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Abstract

The article deals with the concerns about Secure Internet Law to be enforced on November
22, 2011, and points out that individuals of democratic societies are capable of filtering
information and families have a part to play in protecting from the information pollution
on the Internet. In connection with this, “Statement on Library Use of Filtering Software”
by American Library Association is introduced.
Değerli okurlarımız,
Sıcak bir yaz mevsiminin sonrasında yaşamakta olduğumuz sonbaharla gelen serinliğin
ülke ve dünya gündemini hafifletici etkisini görebiliyor muyuz? Sorumuza basitçe “evet”
demek mümkünse de toplumsal gündemimizi işgal eden sorunları, konuları serinlikle
tartışmayı veya görüşmeyi başarma düzeyimiz hakkında düşüncemiz ne kadar olumludur
emin değiliz! Öyle ki, toplumun bilgi edinme hakkı, doğru bilgi/ doğru haber alma
özgürlüğü adına yapılan kısıtlı tartışmalar çoğu zaman yaratılan yapay gündemlerin
gölgesinde kalıyor.

Geçen sayımızın Editoryal yazısında paylaşmaya çalıştığımız Güvenli İnternet
Kanunu, 3 ay ertelenerek 22 Kasım 2011 tarihinde uygulamaya başlanacak. Bu süreçte
Internet Teknolojileri Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri düzenleme
ile ilgili demokratik tepkilerini yazılı ve sözlü olarak paylaştılar. En yaygın bilgi ve iletişim
ortamı olan internetin güvenilir bilgiye erişim kaygılarıyla kullanımının kısıtlanması
ile birlikte bilgi filtrelenecek, diğer bir deyişle bilgi kullanıcılar adına süzülecektir.
Elektronik dünyaya erişim engeli olarak da tanımlanan internet filtrelemesindeki test
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süresinin bitiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yoğun tepkiler üzerine
düzenlemeyi gözden geçirerek erişim filtresi kullanımını tercihe dayalı hale getirdi. Buna
göre Standart ve Yurtiçi paketler kaldırılarak Aile ve Çocuk paketleri korunmakta, bu
paketlerin ölçütlerinin BTK Çalışma Kurulu'nca belirlenmesi öngörülmektedir. İnternet

kullanıcıları, 22 Kasım tarihinden itibaren güvenli internet hizmetini ücretsiz
olarak kullanabilecek, isteğe bağlı ve ücretsiz verileceği belirtilen hizmeti almak
isteyen aboneler isteklerini internet servis sağlayıcılarına bildirecek. Talepte
bulunmayan kullanıcılar ise mevcut rejimde internet kullanmaya devam edecek.
Hizmetten memnun kalmayan veya ihtiyaç hissetmeyen kullanıcıların güvenli
internet hizmeti almayı kesebilmeleri de düzenleme kapsamında1.
Değerli okurlarımız,
Bilginin süzülmesi özellikle mesleğimizi ilgilendiren bir kavram; hepimizin bildiği
gibi herhangi bir araştırma sürecinde doğru bilgiye ulaşmak için işe başlayan araştırmacının
yapacağı ilk iş araştırma konusuyla ilgili bilgileri gözden geçirmektir. Bu aynı zamanda
araştırma yapmak için bilgiye güvenmesi ve doğru bilgiye erişmesi için bilgiyi süzmeye
başlaması anlamına gelir. Yani araştırmacı neyi ne oranda arayacağını, hangi bilginin
gerekli, hangisinin gereksiz veya yanlış/ zararlı olduğunu araştırarak bulur, öğrenir ve
toplumla paylaşır. Araştırmacı adına bilginin doğruluğu veya güvenilirliğine karar vermek
düşünce özgürlüğü, bilgiye erişim, bilgi edinme hakkı gibi evrensel demokratik haklarla
örtüşür mü?

İnternetin yaygınlaşması ile artan bilgi kirliliğinin farkındayız. Bu kapsamda
toplumumuzun ve doğal olarak hepimizin en hassas olduğu konulardan biri olan çocuk
istismarınınönüne geçmek kesinlikle sansür olarak nitelendirilmemektedir.Ancak internetin
devlet kontrolüne alınması çocukları bu zararlı içeriklerden ne kadar koruyacaktır? Her
gün yüz binlerce içeriğin üretildiği bir ortamı devletin filtreleyebilmesi mümkün müdür?
Çocuğu korumak ailenin görevidir, aileler çocuklarını geleceğe hazırlarken çevrimiçi
dünyadaki risklere karşı da koruyarak birey olmalarına en büyük katkıyı sağlamakla
yükümlüdür. Eğitimli bireyler bilgiye güvenir ve araştırma yapmaktan korkmazlar. Bu
çerçevede bilgiyi süzmeye de kendileri karar verebilirler2.

1 Konu hakkında değişik sitelerden güncel bilgi bulmak olanaklıdır. Söz konusu bilgiler 20 Kasım 2011 tarihin
de http://www.ntvmsnbc.com/id/25298704/ adresinden derlenmiştir.
2 Bu kapsamda hazırlanan ve geçen sayımızda da yayımladığımız çeşitli sendikaların basın açıklamasında ko
nunun ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılmış olup, ilgilenenler okurlarımız açıklamaya http://forum.fedoratr.
com/serbest-kursu/mustafa-akgul-sendikalarin-guvenli-internet-bildirgesi/msg4072/?PHPSESSID=a1196b5
25eaa485b0869225854e73fde#msg4072 tekrar göz atabilirler.
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İnternet düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarını genişleten en dinamik sosyal
araç olmuştur. Bu yönüyle de insanlara, kültürlere, toplumlara en temelde konuşma
özgürlüğünü getiriyor. Her ne kadar özgürlüğü algılama tarzımızda farklılıklar, yetersizlikler
olsa da, tartışmalarda hakeme ihtiyaç duysak da bilgiye önem vererek, hakemlere gerek
kalmadan kendi dinamizmimizle de ilerleyebileceğimizi keşfedebiliriz. Yeter ki internete
bu gözle bakmasını bilelim3.

Değerli okurlarımız,
Elinizdeki sayımızda yine birbirinden ilginç bir seçki ile karşınızdayız. Ancak
özellikle içinde bulunduğumuz yıl bilimsel makale kapsamında yetersizlikler yaşadığımızı
vurgulamak isteriz. Tatmin edici sayıda ve çeşitlilikte bilimsel makaleye her zaman
olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Bu nedenle genç meslektaşlarımızın yanı sıra
akademik çalışmalarına uzun yıllar ara vermiş olan deneyimli/ birikimli meslektaşlarımızın
da yazma uğraşına tekrar başlamalarını gönülden arzu ediyoruz. Bu sayımızla birlikte
Milano Belediyesi Kütüphane Hizmetleri Direktörü Sayın Aldo Pirola'nın Yardımcı Editör
olarak dergimizin Yayın Kurulunda yer aldığını müjdelemek isteriz.

Yazımıza son verirken 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen depremde
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diliyor,
bütün ulusumuza baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölü ve yaralı sayısındaki fazlalığın
önemli ölçüde bilgisizlikten/ bilgiye değer vermemekten kaynaklandığını düşünüyor,
deprem bölgesindeki meslektaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Depremde maddi
zarara uğrayan meslektaşlarımız için TKD, ÜNAK ve ANKOS işbirliğinde başlatılan
yardım kampanyası ile toplanan bağış Sayın Genel Başkanımız tarafından Van'da
meslektaşlarımıza elden teslim edilecek. Bu vesile ile mesleki dayanışma örneği gösteren
bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sorunları serinlikle konuşacağımız sıcak bir kış mevsimi geçirmeniz dileğiyle
saygılarımızı sunuyoruz,
Dr. M. Tayfun GÜLLE
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