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Başı ve sonu belirsiz 
bir dünya: "Internet" 

ALTUG ÖZGENLİK 

Bugünlerde Internet oldukça 

çok konuşulan bir konu. Bi

len de, bi lmeyen de h e p in

ternet le yatıyor, Internet ile kalkı

yor. Çok değil, 6-7 ay ö n c e bize zi

yarete gelen annemin arkadaşlan 

ve yaşı kemale onlarca yıl ö n c e er

miş akrabalar bilgisayarıma bakıp, 

"yaşımı sorsam bilir mi", gibi şeyler 

sorarken, bugünlerde gelen herkes 

"Internet'i b u n u n neresine bağlı

yorsun", "Bu Internet mi", "Bilgi 

Otoyolu'na bilet a lmadan çıkarsak 

en uzak mesafe parası mı öderiz" 

gibi şeyler soruyor. Ama onlan 

suçlamıyorum. 

Internet = ? 

Aslında insanlar Internet ile ilgi

li en temel gerçeği öğrenmişler. In

ternet denildiğinde akıllarına he

m e n bilgisayar ve telefon hatları fa

lan geliyor. Bu kaba tanımlamalan 

bilişimci diliyle söylersek, bilgi ve 

iletişim teknolojileri. Yani, artık içi

ce geçmiş ve b u n d a n sonra da ay

rılması m ü m k ü n olmayan iki tek

noloji. 

Internet'in ne o lduğunu bilme

yen ve bilgisayarla hiç uğraşmayan 

insanlara b u n u n ne o lduğunu, na

sıl çalıştığını ve ne kadar büyük bir 

dünya olduğunu anlatmak oldukça 

zor bir iş. Hele yakın bir gelecekte 

Internet'in kendilerine TV kadar 

yakın olacağına onları inandırmak 

işin en zor yanı. Genellikle bana 

Internet'in ne o lduğunu soranlara 

yaklaşık bir saatlik bir hikaye anla

tıyorum. ARPAnet'ten başlayan hi

kayem, Internet ile b u g ü n neler ya

pabileceklerine kadar geliyor. Bi

raz d a h a m e r a k e d e n l e r e ise 

TCP/IP protokolünün ve router'la-

nn (yönlendirici) nasıl çılıştığmı 

anlatıyor ve birkaç tablo ile hikaye

yi bitiriyorum. Genellikle bu bir sa

atten sonra karşılaştığım en kötü 

soru ise şehir içindeki bir servis 

sağlayıcıyı arayıp ABD'deki bir 

Web ya da FTP sunucusuna ulaştı

ğımda nasıl şehir içi telefon konuş

ma ücreti ödediğim oluyor. Ama 

daha da kötüsü bazı insanların hâ

lâ Internet ' i , Türk T e l e k o m ' u n 

uyandırma servisine benzer bir hiz

meti sanması. 

Madalyonun ortası 

Bilgisayarla uğraşıyorsanız ya da 

bir bilişimciyseniz Internet 'e bağ

lanmak için bir servis sağlayıcı, bir 

telefon ve bir TCP/IP paket ine sa

hip olmamz gerektiğini san ınm ar

tık biliyorsunuzdur. Zaten bunlar 

yeterince anlatılıyor. Ama Inter

net ' in nasıl hayatımızın bir parçası 

haline geleceği ve Internet üzerin

d e n nasıl yararlar sağlanacağı gibi 

konular çok fazla konuşulmuyor. 

Eğer zaman ö ldürmek için W e b 

sayfalan arasında rastgele geziyor

sanız, şu an için Internet size biraz 

eğlence ve yüklü bir telefon fatura-

Herkesin dilinde "Internet" diye bir kavram dolaşıyor. Çoğu insan 

Internet'i anlamakta biraz zorluk çekiyor. Daha doğrusu nasıl 

çalıştığını anlamıyor.. Aslında anlamaları da gerekmiyor. Bugün 

bilişimcilerin herkesten daha fazla ilgilendiği Internet, çok yakında 

herkesin ilgilendiği bir duruma gelecek. 

TV seyretmekle internette dolaşmanın farkı kalmayacak. 

ACIK VE NET 

VOLKAN GAZİOĞLU 
Ispro A.Ş. 

Internet güvenli mi, değil mi? -I 

Ateşin elini tutmak 

Internet'in güvenli bir ağ olma

dığı üzerine o kadar çok şey 

yazılmış ve o kadar da çok şey 

söylenmişken, yukarıdaki soruyu 

sormam sizleri şaşırtmış olmalı. 

H e m e n söyleyeyim, Internet ger

çekten büyük ö lçüde güvenlik 

sorunları olan bir ağ. Internet'in 

güvensiz yapısını, ona güvenli bir 

şekilde bağlanabileceğimiz ger

çeği ile ayırdetmek, yazımın bu 

bö lümünde üzerinde duracağım 

konu olacak. 

Bilgi teknolojilerinin iletişim 

teknolojileriyle evliliği sonucu 

ortaya çıkan "bilişim" kavramı, 

ağ teknolojilerinin de hiç durma

yan koşusuna start vermiş oldu. 

Mantar gibi türeyen, birbirinden 

farklı ağ çözümlerinin arasında 

yaşanan " k o n u ş a m a m a " ya da 

"masraflı ve zor konuşma" prob

lemi, askeri birtakım amaçlardan 

da destek alınınca, dünyadaki 

tüm farklı ağ sistemlerini ortak bir 

dilde anlaştırma ç ö z ü m ü n ü do

ğurdu, yani TCP/IP protokol kü

mesini. Derken, TCP/IP protokol 

kümesiyle çalışan "cyberspace" 

yani Internet oluştu. 

Internet'in oluşumunu incele

diğimizde son derece açık bir ya

pılanma görürüz. Fazlasıyla açık 

ve esnek o lmadan, bu kadar fark

lı sistemi birbirine bağlayabilmek 

mümkün olamazdı zaten. TCP/IP 

protokol kümesinin ilk ve yoğun 

olarak, birinci dereceden akraba

sı olan UNIX sistemleri üzerinde 

geliştirildiğini ve UNIX'in bir işle

tim sistemi olarak "elek" gibi ol

duğunu da d ü ş ü n d ü ğ ü m ü z d e , In

ternet'in güvenlik düzeyi hakkın

da temel bazı ipuçları e lde etmiş 

oluyoruz. (Yazarın favori işletim 

sistemi yunikstir). Ayrıca geçmiş

te (ve halen) Internet'e bağlı ku

ruluşların başlarına gelenleri şöy

le bir incelediğimizde, sorumuza 

zaten büyük ö lçüde yanıt bulmuş 

oluyoruz. Peki o halde "güvenli 

Internet çözümler i " sunduğunu 

iddia eden şirketler bizleri kandı

rıyor mu? 

Ç o ğ u bilim-kurgu fi lmlerde 

görmüşsünüzdür. Bir nükleer sa

vaş sonrası çehresi t a m a m e n de

ğişmiş yerkürenin, ö lümün kol 

gezdiği bölgelerinde güvenli "ko

loniler" oluşturulur. Bu kolonile

re dışarıdan gelen saldırılar bir 

şekilde püskürtülür. Bazen püs-

kürtülemez: -(İşte şirketlerin siz

lere sunduğu güvenlik çözümleri 

bu kolonilere benzer.) Burada 

teknik olarak çıkarılması gereken 

sonuç, Internet'in kendi doğal ya

pısından kaynaklanan güvensizli

ğin, sizin Internet bağlantınızın 

güvenlik düzeyiyle karıştırılma

ması gerektiğidir. Şimdi şu soruya 

cevap arayalım, acaba Internet'e 

gerçekten güvenli bir şeki lde 

bağlanıp, bizlere sunduğu son 

derece cazip servislerden fayda

lanabilir miyiz? 

Bilgisayar güvenliği çok geniş 

bir kavramdır. Bu kavram bilgi iş

lem merkezinizin bulunduğu bi

nanın her türlü sabotaj, saldırı ve 

doğal afet gibi tehlikelere karşı 

korunmasından, veritabanı kayıt

larının yetkilendirilmesi (authori

zation) ve belki şifrelendirilmesi-

ne (encryption) kadar uzanır. Te

mel olarak bir bilgi işlem merke

zinin öncelikle içeriden başla

mak üzere, çevirmeli (dial-up) te

lefon bağlantıları ve de son ola

rak Internet bağlantısıyla karşı 

karşıya geldiği tehlikeler vardır. 

İlk ikisi Internet düşünülmeden 

de yaşanan güvenlik sorunların-

dandı . O halde " s a d e c e " Internet 

ile ilgili olan güvenlik savaşımızı 

bir cepheye indirmiş oluyoruz. 

Internet bağlant ımızın güven

liğini fiziksel seviyeden başlamak 

üzere kontrol ettiğimizde pek çok 

açık b u l m a m ı z m ü m k ü n . Bu 

açıklan kullanacak saldırganların 

sistemimize sızması ve zarar ver

mesi çok zor olmayacaktır. Bu 

açıkların ve verilebilecek zarar

ların "sayısı ve niteliği" ne yazık 

ki çok fazla. Neler mi? 

Haftaya: Şeytan ayrıntıda giz
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