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Ağ ve bilgi güvenliği mi? Yoktur! 

İletişim sistemlerinde bilgi gü-
venliği mi? Yoktur!

Bilişim hukuku, şifreleme yöntemleri, 
bilgi güvenliği yöntemleri mi? Yoktur!

İnternet ortamında yapılan yayınların 
düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla iş-
lenen suçlarla mücadele mi? Yoktur!

Kablosuz ağlarda güvenli ağ kullanımı 
ve bütün önleyici sistemler kullanılsa 
da güvenlik mümkün değildir.

İnternet ortamında bilgi, şifre, gizlilik 
ve güvenlik diye bir şey yoktur, çünkü 
İnternet ortamında şifre yoktur. İnter-
net’te tek şifre vardır, o da “www”dur. 
Bütün şifreler “www” tarafından 
bilinmektedir. Bütün şifreler www’ya 
açıktır. Sadece kullanıcılar birbirlerine 
karşı şifre kullandıklarını kabul ederler. 
Hepimiz de biliyoruz ki İnternet orta-
mındaki bütün uygulamalar yazılım 
programları çerçevesindedir. Eğer 
gerçekten hepimiz güvenli şifre kul-
lanımları gerçekleştirmek istiyorsak 
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İnternet ortamında tam gaz porno 
yayınları devam ederken hiç ama hiç 
kimsenin de bunu önlemeye gücü 
yokken, birilerince “İnternet’te çocuk 
pornosunu önledik” demek, “Çocuklar 
ve büyükler böyük böyük pornoları iz-
lemeye devam eder” demekten başka 
bir şeye yaramaz.

Büyüklerin çocuk pornosu izlemeleri 
mi çok tehlikeli yoksa çocukların bü-
yüklerin pornosunu izlemeleri mi çok 
daha tehlikeli. İşte bu işin dalgası! Bu 
işin şifresi de www.

İnternet ortamında aktarılan hiçbir 
bilgi gizli ve güvenli değildir. Şifreleri 
mi merak ediyorsunuz? Bütün şifreler 
bende.

Şimdi sizi Google Earth’ın güncel 
yayınından anlık izlemeye devam 
ediyorum.

İnternet ortamında www sizi izlemeye 
ve dinlemeye devam ediyor.

Ne o yani telefonlar dinlenip tele-kulak 
oluyor da aynı telefon sistemini kulla-
nan İnternet’te izlenerek neden inter-
kulak ya da e-kulak olmuyor?

Şifre mi? Şifreye ne gerek var? Deşifre, 
yani işte BEN. Yani Deşifre I’am.

Bütün şifreler size, gizemler bana. 
İnternet ortamındaki programlardaki 
yayınlarla, televizyon ortamındaki 
yayınlar arasındaki fark sizce ne?

Welcome to facebook’a ne gerek 
var! “www” bütünüyle facebook ve 
youtube.

İnternet ortamında nereyi tıklarsanız 
tıklayın yaptığınız her şey herkese 
açık ve gizli değil.

Şifre mi istiyorsunuz? İşte size şifre: 
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her kullanıcı tek tek mesela Microsoft 
olmalı veya kendi özel telefon iletişim 
hattı ya da telekom teşkilatı olmalı. 
Eğer gerçekten hepimiz güvenli şifre 
kullanımları gerçekleştirmek istiyor-
sak her kullanıcı tek tek uydu iletişim 
sistemi sahibi olmalı ve kendi bizzat 
hazırladığı programlarla kendi iletişim 
ağlarından yine kendi oluşturacağı 
İnternet iletişim ortamıyla diğer kul-
lanıcılarla buluşacağı ağları oluşturup 
yayın yapabilmeli.

Siz giriyorsunuz adamın www evine 
sonrada gizli bir şeyler yapayım di-
yorsunuz.

Siz her şeyi www ve İnternet program-
cısının izlediği yerde hazırlıyorsunuz.

Gizliliğiniz yok ve olamaz…

Girilemeyecek site, kırılamayacak şifre, 
heklenemeyecek hacker yoktur.

En büyük hacker www’dur. Bu 
hacker’den başka büyük hacker da 
yoktur.


