla değişecek.
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Yanlızlık bakanlığına
gelmeden 

WOOLF

Behice Feride DEMİRt

Modern dünyanın acımasız gerçeklikle-

rine vurgu yapan bir illüstrasyon...



w Bir gülüş sizi hiç yaşamın içerisinden çekti mi güzellikleri görmeniz adına. İşte o gülüşle
karşılaştım çayımızı içerken. Ekin, onu çekiyordu. Papatyaların önünde, saçları upuzun,
beyaz olan adı Jiyan Çekdar olan genç kadını…

Gerillayı anlatmak ya da yazmak, fo-
toğraflamak neden zordur bilmem ki.
Gerillanın kendisi bile kendini an-

latamıyor çoğu zaman. Ama anılar ve fotoğraflar
anlatıyor, gerillayı yaptığı eylem, yoldaşlığı dile ge-
tiriyor. İnsan durup dinlemek istiyor gerillayı.
Yaşamdan bir anı gibi, rüzgardan bir esinti gibi
geliyor sana, yağmurun eline değen bir damlası
gibi, tenini ıslattıkça ıslansın istiyorsun. Sanki
gizemli bir şey çözemediğim, seni gerillaya çeken,
tanıdıkça sevmek istemek gibi. Gerilla yaşam gibi…

Kafamdaki bu kadar kelimeyle girdim
önümdeki yeşil alanın boşluğuna. Yemyeşil bir
alanın içerisinde yürürken bizi karşılamak için
gelen gerillayı gördüm. Dikkatimi ilk çeken, sıcak
sarılması ve dik yürüyüşüydü. Demek ki böyle oluy-
ormuş PKK’nin kadın askerleri diyor insan. ‘Asker-
lik erkek işidir, erkeğin görevidir’ denilir, öyle
bilinirdi. PKK, askerliğin kadın rengini, kadınca
halini, kadınca bakışını ortaya koydu. O hep kita-
plarda okunulan, bahsi geçen gerilla anılarından
birinin içinde olduğunu bilmek, kıyısında köşesinde
bir yerde sesinin olması mutlu ediyor insanı. 

Güneşin sıcaklığında, yemyeşil bir patikanın
ortasında, sırtımızda üçüncü gözümüz olan kamera
ile beraber adı Sarya olan gerillayı takip ederek bir
kampa ulaştık. “Hele bir çay için, hiçbir şeyiniz
kalmaz. Bizde böyledir; arkadaşlar görevden gelir,
çayı görünce tüm yorgunluğu gider” deyiverince

gülümsedim. Masallarda anlatılan, odunlardan
yapılmış bir kamelyayı andıran güzel bir çardağın
altında oturduk. 

Sarya, Geverli bir kadın. Çok gençken vermiş
güzelliğini Kürtlerin özgürlük mücadelesine. “Bana
her şeyi PKK öğretti, kendim olmayı da” diyor.
Botan’da kalmış yıllarca, sonra da Başurê Kürdis-
tan’da. Botan’a tekrar gitmeyi çok istediğini,
anılarının orada olduğunu, ilk eylemine orada
girdiğini anlatıyor. Sonra Rûken diyor, Kahraman
diyor, Poyraz diyor. Bunlar onun yoldaşları. Kahra-
man’ı çatışmadan nasıl kurtardığını, Poyraz’ın onu
nasıl sevdiğini, bağlılığını anlatıyor.

Sularımızı içtikten sonra bize merhaba deyip
yanımıza başka bir gerilla oturdu. Etraf birden
doldu. Canlı ve sıcak bir sohbet ortamı başladı,
herkes anılarından söz ediyor. Anılar ve fotoğraflar
gerilla için en saklı yerdedir. İnsan, gerillayı görünce
fotoğraf çekmeyi unutuyor, seni birden yaşamın
içerisine çekiyor gerilla, nasıl olduğunu sen bile an-
lamıyorsun. 

Ekin, yavaşça kamerayı çıkarmaya başlarken
etraftakilerin yavaş yavaş sesi kısılmaya başladı.
Kamera onlara çok itici geliyor, sebebini çözemedim
daha. Belki insanları kalıplara soktuğundandır.
Cizreli Simko Botan, “E vallahi bu kamera çıkınca
insan ne diyeceğini şaşırıyor. Kamerayı çıkarmasay-
dın ne güzel anlatacaktım. Belki şarkı söylerdim”
deyince daha  çekmek istedik. “Kamera da bizim
yüreğimizin bir gözü işte” dedik. Farz et kamera
açık değil, oraya bakma dedik. Simko’nun çok güzel,
içli bir sesi var. İnsanı dinlendiriyor. 

Bütün Kürdistan halklarının vicdanlarını
sorguladığı 2015- 2016 sürecinde gelişen Cizre
Direnişinden söz ediyor. ”Yarım kalmış bir davamız
var. Gidip tamamlamamız gerekir Botan’da” diyor
Simko. Kürdistan halkı yeterince bedel vermiş,
özgürlüğü çoktan hak etmiş bir halk.

Gözlerim onun anlatımlarına odaklanırken,
ben daha doğmadan önce yaşanan, televizyonlardan
gördüğüm ve annemin anlattığı Cizre Newrozu’nu
canlandırıyorum. Direniş şehirlerine gidip geliyor ve
tekrar gerillayı yazmak için adımladığımız Kürdis-
tan dağlarında uyanıyorum. Bu insanları tanımak
sonrasında ayrılmak nasıl da zor. Ayrılığın
tanımını hala yapamayanlardanım. 

Bir gülüş sizi hiç yaşamın içerisinden çekti mi
güzellikleri görmeniz adına. İşte o gülüşle
karşılaştım çayımızı içerken. Ekin, ağaca asılı pa -
patyaların önünde upuzun saçlarıyla Jiyan Çekdar’ı
çekiyordu. Papatyalarla konuşuyordu yaşamın adı
olan Jiyan. “Saçların ne kadar uzun” deyince, “Ön-
derliğimiz uzun saçlı kadınları çok seviyor. Onu
özgürleştirdiğimizde uzun saçlı kadınlar olarak en
önde Önderliğimizle özgürlük yürüyüşü yapacağız”
dedi. Niçin bilmiyorum, ellerim saçıma gitti. ‘Ben-
imkiler kısa’ deyince, “Ziyanı yok seni de yanımıza
alırız” dedi. Ortadoğu halklarının hasretle özgür-
lüğünü beklediği Önder Abdullah Öcalan’ın en
arkasında olmak, sadece gölgesini bile görüp selam-
lama şerefine nail olmak tarifsiz…

Yenilik gerillada bir ilke. Yüreğimizin mer-
ceğine gerillayı alıp başka bir patikadan yolumuza
devam ediyoruz. 

Gerilla, anılar, fotoğraflar

Laleş RENASt
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FOTO: BIRCAN YILDIZ

Di nava ufareya zemanê diherike û diçe,
dêliyên bi rik ên rehberdayî û mezin dibin jî hene,

di çîrok û çîvanokên kevnar ên tijî xem de
parekî ji me jî cihekî ji xwînê têrbûyî heye. 

Her ba di hinavê xwe de bêhna hesretê nahewîne
Yê kat û terhê xwençeyan dişkîne û dibe heye,

Bihêle bila destan û efsane qala eşqên bê derman bikin,
Herçiqasî rê dirêj bin jî her hesret rojekê bi dawî dibe.

Xweşî ne di tahma badeya al de, lê di rengê wê de ye,
Cureyê wê heye, hê bi serê lêvan nabe serxweş û mest dike.

Em giş fena zarokên sêwî yên Nînovayê ne,
Li pey me ferman, di xeyalên me de çiya hene.

Selahattin DEMİRTAŞ
Wergêr: Rêşad SORGUL

Ji bo zarokên egîd
ên Şengalê
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