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Çalışmanın Başlığı 

İnternette “İllegal” Mücadele: RedHack 

 
 

ÖZET 
Nicknamelerimizin “gizli”liği bir peçe kadardır. Bilgisayarımızla bir ağa bağlandığımız an aslında 
tüm dijital bilgilerimizle bağlanırız. Bu nedenle de eğer  amatörden hallice bir bilgisayar, özellikle 
yazılım, bilgisine sahip değilsek, gizliliğimiz “çerezlerimizin” silinebilirliği kadardır. Bu kadar 
“açık” olan bir mecrada illegalite-gizlilik mümkün müdür sorusu artık geçersizdir. Esas soru, artık, 
ne kadar mümkündür?  
Bilgisayar ve illegalite ilişkisi hack kavramı daha internet henüz kamuya açılmadan çok önce, 
1980’lerin başında, ortaya çıkmış bir durumdur. İnternetin yaygınlaşması ile telif hakkı ödenmeyen 
müzik, film, kitap vb.lerin p2p (peer to peer=eşten eşe) ile paylaşımından pedofoli pornografisine 
(örneğin 4chan.com gibi anonim sitelere) kadar oldukça geniş ve çarpıcı alanla bağlantılı olarak 
tartışılmaktadır.  
Dünya Ticaret Örgütü’nün 1997 Seattle toplantısı için yapılacak gösterilerin bir kısmının internet 
üzerinden örgütlenmesiyle internet ve toplumsal mücadele ilişkisi, konumlanışı önemli bir sıçrama 
gerçekleştirdi. İnternetin politik bir örgütlenme alanı olmasının yanı sıra, İran seçimleri sonrası ve 
Arap Baharı sürecinde, oldukça önemli bir mücadele alanı olarak da belirlenmeye başladı.  
Bu mücadelenin bugün en bilinen iki yolu bulunmaktadır. Birincisi illegal olarak elde edilen 
bilgilerin ifşası (Wikileaks gibi) ya da bir siteye ulaşımın bilgilerinin ele geçirilip siteyi devre dışı/ 
kullanım dışı bırakan hackleme.  
2012 Mart ayı başında kendilerine RedHack (Kızıl Hackerlar Birliği) olarak tanımlayan bir grup 
Ankara Emniyet Müdürlüğü web sayfasını hacklemekle kalmayıp ihbar mailini, bir çok personelin 
kurumsal mailini, emniyet personelinin sicil numaralarını ve en son silah ruhsat 
başvurularının/sahiplerinin kimlik bilgilerini ifşa ettiler. Grup kendi ifadeleri ile 1997 yılından bu 
yana var olmalarına rağmen bu “eylem”lerinin ardından haklarında dava açıldı ve 7 kişi tutuklandı. 
İşin ilginci grup kendilerinden hiç kimsenin yakalanmadığını ilan edip farklı “sansasyonel” 
eylemlere girişeceğini hem ilan etti hem de girişti.  
Bu çalışmada da genel olarak internette var olan mücadele biçimlerinin ana hatları çizildikten sonra 
kendilerini “illegal” olarak tanımlayan ve bir anda ülke gündemine oturan RedHack illegalite ve 
mücadele sınırları içinde ele alınmaya çalışılacaktır. 
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