WhatsApp güncellemeleri üzerine bir güncelleme
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WhatsApp’ın kullanıcılarına güncelleme ile ilgili bir mesajında da kullanıcılarına bir sözleşme
gönderdiğine ilişkin bilgiler ve yorumlar ortalıkta dolaşıyor. Henüz böyle bir mesaj almamış
olmakla birlikte, takipçilerimden konuya ilişkin sorular ve yorumlar da epeyce fazla. Hepsine tek
tek cevap yerine geçmek üzere işbu yazıyı kaleme aldım.
WhatsApp yeni sözleşmeyle kullanıcılarının ulaşabildiği bütün özel bilgilerini kaydedecek ve
diğer şirketleriyle paylaşabilecek. Bunların arasında hesap bilgileri, telefon numarası, mesajlar,
bağlantılar, kullanım bilgileri, IP adresi, konum bilgileri, WhatsApp'la yapılan görüşmeler,
Whatsapp'la yapılan ödeme işlemlerinin bilgileri, cihaz/telefon bilgileri, işletim sistemi, tarayıcı,
servis sağlayıcı bilgileri vs var. Bunlara çerezler aracılığıyla toplanacak veriler de dâhil. Ayrıca
WhatsApp, üçüncü tarafların (telefon rehberindeki bir kişi ya da hizmet aldığınız başka bir şirket
gibi) kullanıcı hakkında sağlayacağı veriler için de kullanım ve paylaşım onayı istiyor. (M.
Gültekin)
WhatsApp ve sair sosyal medya ve iletişim kanallarını sanırım 2012 yılından bu yana
kullanıyorum. Teknolojiden ve ürünlerinden pek anlamasam da iletişime verdiğim önemi
tanıyanlar bilir. Bilgisayar henüz ülkemizde kullanılmaya başlamadan önce Amstrad kullanırdım
ki akranlarım o günlerde bürolarında masalarının altında ayakkabı boyama tezgâhı bulundurur ve
2 parmakla daktilo ile yazardı. Amstradların hafızası 68 Kb. olduğundan bilgisayar kullanmaya
başlamadan önce çökmüştü. Meslektaşlarımın içinde bilgisayarı ilk kullananlardan olduğumu
biliyorum.
İletişim araçları ve kanalları, ‘boş adamın boş işi’ olarak görülse de –ki Sayın Cumhurbaşkanı da
Sayın Abdullah Gül’ü böyle rencide etmişti– zamanla kendisi de dâhil kullanmayan neredeyse
kalmadı. Bence de doğru yaptılar. Çağımızın bu araçları, özellikle bir hukukçu olarak benim için
“hukukun yaygınlaştırılması – özgürlüklerin teminatı olma” yolunda önemli araçlardır. Her ne
kadar elimizin ayarını tam tutturamaz, birilerine, özellikle takma isim kullananlara sataşmaktan
duramaz isek de takipçilerimize, genellikle de genç araştırmacılara düşüncelerimi, çözüm
önerilerimi ve tecrübelerimi aktarmanın neredeyse en yararlı yolu olarak gördüm sosyal medyayı.
An itibariyle genele dönük 4, genç hukukçulara dönük 8 mesaj grubum, bu grupların her biri
katılımcı sınırlarını zorlayan gruplar, facebook, twitter, telegram, instagram, linkedin ve tabii ki

whatsApp hesaplarım, yanı sıra www.muharrembalci.com adlı web sayfam mevcuttur. Tüm
paylaşımlarımı, hayatımın her safhasında olduğu gibi, gerçek ismimle, şeffaf olarak yaptım,
yapıyorum. Gerçek ismiyle yazmayanlara diyeceğim yok. Ancak, bunların gerçek isimle yazanlara
cevap vermesi veya sataşmasına karşıyım. Zira muhatapları gerçek isimli kullanıcılar, ismini,
kimliğini, kişiliğini saklayarak yazanları tanımadıklarından, bu sanal kişiliklere karşı karanlıkta
şeytan taşlayanlar gibi konum arzetmekteler.
Gelelim WhatsApp güncellemesine:
WhatsApp güncellemelerinin getireceği düşünülen sakıncaların, WhatsApp dışındaki mecralarca
ileride kullanılmayacağına dair sağlıklı bir güvenceyi ne duyduk ne de böyle bir güvenceye
inanmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Zira yerli veya yabancı tüm iletişim
kanallarının sahiplerinin endişe edilen konularda zaafları vardır, tarihleri, örnekleri birer faciadır.
Konuya sadece ticari yönden veya millilik yönünden yaklaşmayı da son derece sakıncalı ve
cahilce bulduğumu ifade etmeliyim. Örnek olarak, zaman zaman bazı dostlarımın beni normal
telefonlarından değil de WhatsApp üzerinden aramalarından çıkarımlarım, bu dostlarımın,
kendilerinin dinlendikleri hususunda yerli ve milli iletişim araçlarına (Türkcell, Vodafone, Türk
Telekom vb.) güvenmediklerindendir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi sosyal medyadan
yerli iletişim kanalı BİP uygulamasını bize ısrarla öneriyor. İnsanın aklına, şu WhatsApp
güncelleme sorununun bu kanaldan empoze edildiği izlenimi vermiyor da değil.
50 yıllık hukuk hayatımın her anında fakat özellikle siyasi davalarda savunma hakkı temsilcisi
olarak ilgilendiğim veya görev aldığım davalarda, yerli ve milli istihbarat ve güvenlik örgütlerinin,
yabancı (özellikle CİA ve MOSAD) örgütlerle işbirliği yaptığına şahit olmuşluğum vardır. Hatta
savunmalarda sanıkların yabancı istihbarat örgütlerinin kendilerini sorguladıklarına dair çok
sayıda ifadelerine defalarca şahit olmuşluğum vardır. Herkesin bildiği gibi, WhatsApp ve benzeri
yabancı iletişim kanallarının yapabileceği gibi, yerli ve milli iletişim kanallarının da tüm bilgi ve
belgelerimizi aleyhimize tüm yabancı istihbarat ve güvenlik örgütleriyle paylaşacağından emin
olabilirsiniz.
İstihbarat bilgilerinin yerli ve yabancı örgütlerle paylaşılması gerçeği WhatsApp henüz doğmadan
önce biliniyordu, WhatsApp kullanmayı bıraktıktan sonra da benzer kanalları kullandıkça aynı
durum devam edecektir. Bu Milli Güvenlik Doktrininin ve güvenlik politikalarının bir gereğidir.
Dünya artık insancıl politikaları değil, güvenlik politikalarını uyguluyor. Bunun hiçbir istisnası
yoktur, zira bu uygulama en büyük terörist ve terör örgütlerinin yegâne hamisi ABD’nin dünya
devletlerine dayattığı bir uygulamadır. Türkiye de bundan azade değildir.

Peki, devletimiz ne yapıyor? Yılların uygulamasına ses çıkarmamış, itiraz etmemiş, AB gibi
“Genel Veri Koruma” düzenlemesini yerli yabancı kuruluşlara karşı yasalaştırmamış, fakat bugün
gelip diğerleri kadar güvensiz bir yerli ve milli uygulamayı önümüze koymuş bulunuyor. O halde
WhatsApp kadar bu yerli ve milli kurum ve kuruluşları sorgulamamız gerekmiyor mu?
Bu ülkenin hükümeti, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumları, siyasi partileri, STK'ları, düşünce
adamları bugüne kadar etkili bir ses çıkarmadı. Şimdi gelinen süreçte milli ve yerli olanını reklam
ederek kullanıcıları kazanma derdindeler. Muhtemelen de son gün olarak dillendirilen 8 Şubat’a
kadar da hiçbir şey yapmayacaklar. Bu durumda bana kim WhatsApp kanalını kullanmamamı
önerebilir?
Elbette ki bu kanallar arasında tercih yapmayı önermiyoruz. Sosyal medyayı ve iletişim kanallarını
da, insanlığa vereceğimiz mesajlarımız, düşüncelerimiz olmasından dolayı kullanıyoruz. Sırf zevk
olsun, boşluk doldursun diye kullananlar ve “nasılsa dinleniyoruz, koyver gitsin” diyenler için bu
satırlar bir şey ifade etmeyecektir. Tüm bu iletişim ve sosyal medya mecraları günümüzün
kaçınılmaz iletişim araçlarıdır. Yukarıda ifade ettiğim gibi yerli ve milli olanı ile yabancı olanları
arasında fark yoktur. Bizi dinlemesi ve pazarlaması açısından Ahmet’le – John arasına bir fark
yoktur, zira dünya ve tabii ki Türkiye küresel sisteme entegre olmuştur. Yerli sistemi konuşurken
küresel sistemi ve zulmü de konuşmuş oluyoruz.
Rahatlıkla söyleyebildiğimiz “Geleceğimiz Avrupa’dadır” sözünü, kısık sesle içimizden
dillendirdiğimiz, “geleceğimiz küresel sistemdedir” söylemi ve gerçeği karşısında, aslolan bu
küresel sisteme karşı vereceğimiz düşünsel ve eylemsel aktivizimdir.

