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MAKALE

Haberleşme gizliliğinin ihlali ile  istihbari bilgilerin ortalıklarda 
dolaşmasının oluşturduğu kaos dünyayı kasıp kavurmaktadır. Aslında 

“Dikkat düşman dinliyor”,  ifadesi her ne kadar ilk görüşte bizlere 
garip gelse de işin özünde; uzaktan  iletişim gerçekleştirilirken 
aktarılması gereken bilgilerinin gizlilik durumu düşünülerek        

transferine karar verilmelidir.  Bu karar bir birey için iş hayatı ve özel 
hayatındaki hassasiyetleriyle ilişkilendirilebilecekken bir devlet için 

ise  ülkenin bekası  ile ilişkilendirilebilir.

Yrd.Doç.Dr. Serkan AYDIN / Marmara Üniversitesi

Özellikle devlet kurumlarında haberleşme 
güvenliğini sağlayacak olan kadrolar 
oluşturulurken işin ehline verilmemesi, bu 

işi gerçekleştirecek kişilerin tam araştırılmaması 
çok büyük güvenlik açıklarına neden olacaktır. 
Haberleşme şebekeleri oluşturulurken  yabancı 
müdahalelerin olması, takip ile kontrolün stan-
dart dışı  ciddiyetsiz ortamlarda  ölçüm ve arşiv 
kayıtları tutulmadan gerçekleştirilmesi, ölçüm 
yapılan cihazların kalibrasyonlarının yapılmaması, 
örneğin 15 yıl önceki ilk ölçümü yapan cihazın 
saklanmaması, periyodik ölçümler ile hat ölçüm 
sonuçlarının karşılaştırılmaması gibi birçok du-
rum  güvenlik  açıklarına neden olacaktır. 

Yüzyıllar boyunca dünyaya nizam veren Osmanlı 
Hükümdarlığı döneminde şahinci başının 
küçüklükten sarayın içersinde yetiştirilerek daha 
sonra veziriazamlık görevine getirtilmesi devlet 
işlerinde güvenilir kişi yetiştirmenin önemiyle il-
gili ibretlik bir örnektir.  

Kablolu iletişimde ana omurgalar fiber optik 
kablolar ile gerçekleştirilmektedir. Fiber op-
tik kablodan çok büyük miktarda data transferi 
gerçekleştiğinden dolayı  içersinde önemli bilgile-
rinde akacağı kaçınılmazdır. İşte fiber iletişimdeki 
en büyük zaaf çok fazla bilgi taşımasından dolayı 
oluşmaktadır. Fiber kabloların içersinden geçen 
ışığın pasif ve basit bir işlem ile birden fazla 
kopyası oluşturularak başka bir fiber kıla trans-
feri sağlanabilmektedir. Optik bölücülerle(Optik 
splitter) yapılan bu işlem sonrasında aynı bil-
gi çoğullanmaktadır. Bundan sonraki işlem 
ise bilgilinin devamlı süratte kaydedilmesi ve  
bilgi paketlerinin işlenerek  orijinal bilginin 
oluşturulmasıdır. Bilginin şifreli olması durumu 
ise tamamıyla istihbaratçıların işine yaramakta 
direk bu bilgilere odaklanmaktadır. Şifreleme 
işleminin yapılması her ne kadar bir önlemmiş 
gibi görünse de sadece gerçek zamanlı iletişimde 
fayda sağlanmaktadır. Örneğin savaş meydanında 
şifre çözülene kadar geçen sürede  yapılması ge-
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Özel hayatın gizliliği ile  haberleşme özgürlüğü 
kapsamında bir dizi yasa yürürlülüğe girmiştir. 
İnternet hizmeti veren kuruluşlar sağladıkları 
bilginin içeriğini çok rahatlıkla kontrol edebil-
mektedir. IP tabanlı hizmet veren bu  sistem-
lerde kullanıcıların gereksinimleri tahmin edi-
lebilmekte basit ve kompleks veri madenciliği 
işlemleri yapılarak  girdiği sitelerde kendilerine 
uygun reklamlar uygulanabilmektedir. 

Uydu TV yayıncılığında bu işlem yapılamamaktadır. 
Uydudan yayın izleyen kişilerin hangi saatte 
hangi programı izlediği veya hangi reklamlarda 
zap yaptığı belirlenememektedir. Yalnız inter-
net desteği olan uydu alıcılarında bu durum 
farklı olabilir. Gelecekte kendisini izlettiren ve 
reklam alımına  izin veren kullanıcıların diğer 
kullanıcılara göre daha az fatura ödeyeceği hatta 
bedava hizmet alacağı aşikardır.

Özel hayatın gizliliği ile devlet işlerinde 
gerçekleştirilen iletişimin ciddiyeti önem arz et-
mektedir. Bu kapsamda dünyada ve Türkiye’de 
haberleşme gizliliği ve özgürlüğü ile yeniden 
yapılanmanın gerçekleşmesi gerekmektedir. 
En kısa zamanda soğuk savaşın emareleri biraz 
önce ortadan kalkmalı huzurlu bir gelecek için 
çalışmalar yapılmalıdır.  

reken yapılmış artık bilgi çözülse de pek bir 
ehemmiyeti kalmayan özel durumlar için fayda 
sağlanmıştır.  Şifreli verilerin içersindeki bilginin 
nasıl bir bilgiye benzediği tahmin edildiği anda 
çözümlenmesinin şuanki teknolojiyle sadece 
zaman aldığı bilinmektedir. O zaman iletişim 
kurulurken bilginin devamlı kaydedildiği ve 
şifrelemenin-kriptonun sadece ilgiliye bi-
raz zaman kazandırdığı hiçbir zaman akıldan 
çıkartılmamalıdır. Hele hele gerçek bir  mu-
haberecinin kurduğu  bir şebeke çok rahatlıkla 
dinleniyorsa ve içersinden geçmemesi gereken 
veriler rahatlıkla elde edilebiliyorsa istihbaratı 
yapan kişilerin bu durumdan şüphelenmesi ge-
rekmektedir. 

Uydu iletişiminde verinin koklanması ve indirile-
rek devamlı kayıt oluşturulması  kablolu iletişimin 
aksine herhangi bir hafriyat veya sonlandırma 
yapmadan gerçekleştirilebilmektedir. Şuan bile 
PC tabanlı mac adresi olan uydu alıcıları ile 
internetten bulunacak programlarla uydudan 
iletişim yapan kişilerin verileri indirilebilir, eğer 
internette sörf yapıyorsa nasıl bir siteyi incelediği 
hakkında bilgi sahibi olunabilir. Aynı durum 
kablosuz iletişimin gerçekleştiği GSM ve Wi-Fi 
ortamlarında da geçerlidir. 
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