
Bilim ve Teknik  Aralık 2016

<<<

Geçtiğimiz ay yapılan 
ABD başkanlık seçimleri 
teknoloji dünyasında 
çokça tartışıldı. 
Donald Trump ve 
Hillary Clinton arasındaki 
seçim yarışında teknolojik 
tartışmalar da yaşandı. 
Sürecin başında 
Demokrat Parti’ye ait 
e-posta sunucuları 
hacklendi ve ele geçirilen 
gizli e-postalar 
Wikileaks tarafından 
yayımlandı. ABD hükümeti 
olaydan Rusya’yı sorumlu 
tuttu. Clinton’ın Dışişleri 
Bakanlığı yaptığı dönemde 
kullandığı e-posta 
hesabını özel bir sunucuda 
tuttuğunun ortaya çıkması 
üzerine ciddi bir 
tartışma daha başladı. 
Konuyla ilgili soruşturma 
başlatılmasının 
ardından 30.000 kadar 

e-postanın kayıp veya 
silinmiş olduğu belirlendi. 
Donald Trump Rus 
bilgisayar korsanlarına, 
Clinton’un kişisel 
e-posta sunucusunun 
hacklenerek silindiği iddia 
edilen e-postaların ifşa 
edilmesi çağrısı yaptı. 
Bu tartışmalara 
Rusların ABD seçimlerini 
sabote etmek için 
seçim günü elektronik 
saldırı başlatacağı 
söylentileri de eklenince, 
Rus bilgisayar korsanlarının 
gölgesinde bir seçim 
dönemi yaşandı. 
Trump’ın sivri çıkışları 
ve uç fikirleri 
Silikon Vadisi tarafından 
pek benimsenmedi. 
Birçok büyük teknoloji 
firması yöneticisi 
Clinton’u desteklediğini 
açıkladı veya ima etti. 

İşler öyle bir noktaya vardı 
ki, Trump’ın seçimleri 
kazanmasının ardından 
Apple, eBay, Box, 
LinkedIn, Microsoft gibi 
firmaların tepe yöneticileri 
şirket içi mesajlar 
yayımladı. Bu mesajlarda 
hayatın devam ettiği, 
insanların özünde 
iyi olduğu, her şeye rağmen 
birlikte yaşanılması 
gerektiği gibi konulara 
değindiler. Mesajların âdeta 
şirket içi bir kriz ya da 
doğal felaketi andıran bir 
durumla karşı karşıya 
kalınmış gibi bir havası 
vardı. Facebook’ta yanlı ve 
sahte haberlerin sunulması 
konusuna daha önceki 
sayılarımızda değinmiştik. 
Seçim sonuçlarının 
ardından, Facebook’ta 
yayımlanan sahte haberlerin 
özellikle Trump’ın işine 

geldiği ve seçilmesine 
katkı yaptığı yönünde ciddi 
eleştiriler dile getirildi. 
Mark Zuckerberg 
bu iddiaları reddetse de, 
Facebook’un sahte 
haber ayıklamak için 
büyükçe bir ekip kurduğu 
biliniyor. Bu ekipten 
sızan bilgilere göre 
Facebook’taki sahte haberler 
o kadar da etkisiz değil. 
Bazı dönemlerde 
Facebook’ta sahte haberlerin 
gerçek haberlerden daha 
fazla paylaşıldığı ortaya çıktı. 
Bir başka ilgi çekici 
haberse İsviçre’den geldi. 
Trump’ın başkan 
seçilmesinin ardından 
dünyanın en büyük 
şifreli e-posta hizmet 
sağlayıcılarından 
Protonmail yeni kullanıcı 
sayısının iki kat arttığını 
açıkladı. Trump’ın 
NSA gibi kurumlara daha 
fazla yetki vereceği ve 
böylece kişisel gizliliğin 
ihlal edileceği kanısı 
özellikle Trump karşıtları 
arasında hayli yaygın. 
Bu nedenle insanlar 
bu tür şifreli e-posta hizmet 
sağlayıcılarına yöneliyor. 
Teknolojinin yaşadığımız 
çağdaki dönüştürücü 
etkisi dikkate alındığında 
siyasetin de teknolojiyle iç 
içe geçmesi pek 
şaşırtıcı sayılmaz.
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