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Bilgisayar ve nternet teknolojisinin h zl  geli imi sonucu olu an e-dünya düzeninin kendine özgü etik 

de erleri ve normlar  da h zla ekillenmektedir. Gündelik ya ant m zda, endüstriyel alanlarda ve ulusal 
boyutlarda birçok avantaja olanak sa layan bu h zl  geli im, sosyal ve teknolojik yönden dengesiz de i imleri ve 
tehditleri de beraberinde getirmektedir. 

Fiziksel dünyadaki birçok olgu ve olu um, e-dünya’da farkl  orijin ve ölçeklerde kar m za 
ç kabilmektedir. Gelecek y llarda nternet Fizi i, nternet Sosyolojisi, psikolojisi, hukuku, ekonomisi  gibi yeni 
disiplinleri olu turacak kadar güçlü de i imlerin sonuçlar ndan bir tanesi ve belki de en tehlikelisi “e-mafya” 
olarak nitelendirebilece imiz illegal yaz l m, yöntem ve teknikleri örgütsel misyonlar  do rultusunda kullanan 
gruplard r. 1980’li y llarda Avrupa’da ortaya ç kan bu ak m n de i en ko ullarla birlikte 1990’l  y llarda etkinli i 
azalm t . 2000’li y llarda ise, farkl  formlarda do u ülkelerinde odakla p global bir tehdit haline gelmeye ba lad . 

Özellikle Rusya, Do u Avrupa ve Uzakdo u’da odaklanan hacker, cracker gruplar  belirli bir örgütsel 
hiyerar i ve çal ma sistemi çerçevesinde para kar l  dijital bilgi çalma, bozma gibi faaliyetler yürütmeye 
ba lad lar. Baz  gruplar üniversite veritabanlar nda not de i ikli i, e  ya da sevgililerin netteki özel hayat n n 
kontrol ve takibi gibi “i ”leri, önceden belirlenmi  fiyat tarifeleri ile garantili olarak gerçekle tirme vaadinde 
bulunmaktad rlar. 

Bu geli meler birbiriyle ili kili birkaç soruyu akla getirmektedir. Hangi sosyal ve teknolojik artlar, bili im 
sektöründe böyle bir tampon mekanizman n olu mas na olanak sa lam t r? Hangi etik anlay  çerçevesinde özel 
hayata sald r  i  olarak tan mlanmaya ba lam t r ? Hangi sosyal s n fa ait insanlar böyle bir i in sahibi 
durumundad rlar? Bu sorular n yan tlar n  bulabilmek için öncelikle bilgisayar dünyas ndaki “yaramaz” 
çocuklar n davran  ve e ilimlerinin nedenlerine göz atmam z gerekmektedir.  

Sekiz bitlik bilgisayarlar n gündelik hayat m za yo un olarak girdi i 80’li y llarda, oyun yaz l mlar n n 
yüksek ücretlerle sat lmas  beraberinde bilgisayar korsanl n  da gündeme getirmi ti.  

Yeterli bilgi ve beceriye sahip olundu unda ücretsiz ço alt labilen yaz l mlar n üreticilerini korumak için 
gereken ceza ve ticaret yasalar  Bat  Avrupa’da h zla yenilendi. Ancak Do u Avrupa ve Asya bu de i ime ayak 
uydurmakta oldukça geciktiler. Yakla k yirmi y ll k gecikmeden sonra Türkiye’de uyum sürecinin ilk ad mlar n n 
at ld n  görmekteyiz. 

1980’li y llardaki ço unlu u 4 - 5 ki iden olu an bu topluluklarda i bölümüne yönelik uzmanla ma dikkati 
çekmekteydi. Orjinal programlar  gruba temin eden “supplier”lar (bu temin genellikle çalma eklindeydi), 
programdaki kopyalanmaya kar  güvenlik sistemini bozan “cracker”lar ve kopyalanabilir hale gelen yaz l m  
di er gruplara modemle ya da mektupla ula t ran “swapper”lar.  

Genellikle ngiltere ve Almanya orijinli bu gruplar “It’s illegal but who cares” felsefesiyle milyonlarca 
dolarl k bir pazar  çok zaman geçmeden y kmay  ba ard lar ve adeta kendi bindikleri dallar  kestiler. 80’li y llarda 
telif haklar n  koruyan yasalar  olmayan Türkiye’de, bu tarz u ra lar n ticari de eri yoktu. Zira bütün ehirlerin 
bulvarlar nda en az iki üç “yetkili servis”, korsan yaz l mlar  faturayla ve tamamen yasal olarak satabilmekteydi. 

1990’l  y llarda nternet’in ki isel bilgisayarlara entegre olmas yla söz konusu gruplar h zla da ld lar. 
Orijinal programlar deneme sürümleriyle internette mevcut oldu u için supplier’lara gerek kalmam t . Deneme 
sürümü üzerinde yap lan crack i leminden sonra mektuba ya da modeme gerek kalmadan web teknolojisi 
sayesinde onbinlerce ki iye ula mak mümkün hale gelmi ti. Art k yaln zca cracker’lar bu illegal i i üstlenmi ti. 
Korsan gruplarda ise i bölümü ve uzmanla maya yönelik de il yard mla maya ve i i payla maya yönelik 
kadrola malar olu maya ba lad . Gruplar da ld ktan sonra webin arka sokaklar nda ya ayan çocuklar, sinema, 
medya ve bas n n izledi i yanl  politikalar sonucunda birer kahraman gibi gösterilip gururla bulvarlarda 
dola maya ba lad lar. 

Di er taraftan dünyan n do u yakas nda bilgisayar teknolojisini ileri seviyede kullanabilen ki ilerin uygun 
i lerde istihdam edilememesi ve ekonomik çöküntüler nedeniyle birçok programc  ve network uzman , Internet’in 
karanl k yüzüne do ru yönelmeye ba lad . Bu yönelim günümüzde veri güvenli ini “fatal” boyutlarda tehdit eden 
bir olgu haline geldi.  

Entegre ve interaktif sistemlerin yayg nla mas yla virüs, trojan, worm scriptlerini üretme kolayl , bili im 
dünyas n n yeralt  çocuklar n  güçlendirmeye ve birle tirmeye devam ediyor. Özellikle 2003 y l n n önceki y llara 
göre bili im suçlar  aç s ndan çok  hareketli geçece i, konunun uzmanlar n n ortak görü ü. Bili im teknolojisindeki 
geli imlerin kademeli olarak yayg nla t r lmas , kurumsal destek ve denetimlerin güçlendirilmesi ve sistemde kilit 
nokta olan “insan” faktörünün de ayn  paralellikte geli tirilmesi artlar  sa lanamazsa, tehditlerin teknolojinin 
önünü kesmesi kaç n lmaz bir son olarak kar m za ç kabilir. 


