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ÖZET 
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ABSTRACT 

The Concept of Surveillance As An Instrument Of Social Control In 

The Age Of Information And A Research On The Individual 

Surveillance Awareness In New Media 

 

In this study, the effects of information technologies which transform social 

structure and media on the concept of surveillance, and uses of surveillance as a social 

control instrument were mentioned. Knowledge as a power factor, surveillance 

strengthened by information technologies, and individual‟ behaviour who is surveilled 

as a citizen, consumer and employee with the help new technologies, were discussed. 

The awareness of individual who is a user of new media was tested. 

 

 



 

 

1 

1. GĠRĠġ 

 

Gözetim olgusu, insanoğlunun var oluĢuyla soluk bulmuĢ ve günümüze 

kadar farklı dönüĢümlere uğrayıp farklı dinamiklerden etkilenerek varlığını daima 

sürdürmüĢtür. Toplumsal yaĢayıĢın geçirdiği evrelerle gözetimin uygulandığı alanlar 

farklılaĢırken, teknolojik geliĢmelerle ise tahakküm Ģekilleri çeĢitlenmiĢ ve gözetim 

toplumsal yapı içerisinde yayılmaya baĢlamıĢtır. BiliĢim teknolojilerinin toplumsal 

düzen içerisinde yer almasıyla toplumsal yapıda filizlenen dönüĢümler, gözetimi de 

kapsamıĢ, bir takım teknolojiler gözetime yönelik de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Böylece gözetim artık yalnızca Ģüpheliler olmaksızın herkesi içine alan ve gündelik 

hayatın her aĢamasına sızan bir yönde geniĢlemiĢtir.  

KüreselleĢme, ulus-devlet yapısı ve modernitenin, gözetimin tahakküm 

biçimlerini değiĢtirmesinden sonra toplum hayatına giren biliĢim teknolojileriyle de 

bireyin yetenekleri katlanarak artmıĢ, kıtalararası mesafeler bile engel teĢkil 

etmeyecek denli dünya küçülmüĢ ve gözetim olgusu gündelik hayatın bir parçası 

haline gelmiĢtir. Küresel çapta hayat bulan devletlerin idari ve güvenlik kaygıları, 

kurum ve kuruluĢların ekonomik kaygıları ile birleĢince toplumsal risk ölçeğini 

küçültmek için izlenen yol gözetimle doğrudan kesiĢmektedir. Dolayısıyla gözetim 

iktidarın denetim aracı sıfatıyla güç iliĢkilerinde vazgeçilmez bir konuma 

oturmuĢtur. Ġktidarın elindeki güç, gözetimi uygulama inisiyatifi ve gözetimi 

kolaylaĢtıran teknolojik geliĢmeler ile daha da kuvvetlenerek, toplumda vatandaĢ, 

tüketici ve çalıĢan olarak yer alan bireyi normalleĢtirme sürecine tabi tutar olmuĢtur. 

Önceleri kolluk güçleri ya da cezalandırma üzerinden uygulanan baskıcı denetimin 

yerini alan yumuĢak denetim ve buna hizmet eden gözetim, günümüzde bireyin 

gündelik hayatına iĢleyerek, kiĢisel alanına sızarak elini kolunu bağlar hale 

gelmiĢtir. ĠĢte burada ortaya mahremiyet sorunsalı çıkmaktadır.  

Terör saldırılarının artıĢıyla hayata geçirilen teknik gözetim uygulamaları 

ve bunları destekler nitelikte yapılandırılan yasalar, gözetimi meĢru hale getirirken, 

güvenlik içgüdüsü ağır basan birey buna ses çıkarmamakta ya da ne denli 
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gözetlendiğinin farkında değil gibi gözükmekte, belki de buna bile bile boyun 

eğmektedir. Bu çalıĢma ise tam da bu belirsizliği çözmek üzerine temellenmektedir 

ve çalıĢmanın amacı biliĢim teknolojileriyle gündelik hayatın bir parçası haline 

gelen gözetimin toplumsal denetim aracı olarak bireyin hayatında nasıl 

yapılandırıldığını ortaya koymak ve bireyin gözetime yönelik farkındalığını 

ölçmektir. 

AraĢtırmanın kavramsal kısmı kendi içerisinde üç bölüme ayrılmaktadır. 

Bunlardan birincisi gözetimin insanoğlunun var oluĢundan biliĢim teknolojilerine 

dek geçirdiği serüveni kapsamaktadır. Öncelikle gözetimin, gözetleyene verdiği 

gücü en yalın haliyle anlaĢılır kılmak için felsefi açıdan görme metaforu ele alınmıĢ, 

sonrasında ise gözetimin geleneksel çerçevede tanımı yapılmıĢtır. Gözetimin 

kavramsal olarak irdelenmesini takiben gözetimin tarihsel süreci, belli baĢlı sosyo-

ekonomik kuramlar çerçevesinde anlatılmıĢtır. Bu kuramlar, kapatılma olgusunun 

doğuĢuyla gözetimin toplumsal denetim aracı haline geliĢinin en somut örneği olan 

Bentham‟ın Panoptikonu ve Foucault‟nun Panoptikon üzerindeki çözümlemelerini 

ve modernite ile hem iĢyeri hem de bürokratik anlamda Ģekillenen gözetimi 

kapsayan Marx, Weber, Giddens ve Taylor‟ın kuramlarını içermektedir. Kuramsal 

ve tarihsel yönlerinin yanı sıra toplumsal denetim aracı olarak gözetimin etraflıca 

yer bulduğu bir alan olan edebiyatın, karĢı ütopya olarak adlandırılan belli baĢlı 

eserleri gözetime kuĢbakıĢı bir görüntü sağlaması sebebiyle, gözetim gözlüğüyle 

incelenerek, karĢı ütopyalarda çizilen toplumsal yapıda gözetimin edindiği rol 

tartıĢılmıĢtır. 

Kavramsal kısmın ikinci bölümünde ise biliĢim teknolojilerinin insan 

hayatına giriĢiyle toplumsal yapının uğradığı dönüĢüm ve biliĢim toplumu 

anlatılırken, iletiĢim ortamlarındaki dönüĢüm ile önem kazanan etkileĢim, kontrol ve 

bireyselleĢme kavramları vurgulanmıĢtır. EtkileĢim, kontrol ve bireyselleĢme 

ekseninde gözetimin dönüĢen yönleri “yeni gözetim” yaklaĢımı çerçevesinde 

incelenmiĢtir. Sonrasında ise gözetime yönelik kullanılan teknolojiler kullanım 

Ģekilleri ve teknik özelikleriyle anlatılmıĢtır. DönüĢen yönleri ve teknolojik 

araçlarıyla biliĢim toplumunda gözetimin yeri tartıĢılırken bir sorunsal olarak 
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kendini gösteren mahremiyet ihlâline değinilmiĢ ve bu konuda Türkiye ve dünya 

bazında yasal düzenlemeler ile toplumsal direniĢler ve tüm bu tepkilerin ne denli 

sonuç verip vermediği irdelenmiĢ, son olarak da gözetimin etiksel çerçevede nasıl 

Ģekillendirilebileceği tartıĢılmıĢtır. 

Kavramsal kısmın son bölümünde ise, gözetimin toplumsal denetim aracı 

olarak kullanılması derinlemesine tartıĢılmıĢ, gözetimin bireyi hem vatandaĢ, hem 

tüketici hem de çalıĢan olarak üç farklı açıdan nasıl ve ne ölçüde sarmaladığı ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır. Bireyin ise tüm bunların karĢısında nasıl bir tavır sergilediği 

nedenleriyle irdelenmiĢtir. Kavramsal kısmın sonrasında ise yeni iletiĢim 

ortamlarında bireyin gözetim farkındalığını ölçmeye yönelik bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. 

Bireyin gündelik hayatında yer alan gözetim uygulamalarıyla iliĢkili olarak 

kavramsal bilgiler ıĢığında bireyin bu konudaki farkındalığını ölçmek için 

yapılandırılan araĢtırma ise bireyin gözetim yoğunluğunun farkındalığını, güvenlik 

ve mahremiyet arasında önceliğinin hangisi olduğunu, gözetim etiği algısını ve 

teknolojilerden vazgeçme eğilimini sorgulamak üzerine tasarlanmıĢtır. 
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2. TARĠHSEL VE KURAMSAL ÇERÇEVEDE GÖZETĠM 

 

Toplumla birlikte var olan ve toplumsal süreçlerle dönüĢüme uğrayan gözetim 

kavramının, biliĢim teknolojilerinden etkilenmeden önceki süreci bu çalıĢmada 

geleneksel gözetim olarak adlandırılmıĢtır. Geleneksel gözetimi tanımlama çabalarının 

öncesinde, gözetimi önemli kılan ve bir güç unsuru olarak kendini gösteren görme 

metaforu incelenmiĢtir.  

Geleneksel gözetimin kavramsal bir bakıĢla irdelenmesinin sonrasında 

toplumsal dönüĢümler ıĢığında gözetimin geçirdiği evreler anlatılmıĢtır. Bilhassa sanayi 

devrimiyle yoğunlaĢan gözetimin, belli baĢlı kuramcıların yaklaĢımlarıyla tarihsel 

serüveni aktarılmıĢtır.  

Geleneksel gözetimin kavramsal, tarihsel ve kuramsal çerçevesi çizildikten 

sonra hem geleneksel hem de biliĢimsel gözetim için önem arz eden karĢı ütopyalardaki 

toplumsal yapıya gözetim gözlüğüyle bakılmıĢtır. Çünkü karĢı ütopyalar gelecek 

öngörüleriyle söz konusu dönüĢümlerin yaratabileceği etkilere kuĢbakıĢı bir görünüm 

kazandırmaktadır. 

 

2.1. GÖZETĠME KAVRAMSAL BAKIġ 

 

Görmenin, görülenin bilgisine sahip olmanın, gören için bir güç unsuru olması 

gözetimi tarihsel ve toplumsal süreçlerde bir denetim aracı haline getirmiĢtir. Gözetimi 

daha iyi anlamak için öncelikle görmeyi ifade etmek gerekmektedir. Sonrasında ise 

geleneksel gözetim tanımlanmıĢ, olumlu ve olumsuz anlamları ifade edilmiĢtir.  
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2.1.1.  Bir Güç Unsuru Olarak Görme 

 

Bakmak gözün dıĢarıya hareketi iken, görmek gözün dıĢarıya doğru bilinçli 

hareketi ve devamında algılamayı beraberinde getirmesidir. Nesneye bakan göz, görme 

ile onu belleğe yerleĢtirmektedir.
1
 Dolayısıyla görmek, insanın yaĢadığı dünyayı 

algılaması ve tanımasında ilk adımdır. Çünkü görmek, içinde yaĢanılan gerçekliğe 

Ģahitlik etmektedir. Ġnsanlar hayata bakıĢ açılarına, eğitimlerine, duygularına, beklenti 

ve umutlarına göre bir görme biçimi kazanmaktadırlar. 

Berger, görmenin her alandaki üstünlüğünü ve konuĢmadan bile öncelikli 

olduğunu “Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce 

bakıp tanımayı öğrenir.” ve “Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce 

gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerlerimizi görerek buluruz.” ifadeleriyle 

vurgulamıĢtır.
2
 Rigel, Sartori‟nin Görmenin Ġktidarı adlı eserine hazırladığı sunuĢta 

görmenin önceliğini, “Beş duyu organı içinde birincil gerçeklik algısını üstlenen göz, 

aynı zamanda düşünsel sorunsalların da gizemini taşır.” ifadesiyle belirtmiĢtir.
3
  

Görme metaforu felsefi içeriği bakımından gerçeklikle bağdaĢtırılmakta, 

gerçekliğin sınırı görülenle çizilmektedir. Platon idea öğretisiyle gerçekliğin temeline 

görmeyi yerleĢtirmiĢtir.
4
 Kökü görme anlamına gelen idea, sözcük anlamı olarak da 

bunu desteklemektedir.
5
 Platon‟un gerçekliği görmenin üzerine kurmasından sonra, 

öğrencisi Aristoteles de görmeyi güç olarak nitelemiĢtir. Aristoteles‟e göre göz 

bakıĢlarını yönelttiği her nesneyi tutsak alan, güçlü ıĢınlar yayan bir komutandır. Gözü 

askeri bir stratejiste benzeten bu antik yazarlar, görmek fiilini saldırgan olarak 

nitelemekte ve fark edilir gücünü vurgulamaktadırlar.
6
  

                                                             
1 Mustafa Küçüköner, “Görme Üzerine Bir Ġnceleme”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 
Sayı: 8, 2005, s.31. 
2 John Berger, Görme Biçimleri, Yurdanur Salman (çev.), Ġstanbul: Metis Yayınları,  2006,  s.7. 
3 Nurdoğan Rigel, “Gözün Gastronomisi”,  Giovanni Sartori, Görmenin Ġktidarı,  Gül BatuĢ, Bahar Ulukan (çev.) 
Ġstanbul: Karakutu Yayınları, 2004, s.7/ Nurdoğan Rigel Gözün Gastronomisi. 
4 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Üçüncü Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1974, s.68. 
5 http://www.etymonline.com/index.php?search=idea&searchmode=none. 
6 Sartori, s.8. 
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Zeynep Sayın, Florenski‟nin Tersten Perspektif adlı eserine hazırladığı sunuĢta 

gözün baktığı nesneyi esir alıĢını Ģöyle özetlemektedir: 

 “Ortaçağ‟ın bitiminden bu yana egemen olan anlayış, gözü dünyanın 

efendisi konumuna getiren ve ona dünyanın ve bu dünyanın ardında 

yatar görünmezliğin temsilini bahşeder görüştür. Yeniçağa özgü görme 

biçiminde ilk aşama, kaçınılmaz olarak perspektiftir. Bu sanatsal yöntem 

Kartezyen egemenliğinin uzantısıdır. Onun sayesinde dünya 

ehlileştirilmekte, karşıdan bakılabilir ve denetlenebilir bir uzama 

dönüştürülmektedir. Ehlileştirilen bu uzama gözün karşısında ve gözün 

nesnesi olarak konumlandırılan beden de dâhildir.”
7
 

Witelo, özne-nesne iliĢkisini derinlemesine çözümleyerek iki farklı 

algılamadan söz etmektedir. Birincisi, görülür biçimlerin yalnızca sezgi yoluyla 

algılanması iken ikincisi önce bilgi sonra sezgi aracılığıyla algılanmasıdır. Ġlk algılama 

Ģeklinde ıĢıklar ve renkler kavranır; fakat “görmede ruhun öteki edimlerinin işbirliğiyle 

kavradığı daha karmaşık gerçeklikler de vardır.”
8
 

Platon söz olmayanı olmuĢ gibi gösterince yanlıĢ meydana gelir der ve burada 

sözün gerçekliği öznenin elindedir. Fakat görmede tek bir gerçek vardır ancak görene 

göre farklı doğrular oluĢabilmektedir.
9
 Görme, bireye görülenle ilgili enformasyonu 

aktarmaktadır. Bireyden bireye görmede farklı algılamalar oluĢmakta, bu fark da 

bireylerin farklı bilgilerle donanmıĢ olmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla bireyin 

düĢündükleri, bildikleri ve inandıkları, görüleni etkilemektedir.
10

 Gerçekliğin sınırını 

belirlemesiyle ve bireyin gerçekliği kavrayıĢını etkilemesiyle görme, egemenliğin 

temeli haline gelmektedir.
11

   

Görülenin ifade edilmesinde, o nesnenin ifĢa edilmesi ve o nesnenin bilgisine 

sahip olunması durumları vurgulanmaktadır. Bu durumda görülen, egemenlik altına 

alınabilen ve denetlenebilen olarak düĢünülmektedir.  

                                                             
7 Sartori, s.8. 
8 Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Kemal Atakay (çev.), Ġstanbul: Can Yayınları, 1998, s.119-
123. 
9 Nusret Hızır, Felsefe Yazıları, Ġstanbul: ÇağdaĢ Yayınları, 1981, s.247. 
10 Berger, s.8. 
11 Uğur Dolgun, ġeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu, Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 2008, s.30. 
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Gözün ve görmenin insan yaĢamındaki önemi, iletiĢim teknolojilerinin görme 

ve görüntü aktarma yönünde geliĢmesine sebep olmuĢtur.
12

 Her geçen gün daha 

fazlasını görünür kılan teknolojilerle, insanoğlunun görme arzusu daha da 

kabarmaktadır. Bir Ģeyi gördükten sonra görülebileceğimizi de fark ederiz. Bu gidiĢatta 

görme kanıksandıkça, görülmeme de güç unsuru olabilmektedir. Dolayısıyla gelinen 

nokta Foucault‟un yaklaĢımıyla özetlenebilmektedir: Gören mi iktidardır, görülmeyen 

mi, yoksa görülmeden gören mi? 

Görmenin gücü ile görme ve iktidar arasındaki yakın iliĢki, gözetim odaklı 

teknolojinin geliĢimine ivme kazandırmıĢtır. Fakat biliĢim çağındaki gözetime yönelik 

teknolojik yapıdan önce gözetimi geleneksel çerçevede incelemek yerinde olacaktır. 

Gözetimi incelerken ona Ģekil ve yön veren süreçleri de değerlendirmek gerekmektedir. 

 

2.1.2.  Gözetimin Geleneksel Tanımı 

 

Kökü Fransızcaya dayanan gözetim sözcüğü ilk olarak 1800‟lü yılların baĢında 

kullanılmıĢtır.
13

 Gözetim, toplumsal yapının var olmasıyla hayat bulmasına karĢın, 

kavramlaĢtırılması modernite, ulus-devlet ve kapitalizm etkisiyle olmuĢ, gündelik 

hayatta yoğunlaĢması ise biliĢim teknolojileriyle olmuĢtur. 

Türk Dil Kurumu‟nun sözlüğünde “gözetme işi, nezaret, himaye, hukukta 

gözaltına alma” olarak tanımlanmıĢtır.
14

 Roger Clarke ise gözetimin en ilkel tanımının 

“bir kişinin hareketlerini yakından izlemek”, “kişi ya da grupların iletişim ve/veya 

eylemlerinin sistematik olarak izlenmesi” ifadesiyle yapıldığını belirtmiĢtir.
15

 Bu 

tanımlara ilaveten Oxford sözlüğünde “şüpheli ya da suçlu şahısların izlenmesi” 

ifadesi de yer almaktadır.
16

 

                                                             
12 Sartori, s.9. 
13 http://www.etymonline.com/index.php?search=surveillance&searchmode=none 
14 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=g%F6zetim&ayn=tam 
15 http://www.rogerclarke.com/DV/DV2005.html 
16 http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0833040#m_en_gb0833040. 

http://www.rogerclarke.com/DV/DV2005.html
http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0833040#m_en_gb0833040
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Gözetim kavramı iki farklı yönüyle ele alınabilir. Birinci anlamıyla gözetim, 

bireylerin davranıĢlarını yönetmek üzere onların hakkında toplanan, kullanılabilen, 

ĢifrelenmiĢ bilgi birikimini ifade ederken; ikinci anlamıyla, bazı bireylerin 

davranıĢlarının, onlar üzerinde otorite kuran diğer bazı bireyler tarafından doğrudan 

izlenmesini içermektedir.
17

  

Toplumsal yaĢamın doğal bir sonucu olarak, bireyler birbirleriyle ilgili birçok 

Ģey öğrenebilmektedirler. Ġnsanlar birbirlerinin ne yaptıklarını bilmek, kaydettikleri 

ilerlemeleri görebilmek, örgütlemek ve korunmak için birbirlerini izlemiĢlerdir. KiĢisel 

bilgilerin diğer bireyler tarafından bu Ģekilde edinilmesi ya da aynı ortamda 

bulunulduğunda baĢkaları tarafından gözlemlenmesi, hangi zaman diliminde nerede ne 

yapıldığının diğerleri tarafından öğrenilmesi demektir. Fakat burada birey görülebildiği 

gibi görebilmektedir de. Dolayısıyla bir güç eĢitliğinden bahsedilebilmektedir ve buna 

gözetim demenin çok yerinde olup olmadığı tartıĢmaya açık bir konudur. Ancak güç 

eĢitsizliğinin var olması durumunda, dolayısıyla mikro düzeyde de olsa bir iktidar 

iliĢkisinin olması durumunda, gözetim sınırına girilebileceğini ifade etmek daha isabetli 

bir yaklaĢım olarak gözükmektedir. 

Gözetim altında bulunmak bazı koĢullarda bireylerin isteyebilecekleri bir 

durum ya da haberdar edildiklerinde kabullenebildikleri bir durum olmaktadır. Örneğin, 

bir apartmanın giriĢinde bir güvenlik görevlisinin bulunması, apartman sakinlerinin tüm 

giriĢ çıkıĢlarını takip eden bir göz olması bakımından rahatsızlık verebilecek bir durum 

iken, apartman sakinleri hırsızlığa karĢı bir önlem olarak kendi rızalarıyla o güvenlik 

görevlisinin sürekli izleme halinde olmasını isteyebilirler. Ġnsanlar merdivenle bir yere 

tırmanmak gibi tehlikeli bir iĢ yaparken baĢka birinin gözetiminde olmayı, uzaktayken 

bebeklerini ya da hasta yakınlarını izleyebilmeyi güvenlik olarak algılamaktadırlar. 

Burada Lyon‟ın da belirttiği gibi gözetimin koruma yüzünden bahsedilmektedir. BaĢka 

bir örnek üzerinden değerlendirme yapılacak olursa, sokakta oynayan bir çocuğa göz 

kulak olunmasını istemek o çocuğu korumak, tehlikelerden gözetmek, anlamına 

geliyorken, o çocuğun hal ve davranıĢlarına müdahale etmek, yasaklama, yönetme, 

                                                             
17 Anthony Giddens, Ulus Devlet ve ġiddet, Cumhur Atay (çev.), Ġstanbul:  Kalkedon Yayınları, 2008, s.24.   
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denetim altına alma anlamına gelmektedir.
18

 Buradaki ilk gözetim Ģekli insanlar için 

güven teĢkil etmektedir. Ancak örneğin ikinci kısmı, koruma ya da güven değil 

müdahaleyi ifade etmekte ve denetim sınırına girildiğinde de mahremiyet ve özgürlük 

bir tartıĢma konusu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Gözetim amaçları ve kullanımı doğrultusunda değerlendirildiğinde toplumsal 

denetim ve iktidar iliĢkileriyle birlikte ele alınmalıdır. Ġktidar için gerekli olan güç, 

toplumsal düzeni sağlamakla edinilebilir. Toplumsal düzenin sağlanabilmesi için 

bireyler ve gruplar arası iliĢkilerde uyulması gereken kurallara uyulmasını sağlayacak 

bir mekânizma olarak da gözetim kullanılmaktadır. Bir nesneyi, bireyi ya da bireylerden 

oluĢan toplumu denetim altında tutabilmek için onu iyi tanımak ve bilmek 

gerekmektedir. Denetim altında tutulmak istenen nesneyi, bireyi ya da toplumu bilmek 

ise onu gözetlemekten geçmektedir. Bu nedenle iktidarlar toplumu kontrol etmek için 

onu daha çok tanımak ve bilmek ihtiyacı içindedirler. Bunun için de ellerinde olan 

imkânlar dâhilinde toplumu gözetlerler. Bu bağlamda iktidarla bilgi arasında sıkı bir 

iliĢki vardır.
19

 Gözetim sayesinde devlet, hem toplumun davranıĢlarıyla ilgili bilgiyi 

düzenleyebilmekte, hem de toplumu doğrudan denetleyebilmektedir. Bu amaç 

doğrultusunda gözetimin kullanımı toplumun var oluĢu kadar eski olsa da, sanayi 

devrimiyle insan hayatına çok daha fazla nüfuz etmiĢ, biliĢim teknolojileriyle ise 

bireylerin bu konudaki inisiyatifi geçerliliğini iyice yitirmiĢtir. 

 

BiliĢim teknolojilerinin gözetimde dönüĢüme uğrattığı yönlerin öncesinde, 

geleneksel anlamda tanımlanan gözetimin tarihsel arka planına ve kuramsal alanda 

edindiği yere bakmak anlamlı olacaktır. 

 

 

                                                             
18 David Lyon, Gözetlenen Toplum, Ġstanbul: Kalkedon Yayınları, 2006, s.14. 
19 Hakan Karakehya, “Gözetim ve Suçla Mücadele”,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009, s.320. 
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2.2.  TARĠHSEL PERSPEKTĠF ĠÇĠNDE GÖZETĠME 

KURAMSAL YAKLAġIMLAR 

 

Gözetim, iktidarın gücünü pekiĢtiren bir unsur olması nedeniyle tarihin her 

döneminde var olmuĢtur. Ġlk çağlardaki gözetim, daha çok Ģiddet ve baskıyla, kabile, 

imparatorluk ya da monarĢiler gibi iktidarın gücünü destekleyen bir unsur olarak 

görülmektedir. Modern toplumların oluĢmasıyla birlikte, gözetimin odağı Ģiddet ve 

baskıdan yönetime kaymıĢ ve gözetim sistematik bir hal almıĢtır. Bu sürecin 

baĢlamasıyla insan hayatındaki ve gözetim uygulamalarındaki değiĢimlerin çerçevesini 

çizen sosyo-ekonomik kuramlardan bahsetmekte fayda vardır. Marx, Weber, Foucault, 

Giddens gibi isimlerin yaklaĢımlarına tarihsel akıĢ doğrultusunda değinilecektir.  

 Günümüzde ise iktidar ve egemenlik iliĢkileri bağlamında gözetim, biliĢim 

teknolojileriyle uygulanmaktadır. Toplumsal denetim amaçlı kullanılan gözetimin, 

kavramsal olarak anılıĢı daha çok ulus-devlet ve sanayi toplumuyla hız kazanmıĢtır. 

Buna neden olan etkenler modernite ve teknolojik araçların kullanımının ön plana 

çıkarılmasıyla iliĢkilendirilmektedir. 

Geleneksel gözetimin tarihsel sürecinde öncelikle toplumsal yapının var 

oluĢundan hapishanelerin doğuĢuna değin geçen süredeki belli baĢlı gözetim 

uygulamaları belirtilmiĢ; sonrasında kapatılma ile birlikte gözetimin yoğunlaĢan 

kullanımı ve gözetimin toplumsal denetim için kullanımını en iyi açıklayan Panoptikon 

ile Foucault‟nun kuramı anlatılmıĢ; son olarak da sanayi toplumuyla toplumun 

hayatında daha büyük yer kaplamaya baĢlayan gözetime farklı açılardan bakan 

kuramcıların yaklaĢımlarıyla modernite döneminin gözetim uygulamaları irdelenmiĢtir.  
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2.2.1.  Ġlkel Gözetim 

 

Toplumsal bir denetim aracı olarak gözetim, bireylere ait bilgilerin 

düzenlenerek toplumun denetiminin sağlanması ve toplumun davranıĢlarına doğrudan 

müdahale edilmesi unsurlarını içermektedir. Gözetim pratikleri ilk olarak Toffler‟ın 

deyimiyle ikinci dalga olan sanayi toplumunun oluĢumuyla dönüĢmüĢ ve aynı zamanda 

toplum hayatında kendini daha keskin bir Ģekilde hissettirmeye baĢlamıĢsa da, sanayi 

toplumu öncesi dönemde de daha ilkel uygulamalarla da olsa toplum hayatının bir 

parçasını oluĢturmuĢtur. 

Gözetim uygulamalarının tarihi sürecinin ilk döneminde, ilk vurgulanması 

gereken geliĢme yazının bulunmasıdır. Çünkü, kayıt altına almayı mümkünleĢtiren yazı, 

topluma ait bilginin toplanması ve saklanmasını sağlayan bir enstrüman olmuĢtur. 

Vergilendirme, askeri hizmetler ve göçler yazı yoluyla kayıt altına alınmıĢtır. Yazı ile 

listeleme tekniği keĢfedilmiĢ, bu teknik ile kiĢiler ve nesneler sayılıp kategorize 

edilmiĢtir. Yazı ile zaman ve mekân birbirinden ayrıĢmıĢ, iletiĢim sözlü kültürlere göre 

daha geniĢ zaman ve mekâna yayılmıĢtır. Bununla birlikte okuma yazma bilmek zengin 

ve rahat bir yaĢam sürme imkânı yaramıĢtır.
20

 Yazıyı bilmek ayrıĢtırıcı ve hiyerarĢide 

üst tabakalara çıkmaya yarayan bir araç olmuĢtur. Dolayısıyla yazı, hiyerarĢik bir 

tabakalaĢma yoluyla alt sınıfların denetim altında tutulmasında da önemli bir rol 

oynamıĢtır. 

Doğu toplumları yerleĢik uygarlıklar ve göçebe toplumlar gibi her grupta da 

gözetim farklı yansımalarla var olmuĢtur. YerleĢik toplumlar, göçebe toplumların 

tehdidinden korunabilmeyi, din ile politikanın birbirini desteklemesiyle 

sağlayabilmiĢlerdir. Dolayısıyla yerleĢik doğu uygarlıklarındaki din özellikli gözetim 

uygulamaları sosyo-ekonomik etkenlerce de ĢekillendirilmiĢtir. Bazı uygarlıklarda 

toprakların tanrıya ait olduğu düĢüncesinin yaygınlığı buradan hareketle daha iyi 

                                                             
20 Massimo Baldini, ĠletiĢim Tarihi, Gül BatuĢ (çev.), Ġstanbul: Avcıol Basım Yayın, 2000, s.28. 
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anlaĢılabilecektir. O topraklarda çalıĢan insanların itici gücünü iman oluĢturmakta, aksi 

takdirde de tanrıyı temsil eden ekonomik ve politik kurumların zorlamalarıyla 

çalıĢtırılmaktaydılar. Teolojik bir niteliğe sahip olan gözetim, kulların tanrı tarafından 

sürekli gözetlenmekte oldukları vurgusuna sahiptir. Bununla birlikte aynı inancı 

paylaĢan toplum içerisinde, dinin kurallarının ihlâli sorun teĢkil etmekte ve bu da tanrı 

gözetiminin yanında kulların birbirlerini de gözetlemesini, yani toplumsal bir gözetimi 

doğurmaktadır. Bununla birlikte toplumsal düzenin sağlanmasındaki en büyük güç 

yasallaĢtırma sürecidir. Yasalar çerçevesinde toplumsal bir düzen oluĢur ve kurumlar 

insanlara Ģekil verse de ek yasallaĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan en verimli 

sonuç vereni de dindir. Bireyler yasaları ihlâl etmeleri halinde ceza almalarını 

sağlayacak hiçbir delil ya da Ģahit olmadığı durumlarda, yasaları delebilirler. ĠĢte burada 

din devreye girmekte ve her an izleniyor olmanın ve öbür dünyada cezalandırılacak 

olmanın inancı ihlâllerin önüne geçebilmekte, din ek bir yasallaĢtırıcı olarak görevini 

yapmaktadır. Doğudaki toprağın tanrıya ait olduğu inancı batıda da geçerli olmuĢ bir 

inanç olarak kendini göstermektedir. Batı toplumlarında da toprak paylaĢımını tanrının 

yaptığı inancıyla toprak kavgaları engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Bununla birlikte imparator 

devletin yöneticisi sıfatının yanında hem tanrının vekili hem de kilisenin baĢı sıfatlarını 

almıĢtır. Kilisenin uyguladığı gözetim oldukça katıdır. 

YerleĢik uygarlıklarda, tarlalardaki tüm faaliyetler imparatorluk memurlarınca 

kayıt altına alınmaktaydı. Fakat bu kayıtların kapsamı göçebe toplumların oluĢturduğu 

tehditlerle geniĢlemiĢ, isim ve yaĢ bilgileri de kayıtlara eklenir olmuĢtur; nüfus 

sayımları yapılmaya baĢlanmıĢtır ve bir savaĢ durumu olması halinde hâlihazırda 

savaĢabilecek kaç kiĢinin bulunduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Tüm bunlar, yerleĢik 

toplumların savaĢçı toplum özelliklerinin kazanmasına etki etmesiyle birlikte, gözetim 

yaygınlık kazanmıĢtır. Asker devletlerin baskı ve Ģiddet eğilimli yönetimlerinde 

gözetim sistematikleĢmiĢtir. Göçebe toplumların uzantısı olan asker devletler, farklı 

toplumlar arasındaki merkezi yolları ellerinde tutabilmek için ulaĢtırma sistemleri 

kurmuĢ, denetim ve gözetim pratiklerinin temel mekânizmalarını oluĢturmuĢlardır.  

UlaĢtırma sistemleri, posta yolları olarak kurulmuĢ ve posta iĢleri gizli haber alma 

örgütleriyle birlikte yürütülmüĢ ve bu sistemler günümüzdeki biliĢim teknolojilerinin 
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atasını oluĢturmuĢtur.
21

 

Merkeze bağlı olarak gezgin denetimciler varlığı da bilinmektedir. Denetim 

görevlileri ülkeyi aylar ya da yıllar süren zaman dilimlerinde gezer, merkeze bilgi verir 

ve yeniden yola çıkardı. Bununla birlikte imparatorlukların, özel istihbarat servislerinde 

çalıĢanlar çeĢitli kılıklara girerek halkın arasına karıĢmakta ve bilgi toplamakta, bunları 

rapor halinde merkezlerine bildirmekteydiler. Sonraki tarihlerde buna benzer bir sistem 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda jurnal teĢkilatı olarak görülmektedir. Osmanlı, kendisine 

bağlı yönetimleri sürekli gözetim altında tutma ihtiyacı duymuĢtur. Raporlama iĢlemleri 

gündelik olarak yapılmakta, merkezde toplanmakta ve değerlendirilmekteydi. 

Sınıfsız bir toplumdan sınıflı toplum yapısına geçiĢin temelleri köleliğe, 

dolayısıyla batıya dayanmaktadır. Kölelik batıyı doğudan ayıran bir özellik olmuĢtur. 

Karın tokluğuna çalıĢtırılan kölelerin çalıĢmalarının takibi gözetimle yapılmıĢtır. 

Gözetimin batıdaki kökleri kölelikte olan gözetim uygulamalarının yoğunlaĢmasına 

feodal düzen içerisinde rastlanmaktadır. Sistematik gözetimin en önemli 

dokümanlarından biri olarak sayılabilecek Domesday Book, Ġngiliz toprak sahiplerinin 

kayıtlarının tutulduğu, insanlara ve mülklere ait bilgilerin derlemesidir. On sekizinci 

yüzyılda Fransa‟da polis muhbirleri kapıcılık yaparak, binalarda yaĢayan vatandaĢların 

eylemlerini, konuĢmalarını, düĢüncelerini, siyasi yelpaze içerisindeki yerlerini 

karakollara rapor etmektedirler. Bunun ötesinde, polis denetimindeki binlerce fahiĢe de 

istihbarat amaçlı kullanılmaktaydı.
22

 

Gözetimin ilk dönemi sayılan ve bu çalıĢmada ilkel gözetim dönemi olarak 

adlandırılan tarihsel süreçte hem doğuda hem de batıda her ne kadar gözetim pratikleri 

hayat bulmuĢ olsa da, günümüzdeki gözetimden numaralama ve sınıflama özelliklerinin 

kullanılıĢıyla oldukça farklıdır. Gözetim Ģiddetinin artıĢı, kapatılma olgusuyla kendini 

hissettirirken, burada Foucault‟nun rehberliğinde hapishanelerin insan hayatına giriĢi ve 

kullanılıĢı değerlendirilecek, ardından da moderniteyle birlikte gözetimin aldığı Ģekil 

kuramlar çerçevesinde değerlendirilecektir. 

                                                             
21 Dolgun, Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu, s.51 
22 Uğur Dolgun, ĠĢte Büyük Birader, Ġstanbul: Hayykitap, 2005, s.28. 
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2.2.2.  Kapatılma Olgusu, Panoptikon ve Foucault’nun Gözetim Kuramı 

 

Gözetimin yeni bir boyut kazanmasındaki ilk büyük etken kapatılma olgusu 

olmuĢtur. Kapatılmanın ilk uygulanması ortaçağda salgın hastalıkları önleyebilmek 

nedeniyle ortaya çıkmıĢ, on yedinci yüzyılda ise kapatılma konusunda köklü değiĢimler 

yaĢanmıĢtır. Bu köklü değiĢimin en can alıcı örneği, Paris‟te Genel Hastane adıyla 

kurulan bir kurumdur. Batı‟da buna benzer yapılar hızla yayılmıĢ ve deliler, hastalar, 

fahiĢeler, sakatlar, yoksullar, hırsızlar, dilenciler, meczuplar, eĢcinseller gibi 

çalıĢamayan ya da çalıĢmak istemeyenler kapatılan grupları oluĢturmuĢlardır. 

Kapatılmadan kurtulmanın yolu bir iĢe sahip olmak ve para kazanmaktan geçmekteydi. 

Bu insanlar toplum nazarında tehlike oluĢturacak insanlar olarak algılanmıĢ ve onları 

etkisizleĢtirmek için çözüm kapatıp bir gözetmen tarafından gözetlenmelerinde 

bulunmuĢtur. Genel Hastane, tıbbi bir kurum olmasının ötesinde yarı adli bir kurumdur 

ve mahkemelerin dıĢında karar verme yetkisine infaz etme gücüne sahiptir. Burada 

amaç monarĢi ve burjuvazinin yürütme makamını oluĢturmaktır. Genel Hastane‟de 

itiraz hakkı bulunmaksızın, mutlak bir hükümran düzen mevcuttur ve bu yapı polis ile 

adaletin arasına yasanın sınırlarına yerleĢtirilmiĢtir.
 23

 Kapitalizmin iĢsizlik ve el emeği 

sorunlarının üstesinden gelinebilmesi için kapatılmaya baĢvurulmuĢtur. Kriz döneminde 

iĢsizlerin ayaklanma olasılığı onları kapatarak engellenmiĢtir. Yerel otoritenin kontrol 

etmekte zorlandığı nüfusu görülebilir hale getiren kapatma olgusu, batıda hızla 

yayılmıĢtır ve zaman içerisinde iĢsizlerin kapatılması kapatılanlara iĢ verilmesi halini 

almıĢtır.
24

 

Kapatılmanın, kapatılanların özelliklerine göre sınıflandırılmadan yapılması, 

ilk dönemde, hastane, tımarhane, hapishane gibi adlandırmaların var olmadığını 

göstermekte; fakat on sekizinci yüzyılın sonu ile on dokuzuncu yüzyılın baĢında 

gözetime yönelik ayrıĢtırma baĢlamaktadır. 

                                                             
23 Michel Foucault, Deliliğin Tarihi, Ġkinci Baskı, Ġstanbul: imge Kitabevi, 1995, s.83-93. 
24 Foucault, Deliliğin Tarihi, s.108. 
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On sekizinci yüzyılda hapishanelerin doğuĢu ve yükseliĢi dönemine denk gelen 

ve gözetimin en somut örneği olan Bentham‟ın tasarımı Panoptikon, Foucault‟nun 

değerlendirmeleriyle gözetimin mevzubahis olduğu her alanda akla ilk gelen metafor 

halini almıĢtır. Foucault, gözetimin çıkıĢ noktasını cezalandırmadan yapar. Modern 

toplumlarda artan gözetim uygulamalarının, toplumu düzene sokmak için ibret 

niteliğinde kamu önünde kanlı cezalar vermek gibi geleneksel yöntemlerin yerine 

rasyonel bir araç olarak kullanıldığını belirtmiĢtir. Modern kurumlar, düzeni garanti 

altına almak için bir dizi disipline edici uygulama kullanmaktadırlar. Foucault‟nun 

yaklaĢımında gözetim, bireyleri iktidarın her yerde bulunan pençesine yerleĢtirmektedir. 

Foulcault‟nun konuyla ilgili düĢüncelerini en iyi ifade etmenin yolu Panoptikon‟dan 

geçmektedir. 

Foucault‟nun Panoptikon‟a giden yolda araĢtırmalarının temelinde hastane 

mimarisi üzerine yaptığı inceleme yatmaktadır. ÇeĢitli mimari projelerin incelenmesi 

sonucunda bedenlerin, bireylerin, Ģeylerin, merkezi bir bakıĢ altında tümüyle görünür 

olmalarının yönetici ilkelerden biri haline geldiğini ifade eden Foucault, hava akımını 

sağlayarak teması, bulaĢmayı, istenmeyen yakınlıkları ve sıkıĢıklıkları engellemek 

gerekliliğini belirtmiĢtir. “Hem uzamı bölmek hem de açık bırakmak, gözetlenecek 

bireyleri titizlikle birbirinden ayırarak hem topyekûn hem de bireyselleştirici bir 

gözetim sağlamaktır.”
25

  

Ġster fabrika ister bürokrasi eksenli olsun, her iki Ģekilde de yer alan hiyerarĢik 

yapıda aĢağı doğru inildikçe itaati sağlamanın bir yolu da mimariden geçmektedir. 

Örneğin, Mısır‟da Pharoah‟ın gözü toplumsal piramidin tepesindedir.
26

 ġehircilik 

sorunları ile de mimari arasında doğrudan bir iliĢki bulunmaktadır ve mimari özellikle 

iktidarı, tanrısallığı gösterme ihtiyacına cevap vermektedir. Mimari bir yapı olarak 

tasarlanan Bentham‟ın Panoptikon‟u, Foucault‟nun görmek, görülmek ve görülmeden 

görmek üçgeniyle bir gözetim simgesi haline gelmiĢtir. Gözetimin iktidar için nasıl bir 

denetleyici güç olduğunu vurgulamak amacıyla Panoptikon, en çok sözü edilen 

disipliner mekânizmadır. Üstelik Panoptikon‟da kapatılana baskıcı bir denetim 

                                                             
25 Foucalt, Ġktidarın Gözü, IĢık Ergüden (çev.), Ġkinci Basım, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007, s.86. 
26 Ali Toprak ve Diğerleri, Toplumsal PaylaĢım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!”, Ġstanbul: 
Kalkedon Yayınları, 2009, s.144. 
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uygulamaya gerek kalmaksızın, gözetlenme bilincinin hâlihazırda kendisi güçlü bir 

denetim uygulamaktadır. Buna istinaden Foucault, “Mahkûmda uyandırılan bilinç, 

gücün otomatik işleyişini garanti altına almaktadır.” demiĢtir. (Dördüncü bölümde 

toplumsal denetim aracı olarak gözetim ve bireyin gözetimi içselleĢtirme süreci daha 

geniĢ bir perspektiften sunulmaktadır.) 

Panoptikon‟un yapısını daha ayrıntılı irdelemek gerekirse, gözetimin en somut 

örneği olan Panoptikon, Ġngiliz düĢünür Jeremy Bentham‟ın mimari tasarımıdır. 

Panoptikon, halka biçimli bir binadır, ortasında avlu, avlunun ortasında da bir kule 

vardır. Avluyu çevreleyen halka hücrelere bölünmüĢtür ve her hücrenin hem avluya 

hem de dıĢ cepheye bakan pencereleri bulunmaktadır ve pencereler ıĢığın hücrelere 

girmesine izin vermektedir. Kulede tek bir gözetmen, hücrelerin her birinde de ya tek 

bir deli, ya hasta, ya mahkûm, ya iĢçi ya da bir okul çocuğu kapatılmıĢtır. Geriden gelen 

ıĢık sayesinde kuleden, hücrelerin içersindekilerin ne yaptıklarını siluetlerinden 

kavramak mümkün olmaktadır. Kapatılanlar gözetlendiklerini bilmektedirler fakat 

hücrelerden kulenin içerisi gözükmemektedir. Dolaysıyla kulede bir denetimci var mı 

yok mu bunu ayırt edememektedirler.
27

 Bentham‟a göre Panoptikon modeli ile ahlak 

ıslah edilir, sağlık korunur, sanayiyi canlanır, kamu sorumlulukları hafifletilir, 

yoksulluk çözülür. Çünkü Bentham‟a göre Panoptikonda, ıslah edilemeyenler 

cezalandırılabilir, deliler gözetlenebilir, Ģüpheliler kapatılabilir, tembeller çalıĢtırılabilir, 

acizlerin bakımı ve hastaların tedavisi yapılabilir.
28

 

Foucault‟ya göre Bentham‟ın Panoktikon‟u bir toplum ve bir iktidar türünün 

ütopyasıdır. Foucault, Panoptikon‟da hücre ilkesinin farklılaĢtırıldığını söyler. Hücrenin 

üç iĢlevi vardır ve bunlar; kapatmak, ıĢıktan yoksun bırakmak ve saklamaktır. Fakat 

Panoptikon‟da, kapatmak ilkesi korunurken diğer ikisi kaldırılmaktadır. Foucault‟ya 

göre, tam ıĢık altında olma ve gözetmenin bakıĢı, aslında koruyucu olan karanlıktan 

daha yakalayıcıdır. Bu nedenle Bentham, bu mimari tasarıma Eski Yunan‟da göz 

önündeki yer anlamına gelen Panoptikon adını koymuĢtur.
29

 

                                                             
27 Michel Foucault, Büyük Kapatılma, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000, s.224. 
28 David Lyon, The Electronic Eye, United States: Polity Press, 1994, s. 62. 
29Nurdoğan Rigel ve Diğerleri, Kadife Karanlık, Ġkinci Basım, Ġstanbul: Su Yayınları, 2005, s.133. 
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Foucault, Panoptikon‟u tasarlayan ve bunu mucizevî bir buluĢ olarak tanıtan 

Bentham‟ı çift anlamlı bir Ģekilde Rousseau‟nun tamamlayıcısı olarak görmektedir. 

Birçok devrimciyi harekete geçiren Rousseaucu düĢ, her bir parçasıyla hem görünür 

hem de okunur olan Ģeffaf bir toplum düĢüdür:
 30

 

 “Karanlık hiçbir bölge, kraliyet iktidarına özgü ayrıcalıklar ya da herhangi 

bir topluluğun imtiyazları, hatta düzensizlik tarafından düzene konmuş 

bölge kalmasın diye; herkes, bulunduğu noktadan tüm toplumu görebilsin 

diye; kalpler birbirleriyle ilişki kurabilsin diye, bakışlar engelle 

karşılaşmasın diye, kamuoyu hâkimiyeti kurulsun diye, her bir kişinin her 

bir başkası hakkındaki görüşü hüküm sürsün diye…”  

Foucault, Bentham‟ı hem bu düĢe hem de tersine hizmet eder olarak 

değerlendirmektedir. Çünkü Bentham, görünürlük sorununu ortaya atmaktadır, fakat bu 

görünürlük tahakkümcü ve gözetleyici bir bakıĢın etrafında örgütlenmiĢtir. Katı ve titiz 

bir iktidarlık projesine hizmet eden evrensel bir görünürlük projesine iĢlev 

kazandırmıĢtır.  

Bentham‟ın Panoptikon‟u şeffaflığa dayalı iktidar ve gün ışığına çıkarma 

alanlarından anlamlandırılmaktadır. Panoptikon, toplumun loĢ alanlarını aydınlatma 

hedefini taĢıyan ve güçlü bir iktidarı düĢük maliyetle sağlamaya yarayan bir proje olma 

özelliğindedir. Bentham panoptikonda belirsizliği itaat etmenin bir aracı olarak 

kullanmıĢtır. Kapatılanlar kulede birinin olup olmadığını göremedikleri için, belirsizlik 

içerisinde hareket ederler ve kendi kendilerinin polisi haline gelirler. Burada panoptikon 

aynı zamanda dinsel gözetimin temsilini, denetleyenin Tanrı gibi göze görülmeyen 

gözetmen ile taĢır. Görülmeyenin ve belirsizliğin bireyde oluĢturduğu tedirginlik ve 

itaat etme hissi Kafka‟nın Dava adlı romanında da ana temayı oluĢturmaktadır. 

Romanda göremediği ve onlar istemedikçe irtibat kuramadığı bir iktidarın ve ağır 

bürokrasinin altında ezilen karakter, suçsuz olmasına karĢın belirsizliğin doğurduğu 

korkuyla, ona yöneltilen yaptırımlara boyun eğmek zorunda kalmıĢtır.
31

 Romandaki 

bürokrasi Weber‟in bürokrasi kuramındaki gözetim anlayıĢıyla daha çok örtüĢse de, 

görünmeden gören ve bireyde belirsizlik oluĢturan yapısıyla Panoptikon ile de 

bağdaĢmaktadır. 

                                                             
30 Foucault, İktidarın Gözü, s.92. 
31 Franz Kafka, Dava, Ahmet Cemal (çev.), On Birinci Basım, Ġstanbul: Can Yayınları, 2009. 
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Foucault, disiplini kuran iktidarın tek olduğunu değil, toplumun her kesiminde 

iktidarlar olduğunu belirtmiĢtir. Gözetimin, toplumsal iliĢkilerin her düzeyinde mikro ve 

makro düzeylerde ortaya çıktığı görüĢündedir ve iktidarı, baĢkalarının iradelerini kendi 

doğrultusuna çeken irade anlamında kullanmaktadır. Ġnsan eylemlerinin zaman ve 

mekân sınırları içine hapsedilmesinin toplumsal yaĢamı düzenlemenin baĢlıca 

araçlarından biri olduğu varsayımından yola çıkan Foucault, kuramını panoptikon 

üzerine odaklar. Foucault‟nun kuramı en iyi özetleyen cümle, görmenin gücünün 

anlatıldığı bölümde de ifade edildiği gibi, Ģudur: gören mi iktidardır, görülmeyen mi, 

yoksa görülmeden gören mi? Böylece görülmeden görenin elindeki iktidarı vurgular. 

Foucault için Panoptikon, toplumun sadece hapishanelerde değil, kapitalist 

iĢletmede, askeri örgütlenmede ve birçok devlet kurumunda görülen disipline edici ağını 

özetlemektedir. Panoptikon, suçluların harekete geçmesini beklemez, herhangi bir 

olaydan önce onları tasnif eder ve yerleĢtirir. Hedef sadece iyi vatandaĢlar değil, uysal 

bir nüfus da yaratmaktadır. 

Panoptikon bir hapishane olarak hiç inĢa edilmemiĢtir fakat Panoptikon 

mantığı tüm toplumu sarmıĢtır. Gözetimle kuĢatılan bedenlerden oluĢan bir toplum 

biçimi oluĢmuĢtur. ĠĢte bu Panoptik toplumlarda gözetim iktidarı söz konusu olmuĢtur.  

 

2.2.3.  Marx, Weber, Taylor ve Giddens’ın Kuramlarında Modern 

Gözetim 

 

On dokuzuncu yüzyıl ve sonrasındaki süreçte görülen gözetim uygulamaları 

modernite dâhilinde değerlendirilecektir. Bu dönemdeki gözetimin farklılıklarını ve 

gözetimin değiĢimini doğuran temel etkenler sanayi kentlerinin artıĢı, ulus-devletin 

kendini tehlikelere karĢı koruma güdüsü, askeri örgütlenmeler, devlet idaresi, kapitalist 

iĢletme sayısındaki artıĢlar olmuĢtur. Modernite ile önceki dönemlerdeki gözetimin 

yerel, ailevi ya da dini türleri hafiflemiĢtir. 

Tarihsel süreçte gözetimin kullanılıĢı ve modernleĢmeyle kendine daha geniĢ 
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bir yer ediniĢi değerlendirildiğinde belli baĢlı sosyo-ekonomik kuramların içeriğine 

değinmek yerinde olacaktır. Modernite çerçevesinde,  fabrika ve bürokrasi ekseninde 

oluĢturulan kuramlar, gözetimin insan hayatında kapladığı yeri neden sonuç iliĢkileriyle 

daha iyi anlayabilmek için ıĢık tutacaktır. 

Karl Marx‟ın kuramıyla sermayeyi emekten güçlü kılabilen bir unsur olarak 

sınıf iliĢkileri bağlamında karĢımıza çıkan gözetim, Taylor‟ın bilimsel yönetim 

ilkelerinde iĢletmeyi ayakta tutabilecek disiplinin vazgeçilmez bir unsuru olarak yer 

almaktadır. Weber ise bürokrasi kuramıyla, Marx ve Taylor‟ın fabrika ekseninde 

konumlandırdığı gözetimi onları kapsayan geniĢ bir perspektiften ele almıĢtır. Weber‟in 

kuramında çizilen bürokrasi yapısına ve gözetim olgusuna bakıldığında, gözetimin 

toplumsal bir denetim aracı olarak önemi daha net anlaĢılmaktadır. Giddens ise 

gözetimi modern toplumlarda kurumsallaĢmanın bir boyutu olarak vurgulamıĢtır. 

Burada gözetim diğer unsurların en tepesinde yer almaktadır. 

Marx, Taylor, Weber ve Giddens‟ın kuramları birbirleri arasında geçiĢ ve 

iliĢkileri ön planda tutularak değerlendirilecek, böylece tarihsel süreci anlatılan 

gözetimin büyük düĢünürlerce nasıl adlandırıldığı ve gözetime kuramlarda nasıl 

değinildiği ifade edilecektir. 

 

Buhar makinesinin icadıyla insanlık tarihinde yeni bir devir açılmıĢ, ekonomi 

insanlığın her döneminde lokomotif bir güç olarak kendini gösterse de sanayi 

devrimiyle insan hayatının her alanına daha da fazla nüfuz eder olmuĢtur. Fabrikaların 

merkez haline geldiği bu yeni dünyada, ev ve iĢ ayrımı olmaksızın tarlalarında 

çalıĢanlar fabrikaların olduğu yerlere yerleĢmek zorunda kalmıĢ, bu değiĢim de 

insanların yalnızca çalıĢma yaĢantılarını değil her anlamda sosyal yaĢantılarını da etkiler 

bir hale gelmiĢtir. ĠĢçiler tüm yaĢantılarını fabrikadaki çalıĢma saatlerini gösteren zaman 

çizelgelerine göre belirler olmuĢlardır ve bu zaman dilimlerinde verimliliği artıracak her 

türlü kontrole maruz kalmıĢlardır. Dolayısıyla hem iĢ hem de gündelik yaĢamdaki 

aktiviteler hiç olmadığı kadar önem kazanmıĢ, gözetim iĢverenler için vazgeçilmez bir 

güç haline gelmiĢ, yoğunlaĢmıĢ ve sistematikleĢmiĢtir. ĠĢçileri ve iĢçi olacak çocukları 
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modern yaĢamın koĢullarına hazırlamak için yaĢamın tüm alanlarına yayılan gözetim, 

önceki dönemlerde baskı, Ģiddet ve zorlamayla kendini gösterirken, tarihin bu 

döneminde ordu, okul ve fabrikalardaki uygulamalarla teknik bir nitelik kazanarak 

kurumsallaĢmıĢtır. Sonraki dönemlerde devlet gözetimini fabrika sınırlarında tutmaz ve 

piyasa, tıp, bankacılık, sigorta gibi alanlarda özel sektöründe gözetlenmesiyle, gözetimi 

iĢ alanının dıĢına taĢırarak, özel alanı da gözetler ve gözetim çerçevesinde iĢ ve özel 

alanlar birbirlerini besler bir konuma gelmiĢlerdir.
32

 

Önceki dönemlerdeki dini gözetim, ulus-devlet yapısıyla siyasi gözetime 

dönüĢmüĢtür. Ulus-devlet yapısı kendini iç ve dıĢ tehditlerden koruma arzusuyla bilgi 

sistemlerini kurmuĢtur ve bu sistemler gözetim uygulamalarıyla içiçe geçmiĢtir. 

Giddens bu iktidar yapısını epistemolojik iktidar olarak adlandırmaktadır. Bu iktidar 

yapısı bireyler hakkındaki her türlü bilgiyi elde etme peĢindedir. Fabrikadaki iĢçinin 

çalıĢma anındaki tüm aktiviteleri – iĢi üzerine bilgisi, küçük keĢifleri, çalıĢma sırasında 

yapabileceği mikro uygulamaları, vb. – gözetmen tarafında kayıt altına alınır ve bunlar 

teknik üretim bilgisine dâhil edilir. Bunun yanı sıra, tüm bunlar gözetlenir, sınıflandırılır 

ve kayıt altına alınırken, iĢçilerin bireysel bilgileri edinilmiĢ olmaktadır. Burada bireyler 

bilginin elde edinildiği yer, bilginin nesneleridir.
33

 

Sanayi devrimiyle kas gücünün yerini alan makineler, tarım alanında ihtiyaç 

olan insan sayısının azalmasına neden olurken, kurulan fabrikalarda da iĢçi ihtiyacı 

doğmuĢ ve çalıĢan nüfus kırsal yaĢamdan kentsel yaĢama akmıĢtır. Modernite içinde 

teknik gözetim olarak da adlandırılabilinecek olan gözetim uygulamaları, kapitalist 

sistem içerisinde sermaye adına iĢçilerin fabrikalarda disipline edilmeleri amacını 

gütmektedir.
34

 Tarım toplumlarında, korku ve zorunluluk yoluyla sağlanan disiplin, 

sanayi toplumlarında iĢverenin vereceği ücret dıĢında hayata tutunma koĢullarının yok 

edilmesi ve gözetimle sağlanmıĢtır. Servetlerin, atölyeler, makineler ve hammaddelere 

yatırıldığı modern dönemde hedef, iĢçiler üzerinden sağlanabilecek en yüksek verimi 

sağlamak olmuĢtur. Bu durum da gözetimin iĢçi sınıfı üzerinde oldukça yoğun bir 

Ģekilde uygulanmasını gerekli kılmıĢtır. Gözetim modern toplum yapısının bir yapı taĢı 

                                                             
32 Gary T. Marx,  “Surveillance and Society”, 2005, http://web.mit.edu/gtmarx/www/surandsoc.html. 
33 Foucault, Büyük Kapatılma, s.251. 
34 Dolgun, Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu, s.76. 

http://web.mit.edu/gtmarx/www/surandsoc.html


 

 

21 

olarak yer almıĢ ve yönetim ile desteklenmiĢtir. Fabrika iĢçileriyle üretim hedefli artan 

kent nüfusu, aynı zamanda kendi ihtiyacını doğurmuĢ, üretim ve tüketim hızlı bir döngü 

içine girmiĢtir. Köleliğin ortadan kalkmıĢ olması her ne kadar çalıĢanlar üzerindeki 

baskı ve Ģiddeti biçimsel olarak kaldırmıĢ olsa da, kapitalizmin geliĢimiyle düĢük 

ücretlere rağmen çalıĢma mecburiyeti nefes aldırmaz bir hale gelmiĢtir. ĠĢçileri 

çepeçevre saran bu düzende, bir de en yüksek verimin sağlanması beklentisinde olan 

sermayedarlar, bunu gözetim ile sağlamıĢlardır. Bu düzende gözetime dikkat çeken ilk 

isim olarak Marx dikkat çekmektedir. 

Karl Marx, kapitalist sistemin özelliği olarak ücretli emek ile sermayenin karĢı 

karĢıya gelmiĢ olmasını belirtirken, gözetimi de emek ve sermaye arasındaki 

mücadelenin bir unsuru olarak sınıflar ekseninde değerlendirmektedir.
35

 Burada 

gözetim, sermaye taraflı idari denetimin sağlanması için bir güç unsuru, bir denetim 

aracı olmuĢtur. Piyasa içerisinde öne geçebilmenin yolu iĢçileri en düĢük maliyetle 

çalıĢtırırken en yüksek üretimin sağlanabilmesidir ve ücretle motivasyonu 

sağlanamayan iĢçiden en yüksek verimi sağlamak ancak gözetimin baskısıyla 

olabilmektedir. 

Marx‟ın farklı olarak geliĢtirdiği yaklaĢım, verimliği azami noktaya çıkarmak 

için sadece iĢçileri fabrika çatısı altında toplamanın ve makinelerin tam randımanlı 

çalıĢtırılmalarının yetmeyeceği,  bunun bir adım ötesinde iĢçilerin gözetim altında 

tutulmasıyla emeğin disiplin altına alınmasıdır. Marx üretimin üç farklı zemini 

olduğunu ve bunların; meta üretimi, çalıĢanlar tarafından metanın üretildiği toplumsal 

iliĢkiler ve bu toplumsal iliĢkilerin ifade ediliĢ Ģekli olarak bilgi üretimi olduğunu; bu üç 

zeminde de gözetimin yoğun olarak kullanıldığını vurgulamaktadır.
36

 Metanın üretim 

aĢamasında, montaj bandındaki iĢçi, tarihsel sürecin aktarıldığı bir önceki baĢlık altında 

daha detaylı bahsedildiği gibi, iĢ bölümü, uzmanlaĢma ve senkronizasyon gibi 

uygulamalar tabi tutulurken denetçiler tarafından sürekli izlenmektedir. Bu ilk 

zemindeki gözetim iĢçinin özne olarak da Ģekillendiği bir süreç olarak da kabul edilir ve 

toplumsal iliĢkileri de kapsayarak, gözetim ikinci zemine kaymaktadır. ĠĢçileri iĢçi 

konut ve mahalleleri gibi belirli alanlar içerisine hapsederek, hareketliliğin 

                                                             
35 Veysel Bozkurt, “Gözetim Toplumu ve Ġnternet: Özel YaĢamın Sonu mu?”, Birikim Dergisi, Satı:136, s.69-74. 
36 Dolgun, Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu, s.90. 
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engellenmesiyle, gözetim fabrikadan çıkarak sosyal yaĢamı da sarmaktadır. Marx‟a göre 

üretim yalnızca özne için nesne üretmez, aynı zamanda nesne için de bir özne üretir.
37

 

Marx, fabrikadaki disiplini bir kıĢla disiplinine benzetir ve iĢçileri sanayi 

ordusunun erlerine benzetirken, gözcüleri de sanayi ordusunun çavuĢları olarak 

nitelemektedir. Hammadde ve makineler gibi bir diğer sermaye bileĢeni de bedenlerdir. 

Burada sermaye adına yapılabilecek en büyük yatırımlardan biri uysal bedenler 

yaratarak, üretimi garanti altına almaktır. Sermayenin buradaki hedefi öznenin 

bedenidir. Gözü sürekli iĢçinin üzerinde olan gözleyici, fabrika disiplininin en önemli 

kaynağıdır.  Bu aynı zamanda yeni cezalandırma tekniklerinin geliĢmesi üzerinde de 

etkilidir. Zira “gözleyicinin ceza defteri, köle efendisinin kamçısı yerine geçmektedir.” 

Bedene verilen fiziksel ceza, sermayenin kendi kendisini cezalandırması olacağından, 

ücretten kesilen para cezası, fiziksel cezanın yerini almıĢtır. Bu yolla hem disiplin hem 

de ceza, kapital için kârlı hale getirilmiĢtir. Atölyede meta üretimi sırasında bir taraftan 

da uysal ve yararlı bedenlerin üretimi amaçlanmaktadır. ĠĢte burada gözetim, bedenleri 

uysallaĢtırarak disiplinin temel unsuru haline gelmektedir.
38

  

Karl Marx‟ın sınıf mücadeleleri ekseninde değerlendirdiği gözetimi, bilimsel 

yönetimin ana ilkelerini ortaya atan Frederick Winslow Taylor iĢletmenin unsuru olarak 

değerlendirmiĢtir. Taylor yönetimi, çalıĢanları ne yapmaları, yapacakları iĢi nasıl ve ne 

kadar sürede yapmaları gerektiğinin planlanması ve belirlenen iĢlerin yerine getirilmesi 

için kontrol edilmesi Ģeklinde tanımlamıĢtır. Burada kontrol iĢçilerin gözetim altından 

çalıĢtırılmasını kapsamaktadır. Taylor‟ın ilkelerinde, iĢbölümü yapılarak çalıĢanların 

sorumlu oldukları alanda uzmanlaĢtırılması; iĢin uygulanması ve denetiminin farklı 

kiĢilerce yapılması; yetkinin yöneticilerde toplanması; personele bilimsel ilkeler 

doğrultusunda eğitim verilmesi; organizasyonun hiyerarĢik bir yapı oluĢturması yer 

almaktadır.
 39

 

Makine mühendisi olan Taylor, üretim faaliyetini bölümlere ayırma ve iĢçileri 

bir bütünün parçaları olarak senkronize biçimde çalıĢtırmanın verimliliği artıracağı tezi 

çalıĢanları mekânikleĢtiren bir özellik taĢımaktadır. Üretim bandında oldukça küçük 

                                                             
37 Koray ÇalıĢkan, “Kapital ve Disiplin”, Birikim, Sayı:90, Yıl:1996, s.10-20.  
38 Karl Marx, Kapital 1, Koray ÇalıĢkan (Akt.). 
39 http://www.netmba.com/mgmt/scientific/ 
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parçalara ayrılmıĢ olan üretim sürecinin aksamaksızın gerçekleĢtirilmesi iĢçilerin 

gözetlenmesi ihtiyacını doğururken, bir yandan da hiyerarĢik bir düzen doğurmuĢ ve 

Ģef, yönetici, koordinatör gibi birimler ortaya çıkmıĢtır. Verimliliği ve kazancı artırmaya 

yönelik yapılan iĢ bölümleri, öylesine küçük parçalar halinde yapılmıĢtır ki, çalıĢanların 

yaratıcılıkları ötelenerek, sadece ve sürekli olarak tek bir iĢi yapan mekânik iĢçiler 

ortaya çıkarılmıĢtır. ĠĢçiler giderek kendilerine ait egolardan, isteklerden soyutlanmakta, 

düĢleri ellerinden alınmakta ve içsel yaĢantıları bile yönetilmektedir. HiyerarĢik 

otoriteye dayalı bilimsel yönetim bağlamında yönetimin sıkı kurallara ve gözetime bağlı 

olduğu ispat edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Sanayi devriminin kilit unsuru olan fabrikalardaki gözetim ile ilgili kuramlarda 

ortak olan ve gözetim-fabrika iliĢkisinde yer alan anahtar unsurlar; teknoloji, makineler, 

zaman ve mekân kontrolü, standartlaĢtırma, uzmanlaĢtırma, iĢ bölümü ve 

senkronizasyondur.  

Teknoloji, toplumsal yapıdaki değiĢimin itici gücünü oluĢturmaktadır. Çünkü 

buhar makinesinin icadıyla kas gücünün yerini alan makine gücü çalıĢma yaĢamını 

bütünüyle fabrikalara kaydırmıĢtır. Köklü bir toplumsal değiĢime yol açan teknik ve 

makine, tüm dünyada kendi imparatorluğunu kurmuĢtur. Makinelerin mekânik iĢleyiĢ 

mantığı tüm dünyayı sarmıĢ ve bu mantık çalıĢanları da mekânikleĢtirme olarak etkisini 

göstermiĢtir. Verimlilik, hesaplanabilirlik ve hızlılık gibi faktörleri doğuran makine 

mantığı, zaman ve mekân kontrolünün artmasına yol açmıĢtır. 

Ġnsanların yaĢamları sanayileĢmenin dikte ettiği zaman ve mekân koĢullarında 

yeniden düzenlenmiĢtir. Hem ev hem de iĢ yeri olan tarlalarındaki toplum, merkezi ve 

kapalı bir mekân olan fabrikaların içerisinde toplanmıĢtır. Fabrika eksenli bir yaĢam için 

ev ve iĢ alanlarını değiĢtiren toplum, Naisbitt ve Forester‟ın deyimiyle evlerinden 

çıkmıĢtır. Kırsal kesimlerde yaĢayan toplum, büyük kentlere göç etmiĢtir. Zaman 

çizelgelerine göre evleriyle iĢleri arasında mekik dokuyan toplumun, ev ve iĢ mekânları 

keskin bir çizgiyle birbirinden ayrılmıĢtır. Buna bağlı olarak fabrika içerisindeki 

yaĢamla özel alanın bağları kopmuĢtur. Fabrika içerisindeki mekânsal düzenlemeyle de, 

iĢ bölümü yapılmıĢtır. Ġnsan bedenlerinin iĢ bölümüne göre konuĢlandırılmıĢtır. 
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ÇalıĢma zamanı ve dinlenme zamanı arasındaki sınırlar keskinleĢmiĢtir. 

ÇalıĢma, mola ve yemek saatleri iĢverenlerce belirlenirken, buna gelecek nesillerin 

uyumunun kolaylaĢtırılması için, eğitimde de yemek araları ve teneffüsler gibi standart 

aralar zillerle haber verilmiĢ, bu yaĢam tarzı okula da adapte edilmiĢtir. ÇalıĢma saatleri 

dâhilindeyken ise, gezinerek çalıĢanları gözetleyen, teknik ve bireysel bilgileri kayıt 

altına alacak insanlara ihtiyaç duyulmuĢtur.  

Tarım toplumunun her iĢi yapan köylüleri, sanayi toplumunun tek iĢi yapan 

iĢçilerine dönüĢmüĢtür. Her iĢçi tek bir iĢ üzerinde uzmanlaĢtırılmıĢtır. Üretim bütün 

halini bilmeyen iĢçiler, yalnızca yaptıkları hamleleri bilmez, tek baĢına üretemez ve 

düzene bağımlı hale gelmiĢlerdir. Bu da gözetimi ve disiplini daha kolay bir hale 

getirmiĢtir. Her iĢçi yalnızca tek bir iĢi yapmakta, fakat her biri peĢ peĢe gelerek ve 

iĢlerliklerindeki senkronizasyon ile bütünü oluĢturmaktadır. Örneğin, Ford‟un araba 

fabrikasında bir arabanın üretiminin tamamlanması için yedi bin sekiz yüz seksen iki 

aĢama bulunmakta ve her aĢamada da onu yapmakla uzmanlaĢmıĢ iĢçiler 

bulunmaktadır. Üretim bandının bir parçası olan bir iĢçinin bile iĢini aksatması halinde, 

bu sonraki tüm aĢamalara tezahür edecek ve üretimin gecikmesine yol açacaktır. Bunu 

engelleyebilmek için ustabaĢı ve yöneticilerin gözetimleri en katı ve yoğun Ģekliyle 

iĢçilere kendini hissettirmektedir. 

Marx ve Taylor‟ın kuramlarında sosyal yaĢama, fabrika dıĢına, sızan etkiler yer 

alsa da asıl çerçeve fabrikayla çizilmiĢtir. Fakat Max Weber‟in bürokrasi kuramıyla 

gözetime dair hâlihazırdaki tabloyu öteye götürmek ve bürokrasi dâhilindeki gözetimin 

yerini anlamak mümkün olmaktadır.  

Bürokrasi kelimesindeki büro memurların çalıĢtığı yazıhaneleri tanımlamak 

için kullanılırken, krasi Yunanca bir iĢi yapabilme gücü anlamına gelen kratiden 

türemiĢtir.
40

 Dolayısıyla bürokrasinin kelime anlamı iĢlerin yürütülmesinde devlet 

dairelerinin gücü, inisiyatifi olarak tanımlanabilmektedir. Fakat Weber‟in kuramındaki 

bürokrasi ideal bir organizasyon yapısını ifade etmektedir. Weber, bürokrasi adını 

verdiği organizasyon yapısında uzmanlaĢma ve hiyerarĢinin önemi üzerinde durmuĢtur 

ve belirlediği temel özellikler: otorite ve sorumluluğun organizasyonun her katmanı için 
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açık bir Ģekilde belirlenmesi; görev tanımlamasının yapılması ve görev dağılımının 

planlanması; her katman için daimi kontrol; yazılı kuralların oluĢturulması ve 

uyumunun sağlanması; yöneticilerin atama ile baĢa getirilmesi; organizasyon 

çalıĢanlarının resmi bir sınav sistemi ile kabulü; emir ve komuta zinciri içerisinde 

hiyerarĢik bir organizasyon yapısı oluĢturulmasıdır. Burada bürokrasi, yalnızca devleti 

değil siyasi parti, sendika, iĢletme vb. yapıları da kapsamaktadır. Dolayısıyla, Marx‟ın 

merkeze oturttuğu iĢletme, Weber‟in bürokrasisinin bir alt türüdür. 

Hukuk düzeni, bürokrasi, belli bir toprak parçası üzerinde bağlayıcı yargı 

yetkisi, meĢru güç kullanma tekeli modern devletin özsel nitelikleridir. Ulus-devlet 

içerisindeki bürokratik örgütler, bireylerin yaĢamları sürekli kayıt altına almaktadırlar. 

Bürokratik gözetime örnek olarak Ģunlar verilebilir: hastanedeki doğum kayıtlarından 

baĢlayarak, okullarda ders notlarının ve öğrenci davranıĢlarının bulunduğu dosyalar, iĢ 

yaĢamı içerisinde tutulan raporlar, sosyal güvenlik kurumları ve vergi dairelerindeki 

siciller, sahip olunan mülklerin envanteri, elektrik, su, doğalgaz, telefon idaresi ve 

askerlik dairesindeki kayıtlar, evlilik ve boĢanmalarla ilgili olarak medeni halin 

belgelenmesi, oy kullanımına yönelik seçmen listeleri, vb.
41

 Bürokrasiye dayalı 

gözetimin temelinde bireyler hakkında dosyaların tutulması ve örgütlerin aralarındaki 

koordinasyonu yoluyla yeni kayıtların da oluĢabileceği bulunmaktadır. Dosyalama ile 

bireylerin faaliyetleri, eylem ve davranıĢları örgütlerce rahatca kontrol edilip 

yönlendirilebilir. Bu dosyalar toplulukların fiĢlenebileceği kiĢisel bilgileri 

içerebilmektedir. Bu sebeple bürokrasi ile demokrasi bir ters orantı içerisindedir. 

Bürokrasinin elindeki güç arttıkça demokrasiyi tehdit eder bir hal almaktadır.
42

 

Weber‟in bürokratik gözetim tanımlamasının yanına Giddens da gözetimi 

modern toplumun kurumsallaĢmasının bir boyutu olarak konumlndırmaktadır. Giddens 

modern toplumların dört kurumsal boyutu olduğunu ileri sürmüĢtür. Bu boyutlar, 

kapitalizm, endüstriyalizm, askeri güç ve gözetimdir. Dolayısıyla Giddens gözetimi 

modernite bağlamında değerlendirmiĢtir ve gözetimi bireyler hakkında veri toplayan 

gözetim ile bireyleri denetleyen gözetim olarak ikiye ayırmıĢtır. Bunlardan ilki topluma 

dair bilgilerin biriktirilmesiyken, diğeri toplumun etkinliklerinin devlet tarafından 
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denetlenmesini içermektedir. Modernliğin boyutları olan kapitalizm, endüstriyalizm ve 

askeri gücün paralelinde ortaya çıkan yönetimsellik gözetimi hem üçüncü bir boyut 

haline hem de diğer üç boyut ile iliĢkili bir unsur haline getirmiĢtir. Askeri gücü 

sağlamak için, iç ve dıĢ tehditlerden korunabilmek için askeri alanda gerekli olan 

gözetim, endüstriyalizmde fabrikadaki iĢçi üzerinde artı değeri arttırmak için 

kullanılmakta, kapitalizmle iç içe olan ulus-devlet anlayıĢı ise gündelik hayatı 

gözetlemektedir.  

Gözetim faaliyetleri diğer üç kurumsal yapıyla da iç içedir. Askeri gücü 

sağlamak için iç ve dıĢ tehditlerin kontrolü için gözetim kullanılır. Endüstriyalizmde, 

diğer kuramlarda da değinildiği gibi fabrikadaki yönetimsel gücü arttırmak için 

gözetime baĢvurulmaktadır. Kapitalizm ve onunla geliĢmiĢ olan ulus-devlet boyutunda 

ise, önceki dönemlerde baskı ve zorlamayla disipline edilen emek yönetim anlayıĢıyla 

disipline edilmeye baĢlanmıĢ, Ģiddetin yerini gözetim almıĢtır ve ulus-devlet tüm 

yönetimsel güçlerini oldukça yoğunlaĢtırmıĢ, gözetimi gündelik hayatın her alanına 

yaymıĢtır. 

Giddens, modern toplumlarda sosyal bilimlerin önemine vurgu yapar ve sosyal 

bilimler ile gözetim faaliyetlerinin ayrı tutulamayacağını belirtir. Çünkü ulus-devlet için 

bir güç unsuru olan toplumsal bilgi, sosyal bilimlerde istatistikler aracılığıyla elde 

edilmektedir. 

Tüm bu unsurların sonucu olarak, çalıĢanlar için her Ģeyi zamanında yapmak, 

itaatkâr olmak ve yaratıcılık ile bireysel kararları kullanmaksızın istenileni yapmak 

önem kazanmıĢtır. Bunların aksatılmadan gerçekleĢtirilebilmesi için gözetim daha 

önceki dönemlerde hiç olmadığı kadar yaĢamın tüm alanlarında kendini hissettiren bir 

yapı haline yayılmıĢtır. 



 

 

27 

 

2.3.  KARġI ÜTOPYALARIN ÇĠZDĠĞĠ TOPLUMSAL YAPININ 

GÖZETĠM ĠLĠġKĠLĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Thomas More 1516 yılında yayımladığı ve bir ada ülkesinin ideal siyasi 

sistemini anlattığı Ütopya adlı edebi eseriyle kurgu ile siyaseti birleĢtirerek yeni bir tür 

yaratmıĢtır. More, eski yunanlardan beri bilinen ideal siteyi yeniden tarif etmiĢ ve 

yeryüzünde eĢitlikçi, adil ve mutlu bir toplumun gerçekleĢtirmenin yollarını aramıĢtır.  

Yunancada yoksunluğu ifade eden u öneki ile yer anlamına gelen topos 

sözcüklerinin birleĢimiyle oluĢan ütopya olmayan yer ya da hiçbir yerdeki anlamına 

gelmektedir.
43

 

KarĢı-ütopya olarak sınıflandırılan ve yirminci yüzyılda ün kazanmıĢ olan üç 

roman Yevgeni Ġvanoviç Zamyatin‟in Biz, Aldous Huxley‟in Cesur Yeni Dünya ve 

George Orwell‟ın Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı eserlerdir. Bu üç kitabın karĢı-ütopya 

olarak adlandırılmalarının sebebi ve aynı zamanda ortak yönleri, imgesel bir toplum 

inĢa etmeleri ve bu toplumda, kurgu aracılığıyla, bireyin toplum içindeki eriyiĢini o 

güne kadar bilinmedik güçlere ve imkânlara sahip bir devletin gerçekleĢtirmesiyle aynı 

zamanda denemeye çalıĢmalarıdır. Totaliter yapılanma ile bireylerin teknoloji ile nasıl 

kontrol edildiğini gözler önüne sermektedir.  

Zamyatin, Huxley ve Orwell‟ın romanları için olumsuz ütopyalar ya da 

dystopyalar (kara ütopyalar) ifadeleri de kullanılmıĢtır: 

“dys öneki yâdsıma olarak değil de, Yunancadan gelme eu (iyi) adılı gibi 

kabul edilen u‟ya karşıttır. Hiçbir yerde olmayan ülkenin anlamı böylece 

silinecek midir? Gerçekten üç kitap da bambaşka olanı gösterirler. 

Roman olsalar da mümkünler oluştururlar, ama bu mümkünler bireysel 
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olmaktan çok yoğun bir şekilde kolektiftirler ve acımasız bir radikallik 

taşırlar.”
44

  

Gözetim uygulamalarının teknoloji egemenliği kurarak bireyi saf dıĢı 

bırakmasıyla karĢı-ütopyalardaki gibi bir özellik kazanması nedeniyle, karĢı-

ütopyalardaki toplumsal yapı ve gözetim yapılanması, gözetimin insan hayatına 

getirdiklerini görebilmek açısından kuĢ bakıĢı bir görüĢ sağlayacaktır. Burada iktidar 

penceresinde ütopya olabilecek durum, toplum penceresinden bakıldığında karĢı-ütopya 

olarak adlandırılmaktadır.  

Teknolojinin gözetim pratiklerini güçlendirmesi edebiyat alanında karĢı ütopya 

ya da kara ütopya olarak adlandırılan yazınsal türe konu oluĢturmuĢtur. Bu eserlerde 

totaliter toplum yapının endiĢesi ile öznelerin nesneleĢme süreci tasvir edilmiĢtir. 

Nitekim bu eserler arasında en çok bilinen bin dokuz yüz seksen dört romanındaki 

„büyük birader‟ metaforu adeta sloganlaĢmıĢtır. Ġktidarın toplumsal bir denetim aracı 

olarak gözünü bireylerin üzerine dikmesi ne zaman tahayyül edilecek olsa büyük 

birader metaforu gözler önüne gelmektedir.  

 

Orwell‟ın bin dokuz yüz seksen dört adlı eseri Bentham‟ın toplumsal sorunlara 

çözüm niteliğinde ürettiği Panoptikon‟a Foucault yaklaĢımını benimseyerek totaliter bir 

toplumsal yapıyla ilgili uyarı niteliğindedir. Orwell‟ın romanında Okyanusya adlı 

totaliter bir imparatorluk konu edilmiĢtir ve burada toplumun birçok araç ile oldukça 

yüksek düzeyde gözetim altında tutulmaktadır. Asla kapatılma izni olmayan tele 

ekranlar her vatandaĢın evinde bulunmakta, sürekli direktifler yağdırmakta ve evlerin 

içini büyük ölçüde görebilmektedir. DüĢünce polisleri her an bireylerin etrafında, 

evlerin pencere önlerinde dönüp dolaĢmaktadır. Her davranıĢı, her cümlesi ve her 

mimiği hatta kalp atıĢları bile izlenen ve kaydedilen ve geçmiĢleri yok edilen bireylerin 

Ģüphe unsuru oluĢturacak her hareketi incelenmektedir. Dolayısıyla, tepkisiz yüzler ve 

uysallaĢmıĢ bedenleriyle yaĢayan insanların arasında, iktidara diğerleri gibi kör bir 

inançla bağlanmaktan vazgeçen Winston‟ın yaĢadıkları romanın olay örgüsünü 
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oluĢturmaktadır. Okyanusya‟nın tüm yaĢayanları kazandıkları parayı belli baĢlı Ģeylere 

harcarken Winston‟ın içinde yaĢadığı sisteme itiraz eden düĢüncelerini yazmak için bir 

defter almıĢ olması ve bu defterle buluĢtuğu yerin tele ekranın görüĢ alanının dıĢında 

kalan küçük bir alan oluĢu; bu durumun Winston‟ın hayatındaki önemi, bireyin özel 

alan ihtiyacının oldukça güzel bir tasviri olmuĢtur.
45

 Bununla birlikte kalp atıĢlarının 

uzaktan sensörler aracılığıyla algılanması ve böylece farklı eylemlere girip 

girmediklerinin takibi romanda her ne kadar tüyler ürpertici gözükse de günümüzde 

birçok istihbarat servisince kullanılan bir yöntem haline gelmiĢtir.  

Orwell‟ın eserinin bunca zamana rağmen hala okunabilen ve üzerinde tartıĢma 

yapılabilen olması güncel bağlantılar kurulmasından sebeptir. Romanda toplumsal 

denetim için hayatların ĢeffaflaĢtırılması ve ulus-devletin iĢlemlerinde enformasyonun 

merkezi yerine dikkat çekilmiĢtir. Gözetimin toplumsal denetim aracı olarak 

değerlendirildiği çerçevede Orwell‟ın romanındaki Doğruluk Bakanlığı betimlemesi 

önem kazanmaktadır. Gözetleyenin insiyatifinin ne denli kuvvetli olduğunu görmemizi 

sağlayan Doğruluk Bakanlığı, toplanan tüm verileri yok etme ya da değiĢtirme yetkisine 

sahip olması ve toplumsal Ģuuru yönetmesi, kayıtların güvenilirliği bakımından oldukça 

dikkate değer. 

Son derece sürükleyici ve bir bakımdan da ürpertici bir Ģekilde yazılmıĢ olan 

roman, Winston‟ın tüm umutlarının ve çabalarının boĢa çıkıĢıyla ve böylesine kuvvetli 

bir gözetim varken birey için büyük biraderden kaçıĢ Ģansı olmadığını gözler önüne 

seriĢiyle sonlanmaktadır. George Orwell kendi kitabıyla yaptığı bir değerlendirmede, 

romandaki toplum yapısının birebir gerçekleĢeceğini düĢünmese de buna benzer bir 

yapının gelecekte olması ihtimalini çok yüksek bulduğunu ifade etmektedir.  

Huxley‟in Cesur Yeni Dünya adlı eserinde ise biyolojik gözetim uygulamaları 

konu edinilmiĢtir. Bireyler olağanüstü genetik uygulamalarıyla Ģartlandırılarak, adeta 

üretilmektedirler. Bu roman, uysal bedenlerin öyküsünü en dikkat çekici haliyle tasvir 

ederken, kiĢiliğini kaybeden bireyin bedenine robot gibi hükmedilmesini anlatmaktadır. 
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 VatandaĢlarını üreten totaliter devlet yapısının ise ardına sığındığı gerekçe zor 

kullanmaksızın kölelerden oluĢan nüfusu kontrol edebilmeleridir. Burada görülen Ģudur 

ki; totaliter devrimi gerçekleĢtirmenin yolu bireylerin ruhları, zihinleri ve bedenlerini 

kontrol edebilmekten geçmektedir. Cesur Yeni Dünya‟daki iktidar bu kontrolü 

sağlamak için öncelikle çocukları Ģartlandırma ve bazı ilaçlar yardımıyla telkin 

tekniğini kullanmaktadır. Beyni istenilen Ģekilde doldurulan ve Ģartlandırılan çocukları, 

geleceklerinde alkol ve uyuĢturucu gibi maddelerden daha az zararlı fakat daha çok 

zevk verecek maddelerin bağımlılığı beklemektedir. Bunların yanında hep daha kolay 

kontrol etmek isteyecek olan iktidar, bir yandan insanlığın karakteristik özelliklerini 

kökünden değiĢtirmeyi sağlayacak ve onların birey bazında değil toplum bazında 

iĢlerini kolaylaĢtıracak genetik uygulamaların çalıĢmalarını yapmaktadır. Cesur Yeni 

Dünya‟daki baĢka bir can alıcı nokta ise diğer iki romandaki gibi Stalinist sosyalizmi 

değil de sanayileĢmeyi odak alarak bu yeni dünyanın tanrısı olarak adeta Ford 

resmedilmektedir.
46

 

Huxley‟in romanının anlattığı dünya Ģimdilik uzak görülse de, 

biyoteknolojideki geliĢmeler hız kazandıkça insan bedeninin ve zihnini baĢkaları 

tarafından ele geçirilmesinin aslında o kadar da ütopik olmadığı anlaĢılmaktadır. 

Günümüzdeki biyolojik gözetim uygulamaları ise gözetime yönelik teknolojilerin 

detaylandırıldığı bölümlerde anlatılacaktır. Bununla birlikte bireylerin bağımlı hale 

getirildiği maddeler, günümüzde bilgisayar ve internet olarak yorumlanmaktadır.  

Huxley, toplumun baskıdan hoĢnut bir hale gelerek, düĢünme yetilerini 

kaybedeceklerini, teknolojiye taparcasına bağlanacaklarını ve bunun totaliter toplum 

düzeninden daha tehlikeli bir hal alacağını vurgulamıĢtır. 

Zamyatin‟in eseri olan Biz adlı karĢı-ütopyada ise bireylerin özel alanı hiçe 

sayılmıĢ, romanın kahramanı olan D-503 gibi herkesin evlerinin duvarları Ģeffaf olarak 

inĢa edilmiĢtir ve merkezi güç olan Tek Devlet ve baĢındaki Velinimet onları her an 

rahatça gözetleyebilmektedir. Aradan geçen neredeyse bir yüzyıllık zamandan ötürü bu 

1920 yılında yazılan romandaki tasvirler diğerleri kadar tüyler ürpertici 

gözükmemektedir. Örneğin, korucular ve sokak dinleyicileri ile her konuĢmanın 
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kaydedilmesi günümüzdeki istihbarat aktivitelerinin tasviri gibi yer alsa da, 

günümüzdeki istihbarat çalıĢmalarının dinlemenin çok ötesinde ve küresel düzeyde 

olduğu bilinmektedir. 

Toplumsal yapının iktidar tarafından atomik parçalardan oluĢuyormuĢ gibi 

algılandığı romanda, bireyler benliklerinden koparılarak bir bütün olmaya, bizleĢmeye 

zorlanıĢı konu edilirken, roman adını buradan almaktadır. VatandaĢların numaralar ile 

kodlanıĢı biliĢim teknolojilerinin tabanındaki sayısal sistemi anımsatmaktadır. 

VatandaĢları numaralandırma sisteminin günümüzdeki örnekleri Ġsveç‟de baĢlayan 

uygulama ile dünyada yankı uyandıran ulusal kimlik kartları olarak görülebilir. 

NumaralandırılmıĢ vatandaĢların en büyük görevi sıradan olmak ve farklılık arz edecek 

her Ģeyden kaçınmak, kendini yalnızca bir organizmanın bir parçası olarak görmekten 

ibarettir. Sıradanlığın dıĢında davranıĢlar sergileyerek suç iĢlemiĢ olanların cezası düĢ 

gücü merkezlerini yok eden büyük ameliyattır. Bu ameliyat sonucunda baĢ kaldıran 

beden uysallaĢtırılır.
 47

  

 

Bahsedilen üç karĢı karĢı-ütopya romanında da ortak noktalar vardır. 

Bunlardan bir tanesi Foucault ile de kesiĢen „görülmeden görme‟ durumudur ve bunun 

iktidar için nasıl bir güç oluĢturduğunu gözler önüne sermesidir. Bununla birlikte 

teknolojiyi görülmeden görmek hedefiyle kullanan iktidarlar totaliter bir yapıya 

sahiptirler. Diğer bir nokta ise mahremiyetlerin hiçe sayılması olmakla birlikte 

mahremiyetin insani bütünlük içerisindeki önemini vurgulamaktadır.  

KarĢı ütopyaları günümüz dünyasıyla kıyaslamaya gidildiğinde birebir 

eĢleĢmeler elbette bulunamayacaktır. Fakat günümüze dair oldukça önemli ipuçları 

vermiĢlerdir. Huxley‟in toplumu pasifleĢtiren ve toplumu hakikatleri umursamaz hale 

getiren maddeleri ile günümüzde internet, bilgisayar vb. benzetmesinin yapılmasının 

yanı sıra Postman pembe diziler, yarıĢma programları vb. televizyon programlarıyla bile 

sağlandığını ifade etmiĢtir. Teknolojinin giderek ekonomik ve politik iktidarlarda 

tekelleĢmeye sürüklemesi ve iktidarların merkezileĢmesi, karĢı ütopyaların totaliter 
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toplum yapısı öngörüsüyle bağdaĢtırılabilmektedir. Huxley, Cesur Yeni Dünyayı 

yazdıktan otuz yıl sonra Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret‟i yazmıĢ ve öngörülerinin 

gerçekliğini tartıĢmıĢtır. Bu kitabında önceden betimlediği dünyanın geliĢini 

hızlandıracak faktörleri Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: öncelikle nüfus artıĢının oldukça büyük 

boyutlara ulaĢmasıyla toplumun totaliter bir yapıdan baĢka türlü idare edilmesinin 

mümkün olmayacağıdır; Ģirketlerin her geçen gün daha çok artacağı, bununla birlikte 

hükümetlerin de büyüyeceği ve bu aĢırı örgütlenme sonucunda bireylerin 

kuĢatılacağıdır; son olarak bireylerin düĢüncelerinin kontrol edilebilmesini sağlayacak 

olan teknolojik ilerlemelerdir. Orwell ise Bin Dokuz Yüz Seksen Dört‟te dünyanın üç 

büyük devlete bölünmesi ve bu devletlerin sürekli savaĢ halinde olmaları dikkat 

çekmektedir. Toplumsal denetimin oldukça önemli olduğu devlet yapısında halk 

teknoloji aracılığıyla nefes aldırmaksızın düĢünce ve eylemlerine yönelik 

gözetlenmektedir. DüĢünceleri denetim altında tutmak isteyen iktidar buna giden 

yollardan biri olarak dili kullanmakta, Arıdil adlı dilin sığlığıyla düĢünceleri de 

sığlaĢtırmak hedeflenmiĢtir. GeniĢ anlatımlara mahal vermeyecek denli sınırlı olan dil, 

internette kullanılan kısaltma, kelime ve sembollere benzetilebilmektedir. Son olarak üç 

romanda da ortak olan bir özellik olarak gözetlenen toplumun dıĢında kalan 

gözetlenmemekle birlikte gözden çıkarılmıĢ toplulukların varlığıdır. Zamyetin‟in Biz 

adlı romanında makine yapısında iĢleyen toplumun parçalarını oluĢturan sayıların 

dıĢında yabanıl bir yaĢam süren ilkel insanlar da vardır. Nitekim romanın sonunda 

sayılar Velinimet‟e isyan ederek, özgür yaĢamın kapılarını açarlar. Böyle umut vadeden 

bir Ģekilde sonlanmasalar da; Cesur Yeni Dünya‟da vahĢiler ve Kızılderililer vardır; Bin 

Dokuz Yüz Seksen Dört‟te de refah içinde yaĢayan yöneticiler, gözetledikleri 

partililerin yanı sıra bir de üretimi gerçekleĢtiren ve kendi haline bırakılmıĢ proletarya 

vardır. Bu kalabalık topluluk toplumsal yapıyı değiĢtirecek güçte olsalar bile 

düĢünmekten aciz bırakılmıĢlardır ve romanın hazin sonunu onlar da 

değiĢtirememiĢlerdir.    

Günümüzdeki gözetimi anlayabilmek ve toplumsal yapı çerçevesinde 

değerlendirebilmek için karĢı ütopyalar önemli bir Ģekilde konumlandırılmalıdır. Çünkü 

günümüzdeki gözetimi anlamaya giden yolda karĢımıza ilk önce Orwell çıkmaktadır. 

Orwell, Zamyetin ve Huxley uyarı niteliğindeki eserleriyle gözetim algısını 
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temellendirmektedirler. Sonrasında Bentham‟ın Panoptikon‟u Foucault‟nun gözetim 

kuramıyla zincirin en büyük ikinci halkasını oluĢtururken, günümüz düĢünürlerinin, 

bilim insanlarının biliĢim teknolojileri çerçevesinde yaptıklarını çözümlemeler üçüncü 

büyük halkayı oluĢturmaktadır. 
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3. BĠLĠġĠM ÇAĞINDA GÖZETĠM 

 

BiliĢim teknolojilerinin insan hayatına girmesiyle toplumsal yapı ve birçok 

kavram dönüĢüme uğramıĢtır. Toplumsal yapının ve iletiĢim ortamlarının yanı sıra 

dönüĢüme uğrayan kavramlardan biri gözetimdir. Gözetim, biliĢim teknolojileriyle hem 

uygulanıĢ Ģekli, hem hedef kitlesi, hem de uygulanıĢ sıklığı bakımından farklılaĢmıĢ, 

gündelik hayatın bir parçası haline gelmiĢtir. Bu bölümde öncelikle biliĢim 

teknolojileriyle dönüĢüme uğrayan toplumun belli baĢlı özellikleri verilmiĢ ve bu 

özellikler gözetim penceresinden değerlendirilmiĢ; sonrasında ise geleneksel gözetimin 

biliĢimsel bir özellik kazanma süreci incelenmiĢtir. DönüĢen yönleri ve tanımı irdelenen 

gözetim kavramından sonra ise, gözetimin günümüzde tartıĢma konusu olmasının temel 

sebebi ve olumsuz yönü olan mahremiyet sorunsalı tartıĢılmıĢtır. Son olarak da, gözetim 

teknolojileri fonksiyonlarına göre gruplandırılmıĢ, bu teknolojilerin gözetim hedefli 

kullanımları anlatılmıĢ ve gündelik hayatta bireyi gözetleyen bu teknolojilerin yarattığı 

bir sorunsal olan mahremiyet ihlâli ekseninde, gözetimin etiksel çerçevede nasıl 

uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır. 

 

3.1. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠYLE ĠLETĠġĠM 

ORTAMLARININ VE TOPLUMSAL YAPININ DÖNÜġÜMÜ 

 

Ġnsanoğlunun tarihsel serüveni, farklı disiplinlerce farklı hedeflerle 

adlandırılmıĢ, bölünmüĢ, sınıflandırılmıĢtır. Dinamik bir yapıya sahip olan bu süreçte 

insanoğlu, temel ihtiyaçları ve nitelikleri bakımından özünde aynı olsa da bu 

ihtiyaçlarına ulaĢma yöntemi ve araçları bakımından farklılaĢmıĢ; daha kitlesel ve daha 

etkili sonuçlar doğuran dönüĢümler ise tarihsel sürecin bölümlendirilmesinde bir bitiĢi 

ya da baĢlangıcı adlandırmıĢlardır. Gözetime yönelik teknolojileri daha iyi anlamaya 
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giden süreçte iĢte bu dönüĢümlerin toplumsal yaĢam ve iletiĢim ortamları alanında 

oluĢanları bilhassa önem kazanmaktadır. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve biliĢim 

toplumu olarak adlandırılan toplumsal dönüĢümlerden, konuyla doğrudan iliĢkili olan 

biliĢim toplumu olma sürecine ve bununla yine doğrudan iliĢkili olan iletiĢim 

ortamlarındaki dönüĢüme değinmek yerinde olacaktır. 

Öncelikle hem toplumsal yapı hem de iletiĢim ortamlarındaki geçiĢler için 

kullanılan dönüĢüm ifadesi irdelenecek olursa: dilimizde “Olduğundan başka bir biçime 

girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, transformasyon.”
48

 olarak 

tanımlanmıĢtır. Türk Dil Kurumu‟nun sözlüğündeki tanımlamada da kullanılmıĢ olan 

„transformasyon‟ sözcüğünün kökleri Fransızca‟ya dayanmakta ve „bir taraftan diğer 

tarafa geçmek‟ anlamına gelen „trans‟ ile „Ģekil, biçim almak‟ anlamına gelen 

„formasyon‟ sözcüklerinden oluĢmaktadır.
49

 Dolayısıyla dönüĢüm sözcüğü biçimsel bir 

değiĢimi ifade ederken, özün değiĢimini içermemektedir. Bir tırtıl biçimsel değiĢimiyle 

kelebeğe dönüĢse de tırtıl ve kelebeğin biyolojik özleri aynıdır.
50

  DönüĢüm olarak 

adlandırdığımız bir süreçte yalnızca biçim değiĢim göstermektedir, aksi takdirde buna 

dönüĢüm değil değiĢim demek daha doğru olmaktadır. 

DönüĢümün yaĢamın doğasında durmaksızın gerçekleĢen bir hadise olmasının 

yanı sıra, teknolojiler yarattıkları etkilerle zaman zaman bu dönüĢümü olağandıĢı 

boyutlarda güçlendirmektedir. Teknolojinin etkisi, insan gücünü ne denli arttırabildiği 

ile ölçülebilmektedir. BiliĢim teknolojileri, verilerin toplanması, iĢlenmesi, depolanması 

ve iletilmesini sağlayan iletiĢim ve bilgisayar teknolojilerini kapsamaktadır. ĠletiĢim 

teknolojileri hızlı mesaj iletimini, bilgisayar teknolojileri hesaplama ve veri iĢleme 

gücünü milyonlarca kere arttırmıĢtır. Bu sebeple insanın kas gücünü kat be kat arttıran 

buhar makinesi sanayi toplumunun kapısını açarken, insanın akıl gücünü kat be kat 

arttıran bilgisayarlar da biliĢim toplumunun kapısını aralamıĢtır. Bu durumu Splichal 

“Sanayi toplumunu başlatan buhar makinesi insanın fiziki gücünü nasıl katlamışsa, 

bilgi teknolojileri de aklın gücünü katlamıştır.” cümlesiyle ifade ederken, Webster da 

                                                             
48 http://tdkterim.gov.tr/bts/. 
49 http://www.etymonline.com/index.php?search=transform&searchmode=none.  
50 Sertaç Öğüt, “DönüĢüm Kavramı, ĠletiĢim ve Ortamın DönüĢümü”, 2005, http://www.sertacogut.com/blog/wp-
content/uploads/2009/03/sertac_ogut_-_donusum_kavrami_iletisim_ve-ortamin_donusumu.pdf.  

http://www.etymonline.com/index.php?search=transform&searchmode=none
http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/sertac_ogut_-_donusum_kavrami_iletisim_ve-ortamin_donusumu.pdf
http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/sertac_ogut_-_donusum_kavrami_iletisim_ve-ortamin_donusumu.pdf
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“Makineleşme sanayi toplumu için neyse, bilgi teknolojileri de bilgi toplumu için odur.” 

der.
 51

 

BiliĢim teknolojilerinin toplumsal yapıda bu denli dönüĢümünü tamamlaması 

sürecinde, öncelikli olarak iletiĢim ortamlarındaki dönüĢüm yatmaktadır. Toplumsal 

dönüĢümün tamamlanması için sözkonusu teknolojilere bireylerin kolay ulaĢımı ve 

kitlesel iletiĢimin bu yollarla yapılması gerektiğinden, biliĢim toplumuna giden süreçte 

öncelikle iletiĢim ortamlarındaki dönüĢüm ve sonrasında toplumsal dönüĢümler 

irdelenmiĢtir. 

 

3.1.1. Yeni ĠletiĢim Ortamları ve Yeni Kavramı  

 

Ġnsanlığın en ilkel döneminden günümüze değin değiĢmeyen bir olgu 

iletiĢimdir. Ġnsanoğlu var olduğu her an yetenekleri doğrultusunda iletiĢim kurma çabası 

içinde olmuĢtur. Bu ihtiyaç geçmiĢten günümüze aynı kalmakla birlikte, insanoğlunun 

kullandığı araçlar, iletiĢim ortamları dönüĢüme uğramıĢtır. Öncelikle vücudunu bir 

iletiĢim ortamı olarak kullanan insan, sonra dili, yazıyı, sonrasında ise hareketli ve 

hareketsiz görüntüleri kullanmaya baĢlamıĢ ve geliĢtirilen tüm iletiĢim teknolojileri 

gittikçe daha büyük kitlelere hitap eden bir nitelik kazanmıĢ, elektriğe dayanan telgraf, 

radyo, TV gibi kitlesel iletiĢim araçlarıyla da hitap edilen kitleler büyük bir artıĢ 

göstermiĢtir. ĠletiĢimin özündeki mesaj iletimi sabit kalırken, dönüĢüm iletiĢimin 

gerçekleĢtiği ortamda ve bireyden kitleye geçiĢle alıcıda gerçekleĢmiĢtir. BiliĢim 

teknolojileriyle ise iletiĢim ortamlarının dönüĢümü bu defa kitleselden bireye yönelik 

olurken, bu dönüĢüm yeni bir toplumsal sürece girilmesine yol açacak kadar etkili 

olmuĢtur. 

Yeni sözcük anlamı olarak Türkçe sözlükte “kullanılmamış olan, eski karşıtı, 

daha öncekilerden farklı olan”
52

 anlamına gelmektedir. Fakat yeni, yeni teknolojiler ya 

da yeni iletişim ortamları Ģeklindeki kullanımıyla, eskinin zıttı değildir ve eskiyi 

                                                             
51 YaĢar Tonta, “Bilgi Toplumu ve Bilgi Teknolojisi”, Türk Kütüphaneciliği, Sayı:13, 1999, s.364. 
52
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reddetmez. Eskinin üzerine inĢa edilmiĢ, içinde eskiyi zaten barındıran bir kavramdır. 

Buradaki yenilik aslında dönüĢüme iĢaret etmektedir. 

BiliĢim teknolojilerinin insan hayatında her geçen gün daha büyük bir yere 

sahip olması, ticaret, eğitim, kamu hizmetleri gibi alanlarda verilerin toplandığı 

ortamların kâğıtlardan bilgisayarlara geçmesi, iletiminin internet üzerinde yapılmaya 

baĢlanması, gibi faaliyetler sonucunda olmuĢ ve tüm bu alanlarda elektronikleĢme 

süreci baĢlamıĢtır. Bu sebeple e-ticaret, e-devlet, e-iĢ gibi adlandırmalarla sıkça 

karĢılaĢılır olmuĢtur. Burada e harfi yazılımsal ve donanımsal geliĢmelerle ortamın 

dönüĢümünü gösterir niteliktedir. Ortamın dönüĢümünü ifade etmek amaçlı karĢılaĢılan 

yaygın kullanım yeni medyadır. Medyanın Türkçe‟de “iletiĢim ortamları” anlamına 

gelmesi sebebiyle, “yeni iletiĢim ortamları” ifadesini kullanmak daha yerinde 

olacaktır.
53

 

KiĢisel ve kitlesel ortamların dönüĢüme uğramıĢ hali olan yeni iletiĢim 

ortamları, bilgisayarların iĢlem gücü olmadan oluĢturulamayacak veya 

kullanılamayacak olan ortamlardır. Bununla birlikte yeni iletiĢim ortamları, farklı 

ortamları bir araya toplama yetisine sahiptir. Metin, durağan görüntü, hareketli görüntü, 

ses gibi ortamların bir arada oluĢu çokluortam özelliğini meydana getirir. Yeni iletiĢim 

ortamları ve çokluortam aynı anlama gelmemekle birlikte sıkça karıĢtırılmaktadır. 

Çoklu ortam birden fazla ortamın bir araya gelmesiyle oluĢurken, yeni iletiĢim 

ortamlarını sadece çoklu ortamla açıklamak sınırlandırmak olacaktır. Yeni iletiĢim 

ortamları çoklu ortamı kapsayan bir kavram olmakla birlikte, etkileĢim, ölçülebilirlik ve 

asenkronizasyon gibi özelliklere de sahiptir. Bu özelliklerden en önemlisi olan 

etkileĢimin uzantısı olan izleyiciden kullanıcıya dönüĢen alıcı ve bireyselleĢme de yeni 

iletiĢim ortamları kavramı içerisinde üzerinde durulması gereken kavramlardır. Nitekim 

etkileĢim, etkileĢimin sağladığı kontrol ve bireyselleĢme, gözetim ile yakından 

iliĢkilidir. 
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Manovich, bir ortamı yeni iletiĢim ortamı olarak adlandırabilmek için beĢ 

temel prensip tespit etmiĢtir:
54

 

 

1. Sayısal Temsil: 

ĠletiĢim ortamının matematiksel simge ve algoritmalardan 

oluĢması özelliği sayısal temsil olarak adlandırılmıĢtır. Bu prensip ile 

elektronikleĢmeden ve ölçülebilirlikten bahsedilmektedir. Yeni iletiĢim 

ortamları objeleri, bilgisayarda sıfırdan oluĢturulmakta ya da 

„analog‟un sayısala dönüĢtürülmesiyle oluĢmaktadır. Yeni iletiĢim 

ortamlarının matematiksel nesneler olarak tanımlanabilmesi, 

sayılabilir, programlanabilir bir özellik kazanmasıdır. 

ElektronikleĢmenin olması demek bit bit sayılabilen, ölçülebilir bir 

ortam anlamına gelmektedir. 

 

2. Modülerlik: 

Modülerlik özelliği yeni iletiĢim ortamlarının ayrıĢtırılabilir 

yapısını ifade etmektedir. Çokluortamın bileĢenlerinin her biri farklı 

özelliklere sahiptir ve bir araya geldiklerinde bir bütün oluĢtururken 

ayrı ayrı da birer iletiĢim ortamıdırlar. Ayrı ayrı yönetilebilirler ve tek 

bir bütünün modülleridir. 

 

3. Otomasyon: 

Otomasyon özelliği kullanıcısız etkinlikleri ifade etmektedir. 

Kullanıcının tek bir müdahalesi sonucunda birçok iĢlem art arda 

gerçekleĢebilmektedir. Bu özellik sayısal temsille iliĢki olmakla 
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birlikte, sayısal temsil ile gerçekleĢtirilen aktiviteler kullanıcı 

müdahale olmaksızın olamıyorken otomasyon otomatik iĢlemler 

gerçekleĢmesini ifade etmektedir. Otomasyon yeni iletiĢim 

ortamlarının kullanıcı olmadan üretebildiklerini içermektedir. 

 

4. DeğiĢkenlik: 

DeğiĢkenlik, bileĢenlerin aynı nesnenin uzantısı olarak, farklı 

Ģekillerde sunulmasıdır.  

 

5. Kod Çevrimi: 

Yeni iletiĢim ortamlarındaki bileĢenlerin formatlarının 

dönüĢtürülebilir olma özelliği kod çevrimidir. Aynı verinin farklı 

uzantılarla farklı formatlara çevrilebilir olması bunun örneğidir.  

 

Yeni iletiĢim ortamının tanımlanmasında kıstas alınabilecek bu beĢ prensibin 

yanı sıra kullanıcı olarak birey de sisteme dâhil olunca en büyük etkiyi doğuran 

özelliğin etkileĢim olduğu görülmektedir. EtkileĢim, “en az iki nesne arasındaki iletişim 

vasıtasıyla, nesnelerin birbirlerini davranışsal ya da biçimsel olarak değişikliğe 

uğratması”
55

 olarak ya da “kullanıcının müdahalesiyle belli bir bilgiye „erişme‟ ya da 

belli bir mekânizmayı „harekete geçirme”
56

 olarak tanımlanmıĢtır. Buradaki ikinci 

tanım etkileĢimi, bir kullanıcının bir hareketiyle mekânizmayı çalıĢtırması kapsamında 

değerlendirirken, buna örnek olarak video izlemek için play butonunun tıklanması 

verilebilir. Ġlk tanımda ise iki nesnenin birbirini değiĢikliğe uğratması ifadesi iki taraflı 

bir ifade içermektedir.  
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EtkileĢimi daha açık bir Ģekilde değerlendirmek için, Shannon ve Weaver‟ın 

Matematiksel ĠletiĢim Kuramı‟na bakılacak olursa, kaynak ve alıcı arasında iletiĢimde, 

kaynaktan alıcıya gelen mesajla birlikte, alıcıdan kaynağa doğru bir geri bildirim (geri 

besleme) de mevcuttur. Geri bildirim, kaynaktan alıcıya mesaj gitmesiyle, alıcının geri 

gönderdiği mesajdır. Burada, alıcı geri bildirimi ancak kaynağın mesajı alıcıya tamamen 

ulaĢtıktan sonra verebilmektedir. Fakat etkileĢimde alıcı kaynağın mesajının tamamını 

almadan müdahale seçeneğine sahiptir ve etkileĢimi geri bildirimden farklı kılan budur. 

Alıcının anlık tepkilerine göre kaynak alıcı sayesinde bilgi sahibi olurken, mesajda anlık 

değiĢimler yapabilmektedir. BaĢka bir deyiĢle alıcı kaynağı manipüle etmektedir. 

Örneğin, kitle iletiĢim araçlarından radyonun dinleyicisinin, bir program hakkındaki 

görüĢlerini bildirmek üzere radyoyla telefon ya da posta aracılığıyla iletiĢime geçmesi 

geri bildirimdir. Burada geri bildirim için farklı bir kanal kullanılmaktadır. Fakat yeni 

iletiĢim ortamlarında alıcı ile verici arasında etkileĢime olanak verebilecek yeni bir 

kanal bulunmaktadır.  

Yeni iletiĢim ortamlarının geliĢiyle, izleyici, dinleyici ya da okuyucu olan kitle, 

kullanıcı haline gelmiĢtir. EtkileĢim ise kullanıcıya daha fazla hâkimiyet alanı 

yaratmakta ve bu da kullanıcı memnuniyetini arttıran bir faktör olmaktadır. EtkileĢime 

fırsat yaratan yeni iletiĢim ortamlarında, kullanıcının davranıĢları kaynağın niteliğini de 

değiĢime uğratmaktadır. Böylece iletiĢim kullanıcı odaklı olarak Ģekillenir ve çeĢitlenir. 

Kullanıcıya özel olarak Ģekillenme durumu ise iletiĢimin bireyselleĢmesini meydana 

getirmektedir. Bunun yanı sıra yeni iletiĢim ortamları büyük bir kullanıcı grubu içinde 

her bireyle özel mesaj değiĢimi yapabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleĢtirici, diğer 

bir deyiĢle bireyselleĢtirici bir özelliğe sahiptir. Yeni iletiĢim ortamları eĢ zamanlılık 

gerekliliğini ortadan kaldırabilen asenkron olabilme özelliğine sahiptir. Yeni iletiĢim 

ortamlarında kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen, kullanıcıların 

içeriğe ya da uygulamalara farklı zamanlarda ve etkileĢim içinde eriĢebildikleri 

ortamlardır.
57
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EtkileĢim, kullanıcı olmazsa var olamayacak bir kavramdır ve yeni iletiĢim 

ortamları ile alıcı, edilgen izleyiciden, etken kullanıcıya dönüĢmüĢtür. Kullanıcı 

manipülasyonuyla içerik değiĢmektedir. Kullanıcının müdahalesi ve kullanıcı hakkında 

bilgi edindikçe kaynağın iletilerinin bireyselleĢmesiyle, alıcının özgürlük hissi 

artmaktadır. BireyselleĢmeyle birlikte, yeni iletiĢim ortamlarının asenkron özelliği 

özgürlük üzerinde etkilidir. Aynı anda mesaj gönderimi gerekliliği olmamakta, farklı 

zaman dilimlerinde alıcı ve verici mesaj gönderimi yapabilmektedirler. Bir gruba mail 

atıldığında, herkesin maili farklı zamanlarda alabilmesi ve istediği zamanda 

yanıtlayabilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Aslında, buradaki özgürlük, kaynağın 

kullanıcı hakkındaki bilgileri kayıt altına alması ve kullanıcıyı kontrol edebilmesi 

açısından bakıldığında tartıĢmaya açık, iki yönlü bir kavramdır. Kullanıcının da kaynak 

haline gelebildiği bu ortamda, temel düzenleyici her zaman kaynaktır. ĠĢte bu 

bireyselleĢme ve etkileĢim doğrultusunda birey bazlı veri toplama mümkün hale 

gelirken, veri imgeleri kolayca oluĢturulmaktadır. Gözetimin tarihinin insanın var 

oluĢuna dek uzanmasına rağmen neden günümüzde yoğunluğunun arttığı ve dikkatleri 

üzerine çeken bir konu haline geldiği gösteren özellikler, etkileşim, etkileşime dayalı 

kontrol ve bireyselleşmedir.  

ĠletiĢim ortamlarındaki dönüĢümün özgürleĢme vaadi taĢıdığına yönelik 

görüĢlerin aksine, iktidar ve bilgi arasındaki bağlantıyı kuramlaĢtıran ve modern 

toplumu büyük bir hapishane toplumu olarak nitelendiren Foucault, bu çağın tahakküm 

tekniklerinin ilerlemesini içinde barındıran bir çağ olduğunu öne sürmektedir. 

Foucault‟ya göre, özgürlüğü keĢfeden Aydınlanma Çağı, disiplinleri de keĢfetmiĢ ve 

modern toplum bir anlamda gözetim ve disiplinin egemen olduğu bir toplum haline 

gelmiĢtir.  

 

3.1.2. BiliĢim Toplumu ve Gözetim Egemen Yönleri 

 

Toplumsal dönüĢümler göz önünde bulundurulduğunda, toplumsal yapının ilk 

sınıflandırması tarım toplumları olarak yapılmıĢtır. Geçimini tarımdan sağlayan bireyin, 
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yaĢam alanı da çalıĢma alanı da toprak olmuĢ, kentleĢmenin oluĢmadığı kırsal yaĢamın 

kaderini belirleyen doğal olaylar ve kas gücü olmuĢtur; enerji kaynağı olarak insan, 

hayvan, rüzgâr vb. kullanılmıĢtır. Basit bir ekonomik düzenin hâkim olduğu toplumda, 

toprak iĢçileri üzerindeki otorite soyluların elindeyken, din de ciddi bir toplumsal 

denetim aracı olarak kullanılmıĢtır.
 

Tarım toplumlarından sanayi toplumuna geçiĢ 

öncelikle tarımsal üretim biçimlerindeki değiĢimlerle ve ulaĢtırma alanındaki köklü 

değiĢikliklerle ortaya çıkmıĢ, bu değiĢimleri müteakiben geniĢleyen makineleĢme 

toplumsal yapıyı birçok alanda değiĢime uğratmıĢ ve toplumsal hayatta yeni bir 

dönemin zeminini hazırlamıĢtır.
58

 Buharlı makinenin enerji üretiminde yarattığı etki 

toplumsal dönüĢümün adlandırılmasında önayak olmuĢ, buhar makinesiyle oluĢan 

üretim mekânizmaları kas gücünün yerini almıĢ, sanayi devri baĢlamıĢtır. Tarım 

toplumundaki el iĢçiliğinin ya da insan gücüne dayalı basit düzeneklerin yerini alan 

makineleĢme ile büyük fabrikalar kurulmuĢ, kırsalda yaĢayan toplum fabrika çevresine 

göç etmiĢ, kentleĢme baĢlamıĢ, toprak iĢçisi fabrika iĢçisine dönüĢmüĢtür. (ÇalıĢma 

saatleri zaman çizelgeleriyle, çalıĢma ortamı da fabrika sınırlarıyla çizilen fabrika 

iĢçisinin gözetlenmesine yönelik uygulamalara birinci bölümde yeterli düzeyde 

değinilmiĢtir.) Bununla birlikte ulaĢım için vapur, demiryolu, otomobil, uçak 

kullanılırken, iletiĢim ortamlarında yazı matbaanın geliĢiyle kitlesel bir özellik 

kazanmıĢ, birbirinin peĢi sıra gelen icatların son halkaları olan radyo ve televizyon ile 

dünya küçülmeye baĢlamıĢtır. Pazar ekonomisinin hâkimiyetiyle üretim yükselirken, 

idari yapıda ise merkezi devlet yönetiminin elindedir. Sanayi toplumu kendi içersinde 

de aĢamalara ayrılmaktadır. Buhar gücü ilk aĢamanın baĢlangıcı kabul edilirken, maden 

kömürü oldukça önem bir kaynak halindedir; fakat elektrik ve petrol gibi baĢka enerji 

kaynaklarının da kullanılmasıyla sanayi toplumunun ikinci bir aĢamasının kapısı 

aralanmıĢtır.
59

 Ġkinci aĢamayla birlikte kimya ve mekânik sanayiler oluĢmuĢ ve 

sanayideki bu denli ilerleme en kuvvetli etkilerinden birini iĢçiler üzerinde göstermiĢ ve 

daha önce de bahsedilen Taylorizmin koĢulları doğmuĢtur. Dolayısıyla sanayi 

toplumunun baĢlangıcında yoğun olarak emek kullanılırken ortalarında yoğun olarak 

sermaye kullanılmıĢtır. Sanayi toplumunun son aĢamasında ise yoğun olarak bilgi 
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kullanılmıĢtır. Özellikle bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerinin devreye girmesiyle 

birlikte toplumsal hayatın farkılılaĢması ivme kazanmıĢtır.  

Toffler‟ın birinci, ikinci ve üçüncü dalga olarak adlandırdığı bu üç toplumsal 

süreç arasındaki geçiĢlere bakıldığında görülecektir ki teknoloji ile toplumsal 

dönüĢümler birbiriyle doğrudan iliĢkilidir. Toplumun ihtiyaçları teknolojinin geliĢimine 

önayak olurken, teknoloji de toplumsal yapıyı dönüĢüme sürüklemiĢ, birbirileriyle tarih 

boyunca etkileĢim içinde olmuĢlardır. Teknolojinin toplumsal yapı üzerindeki 

belirleyiciliğinin (teknolojik determinizm) Ģiddetli savunması tam anlamıyla objektif bir 

bakıĢ açısını yansıtmasa da, McLuhan‟ın teknolojik determinist yaklaĢımını iletiĢim 

teknolojilerinin gücünü ifade etmek için vurgulamakta fayda vardır. McLuhan, ortam 

mesajdır der ve bu ifadeyle mesajın iletildiği ortamın mesajın içeriği kadar önemli 

olduğunu ve mesajın alıcıda yarattığı etki konusunda son derece önemli olduğunu 

belirtmektedir. Aynı mesaj farklı iletiĢim ortamlarınca iletildiğinde, farklı kitlelere farklı 

etkilerle ulaĢmaktadır. ĠĢte tarım toplumu ve sanayi toplumu olarak adlandırılan 

toplumsal süreçlere üçüncü bir toplumsal süreç olarak biliĢim toplumunun 

eklenmesindeki lokomotif güç ise biliĢim teknolojileridir. BiliĢim teknolojileri verinin 

toplanması, iĢlenmesi ve iletilmesi suretiyle enformasyonu oluĢturan ve karar verme 

sürecine ıĢık tutan teknolojilerdir.  

Bilgisayar tabanlı teknolojilerin ve iletiĢim ağlarının geliĢimiyle bilginin 

denetimi, eriĢimi ve paylaĢımı kolaylaĢmıĢtır. Tarım ve sanayi toplumlarında, meta olan 

mal ve hizmetlerin iletiminde ihtiyaç duyulan yollar, biliĢim toplumunda 

enformasyonun hızlı iletimini sağlayan bilgi otoyollarıdır. Burada iletiĢim hızı, metanın, 

dolayısıyla paranın el değiĢtirme hızına tekabül etmekte ve bu da ekonomik geliĢmeyle 

doğru orantılı konuma gelmektedir. Ekonominin dinamosu enformasyondur. Peter 

Drucker, Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra ortaya çıkmaya baĢlayan geliĢme sonucu 

oluĢan toplumu kapitalist ötesi toplum olarak adlandırmaktadır. Yeni ve farklı bir 

topluma geçmekte olduğumuzu gören Drucker, yeni toplumun temel ekonomik 

kaynağının bilgi olduğunu ifade etmektedir.
60

 Bilgi otoyollarının etkileri teknik olarak 
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eriĢilen hız ve kolaylığın yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da mevcuttur. Zaman ve 

mekân boyutları kısalmıĢ, ülke içinde olduğu gibi ülkelerarası da bir bütünleĢme 

doğmuĢtur. Toplumların yaĢam seviyeleri birbirine intikal etmiĢ ve toplumların siyasi 

ve sosyal yapıları karĢılıklı etkileĢime girmiĢtir. Bir ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi, eskiden, 

ürettiği çelik ve enerji miktarı ile ölçülürken artık enformasyon teknolojilerini oluĢturan 

mikroelektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojinin imkânları ile elde edilen, 

iĢlenen, iletilen, saklanan, bilgi miktarı ile ölçülmeye baĢlanmıĢtır. Tüm geliĢmiĢ ülkeler 

ekonomik kalkınma ve sosyal geliĢmeleri için teknolojik bilgiden etkilenir hale 

gelmiĢlerdir. Teknolojik geliĢmelerin etkileri ülkeden ülkeye değiĢmekle birlikte, bu 

etkinlik artarak devam etmektedir. Bu sebeple toplumlar, bilgi birikimlerini artırarak 

geliĢmelerini tamamlamak, bilgiye eriĢmek, eriĢilmiĢ bilgileri kullanmak, yaymak ve 

bunlardan teknoloji üretmek amacıyla yoğun bir rekabete girmiĢlerdir. Toplumsal ve 

ekonomik yapılardaki değiĢimi tanımlamak için 1950‟lerden sonra pek çok kavram 

ortaya atılmıĢtır. Bu tanımlamalar arasında bilgi ekonomisi, post-uygarlık çağı, hizmet 

sınıfı toplumu, küresel köy, iletiĢim ve enformasyon çağı, post-ekonomik toplum, 

sanayi ötesi toplum, enformasyon ekonomisi, telematik toplum, üçüncü dalga vb. 

adlandırmalar bulunmaktadır. Bu tanımlamaları yapan düĢünürler biliĢim toplumunun 

ana hatlarını çizerken geleceğe dair öngörülerde de bulunmuĢlardır. Bell, Masuda, 

Toffler gibi konuyla ilgili önde gelen isimler yeni toplumsal yapının getireceği birçok 

önemli geliĢimin altını çizerlerken, biliĢim teknolojilerinin olumsuz yönlerinin üzerinde 

de durulmuĢtur. Birçok geliĢme, birçok teknoloji hem olumlu hem de olumsuz yönler 

barındırdığından sebep, tıpkı Lyon‟ın gözetim için ifade ettiği gibi, dönüĢümlerin 

getirilerinin iki yüzü bulunmaktadır. Gözetimin koruma anlamı içeren güvenlik hedefli 

kullanımı madalyonun bir yüzü iken, diğer yüzü de bunun otoriter çerçevede kullanımı 

ve mahremiyetle iliĢkili tezahürleridir. 

Sanayi toplumunu simgeler nitelikteki demiryollarının, otoyolların yerini 

biliĢim toplumunda bilgi otoyolları olarak tasvir edilen iletiĢim ağları almıĢtır. ĠletiĢim 

ağlarının küresel çapta iletiĢimi olanaklı kılmasıyla, ağa bağlananın dünyanın diğer bir 

ucuna eriĢebilmesi, dünyayı küçültmüĢ, sınırları eritmiĢ ve McLuhan‟ın deyimiyle 

küresel köy haline getirmiĢtir. ĠletiĢimin bu denli yayılımının enformasyona ulaĢım 

özgürlüğünü sağlaması sebebiyle özgür olarak nitelendirilen biliĢim toplumunun 
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eleĢtirisi gözetim toplumu gözlüğüyle bakıldığında görülecektir. ĠletiĢimin sınırlarını 

olağanüstü bir düzeyde geniĢleten yeni iletiĢim ortamlarıyla enformasyona ulaĢım 

özgürlüğünü yaĢayan birey bir yandan da kendine ait izleri bırakarak, bu izleri süren 

kurum ve bireylere özel yaĢamının kapılarını açmaktadır. Dolayısıyla, biliĢim toplumu 

vaatlerinden biri olan özgürlük, tartıĢmalı bir konuma gelmektedir. 

Toplumsal yapılar birbirlerinden keskin çizgilerle ayrılamamakta ve 

birbirleriyle iç içe geçmiĢ süreçler olduğu için dönüĢüm ifadesi kullanılmaktadır. Alvin 

Toffler da bu sebeple toplumsal dönüĢümleri dalgalara benzetmiĢ; biliĢim toplumunu 

birbirleriyle iç içe geçmiĢ bu dalgalardan sonuncusu olan üçüncü dalga ifadesiyle 

adlandırmıĢtır: “Bizler, yeni devrimin, üçüncü dalganın çocuklarıyız. Bu olağanüstü 

değişikliğin gücünü, kapsamını anlatabilmek için sözcükler arıyoruz.”
61

 Toffler‟ın 

üçüncü dalgaya dair öngörüleri Ģunlardır: ekonomik üretim birimleri yeni teknoloji ve 

bilgisayarlardır; etkileĢimci ortamlar kontrol edilen medyalara dönüĢecektir; 

enformasyonun depolanması ve saklanması toplumsal belleği değiĢtirecektir; ev, 

eğlence, eğitim ve çalıĢma merkezi haline gelecek ve bu enerji tasarrufunu 

sağlayacaktır; aile yapısı değiĢecektir; ulus-devlet yapısının yerini küresel kurumlar 

alacaktır; bilgi üreten üniversiteler gibi kurumlar, din, devlet, ordu gibi kurumların 

üzerinde olacaktır; katılımcı demokrasi sağlanacaktır.  

Ekonominin biliĢim teknolojileri odaklı olması, iletiĢim ortamlarının 

dönüĢümüyle yeni iletiĢim ortamlarının etkileĢim özelliğinin kontrole izin vermesi, 

küresel kurumların yerel kurumlarla yer değiĢtirmesi düĢünüldüğünde Toffler‟ın 

öngörülerinin ne denli isabetli olduğu görülmektedir. Özellikle biliĢim teknolojileriyle 

verilerin toplanması, depolanması, iĢlenmesi ve dağıtılmasıyla kiĢisel ve toplumsal 

geçmiĢ kayıtlı hale gelmiĢtir. Bu bellek değiĢimiyle, toplanan verilerin oluĢturduğu veri 

imgelerinin, gerçek bireyleri ifade etmesi, o bireyin iĢ baĢvurusunda geçmiĢinde yaptığı 

bir trafik ihlâlini bile iĢverenin önüne dökmesi gibi tüm kiĢiye dair detayları hafızaya 

alır bir hale gelmiĢtir. Bu örnek gözetim ile doğrudan iliĢkilidir ve bireye ait bunca 

verinin sistemlerde tutularak birbirleriyle eĢleĢtirilebiliyor olması ancak bireylerin daimi 

bir gözetim altında tutulmasından geçmektedir. Bununla birlikte, Toffler‟ın evin bir 
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eğitim, eğlence ve çalıĢma merkezi haline dönüĢeceğine yönelik öngörüsüne Naisbitt ve 

Forester da katılmaktadır: biliĢim teknolojileri sayesinde çalıĢmak için ofise, eğitim için 

okula, alıĢveriĢ için markete, finansal iĢler için bankaya gitmek gerekmeyecek, 

fabrikadaki iĢçilerin yerini robotlar alacaktır. Sanayi devrimiyle evlerinden çıkan 

toplum, bilgi devrimiyle evlerine dönecektir. Dolayısıyla çalıĢanlarını denetlemek 

isteyen bir iĢveren, ev ortamındaki çalıĢanları denetlemek için elektronik gözetim 

teknolojilerinden faydalanacaktır. ĠletiĢim ağlarının demokratik bir ortam getirmesi 

beklentisi, hem çoksesli bir yapı oluĢması beklentisiyle, hem de bireylerin daha çok 

insana ulaĢarak daha çok iletiĢim kurma ve tartıĢma imkânını elde etmeleriyle 

örtüĢmektedir. Fakat demokratik bir ortam ve katılımcı bir özellik kazanılmasıyla, 

bireyleri, izleme iĢtahı artan iktidar, aynı teknolojileri kullanarak bireyleri gözetlediği 

vakit, bu demokratik olmaktan uzağa düĢecek, hatta totaliter bir yapıyı anımsatacaktır.  

Yeni toplumsal yapıyı enformasyon toplumu olarak adlandıran ve 

yaklaĢımlarıyla geniĢ çapta kabul gören bir diğer isim ise Yoneji Masuda‟dır. 

Masuda‟ya göre biliĢim toplumunda, enformasyon ağlarından ve veri bankalarından 

oluĢan enformasyon hizmetleri alt yapıyı oluĢturmaktadır; lider endüstri biliĢim 

endüstrisi olmaktadır; siyasal sistem yurttaĢlarca özerk olarak iĢletilen katılımcı 

demokrasi olacaktır; toplumsal yapı çok merkezli ve birbirini tamamlayan gönüllü 

topluluklardan oluĢacaktır; insan değerleri materyal tüketimden hedeflerin 

baĢarılmasıyla tatmin olunan değerlere doğru değiĢecektir.
62

 

Manuel Castells, ağ toplumu olarak adlandırdığı bu toplumsal dönüĢümde, ağ 

ekonomisinin tarım ve sanayi ekonomisinin yerini alacağına dair yaklaĢımlara karĢı 

çıkarak, bir örtüĢmeyi savunmakta, biliĢim teknolojilerinin eski süreçlerin içine 

iĢlediğini ifade etmektedir. Bununla birlikte Castells, küresel çaptaki enfromasyon 

akıĢının düzensizliğine değinerek sayılsal uçuruma temasta bulunmaktadır.
63

  

Daniel Bell, sanayi sonrası toplum olarak adlandırdığı toplumsal yapının 

hizmet tabanlı bir toplum olacağını öne sürmüĢtür. Artık insan makinenin bir uzamı 

olmaktan çıkmıĢ, kiĢisel özellikleriyle, eğitimiyle ön plana çıkmıĢtır. Bireyin önem 
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kazanma serüveninin baĢlangıcı olmuĢtur. Mavi yakalı iĢ gücü yerini korurken, finans, 

emlak, sigorta, gibi temel hizmetlerle beyaz yakalı iĢ gücü artıĢa geçmiĢtir. Hizmetlerin 

artıĢ göstermesiyle, kiĢiselleĢme öne çıkmıĢ ve Bell sanayi sonrası toplumları kiĢi odaklı 

olarak nitelemiĢtir.
64

 Nitekim kiĢinin önem kazandığı bu yeni toplumsal yapıda, kiĢinin 

davranıĢları ve düĢüncelerini hem öğrenmek hem de yönlendirmek, devlet idaresi ve 

ekonomi için genel bir çaba unsuru oluĢturmuĢ, bireyler internet üzerindeki 

aktivitelerinden alıĢveriĢ alıĢkanlıklarına kadar gözetlenir olmuĢlardır. 

Morris-Suzuki‟ye göre biliĢim toplumunun en önemli özelliği enformasyonun 

bir meta niteliği kazanmıĢ olmasıdır. ġirketler ürün ya da hizmet üretimlerinde 

bilgisayar temelli teknolojileri kullanmaktadır, iĢgücü daha çok planlama, araĢtırma ve 

pazarlamaya kaymaktadır ve böylece üretim için gerekli bilgi üretimi yapılmaktadır.
65

 

Enformasyonun alınması, verilmesi, sevk ve depo edilmesi, yani iletiĢim, özellikle örgüt 

yapılarının önemli bir fonksiyonu oluĢturmaktadır. Örgütlerde bu iletiĢimin zorunlu 

olmasının sebebi, örgütü amaçlarına ulaĢtıracak gerekli enformasyonların sağlanması ve 

örgüt içindeki kiĢilerin faaliyetlerinin örgüt amaçlarına uyumlu hale getirilmesi için, 

bunlara gerekli enformasyonların aktarılmasıdır.
66

 Dolayısıyla enformasyon gerekliliği, 

sadece o enformasyondan gelir elde etmek için değil, dolaylı olarak ürün ya da hizmete 

kattığı değer vasıtasıyla da önem arz etmektedir.  

Bugün dünyayı pazar haline getiren çok uluslu Ģirketler, biliĢim teknolojileriyle 

eklemlenen uydu, internet gibi yeni iletiĢim teknolojileri ile birbirlerine bağlanıp tüm 

dünyayı saran bir ağ oluĢturmuĢtur. Bu ağa eriĢebilen bilgisayar kullanıcıları ise, yeni 

iletiĢim ortamının getirdiği yeniliklerden faydalanmaya, mekân ve zaman farklılıklarını 

ortadan kaldırarak diğer insanlarla iletiĢim kurmaya, iĢlerini bu ağ içerisinde görmeye, 

bu ağ aracılığıyla hizmet ve ürün satın almaya baĢlamıĢlardır. Bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin hayatın her alanında bu kadar çok kullanılmasının en önemli 

nedenlerinden biri, bu ortamlar aracılığıyla gönderilen enformasyonun değeri ile 

doğrudan iliĢkilidir. Enformasyonun ekonomideki meta niteliğiyle kazandığı önemim 

yanı sıra, devlet ve devlete bağlı kurumlarca toplumsal denetim aracı olarak da önemli 
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bir yeri vardır. Buna istinaden Mowlana biliĢim toplumunda devlet-toplum-birey 

arasındaki iliĢkileri maddi değerlerin değil bilginin belirleyeceğini belirtmiĢtir.   

BiliĢim toplumu yaklaĢımları, büyüme ile duraklama ve teknolojik ilerleme ile 

aĢırı yükleme kutupları arasında tartıĢılmaktadır. Fakat gözetim toplumu yaklaĢımı 

otoriterizm, baskı, toplumsal denetim çerçevesinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla 

enformasyonun hem iyi hem de kötü kullanıma açık olduğu aĢikârdır. ÖzgürleĢtirici, 

aydınlanmacı, ekonomik fayda sağlayıcı enformasyon, siyasi, ticari ve askeri amaçlar 

doğrultusunda kötüye de kullanılabilmektedir.
67

 Bireylerin davranıĢlarını ve 

faaliyetlerinin bazı organizasyonlar ve devlet namına gözetim altında tutulması, gözetim 

tabanlı tekniklerin kullanımıyla yapılanan toplum yapısı gözetim toplumu olarak 

adlandırılmıĢtır. Gözetim sonucu edinilen veriler kategorize edilerek, alınan kararlara 

dayanak oluĢturmaktadır. Gözetim teknolojilerini destekleyenler, gizleyecek Ģeyi 

olmayan suçsuz insanların gözetimden yana rahatsızlık duymadığını, ancak suçluların 

bu uygulamalardan rahatsızlık duydukları öne sürmektedirler.
68

 BiliĢim toplumunda 

özgürleĢtiriciliğiyle nitelenen enformasyon, gözetim toplumu bakıĢ açısıyla toplumsal 

denetimin ana kaynağı olarak görülmektedir. 
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3.2. BĠLĠġĠMSEL GÖZETĠM  

 

BiliĢim teknolojilerinin iletiĢim ortamlarında ve toplumsal yapıda yarattığı 

dönüĢümlerden ve gözetime yönelik yeni imkânların oluĢumdan ötürü gözetimi yeniden 

tanımlama ihtiyacı doğmuĢtur. KiĢinin gözetim altında olması demek, Ģirketler ya da 

devlet adına hareket ve aktiviteleri kayıt altına alan teknolojiler yardımıyla, o kiĢinin 

enformasyonuna eriĢilmesi demektir. Edinilen veriler, elenip ayıklanıp kategorize 

edilerek, alınacak kararların dayanağını oluĢturmakta ve bu kararlar hayatımıza etkide 

bulunmaktadırlar.
69

 Veriler dijital platformda toplanıp karĢılaĢtırılmaktadırlar. Artık 

gözetim, hakkında veri toplanan insanları, etkileme ya da idare etme amacıyla, 

tanımlanmıĢ ya da tanımlanmamıĢ kiĢisel verilerin toplanması ve iĢlenmesidir. Buradaki 

kiĢisel veri vurgusu, geleneksel gözetimdeki gibi somut kiĢilerin birbirlerini izlemesini 

içermemektedir.  

Yeni gözetimin en önemli gücünü sağlayan, veriyi toplayan, toplanan veriyi 

saklayan ve eĢleĢtiren, iĢleyen, pazarlanması ve dolaĢtırılabilmesine olanak tanıyan 

bilgisayarlardır.
70

 Telekomünikasyon ile bir araya getirilmiĢ bilgisayar gücü biliĢim 

teknolojisi olarak anılmakta ve yirminci yüzyılın ikinci yarısında kiĢisel veri toplamanın 

büyük boyutlarda yaygınlaĢmasının temelinde yatmaktadır.  

Bilgisayar gücü, resmen ayrı olan gözetim sistemleri arasında yeni bir 

yakınlaĢmayı kolaylaĢtırmaktadır. BiliĢim teknolojileri, var olan süreci daha verimli ve 

daha az görünür kılmaktadır. Dolayısıyla gözetimin yeni boyutlarının ortaya çıkmasında 

önemli bir rol oynamıĢtır. Gözetimin dönüĢen boyutları ise günümüzde geçerli sayılacak 

yeni bir gözetim tanımlaması ihtiyacını doğurmuĢtur.  
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3.2.1. Gözetimin DönüĢen Boyutları ve Yeniden Tanımlanması: Yeni 

Gözetim YaklaĢımı 

 

BiliĢimsel gözetimi tarihsel ve kuramsal çerçevede önceki bölümde 

değerlendirilen geleneksel gözetimden ayıran özelliklerin temeli teknoloji odaklıdır. 

Yeni teknolojilerin yarattığı etkileĢim ve kontrol, gözetimin tanımıyla birlikte 

gözetleneni de dönüĢtürmüĢtür. Artık gözetlenenler yalnızca Ģüpheli Ģahıslar olmaktan 

çıkıp sıradan vatandaĢları da kapsamıĢ ve bu kitlenin gündelik hayatlarını hedef 

almıĢtır. Bir kiĢinin ATM‟den para çekmesi, telefon konuĢması, sağlık kayıtları, kredi 

kartı kullanımı, vb. hep gözetlenen hareketleridir. Reklam amacıyla eskisi kadar basılı 

broĢür kullanılmamakla birlikte, kullanıldığında da ada postalanması bile gündelik 

hayatın gözetimini göstermektedir. Gözetim yoluyla veri tabanlarında bireyin bir profili 

oluĢturulur ve birey herhangi bir hareketinde, herhangi bir kuruma her hangi bir sebeple 

geçtiği irtibatta hep o profiliyle kıyaslanarak o olup olmadığı kontrol edilmektedir. 

Dolayısıyla gözetim var olan toplumsal düzene uygunluğumuzla doğrudan iliĢkilidir ve 

toplumsal bir denetim aracı olarak kullanılabilmektedir. 

BiliĢim teknolojilerine günden güne eklenen her bir zincir biliĢimsel gözetimin 

gücünü arttırırken hissedilirliğini azaltmaktadır. ÇalıĢanlar çalıĢma alanlarını ve tüm 

kamusal alanı zaten çepeçevre sarmıĢ olan bu teknolojiler, sessizce bireylerin özel 

alanlarına da sızmaktadırlar. BiliĢimsel gözetimin baĢ döndürücü bir hızla 

yükselmesinin sebebi, var olan birçok teknolojinin bu kez bir arada bir bütünsellik 

içerisinde kullanılmaya baĢlanması ve her geçen gün bu bütünleĢik yapıya yenilerinin 

eklenmesi olarak ifade edilebilir. Uydu ve bilgisayar teknolojilerinin bir koordinasyon 

içerisinde kullanıldığını düĢünmek bile dünyanın çepeçevre gözlenebilir olduğunu 

gösterecektir. BiliĢim teknolojileri McLuhan‟ın küresel köyünü kapımızın önüne 

getirmekte ve kiĢisel verileri bizden almaktadır. 

“Gözetim sistemleri aynı zamanda, bireyin doğru ödemeyi 

yaptığının, doğru sosyal yardımları aldığının güvencelenmesi, 

terörizmin ve uyuşturucu kaçakçılığının kontrol edildiğinin, en son 

tüketici ürünlerinden haberdar edildiğinin, sağlığını tehdit eden 

riskler hakkında uyarıldığının, seçimlerde oy kullanabileceğinin, mal 
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ve hizmetler için taşınması zor nakit parayla değil de plastik 

kartlarla ödeme yapabileceğinin vb. garantilenmesi anlamına 

gelmektedir.”
71

  

Gözetimin bu yönleri düĢünüldüğünde yaĢama olumlu katkıları olduğu yadsınamaz bir 

gerçektir ve bu sebeple gözetim teknolojilerini sadece iyi ya da kötü olarak 

değerlendirmek yeterli olmayacaktır. Ġnsan hayatına katkıları olduğu ve bu sebeple 

hayatın bu kadar içine alındığı görülmeli; fakat bununla beraber madalyonun diğer 

yüzünün farkına varılmalıdır. Hayatı kolaylaĢtıran, hatta bazı uygulamalarıyla vatandaĢa 

güven telkin eden bu uygulamalar ve toplum hakkında topladığı verilerin kullanımı, 

gözetleyenin niyetiyle doğrudan iliĢkilidir. Dolayısıyla buradaki önemli nokta, bu 

teknolojilerin iyi ya da kötü olması değil, bu teknolojilerin kontrolünü elinde 

bulunduranların kullanım amaçlarının iyi ya da kötü olmasıdır. Gözetimin toplumun 

hayatındaki yayılımına bakıldığında ilk görülen hep göze batmayan, dikkat çekmeyen 

yollarla olduğudur. Devletin gözetimi güvenlik için, bir Ģirketin gözetimi verimlilik, 

üretkenlik için görülürken, teknolojinin her alana kolayca sızan yapısı görünürlüğü 

oldukça azaltmaktadır. 

James Rule, iki farklı dünya tasvir etmiĢtir. Biri, insanların, olayların, 

iliĢkilerinin sıradan ve deneyime dayalı dünyasıdır. Diğeri ise, ilk dünyanın 

onaylanmasına ya da kanıtlanmasına bağlı olan, yani evlilik, diploma gibi belgelerden 

oluĢan, kâğıt dünyasıdır. Kâğıt dünyası, diğer dünyanın cılız bir yansıması gibi gözükse 

de bazen o kâğıtlar insan hayatında gerçeklerden daha ağır basmaktadırlar. Rule bunu 

modern toplumlarda bürokratik denetimin büyümesiyle iliĢkilendirmiĢtir.
72

 Fakat Lyon 

modern toplumlardaki kâğıdın yerine biliĢim toplumunda biliĢim teknolojilerini koyan 

Mark Poster‟a dikkat çekerek, iki farklı dünya oluĢumunun günümüzdeki halini 

vurgulamaya çalıĢmıĢtır. Poster, deneyim dünyasını, kâğıt dünyasıyla değil ama dijital 

ya da elektronik bir dünya ile karĢıtlık içine koymaktadır. Poster‟a göre veri tabanları, 

gerçek benin yaĢamını onun bilgisinin dıĢında bir yaĢama yönelten bir tür ek-ben 

oluĢturmaktadır.
73

 Veri tabanlarında ne olup bittiğinden gerçek benin haberi olmaksızın 
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gerçek benin belki de zararına hareket eden ek-bendir (additional self). Poster, Rule‟a 

göre bürokrasi sorunuyla daha az ilgilenmektedir fakat her ikisinin de fikirlerinin 

kesiĢtiği nokta bu konuların toplumsal denetim ile iliĢkili olduğudur. Dolayısıyla 

kâğıttan elektroniğe kayan süreçte, gözetimin kabuk değiĢtirmesi öncelikle 

bilgisayarların varlığı ya da teknolojinin yarattığı fark ile açıklanabilmektedir.
74

 

Poster‟a göre Marx ve Weber‟in kuramlarındaki geleneksel gözetim davranıĢ 

odaklı iken biliĢimsel gözetim veri tabanları ve sembollerle çalıĢmaktadır ve bu değiĢim 

gözetim teorisini postmodern bir çerçeveye taĢımaktadır. Poster için, bilgisayar veri 

tabanları, Panoptikon‟u hapishanelerden dıĢarı çıkarır ve öznenin kurumsallaĢmasını bir 

kez daha yeniden belirleyerek, ana topluma süperpanoptik olarak iĢlemleĢtirmektedir.
75

 

Veritabanları verilere hareketlilik (aktarılabilirlik) ve kalıcılık (zamana rağmen 

korunabilirlik) sağlamaktadır. Veritabanlarındaki bir bakıma hem hiçkimsenin hem de 

herkesindir; bir bakıma göre ise bir kurum tarafından sahiplenilmiĢtir ve o kurumu 

güçlü kılmaktadır.  

Günümüz gözetim sistemlerinde kullanılan bilgisayar ve iletiĢim teknolojileri, 

yalnızca teknik yanıyla değil, aynı zamanda onların biçimlenmesinde büyük etkiye 

sahip olan siyasi, ekonomik ve kültürel bağlamlarda değerlendirildiği vakit gerçek 

anlamını bulmaktadır. Kimin hakkında kimlerin ne bildiği bilgisayar veritabanlarıyla 

iliĢkili bir konu olmakta, bu veri tabanlarını kimin çalıĢtırdığı ya da kimlerin eriĢebildiği 

iktidarın dağılımıyla bağlantılı olmaktadır. “Burada enformasyon tekelleri kendini 

gösterir ve burada tekelin ima ettiği ekonomik benzerlik, daha da uygun hale gelir 

çünkü enformasyon hızla piyasayla eklemlenmektedir.”
76

 

Roger Clarke, biliĢim teknolojileriyle oluĢan yöndeĢmenin, gözetimdeki 

dönüĢümünü veritim diye adlandırmaktadır. Veritim (dataveillance) sözcüğü veri ve 

gözetim sözcüklerinin birleĢiminden oluĢmaktadır. Veritimi vurgularken, Clarke, 

Orwell‟ın karĢı ütopyasına atıfta bulunur ve Bin Dokuz Yüz Seksen Dört‟deki çift 

taraflı çalıĢan tele ekranın hayatımızda gerçekten var olmamasını veritimin üstünlüğüne 
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bağlar. Teknolojik yönden oluĢturulmaması için hiçbir neden olmayan tele ekran, 

veritimin sağladığı teknik ve ekonomik üstünlük sebebiyle ihtiyaç haricinde kalmıĢtır. 

Clarke, veritimi kiĢisel ve kitlesel olarak iki grupta incelemektedir. KiĢisel veritimde, 

bireylerin müĢteriler olarak örgütlerle vergilerini ödemek, mal satın almak gibi açık bir 

iliĢkileri vardır. Söz konusu örgüt, vergi kaçırma gibi Ģüpheli bir iĢlemi kontrol etmek 

için bir bireyin kayıtlarını bir araya getirebilir ya da ister sosyal yardım ister sürücü 

belgesi için olsun yeni iĢlemler için yapılan baĢvuruyu inceleyebilir. Burada 

veritabanlarının söz konusu örgütün ötesinde kullanımına açık uçlu doğrulama denir. 

Örneğin baĢvuruda bulunun kiĢinin güvenilirliğini ölçmek için o kiĢinin baĢka 

veritabanlarındaki kiĢisel verilerine ulaĢılması açık uçlu doğrulama olmaktadır. ĠĢte 

burada yer alan Ģüphe, kitlesel veritimde bu kadar merkezi bir konuda değildir. Kitlesel 

veritim ile örgütü ilgilendirebilecek olan ve böylelikle daha özel bir dikkat gerektiren 

insanları tanımlamak üzere rutin olarak yapılmaktadır.
77

 Burada Gary T. Marx‟ın ortaya 

koyduğu, bireysel olarak uyandırılan Ģüphe değil, bireyin taĢıdığı bazı özelliklerden 

ötürü kategorik Ģüphe yer almaktadır. 

Gözetim kapasitesini ortaya ilk atan James Rule olmuĢtur ve gözetim 

kapasiteleri biliĢim teknolojileriyle gözetimin dönüĢüme uğrayan bir yönüdür. Sanayi 

toplumundaki gözetimden biliĢimsel gözetimi farklı kılan bir özellik olarak gözetim 

kapasitelerindeki artıĢı değerlendirmek için, günümüzdeki gözetimde var olan ve önceki 

gözetimde mümkün olmayan yönleri belirtmek gerekecektir. Bunlar; sistemde tutulan 

dosyaların büyüklüğü, merkezileĢtirme dereceleri, sistem içindeki noktalar arasındaki 

akıĢ hızı, sistem ile özne arasındaki temas noktalarının sayısıdır. Ġlk olarak makineler 

için gerekli olan fiziksel boyutu küçülmüĢ, saklama kapasitesi artmıĢ, daha incelikli ve 

detaylı bir dosyalama mantığı oluĢmuĢtur. Ġkincisi, merkezileĢme ile 

âdemimerkeziyetçilik bir arada artmakta, gözetim dağınık veritabanlarıyla dağıtılmıĢ bir 

karakter gösterse de teknik sistemler, devletin idari birimleri ya da polis gibi merkezi 

kurumlarca bireylerin izini sürmeyi kolaylaĢtırmıĢtır. Üçüncüsü, veri akıĢının hızı daha 

fazla potansiyel ve güç taĢınmasını mümkün kılmaktadır. Son olarak da, açık uçlu 

doğrulama, profil çıkarma, bilgisayar eĢleĢtirme gibi resmi ya da ticari uygulamalarla 
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gözetim sistemleri ve özneyle temas noktalarının sürdürülebilirliğinin kolaylaĢtığını ve 

kapasite olarak artıĢ gösterdiğini ortaya koymaktadır. ĠĢte burada özne saydamlığı denen 

Ģey artmakta ve sıradan bireyler daha görünür olmaktadırlar. Şeffaf işçi söylemi de buna 

istinaden iĢçilerin görünmez gözlemcilerce daha görünür hale gelmesiyle doğmuĢtur. 

Gözetim kapasitelerinin artmıĢ olması gözetimin gerçekten niteliksel bir 

dönüĢüme mi uğradığı yoksa yalnızca niceliksel bir artıĢ mı gösterdiği sorusunu akla 

getirmektedir. Bu sorunun yanıtı Gary T. Marx vermiĢ ve “Bilgisayarlar gözetimin 

doğasını niteliksel bakımdan değiştirir, gözetimi gündelikleştirir, genişletir, 

derinleştirir” ifadesini kullanmıĢtır. Marx, gözetim tarihinin eski olmasına karĢın, 20. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren, hayatımızdaki ağırlığı oldukça artan biliĢim 

teknolojileriyle gözetimin dönüĢüme uğradığını belirtmiĢ ve gözetimi yeniden 

tanımlamıĢtır. Bu tanımlamayı yaparken, biliĢim teknolojileriyle baĢkalaĢan gözetimi, 

yeni gözetim olarak adlandırmıĢ ve yeni gözetimin geleneksel gözetimden farklılıklarını 

çeĢitli boyutlar çerçevesinde incelemiĢtir.
78

 

KiĢisel bilgilerin veri tabanlarında saklanması, eĢleĢtirilmesi, iĢlenmesi ve 

kullanılması düĢünüldüğünde gözetimin değiĢen tanımında teknolojinin oynadığı 

anahtar rol açıkça görülmektedir. Gary T. Marx, teknolojinin özelliklerinden yaptığı 

çıkarımlarla, gözetimin özelliklerini sunmaktadır ve çeĢitli boyutlar çerçevesinde 

geleneksel gözetimle günümüzdeki gözetimin farklılıklarını gözler önüne sermekte, 

konuyla ilgili toplumsal, etik ve politik alanlarda daha net değerlendirme yapılmasını 

sağlamaktadır.  

Gözetimin boyutları teknolojinin özellikleri, veri toplama süreci ve verinin 

özellikleri düĢünülerek belirlenip bu değiĢkenlerin bir araya gelmesiyle sınıflandırma 

yapılıp geleneksel ve yeni gözetimin farkları gösterilmiĢtir. 

Tarihsel süreçteki geliĢiminin aktarıldığı bölümde de anlatıldığı gibi, günlük 

hayat içerisinde diğerleri tarafından uygulanan gözetim, gözetimin en ilkel halidir. 

Özellikle tarım toplumlarında bir arada çalıĢan ya da dinsel ya da yönetsel topluluklar 
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oluĢturan bireylerin birbirlerini izlemesi gözetim dâhilinde değerlendiriliyorsa dahi bu 

sistematik olmaktan uzaktır. Burada sınırlı bir coğrafi alan ve yüz yüze iliĢkiler 

çerçevesinde yaĢayan bir gözetimden bahsedilmektedir. Gözetimin sistematik olarak 

nitelendirilmesi antik dönemlere kadar uzansa da o dönemde sistematik gözetimin 

amacı ancak askeri, iĢgücü ya da kamusal menfaatlerin doğrultusunda olmuĢtur. Kayıt 

ve numaralama iĢlemleri sadece belirli grupların hayatlarına ve sınırlı olarak değmiĢtir. 

Dolayısıyla gözetim yoğun olduğunda sistematik olmaktan uzak iken sistematik 

olduğunda da yoğun olmaktan uzakta olmuĢtur. Fakat gözetim ulus devlet ve kapitalist 

iĢyerinin gereksinimleriyle sistematik ve yoğun bir nitelik kazanmıĢtır. Günümüzde ise 

daha öteye giderek üretimden tüketim alanına yansımıĢ ve iĢ yerinden ev alanına 

ulaĢmıĢtır. 

BiliĢimsel gözetim öncesi gözetleme sistemleri içerisinde, kayıt ile birey 

arasında bir simetri olduğu varsayılır. Kayıt, bireyi, bireyin yaptıklarını temsil 

etmektedir. Fakat biliĢimsel gözetimle, gözetleme birçok alana yayılmıĢtır, çoğalmıĢtır 

ve kiĢiye ait oluĢan birden fazla kayıt kiĢiyi temsil etme konusunda çeliĢir hale 

gelmiĢtir. Veri nesneleri olarak da ifade edilen bireyin elektronik kimliğini Roger 

Clarke digital persona olarak tanımlar. Bu adlandırmayı, psikolojiyi dayanak 

göstererek, bireyin kiĢiliğinin anima, toplumsal kimliğinin persona olarak 

adlandırılmasından hareketle, iletiĢim ağlarında dolaĢan ve bireyi temsil eden kayda 

digital persona der. Bununla birlikte Clarke, kimlik belirlemenin ve sınıflandırmanın, 

elektronik veri tabanları içinde dolaĢan, geniĢ ve hızlı büyüyen yolları, veri imgesinin 

ya da dijital personanın, caddede yürüyen vücutlandırılmıĢ insanla ne derece benzediği 

hakkında soruların ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirtmiĢtir.
79

 

Gözetimin geleneksel yapıdan biliĢimsel yapıya evrilmesinde lokomotif gücün 

biliĢim teknolojileri olduğuna değinilmiĢtir. BiliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler ile 

gözetitimi sınırlayan fiziksel engeller aĢılmıĢtır. BiliĢim teknolojileriyle gözetimi 

sınırlayan fiziksel engeller aĢılarak, tamamen aĢılamayan yönler ise oldukça 

esnetilmiĢtir. Gözetleyen ile gözetlenenin arasındaki mesafe bir engel teĢkil 
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edebiliyorken, telekomünikasyondaki geliĢmeler, uydu teknolojileri ya da gözetimin en 

küresel faaliyet alanı olan internet vb. mesafeleri kısaltmıĢtır. Böylece kıtalararası 

mesafeler bile gözetimin önünde engel olmaktan kalkmıĢtır. Nitekim gözetimin 

etimolojik kökenini incelediğimizde, bazı düĢünürlerin gözetimi görmekten geldiğini 

söylemenin yetersiz olduğu konusundaki ifadelerini destekler durumdadır. Gözetlemek 

için yalnızca görmek gerekmemekte, diğer duyular yettiği gibi bu teknolojilerle de 

duyular geliĢtirilmektedir. Geleneksel gözetimde duyuların yetemediği durumların 

yerini yeni gözetimde teknoloji almıĢtır. Örneğin, gece görüĢü sağlayan teknolojilerle 

karanlık, gözetimi engelleyici bir unsur olmaktan çıkmıĢtır. 

BiliĢim çağının getirdiği bir diğer özellik, zaman ve mekânın 

bağımsızlaĢmasını sağlamıĢ olması ve yüzyüze iletiĢimin yerini çoğu zaman insan 

makine etkileĢimi tabanlı iletiĢim almıĢ ve bu da makinelerin veri avcılığına olanak 

sağlamıĢtır. Zaman ve mekân sosyal hayatın birbirinden ayrılmaz parçalarıdır. 

Modernitenin erken dönemlerinde mekân fabrikanın yer aldığı bir arazi olarak, zaman 

da ölçülebilen ve iĢçilerin üzerindeki kontrol aracı olarak görülebilmektedir. 

Çizelgelerle vücut bulan belirli zaman aralıkları mekânsal olarak birleĢtiriliyordu. 

Dolayısıyla zaman ve mekân sosyal hayatı koordine ediyordu. Yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından sonra koordinasyon ve kontrolün bir yolu olarak bilgisayarlar sahneye 

çıkmıĢtır. Birçok teknolojik araç düĢünüldüğünde görülecektir ki, zaman ve mekânı bir 

arada tutmak ya da birleĢtirmek için kullanılabilmektedir. Örneğin, yazı, zamanı 

etkilemiĢ, geçmiĢ ve Ģimdiyi birleĢtiren bir unsur olmuĢtur ya da telefon ve telgraf gibi 

teknolojilerle mekân bağımsız bir hale gelmiĢ, farklı mekânlar birbirine bu 

teknolojilerle bağlanabilir hale gelmiĢtir. ĠĢte yeni teknolojilerin çıkıĢıyla, zaman ve 

mekânların uzaklığının yok edilmesi iletiĢim hızının artıĢıyla doğru orantılı olarak 

değiĢim göstermiĢtir. BiliĢim teknolojileriyle zaman ve mekânın birbirinden bağımsız 

hale gelmesi ivme kazanmıĢ ve veri kullanılabilirliği açısındaki değiĢimi 

düĢünüldüğünde oldukça yoğunlaĢmıĢtır. Veriler insanlarda değil, tam ya da yarı 

otomatik makinelerde toplanmaktadır; veriler yalnızca toplayanda değil dolaĢıma açık 

halde olabilmektedir. Verinin toplandığı ve analiz edildiği yer, olayın geçtiği yer olmak 

zorunda olmaktan çıkmıĢtır. Bilgisayarlarla enformasyonu elde etme ve saklama 

kapasiteleri olağanüstü düzeyde artıp kiĢisel veriler dondurulmuĢçasına korunmakta ve 
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aĢınmaz hale getirilmektedir. Böylece gözetimin dönüĢümüyle zaman da aĢılır bir hale 

gelmiĢtir. Dolayısıyla, geçmiĢ, Ģimdi ve gelecek bir arada depolanmaktadır ve veriler 

gecikmeli olmaksızın gerçek zamanlı olarak kullanılabilmektedir. Depolanan veriler, o 

zaman diliminde kullanılmasa dahi, baĢka zamanlarda kullanılabilmek üzere 

saklanabilirken, her formata uygun hale getirilebilmektedir. Bu verilerin hem 

kullanılmasında hem de depolanmasındaki sürekliliği sağlamaktadır. Ortak mevcudiyet, 

denetimi sağlayabilmek ve insanların etkileyebilemek için zaruri bir unsur olmaktan 

çıkmıĢtır. Ġnsan iliĢkileri, insanların gerçek anlamda karĢılaĢmadıkları baĢka bir boyuta 

taĢınırken, insan makine iletiĢimi de farklı bir boyut olarak ortaya çıkmıĢtır. 

BiliĢim teknolojileri, mekânın uzaklığını yok etmesi ve zamanı azaltmasıyla 

Nigel Thrift‟e göre hareketliliği ön plana çıkarmaktadır. Burada davranıĢlar, inançlar ve 

diğer değerlerden daha ön plana gelmiĢtir, çünkü davranıĢların izlenmesi daha kolaydır. 

Thrift‟e göre hız, ıĢık ve güç, duygunun modern yapıları olmaktadır. Hareketin hızı, 

çeĢitli öğelere dolaĢım olasılığı verdiğinden, yolculuğa, kendi içinde bir değer olan yeni 

bir anlam vermektedir. Sanal ıĢık, geceye yeni anlamlar vermekte, ayrıca bedenlerin 

yerini belirleyerek gözetlemeye yeni boyutlarda izin vermektedir. Güç, özellikle elektrik 

güç düğmesindeki titreme, yerinde olmama durumu için kanıt sağlamakta, günlük 

hayatta yeni etkiler oluĢturmakta ve toplumun bütünleĢmiĢ güç ağına olan bağımlılığını 

göstermektedir.
80

 Thrift bu üçünün birbirine karıĢarak hareketliliği oluĢturduğunu 

söylemektedir. 

Kategorisel Ģüphenin ön ayak olduğu gözetimden farklı olarak veritabanları 

kullanımıyla çok merkezli bir yapı edinen denetimin doğurduğu gözetim, güç 

kazanırken, aynı hızla görünürlüğünü de kaybetmiĢtir. Az görünür ya da görünmez bir 

hale geliĢinden sebep gözetlenenlerin farkındalığı azalmıĢtır. Gözetlenenin rızası, hatta 

birçok alanda haberi bile olmaksızın uygulanmaktadır. 

Marx‟ın tanım üzerinden yaptığı irdelemede de ortaya koyduğu gibi gözetimin 

ölçümü Ģüpheli kiĢiler değil kategoriler haline gelmiĢtir. Yeni gözetimde uygulanan 

gözetim daha yoğun ve kapsamlıdır. Oldukça detaylı bilgiler edinilebilmektedir. Üstelik 

farklı veritabanlarının birliğiyle, kiĢinin birçok alanda toplanan verileri birbiriyle iliĢkili 
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bir hal alabilmektedir. Bireylerle ilgili önceleri tanıĢıklıkla edilen bilgiler, artık 

tanımlamayla elde edilir hale gelmiĢtir ve artık ortak mevcudiyet gerekmemektedir. 

Dolayısıyla hedef kitlesel bir çapta artıĢ gösterse de, bireyselleĢen dünyada gözetim de 

birey odaklı hale gelmiĢtir. EtkileĢim sağlayan iletiĢim ortamlarındaki bireyselleĢme, 

toplanan verilerin de bireysel özellikte olmalarına yol açmıĢtır.  

 

Geleneksel gözetimin biliĢimsel nitelik kazanması yolundaki tüm bu 

dönüĢümler ıĢığında Gary T. Marx gözetim tanımı masaya yatırmıĢ, eski tanımı daha 

güncel bir Ģekle sokmuĢtur. Gözetimin sözlüklerdeki anlam karĢılığına bakıldığında 

karĢımıza çıkan tanımlar “yakın gözlem, özellikle şüpheli şahısların izlenmesi” ya da 

“sistematik izleme” olmaktadır. Marx, öncelikle tanımda yetersiz kalan yerlerin altını 

çizmiĢ, sonra kendisi yeniden bir tanımlama yapmıĢtır.
81

 Bu tanımda yetersiz kalan 

yerlere bakarken öncelikle şüpheli şahıslar söz grubuna dikkat çekmek gerekmektedir. 

Gözetim günümüzde yalnızca Ģahıslara değil yer, süreç, sistem gibi farklı kategorilere 

de uygulanabilmektedir. Bununla birlikte gözetimin yalnızca Ģüphe duyulana karĢı 

değil, Ģüpheli olsun ya da olmasın kategori içindeki herkese ya da her Ģeye 

uygulanmaktadır. Böylece Ģüpheli Ģahısların izlenmesi tanımda gereksiz kalmaktadır. 

Geleneksel gözetimde gözetleyenle gözetleneni birbirinden ayırmak oldukça 

kolayken, biliĢim teknolojileriyle oluĢan yeni gözetimde gözetleyenle gözetlenen 

arasında çizgi erimektedir. Tanımda diğer yetersiz kalan taraf yakın gözlemdir. Çünkü 

günümüzdeki teknolojilerle gözetlemek için yakın olmak gerekmemekte, gözetim 

kıtalararası mesafelerde dahi yapılabilmektedir. Dolayısıyla buradaki yakın sözcüğünün, 

günümüzde, mesafe olarak değil, ancak detaylı bir gözlemi ifade etmek amacıyla 

kullanılması mantıklı olacaktır. 

Görmenin öneminden bahsedilirken de vurgulandığı gibi, görsel olan daima 

gözetimin kesinlik arz eden bir unsuru olmuĢtur. Fakat gözetimin dönüĢümüyle 

buradaki görme metaforlaĢmıĢtır. Gözetim kavramının anlamındaki dönüĢümü sağlayan 

lokomotif güç teknolojidir. Geleneksel gözetimde, duyuların yeterliliği söz konusudur 
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ancak yeni gözetim denildiğinde duyuların aĢan teknolojilerin kullandığı yöntemlerden 

bahsedilmektedir. Tam da bu sebepten ötürü, Gary T. Marx gözetimin tanımında 

gözlemlemek sözcüğünü kullanmaz. 

Marx yeni olarak nitelediği gözetimin tanımını Ģu Ģekilde yapmaktadır: “Yeni 

gözetim, kiĢisel bilgilerin çıkarılması ya da yaratılması için teknolojik araçlarının 

kullanılmasıdır. Bu bireyler ya da bağlamlardan çıkarılabilir.”
82

 Marx, yaptığı tanımdaki 

teknik araçların, bireylerin izni dâhilinde ya da gönüllü verilen verilerinin ötesindeki 

verileri de çıkarıp sunabilme yetisini ima ettiğini belirtmiĢtir. Bununla birlikte, birey ve 

bağlam sözcüklerinin bir arada kullanılması da yeni gözetimi iliĢkiler düzeni olarak 

anlamamızı sağlamaktadır. Gözetleme, hakkında veri toplananları etkileme veya idare 

etme amacıyla tanımlanmıĢ ya da tanımlanmamıĢ herhangi bir kiĢisel veri toplanması ve 

iĢlenmesidir.
83

 Burada yapılan kişisel veri vurgusuyla ifade edilmek istenen, 

gözetlemenin yalnızca somut kiĢilerin birbirlerini izlemelerini içermediği, aksine tıpkı 

Poster‟ın yaptığı iki dünya ayrımındaki gibi bireylerden özellikle soyutlanmıĢ hakikat 

parçacıklarının arayıp bulunmasıdır. 

BiliĢim teknolojilerinden güç alan gözetim, yukarıda bahsedildiği noktalarda 

dönüĢüme uğrayarak tanım ve uygulanıĢ biçimlerinde dönüĢümlere uğramıĢtır. 

Geleneksel gözetimin dönüĢüme uğramıĢ bu haline yeni gözetim, enformatik gözetim, 

dijital gözetim, elektronik gözetim gibi adlandırmalar yapılmaktadır. Fakat bu çalıĢma 

dâhilinde biliĢimsel gözetim adlandırılması daha uygun bulunmuĢtur. BiliĢim, 

enformasyonun toplanması, depolanması, iĢlenmesi ve dağıtılmasını kapsayan ve tüm 

bunlar ıĢığında karar verme aĢamasını destekleyen, yazılımsal, donanımsal, bireysel ve 

toplumsal yönleri olan bir disiplindir. Gözetimin biliĢim teknolojileri ile uygulanıĢı ise 

biliĢim tanımı içindeki tüm öğelerle doğrudan iliĢkili olduğu için en kapsayıcı tanım 

biliĢimsel gözetim olmaktadır.  

 Gündelik hayatta kendine sarsılmaz bir yer edinen biliĢimsel gözetim iktidarın 

vazgeçilmez güç kaynağı olmakta ve biliĢimsel gözetimin imkânlarıyla kendini daha 

güvende hisseden iktidarlar çoğu zaman kendi menfaatleri için gözetlenenlerin 
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üzerindeki olumsuz etkileri görmezden gelmektedirler. Bu etki mahremiyet ihlâli olarak 

ifade edilebilir ve biliĢimsel gözetimin özel alan üzerindeki aĢındırıcı etkileri ile bu 

karĢıt olarak yasal ve sivil tepkiler bir sonraki baĢlık altında değerlendirilmiĢtir. 

 

3.2.2. BiliĢimsel Gözetimle Öznelerin SaydamlaĢması: Mahremiyet 

Sorunsalı 

 

“Özel yaşamın sınırları özgürlüğün sınırlarıdır.” 

“Doğru insanlar doğru kişisel bilgiyi doğru amaçlar için kullanabilmelidir.” 

Lindop Komitesi 

 

On yedinci yüzyıldan bu yana toplumsal yaĢamın kamusal ve özel olmak üzere 

iki yönü olduğu fikri önemli alanda yer tutmuĢtur. GeniĢ bir perspektiften ele 

aldığımızda bu ayrım devlet alanı ve toplumsal alan olarak yapılırken, daha dar bir 

perspektiften bakıldığında ise ev alanı ve ev dıĢı alan olarak yapılabilmektedir.  

Mahremiyet hakkı insan hakları bağlamında vazgeçilmez bir hak olarak yerini 

almaktadır ve bireysel özgürlüklerle doğrudan iliĢkilidir. Bireysel özgürlüğün teminatı 

niteliğindeki mahremiyet, bireylerin kendileriyle ilgili verilerin dolaĢımını denetleme 

hakkı olarak da tanımlanabilmektedir.
84

 Dolayısıyla bireylere ait verilerin devlet ve 

devlete bağlı kurumlarda ya da özel kuruluĢlarda dolaĢımda olması mahremiyet ihlâli 

olarak değerlendirilebilmektedir ve devletin sınırsız müdahalesine imkân tanıyan 

teknolojilerin yaygınlaĢmasıyla özel yaĢama olan tecavüzler artmaktadır.
 
 Bireylerin 

gözetim teknolojilerini kullananların kim olduğunu ya da nasıl verilere sahip olduklarını 

bilmemelerinden ötürü kendilerine ait veriler üzerindeki denetimlerini kaybetmiĢ 

olmaktadırlar. Mahremiyet tanımını kiĢisel veriler üzerindeki inisiyatif açısından 
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yapıldığı düĢünüldüğünde görülecektir ki kiĢisel veriler üzerindeki denetim kaybına 

sebep olan müdahaleler mahremiyetin ihlâl ediliĢi olarak değerlendirilecektir.  

Georges Duby özel alanı, “kamusal alanda ihtiyaç duyulan zırhları bir kenara 

bırakarak geri çekilebilinen, dış dünyaya karşı giyilen kabuğunun çıkarıldığı bir alan” 

olarak tanımlamıĢtır. Buradaki iç ve dıĢ vurgusu bu konudaki her tanımda yer 

almaktadır ve kökü tüm tarih boyunca özel alanın, mahremin, ev içiyle 

iliĢkilendirilmesine bağlanabilmektedir. Samuel Warren ve Louis Brandeis tarafında 

ifade edilen özel alan tanımı ise “bireyin yalnız bırakılma hakkı” olmaktadır.
85

 Irwin 

Altman için ise mahremiyet, bir kimsenin kendisine veya grubuna ulaĢma çabası 

üzerindeki seçici kontrolüdür.
86

  

Liberal düĢüncede mahremiyet, bireyin içinde rahat bırakıldığı veya 

bırakılması gerektiği, istediği gibi düĢünüp davranabildiği, kendi bildiği Ģekilde bizzat 

kendi iyiliğinin peĢinden koĢabildiği bir alan olarak da tanımlanabilir. Mahremiyet, 

kamusal yaĢam içinde yer alan, ancak kamusal müdahalelerden muaf tutulması gereken 

bir düĢünce, davranıĢ ve varoluĢ alanını ifade etmektedir. Mahremiyet, bireylerin, 

grupların veya kurumların, kendilerine dair bilgileri ne zaman, nasıl ve ne ölçüde 

diğerlerine aktarabileceğini kendilerinin belirleme hakkı olarak tanımlanmaktadır. 

Birçok kiĢisel ve manevi değerlerin toplamı ve gerektiğinde toplumsal baskılardan 

kurtulmayı çabalayan bir özgürlük biçimidir. Bu özgürlük bütün dünyaya karĢı kiĢisel 

bir duvar örer ve kiĢiliği korur. 

Kamusal ve özel alan birbirlerinden bağımsız olarak değiĢim 

göstermemektedir. Birinin değiĢimi diğerini etkiler. Örneğin, modernitenin birçok 

alanını değiĢtirdiği kamusal yaĢamdan özel yaĢam da etkilenmiĢ ve kamusal ile özel 

yaĢam arasındaki ayrım keskinleĢmiĢtir. Tarım toplumlarında çalıĢanların yaĢadığı 

toprak hem evleri hem geçim kaynaklarıydı. ÇalıĢma saat ve koĢullarını doğa belirlerdi. 

Fakat moderniteyle birlikte ev ve fabrika arasındaki sınır keskinleĢmiĢtir ve kamusal 

alan ile özel alan ayrımı doğmuĢtur.  
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KentleĢmenin getirdiği kamusal ve özel alan ayrımı, biliĢim teknolojileriyle 

yeniden birleĢmeye yüz tutmuĢ, özel yaĢamın temel unsuru olan mahremiyet bir 

tartıĢma konusu haline gelmiĢtir. BiliĢim teknolojileri hayatın her alanına sızmasıyla 

evde dahi gözetim altında bulunmaktadır ve bireylerin inisiyatifine kalmaksızın kiĢisel 

veriler depolanmaktadır.  

Mahremiyeti kendi içerisinde, bireylerin fiziksel alanlarını içeren mekânsal 

mahremiyet; bireylerin haksız müdahalelere ve zarar verici etkilere karĢı korunmasını 

içeren bireysel mahremiyet; bireylerin Ģahsi verilerinin, enformasyonlarının toplanması,  

depolanması, iĢlenmesi ve dağıtımını denetleme inisiyatifini içeren enformasyon 

mahremiyeti olarak çeĢitlendirilebilir.
87

 Her üç Ģekilde de biliĢim teknolojileri 

mahremiyet alanına sızabilmekte ve mahremiyeti ihlâl edebilmektedir. Örneğin, 11 

Eylül sonrası zirveye ulaĢan paranoyaların doğurduğu anti-terör yasaları doğrultusunda, 

bir vatandaĢın internet üzerindeki hareketlerinin izlenmesi ve e-postalarının incelenmesi 

sonucunda evinde tutuklandığı, nezaret altına alındığı düĢünülecek olursa, bahsedilen üç 

mahremiyet Ģeklinin de ihlâl edildiği görülecektir. Bu Ģekilde hem özel yaĢamlara artan 

ilgi ve bu ilginin yasalarla desteklenir hale gelmesiyle, ihlâl edilen mahremiyetin biliĢim 

toplumunun kapılarını gözetim toplumuna açtığı yönünde yaklaĢımlar oldukça çoktur. 

Ġnternet üzerinde etkileĢimi kiĢisel verilerin denetimini sağlarken, internetin 

küresel niteliği kiĢilerin internet üzerindeki aktivitelerin dünyanın bir ucundan dahi 

gözlenebildiği anlamına gelmektedir. Ġnternetin küreselleĢmesiyle internete değen her 

bireyin verilerinin dünyanın her tarafında izlenebilir ve kullanılabilir haline gelmesi, 

biliĢim toplumunun doğası itibariyle mahremiyet sınırlarını aĢındırdığının göstergesidir. 

BiliĢim teknolojilerinin bu denli yoğunlaĢmasından önceki dönemlere bakıldığında da 

güvenlik ya da ticari hedefli mahremiyet ihlâlleri hayat bulmuĢtur. Fakat dönüĢüm 

öncelikle mahremiyet ihlâline yol açan gözetim faaliyetlerinin elektronik ortama 

kaymasında görülürken, 11 Eylül sonrası güvenlik gerekçesiyle daha da yüksek sınırlara 

taĢınmıĢ ve bireyin günlük yaĢamını tamamen sarmıĢtır. Ulusal güvenlik kaygısı ve 

ekonomi odaklı özel yaĢam müdahaleleri modernite döneminde de hayat bulmuĢtur. 
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BiliĢim toplumunun mahremiyet ihlâline getirdiği yeni yön, Ģüpheli olmayan Ģahısların 

bile özel yaĢamlarının ve hatta günlük yaĢamlarının gözetim altında tutulur olmasıdır. 

On yedinci yüzyılda ayrımı yapılan kamusal ve özel yaĢam arasındaki sınır biliĢim 

teknolojileriyle oldukça silikleĢmiĢtir. Tarım toplumların kamusal ve özel yaĢamı 

arasındaki silik ayrım, sanayi toplumlarında belirginleĢmiĢ, biliĢim toplumunda kamusal 

alanın çöküĢü ya da özel alanın kamuya olan ifĢasıyla erimiĢtir. 

YaĢamın kamusal ve özel yaĢam olarak ayrımı konu olduğu vakit akla ilk gelen 

isim kuĢkusuz kamusal alandan bahseden Habermas olacaktır. Habermas, böyle bir 

ayrıma sebebiyet veren geliĢimin kökeninde kapitalizm olduğunu düĢünmektedir ve 

toplumun yaĢamına etki eden bu ayrım da kapitalizmin toplumsal düzen üzerinde 

yarattığı değiĢimleri göstermektedir. Ticaretin Ģehirler, uluslararası bir nitelik 

kazanmasıyla kapalı ev ekonomisinden açık ekonomi yapısına geçilmiĢtir. Ticaretin 

yarattığı bu hareketlilik, bilgi dolaĢımına da sebep olmuĢ ve basın, haberleĢme vb 

kurumsallaĢmıĢtır.  

“Eski Yunanda polis (kamusal hayat – şehir ve politikanın alanı) ile 

oikos (özel alan – evin, ailenin, çalışmanın ve ekonominin alanı) 

arasında keskin bir ayrım söz konusuydu. Ev hayatı özgürlük değil, 

zorunluluk anlamında doğallıktı ve burada köleler, kadınlar ve çocuklar 

vardı. Özgürlük alemi, özgür erkeklerin bölgesi ise polisti. Burada 

kendilerini eşit düzeyde temsil eden yurttaşlar toplumla ilgili sorunları 

tartışırlardı. Ancak, polisteki özgür vatandaşların konumu, hayatın 

yeniden üretiminin, köle ve kadınlarının hizmetlerinin bölgesi olan 

oikostaki despotluklarına bağlıydı; yine de yurttaşlar görünüşlerini ve 

kimliklerini poliste kazanırlardı. Ortaçağ Avrupası‟nda Eski Roma‟dan 

gelen res privatus ve res publica terimleri kullanılmasına rağmen, 

anlatımlarında değişiklik olmuştur. Res publica halkın genel olarak 

tasarrufta bulunabileceği mülkler anlamında kullanılırken, privati ticaret 

dışı mal anlamına geliyordu.”
88
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VatandaĢ olarak tanımladığımız bireylerin ancak toplumsal çevrelerinde herhangi bir 

sınırlama olmaksızın hemen herkesi ilgilendiren sorunlar hakkında birbirleriyle 

etkileĢimde bulunabildiklerinde bir kamusal alandan bahsedilebilmektedir.
89

  

Günümüzde kamu ve kamusal kavramları çok farklı anlamlarda 

kullanılmaktadır. Yine de kamusal iliĢkiler en yaygın anlamıyla özel alan kabul edilen 

ev sınırlarının dıĢındaki iliĢkileri ifade etmektedir. Dolayısıyla ev dıĢında kalan kamusal 

hayat kapitalist iĢletmeleri ve bürokrasiyi kapsamaktadır. Bununla birlikte herkes açık 

toplantılara da kamusal demektedir.
90

 Ekonomik hayattaki dönüĢüm yaĢam alanlarını 

ikiye bölerken, on yedinci yüzyıl itibariyle ve halkın oluĢumuyla devlet ve devletle 

iliĢkili olanı, bununla birlikte basını, ifade etmek için kamusal kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Habermas kamusal alanı, "özel şahısların, kendilerini ilgilendiren ortak 

bir mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartışma içine girdikleri ve bu 

tartışmanın neticesinde o mesele hakkında ortak kanaati, kamuoyunu oluşturdukları 

araç, süreç ve mekânların tanımladığı hayat alanı"
91

 olarak tanımlar. Endüstri 

devriminin getirdiği iĢbölümü, uzmanlaĢma ve farklılaĢma ile topluluk yapısı çözülmüĢ 

ve bireye ait olan özel alan ortaya çıkmıĢtır. Modernite, kapitalizm ve ulus devletin 

egemen bireyinin ortaya çıkıĢıyla belirlenmiĢtir. Yeni demokratik düzene katılım için 

bireyler birbirlerinden, ailelerinden, klanlarından, Ģehirlerinden koparılmasıyla birey 

söylemi ortaya çıkmaktadır. Özel alan devlet aygıtının dıĢından yer alan bir alanı ifade 

etmektedir. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren özel yaĢamın kamusal alana taĢtığı 

görülmektedir.  

Etzioni‟ye göre ise mahremiyetin mutlak bir hak olduğu iddia 

edilememektedir. Çünkü bir birey yalnızca bireysel haklarını korumaktan sorumlu 

değildir. Bir birey toplumun bir parçasıdır, diğer bireylere karĢı da sorumlulukları vardır 

ve hiçbir bireyin bireysel hakları kamu yararının üzerinde olmamalıdır. Dolayısıyla 

kamusal denge ve düzen için mahremiyetin azaltılabileceğini ve bunun da devlet 
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denetimini azaltacağını belirtmiĢ ve “daha az mahremiyet daha az hükümet” ifadesini 

kullanmıĢtır.
92

 

Mahremiyet ihlâli konusunda Etzioni‟yle hemfikir görüĢlerin dıĢında kalan ya 

da diğer bir deyiĢle gözetlenmenin insanın tepkisi çeken bir yanının olması özgürlük 

alana yönelen bir tehdit olmasından geçmektedir.  

“Burada sınır sözüyle vurgulanan, bireysel etkinliğin önüne koyulmuş 

toplumsal bir bariyeri ya da engellemeyi değil; özgürce yaşama yetisinin 

optimum düzeyde gerçekleştirilmesini ve insan yaşamına özgü bazı en 

temel edimlerin olabilirlik derecesini ifade eder. Sınır, bireysel yaşamın 

koşullarının özgürlük bilinciyle taçlandırıldığı bir meşruiyet alanını 

çerçevelemek yanında; gizlilik yöneliminin özgürlük yöneliminden ayrı 

düşünülemeyecek bir olgu olduğunun altını çizer. Bu sınır (ve bir anlamda 

“sır”) duygusu olamadan, özgürlüğün hiçbir türü gereği gibi tarif 

edilemez. Sır, düne kadar itidal üzere kurulu “sahne dışı” bir yaşamın, 

kutsalın, kendi kabuğuna çekilme arzusunun az çok mazur görülebileceği 

bir olguyken ve toplumun geri kalanı tarafından belli ölçülerde onay 

görürken; günümüzde, suiistimalci uygulamaların en ince dokularına 

kadar aşındırdığı bir bölgedir aynı zamanda.” 
93

 

 Mahreme olan ilgiyi değerlendirirken yalnızca ahlaki boyutu düĢünmemek, 

kültürel, politik, ticari ve ideolojik boyutlarını da düĢünmek gerekmektedir. Yeni 

teknolojiler, iktidarın bireyler üzerindeki denetim gücünü arttırırken dev Ģirketlerin 

çıkarlarına hizmet etmektedir ve bu politik yüzünü gözler önüne sermektedir. Gözetim 

teknolojileri, özel alanda kalanların tüketim kültürünün bir parçası haline getirdiğinden 

mahremiyete ticari bir nitelik kazandırmaktadır. Bununla birlikte ideolojiktir ve 

siyasilerin özel yaĢamlarındakileri kamusal alanda ifĢa edilerek siyasi bir rant 

oluĢturulmaktadır:
94

  

“Bireyin özel yaşam alanına giren hisleri, cinselliği, aile ilişkileri, 

hastalıkları, inançları, meslek sırları, planları, mektupları, yalnızlığı, 

yatak odası vb özelliklerinin eriştiği alenilik düzeyi o noktaya varmıştır ki 

artık davranışı gizli tutma iradesinin perdelediği varsayılan kutsanmış 
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öznelliğin de hiçbir muteber tarafı kalmamıştır. Adorno geçen yüzyılın 

ortalarında gibi modern birey için artık inzivaya çekilebileceği hiçbir özel 

mekânın, yuvanın, sığınılacak hiçbir yerin kalmamış olduğunu 

saptamıştır.” 

 BiliĢim teknolojileriyle özel hayata daha çok nüfuz eden iktidar, görünmez olduğu 

ölçüde kapsama alanını geniĢletmektedir. Mahremiyetin niteliğinin değiĢimde lokomotif 

gücü oluĢturan biliĢim teknolojileridir ve bununla birlikte özel alanını koruma 

konusunda ısrarcı davranmayan bireylerdir. Mahremiyet algıları dönüĢen bireyler artık 

özel yaĢamlarını rahatça kamusal alanda ifĢa eder olmuĢlardır. Dolayısıyla toplumsal ve 

bireysel yaĢama dair olanlar birbirine karıĢır olmuĢtur. Bireylerin özel yaĢamlarının 

sınırını eriten, kamusal alanın çöküĢünü getiren gözetim teknolojilerine olan 

yaklaĢımlarında korku kültürünün ve gözetime yönelik kullanılan teknolojik araçların 

gündelik yaĢamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Gizlilik ve davranıĢların görülebilirliği zaman ve mekâna dağılmıĢ halde iken 

gözetim bu zaman mekân dağılımındaki yoğunluğu görülebilirlik üzerinde 

yoğunlaĢtırmaktadır. Gözetimin yayılımıyla birlikte bireyler kiĢisel verilerinin 

paylaĢılması ya da dolaĢıma sokulmasına izin vermek suretiyle mahremiyetlerinin 

sınırlarından içeriye sızılmasına izin vermektedirler. Örneğin, indirimlerden, 

kampanyalardan vb. haberdar olabilmek için kiĢisel verilerini paylaĢıma kendi 

istekleriyle sunmaktadırlar. Bu paylaĢımı yalnızca izin verdikleri kurum tarafından mı 

kullanılacağı ya da baĢka kurumsal iĢletmeler ya da kamu kuruluĢlarıyla paylaĢıp 

paylaĢılmayacağı konusu ise belirsiz kalmaktadır. Yasal perspektiften bakıldığında 

mahremiyeti korumaya yönelik birçok yasa olağandıĢı durumlarda devletin ve devlete 

bağlı kurumların mahremiyet sınırlarını aĢabileceği hakkını saklı tutmakla birlikte keyfi 

olarak bu tarz müdahalelerin yapılamayacağını ifade etmektedir. Bu manzaraya 

bakıldığında ortaya çıkan soru iĢareti keyfi olup olmadığının nasıl denetlendiği ve 

keyfinin sınırlarının ne olduğu yönünde olacaktır. Üstelik bu yasalar resmi veri 

bankalarının denetleyecek nitelik göstermekte ve ticari gözetimin gözetim alanına pek 

dokunmamaktaydı. BiliĢim teknolojilerinin insan hayatına giriĢiyle bu sorun çözümden 

iyice uzaklaĢmıĢtır. Kamusal alan ile özel alan arasında bir sınır niteliğinde olan ev 

duvarları biliĢim teknolojileriyle fiziksel anlamda yıkılmadan aĢılmıĢtır. Devlet yalnızca 
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oy verme kapasitesini ölçtüğü anda bile kimlerin kimlerle nerede yaĢadığını bilir fakat 

ticari kurumların bu konudaki veriye ulaĢımı neredeyse devleti aratmamaktadır. Ticari 

kurumlar bireylerin maddi durumları ve her hanenin tüketim tercihlerini kolayca analiz 

edebilmekte, dolayısıyla devletin elindeki verileri elde etmesini sağlayan teknolojiler 

tek merci tarafından kullanılmamaktadır.   

Ġnsanın temel haklarından biri olan ve özgürlükle yanyana giden mahremiyet 

olgusu, biliĢim teknolojilerinin yarattığı imkânlar ve iktidar iliĢkilerinin artan denetim 

ve doğru orantılı olarak da artan gözetim iĢtahıyla, aĢınmıĢtır. Mahremiyet ihlâline, 

gözetleyenin yanı sıra gözetlenenin de katılımda bulunması, sözkonusu durumu bir 

sorunsal haline getirmektedir.  

Gözetim hak ve hukuk bağlamında değerlendirildiğinde ve bireyin özgürlük ve 

mahremiyetini korumak sözkonusu olduğunda, öncelikli yöntem yasal olarak konuyla 

ilgili düzenlemelerin oluĢturulması ve bu kapsamda koruma sağlanması olmaktadır.  

Yasal düzenlemelerin gözetimle iliĢkili olan tarafı mahremiyet hakkı ve kiĢisel veri 

üzerinde bireyin inisiyatifini koruma hakkı çerçevesinde olabilmektedir. Bunun peĢi sıra 

irdeleneceği gibi bu yasal düzenlemeler kısmi bir sınırlama getirse bile, iktidarın kendi 

veri kanallarını kendi elleriyle kapatmayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla 

yasal düzenlemelerin gözetim alanında ciddi bir karĢı koyuĢ sergilememesi sebebiyle, 

kamuoyu çerçevesinde direniĢler sözkonusu olmaktadır. Bu direniĢler bireysel bazda 

teknik önlemler olarak oluĢabilir, fakat bunun ötesinde, daha kuvvetli hali, toplumsal 

hareketlerdir. Gönüllü çalıĢmalar, çeĢitli organizasyonlar, medya desteğiyle oluĢturulan 

tepkiler, bunlara örnek teĢkil etmektedir. 

Uluslararası Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ndeki 17. Madde Ģu Ģekildedir: “Hiç 

kimsenin mahremiyeti, ailesi, evi veya haberleşmesi keyfi ya da hukuk dışı müdahalelere 

konu olamaz ve şeref ile itibarına hukuk dışı saldırı yapılamaz.” Fakat günümüzdeki 

mahremiyet tartıĢmaları kiĢisel veri eksenine taĢındığı için mahremiyeti korumaya 

yönelik yasal düzenlemelerin kiĢisel veri kapsamında yapılması gerekmektedir. 

Bireylerin mahremiyet haklarını koruma altına alan mahremiyet yasası, kiĢisel 

verilerin farklı amaçlar doğrultusunda devlet ya da özel organizasyonlar tarafından 
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toplanmasına sınırlama getirmek amaçlı oluĢturulmuĢtur. Bu yasa toplanan ve 

depolanan verilerin türünü düzenlemeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla mahremiyet 

yasasının iĢlevi verilerin bilgisayarlarda tutulmasını önlemek değil sınırlamak olmuĢtur. 

Almanya‟da Hesse Eyaleti 1970‟te bir Veri Koruma Yasası kabul etmiĢtir. 

1972‟de Ġsveç Tanıtım ve Resmi Belgelerin Gizliliği Parlamento Komisyonu, 

Bilgisayarlar ve Mahremiyet konusunda bir rapor yayınmıĢ ve dünyadaki ilk ulusal veri 

koruma yasası 1973‟te Ġsveç tarafından kabul edilmiĢtir. Kanada‟da da Mahremiyet ve 

Bilgisayarlar konusunda çalıĢan Kanadalı özel bir komisyon aynı yıl kendi raporunu 

yayınlanmıĢtır. 1973‟de Amerika Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Kayıtlar, 

Bilgisayarlar ve YurttaĢların Hakları baĢlıklı raporunu yayınladı. 1974‟te Fransız Adalet 

Bakanlığı BiliĢim ve Özgürlükler Komisyonu‟nu kurulmuĢtur. Farklı ülkelerde farklı 

isimlerde ya da farklı detaylarla hayat bulan mahremiyet yasalarını ortak paydada 

birleĢtiren bilgisayarların yalnızca kiĢisel verileri saklayan bir ortam olarak kullanılması 

değil, bilgisayarların verileri bir araya getirme, iĢleme niteliğinin olmasıdır. Çünkü 

burada mahremiyeti tehdit eden verilerin tek baĢlarına oluĢturdukları anlamlar değil bir 

araya geldiklerinde oluĢturdukları enformasyondur. Dolayısıyla mahremiyet yasaları 

bilgisayarların veriler üzerindeki uygulamalarını düzenlemektedir.
95

 

Lindop Komitesi‟nin 1978 yılındaki çalıĢmasında yer alan ilkeler aslında 

mahremiyet yasasının temelini oluĢturmakta ve kiĢisel verilerin dolaĢımıyla ilgili olması 

gerekenleri en yalın haliyle belirtmektedir. Bu ilkelere göre veri yasal ve adil bir 

biçimde elde edilmeli; tanımlanmıĢ ve meĢru amaçlar için kullanılmalı; uygunsuz 

yollardan ifĢa edilmemeli; amaçlar doğrultusunda yeterli, sınırlı ve geçerli nitelik 

taĢımalı; doğru ve güncel olmalı; amaç için zorunlu olan süreden daha uzun bir süre 

tutulmamalıdır. Bu ilkelerin devamında veri öznesinin haklarıyla ilgili belirtilenler ise, 

veri özneleri verileri eriĢim hakkı ve yanlıĢ verileri düzeltme ya da silme hakkının 

olmasıdır. Lindop Komitesi‟nin baĢkanı Sir Norman Lindop 1978‟de yaptığı bir 

konuĢmada der ki: “Orwell‟ın 1984‟ünün hemen köşeyi dönünce karşımıza 

çıkacağından korkmadık ama bazı ürkütücü gelişmelerin epey çabuk ve çoğu kişi ne 

olduğunun farkına varmadan olabileceğini hissettik.”  
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11 Eylül ile mahremiyet ihlâllerini kanuni çerçevede de serbestleĢtiren anti-

terör yasalarının aĢındırdığı mahremiyet alanı, mahremiyet yasalarıyla ancak 

göstermelik bir Ģekilde kapatılmıĢtır. Anti-terör yasaları kapsamında internet servis 

sağlayıcıları internet ve mail kayıtlarını gerektiğinde güvenlik güçlerine vermek üzere 

saklayacak ve çeĢitli kuruluĢlarca tutulan bireysel veriler gerektiğinde tüm devlet 

kuruluĢlarıyla paylaĢılacaktır. Bu yasalar mahremiyet hakkını ihlâl etmekle kalmamıĢ 

birçok bireysel hakkı delecek düzeye getirilmiĢtir. 

“Sosyo-politik ve kültürel eğilimler paralelinde, bir yandan dinin modernite 

içinde yitirdiği önemi yeniden kazanması diğer yandan da çoğulculuk ve yerelleşme 

paralelinde etnik kimliklerin kabul görmeye başlaması gibi eğilimler sonrasında, öz-

kültürlere dönüş ve medeniyetler çatışması gibi motifler ışığında küresel terör eylemleri 

büyük bir hızla tırmanışa geçmiştir.”
96

 Terör eylemlerinin artıĢa geçmesiyle, iktidarlar 

teknolojiyi istihbarat amaçlı kullanımlarını yoğunlaĢtırmıĢlardır. 11 Eylül saldırılarının 

ardından, gözetim sınırlarını daha da geniĢletmek isteyen ABD, anti-terör yasaları 

kapsamında gözetimin önündeki yasal engelleri de kaldırmıĢtır. Ayrıca, ABD‟de 

önleyici müdahale olarak resmiyet kazanan kavram ise bir terör eylemi ya da saldırısı 

olmaksızın tehdit oluĢum esnasındayken bile yok etme hakkının olduğu hakkını ifade 

etmektedir.  

ABD, Milli Güvenlik GiriĢ ÇıkıĢ Sistemi adlı ülke giriĢ ve çıkıĢlarında bilhassa 

Müslümanları fiĢlemeye yönelik bir sistem kurmuĢtur. Parmak izleri alınan, fotoğrafları 

çekilen kiĢiler, Göçmen ve VatandaĢlık Dairesi‟ndeki (INS) iĢlemler sırasında farklı 

gerekçelerle tutuklanmıĢlardır.  

11 Eylül saldırısının hazırlandığı döneme ait bir konuĢmanın, NSA tarafından 

kaydedildiği, fakat bu kayda saldırıdan sonra ulaĢılınca, istihbarat birimleri üzerindeki 

sorgulamalar artmıĢtır ve Amerika istihbarat önlemlerini arttırmıĢ ve buna uygun yasal 

düzenlemeleri gerçekleĢtirmiĢtir. Tüm bu düzenlemeler, 2 Ekim 2001‟de Vatanseverlik 

Yasası olarak da bilinen “Terörizmi Engellemek ve Durdurmak İçin Gereken Uygun 

Araçları Sağlayarak ABD‟yi Birleştirme ve Güçlendirme Yasası” (Patriot-Provide 

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) ile yürürlüğe girmiĢtir. 
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ABD yalnızca ülke çapında değil, küresel çaptaki istihbarat ağıyla, büyük birader olarak 

nitelendirilecek düzeye eriĢtiğini söylemek abartılı olmayacaktır.  

Söz konusu yasa ile bilgi edinimi ve paylaşımı hedefiyle mahremiyet ihlâlleri 

gerçekleĢirken, sınır kontrolü ve göçmenlik prosedürleri ile göçmen bürolarına 

yabancıları soruĢturma yetkileri arttırılmıĢtır. Ceza hukuku ve uygulaması yolundaki 

prosedürler alanındaki değiĢimler de ceza kanunundaki düzenlemeler ve terör 

suçlularını tutuklama/cezalandırma konusunda yasa uygulayıcıların yetkilerini 

arttırmıĢtır. Bunlarla birlikte, güvenlik birimlerince terör örgütlerinin yapısını 

zayıflatmaya yönelik enformasyonun elde edilebilmesi için tüm istihbarat kayıtlarının 

FBI inisiyatifinde paylaĢıma sunulması ve bir konu hakkında araĢtırma yapmak üzerine 

yetkilendirilmese dahi konu üzerinde çalıĢabilme hakkı bu yasa kapsamında hayat 

bulmuĢtur. Bu yasa öncesinde, FBI ancak yetkilendirildiği konu çerçevesinde araĢtırma 

yapabiliyorken, büyük jürinin bilgilerini ve dinleme kayıtlarını baĢka birimlerle 

paylaĢma yetkisine de sahip değildi.  

Anti-terör yasaları kapsamındaki “Terörizme Karşı İç Güvenliği Sağlama 

Yasası” teröristlere enformasyon akıĢını sağlayan elektronik istihbarat imkânlarının 

kaldırılmasını kapsamaktadır. Bu hedef doğrultusunda oluĢturulan sistem, eyalet ve 

federal birimler arasında enformasyon akıĢını sağlayacak biçimde tasarlanmıĢtır. 

Türkiye‟de ise 2004 yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bireyleri 

ĢeffaflaĢtırma çabaları yasal platformda da hayat bulmuĢtur. 

Tüm bunların yanında elektronik ortamda kitlesel gözetim artmıĢ, bireylere ait 

eğitim, sağlık, finans kayıtları gibi her tür kiĢisel verilere ulaĢılması ve internet 

üzerindeki iletiĢimi izleme alanında geniĢ yetkiler tanınmıĢtır. Bunun yasal dayanağı 

ise, anti-terör yasaları kapsamında, servis sağlayıcılarının istenildiğinde istihbarat 

birimleri ve güvenlik güçlerine vermek için e-posta kayıtlarını bir yıl boyunca 

saklamalarını ifade eden yasa hükmüdür. 

Anti-terör yasaları kapsamında yasal düzlemde de meĢrulaĢan gözetime 

karĢılık kiĢisel verileri korumaya yönelik gerçekleĢtirilen yasal düzenlemelere bakılacak 
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olursa, Türkiye, AB ve ABD olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.  

Türk anayasası kapsamında özel hayat ve kiĢisel verilferi koruma altına alan 

madde 19 özel hayatın ve aile hayatının gizliliğinin korunması kapsamaktadır; madde 

20 ise kiĢisel bilgilerin korunmasını kapsayan maddedir. KiĢisel veri denildiğinde bir 

kiĢinin belirlenebilmesini sağlayan her tür veriyi içermektedir. BiliĢim teknolojilerinin 

kullanımıyla birçok alanda paylaĢıma açılan ya da kolayca ele geçirilebilen kiĢisel 

verileri koruma kapsamına alacak bir yasa ihtiyacı doğmuĢtur ve önceleri yalnızca özel 

hayatı koruyan yasa oluĢturulmuĢken kiĢisel veri korumaya yönelik bir madde de 

eklenmiĢtir. KiĢisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı‟ndaki 20. Madde Ģöyle 

söylemektedir:
 97

  

“(1) Herkes kendisiyle ilgili kişisel bilgi ve verilerin korunması hakkına 

sahiptir. (2) Bu bilgiler, ancak kişinin açık rızası veya kanunla öngörülen 

meşru bir sebebe dayalı olarak kullanılabilir. Herkes, kendisi hakkında 

toplanmış olan veya kayıtlarda yer alan bilgilere erişme, bunlarda 

düzeltme yaptırma ve bu bilgilerin amaçları doğrultusunda kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.”  

HaberleĢmenin gizliliğini ihlâl, kiĢiler arasındaki konuĢmaların dinlenmesi ve kayda 

alınması, özel hayatın gizliliğini ihlâl, kiĢisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka 

aykırı olarak verme veya ele geçirme, verileri yok etmeme gibi maddeler Türk Ceza 

Kanunu‟nda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, 5651 sayılı internet ortamında yapılan 

yayınların düzenlemesi ve bu yayınlar yoluyla iĢlenen suçlarla mücadeleye iliĢkin 

kanun da bulunmaktadır.  

Amerika‟da kiĢisel verilerin korunmasına yönelik hiçbir yasal düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu konuda ABD‟nin yaptığı tek uygulama, kurumlardan 

müĢterilerine karĢı onların kiĢisel verilerini istismar etmeyeceğine dair taahhütte 

bulunmasını istemektir. Fakat kuruluĢların taahhütlerini denetleyen bir kurum 

olmamakla birlikte, hiçbir yaptırım da bulunmamaktadır. 
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Avrupa ise kiĢisel veri korumaya yönelik en kayda değer yasal düzenlemeleri 

yapan taraftır. 1995 yılında konuyla ilgili düzenlenen 95/46/EC sayılı Avrupa Konseyi 

ve Avrupa Birliği direktifi içinde bulunulan 2011 yılında yeniden düzenlemek üzere 

olsa bile Ģuan hala 1995 yılındaki düzenleme geçerliliğini korumaktadır. Yasal olarak 

geçerli olan bu direktif, aradan geçen süreçteki teknolojik geliĢmelerin sebebiyet verdiği 

farklı ihlâlleri kapsamamaktadır. Yine de dünya üzerindeki hatrı sayılır düzenlemeye 

bakılacak olursa, ortaya çıkan sınırlamalar Lindop‟u hatırlatacaktır. Genel hatlarıyla 

kiĢisel verilen izinsiz temin edilmemesi, veri öznesinin izni ve haberi olmaksızın 

kullanılmaması ve paylaĢılmaması, veri öznesinin verileri üzerinde geniĢ inisiyatif 

sahibi olmasını içeren ve AB üyesi tüm ülkelerin bunu uygulama zorunluluklarını 

içermektedir. Fakat sözkonusu direktif günümüz teknolojilerine göre düĢünüldüğünde 

koruyuculuğunu kaybetmiĢ sayılmaktadır. Bununla birlikte hem güvenlik kamera ağları 

hem de ulusal kimlik kart kullanımları düĢünüldüğünde bu direktifin AB ülkeleri için 

bile yeterli koruma düzeyine sahip olmadığı görülmektedir.
98

 

Türkiye‟de ve dünyada görünen durum öyle ki, kiĢisel verileri korumaya yönelik 

gerçekten sonuç veren bir yasa bulunmamaktadır. Bunun sebebini yalnızca 

gözetleyenlerin tahakkümlerine ya da gözetlenenlerin yeterince direnmeyiĢlerine 

bağlamadan önce, kiĢisel verilerin gerçekten ne denli nereye kadar korunabileceği 

sorusu üzerinde durmak gerekmektedir. EtkileĢimin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, 

kiĢisel verileri korumak teknik olarak bile güç olmaktadır. Üstelik iktidarların 

menfaatleri doğrultusundaki manipülasyonları da eklenince iĢ içinden çıkılmaz bir hal 

almaktadır. Yine de, toplumun tavrı ve tepkisi, bu uygulamaları yok edemese de en 

azından erteleme ya da kısıtlama Ģansını yaratmaktadır.   

 

 Lyon gözetim karĢıtı hareketlere dikkat çekmeden önce, meydan okuma 

kavramıyla belirttiği dayatmanın hem gözetim ile yapıldığını hem de gözetime karĢı 

yapıldığını; dolayısıyla gözetim ve meydan okuma bir arada kullanıldığında çift taraflı 

bir anlama sahip olduğunu ifade etmektedir. Gözetimin dayatılan olması noktasındaki 

sosyolojik analizde karĢımıza çıkanlar, sanayi sonrası toplumun gizlilik söylemi, 
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Marx‟ın kapitalist toplum ya da Weber‟in bürokratik toplumda yaklaĢımlarındaki 

denetim söylemi ve Foucault yaklaĢımıyla iktidar söylemi olmaktadır. Gözetime karĢı 

dayatılan meydan okuma, gözetim sistemlerini sınırlamak gibi teknik olarak 

gerçekleĢtirilebileceği gibi, kamuoyu bazında bir seferberlik Ģeklinde de olabilmektedir. 

Teknik olarak gerçekleĢtirilebilecek olan, Ģifreleme, güvenliğin arttırılması, veri koruma 

ya da gizlilik yasalarını kapsamaktadır. Diğer Ģekli ise, insan hakları ve tüketici grupları 

faaliyetlerini kapsamaktadır. Ġlki içinde kabulleniĢi barındırırken, diğeri kökten direniĢi 

barındırmaktadır.  

Gözetleme pratiklerinin çoğu toplum tarafından tehlikesiz olarak görülebilir ya 

da farkındalık düzeyi geliĢmemiĢ olanlar için tepki duyulmaksızın kabul edilebilir. Yine 

de bazı gözetleme uygulamaları tehdit algısı oluĢturabilmektedir. Tehdit algısının 

doğurduğu karĢı çıkmalar, direniĢler bile genellikle Ģikâyetlerle sınırlı kalmaktadır.  

Gözetime karĢı tepkiler, çoğunlukla politik özgürlüklere ya da iĢçi haklarına 

dayansa da, ticari gözetimin yükseliĢiyle tüketicileri denetim altına alma alanında da 

gösterilerbilir. Fakat tüketicinin gözetimine yönelik tepkiler, tüketicilerin farkındalığı 

ile birlikte artıĢa geçse de, bu artıĢ gözetleyen tarafın fırsat artıĢından hep daha geride 

kalmaktadır.
99

 Gözetime karĢı direniĢten ya da tepkiden bahsedildiğinde ortaya çıkacak 

olan hareketlerin geniĢ bölümü mahremiyet ihlâline tepki olarak doğmakta, politik 

konularla bağlantılı olarak hayat bulmakta ve gözetim farkındalığını oluĢturmak için 

uluslararası platforma yayılma eğiliminde olan sosyal hareketler oluĢturulmaktadır.   

Bilgisayar kullanımıyla verilerin bilgisayar ortamında toplanması ve 

depolanmaya baĢlanmasına karĢılık gelen 1960‟lı yıllardan itibaren mahremiyeti 

koruma çatısı altında adil veri kullanımı faaliyetleri; Ġngiltere‟de Veri Koruma Kaydı 

ile, Ġsviçre‟de verileri toplayanlarının lisanslandırılmasıyla, Almanya‟da halkın kamu 

yetkililerinden Ģikayetlerini incelemek üzerine atamıĢ olduğu kiĢiler ile, Kanada‟da 

Mahremiyet Komisyonu ile ve Amerika‟da da mahkemeler ile kendini göstermiĢtir. 

Tüm bu faaliyetlerin prensip edindiği hususlar; kiĢisel verinin nasıl elde edileceği, 

verilerin sorumluluğu, veri toplama nedenlerinin Ģeffaflığı, veri sahiplerinin bilgisi ve 

izni dâhilinde alınabilriliği, sınırları, değiĢtirilmesi ile kullanım dıĢı kalması 
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durumlarının veri sahibi inisiyatifinde olması, verilerin tutulma süresi ve verilerin 

güvenliği çerçevesinde çizilmiĢtir.
100

 Burada görülen o ki, uluslararası platformda veri 

koruma adına oluĢturulan tüm prensipler Lindop Komitesi‟nin belirlediklerinden çok 

farklı değildir ve bu sebeple Lindop Komitesi‟nin maddelerini tüm bu kiĢisel veriyi 

korumaya yönelik faaliyetlerin atası olarak konumlandırmak yerinde olacaktır. 

Tüm kiĢisel veri koruma hareketleriyle tutarlı davranıĢlar sergileyen kurumlara 

örnek olarak, American Express, veri tabanlarındaki verileri devlet ve devlete bağlı 

kurumlar ile paylaĢıp, karĢılaĢtırılmasına olanak vermeden önce müĢterilerini 

bilgilendireceği konusundaki anlaĢmayı New York devlet mümessiliyle yapmıĢtır; ya da 

Kanada‟da bulunan birçok banka müĢterileriyle paylaĢmak üzere mahremiyet 

politikalarını yayınlamaktadır.
101

 Veri korumaya yönelik davranıĢları sergileyen 

Ģirketlerin bile aslında veritabanlarını doyuracak verilere her daim aç oldukları 

unutulmamalıdır ve bu politikaların güven oluĢturmaya yönelik izlendiği ihtimali de bir 

komplo teorisi olmaktan oldukça uzaktır. Çünkü bu Ģirketler asla otomasyonda bir 

değiĢikliğe yanaĢmazlar ya da tüketicideki farkındalığı arttırmaya yönelik bir adım 

atmazlar.  

1980‟li yıllardan itibaren internetin dünyayı sarmasıyla birlikte, iletiĢimin 

kazandığı hız ve sınırları aĢma kabiliyetinin yoğunlaĢmasıyla 1960‟lı yılların veri 

koruma faaliyetleri oldukça cılız kalmıĢlardır. Lyon internet kablolarının kiĢisel veriler 

için fazla gözenekli olduğunu ve verilerin gözenekler arasındaki yolculuklarıyla tüm 

dünyaya yayıldıklarını ifade ederek, internetin veri paylaĢımına getirdiği ivmeye dikkat 

çekmektedir. Fakat bu ortamda bile mahremiyetin korunabileceğini iddia eden David 

Chaum, 1990‟lı yıllarda “Elektronik Mahremiyeti BaĢarmak” adlı kitabında kör imza 

teknolojisinden bahsetmektedir. Bununla birlikte, Chaum, biyoteknolojinin 

organizasyonlar değil bireyler yanlısı kullanımının taraftarıdır. Chaum‟un çalıĢmaları 

kiĢisel veriyi korumaya yönelik gönüllü hareketlere örnek verilebilmektedir. Chaum 

gibi teknik çare üretme yolundaki gönüllü hareketlerin ve hükümet faaliyetlerinin 

yanısıra, popüler grupların gözetime karĢı meydan okuma hareketleri de bulunmaktadır. 
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Bunun en bilinen örnekleri Ġsveç ve Avustralya‟daki vatandaĢ kartlarına karĢı ortaya 

çıkan toplumsal tepki ve medya hareketleridir.  

Hükümetten bağımsız olarak kurulan ve gözetime karĢı meydan okuyan 

topluluklar; Argedaten (Avusturya), Avustralya Mahremiyet Kurumu, Kanada 

Mahremiyet ĠletiĢim Ağı, Elektronik Mahremiyet Bilgi Merkezi (Amerika), Infofilia 

(Romanya), Yeni Zelanda Mahremiyet Kurumu, Stiching Waakzaamheid 

Persoonregistratie (Hollanda) ve BirleĢik Devletler Mahremiyet Konseyi‟dir.
102

 Bu 

oluĢumları vücuda getirenler kiĢisel verilerin hem ticari hem de tıbbi alanda 

güvenliğinden Ģüphe duyanlar, sivil özgürlükçüler, bilgisayar alanında bu 

otomasyonların altyapısına hâkim olan profesyoneller, sosyal bilimciler, gazeteciler, 

vb.dir. 1990‟lı yılları müteakiben sosyal hareketler, yoğun olarak internet üzerinde 

hayat bulmaya baĢlamıĢtır. Ġnternet üzerinden düzenlenen hareketlerin en büyük ilk üç 

örneğini, Lotus‟un “Household Marketplace” yazılımına, Lexis-Nexis P-TRAK ve 

kimlik belirleyicisiyle Pentium III‟e karĢı olan tepkiler oluĢturmaktadır. Tepki 

uyandıran bu uygulamalardan ilk ikisi bireyin ev yaĢamına dair büyük ölçüde kiĢisel 

veriyi iletme olanağını sağlamaktayken, diğer örnek ise kimliği belirlenebilen 

kullanıcılara bağlanabilen kiĢisel bilgisayarın izlenebilirliğini geliĢtirmiĢtir.  

Bir gazeteci olan Simon Davies‟in çabalarıyla kurulan Uluslararası 

Mahremiyet, mahremiyeti en çok ihlâl eden organizasyonlara Büyük Birader ödülünü 

vermeyi bir mücadele yolu olarak seçmiĢtir ve bu ödülünü sunduğu kuruluĢlar böylece 

bir nevi ifĢa edilerek tüketici farkındalığını arttırmaya yönelik adım sayılabilmektedir. 

Microsoft da bu ödüle layık görülen organizasyonların baĢında gelmektedir.  

Ne hükümet eliyle oluĢturulmuĢ yasalar ya da kurumlar, ne gönüllü hareketler, 

ne hükümetten bağımsız grupların hareketler, ne de bireysel tepkiler gözetimi 

sınırlamayı ciddi anlamda baĢarabilmektedir. Bu yönde elde edilen baĢarılar, atılan 

önemli adımlar, kazanılan farkındalıklar olsa dahi çoğu mevcut durumu kurtarmaya 

yönelik aktiviteler olmuĢ, kökten çözüm üreten ya da engellen bir yapı 

sergileyememiĢtir. DireniĢin sınırlı kalmasının sebebinin ne olduğuna dair cevabı 
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ararken dikkat çekecek olan bir husus, gözetimin avantaj kazandırdığı taraf olan 

gözetleyenlerin bundan vazgeçmeme mücadelesi ve farklı yollardan sağladığı toplumsal 

teĢvikler olacaktır. Yine de sorunun tam yanıtını tek taraflı bir faaliyette aramak taraflı 

bir bakıĢ açısı olacaktır. Objektif bakıldığı vakit görülecektir ki gözetlenenlerin farkında 

olsalar dahi bunu tolere etmelerinin sebepleri vardır. Öncelikle önceki bölümlerde de 

bahsedilmiĢ olan ve su götürmez bir gerçek olan gözetimin özellikle güvenlik alanında 

sağladığı olumlu katkılardır. Bununla birlikte güvenlik çerçevesinin dıĢında kalsa da, 

insan hayatında vazgeçilmez derecede alıĢkanlık yaratmıĢ olan teknolojilerin 

kullanımınından vazgeçilmemesi, bir nevi gözetime izin verilmesidir. Dolayısıyla keyfi 

ya da mecburi olarak bazı teknolojilerin kullanım hali, gözetleyenlerin iĢtahıyla ve 

gözetime karĢı günbegün geliĢtirdikleri yollarla birleĢince toplumsal hareket ya da yasal 

düzenlemeler oldukça cılız kalmakta ve ancak belli baĢlı uygulamaları 

engelleyebilmekte ya da ancak erteleyebilmektedir. 

 

3.2.3. Gözetime Yönelik BiliĢim Teknolojileri 

 

Tüm teknolojiler için geçerli olan bir yaklaĢımla bakılırsa, görülecektir ki; 

teknoloji ve toplum iliĢkisi kurulurken ikisinin birbiri üzerine etkisi ve olumlu olumsuz 

yanları üzerine belirtilmiĢ onlarca görüĢ vardır. Fakat burada gözetim çerçevesinden de 

değerlendirildiği vakit konuyla ilgili önem arz eden nokta Ģudur: söz konusu 

teknolojinin sonuçları ve etkilerinden öte onu biçimlendiren siyasi, ekonomik ve 

kültürel kökenleri vardır. Teknolojiyi olumsuz ya da olumlu değerlendirmeye yol açan 

etkenler ise teknolojinin kendi özellikleri değil bu siyasi, ekonomik ve kültürel 

bağlamda nasıl kullanılabileceği ve nasıl sonuçlar doğurabileceğidir. 

BiliĢim teknolojilerinin üretimini sağlayan ülkeler ekonomik anlamda elde 

ettikleri gücün yanı sıra dünya çapında lider ülkeler olmaktadırlar. Dolayısıyla hem bu 

teknolojilerin yuvası hem de küresel anlamda lider olan ülkeler daha az geliĢmiĢ ülkeler 

üzerinde yalnızca teknolojiyi kullanarak bile denetim sağlayabilmektedirler.  
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Sözkonusu teknolojilerin sınıflandırılmasını OTA
103

 Ģu Ģekilde yapmıĢtır: 

“İşitsel gözetim, telefon dinleme aletleri ve gizli mikrofonlar gibi minyatür 

ileticiler ile telli sistemleri kapsar. Görsel gözetim, fotoğraflamayı, 

televizyonu (kameralar gibi), karanlıkta da gören aygıtları ve uydu temelli 

gözlemi kapsar. Veri gözetimi, dağıtılmış bilgi işlem, bilgisayar ağları, 

uzman sistemler ve örüntü tanıma gibi yazılımların o bildik zeminini kapsar. 

Algılayıcı teknolojisinin ise çeşitli türleri vardır: manyetik, sismik, kızılötesi, 

mekânik gerilim ve elektromanyetik. Öteki aygıtlar arasında, telsiz halk 

bandı, taşıtların yerini saptama sistemleri, manyetik şeritler, poligraflar, 

insan sesindeki psikolojik gerginliğin analizi, konuşma anlama, lazer yol 

kesme ve telsiz alır.” 

Fakat yukarıdaki sınıflandırma günümüz için geçerliliğini sürdürememektedir. OTA 

1995 yılına kadar varlığını sürdüren bir yapı olması sebebiyle bu gruplamanın da 

güncellenmeye ihtiyacı olmuĢtur. Bu çalıĢmada yukarıdakine benzer ama daha güncel 

nitelikte kapsayıcılığı olan bir gruplandırmaya gidilmiĢtir. 

Bilgisayarlar, internet, veritabanları, uydular, cep telefonları, istihbarat 

sistemleri, kameralar, kredi kartları, biyoteknolojik araçlar gibi teknolojilerin tümü 

gözetim hedefli kullanılabilmektedir. Her teknolojinin üretilmesindeki itici güç ve 

yaygın kullanım alanı farklı olabileceği gibi belli baĢlıları sayılan bu teknolojiler 

kullanımına göre gözetim teknolojileri olarak da adlandırılabilmektedir. Bu teknolojiler 

günümüzde birbirleriyle bütünleĢik bir yapıya sahiptir ve birçoğu amaç gözetim 

olduğunda bir diğeri olmaksızın düĢünülememekte, eksik kalmaktadır. Örneğin yerel 

ağlar ve uydular birbirleriyle bütünleĢik bir sistem oluĢturabilmekte ya da cep 

telefonlarıyla toplanan veriler veritabanları olmaksızın gözetim için eksik bir kullanım 

yaratmaktadır. Dolayısıyla bu teknolojileri keskin çizgilerle birbirlerinden ayrılacak 

Ģekilde gruplamak mümkün olamamaktadır. Temel özelliklerine ve fonksiyonlarına 

göre gruplanmıĢtır: söz konusu teknolojilerin kiĢisel veri toplamaya yönelik 

kullanımları kiĢisel veri toplama teknolojileri olarak; kamusal alanı çepeçevre saran 

kameralar görsel gözetim olarak; telefon dinleme ve istihbarat sistemleri iĢitsel gözetim 

olarak; biyoteknoloji uygulamaları ise biyolojik gözetim olarak gruplandırılmıĢtır. 
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3.2.3.1. Kişisel Veri Toplama Teknolojileri 

 

Bireylerin kiĢisel verileri toplanarak, veritabanlarında tutulup iĢlenerek elde 

edilen enformasyonlarla oluĢturulan kiĢisel profiller veri imgeleri olarak da 

adlandırılmakta, toplanan her veri bu veri imgelerine eklenerek profiller gittikçe daha da 

detaylandırılarak, denetim aracı olarak kullanılmaktadır. KiĢisel verilerin toplanması ve 

iĢlenmesi konusunda devrim niteliğindeki güç bilgisayarlardır. Enformasyonun saklama 

kapasitesi, iĢlem potansiyeli, veri çağırma ve karĢılaĢtırma kolaylıkları düĢünüldüğünde, 

gözetimin yoğunlaĢmasındaki ve biliĢimsel gözetimin doğuĢundaki lokomotif gücü 

bilgisayarların varlığı oluĢturmaktadır. Bilgisayarları diğer teknolojilerden üstün kılan 

özellik ise hafızları ve birbirleriyle konuşabilmeleridir. Burada konuĢabilmekten kasıt 

iletiĢim ağları vasıtasıyla kiĢisel veriler iletilebilmesidir.  

Ġnsanların gündelik aktivitelerini izlemeyi ve insanları nesneleĢtirme sürecini 

hızlandıran bilgisayarlar, toplanan verilerin saklanması, eĢleĢtirilmesi, geri getirilmesi, 

iĢlenmesi, pazarlanması ve dolaĢtırılmasına olanak yaratarak; isim, numara gibi 

verilerin ötesinde DNA kodları ya da görüntüleri, sesleri içeren gözetimi 

gerçekleĢtirerek, tüm gözetim teknolojilerinin tabanındaki yapıdır. ĠletiĢim ve bilgi 

teknolojilerini gözetlemenin merkezine koyan Ģey bilgisayar uygulama alanları ve 

teknolojik açıdan muazzam büyümedir.
104

 Fakat iĢitsel, görsel ya da biyolojik gözetim 

faaliyetlerinden hangisi söz konusu olursa olsun, bilgisayar gücü her birine dâhil olsa 

da, hangi teknolojiyle birlikte çalıĢıyor olursa olsun gözetlenenin verileri 

bilgisayarlardaki veri tabanlarında tutulmaktadır. Dolayısıyla bilgisayarlar gözetim 

kapsamındaki birincil etkisi düĢünülerek kiĢisel veri toplamaya yönelik teknolojiler 

baĢlığı altına yerleĢtirilmiĢtir. 

Lyon, gözetlemenin yayılmasını ve yeni teknolojilerin oynadığı rolü anahtar 

temalarla açıklar. Dört temadan biri olan koordinasyon çerçevesinde, önceden zaman 

çizelgeleri ve tarifelerle koordine edilen sosyal iliĢkilerin, artık daha çok yeni 
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teknolojiler aracılığıyla geniĢ coğrafik alanlarda ve eĢzamansız bir Ģekilde koordine 

edildiği belirtilmektedir. Dolayısıyla aktiviteler zaman ve mekâna daha az bağımlı hale 

gelmektedir. ĠĢte burada Ģirketlerin, iĢçilerin ya da tüketicilerin ne yaptıkları bilgisinin 

edinilmesi için gözetim önemli bir araç haline gelmiĢtir. BağımsızlaĢan zaman ve 

mekânda aktivitelerin koordine edilmesi, bilgisayarlar yoluyla yapılmaktadır.
105

 

Bilgisayarların vurgusunu daha özel bir tanımlamaya çekmek gerekirse burada 

vurgunun sahibi veri tabanlarıdır. Veri tabanlarını ve iĢleyiĢini sağlayan bileĢenler ise 

bilgisayar, yazılım ve verilerden oluĢmaktadır. Veri tabanları hafızadaki verilerin 

kullanılmasını sağlayan sistemlerdir ve bilgisayarlar üzerinde çalıĢırlar fakat en çok söz 

konusu olan veri tabanları iliĢkisel veri tabanları, birbirleriyle kıyaslanabilen, 

karĢılaĢtırılabilen veri tabanlarıdır. Bu yolla toplanan ve depolanan veriler veri 

bankalarında birbirleriyle iliĢkilendirilmeye baĢlanmıĢ ve veri imgelerinin doğuĢunu 

sağlamıĢtır. MüĢteri profillerine ihtiyacı olan Ģirket, müĢterilerin hareketlerini ve 

bıraktıkları tüm izleri toplayarak karĢılaĢtırarak, tarayarak eksik de olsa bir bütün 

yaratmaya çalıĢır ve sonrasında eksik kalan yerleri tamamlamak için karĢılaĢtırmasına 

baĢka veri tabanlarını çapında devam etmektedir. Özellikle istihbarat servislerinde 

milyonlarca kiĢinin verileri karĢılaĢtırılarak on milyonlarca eĢleĢtirme iĢlemi 

yapılmaktadır. Ġstihbarat hedefli kullanılan ve veri tabanları aracılığıyla enformasyona 

dönüĢtürülen veriler, kiĢisel veri toplama faaliyeti olsa da, daha spesifik bir hedef 

içermekte ve istihbarat örgütlerince yapılarak, istihbarat faaliyetleri altında 

değerlendirilmeye alınmaktadır. Dolayısıyla istihbarat hedefli veri toplamaya yarayan 

gözetim sistemleri baĢka bir baĢlık altında aktarılmıĢtır. 

 Birçok ülke ulusal kimlik kartı kullanım giriĢiminde bulunsa da çoğu zaman 

bunlar sosyal hareketler ya da yasal engellemelere takılmıĢtır. Ulusal kimlik kartlarının 

kullanılması demek verilerin toplanıp veri tabanları arasında karĢılaĢtırılarak 

tümlenmesini gerektirmeyecek kadar hazır bir sunum olur. Fakat bilgisayarların 

birbirleriyle kurabildikleri iletiĢim ile ulusal kimlik kartlarından daha zahmetli de olsa 

veri eĢleĢtirilmesi yöntemiyle kiĢi profillerine zaten ulaĢılabilmektedir. Bilgisayar 

eĢleĢtirmesi yöntemi ile iki ya da daha fazla kaynaktan gelen veriler 

karĢılaĢtırılmaktadır. Fakat ulusal kimlik kartları ya da vatandaĢlık numaraları, 
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iliĢkilendirilen bireyi, ona ait tüm verilerin eksiksiz ve atlanılması mümkün olmayan bir 

Ģekilde verilerini paylaĢma mecburiyeti doğurmaktadır. Ġsveç‟te henüz anne 

karnındayken numaralandırılan çocuk, ölümüne dek tüm vatandaĢlık iĢlemlerini o 

numara ile yapmakta, böylece her hareketi Ģahsıyla iliĢkilendirilerek veritabanlarındaki 

yerini almakta ve veritabanları arasında paylaĢılabilmektedir. 

Günden güne geliĢen yapay zekâ uygulamalarıyla eĢleĢtirilmelerin ötesine 

geçilmesi ve verilerden anlamlandırılması mümkün hale gelmektedir. Verileri 

eĢleĢtirilerek iliĢkiselliklerini ortaya çıkarmanın ötesinde geçilerek enformasyonun 

ötesinde bilgi de bilgisayarlar oluĢturabilmektedir. Tüm bu verilerin depolanması, 

iĢlenmesi, iletilmesi ve anlamlandırılarak enformasyona ulaĢılması süreci karar verme 

sürecini hedeflemektedir. Tüm bu teknolojiler doğru veriler ve doğru enformasyonlar 

aracılığıyla doğru karar vermek ve az risk almak için yapılmaktadır. Karar verme 

sürecine olabildiğince insansız ulaĢabilmek demek hatayı asgari düzeye çekmek ve 

müthiĢ bir zaman kazancı demek olacaktır.    

Veritabanlarında hem verilerin toplanabilmesi hem de dolaĢıma 

sunulabilmesini sağlayan, kiĢisel verileri toplayan yazılımların bireylerin Ģahsi 

bilgisayarlarına sızmasını sağlayan iletiĢim ağlarıdır. ÇeĢitli yazılımlar ya da 

donanımlarca bir bireyin bilgisayarındaki veriler ya da internet üzerindeki tüm 

aktiviteleri de kayıt altına alınabilmektedir. Örneğin, hem yazılım olarak bilgisayara 

yüklenebilen, hem de donanım olarak klavye ile anakartın arasına yerleĢtirilerek çalıĢan 

bir tuĢ takip programı olan keylogger‟lar aracılığıyla, klavyeyi kullananların yazığı 

harfleri kayıt altına alınabilmektedir. Keylogger gibi teknolojiler bilgisayara yüklenerek 

internete gerek kalmadan da çalıĢabilmektedir. Fakat bireysel verilere kitlesel eriĢim 

sağlamanın yolu iletiĢim ağları üzerinde yürütülen gözetim faaliyetleriyle daha 

mümkündür. Aksi halde veri tabanlarında toplanan verilerin de insanlar tarafından 

girilmesi mecburi olmaktadır. Fakat internet aracılığıyla toplanan veriler, 

veritabanlarında birikerek, zahmetsizce iĢlenebilmektedir.
106

 

Önceleri askeri bir proje olarak doğan internet küresel çaptaki yoğunluğu ve 

hayatın birçok alanına sunduğu alternatif aktiviteler ile sosyalleĢmenin bir parçası 
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haline gelmiĢ ve bir kamusal alana dönüĢmüĢtür. 2010 yılı istatistiklerinde 1.97 milyar 

kullanıcı sayısına ulaĢan internet, enformasyon toplumunun da olası geleceği olarak bir 

özelliği taĢımaktadır. Bu özellik, elektronik ortamda çok sesliliği sağlayacak olması ve 

katılımcı demokrasiyi sağlayacak olması vaatleridir. Fakat bunların yanında teknolojik 

donanımları olmayan ya da teknolojik alt yapı hizmetleri yaĢadıkları yere ulaĢmayan, 

dolayısıyla kullanmayı da bilmeyen bireyler ile tüm bunlara sahip bireyler arasındaki 

sayısal uçurumu da internet getirmiĢtir. Hızla ilerleyen ve hayatın her alanında sahip 

olanla olmayan arasında dev farklar yaratan biliĢim teknolojilerinin bel kemiği olan 

internet, gözetim hedefli kullanım için iktidarlar için eĢsiz bir kaynaktır. Herkesin 

kullandığı, verilerini paylaĢıma sunduğu, sosyal paylaĢım ağlarında kimliğini kendi 

isteğiyle gözler önüne serdiği, e-postalarını, bankacılık iĢlemlerini ve tüm etkileĢimli 

aktivitelerini gerçekleĢtirdiği bir ortam olan internet, iktidarlar için birçok gözetim 

uygulamasını altında barından bir çatı niteliğindedir. Gözetim doğrudan internet 

üzerinde yapılmasa bile diğer gözetime yönelik teknolojilerle toplanan verilerin küresel 

çapta paylaĢımı ya da iletimi için kullanılabilmektedir. Sanayi toplumunun demiryolları 

ve otoyollarının enformasyon toplumundaki hali olarak nitelenen internet, gözetim 

çerçevesinde değerlendirildiğinde bedenin yok oluĢu, zaman ve mekânın 

bağımsızlaĢması gibi etkiler doğururken demokrasi ve mahremiyet alanında da derin 

değiĢikliklerin yaratıcı olmuĢtur. 

Kullanıcı taraflı veri toplamanın bir yolu olan çerezler (cookies), internet 

üzerinden veri toplamanın en yaygın kullanımlarından biridir. Çerezler, web sitelerinin 

kullanıcının harddiskinden ziyaret edilen sitelerin bilgisini depolamasına olanak 

vermektedir ve sonra web siteleri, kullanıcının daha önce siteye girip girmediğini 

öğrenmek için site her ziyaret edildiğinde diski okumaktadırlar.
107

 Tüketiciye 

sağladığını iddia ettikleri avantaj, bireysel ihtiyaçlara göre düzenlemiĢ tüketici 

reklamlarının sadece doğru olan hedeflere yöneltilmesidir. Özel Ģirketlerin avantajı ise 

bireyselleĢen piyasanın daha iyi bir düzeyde bilinebilmesi olmaktadır.  

 Ġnternet, bedenleri yok olan veri imgelerinin etkileĢim içerisinde bulunduğu 

bir dünyadır ve bireyleri ĢeffaflaĢtırırken, gözetleyenin gizliliği baki kalmaktadır. 
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Ġnternete giren birey enformasyonun nesnesi haline gelmektedir. Evrensel bir denetim 

mekânizması olması yönüyle internet bu bireyleri gözetim altında tutması yanıyla 

birçok yazında panoptikona benzetilme ve kapsadığı alan düĢünüldüğünde ise 

süperpanoptikon olarak isimlendirilmektedir.  

Kamusal ve özel alan tartıĢmalarına da internetin bir kamusal alan olup 

olmadığı sorusu eklenmiĢ ve internette oluĢturulan sanal topluluklar dikkate değer bir 

konum edinmiĢtir. Buradaki gruplaĢmaların gözetimi çağırabilir nitelikte yönleri 

olduğunu söylemek abartılı bir yaklaĢım olmayacaktır. Sanal topluluklara bakıldığında, 

aynı düĢünceye sahip olanların bir araya gelebilmesi için internet bir imkân olarak 

nitelendirilebilir. Fakat internet bilgisayar baĢındaki bireye küresel çapta bir dünyanın 

kapılarını açarken, olağan ortamında belki bulamayacağı kadar çok hemfikir olduğu 

insanla temas kurmasını sağlayacaktır. Günlük yaĢamı içerisinde karĢılaĢtığı insanlarla 

arasındaki farklılıklara rağmen iletiĢim kurabilmeyi baĢaran insanın, internette kendisi 

gibi insanlarla bir gruba dâhillik içerisinde kurduğu iletiĢim, hâlihazırdaki iletiĢim 

yeteneğini köreltmeye sebep olabilecektir. Çünkü internet üzerinde, insanların kendileri 

gibi düĢünenlerle iletiĢim kurup geriye kalan grupları adeta reddetmesi sanal âlemde 

ciddi bir grup kutuplaĢmasına sebebiyet vermektedir. Bireylerin tahammülsüzleĢmesi ve 

internette günden güne yaygınlaĢan bu eğilim, gözetimi gerekli bir hale 

getirebilmektedir. Çünkü sanal topluluklar zaman zaman kamusal bir alan oluĢturmanın 

ötesinde bomba yapımına ait teknikleri öğreten, çocuk pornosu meraklılarını bir araya 

getiren, politik ve dini yönden tutucu grupların eylemlerini körükleyen bir platform 

haline gelmektedir. Gözetim böyle bir platformda yerini almaktadır. Bununla birlikte 

biliĢim toplumu yaklaĢımlarının bazılarında yer alan internetin katılımcı demokrasiyi 

getireceği yönündeki düĢünceleri boĢa çıkarmaktadır. Sanal topluluklarda sınırlı konular 

çerçevesinde farklı düĢüncelere açık olunmayan bir ortamda fikir alıĢveriĢi yapan 

bireylerin bakıĢ açılarında daralma, internetin demokrasiye yönelttiği bir tehdit gibidir. 

Ġnternette ziyaret edilen herhangi bir web sitesi ya da internetten ücretsiz olarak 

indirilen lisanssız yazılımlar aracılığıyla bilgisayarlara girebilen casus yazılımlar 

internet üzerinde kullanıcının tüm aktivitelerini kayıt altına alabilmektedir. Ġnternet 

üzerinden baĢkalarıyla yazıĢarak iletiĢim kurmayı sağlayan anlık mesajlaĢma 



 

 

83 

programlarındaki tüm yazıĢmalar ve internet üzerinde sörf yaparken gezilen tüm web 

sitelerini gözetlemek oldukça kolay olmakla birlikte, tıklamalar, fare hareketleri hatta 

göz hareketlerini izleme yöntemleriyle internet kullanıcı hakkında oldukça detaylı bilgi 

edinmek mümkün hale gelmiĢtir. Özellikle arama motorları aracılığıyla aranan 

kelimeler ve sonucunda çıkan sonuçlar arasından tıklananlar takibiyle bir internet 

kullanıcısının nelerle ilgilendiğine, ne tür kitaplar okuduğuna, hobilerine, tüketim 

alıĢkanlarına vb dair fikir sahibi olmak mümkün hale gelmiĢtir. Nitekim online alıĢveriĢ 

sitelerinde aranan ürünün yanısıra bu ürünle daha önce ilgilenen kullanıcıların baĢka 

hangi ürünlerle ilgilendikleri de alternatif olarak sunulmaktadır. Bu denli gözetlenmeyi 

mümkün hale getiren casus yazılımlar, beraberinde yüklendiği yazılım silinse dahi 

silinmemektedir ve denetim masasındaki program ekle/kaldır bölümünde de 

görülmemektedir. Casus yazılımların bu denli kolay bilgisayarlara sızmasının kiĢisel 

birçok konuda verilerimizi baĢka yerlere aktarmasının mahremiyet konusunda bir 

sorunsal olmasının yanı sıra bankacılık iĢlemleri gibi konuların takibiyle siber suç 

kapsamında maddi hasarlara yol açması muhtemeldir. 

Ġnternet ortamında kiĢisel verilerin paylaĢımı yoluyla gözetimi sağlayan 

yalnızca casus yazılımlar değildir. Toplumsal paylaĢım ağları aracılığıyla, bu ağların 

kullanıcıları kendilerine ait verileri kendi istekleriyle paylaĢmaktadırlar. 

ToplumsallaĢma sürecinin günümüzün teknolojik altyapısı düĢünüldüğünde 

vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal paylaĢım ağlarının kullanımının, kullanıcıda 

endiĢe yaratmıyor olması, veri paylaĢım inisiyatifinin ve paylaĢımlarını görebilecek 

kiĢilerin seçiminin elinde olduğunu düĢünmesindendir. Fakat standart bir kullanıcının 

toplumsal paylaĢım ağlarının kullanımıyla kendi gözetimine ne denli hizmet ettiği 

konusunda farkındalığının geliĢip geliĢmediği önemli bir husustur.  

Veri imgelerinin daha detaylı bir hale gelmesini kolaylaĢtıran toplumsal 

paylaĢım ağları serüveninde birçok blog, video ve fotoğraf paylaĢım siteleri yer alırken, 

kullanıcıların gerçek kiĢilikleriyle üyelik oluĢturup, yoğunlukla gerçek hayatta 

tanıdıkları insanlarla iletiĢim kurdukları arkadaĢlık siteleri içerik paylaĢım dalgasını dev 

hale getirmiĢtir. Bu sitelerin en çok meĢhur örneği olan Facebook üzerinde profil 

oluĢturan bir kiĢi, isim, yaĢ, cinsiyet, telefon, e-posta adresi, eğitim, iĢ, memleket, iliĢki 



 

 

84 

durumu, ilgilendikleri, aradıkları, dini inanç, siyasi görüĢ, hobiler, sevdiği sözler, 

sevdiği müzik, TV programları, filmler, kitap vb. ve fotoğraf alanlarını 

doldurabilmektedir. Bir kiĢiyi tanımlamaya yarayacak birçok veriyi kendi eliyle 

dünyaya açan kullanıcı, ağ içerisinde bulunduğu etkileĢimlerle günbegün daha fazlasını 

da vermektedir. Her geçen gün eklenen fotoğraflarda etiketlenmekte, yeni içerik 

paylaĢımında yeni arkadaĢlık taleplerinde bulunmaktadır. Bununla birlikte 

gerçekleĢtireceği etkinlikleri paylaĢabilmekte ve „beğen‟ linki ile profilinde belirtmemiĢ 

bile olsa ilgilendiklerinin ipuçlarını vermektedir. Toplumsal paylaĢım ağlarında yer alan 

reklamlar, kullanıcının gerçekleĢtirdiği aktiviteler sonucunda ilgi alanı olabilecek ilanlar 

seçilmekte ve yayınlanmaktadır. Facebook‟un 2010 yılında eklediği bir özellik olan 

„beğen‟ linki ile kullanıcılar hoĢlarına giden her paylaĢımı beğenirken, bu beğeniler 

Ģirketlerin hedef kitlerini belirlemelerinin önemli bir aracı haline gelmektedir. „Beğen‟ 

butonunun kullanım alanı sonraki süreçte facebookla sınırla kalmamakla birlikte buna 

benzer bir uygulamayı google da baĢlatmıĢtır. „Google Like‟ eklentisiyle google‟da 

yapılan aramalar sırasında web sayfalarını da beğenmek mümkün hale gelmiĢtir ve 

bununla birlikte sosyal paylaĢım ağlarındaki „arkadaĢ‟ çevresinden kimlerin hangi web 

sitelerini beğendikleri de bu eklenti aracılığıyla görülebilmektedir. Bu uygulama arama 

sonuçlarının yanı sıra google reklamları için de geçerli olmaktadır. „+1‟ olarak 

simgelenen beğenme butonunun tıklandığı arama sonuçları ise, yeni aramalarda ilk 

sıralarda yer almaktadır.
108

 Facebook‟un diğer bir uygulaması olan „soru‟ ise, özellikler 

markaların iĢine yaramaktadır. Reklamverenler tarafından kullanımı yavaĢ da olsa bir 

ivme kazanan bu uygulama, Facebook üzerinden tüketicilerin sorularına yanıt 

vermelerini sağlarken, soruya kimlerin ne cevap verdiği görülebilmekte ve cevaplayan 

kiĢiler profillerinde paylaĢtıkları kiĢisel veriler de düĢünüldüğünde tüm bu veriler 

kullanılarak çok ciddi istatistiksel çıkarımları yapmak mümkün hale gelmektedir. 

Google‟ın Street View arabaları dolaĢtığı sokaklardaki tüm sinyalleri alıp, 

depolayıp deĢifre etmektedir. Tüm kablosuz bağlantıları içerisindeki verileri, 

görüntüleri, ses alıcılarıyla belirli düzeydeki konuĢmaları bile kayıt altına almaktadır. 

Street View uygulamasınden aktarılan görüntüler ile Google Earth‟de bulunan noktanın 

kuĢbakıĢı değil de panoromik olarak çevresini incelemek mümkün hale gelmektedir. 
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Örneğin tatil için gidilecek yerin çevresini incelemek için son derece kullanıĢlı bir 

uygulama olmasına karĢın, gündelik yaĢamda herkesin yakalanabileceği ve yüzü 

bulanıklaĢtırılarak da olsa görüntüsünün tüm dünyayla paylaĢılabilceği bir 

uygulamadır.
109

 Bununla birlikte Google‟ın 2010 yılının ilk aylarında uygulamaya 

soktuğu gmail eklentisi olan Google Buzz da kiĢisel profillerin detaylandırılması için 

kullanılan bir uygulamadır. Buzz uygulamasını kullanan her kullanıcı listesindekilerin 

her aktivitelerinden haberdar olmak için kendi aktivitelerini paylaĢıma 

sunmaktadırlar.
110

 

Son zamanlarda Facebook‟un geliĢtirdiği fakat henüz uygulamaya geçmeyen 

bir diğer uygulama ise yüz tanıma sistemidir. Facebook‟a yüklenen fotoğraflar 

kullanıcıların etiketlemesini gerek kalmaksızın, yüz tanıma sistemi ile fotoğrafta 

kimlerin olduğunu tespit ederek kendiliğinden etiketleme iĢlemini yapabilecek 

yetenektedir. Fakat etiketleme iĢlemiyle bir kiĢinin profiline yüklediği fotoğraf yalnız 

orada kalmamakta, fotoğraf içerisinde tüm etiketlenen bireylerin profillerinde aktif 

olmaktadır. Ayrıca fotoğraflardaki kiĢileri kendisi tanıyan akıllı bir sistem, o fotoğraflar 

yoluyla bireylerin nereden, ne zaman, kimlerle bulunduğunun bilgisini de kendi kendine 

edinecek demektir. Bunun mahremiyeti ihlâl eden bir unsur olduğunu savunan 

Avrupa‟daki birçok örgütün yükselen itirazlarıyla, Facebook bu uygulamayı henüz 

uygulamaya sokmamıĢtır. Fakat tepkilerin geciktirici bir gücü olsa bile tamamen 

engelleyici bir gücü olmadığı daha önce verilen örneklerle sabittir. 

Son dönemim Facebook kadar popüler olan ve yüksek bir kullanıcı kitlesine 

ulaĢan diğer toplumsal paylaĢım ağı olan Twitter ise, „Neler Oluyor?‟ anlık geliĢmelerle 

yanıt veren kullanıcıların, birbirlerini takip etmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Takip 

edilen kiĢilerin paylaĢımda bulunabildikleri yüz kırk karakter, nerede, ne yapıldığını, ne 

düĢünülüp ne hissedildiğini en yalın haliyle ifade etmeyi gerektirirken, bu kısa ifade 

tarzı okumayı kolaylaĢtırıp hızı arttırması sebebiyle büyük bir dolaĢıma imkân 

vermektedir.  
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Edindiği gizli belgeleri yayınlayan ve yakın zamanda gündemi oldukça meĢgul 

etmiĢ olan WikiLeaks adlı Ġsveç merkezli organizasyonun kurucusu Julian Assange, bir 

konuĢmasında internetin bir casusluk makinesi olduğunu ifade etmiĢtir.
111

 Sosyal 

paylaĢım ağlarını gözetim çerçevesinde değerlendiren Assange, Facebook‟u Amerikan 

Ġstihbarat servislerine hizmet etmekle itham etmiĢtir. Assange, Yahoo, Google ve 

Facebook‟un insanlık tarihinin en büyük casusluk aracını olduğunu ve barındırdığı 

verileri Amerikan istihbaratıyla paylaĢtığını belirtmiĢtir.
112

 

Günlük hayatımızda internet üzerinde gerçekleĢtirdiğimiz aktiviteler ve o 

aktiviteler aracılığıyla siber uzayda bıraktığımız izler ve tüm kiĢisel veriler üst üste 

konulduğunda, olağanüstü boyutlarda bir kiĢisel veri birikimi oluĢacağı Ģüphesizdir. 

Tüm bu kiĢisel verilerin niteliği ve niceliği değerlendirildiğinde ise bireysel 

görünürlüğün biliĢimsel gözetimle ne denli arttığı gözler önüne serilecektir. Fakat 

biliĢimsel gözetim, her ne kadar baĢı çeken teknolojiler olsa da bilgisayar ve internet ile 

sınırlı kalmamaktadır. Küresel çapta gözetime imkân tanıyan internetin, küresel yapının 

dıĢındaki bir göz niteliğindeki uydularla ve kameralarla birleĢtiğinde etkisini 

görebilmek için görsel gözetime değinilecektir. 

 

3.2.3.2. Görsel Gözetim: Güvenlik Kameraları 

 

“Bir kameranız olduğu anda, bir sonraki köşenin ardını 

görmek sitersiniz… Sonra aynı şekilde karanlıkta da 

görmek istersiniz ve infrared kameralar eklersiniz. Daha 

sonra daha detay görmek istersinizve daha güçlü zoom 

mercekleri eklersiniz. Ve daha sonra, keşke onların ne 

konuştuğunu da duyabilseydim dersiniz ve kameranıza 

güçlü yönsel mikrofonlar eklersiniz…”
113
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Görsel gözetim, terör saldırılarının artıĢıyla yükselen güvenlik kaygısının peĢi 

sıra dünyayı saran kameraları ve uzaydan yeryüzünün tüm katmanlarına değin 

görülebilirliği sağlayan uydu teknolojisini kapsamaktadır.  

Dünyanın göz ve kulakları niteliğindeki uyduların gözetim faaliyetlerindeki 

vazgeçilmez rolü bilgisayarlarla bir araya gelmeleriyle oluĢmuĢtur. ÇalıĢma mantığı 

olarak, yer istasyonlarındaki vericiler aracılığıyla uydulara gönderilen sinyaller 

uydudaki alıcılarda kuvvetlendirilerek ulaĢtırılmak istenen diğer yer istasyonuna 

gönderilmektedir. Bilgisayarların devreye girmesiyle göz ve kulakların topladığı bu 

sinyaller sistematik Ģekilde depolanmakta, iĢlenmekte ve iletilmektedir. Uydular görsel 

gözetimin yanı sıra iĢitsel gözetim olarak gruplandırılan telefon dinleme ve istihbarat 

örgütleri dâhilinde de görev yapmaktadır. Ona yönelik özelliklerine o baĢlık altında 

değinilecektir.  

Uydu teknolojileri ile fiziksel ve kimyasal birçok olay takip edilirken, ses ve 

görüntü iletiĢimi de sağlanmaktadır. Binlerce kilometreyi kat edercesine ayrıntılı 

fotoğrafların çekilmesini sağlayan uydu teknolojileri aynı zamanda dinleme 

faaliyetlerinin omurgası konumundadır. Uydular, binlerce kilometre uzaklıktaki ve 

derinlikteki bir aracın plakası ya da toprak altındaki bir cesedi net fotoğraflarla 

algılayabilmektedirler. Görüntü bakımından netliğini kaybettiği konuda ise ısıya duyarlı 

kameralar hedefini belirleyebilmektedir. Bununla birlikte, her türlü konuĢmayı 

kaydedebilmektedirler. Uyduların bu denli veri algılayabilme özellikleri onları dünyanın 

göz ve kulakları yapsa dahi biliĢimsel gözetim uygulamalarındaki vazgeçilmez yeri iĢin 

beyni niteliğindeki bilgisayarlarla birleĢince kazanmaktadırlar.
114

 

Uydular aracılığıyla uzaklık görüntü kayıt edebilmek için bir engel olmamakta, 

mekân, konum fark etmeksizin her koĢulda görsel gözetimi sağlayabilmektedirler. Daha 

yakın ve detaylı gözetimi sağlayan teknoloji ise kameralardır. Görsel gözetimin 

güvenlik hedefli kullanımı, caydırıcılığı, korumayı ve gerekli durumlarda Ģahsı 
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belirlemeyi amaçlamaktadır.
115

 Yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki 2010 yılına dek 

alınan istatistiklerde %39‟luk bir caydırıcı etki tespit edilmiĢtir.
116

  

 Terör eylemlerinin artıĢıyla yükselen güvenlik ihtiyacının en somut göstergesi 

sokak, alıĢveriĢ merkezleri, toplu taĢıma araçları, iĢyerleri, okullar vb. kameralarla 

kuĢatılmasıdır. Güvenlik hedefli kullanılan kamera sistemleri,  Kapalı Devre Televizyon 

Sistemleri (CCTV – Closed Circuit Television) olarak adlandırılmaktadır. Ġlk CCTV 

sistem, Nazi ordusunda V2 roketlerinin yerlerini tespit etmek ve oluĢan hataları 

belirlemek için kullanılmıĢtır. Önceleri fotografik teknolojiyle çalıĢan ve karanlık 

odalarda çıkartılan kayıtlar, kaydın alındığı günden daha sonra tespit edilebilmekteydi. 

Fakat 1980‟lerin baĢında kamera sistemlerinde radyo frekanslarıyla iletiĢim kuran 

kameralar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Böylece anlık kullanım mümkün olurken, hem 

maddi hem de vakit olarak maliyet azalmıĢtır. Televizyon yayını atası sayılan analog 

kamera sisteminde ise, görüntüyü alan kamera kayıtları koaksiyel kablo ile iletilip CRT 

ekranda görüntülenmektedir. Önceleri renksiz olan görüntü Ģekli zamanla renklenirken, 

monitördeki görüntü de tek kameranın aktardığı tek görüntü olmaktan çıkmıĢ, farklı 

kameralardan gelen görüntüler tek monitörde görüntülenebilmiĢtir. Günümüzde ise ip 

tabanlı sistemlerle görsel gözetim dijitalleĢmiĢtir. Analog kameradan koaksiyel kablo ile 

analog monitöre düĢen görüntüler, artık ip tabanlı sistemlere dönüĢmüĢ, kameradan 

Ethernet ile dijital monitöre düĢmektedir.
117

 

Normal yayından farklı olarak yalnızca bir bölgeyi kapsayan kayıtların 

yalnızca yetkili kiĢilerce izlenmesine imkân veren bir sistemdir. Görsel gözetim on 

dokuzuncu yüzyılın sonlarında hapishanelerde kaçma vakaların önünü kesmek amacıyla 

kullanılmaya baĢlanmıĢ, sonrasında da güvenlik hedefli kullanımı artmıĢtır. Güvenlik 

hedefli kullanımı ise, havaalanları, resmi binalar, alıĢveriĢ merkezleri ile baĢlayıp 11 

Eylül ile sokaklara taĢmıĢtır. 11 Eylül saldırılarının ardından ise, Amerika ip tabanlı 

sistem üzerinden çalıĢan kameralarla sarılmıĢ olsa da BirleĢik Krallık‟taki kamera 

yoğunluğu dünyada baĢı çekmektedir. Londra‟da çift katlı otobüslerin üzerindeki 

“gözleyen gözlerin altında güvendesiniz” ifadesiyle, günde yüzlerce kez kameralar 
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aracılığıyla kayıt altına alınan vatandaĢa güven telkin edilmektedir. Bu kamera 

yoğunluğu, Britanya‟da elektrik, su, telefon ve gaz hizmetlerinden sonra beĢinci kamu 

hizmeti haline geldiğini belirtmiĢtir.
118

  

Yalnızca sokaklarda ya da alıĢveriĢ merkezi, iĢyeri, okul gibi alanlarda bulunan 

kameraların yanı sıra hırsızlığı önleme ya da uzaktayken evdeki bebeğini ya da hastasını 

izleme amacıyla bireyler kendi evlerine kamera ya da alarm sistemleri 

kurdurmaktadırlar. Bu amaca hizmet eden tüm kamera sistemleri çevrimiçidir ve sistemi 

kuran özel kuruluĢun veritabanlarında tüm görüntüler tutulmaktadır.  

Kameralar görüntüyle birlikte ses kaydı da yaparken, gece görme özelliğine de 

sahip olmakla beraber yakınlaĢma özelliğini de taĢımaktadır ve infraruj yüz tanıma 

sistemleri ile birleĢtiğinde karakter tahlili yapmaya yönelik kullanılabilmektedir. 

Türkiye‟de de MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) trafik kuralları 

ihlâlleri ve suçlar kapsamında caydırı ve suçluluları yakalama konusunda etkili bir 

sistem olarak kullanılmaktadır.  

 

3.2.3.3. İşitsel Gözetim ve İstihbarat Sistemleri 

 

BiliĢim toplumu tartıĢmalarından çok önceki zamanlarda da gözetimin denetim 

amaçlı kullanıldığı, bu kullanımın toplumsal yaĢam kadar eski olduğu ve istihbarata 

yönelik gözetim faaliyetlerinin neler olduğu, tarihsel sürecin incelendiği bölümde 

aktarılmıĢtır. Jurnal, fiĢleme gibi yöntemlerden sonra internet sahneye çıkmadan önce 

en geliĢmiĢ istihbarat Ģekli dinleme teknolojileriydi. Gözetime yönelik iĢitsel 

teknolojilerin girizgâhını dinlemeye dayalı teknolojilerden yapmakta fayda vardır. 

Telefon dinleme uygulamaları daha eskiye dayansa bile ilk olarak olağanüstü 

yoğunlukta kullanıldığı dönem kuĢkusuz soğuk savaĢ dönemi olmuĢtur. Günümüzde ise 

olası terör saldırılarına, iç ve dıĢ tüm tehditler sebep gösterilerek dinlemeler 

yapılmaktadır. Özellikle dinleme amaçlı cihazların kolay hem elde edilme hem de 
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ekonomik olarak kolay eriĢilebilirliği, yalnızca bürokratik sınırlarla kalmamıĢ medya, 

Ģantaj ve özel yaĢamın vukuatlarında yerini almıĢtır.  

Telefon dinleme teknolojileriyle dakikada binlerce telefon dinlenebilmektedir. 

Dinleme iĢlemleri için fiziksel olarak dinlemekte bulunan bir kiĢiye gerek olmasızın 

konuĢmaları metne çeviren teknolojilerle, konuĢma metinleri de kayıt altına 

alınabilmektedir. Üstelik görüĢme halinde olmayan bir telefonun bile çevresindeki 

konuĢmaları alıp aktardığı, veri aktarıcısı halinde kullanıldığı teknolojiler mevcuttur. 

Sokaklardaki telefon kulübelerinde ise son yıllarda değiĢim olmuĢ, arttık bu cihazla 

smart kart teknolojisine sahip oldukları için telefon kartı olmayan birinin kredi kartı ile 

de görüĢme yapabileceği zemin hazırlanmıĢtır. Dolayısıyla bir telefon konuĢmasıyla 

ilgili kiĢi, yer ve zaman bilgilerini elde etmek oldukça kolay olmaktadır.  

Bir telefonu dinlemek için yalnızca o telefonun numarasının çevrilmesinin 

yeterli olduğu bir sistem ülkemizde emniyet ve istihbarat birimlerinin kullanılmaktadır. 

Milli Ġstihbarat TeĢkilatı‟na, polis ve jandarmaya gerektiği durumlarda suç 

tespitine yönelik telekomünikasyon aracılığıyla dinleme yetkisini veren 5397 sayılı 

kanun 2005 yılında hükme bağlanmıĢtır. Her ne kadar dinleme izni için hâkim kararı 

gerekse de, kanun kapsamında gecikmenin sakınca yaratacağı hallerde Emniyet Genel 

Müdürü ve Ġstihbarat Dairesi BaĢkanı‟nın yazılı emirleriyle dinlemeye 

baĢlanabilecektir. Kanunu takip eden aylarda Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı 

(TĠB) kurulmuĢ ve tüm dinlemelerin tek merkezi olmuĢtur. Günümüze gelindiğinde ise 

TĠB günde yetmiĢ bin telefon kaydı yapmakla birlikte interneti de gözlemlemektedir.  

TĠB fiber optik hatlar haricindeki tüm dinlemeleri yapabilmektedir ve dinleme 

Ģekilleri Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır: adli dinleme, kuvvetli suç Ģüphesi ve baĢka 

suretle delil elde edilmesi imkânı olmaması halinde çıkan en fazla üç aylık olan ve 

ancak bir kere uzatılma Ģansı olan dinleme iznidir; istihbari dinleme, suçu önlemek 

amacıyla istihbarat kuruluĢları tarafından yapılmaktadır; iletiĢimin tespiti iki cihaz 

arasındaki iletiĢim trafiğinin raporlanmasını içermektedir; ortam dinlemesi ise TĠB‟in 

sorumluluğunda olmayan CMK‟nın 140. maddesi çerçevesinde teknik cihazlarla yapılan 
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izlemedir.
119

 

Telefonun gözetime sağladığı imkânlar elbette telefon dinleme ile 

sınırlandırılamaz. Günümüzde kullandığımız cep telefonları yalnızca konuĢmaya 

yarayan aygıtların ötesinde, birçok aracın iĢlevini barındıran tümleĢik bir teknoloji 

halini almıĢtır. Öncelikle telefona oyun, kamera, radyo vb. özelliklerin eklendiği 

serüven günümüzde internet için kullanılan ve sınırsız yazılım uygulamalarını 

çalıĢtırabilen akıllı cihazlar haline gelmesiyle devam etmektedir. Kullanıcının elindeki 

cep telefonunun görülen özelliklerinin yanı sıra operatörler ve servis sağlayıcılar 

bazında bu uygulamaların teknolojileri çok daha sınır tanımaz boyutları ortaya 

koymaktadır. Günlük kullanım içerisinde bilgisayarları aratmayan cep bilgisayarları 

(PDA-Personal Digital Asistment) ve cep telefonlarının kullandıkları iĢletim sistemleri 

gözetim aracı olarak görülebilmektedir. Google‟ın PDA ve cep telefonları için ürettiği 

Linux tabanlı bir iĢletim sistemi olan „Android‟ bunun en güzel örneğidir. 

Telefonlarında Android iĢletim sistemini kullananlar için üretilen binlerce aplikasyon 

ücretsizdir ve internetten indirilerek kullanılabilmektedir, dolayısıyla bu durum akıllı 

telefon kullanıcıları için tercih edilebilirlik oluĢturmaktadır ve HTC Corporation üretimi 

telefonlar Android iĢletim sistemini çalıĢtırmaktadır. Bununla birlikte, Foursquare 

uygulaması gibi lokasyon bazlı servisler, mobil olarak internete bağlanan ve sosyal 

paylaĢım ağlarındaki hesaplarını kullanan kullanıcıların, ne zaman nerede olduğunu 

Facebook‟da görüntülemektedir. Bu eklenti ile kullanıcı bunu sağlayabileceği gibi 

kullanıcıdan habersiz yer bilgisini kayıt eden bir yazılım Apple tarafından geliĢtirilmiĢ 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. Apple‟ın ürünleri olan iPhone ve iPad ile kullanıcıların her an 

bulunduğu konumu kayıt altına almakta olduğu ortaya çıkmıĢtır. „iPhone Tracker‟ adlı 

yazılımın kullanıcının gittiği yerlerin haritasını çıkarmakta ve bu veriler telefon 

Ģebekeleri üzerinden takip edilmektedir.
120

 

Kullanıcının talebi ve sürekli üretilen aplikasyonların vazgeçilmezliği, daha 

hızlı ve kaliteli veri iletimi ihtiyacını doğurmaktadır. Türkiye‟de kullanılan 3G 

teknolojisi iken Amerika, Finlandiya gibi baĢı çeken ülkeler 4G‟yi kullanmaktadırlar. 

                                                             
119http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticleID=1024043&Date=22.04.2011&

CategoryID=97 (Deniz Zeyrek TĠB yazı dizisi) 
120 http://www.zdnet.com/blog/btl/your-iphone-ipad-recording-your-every-move-so/47610?tag=nl.e589. 
 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticleID=1024043&Date=22.04.2011&CategoryID=97
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticleID=1024043&Date=22.04.2011&CategoryID=97
http://www.zdnet.com/blog/btl/your-iphone-ipad-recording-your-every-move-so/47610?tag=nl.e589


 

 

92 

Fakat gittikçe bireyselleĢen cep operatörlerinin hizmetleri, 4G teknolojisi için her 

kullanıcıya bir IP adresi tahsis etmektedir ve vatandaĢ kimlik numaralarıyla etiketlenen 

vatandaĢlar, mobil aktivitelerinde de IP kullanıcı numaraları ile etiketlenecektir. 

Cep telefonu operatörleri ile sabit telefon hizmetleri arasındaki rekabetin 

artıĢıyla, sabit telefon ihtiyacını yok etmeye ve kullanıcıyı ekonomik hizmet sunarak 

buna teĢvik etmeye yönelik arayıĢların sonuçlarından biri olan „FemtoCell‟ teknolojisi, 

evde kurulacak küçük bir baz istasyonu görevi görmektedir. Böylece eve girildiği anda 

FemtoCell ile etkileĢime giren cep telefonu farklı bir servis aracılığıyla hizmet vererek, 

ev telefonu iĢlevi görmüĢ olacaktır. Hâlihazırda telefon kullanıcısının ne zaman nerede 

bulunmasının sinyaller aracılığıyla tespit etmek mümkün olsa da, FemtoCell ve benzeri 

teknolojik ürünler zahmetsiz bir Ģekilde, hane halkının eve giriĢ çıkıĢlarını kayıt altına 

almaktadır. 

Geleceğin hedef teknolojilerinde olan ve yaygınlık kazanmasa da pilot 

uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢ olan ve cep telefonlarına birçok aracı daha bağımlı hale 

getiren NFC uygulaması vardır. Cep telefonunun içerdiği bütünleĢik yapıya bir de 

anahtar, kredi kartı, bilet ve kimlik özellikleri de ekleyerek, tüm bunların NFC ile 

iletiĢim kurmasını sağlayacak olan teknoloji ile; ödeme yapmak için kredi kartına, 

otobüse binmek için bilete ihtiyacı kalmayacak olan kullanıcı; evin kapısını açmak için 

de cep telefonu ile kapı kilidindeki sim kart iletiĢimini kullanacaktır.   

Görülen o ki, teknolojik ekipmanlarda da gittikçe birçok yapıyı birleĢtirme 

arzusu, en büyük etkisini, günlük yaĢamın vazgeçilmezleri olan ve kullanıcının en çok 

vakit geçirdiği cep telefonları üzerinde göstermektedir. Bireyin adeta bir uzvu niteliği 

kazanan cep telefonlarının birçok ihtiyacı karĢılayacak geniĢ yelpazedeki hizmetleri, 

operatör, servis sağlayıcı ya da aplikasyon sağlayıcıları için de gözetimi kolaylaĢtıran 

bir unsur haline gelmektedir. 

Fransız istihbarat servislerince yapılan bir araĢtırmanın sonucunda 

yazılımlardaki casus programlardan bahsedilmekte ve yazılımlardaki „arka kapı‟lar 

aracılığıyla istihbarat servislerine veri aktarımının yapılabilmekte olduğunu 

raporlamıĢtır. Raporda bahsi geçen Ģüphe dünyanın yazılım devi Microsoft‟un 
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Amerikan istihbarat servislerine veri aktardığı yönündedir. Arka kapı ise kullanıcının 

bilgisi dıĢında bilgisayarına giriĢ imkânı sağlayan gizli yollardır ve bu ancak yazılım 

gerçekleĢtirilirken gerektiğinde istihbarat amaçlı kullanılması için yazılımcılar 

tarafından eklenmektedir. Fransa‟da yayınlanan raporun peĢi sıra Kanada da hükümet 

adına çalıĢan bir enstitünün Windows içerisinde „NSA‟ kodlamasını keĢfetmesi üzerine 

yoğunlaĢan Ģüpheler bazı hükümetleri bu konuda önlem almaya itmiĢtir. Dönemin 

Rusya devlet baĢkanı olan Putin ordu ve savunma sistemlerinde Microsoft 

yazılımlarının kullanılmasını yasaklarken Fransa ve Çin de aynı uygulamaya gitmiĢtir. 

Microsoft‟un güvenlik açıklarıyla ilgili olarak: Outlook Express‟in güvenlik açıkları 

sebebiyle e-posta alıĢveriĢlerinin izlenebileceği ve Windows iĢletim sistemi ile Internet 

Explorer web tarayıcısında da güvenlik açıkları bulunabileceği ihtimallerine karĢı önlem 

olarak öne sürülen yamalar bulunmaktadır fakat bu yamaların bir arka kapı bulundurup 

bulundurmadığı konusu ayrı bir tartıĢma konusu oluĢturmaktadır.
121

 

Telefon dinleme ya da cep telefonları aracılığıyla veri toplama faaliyetleri ile 

birlikte iĢitsel gözetim baĢlığı altında istihbarat sistemleri de yerleĢtirilebilmektedir.  

Uyduların istihbarat amaçlı kullanımları öncelikle askeri çerçevede baĢlamıĢtır. 

NASA‟nın 1972‟de fırlattığı Landsat uydusu ile elde edilen veriler dijital platformda 

baĢka ülkelere satıĢa sunulmuĢtur ve bununla birlikte bu uydu Doğu Blok‟unun 

gözlenmesi için kullanılmıĢtır. Sonraki süreçte askeri amaçların dıĢına da çıkan uydu 

teknolojilerinin kullanımı, gözetime hız kazandırmıĢtır. 

Sürükleme ağları teknolojiyi bir güç olarak elinde tutan ya da ekonomik ve 

politik olarak büyümek isteyen ülkeler içi oldukça önemli bir gözetim teknolojisidir. Bu 

istihbarat teknolojilerinin dünyada da en geliĢmiĢ olan Amerika‟nın Ulusal Güvenlik 

Ajansı (NSA-National Security Agency)‟dır.  

Yalnızca e-posta gözetim sistemi olarak çalıĢan diğer bir gözetim teknolojisi de 

Carnivore‟dir. Carnivore, FBI‟ın Amerika‟da internet servis sağlayıcılarına yükleyerek 

çalıĢır hale getirdiği, bütün e-posta trafiğini kontrol eden bir sistemdir. Bu sistem ile 

tüm mesaj iletiĢiminin içerisinden listelenen kelimeler filtrelenemese de ve mesajların 
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kim tarafında ve kime gönderildiği bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Sözcük filtreleme 

özelliği olmaması sebebiyle ancak Ģüpheli Ģahısların yazıĢmaları gözetim altına 

alınabilmektedir. Buradaki çalıĢma sistemi kullanıcı hesabı üzerinden olması sebebiyle, 

kötü amaçlı kullanım için baĢkalarının e-posta hesapları ele geçirilip kullanıldığı 

takdirde masum insanların zan altında kalmasına olanak veren bir sistemdir. 

NSA‟nın kullandığı sistemlerin baĢında Promis (Prosecutor‟s Management 

Information System) gelmektedir. Bilgisayarlara yerleĢtirilen „truva atı‟ olarak iĢlev 

gören bu program çeĢitli ağlara yüklü verileri tek bir ağ üzerindeymiĢ gibi kullanma 

imkânı sağlamaktadır. Adalet Bakanlığı‟nın bir projesi olarak oluĢturulan Promis ile her 

savcılığın kendi bünyesindeki veriler ve arĢivler birbirleriyle irtibatlı bir hale 

getirilmektedir. Elektrik, su, telefon Ģirketleri, banka, havayolları, trafik Ģubesi, sigorta 

ve maliye gibi kurumların ağlarına bağlanarak, hedefi doğrultusunda her türlü bilgiyi 

toplamaktadır. Veri tabanlarının taranmasının, önem sırana göre dizilmesinin, 

gruplandırma yapmasının yanı sıra değiĢimlerin sonuçlarını çıkarmaktadır. Örneğin, bir 

evde dikkat çekici oranda elektrik ya da su kullanımı artıĢı, o evde yaĢayanların arttığı 

yönünde bir sonuç doğuracaktır. Evlerde ikamet eden sayılarının artıĢ ve azalıĢlarını, 

bunlarla birlikte o kiĢilerin banka hesap, kredi kartı vb bilgilerini inceleme altına alarak, 

aranan kiĢilerin söz konusu evde olup olmadığını tahlil etmektedir. Fakat dünya 

üzerinde aranan profile uygun birçok kiĢi bulunabilecek olması zaman zaman masum 

kiĢilerin de suçlu muamelesi görmesine sebep olabilmektedir.
122

  

Promis‟in daha geliĢmiĢ bir Ģekli olan ve sinyal ile görüntü istihbaratı yapan 

tüm haberleĢmeleri gözetleyen sistem Echelon‟dur. “Büyük Birader‟in gözü sende!” 

sloganına atıfla “Büyük Birader seni dinliyor!” sloganı Echelon‟u tanımlamaktadır. 

Echelon yine Amerikan ve onunla birlikte Ġngiliz menĢeini bir istihbarat sistemidir. 

Echelon‟un çıkıĢ noktasını NSA‟daki enformasyon yoğunluğu oluĢturmuĢtur ve dünya 

çapındaki verileri elemek, sınıflandırmak için ihtiyaç duydukları sistem olarak Echelon 

ortaya çıkmıĢtır. Echelon ile dijital enformasyon alıĢveriĢi dinlenebilmekte, bir gün 

içerisinde milyarlarca telefon, bilgisayar, faks, e-posta gözetim altında tutulmaktadır. 

Echelon, anahtar kelimelerden oluĢan hedef listelere göre elektronik ortamda hemen 
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hemen her dilde fiĢleme yaparak bu fiĢlere göre kataloglar oluĢturmaktadır. Bu listeler 

güncellenebilmekte ve iletiĢim esnasında anahtar sözcüklerin geçmesi halinde fiĢleme 

baĢlamaktadır. Depolanan iletiĢim kayıtlarının elemesini de yapan Echelon, eleme 

sonucunda kalan birkaç tanesini rapora dönüĢtürmektedir.
123

  

Echelon‟un kökeni Ġkinci Dünya SavaĢı‟na kadar uzanmaktadır. O dönemde 

„birinci ülkeler‟ (Ġngiltere ve ABD - UKASA) Nazi Almanyası‟na karĢı kurdukları 

istihbarat ittifakına, sonraki yıllarda „ikinci ülkeler‟ olan Kanada, Yeni Zelanda ve 

Avustralya‟nın istihbarat birimleri katılmıĢtır. Son olarak Soğuk SavaĢ döneminde  

„üçüncü ülkeler‟ olarak Batı Almanya, Norveç, Güney Kore ve Türkiye topraklarında 

istihbarat üsleri vermeleri koĢuluyla ittifaka dâhil edilmiĢlerdir. Bu ittifaklar neticesinde 

dünyayı Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Antarktika olarak beĢ merkeze bölerek, bu 

merkezlerdeki devasa radarlardan verilerin NSA‟ya ulaĢtırılması için de 100‟ü aĢkın 

casus uydu yörüngeye yerleĢtirilmiĢtir. Bu sistemin diğer bileĢenleri olarak 

okyanusların altından geçen iletiĢim hatları da dinleme iĢlevini sürekli olarak yerine 

getirmektedir. Ülkemizde ise Adana, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Ġstanbul, Ġzmir, 

Kars ve Sinop‟ta dinleme üslerinin bulunduğu ve bu üslerden Ġran, Irak, Kafkaslar ve 

Rusya‟nın dinlenmekte olduğu öne sürülmekte. Türkiye Echelon ittifakında üçüncü ülke 

sıfatında olması sebebiyle etkin kullanıma sahip olmasa da topraklarında üsler 

bulundurması sebebiyle bazı hakları mevcuttur ve terör örgütü PKK lideri Abdullah 

Öcalan‟ın yakalanması Echelon ile sağlanmıĢtır. Echelon sistemine sesi yüklenen 

Öcalan, bu yüklemeden sonra yaptığı ilk telefon görüĢmesiyle bulunduğu yerin 

koordinatlarını da ele vermiĢ olmuĢtur.
124

 

Suçlulara kaçacak yer bırakmayan Echelon‟un ulusal güvenlik için faydaları 

olduğu muhakkaktır. Fakat bir insanın telefon görüĢmesi, kredi kartı kullanımı, internet 

üzerinden yaptığı bir yazıĢma, navigasyon kullanımı vb teknolojileri kullanarak kolayca 

bulunduğu yere kadar tespit edilebilmesinin gözler önüne serdiği gözetimin gücü karĢı-

ütopyaları anımsatmaktadır. Üstelik Echelon gibi güçlü bir gözetim sisteminin 

kullanımının dünya çapında eĢit kullanıma sahip olmayıĢı, bu sistemi elinde tutan 

güçleri ne denli üstün konuma getirdiğini gözler önüne sermektedir. Echelon‟un en 
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kapsamlı kullanımının birinci ülke grubundakilerin elinde olduğu düĢünülürse, 

dünyanın en mühim verileri bile onların eleğinden geçmektedir. Üstelik bu 

teknolojilerinin kullanımının askeri amaçların dıĢına çıktığı tahayyül edilirse 

mahremiyet ihlâllerinin küresel çaptaki hali gözler önüne serilmektedir. 

Telefon dinleme faaliyetleri iĢitsel olmasının yanı sıra bahsedilen yasal 

prosedürler gereğince istihbarat fonksiyonuna sahiptir. Gözetime yönelik teknolojileri 

gruplandırırken teknolojik altyapılarına göre gruplamak bütünleĢik yapıları sebebiyle 

mümkün olmamaktadır. Ancak hedef ve fonksiyonlarına bakıldığında bir gruplamaya 

ulaĢmak daha kolay olmaktadır. Ġstihbarat hedefli, kiĢisel veri toplama hedefli ve 

görüntü hedefli gözetim teknolojilerinden sonra bedenlerin denetimini hedefleyen, 

biyolojik gözetime değinilecektir. 

 

3.2.3.4. Biyolojik Gözetim 

 

Gözetim faaliyetlerinin doruk noktasını, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, 

biyometri ve sinyal istihbaratı desteğindeki biyolojik gözetim oluĢturmaktadır. 

Biyolojik gözetim uygulamaları insanların yakın gelecekte uysal robotlar olması 

endiĢesini pek de yersiz çıkarmayacak yoğunluktadır. Biyoteknoloji ile bireyin hem 

boy, ağırlık, ten, saç ve göz rengi, cinsiyeti, vb. görünüĢü; hem DNA örneği, parmak izi, 

retinası, el haritası gibi fizyolojik özellikleri; hem de konuĢma tarzı, sesi, jest ve 

mimikleri gibi davranıĢ özellikleri tespit edilebilmektedir. Tüm bunlar o bireyi 

tanımlamak için kullanılmaktadır.
125

 Bireyi tanımlamak için kullanılan bu teknolojiler 

temas gerektirenler, gerektirmeyenler ve uzaktan gözetleyenler olarak üç grupta 

sınıflandırılmaktadır. Parmak izinden tespit için kullanılan biyoteknoloji temas 

gerektirirken, göz tarama sistemleri gerektirmemektedir fakat temas olmasa da mesafe 
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yakın sayılabilecek derecededir. Uzak gözetim sistemleri ise, yüz tanıma sistemlerini ya 

da deri üzerinden sinyallerle veri aktarımını sağlayan teknolojileri içermektedir.
126

 

 “Biyoteknoloji sayesinde, organizmanın genomlarında bulunan tüm bilgiler ile 

Ģifreler değiĢime uğratılabiliyor; istenilen DNA baz sıraları ile genleri çıkartılabiliyor, 

baĢka organizmalara aktarılabiliyor ya da birleĢtirilebiliyor; DNA ve RNA baz sıraları 

belirlenerek gen haritaları çıkartılıyor, embriyolarda genetik düzenlemeler yapılabiliyor 

ve yeni genotipte canlılar oluĢturulabiliyor.”  

Ġnsan derisi üzerinden veri aktarımını hedefleyen Microsoft tarafından 

desteklenen proje patentleri alınmıĢ durumdadır. Bu projelerden bir tanesi küpeler 

yoluyla alınan kalp atıĢ ve tansiyon verileri ve bileklik yoluyla ter taranarak alınan 

verileri, deri altındaki chip‟e aktaran bu sistem, bireyin doktor muayenesi sırasında 

doktorun chip‟deki verileri okuyarak bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Bununla 

birlikte vücuda yerleĢtirilen chipler ile cep telefonu ya da e-posta iletiĢimi kurulması da 

hedeflenmiĢtir. Ayrıca, “MyLifeBits” adlı proje ile de insanların hatırlarını yapay bir 

beyinde saklamak hedeflenmektedir. Depolanan bu hatıraların indekslenmesini 

mümkün kılmak da projenin devamını oluĢturmaktadır.  

Biyometrik sistemlerin ortaya çıkıĢ amacı kiĢilerin veri güvenliğini sağlamak 

olmuĢtur. Cep telefonları, kiĢisel bilgisayarlar, ATM vb kullanımlarında kiĢiye özel 

giriĢleri sağlamak ve kiĢisel verilerin baĢkalarının eline geçmesini engelleyen 

teknolojiler olarak görülmektedir. Biyometri, bir kiĢinin yalnızca kendisine ait olan 

özelliklerin verilerinin toplanması, depolanması ve istenildiğinde kiĢinin verileriyle 

karĢılaĢtırılması Ģeklinde sonuç vermektedir. Söz konusu olan biyometrik veriler 

parmak izi, el geometrisi, yüz, ses ve konuĢma analizi, iris ve retina tanımlamasıdır. 

Yalnızca kiĢiye ait olan ve karĢılaĢtırıldığı takdirde güvenlik oranı yüzde yüz olan 

biyometrik sistemler birçok Ģifreleme tekniklerinden daha çok kullanılmaktadır. 

Örneğin, kiĢisel bilgisayarı Ģifre yerine parmak iziyle açmak ya da sistem odalarına 

yalnızca yetkililerin parmak iziyle girebilmesi diğer tüm Ģifreli yöntemlerden daha 

güvenli olmaktadır.  
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Biyoteknolojinin diğer bir kullanımı zihin kontrolü için nöro-teknoloji alanında 

olabilmektedir. KiĢileri, vücutlarındaki elektrik akımları yoluyla uzaktan algılanabilir ve 

kontrol edilebilir hale getiren bu teknoloji, binlerce kilometre uzaktan bile düĢünce, 

eylem, iĢitsel ve görsel faaliyetlerdeki elektromanyetik Ģifrelerin çözülmesiyle denetimi 

sağlamaktadır.  

BaĢka bir biyogözetim uygulaması ise vücuda yerleĢtirilen chip uygulamasıdır. 

Özellikle Ġngiltere‟de çıkan bu fikir öncelikle cinsel suçları önlemek amacıyla, bu 

konuda suç iĢlemiĢ olanları chipleyerek onların uydular yoluyla her hareketlerini 

gözlemleyebilmeyi amaçlamıĢtır. Kan basıncı, kalp atıĢı değiĢikliklerinde çip sayesinde 

uydular aracılığıyla ilgili merkezler gözleme baĢlayacaktır.  

Biyoteknolojinin en yoğun gözetim ağırlıklı uygulaması ise insan genomu 

projesidir. Bir organizmaya ait DNA dizinin göstergesi genomdur. Aslında insan 

genomu projesi, tedavisi mümkün olmayan birçok kalıtsal rahatsızlığı çözüme 

kavuĢturabilecek nitelikte olsa da genlerin kontrolünün baĢka ellerde olmasının insanları 

endiĢeye düĢürmemesi imkânsız gözükmektedir. DNA veri tabanlarının kullanıldığı bir 

dünyada insanlar tıpkı Cesur Yeni Dünya karĢı-ütopyasındaki sayılar dünyasının 

insanları gibi uysal robotlara dönüĢecektir. 

 

3.2.4.  BiliĢimsel Gözetim Ġçin Etik  

 

Yeni teknolojilerle kiĢisel verilerin toplanması özgürlük sınırlarını aĢan, 

mahremiyeti aĢındıran bir unsur olarak karĢımızdayken, devlet ve özel organizasyonlar 

taraflı gözetimi bir de etik çerçevesinde tartıĢmak yerinde olacaktır. BiliĢim 

teknolojilerine dayalı gözetimi etik çerçevesinde değerlendirmek sözkonusu olduğu 

vakit, kiĢisel veriler üzerindeki uygulamaların adil olup olmadığını konusunda 

dikkatleri üzerine çeken bir giriĢim “Amerika BirleĢik Devletleri Sağlık, Eğitim ve 

Sosyal Yardım ġubesi”nin 1973 yılında oluĢturduğu kamu duyurusudur. Colin Bennett 

ise Kanada‟da, bu kamu duyurusunun içeriğini geliĢtirerek bazı prensipler ortaya 
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koymuĢtur. Bunlar: hesap verme zorunluluğu; veri toplama amacını tanımlama; açıklık; 

veri toplama uygulama uygulamalarının sınırını çizme; toplanan verilerin kullanımını 

sınırlandırma ve bunu ifĢa ederek, verilerin sahibine gerektiğinde hatırlatma; doğruluk; 

verileri garanti altına alma; bireylerin eriĢimini sağlama; Ģikâyetlere uyum sağlamadır. 

Bu içeriğe bakılında Lindop Komitesi‟nin koyduğu kurallarla benzerliği aĢikârdır.  

ÇeĢitli sosyal hareketler ya da yasal düzenlemelerde dahi sözkonusu kurullar 

belirtilse de eksik olan bunların detaylı tanımlanmaması, dolayısıyla öznel kalması 

olmuĢtur. Gary T. Marx, bu sebeple söz konusu etik kurallarının sınırının çizilmesi, 

ortak bir algı oluĢturulabilmesi üzerinde çalıĢmıĢtır.  

Marx, gözetim etiğini belirlemeye yönelik sorular oluĢturmuĢ ve bu sorulara 

verilen cevaplar doğrultusunda bir uygulamanın etik olup olmadığını ispat etme yoluna 

gitmiĢtir. Bunu yaparken öncelikle faktörler belirlemiĢtir. Bu baĢlık altında Marx‟ın 

belirlediği faktörler ıĢığında ve fakat daha detaylı ele alınarak biliĢimsel gözetimin etiği 

tartıĢılacaktır.
 127

 

Öncelikli olarak etik olup olmadığı değerlendirilecek olan gözetim 

uygulamasının gerekliliği ve bu uygulamanın istenilen hedefe ulaĢmak için gerçekten 

geçerli sonuç verip vermeyeceğidir. Salt kiĢisel ya da kurumsal menfaatler için kiĢisel 

verilerin kullanılması etik kavramına yakın düĢmeyecektir. Gerekliliği sağlanan bir 

gözetim yönteminin ise bireye fiziksel ya da psikolojik zarar vermemesi, bununla 

birlikte gözetlenenin izni olması sorgulanmalıdır. Örneğin, bir bireyin saç, kan ya da 

parmak izi gibi verilerini toplamak sıradan ve alıĢık olunan bir durum değildir. Fakat 

bazı yeni teknolojilerde kullanıcıyı tanıma amaçlı Ģifre yerine parmak izinin 

kullanılması ya da havaalanına giren bireyin güvenlik hedefli retinasının eĢleĢtirilmesi 

gibi teknolojiler hayata sızdıkça, bedene ait tüm veriler gündelik kullanıma 

açılmaktadır. ĠĢte burada önemli olan nokta bu teknikler bu denli bir denetime gerçekten 

ihtiyaç olduğu sürece mi kullanılıyor ve bireye zarar veriyor mu? Bireyin DNA‟sına dek 

sızabilen biyolojik gözetim teknikleri düĢünüldüğünde, elde edilen verinin hassasiyeti 

ve derinliği ortaya çıkacaktır ve burada bu verilerin kullanımından tedirginlik 
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duymaktan daha doğal bir Ģey olmayacaktır. Yine biyolojik gözetim uygulamaları 

üzerinden gidilecek olursa, bireyler güvenlik hedefli bu uygulamalara zaman zaman 

kendi rızalarıyla katılmaktadırlar. Fakat bu durum bile, gözetleyenlere bu verileri 

istedikleri gibi kullanma hakkını vermemelidir. KiĢisel verilerini paylaĢıma sunan 

bireyin en azında kullanım Ģekli ve sınırları üzerinde inisiyatifi olmalıdır. Aksi takdirde 

bu durum kiĢisel hak ve özgürlükleri çiğnemekle bağdaĢtırılabilmektedir. 

Veri toplama hususunda gereklilik ve bireye ciddi bir zarar vermeyeceği 

koĢulları sağlandığı vakit, sıra veri toplama koĢullarının etik dâhilinde 

değerlendirilmesine gelecektir. Öncelikle bireylerin kiĢisel verilerinin kimlerin elinde ve 

neden dolaĢtığına dair fikir sahibi olmaları ve izinlerinin olması beklenmektedir. 

Marx‟ın gözetimin zararsızlığı konusunda objektif bir bakıĢ yaratmak için belirlediği 

faktörlere eklediği bir soru da, gözetleyenlerin bu Ģekilde bir uygulamaya kendileri tabii 

tutulsa tepkilerinin ne olacağıdır. Çünkü daha önce örneklenen gözetim 

uygulamalarında, bireyin inisiyatifine danıĢmaksızın gözetleyen iktidarlar, gözetlenenle 

aynı durumda olmamalarından ötürü, bu tarz bir empatiden uzakta durmaktadırlar. 

Üstelik iktidarın veri toplamaya yönelik iĢtahı hep yükselen bir ivmeyle artmakta, asgari 

düzeyde veri toplamakla yetinememektedir.  

Gözetim konusunda etiğin uygulanıp uygulanmadığının sağlaması ancak 

uygulanacak olan gözetim tekniğinin kamuya açık karar verme mekânizmalarından 

geçmesiyle mümkün olacaktır. Bir Ģahıs ya da sadece bir grup evrensel çapta hükmü 

olan etiğin sınırlarını belirleyebilecek yetkiye sahip olamayabilir. Dolaysıyla bu konuda 

mercii olarak kabul gören karar verme mekânizmalarının denetiminden geçmesi, daha 

eĢitlikçi bir uyguluma Ģekli sağlayacaktır.  

BiliĢimsel gözetim olarak adlandırdığımız gözetim uygulamalarında, kiĢisel 

veriler çeĢitli yazılımlarca toplanıp, veritabanlarında muhafaza edilip, sayısal ortamda 

makinelerce gruplanıp enformasyona dönüĢtürülüyorken bu süreçte insan elinin değip 

değmediği bir diğer önemli unsurdur. Eğer bu süreç bireylerin müdahalesine açık ise 

yanıt aranan diğer bir soru bu bireylerin kayıtları yorumlama, sorgulama haklarının olup 

olmadığıdır. Bu durum kiĢisel verilerin öznel bir değerlendirilmeye alındığı anlamına 

gelecektir. Daha kötü bir senaryo ise, kiĢisel verilerin akıbetinin, o verilere 
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ulaĢabilen kiĢilerin niyetine bağlı olarak kullanılabileceğidir. Tam olarak bu konuyla 

ilgili yanlıĢ kullanımlar, önceki bölümlerde örneklenmiĢ, kurumsal yapıların hatta kamu 

kuruluĢlarının bile ellerindeki verileri baĢka kurumlarla paylaĢtıklarının dünya 

çapındaki örnekleri verilmiĢtir. KiĢisel veri dolaĢımını hızlandıran ve önüne geçilemez 

bir hale getiren bu husus, biliĢim toplumunu gözetim toplumuna iten temel etkendir. 

Dolayısıyla bu konu etik çerçevesinde atlanmaması gereken bir konu olarak kendini 

göstermektedir. Yalnızca etik olarak ya da yasal olarak belirtilmesi ne yazık ki böyle 

uygulamaları iktidarların elinden almaya çoğu zaman yetmemekte, çünkü kiĢisel veri 

paylaĢımları bireyin gözünün ulaĢamadı alanlarda kalmaktadır. Yine de burada bireyi 

biraz daha güçlendirmek adına, bireye gözetimi sorgulama hakkı ve verileri yeterli 

düzeyde korunmadığı vakit tazminat hakkı doğmalıdır.  

Karar verme hakkına sahip mercilerce uygulanan gözetim uygulamaları takip 

edilerek, istemeyen yönlerde kullanılmıĢlığa emsal teĢkil eden örnekler üzerinden yeni 

kurallar eklenerek, etik arayıĢları daima güncel tutulmalıdır.  

KiĢisel veri toplamaya yönelik uygulamalarda veri toplama yöntemi ile amacı 

arasındaki bağlantı açık olmalı ve gözetim uygulamasının bütününde temel ilke Ģeffaflık 

olmalıdır. Amacı ve kullanım sınırları açıkça belirtilen ve her an sorgulama ve denetime 

izin veren sistemler, bireylerin izni alınarak onların verileriyle doldurulduğu vakit, 

olumsuz bir yöne hizmet etmeyecek, güçlü yönü fayda sağlanan sistemler olacaktır. 
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4. TOPLUMSAL DENETĠM ARACI OLARAK GÖZETĠM 

 

Günümüzde gözetime yönelik teknolojilerin insan hayatına böylesine 

mıhlanmıĢ olmasının sebeplerinin üzerinden geçmek gerekir. Öncelikle, yaĢamın 

tarlalardan kentlere kaymasından itibaren baĢlayan kent suçları günümüzde de hala 

güçlü bir tehdit unsuru olmaktadır.
128

 Gözetime yönelik teknolojiler suçun hem ulusal 

hem de uluslararası platformda denetimini sağlamaktadır. Diğer bir taraftan, ulus-devlet 

yapılanmasının oluĢmasıyla birlikte önem kazanan polis ve hapishanelerin alıĢılagelmiĢ 

iĢlerliği yetersiz kalmakta ve küreselleĢmenin oluĢturduğu ortamda ülke dıĢı düzeni de 

sağlamak için yine gözetim teknolojileri önem arz etmektedir. Son olarak, güvenlik 

paranoyalarının ayyuka çıktığı günümüzde, sivil güvenlik içerisinde bile askeri taktikler 

biliĢim teknolojileri yardımıyla benimsenebilmektedir. Bunların yanında biliĢimsel 

gözetim, emniyet ve güvenliğin iĢlerliğinin daha dıĢına çıkılan, istihdam, ticaret, 

gündelik aktiviteleri kapsayan bir alan oluĢturmaktadır. Ticari anlamda piyasa 

koĢullarının değiĢmesi ve rekabette gücü oluĢturan unsurun müĢterinin isteğine göre 

hizmet ya da ürün sağlama gerekliliğinin oluĢu gözetime yönelik teknolojilerin resmi 

dünyanın dıĢında da sıkça kullanıldığını göstermektedir. Böylece her zamankinden daha 

büyük bir yoğunluk kazanan toplumsal denetim, tıpkı Lyon‟ın da belirttiği gibi biliĢim 

toplumu savını gözetim toplumuna doğru sürüklemektedir: 

“Yirminci yüzyılın ikinci yarısından bu yana dünyanın her yerinde 

ülkeler gelişmiş bilgi altyapıları kurma çabasındadır. Bu, onların 

gözetleme kapasitelerini büyüterek sosyal çalkantılara ayak uydurmak 

için verilen bütün kanuni ve politik çabanın kolayca önüne geçmeleri 

anlamına gelmektedir. Bu gözetleme kapasiteleri, nüfusu sıralama ve 

eleme, kategorize etme ve sınıflandırma, kimilerinin yaşam şansını 

kuvvetlendirirken kimilerinkini azaltmak için kullanılmaktadır. 

Gözetleme sistemleri, bütün bunları yapmak için programlanmış ve 
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tasarlanmıştır. Bu sistemlerin saf etkisi, programlayan rejimleri iyi ya 

da kötü yönde kuvvetlendirmeleridir.”
129

 

  

4.1.  BĠREYĠN FARKLI AÇILARDAN GÖZETĠMĠ VE 

GÖZETĠMĠN TOPLUMA YAYILMASI 

 

BiliĢim teknolojilerini kullanan örgütler bireylerin gündelik hayatlarını 

ayrıntılarıyla görebilmektedirler. Sağlık kayıtları, mali durum, tüketim öncelikleri, 

telefon ve internet üzerinden yapılan iĢlemler, ikamet, eğitim, suç oluĢturan faaliyetler 

vb. Tüm bunlar, geleneksel gözetim teknikleriyle mümkün olmayan, ancak biliĢim 

teknolojileriyle daha derinlemesine elde edilebilen verilerdir. Gözetim kapasitelerinin 

artıĢındaki etkili güç biliĢim teknolojileridir.  

BiliĢim teknolojileriyle, fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunan veriler,  bir araya 

getirebilmektedir. Bu dağınık verilerden yeni konfigürasyonlar çıkarılabilmektedir. 

Küresel alanda tüm verilerin bir araya getirilmesi ve istatistiksel yöntemlerle 

karĢılaĢtırılması düĢünüldüğünde bireysel ve toplumsal bazda oldukça kuvvetli profil 

çıkarımları yapmak mümkün hale gelmektedir. BiliĢim teknolojileri gözetimin artıĢında 

önemli bir rol oynarlar. Fakat burada gözetimin nedeni olarak bu teknolojileri görmek 

çok gerçekçi bir bakıĢ olmayacaktır. BiliĢim teknolojilerine fırsat veren ya da biliĢim 

teknolojilerini araç haline getiren siyasi, ekonomik ve kültürel etkenlerdir.  

Toplumsal yaĢamda artan bir unsur olarak kendini gösteren risk, gözetim ile 

doğrudan iliĢkilidir. Hem piyasaya hâkim olmak hem de suçu önlemek gibi faaliyetler 

için dikkati geleceğe yöneltmek demek geleceğin riskini azaltmak, geleceğe ve 

getireceği sürprizlere hâkim olmak anlamına gelmektedir.
130

 Sözkonusu riski 

azaltmanın yolu riski yönetebilecek bilgiye sahip olmaktan geçmektedir. Gerekli bilgiye 

sahip olmak konu olduğunda ise risk yönetimine giden yol gözetim ile açık bir Ģekilde 
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kesiĢmektedir. Günümüzde polisler suçluları, suçu iĢledikten sonra tutuklamaktan çok 

suça yönelik davranıĢları öngörmek, risk hesapları olarak sınıflandırmakla 

ilgilenmektedir. Riskin alternatifi güvenliktir. Çünkü güvensizlik duygusu ayyuka 

çıkmıĢ, paranoyaların sarmaladığı toplumun, kendini güvende hissetmesinin ve endiĢe 

veren riski en aza indirgemesinin yolu gözetimden geçmektedir. 

Hükümetler, sağlık, sosyal yardım ve güvenlikle iliĢkili daha fazla taleplerle 

daima karĢı karĢıya gelmektedirler. Eğitim, otoyol yapımı ve bakımı, güvenlik gibi 

alanlar sürekli maliyet gerektiren alanlardır. Maliyet denetimi ve tahsilâtlar konusunda 

gözetim devletin kuvvetli bir aracı olmaktadır. Ticari dünyada ise, yüksek verimlilik ve 

hızlı nakit akıĢına yönelten küresel rekabet, tüketici davranıĢlarını hep daha çok bilme 

ve iĢçilerden hesap sorma arzusuna dönüĢmektedir. Sonuç olarak, vatandaĢ, iĢçi ya da 

tüketici, her birinin gözetiminin altında yatan unsur Michael Rubin‟e göre paradır.
131

 

Gözetimin, toplumsal yapının tüm kılcal damarlarına nüfuz etmesiyle biliĢim 

toplumundan gözetim toplumuna doğru kayan toplumsal yapının hızlı yayılımına 

katkıda bulunan etkenlerin baĢında terör saldırılarıyla en üst noktaya eriĢen güvenlik 

kaygısı bulunmaktadır. Güvenliğin öncelik sırasına yerleĢmesiyle mümkün tüm 

teknolojiler ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanılmaya baĢlanmıĢ ve bu kullanımı yasal 

olarak da destekleyebilmek için anti-terör yasaları çıkartılmıĢtır.  

Toplumsal denetimi doruklara çıkaran ve ABD‟de uygulanan “Tam Gözetim 

Programı” adlı yazılım, toplumsal yapıyı biliĢim toplumundan gözetim topluma doğru 

sürükleyen itici bir güç niteliğindedir. Enformasyon Bilinçlendirme Ofisi (IAO – 

Informational Awareness Office) komplo kurma, kamuoyu yanıltma gibi suçlardan 

hüküm giymiĢ güvenlik eski danıĢmanı John Poindexter tarafından yönetilmekte ve 

Tam Gözetim Programı sloganı “Bilgi Güçtür!” olan ve etrafına ıĢık saçan bir göz ile 

simgelenen bu ofis tarafından kullanılmaktadır.
132

 Enformasyon Bilinçlendirme 

Ofisi‟nin diğer projeleri ise belirli bir mesafeden kimlik tanımı, biyo-gözetim, kanıt 

bulma ve bağlantı keĢfi, konuĢmanın metne çevrimi vb.dir. Toplam Bilgi 

Bilinçlendirme Sistemi‟yle, enformasyon toplama ve bunlar ile geleceğe yönelik teoriler 
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üretilmektedir. Öngörüler doğrultusunda, stratejiler belirlenip, bunlarla ilgili politikalar 

belirlenmektedir. Poindexter tüm bu yasalar, birimler ve teknolojiler sonucunda 

toplumsal yapıyı istihbarat toplumu olarak adlandırmıĢtır. Konuyla ilgili bir 

konuĢmasından yapılan alıntıda Ģöyle demiĢtir ki:  

“Terör eylemlerinin çözülmesine yönelik çözüm büyük ölçüde bilişim 

teknolojilerinde yatmaktadır. Yeni veri kaynakları bulduğumuzda, yeni ve 

eski verilerden enformasyon madenciliği yaptığımızda, bu bilgileri 

analize müsait hale getirdiğimizde, bunları bilgiye dönüştürdüğümüzde 

ve aksiyoner seçenekler oluşturduğumuzda, çok daha etkili ve zekice 

davranmış olacağız. … kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımını 

mümkün kılmalıyız ve mevcut organizasyonların kıyısında faaliyet 

gösteren yüksek performanslı ekipler oluşturmalıyız.  

Bir veri tabanının diğeriyle iletişim kurup konuşmasından ötede, birlik 

içinde bulunmayan veri tabanlarından bilgileri derleyecek… daha iyi 

yöntemlere ihtiyacımız var. Temel nokta şu; biz çok daha sistematik bir 

yaklaşıma ihtiyaç duymaktayız. Bir dizi araç, yöntem ve süreçler, 

problemlerle başa çıkmak için gerekli olacaktır; fakat verimlilik için 

ortak bir mimari etrafında inşa edilen bir sistemler yaklaşımı tarafından 

bunların birbirine entegre edilmesi gerekmektedir.  

Aradığımız cevap Toplam Bilgi Bilinçlendirmesi‟dir. 

Bu amaçla, farklı düşüncelere sahip olan işbirlikçi bir ortam bir araya 

getirmeliyiz. Bu ortam içinde her türlü veri kaynağına, keşif aracına ve 

model inşa araçlarına erişim mümkün olmalıdır. İşbirliği, şimdi hayati 

öneme sahiptir. Ve araçlarımız, analiz sürecini çok daha verimli kılmalı 

ve çok farklı ihtimalleri düzgün şekilde ortaya çıkarabilmelidir.  

Bunun adı, analitik çevredir. Buna, istihbarat toplumu demek isterim.”
133

 

 

Gözetim teknolojilerinin veri tabanları arasında iliĢkilendirmeyi sağlayarak kiĢi 

profillerini çıkarması, tüm bunların sistemli bir Ģekilde devlet daireleri, Ģirketler ve 

istihbarat birimlerince paylaĢılması olarak defalarca bahsedilen gözetim 

uygulamalarının yasal ve örgütsel yapılanmasının sözel ifadesi olan bu konuĢma, karĢı 
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 http://www.fas.org/irp/agency/dod/poindexter.html. 

     Poindexter, bu konuĢmayı 2 Ağustos 2002 tarihinde DARPA merkezinde yapmıĢtır. 
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ütopyalarda tasvir edilen dünyayı hatırlatmaktadır. Her ne kadar ABD büyük birader 

olma yolunda birinciliği kimseye bırakmasa da, BirleĢik Krallık da dünyada en çok 

kameraya sahip ülkedir. Ġngiltere‟de, su, elektrik, telefon ve gaz hizmetlerinden sonraki 

sırayı alan kamu hizmeti gözetim etkinlikleridir.  

Güvenlik paranoyası yaĢayan vatandaĢların, gözetime kapılarını ardına kadar 

açmaları ve gözetlendikçe kendilerini güvende hissetmeleri öncelikle anlaĢılabilir bir 

durum olsa da, bu teknolojiler arttıkça isyan noktasına gelebilecekleri ve devletten 

uzaklaĢabilecekleri ihtimalinin var olup olmadığı bir soru olarak ortaya çıkmaktadır.  

Foucault‟nun deyimiyle toplumun kılcal damarlarına kadar nüfuz eden gözetimin bu 

gidiĢatının totaliter nitelikte bir toplumsal yapıya yol açacağı bir tartıĢma konusudur. 

Giddens‟ın totalitarizm yaklaĢımına bakıldığında der ki: “Totalitarizm her Ģeyden önce, 

gözetimin aĢırı derecede odaklaĢmasıdır.”
134

 Gözetimin yoğunlaĢması totalitarizmin bir 

bileĢeni ise vatandaĢların devlete yeni teknolojiler ve kullanım alanları hakkında soru 

sorma hakkı olmalıdır. Fakat toplumun burada tepkisiz kalmayı tercih etmesi ve üstelik 

kendi gözetimlerine katkıda bulunmaları sonraki baĢlıklar altında tartıĢılacaktır.  

Gözetim teknolojilerini kullanma konusunda en büyük gücü elinde tutmakta 

olan en büyük iktidar olan devlet aygıtının vatandaĢları üzerinde uyguladığı gözetim ve 

vatandaĢ gözetiminin en güçlü uygulaması olan e-devlet; piyasadaki rekabet koĢulları 

altında hep daha ileride olmaya çalıĢan iĢverenlerin çalıĢanlarına verimlilik ve 

üretkenlik adı altında uyguladıkları gözetim uygulamaları ve yeni ekonomi koĢullarında 

edindikleri her veriyi kendi lehlerine para olarak çeviren ürün ve hizmet üreticilerinin 

tüketici gözetimi uygulamaları, toplumsal denetimin çatısı altına yerleĢtirilmektedir. 

Güvenlik kisvesi altında sınırı oldukça aĢılarak da kullanılabilen gözetime 

yönelik teknolojilerin yanı sıra, devlet idaresinin elektronikleĢmesiyle, vatandaĢlar e-

devlet uygulamalarındaki veri imgeleri haline gelebilmektedir. Tüm bunların yanında 

bir de dünya düzeninin güç dengelerini belirleyen bir etken olan ekonomi de 

elektronikleĢmiĢ ve rekabetin her geçen gün acımasızlaĢtığı bireyselleĢen piyasada çıkıĢ 

yolunu tüketicileri gözetlemek ve verimliliği, üretkenliği arttırmak adına bir de 
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çalıĢanları gözetlemekte bulmuĢtur. Hem vatandaĢ hem çalıĢan hem de tüketici olarak 

her bir yandan kuĢatılan bireylerin üzerindeki denetim, gözetimle ağırlaĢmaktadır. 

 

4.1.1. VatandaĢ Gözetimi ve e-Devlet Uygulamaları 

 

Devletler refah düzeyine eriĢmek ya da refah düzeylerini korumak için 

gözetimden faydalanarak vatandaĢlarını kiĢisel kayıtlarıyla kendilerine bağlamak 

isterler. Bu konuda bilgisayarlar ve veritabanları bu amaca hizmet eden eĢsiz araçlardır. 

Böylece oluĢturulan sistemlerde gelir, istihdam, eğitim, sağlık, konut, harcamalar, vb. 

verileri toplanan vatandaĢların devlet nazarında bir profilleri oluĢmaktadır ve veri 

imgeleriyle donatılan bu alana ancak yetkili kiĢilerin eriĢim hakkı bulunmaktadır. 

VatandaĢların depolanan ve kullanılan bu verileri, doğdukları andan öldükleri ana kadar 

güncellenmekte ve bu ayrıntılı dosyalar beşikten mezara bir gözetimin varlığını 

göstermektedir. 

BiliĢim teknolojilerinin her alanda yarattığı dönüĢüm devletin yönetim ve 

hizmetleri için de geçirmesi gereken bir süreç haline gelmiĢtir. Bu süreç bir gereklilik 

olduğu kadar toplumsal denetim hedefli kullanımı düĢünüldüğünde de bir avantaj haline 

gelmiĢtir. Bununla birlikte bürokrasinin altında ezilen vatandaĢların en ufak iĢleri için 

bile çok sayıda çalıĢan olması gibi bir tablo varken, biliĢim teknolojilerinin azı devlet 

hizmetlerini online bir sistem üzerinden yapılmasını sağlaması hem vatandaĢları hem de 

çalıĢanları gereksiz zahmetten kurtaracak, üstelik hem maaliyet hem de zaman 

kazandıracak bir yöntem olarak kendini göstermektedir. VatandaĢlar ile özel-tüzel 

kiĢilerin, teknoloji sayesinde kamu hizmetlerine kesintisiz ve hızlı Ģekilde ulaĢmaları ile 

yönetime katılmaları için devlet giderek sanal bir ortama taĢınmaktadır. Bu Ģekilde 

devletin sağladığı hizmetlerin bir bölümü ya da mümkün olanlarının tümünün 

elektronik ortama kaymasıyla elektronikleĢen devletin bu uygulamaları e-devlet olarak 

adlandırılabilmektedir. 

E-devlet yapısını oluĢturmak için sebep gösterilebileceklerden baĢlıcaları: 
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kamu ile özel sektör arasındaki ortaklıkların giderek artması; özel sektördeki Ģirketler, 

resmi daireler, sivil dernekler ve araĢtırma enstitüleri arasında gerçekleĢen birleĢmeler; 

Ģirketler arası iĢbirliklerinin önem kazanması; son kullanıcıların öneminin giderek 

artması ve vatandaĢların ihtiyaç duydukları bilgilere aracısız olarak doğrudan 

ulaĢabilmeleridir. E-devlet uygulamalarının devletin gerçekleĢtireceği aktivitelere hız 

kazandırırken maliyeti de düĢürmesi amacı güdülmektedir. Maliyet avantajının yanı sıra 

elektronik bir uygulama olarak zaman ve mekâna dair avantajlarıyla da devletin 

etkinliği arttırılmıĢ olacaktır. Tüm bunların gerçekleĢtirilebilmesi için yine gerek 

duyulan Ģey veri tabanları olmaktadır. Bu veri tabanlarında bir vatandaĢın profilinin 

tanınmasını sağlayan ise kimlik numaraları olmaktadır. Devlet veri toplama, depolama 

ve iĢleme kapasitelerini en üst düzeye çıkararak ve vatandaĢ veri tabanlarını devlete 

bağlı kurumlarla paylaĢmaktadır.
135

 

Bennet‟in yaklaĢımıyla e-devlet uygulamaları ile kâğıtların yerini bytelar, 

dosya dolaplarının yerini de veritabanları almıĢtır.
136

 Klasik devlet anlayĢı ile elektronik 

devlet anlayıĢı arasındaki temel farklılar: e-devlet ile bireyselleĢmiĢ hizmet ön plana 

çıkmaktadır; izole edilmiĢ idari fonksiyonlardan Ģeffaf bir yapı sergileme çabasına 

geçilmiĢtir; kâğıt ve dosyalamanın yerini elekronik hizmetler almıĢtır; geniĢ zaman alan 

süreçler hızlandırılmıĢtır; aralarında bağlantı bulunmayan farklı biliĢim sistemleri 

arasında bütünleĢik bir bağ kurulmuĢtur; vatandaĢ anlayıĢı müĢteriye doğru evrilmiĢtir. 

E-devletin yapılandırılmasıyla hedeflenen devletin vatandaĢa, vatandaĢın da 

devlete karĢı görev ve sorumluluklarını düzene sokmak amacıyla aralarında daha 

kesintisiz ve güvenilir bir iletiĢim kurmaktır. E-devlet sistemi e-hükümet, e-kurum ve e-

vatandaĢ kavramlarını doğurmaktadır. E-devlet yapısının kolları olarak vatandaĢ ve 

hükümet kadar kurum ve kuruluĢlar ve bunların çalıĢanları da sisteme dâhil olmaktadır. 

Dolayısıyla bu sistem internet ortamında çalıĢan, çevirimiçi hizmet sunan ve tüm ayrı 

kamu sitelerinin bütünleĢik bir yapısı olarak oluĢturulmuĢtur. Devlet ve devlete bağlı 

kurumlarda vatandaĢın yegâne olan ve en geçerli kabul edilen vatandaĢ numarası, bu 

sistem üzerinde girildiği takdirde, devletle iliĢkili tüm kuruluĢlarda Ģahısla ilgili 

enformasyonlar Ģahsa sunulmaktadır. Bununla birlikte e-devlet uygulamasının 
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oluĢturulmasında gösterilen amaçlar, harcamalarda tasarruf; kâğıt iĢlemlerinin denetim 

altında tutulmasını, halk için var olan Ģeffaf bir devlet anlayıĢı, her an ulaĢılabilir bir 

kamu hizmeti, artan vatandaĢ katılımı, hızlı ve rahat eriĢim imkânı oluĢturmaktır. 

E-devlet uygulamasının dünyadaki uygulamalarının baĢlıcalarına bakılacak 

olursa, BirleĢmiĢ Milletler üyesi ülkelerin devlet adına resmi web siteleri bulunurken, 

Avrupa Birliği de tüm Avrupa vatandaĢlarını tek bir platformda E-Europe ile 

birleĢtirmeyi amaçlamaktadır. ABD kâğıt üzerinde gerçekleĢtirilen binlerce iĢlemi 

çevirimiçi hale getirirken, Malezya ulusal akıllı kart kullanımı baĢlatmıĢtır. Bu akıllı 

kartlar vatandaĢların kimlik bilgileri ve elektronik imzalarını barındırmakla beraber 

devletin kredi, bankacılık, telefon, ulaĢım gibi hizmetlerinden yararlanırken 

kullanılmaktadır. Avustralya ve Kanada ise e-devlet uygulamalarını uygulama 

konusunda lider konumdadırlar. Brezilya devlet yardımlarını elektronik kart aracılığıyla 

sunmakta, Belçika vatandaĢları kullandıkları ulusal kimlik kartlarıyla vergi ödeyip oy 

verebilmektedir. Türkiye‟de vatandaĢların elektronik ortamda en çok iletiĢim kurduğu 

kurumların baĢında SGK gelmektedir.
137

 

Türkiye‟de devletin vatandaĢları hakkında veri topladığı sistemlerden, trafik 

akıĢını takibine yönelik kullanılmak üzere geliĢtirilmiĢ bir kamera sistemi olan 

MOBESE -  Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu‟dur. Trafiği düzenleme amacıyla 

caddelere ve sokaklara yerleĢtirilen MOBESE kameraları, suçluların tespiti için de 

kullanılırken, kullanımında hedef ĢaĢmasına uğradığı söylenebilmektedir. Araçlara 

yönelik haciz kararlarının bilgisayar sistemine girmesiyle, herhangi bir kontrol 

noktasında aracın plakasının okunmasıyla bilgisayar uyarı vermekte ve araç 

durdurularak el koyma iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Amacında trafik yer alan bir 

sistem, haciz ve icra uygulamalarına da hizmet ediyorsa, bu tüm sistemlerin, vatandaĢın 

ilk etapta aklına gelmeyecek sonuçlar doğurabileceğinin bir göstergesi olmaktadır.  

E-devlet uygulamalarının kapsadığı diğer sistemler ise MERNĠS (Nüfus Kayıt 

Sistemi), ANDKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi), SEÇSĠS (Seçmen Bilgi 

Sistemi), SGBS (Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemi), KPBS (Kamu Personeli Bilgi 

Sistemi), TAKBĠS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), ĠLSĠS (Milli Eğitim Müdürlükleri 
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Yönetim Bilgi Sistemi) vb.dir. Tüm bu sistemlerin bütünleĢik bir halde iĢlemesinin ve 

barındırdıkları verilerin farklı menfaatler için farklı kiĢi veya örgütlerce ele geçirilme 

arzusunun olması oldukça mümkün olmakla birlikte, bu verilerin uğradığı bazı dıĢ 

saldırılar zaten gerçekleĢmiĢtir. Örneğin, Öğretmenlerin kimlik bilgilerini barındıran 

ĠLSĠS‟in uğradığı sızıntı sebebiyle, 687.000 öğretmenin kiĢisel verileri kopyalanıp, 

internet ortamında sunulmuĢtur.
138

  

Öngörü eksikleri sebebiyle önemli sonuçlara yol açan hatalara bir diğer örnek 

ise, seçmen kütüklerinin ve seçmenlerin oy kullanacakları sandıkların sorgulanmasının 

sistem üzerinden 2009 yılında ilk kez yapılmasıyla oluĢmuĢtur. SEÇSĠS veritabanı için 

gerekli olan seçmen verilerinin MERNĠS ve ADNKS‟den çekilerek aktarılması ve 

düzenlenmesiyle oluĢturulması, hayatta olmayan vatandaĢların bile seçmen listelerinde 

yer alması ya da seçmenleri farklı adreslerde görülmesi, bir ikamet adresinde onlarca 

kiĢinin gözükmesi ile sonuçlanmıĢtır.  

“Konut edindirme yardımı kesintilerinin hak sahiplerine iade 

edilmesinde ilgili makamlar kolaylık olması için ödemeye hak kazanan 

kişileri ve alacakları miktarları internet üzerinde yayınlamayı 

düşünmüştür. Dolayısıyla vatandaşların kişisel verileri ifşa olurken, 

kimlik numaralarıyla sahte reçete düzenleyen art niyetli kişiler, SGK‟yı 

yüz binlerce lira dolandırmışlardır.”
139

 

E-devlet uygulamalarına karĢı gerçekleĢen ihlâller ile bu uygulamalar 

çerçevesinde vatandaĢa dair toplanan verilerin kapsamı düĢünüldüğünde ortaya çıkan 

tablo göstermektedir ki bir vatandaĢın verileri, kredi kartı yolsuzlukları, sahte nüfuz 

cüzdanı, dolandırıcılık, sahte isimle Ģirket kurma gibi gayrikanunî iĢlere alet 

edilebilecektir. 

 Sağlık hizmeti için her vatandaĢın bir sağlık kartına sahip olduğu uygulama 

birçok ülkede gerçekleĢtirilmiĢtir. Akıllı kartların içlerindeki çipler ve entegre devre ile 

hasta ile ilgili tüm tıbbi kayıtlar, sağlık hizmetlerini kullanım bilgileri, tıp personeline, 

eczacılara, hastanelere ve sigorta Ģirketlerine eriĢimi sağlamaktadır. Akıllı kartlar ile 

yalnızca devlet ve birey arasında değil diğer kurumlar arasında da veri paylaĢımı söz 
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konusu olmaktadır. Üstelik bu verilerin nasıl bir dolaĢım izleyeceği ya da bunlar 

hakkındaki veri sahibinin inisiyatifi vatandaĢ tarafında belirsizliğini korumaktadır. Bu 

uygulama ile bireyleri coğrafi ve demografik özelliklerine göre sınıflandırıp bu 

sınıflandırma ile hastalık ve tedavi Ģekillerinin iliĢkilendirme yeteneği vaat edilmiĢtir. 

Buradaki epidemiyolojik vaat gözetimin yaygınlaĢmasına etkide bulunan kiĢisel ve 

toplumsal avantajlara örnek teĢkil etmektedir. Kanser ya da AIDS gibi hastalıkların 

önlenmesi çabası düĢünüldüğünde kiĢisel verilerin toplanmasına çoğunluğun itiraz 

etmeyeceği hatta kendi kendilerini gözetim yöntemleriyle buna katkıda bulunacakları 

oldukça açıktır. Fakat bu denli kiĢisel veri paylaĢımının epidemiyolojik alandaki 

sorunları çözmeye ne kadar yeterli olduğu da tartıĢmaya açık diğer bir konu olarak 

varlığını sürdürmektedir. En can alıcı yönüyle, epidemiyolojik araĢtırmalar hastaları 

damgalamayı hedeflemiyor olsalar bile, veri toplama ve kullanımıyla örneğin AIDS 

hastaları iĢlerinden yoksun kalmaları, bir ülkeye giriĢlerinin engellenmeleri gibi 

davranıĢlarla karĢı karĢıya gelebilmektedirler. Bununla birlikte eĢcinselleri yüksek risk 

grubuna sokmak onların da potansiyel hasta muamelesi görmesine sebep olacaktır. 

BiliĢim teknolojilerinin vatandaĢ denetiminde kullanımının yaygınlaĢmasıyla 

sağladığı kolaylıkların ve getirdiği kazançların yanında, tanımlanmış bireylerin kiĢisel 

verilerinin internet ortamındaki akıĢı, veritabanlarında tutulması ve kurumlar arası 

veritabanlarının bütünleĢik bir sistem olarak kullanılması düĢünüldüğünde gözetim 

endiĢesi ve mahremiyet ihlâli endiĢesi su yüzüne çıkmaktadır. Çünkü ortaya çıkan 

süreçte iĢler, toplumun alıĢageldiği iletiĢim düzeninden farklı kurallarla iĢlemekte, bu 

yeni düzenin kendine özgü güvenlik boyutları bulunmaktadır.  

BiliĢim toplumunun yarattığı beklentilerden biri olan demokratik katılım, e-

devlet uygulamalarıyla sağlanabileceğini söylemek iyimser bir yaklaĢım olacaktır. 

Çevirimiçi bir sistemde oy kullanan bireyin, oy gizliliği hakkı ihlâl edilecektir. Bireyin 

yalnızca kendi seçimine dayalı olan oy sistemini gözetlemek demek, verilecek oyları 

denetim altında tutmak demektir. VatandaĢının mahremiyetini ihlâl eden bir devletten 

demokrasinin temellerine sahip olması beklenememektedir. 

Ġktidar gücüne sahip olmak demek; güce sahip olan bu bireylerin, algılarını, 

ahlaki değerlerini, inançlarını ve davranıĢlarını, bulunduğu makamın 
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yükümlülüklerine ve sorumluluklarına ihanet eğilimini güçlendirmesi, insan doğasından 

kaynaklanmaktadır. “Liderlerin sahip oldukları gücü kaybetmeme veya devam ettirme 

ve amaçlarını gerçekleĢtirme istekleri, demokratik ve liberal değerleri ihlâl etmelerine 

yol açabilmektedir.”
140

 

Mahremiyet söz konusu olduğunda, üçüncü bir kiĢinin ihlâlinden daha farklı 

bir konumda olan devlet gözetiminde, mutlak bir güç eĢitsizliği vardır. Mikro 

iktidarlardaki değiĢken güç iliĢkileri, makro iktidar düzeyinde sıklıkla rastlanabilecek 

bir Ģey olmamakta, vatandaĢ karĢısında devlet hep güçlü taraf olmaktadır. Dolayısıyla e-

devlet uygulamasını getiren devlet, bu Ģekilde yapılabilecek iĢlemleri, vatandaĢlar ancak 

kiĢisel verilerini paylaĢarak yapabilmektedirler. Tüm vatandaĢların kiĢisel verilerinin 

toplandığı bir ortam olarak e-devlet uygulamaları toplumsal denetim adına oldukça arzu 

edilebilir bir özelliğe sahiptir. Bu özellik, bireysel ya da örgütsel menfaatler için birçok 

saldırıya sebep teĢkil edebilmektedir.  

Ġktidar doğası gereği güçle iç içedir ve gücün olmadığı yerde iktidardan 

bahsedilememektedir. Dolayısıyla iktidarı elinde tutanlar, onlara daha çok güç 

sağlayacak araçların cazibesi karĢında zaafiyet gösterebilmektedirler.
141

 Daha çok güç 

için gözetime yönelik teknolojilerin bir sınır koyulmaksızın kullanılması, bazı etik 

değerleri görmezden gelmek anlamına gelirken, demokrasiyi, insan haklarını ve bireyin 

mahremiyetini de aĢındırmaktadır.  

Taraflardan birinin devlet olduğu bir iktidar iliĢkisinde, vatandaĢın verilerini 

paylaĢıp paylaĢmama konusunda inisiyatifi yoktur ve diğer iliĢkilerdeki gibi gönüllü bir 

durum söz konusu değildir. Devletin yaptığı tüm gözetim uygulamalarının kamu yararı 

ve vatandaĢın iyiliği için olduğu düĢüncesini çıkıĢ noktası alan bakıĢ açısı, 

mahremiyetin bu toplumsal faydayı olumsuz etkileyebileceği sonucunu doğurmaktadır. 

Bu yaklaĢıma yakın olan Etzioni durumu kısaca Ģöyle açıklamaktadır: az mahremiyet az 

denetim.
142

 Diğer bir bakıĢ açısıyla bazı iktidar zaafları ve hırslarına düĢülebilmesi, 

hâlihazırda mahremiyetin temel bir insani hak olması ve en önemlisi özgürlükle 
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doğrudan bağlantılı olması sebebiyle mahremiyet daraltılamayacak, aĢındırılamayacak 

bir olgudur. Mahremiyet kamusal müdahalelerden muaf tutulmalıdır.  

 

4.1.2.  Kurumsal Gözetim: Gözetlenen ĠĢyeri ve ġeffaf ĠĢçiler 

 

“Sermaye bilimi kendi hizmetine soktuğu zaman, emeğin dik kafalı eline, 

daima uysallığı öğretecektir.” 

 

Lyon kitabında gözetlenen iĢyerini anlattığı bölüme insani yüzlü kapitalizm 

olarak nitelenen Saltarie adlı köyün tekstil fabrikasını tasvir ederek baĢlamaktadır. Kirli 

sanayi kentlerinden oldukça farklı, oldukça düzenli bu köyde, bir nehir, tren yolu ve bir 

kanalın birleĢtiği bir noktada yer alan fabrika, binlerce iĢçiye istihdam oluĢturmakta ve 

sıralanan makineler konumları itibariyle ustabaĢılar tarafından rahatça 

görülebilmektedir. ĠĢçilerin evleri ustaların evine yakın ve aileleriyle yaĢadıkları alanlar 

bu alan dâhilindeydi. ĠĢçileri çağıran çan köyün her yanından duyulabilecek bir 

konumda bulunmakta ve köyde içki tamamıyla yasaklanmıĢtır. Burada iĢverenleri 

iĢgücüne bağlı kılan iĢçilerin üreticiliği ve uysal emek güçleridir. Dolayısıyla 

iĢverenlerin iĢçileri disipline etmenin bir aracı olarak gözetimi kullandıkları 

görülmektedir. Karl Marx, iĢçileri denetlemenin ilk adımının onları bir çatı altında 

toplamak olduğunu ve denetimi sürdürebilmek için yeni teknolojilerin üretileceğini 

öngörmüĢtür. Braverman ise kapitalizm ile bilenlerin, görevleri yerine getirenler 

üzerinde denetim sağlayabilmeleri için, ikinci grubun vasıfsızlaĢtırıldığını ifade eder.
143

 

Bu örnekte gözetimin ve toplumsal denetimin iĢbirliği açıkça görülmektedir. 

ÇalıĢanları gözetleme tutkusu tarihin her döneminde her iĢveren nezdinde 

önem arz etmektedir. Örneğin, “cyclometer” adlı aletler, daktilografların kaç tuĢa 

bastığını saptamak için kullanılmaktadır.
144

 Günümüzdeki iĢ tanımlarına bakıldığında 
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oldukça bireyselleĢmeye baĢlayan iĢler, gözetimi de bireysel bir hale getirmiĢtir. 

Modernite döneminde iĢçileri denetlemenin yolu onları bir çatı altına toplamaktan 

geçiyorken bugünün teknolojileri birey odaklı hale gelmiĢtir.  

BiliĢim teknolojileri kapsamında, çalıĢan gözetimi, çalıĢanlara ve yaptıklarına 

iliĢkin verilerin çeĢitli donanım ve yazılımlarca toplanması, analiz edilerek raporlanması 

olarak tanımlanabilmektedir. ÇalıĢan gözetimi performans ölçümü, davranıĢ 

değerlendirmesi ve kiĢisel özelliklerin öğrenilmesi alanını kapsamaktadır. Gözetleyen 

konumundandaki iĢletmeler, performasın değerlendirme, müĢteri memnuniyetini 

arttırma, güvenliği sağlama, yasal zorunluluklar, gibi sebepler doğrultusunda gözetime 

ihtiyaç duyarken, çalıĢanların mahremiyetlerini ihlâl ettikleri, üzerlerindeki baskı ve 

stresi arttırdıkları, gibi taraflarını görmezden gelmektedirler.  

ĠĢyerinde gözetlemenin yolu teknolojilerin çeĢitlilikleri kadar fazla olmakla 

birlikte, bunlar nitelik bakımından dört grupta toplanabilmektedir. Birincisi, yapılan iĢin 

kalitesini ya da yoğunluğu, çalıĢanın iĢini yapıp yapmadığını ölçmek mantığından 

hareketle, iĢlem sayısını ölçmek olmaktadır. Örneğin bir çağrı merkezi çalıĢanın günde 

kaç telefon görüĢmesi yaptığı ya da bir bilgisayar yazılımcısının günde kaç satır kod 

yazdığının sayılması. Ġkincisi, çalıĢanın iĢyerine olan uyumluluğunu ölçmeye yönelik 

gözetim faaliyetleridir ve buna çalıĢanın giyim tarzının göz önünde bulundurulmasından 

kameralar aracılığıyla kaç defa tuvaleti ziyaret ettiği tespitine dek örnekler verilebilir. 

Üçüncüsü, çalıĢanın fizyolojik özellikleri ve yaĢam tarzının çalıĢma performansını 

etkileyip etkilemeyeceğini anlamak üzerine, uyuĢturucu testi, kolestrol testi vb. yapıp, 

sağlık problemlerini göz önünde bulundurarak yaĢayıp yaĢamadığını ve çalıĢma 

verimliliğini etkileyip etkilemeyeceğini test etmek amaçlı gözetimdir. Son olarak da, 

iletiĢim kurmayı sağlayan bilgisayarlar, lokasyon araçları, cep telefonları gibi 

teknolojilerin kullanımıyla sağlanan gözetimdir.
145

 

ĠĢyerlerinde çalıĢanların internet üzerindeki hareketlerini denetleyebilmek için 

tasarlanan e-posta kontrol sistemleri ile e-postaların özel iletiĢim amaçlı kullanılıp 

kullanılmadığı kontrol edilebilirken iĢ konuları haricinde internette sörf yaparken 
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yakalanabilmektedirler. ÇalıĢanların iĢyerlerine giriĢ çıkıĢ saatleri kapıda turnikelerden 

geçmek için okutulan akıllı kartlar ile denetlenebilmekte, yaptıkları her giriĢ ve çıkıĢ 

saatleriyle birlikte kayıt altına alınabilmektedir. Bununla birlikte zaten birçok iĢyeri, 

fabrika, alıĢveriĢ merkezi gibi alanları kuĢatmıĢ olan kamera sistemleri hem müĢteriyi 

hem de çalıĢanı göz önünde tutmak için çift taraflı bir fayda sağlamaktadır. MüĢteriler 

ya da çalıĢanlar taraflı gerçekleĢebilecek hırsızlıklara karĢı bir önlem niteliği taĢıyan 

kameralar aynı zamanda çalıĢanların müĢteri ve birbirlerine karĢı hal ve hareketlerinin, 

dolayısıyla performanslarının bir göstergesi olarak da kullanılabilmektedir.  

ÇalıĢanları izlemek için kullanılan teknolojiler kameralar, kimlik kartları gibi 

ofis çalıĢanlarını gözetlemeye yarayanlarla sınırlı kalmamakta ve hareketteki iĢçileri 

izlemeyi de mümkün kılmaktadır. Örneğin, bir Ģirketin ürünlerini taĢıyan nakliye 

kamyonunun Ģoförünün nerede olduğu, ne hızla yolculuk yaptığı, nerelerde durduğu 

takometreler aracılığıyla kayıt altına alınabilmektedir. Mekân zorunluluğu olmayan ve 

evden çalıĢabilenler için de internet ve e-posta üzerinden denetim mümkün olmaktadır. 

Verimliliği ve müĢteri memnuniyetini arttıracağı gerekçesiyle uygulanan bu gözetim 

tekniklerinin çalıĢanlar üzerinde güvensizlik ve stres oluĢturabileceği ve buna bağlı 

olarak da toplu olarak organize olma konusunda sorun yaĢayabilecekleri Ġngiliz ÇalıĢma 

Hakları Enstitüsü gibi bazı kurumlar tarafından da kabul görmüĢ bir durumdur. Carl 

Botan‟ın beĢ yüze yakın kiĢi üzerinde yaptığı bir araĢtırma göstermektedir ki; kendini 

gözetim altında hissetme ile mahremiyet duygusunda kayıp yaĢama hissi birbirleriyle 

doğru orantılı olmakla birlikte, belirsizlik hissi de çalıĢma alanı içerisindeki iletiĢimin 

azalmasıyla bağdaĢtırılmıĢtır.
146

  

Alder ve Tompkins, çalıĢanların izlenmesi sağlayan tüm sistemlerin olumsuz 

yönlerini gruplamıĢlardır: gittikçe artan iĢ kotaları; motivasyonda ve moralde azalma; 

yetersiz çalıĢma standartları; toplanan verilerin iĢverenlerce cezalandırma hedefli 

kullanılması; sürekli izlenmenin getirdiği daha hızlı ve sürekli çalıĢma baskısının 

getirdiği stres ve stresle iliĢkili sağlık problemleri.
147
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Toplumsal dönüĢümler sürecinde, her dönemde gözetim altında olan çalıĢanlar, 

her yeni toplumsal dalgada daha da gözetim odağı haline gelmiĢtir. Sanayi toplumu 

olma sürecinde evlerinden çıkıp fabrikalar giden iĢçiler, teknik gözetime maruz 

kalmıĢlardır. Enformasyonun metalaĢması sürecinde ise fabrikalardan çıkıp evlerine 

geri dönseler bile, gözetimin odağından çıkamamıĢ, aksine ağırlığını, yoğunluğu çok 

daha fazla hissetmiĢlerdir. Sennet, kitabında iki karakter üzerinden bu değiĢime 

değinmektedir. Fordist düzenden çalıĢan Enrico, son derece sıradan bir hayat yaĢamakta 

olsa bile sendikaların desteğiyle ömür boyu iĢ garantisine sahip olmaktadır. Fakat 

Enrico‟nun post-fordist düzende çalıĢan oğlu Rico, esnek bir iĢ düzenine sahiptir. 

Babası gibi uzun vadede önünü görememekte, kısa vadeli hedefler doğrultusunda 

çalıĢmakta, güvensizlik ve her an değiĢikliğe hazır olma gereksinimin verdiği tedirginlik 

ile hayatını yaĢamaktadır. Bu düzeni yeni kapitalizm olarak adlandıran Sennet, örülen 

enformasyon ağlarının, hiyerarĢik düzenden daha sıkı bir sistem oluĢturduğu, 

çalıĢanların üzerindeki denetimi daha da arttırdığını ifade etmektedir. Gözetim yalnızca 

yönetim tarafından değil, iĢçiler arasında birbirlerini hedef alır Ģekilde de 

yaygınlaĢmaktadır ve bu takım çalıĢması olarak adlandırılarak iktidarın gözünü 

gizlemektedir.
148

 Bu çalıĢma koĢullarına dayanamayanlar ve risk alma kabiliyetinden 

yoksun olanlar sistemin zayıf parçaları haline gelirken, belirli bir yaĢ üstü çalıĢanlar, 

zaten yeni teknolojilere ayak uyduramadıkları gerekçesiyle çarkın tamamen dıĢında 

kalmaktadırlar.  

Weber‟in bürokrasi kuramında yer alan ve ilk bölümde belirtilmiĢ olan: otorite 

ve sorumluluğun organizasyonun her katmanı için açık bir Ģekilde belirlenmesi; görev 

tanımlamasının yapılması ve görev dağılımının planlanması; her katman için daimi 

kontrol; yazılı kuralların oluĢturulması ve uyumunun sağlanması; yöneticilerin atama ile 

baĢa getirilmesi; organizasyon çalıĢanlarının resmi bir sınav sistemi ile kabulü; emir ve 

komuta zinciri içerisinde hiyerarĢik bir organizasyon yapısı oluĢturulması, gibi demir 

kafes olarak da nitelenen bu çalıĢma ortamının çalıĢanları yalnızca görünürde 

kafeslerinden çıkmıĢlardır. Gözetimin uğradığı dönüĢümler, çalıĢanları doğrudan 
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etkilemiĢtir. Zaman ve mekânın bağımsızlaĢması çalıĢma hayatında belirsizleĢme ve 

muğlâklık olarak da yansırken, umulanın aksine çalıĢan denetimin baskısını daha az 

hisseder bir hale gelememiĢtir.   

Sennet, tüm bu dönüĢümlerin çalıĢan bilincini deforme ettiğini savunmaktadır. 

Ritzer ise, bu bilinç deformasyonunu, toplumun McdonaldlaĢması olarak ifade 

etmektedir. McdonaldlaĢmanın boyutları, verimlilik, hesaplanabilrilik, tahmin 

edilebilirlik ve denetimdir. Tüm boyutlarla riski azaltmaya çalıĢan iĢletmeler, yükü 

çalıĢanların omuzlarına bindirmektedirler.
149

  

ÇalıĢanın denetiminde biliĢim teknolojilerinin kullanılmasıyla, çalıĢanın 

koĢulları güvencesizlik, esneklik, belirsizlik, risk ve bireyselleĢtirme unsurlarıyla 

biçimlendirilmektedir. Sosyal devlet yapısının küçülmesiyle, devlet sağlık, eğitim, 

istihdam gibi alanlardan çekilmekte, iĢgücündeki daimi iĢ güvencesinin yerini sınrıları 

muğlâklaĢan esnek iĢ almaktadır. Bununla birlikte, yoğun rekabet ortamının en büyük 

faturasının çalıĢanlara kesilmekte, verimliliği arttırmak için yine esneklik çerçevesinde 

iĢ koĢulları değiĢtirilebilmektedir. Bu Ģekilde biçimlendirilen iĢ koĢullarının ortama 

ayak uyum zorunluluğu yaratmasıyla birlikte, çalıĢan sirkülâsyonun yükselen ivmesi, 

çalıĢanlarda iĢsiz kalma korkusu doğurmuĢ ve çalıĢanlar Ģirket beklentileriyle 

bütünleĢme doğrultusunda çaba sarfeder olmuĢlardır. Dolayısıyla çalıĢanın iĢyerine 

sadakati, zorunlu bir forma sokulmuĢtur.  

ÇalıĢanının iĢvereni tarafından gözetlenmesinin yanı sıra çalıĢanların 

birbirlerini gözetlemeleri sağlanarak, gözetleme iĢlemi parçalara bölünerek 

sağlamlaĢtırılmakta ve kolaylaĢtırılmaktadır. Tıpkı toplumun çeĢitli değer yargıları 

doğrultusunda bireyin üzerinde toplumsal bir baskı kurarak onu ehlileĢtirmeleri gibi 

iĢyeri çalıĢanları da birbirlerini gözetleyerek, takım çalıĢması adı altında birbirlerine 

müdahale etme hakkını kazanmaktadırlar. YönetiĢim olarak da adlandırılan yönetimin 

bu yeni hali yönetenin gözünü adeta çalıĢan sayısı kadar arttıran bir özellik 

göstermektedir. Çünkü takım çalıĢmasında çalıĢan yalnızca kendi yaptığı iĢten değil 

takım içerisindeki diğerlerinin yaptıklarını gözlemlemekten de sorumlu olmaktadırlar. 
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Bu iĢverenin tek yönlü baskısını dağıtarak, çok yönlü bir denetim imkânı sunmakta ve 

yönetim otoritesini adeta gizlemektedir.  

Tüm küresel ve ekonomik değiĢimler ıĢığında farklılaĢan çalıĢma hayatının eli 

kolu bağlanmıĢ iĢgücü, biliĢimsel gözetimle de denetimin gücünü her an üzerinde 

hissetmekte ve Ģirket menfaatine daha yüksek verim sağlamak amacıyla 

uysallaĢtırılmaktadır. Bu durumu Bauman “Emeğin yumuşak ve uysal, hamur gibi 

kolayca yoğurabilir, kesilebilir, ezilebilir ve kendisine ne yapılırsa yapılsın hiçbir 

direniş göstermez hale getirilmesi”
150

 olarak ifade etmektedir. 

ĠĢverenler, biliĢim teknolojilerinin gözetime yönelik kullanılmasıyla, 

çalıĢanlarını yüzyüze denetlemekten iyice vazgeçmiĢtir. Üstelik bu sistem daha az 

maliyetli ve topladığı veriler bakımından daha güvenilir bulunmaktadır. Böylece 

çalıĢanın iĢveren gözündeki performası değerlendirilirken, öznellikten uzaklaĢan karar 

oluĢturma aĢaması, çalıĢanı nesnelleĢtirmektedir. ÇalıĢanların nesnelleĢmesi, gözetimde 

mahremiyet ihlâlinin sınır tanımaması, çalıĢanlar için yeni bir adlandırmaya sebep 

olmuĢtur: şeffaf işçi. 

ĠĢçileri ĢeffaflaĢtıran, çalıĢanlarının gözetime hizmet eden bir program olarak 

üretilen PC Anywhere, tüm çalıĢanları ekranlarını tek bir merkez üzerinden görebilmeyi 

sağlamaktadır. Microsoft‟un ise “Intellimouse” adındaki programı da çalıĢanların 

faresinin kat ettiği yolu kayıt altına almaktadır ve sistem bir dakikalık fare kullanımının 

dört metrelik bir mesafeye denk geldiği fikrinin esas alarak süre ve mouse‟un kat ettiği 

yolu hesaplamakta ve hesaplanan mesafeyi kat etmeyen çalıĢana yeterince çalıĢmadığı 

damgasını vurmaktadır. Melsoft Ģirketinin Ġnsan Kaynakları Paketi ise çalıĢanlarla ilgili 

karakter analizi, ücret bordroları, izin bilgileri, disiplin suçları, zimmetteki eĢyalar, 

performans, aile geçmiĢler gibi her tür bilgiyi toplamaktadır.
151
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4.1.3.  Tüketici Gözetimi ve Yeni Ekonomi 

 

Yeni kapitalist piyasanın talebe göre Ģekillenen yapısı, ürün ve hizmet 

üretiminin tüketicinin isteğine yönelik hale gelmesi, bireyselleĢmesi anlamına 

gelmektedir. Buradaki temel ihtiyaç tüketicinin ne istediği bilmek olmuĢtur. Gözetlenen 

tüketiciye adına postalanmıĢ tanıtım broĢürleri, reklam e-postaları gelirken, tüketicinin 

internet üzerinde tıkladığı her reklam onun profiline eklenmekte, alıĢveriĢ sitelerinde 

ona sunulan öneriler bunlara göre Ģekillenmekte, dolayısıyla tüketici her an gözetim 

altında tutulmaktadır. Bireysellik, seçimlerin çokluğu ve tüketici özgürlüğü adına 

yapılan tüketici gözetimi toplumsal denetimin yumuĢak bir biçimini oluĢturmaktadır. 

Tüketici gözetimi sözkonusu olduğunda iĢçi gözetimine nazaran daha az baskıcı, fakat 

çok daha kapsamlı bir gözetim karĢımıza çıkmaktadır. 

Sanayi devrimiyle iĢ hayatına giren yönetim kavramı, verimliliği arttırmak için 

düzenlenen iĢ süreçleri, finansal muhasebe için geliĢtirilen prosedürler, fiziki stokların 

yönetimi için oluĢturulan tedarik zincirleri gibi değiĢimlerin oluĢmasına ön ayak 

olurken, biliĢim teknolojileriyle tüm bu süreçler elektronik ortama taĢınarak dönüĢüme 

uğramıĢtır. Bu dönüĢümün göstergesi olarak iĢaret edilebilecek piyasadaki aktivitelere 

örnek olarak, ilk web tarayıcı olan Mosaic üzerine geliĢtirilen Netscape‟in Microsoft‟a 

karĢı verdiği mücadele; amazon.com, eBay gibi elektronik ticaret yapan sanal Ģirketlerin 

ortaya çıkması; toplam 12.000 çalıĢanı olan AOL‟un 67.000 çalıĢanıyla Time Warner 

için yüz elli milyar dolar ödeyerek tarihin en büyük birleĢmelerinden birine imza atması 

verilebilmektedir.
152

 

Atkinson ve Court, ekonominin kurallarını, yapısını ve fonksiyonlarını 

değiĢtiren nicel ve nitel geliĢmelerin tümünü yeni ekonomi Ģeklinde tanımlamaktadır.
153

 

Yeni ekonomiyi, devam eden bilgi ve haberleĢme teknolojisindeki geliĢmelerin 

                                                             
152 Bahadır Akın, “Yeni Ekonomi: Kavramlar, sorunlar ve Beklentiler”, 
http://www.ceterisparibus.net/yeniekonomi/bilgi_ekonomisi.htm. 
153Robert Atkinson, Rondolph Court, “The New Economy Index”, Progressive Policy Institute, 

www.neweconomyindex.org. 
153 Paula De Massi, Marcello Estevao, Laura Kodres, “Who Has a New Ecenomy?”, Finance and Development, 

Tolga Kara (Akt.), “Ġnternet Ekonomisini Anlamak”, Sayı:2, 2002, s.24.    
153 Kara, s.26. 



 

 

120 

yayılması, benimsenmesi ve yüksek verimlilik nedeniyle ortaya çıkan yüksek oranlı ve 

uzun dönemli büyüme olarak da tanımlamak mümkündür.
154

 Yeni ekonominin 

kapsadığı bir kavram olan elektronik ticaret ise, açık ya da kapalı ağ üzerinden 

dijitalleĢtirilmiĢ metin, ses ve görüntünin iĢlenmesi ve iletilmesine dayanan kiĢiler ve 

kurumlar arasında gerçekleĢen tüm ticari iĢlemlerdir.  

Yeni ekonomi ve internet ekonomisi birbirleriyle iç içe geçmiĢ iki kavram 

olmakla birlikte aynı anlamı taĢımamaktadır. Ġnternet ekonomisi, ağ üzerinde yaĢanan 

ticari faaliyetlerinin bütününü temsil eden bir sistemdir. Ġnternet ekonomisine göre daha 

spesifik bir anlam içeren yeni ekonomi ise, biliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler ve 

küreselleĢme ıĢığında, ekonominin niteliğinin değiĢimini ifade etmektedir.
155

 Yeni 

ekonomide temel üretim faktörü bilgi haline gelmiĢtir ve bilgiye dayalı bu ekonomi 

Ģekli yeni iĢ tanımları, yeni örgütlenme biçimleri yaratmıĢtır. Enformasyonun elde 

edilmesi ve dağıtılmasını kapsayan sürecin merkezi öneme sahip olduğu süreçte, emek 

yoğun iĢler düĢük gelir grubundaki ülkelere kaydırılmıĢtır. Ekonominin sürekleyici 

gücünü bilgiden alması ve ağlar üzerinde ikame edebilmesi demek, pazara giriĢin hızlı 

ve kolay olması ve bir o kadar da rekabet yapısının güçlenmesi demektir.  

Yeni ekonominin lokomotif gücü emek ya da sermayenin de önüne geçen 

bilgidir. Çünkü bilginin olduğu yerde risk azalmaktadır ve iĢ stratejilerini oluĢtururken 

elde olan bilgi ne kadar yoğun ve güçlüyse yapılan tüm üretim faaliyetleri o kadar 

yerinde olacaktır. Dolayısıyla, biliĢim teknolojilerinin yarattığı bilgi üretme imkânı tam 

da bu amaca hizmet etmektedir; ve bilgi, güçlü rekabet ortamında sermaye ve emekten 

daha fazla önem kazanmakta; her iĢletme elindeki bilgi kadar değer ve para 

kazanmaktadır. Bilginin arz ettiği önem tartıĢmasızdır; bu yalnızca yeni ekonomi 

çerçevesinde değil, her dönem kıymetli olmuĢtur. Fakat bilginin ekonomide bu denli 

zirveye ulaĢmasını sağlayan, bilgiyi üretebilcek teknolojilerin ortaya çıkmasıdır. Veri 

toplayıp, iĢleyip, dağıtan ve iliĢkilendirerek enformasyon haline getiren sistemler ile 

nitelikle elemanın çalıĢması bilgi üretmini oluĢturmakta ve bu ancak dijital ortamda 

gerçekleĢebilmektedir. Dolayısıyla dijital alt yapıya sahip olanlar ağa bağlanarak 
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ekonomik faaliyetlerde bulunabilmektedirler ve ufak çaplı giriĢimler 

büyüyebilmektedir. Bu da göstermektedir ki; yeni ekonomide molekülerleĢme söz 

konusudur. Büyük yapıların oluĢturduğu ekonomik bir yapıya nazaran, boyut olarak 

daha küçük ve sayı olarak oldukça büyük giriĢimler doğmaktadır. Tüm bunların 

gerçekleĢtiği platform olan internet ortamıdır ve hem küçük ya da büyük ürün ve hizmet 

üreticilerini hem de tüketicileri tek bir platformda bir araya getirmektedir. ĠĢte burada 

gerçekleĢen önemli değiĢim ise, ticarette aracının ortadan kalması, evinde oturan 

sıradan bir tüketicinin dünyanın bir ucundan sipariĢ verebilmesi, alıĢveriĢ 

yapabilmesidir. Uçak bileti için turizm acentalarına gitmek yerine, tüketici uçak biletini, 

hem de istediği koltuğu seçerek internet üzerinde alabilmektedir. Üstelik bu üretici 

tüketici karĢılaĢması, tüketiciye yönelik imalatı da oluĢturmuĢ, kitlesellikten bireyselliğe 

geçiĢin ve tüketici ile üretici arasındaki sınırın eriyiĢinin göstergesi olmuĢtur.
156

  

Yeni ekonomi ve elektronik ticaret uygulamarı çerçevesinde bir tüketici 

tahayyül edilecek olursa; evindeki bilgisayarının baĢına geçerek, internet aracılığıyla 

küresel çapta tüm çevirimiçi hizmet veren iĢletmelere ulaĢabilmekte, aradığı ürünü 

araĢtırabilmekte, fiyat ölçümü yapabilmekte, hatta istediği ürün ya da hizmetin üretim 

sürecine müdahale edebilmekte ve alıĢveriĢ yapabilmektedir. Aynısı birden tersten 

düĢünülecek olursa; ağa bağlanarak ürün ve hizmetlerini küresel boyuta taĢımıĢ bir 

iĢletme, pazarlama ile reklam faaliyetlerini yoğun Ģekilde internet üzerinde 

gerçekleĢtiren bir reklamveren,  biliĢim teknolojilerini kullanarak bilgi üreten bir 

kurumun tüm bu zinciri baĢlatması için, bilgiyi üretebilmesi için en çok ihtiyacı olan 

tüketiciye dair verilerdir, tüketici davranıĢları, tercihleridir. Nasıl bu verilerin iĢlenip 

enformasyona dönüĢtürülmesinde biliĢim teknolojileri kullanılıyorsa da bu verileri 

toplamak için de yine biliĢim teknolojilerinde faydalanılmaktadır. Toplanan verilerle 

oluĢturulan hedef kitle profilleri ürün ve hizmetin nitelik, nicelik, reklam ve tanıtım 

uygulamaları vb. faaliyetlerini etkilemektedir. Tüm yeni ekonomi faaliyetlerinin 

Ģirketlere getirisi olan devinimi baĢlatan tüketiciye ait kiĢisel verilerin önemi ortadadır 

ve bu verilere ulaĢmak için tüketicileri gözetlemekte, zaman zaman bu gözetimi 

mahremiyeti ihlâl sürecine getirmektedirler. Rekabet ortamı kızgınlaĢtıkça ve iĢletmeler 
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hırçınlaĢtıkça, evinde oturmuĢ internette gezinen tüketicinin ekran üzerinde gözünün 

izlediği yön bile önem kazanmakta, tüketici gözetimi götürülebildiği kadar derine ve 

detaya götürülme çabası taĢımaktadır.  

Ġnternet sitelerinden bilgisayarların harddiskine yerleĢen çerezler (cookies) 

aynı zamanda bir tüketici olan internet kullanıcısın internetteki dolaĢımına dair verileri 

kaydetmektedir. Bu toplanan veriler Ģirketlere aktarılınca hedef kitlesini tanıyan 

üreticiler, bireysel reklamlarını tüketicilerine göndermeye baĢlamaktadırlar. Bir de 

tüketicinin gözetlenmesinde önemli bir konuma sahip olan junk mailler, doğrudan 

pazarlama broĢür ve iletilerinin tüketicide yarattığı rahatsızlıktan ötürü adlandırılmıĢ 

halidir.  

Bireyler hakkında edinilen bilgiler ile ürünlerini eĢleĢtiren üreticiler 

tüketicilerin taleplerini yönlendirmeye çalıĢmaktadırlar. BiliĢim teknolojileri yardımıyla 

tüketicilerin izini süren, kimliklerini saptayan, tüketimlerini yönlendirmeye çalıĢan ve 

satın alma davranıĢları ile alım güçlerine dair detaylı bilgi edinebilen üreticiler tüketici 

toplumunun toplumsal düzenine ve gündelik hayatın gözetlemesine katkıda 

bulunmaktadırlar.
157

 

Mosco, ticari gözetimi toplumsal denetimin bir parçası olarak 

değerlendirmektedir. BireyselleĢmenin bireyleri atomize ettiğini ve bu durumun 

toplumsal yapıyı aĢındırdığını ifade ederken, bireylerin “kendi kaderini kendi belirleme 

haklarının” çiğnendiğini belirtmektedir.
158

  

Günümüz toplumunda, bilgilerin depolanması ve tasniflenmesi suretiyle 

bireylerin gözetimi sadece devlet tarafından değil, özel bir takım kiĢi ve kuruluĢlarca da 

yapılmaktadır. Örneğin bankalar arasındaki ortak bilgi paylaĢımının bir sonucu olarak, 

herhangi bir banka bir bireyin diğer bankalarda ne kadar mevduatı, onlara ne kadar 

borcu olduğunu öğrenebilmektedir. Bu uygulama, bireylerin ekonomik faaliyetlerinin 

bir bölümünün ve aktif-pasif dengesinin bir tür denetimidir. Nitekim her alıĢveriĢten 

önce indirim ve para puan kazanma amacıyla kart barkottan geçirilmekte ve böylelikle 

hangi müĢterinin ne aldığı kayıt altında tutulabilmektedir. 
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ġirketler, dev elektronik sistemlere yatırım yapabilecek sermayeye sahiptirler 

ve dünya piyasasında her geçen gün daha da acımasızlaĢan rekabet ortamı Ģirketleri 

buna teĢvik etmektedir. Bu rekabet ortamında sıyrılabilmeyi sağlayabilmek en üstün 

bilgiyi elde etmekle doğru orantılıdır. Özne Ģeffaflığı Ģirketler için azami düzeyde önem 

kazanmaktadır. ġirketler, sosyo-ekonomik ve jeo-demografik verileri bir araya 

getirerek, farklı bölgelerde yaĢasalar bile aynı zevklere ve denk alım gücüne sahip 

tüketicilerin yer aldığı veritabanlarını eĢleĢtirmektelerdir. Buradaki önemli noktalardan 

bir tanesi vatandaĢ olarak devlete vermek zorunda olduğumuz bilgilerin, ticari 

kurumları kar amaçları doğrultusunda kullanılabilmesidir. Ticari kurumlarla paylaĢılan 

veriler kiĢisel veri niteliğinde olmasa dahi biliĢim teknolojileri aracılığıyla toplanan 

kiĢisel veriler devletten aktarılan bütünsel verilerle birleĢtirildiğinde daha spesifik 

sonuçlara ulaĢılabilmektedir.  

Tüketiciyi tanıma iĢtahı öylesine fazladır ki bir tüketicinin yalnızca genel 

alıĢveriĢ alıĢkanları ve demografik verileri değil, hobileri, dini inançları, politik 

görüĢleri, cinsel tercihlerine iliĢkin veriler bile toplanmaktadır. ĠĢin tüketici tarafına 

bakıldığında ise tüketicilerde de yenilik iĢtahı ve tatminsizlik ileri boyutlara ulaĢmıĢtır. 

Tüketiciler kendi iĢtahlarını bastırırcasına alıĢveriĢ yaptıkça, ürünün üzerindeki 

barkodla eĢleĢerek veri tabanlarındaki yerini alan tüketici verileri de gözetleyenin 

iĢtahını bastırmaktadır. Bununla birlikte yapılan her alıĢveriĢ, o ürünü alan tüketiciyle 

ilgili birçok iz bırakırken Toffler bunu Ģu örnekle açıklamıĢtır:
159

 

“Tereyağı alacak olan bir tüketici en yakın dükkâna koşuyor ve Nabisco 

malı olan Fleischmann‟ın tatlı, tuzlanmamış tereyağından bir paketi 

raftan kapıyor. Kasada sırasını beklerken önündeki raftan bir TV Guide 

dergisi alıyor, bu aldıklarını kasiyere uzatıyor ve kasiyer de tarayıcıdan 

geçiriyor. Bu tüketicinin iletmiş oldukları ise: hangi tür mal kullandığı; 

markası; hacmi ya da miktarı; normal tereyağı yerine tuzlanmamış 

tereyağını tercih ettiği; alımın zamanı; onu alırken başka ne gibi malla, 

markalar aldığı; ödediği toplam hesap; bir reklamcının ona hangi tür 

dergiyle ulaşabileceği; şu anda nerede raf alanı boşalmış olduğu vb.dir.” 
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 MüĢterinin birkaç ürün aldığı değil de torbalar dolusu ürün aldığı düĢünülecek olursa, 

alıĢveriĢ ile toplanan veriler artarken, ürünler arası eĢleĢtirmeler ile de çok sayıda 

birleĢim yapılabilecektir. 

MüĢterinin bu alıĢveriĢi kredi kartı ile yaptığı düĢünüldüğünde, müĢterinin 

kredi kartı kapsamında yer alan kiĢisel verileri de, alıĢveriĢ ile aktarılan verilere 

eklenecektir. Özellikle yeni ekonomi çağında, alıĢveriĢ etkinliklerinin bazıları için 

tamamen bazıları için azar azar da olsa elektronik ortama kaydığı bir dönemde, zaten 

internet üzerindeki alıĢveriĢler kredi kartı ile yapılmaktadır. Buna bir de internet 

üzerinde bizi izleyen casus yazılımların reklamverenlere ilettikleri veriler eklendikçe 

veri imgesi veri öznesine benzemeye baĢlamaktadır. Tüketicinin gözetlenmesi yalnızca 

satın alım hareketleriyle değil, kameralar ile de yapılırken, bu kameralar vasıtasıyla o 

mağazanın hangi saatlerde daha yoğun olduğu, hangi cinsiyet grubunun daha çok 

alıĢveriĢ yaptığı, vb verileri elde edilebilmektedir. 

 

Bireyin, hem vatandaĢ, hem çalıĢan hem de tüketici varlığıyla onu farklı 

açılardan gözetimde tutan iktidarlar, bu Ģekilde toplumu denetim altında 

tutabilmektedirler. BiliĢim teknolojileri denetimi bu denli mümkün kılabilmektedirler. 

Fakat burada üstünde durulması gereken bir diğer nokta da yalnızca biliĢim 

teknolojilerinin yarattığı imkânlar ya da iktidarların niyetinin yanı sıra, sözkonusu 

durumun üçüncü bileĢeni olan toplumun üzerindeki tahakkümlere karĢı farkındalığı ve 

tavrıdır.  
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4.2.  TOPLUMSAL DENETĠM EKSENĠNDE GÖZETĠM VE 

BĠREYĠN GÖZETĠME KATILIMI 

 

4.2.1. Toplumsal Denetim 

 

Toplumsal düzen, iktidar güçlerince Ģekillendirilmekte ve bireyler ve gruplar 

arası iliĢkilerde belirli norm ve kurallar gerektirmektedir. Toplumsal yapı içerisindeki 

karĢılıklı etkileĢimlerinden dolayı, kültür, hukuk, bilimsel bilgi ve yaĢanan toplumsal 

değiĢmelerle, toplumsal denetimin değiĢen yapısı arasında yakın bir iliĢki 

bulunmaktadır. Toplum bu norm ve kurallara uyum sağladığı sürece ancak toplumsal 

düzen sağlanabileceğinden, bu uyumu yalnızca topluma bırakmaksızın, iktidar gözetim 

gibi mekânizmalara ihtiyaç duymaktadır. Hobbes ise “bir şeyi iyi anlamak, o şeyi 

oluşturan parçaları iyice gözetlemekle mümkündür.” ifadesini kullanmıĢtır.
160

 Gözetim 

sayesinde devlet, hem toplumun davranıĢlarını denetlemekle ilgili bilgiyi 

düzenleyebilmekte, hem de toplumu doğrudan denetleyebilmektedir. Toplumlar, tarihin 

her döneminde varlıklarını sürdürebilmek, güçlerini ve güvenliklerini muhafaza 

edebilmek için, toplumu oluĢturan birey ve grupların davranıĢlarını izlemiĢ ve 

yönlendirmiĢlerdir. Bununla birlikte, bir toplum, toplumlararası platformda da varlığını 

sürdürebilmesi için çeĢitli uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Toplumların 

mevcudiyetlerini koruyabilmek için aldıkları bu dâhili ve harici önlemler toplumsal 

denetimi oluĢturmaktadır. Bireylerin denetiminde iki uygulama biçimi görülmektedir. 

Birincisi, toplumsal düzene zarar veren ya da vereceğine inanılan bireyleri zorunluluk, 

yasaklama ya da hukuki yaptırımlar çerçevesinde engellemektir. Ġkincisi ise, bireyleri 

kitle iletiĢim araçları, medya ya da sivil toplum örgütleri aracılığıyla istenilen 

hareketlere, düĢüncelere teĢvik etmektir. Bunlardan ilkinde baskıcı denetim olarak da 

adlandırılan, ordu, polis gibi kolluk güçlerine dayanan kurumlar ortaya çıkarken, 
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diğerinde ise yumuĢak denetim olarak adlandırılan kitle iletiĢim araçları, biliĢim 

teknolojilerine ait araçlar ortaya çıkmaktadır.
161

  

Karl Marx‟a göre devlet, sınıf egemenliğinin, bir sınıfın baĢka bir sınıf 

tarafından baskı altına alınmasının bir organizmasıdır. Marksist yaklaĢımda devlet 

tanımlanırken, iki katmandan bahsedilmektedir. Bunlardan biri, toplumun, hukuki 

pratiğin gerekleri uyarınca zorunluluğunu ve varlığını kabul ettiği, polis ve ordudur ve 

bu devlet aygıtı olarak adlandırılmaktadır.  Diğeri ise bu bütünün üzerindeki hükümettir 

ve bu da devlet iktidarı olarak adlandırılmaktadır. Marksist Devlet Kuramı çerçevesinde 

devlet aygıtı ve devlet iktidarının ayrımı net bir Ģekilde yapılmaktadır. Sınıf 

mücadelelerinin hedefi devlet iktidarıdır. Çünkü Marx‟ın tanımlamasındaki diğer sınıfı 

baskı altına alan sınıf iktidardır. Polis ve ordu gibi toplumca yaptırım gücü kabul 

görmüĢ kuvvetlerin oluĢturduğu devlet aygıtı ise devlet iktidarının kendi sınıfsal 

hedefleri doğrultusunda kullanılan aygıt olmaktadır. Marksist Devlet Kuramı 

çerçevesinde tanımlanan devlet aygıtı, daha önce belirtilen toplumsal denetim 

biçimlerinden birincisi olan baskıcı denetimi ifade etmektedir. 

Toplumsal denetim biçimlerinden yumuĢak denetim olarak belirtilen ikinci 

denetim biçimini, Althusser devletin ideolojik aygıtları olarak adlandırarak Marksist 

kuramda bulduğu eksiği tamamlamıĢtır. Devletin ideolojik aygıtları, hükümet, ordu, 

polis, mahkemeler, hapisaneler gibi devleti oluĢturan bileĢenlerin yanında yer alan, 

gözlemcinin karĢısına birbirinden ayrı ve özelleĢmiĢ kurumlar biçiminde çıkan belirli 

gerçekliklerden oluĢmaktadır. Bu gerçeklikler, din, okul, aile, hukuk, sendika, basın ve 

kültür olarak sınıflandırılmıĢtır. Devlet aygıtı kamusal alanda yer alırken, dağınık 

biçimde yer alan devletin ideolojik aygıtlarının büyük bölümü özel alandadır.
162

 

Devlet aygıtı baskıcı yapısıyla özdeĢleĢtirilirken, devletin ideolojik aygıtları 

ideolojiyle ilerlemektedirler. Aslında her ikisi de hem baskı hem de ideolojiyi 

kullanmaktadırlar. Fakat devlet aygıtı birincil olarak baskı, ikincil olarak ideolojiyi 

kullanırken, devletin ideolojik aygıtları da birincil olarak ideoloji, ikincil olarak baskıyı 

(ceza, ihraç etme, sansür vb.) kullanmaktadır. Her ikisi de toplumun denetimi sağlamak 
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amacıyla kullanılan aygıtların, birincil kullanımları değerlendirilerek birini baskıcı, 

diğerini yumuĢak denetim olarak adlandırmaktayız. Her iki denetim Ģeklinde de amaç 

bireyi itaatkâr, otoriteye boyun eğmiĢ bir hale getirmek ve otoriteyi içselleĢtirmesini 

sağlamaktır.
163

 BiliĢim teknolojileri ise, her iki denetim biçiminde de kullanılmaktadır.  

 

4.2.2. Ġktidar ve Bilgi ĠliĢkisinde BiliĢimsel Gözetim  

 

Gözetim ve toplumsal denetim yaklaĢımlarının çıkıĢ noktası hem düzenleyici 

olan hem de güçlü olan taraf olan, iktidardan baĢlamaktadır. Ġktidara tarihsel bir bakıĢ 

atılacak olursa, öncelikle on dokuzuncu ve yirminci yüzyılların sorunları kıyaslamaktan 

baĢlamak gerekecektir. On dokuzuncu yüzyılda, sefalet, ekonomik sömürü, bir 

zenginliğin oluĢması ve bizzat zenginliği üretenlerin sefaletinden kaynaklanan 

sorunlarıyla karĢılaĢılmıĢtır ve Foucault‟ya göre on dokuzuncu yüzyıl iktidar 

aĢırılıklarının ekonomik sorunların çözülmesiyle çözülebileceğini vaat etmiĢtir. Fakat 

yirminci yüzyılda bu vaadin yanlıĢ olduğunu ekonomik sorunlar çözülse bile iktidar 

aĢırılıklarının kalıcı olduğunu göstermiĢtir. Ġktidar denildiğinde akla öncelikle gelen Ģey 

ordu, polis ve adalet olmaktadır. Hâlbuki iktidarı bu Ģekilde tanımlamak, iktidarı 

yalnızca devlet aygıtı içerisinde yerleĢtirmek olacaktır ve yetersiz kalacaktır. Toplumda 

binlerce iktidar çeĢidi, güç iliĢkileri mevcuttur. Toplumun her alanında gerçekleĢen 

iktidar iliĢkilerinin en ufağı bile devlet iktidarları tarafından teĢvik edilebilmekte ve tersi 

olarak küçük iktidar iliĢkileri de tüm iktidarın iyi iĢlerliğini etkilemektedir. Ġktidar 

teorisi iktidardan hukuk terimleriyle söz eder ve iktidarın meĢruluğunu, sınırlarını ve 

kökenini sorgulamaktadır. Fakat Foucault‟nun araĢtırmaları bunların üzerine değil, 

iktidarın teknikleri ve teknolojileri üzerinedir; toplumsal denetim çerçevesinde gözetimi 

incelemesi denildiğinde de kuĢkusuz ilk akla gelen isim Foucault olmaktadır. Burada 

hedef, iktidarın kendine nasıl itaat ettirdiğini incelemek olmuĢtur. 

Foucault bir söyleĢisinde iktidarın analizinin, izin verilen Ģeyle yasaklanmıĢ 

olan Ģeyi düzenleyen hukuksal biçimleri ve iktidar iliĢkilerini devlet aygıtlarının 
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bireyler üzerinde uyguladığı iliĢkileri incelemekten geçtiğini ifade etmiĢtir. Foucault 

iktidarı, “kendi örgütlenmelerini kendileri oluşturan, güç ilişkilerini dönüştüren, 

güçlendiren ya da tersine çeviren bir süreç ve bu güç ilişkilerini etkili kılan stratejiler 

olarak tanımlamıştır.” Birçok çalıĢmasının temelinde iktidar iliĢkileri yatan Foucault, 

soyut bir iktidar aygıtı olduğu ve iktidarın hukuksal aygıttan daha geniĢ olmakla beraber 

çok sayıda tahakküm prosedürü uyguladığı kanısındadır. Bireylerin üzerinde asıl etkili 

olanın bu hukuk dıĢı kısıtlamalar ve bu soyut iktidar olduğunu belirtmiĢtir. Foucault‟ya 

göre iktidar iliĢkilerinin devlet ve toplum iliĢkisinin yanı sıra bir babanın eĢi ve 

çocukları üzerindeki iktidar iliĢkileri ya da patronun çalıĢanına uyguladığı iktidar 

iliĢkileri gibi birçok mikro-iktidar Ģekli vardır ve tüm bu iktidar parçacıklarının bir 

bütünsellik içerisinde örgütlendiklerini, toplumsal gövde üzerinde hep beraber 

tahakkümleri olmuĢtur.
164

 

On dokuzuncu yüzyıl öncesinde egemenliğe ve hükümrana karĢı yapılmıĢ 

olarak kabul edilen suçlar, bedensel ızdırap yoluyla cezalandırılırken, sonrasında 

cezadan disipline geçilmiĢtir: “disiplin içinde bedenler düzenli gözetleme ve bedensel 

hareketlerinin düzenlenmesi aracılığıyla terbiye edilmektedir.”
165

 Disiplinci iktidar ise 

denetim sağlamak için gözetleme, normalleĢtirme ve sınamayı kullanmaktadır. Yasanın 

öncesinde gelen normal ve normal dıĢılıktan oluĢan karĢıtlık, normal olanı itaatkâr uysal 

bedenler olarak empoze etmekteyken, “azap çektiren cellâdın yerini, gözetmenler, 

papazlar, psikologlar, eğitmenler almaktadır.”
166

 

Mikro iktidarların olmadığı bir düzen düĢünülememektedir ve olmadığı 

takdirde devlet aygıtı tahakkümlerini tam anlamıyla uygulanır kılamamaktadır. 

Uygulamayı sağlayan asıl güç mikro iktidar iliĢkileri olmaktadır. Devlet, toplumun 

bireylerini kuĢatan bireysel ve yerel tüm küçük taktikleri kullanarak ancak kök 

salabilmektedir.  Bütünü oluĢturan tüm mikro iktidarların kendilerine özgü 

yöntemleri ve teknolojileri vardır. Ġktidar iliĢkileri kaba mikro iktidar bazında kaba 

tahakküm gerektirmemektedir ve buradaki asıl iktidar iliĢkileri güç iliĢkileridir. Bu güç 

iliĢkilerindeki tahakkümler bir yerde sınırlandırılmakta ve taraflar arası 
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değiĢebilmektedir. Foucault‟nun mikro iktidar yaklaĢımına benzer bir yaklaĢım da 

Staples‟ten gelmiĢtir. O iktidarı değil fakat gözetimin parçalarını irdelemiĢtir. 

Gözetleyeni simgeleyen „büyük birader‟in yegâneliğinin artık olmadığını ve biliĢim 

teknolojileriyle toplumun her katmanına yayılan gözetimin küçük biraderler 

oluĢmuĢtur. Burada Staples küçük biraderlerin otoriter ve hiyerarĢik bir yapının 

parçaları olduğunu ifade etmiĢtir.
167

 

Foucault‟ya göre iktidarın üretici yanı özneler üretmesinden geçmektedir. 

Ġktidar yalnızca suçu bastıran değil, öncelikle yaratandır. Çünkü iktidarı harekete 

geçiren, üreten, güçlendiren Ģeyin söylem olduğu öne sürmektedir.  

“Foucault dilin güçlü gruplar tarafından parçalayıcı bir yapıda 

kullanıldığını ve tercih edilen dünya temsillerinin kendilerinin yönetimini 

kabullenmek durumunda kalan toplumun diğer bireyleri tarafından 

içselleştirildiğini öne sürerek söz konusu yaklaşımın da ötesi 

geçmektedir. Foucault‟ya göre, buna ulaşmak için güç sahiplerinin 

çıkarları çeşitli söylemler şeklinde beliren dil yoluyla dağıtılmalıdır. 

Söylem, dili iyi-kötü, meşru-suç gibi söylemsel biçimlere ayırarak güç ve 

bilgiyi kitlelere dağıtmaktadır. Neyin meşru ya da suç olduğuna karar 

verme gücü hukuk söylemi üreten ve bundan söylemsel biçimler inşa 

eden otoriteler tarafından uygulanmaktadır. Söyleme benzer bir şekilde 

gözetim de gücünü bölüp dağıtarak toplumu denetim altına 

almaktadır.”
168

 

Ġktidar ve bilgi arasında oldukça yakın bir iliĢki vardır. Bilgiye sahip olmak 

iktidar olmanın kaynağıdır. Toplumu denetim altında tutabilmenin yolu, toplumu çok 

iyi tanımaktan geçmektedir. Toplumu tanımak için ise gerekli olan gözetimdir. 

Dolayısıyla iktidarlar ellerinde imkânlarının elverdiği ölçüde toplumu gözetlerken, bir 

yandan da daha fazla gözetleyebilmenin yollarını aramaktadırlar. Ġktidar ile bilgi 

arasındaki iliĢki, iktidar olmak yolunda bilginin araç olduğunu düĢüncesinden 

çıkıldığında tek yönlü gözükse bile, Foucault‟nun yaklaĢımıyla çift yönlüdür. Foucault, 

iktidarın bilgi edinmenin yanı sıra bilgi ürettiğini de belirtmektedir.
169
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Bilim ve teknoloji birbirleriyle etkileĢimli bir Ģekilde ilerleme gösterirken, 

kaydedilen ilerlemeler sosyo-ekonomik alanda oldukça etkili olmaktadır. Sanayi 

devrimini doğuran etkenlere bakılacak olursa köklerini bilimde aramak yerinde 

olacaktır. Öncelikle, aydınlanmayla birlikte doğan bilimsel düĢünce ile tabiatın 

anlaĢılabileceği ve anladıkça tabiata hâkim olunabileceği yönünde bir düĢünce egemen 

olmuĢtur. Bununla birlikte, bilim adamlarının araĢtırmacı ve deneyci niteliklerinin 

geliĢmesiyle, deney araçlarını yapacak zanaatkârlara ihtiyaç duymuĢlar ve onlarla 

birlikte çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Bunun en can alıcı örneğini, buhar makinesini icat 

eden Watt‟ın bir bilim adamı değil zanaatkâr olmasıdır. Tüm bu geliĢmeler, bilimi ve 

sermayeyi iç içe sokarak, sanayi devrimine önayak olmuĢtur. Bilim ve teknoloji, sanayi 

ile birleĢtiğinde ve iktidarların amaçlarına hizmet eder Ģekilde kullanıldığında, iktidarın 

sosyo-ekonomik ilerlemesinin temelini oluĢturmaktadır. Bu durumu öngören Ure, 1835 

yılında yayınladığı makalesinde “Sermaye, bilimi kendi hizmetine soktuğunda, emeğin 

dik başı uysallıkla boyun eğmeyi öğrenecektir.” ifadesini kullanmıĢtır. Aydınlanmayla 

birlikte refah getireceği beklenen bu sürecin, iktidarın himayesine girdiği takdirde 

gözetime hizmet edeceği öngörülen bir Ģey olmamıĢtır. Ġnsanlığı yoksulluktan ve 

cehaletten kurtarma misyonu yüklenen bilim ve teknoloji, sanayi devrimiyle baskıcı bir 

hal almıĢ ve tabiat üzerindeki egemenliğin yerini toplum üzerindeki egemenlik 

almıĢtır.
170

 

Tarihi sürece bakıldığında, gücün ve servetin bilgiye bağımlı bir hale geldiği 

görülecektir. Bu sebeple iktidarlar ve iĢletmeler, bilimi güçlerinin güvencesi olarak 

görmeye baĢlamıĢlardır. Bilim ve teknoloji, ekonomik yaĢama yön vermekle birlikte, 

gücün bilgiye bağımlı olduğunu göstermekte ve bu toplumsal yapı içerisinde denetimin 

toplum üzerindeki yayılımına neden olmuĢtur.  

“Bilim, bilmek yanında denetlemek yönünde yeni bir misyon 

üstlenirken; bu gelişmelerle, toplumsal açıdan denetim işlevi de bir 

anlam kaymasına uğrayarak, üstlendiği güvenlik fonksiyonunun 

yerine güç ve iktidar ilişkileri bağlamında yeni roller üstlenmiştir. 

Bunun günümüzdeki yansıması, toplumsal değişimin itici gücü olan 
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bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonrasında, insanlığın giderek 

daha sıkı bir gözetim altına girmesidir. 

Gözetim, bir kurum veya topluluk tarafından saklanacak sembolik 

materyaller olarak, bilgi birikimi ile alt kademelerde yer alanların 

etkinliklerinin üst kademelerde yer alanlarca denetlenmesine işaret 

etmektedir. Bunlar, iktidar ve güç ilişkilerini içlerinde 

taşıdıklarından; gözetim pratikleri de, iktidar ve egemenlik 

güçlerine ait bir eksene bağlı olarak ortaya çıkmıştır. ”
171

 

Hastane, hapishane, düĢkünler evi türündeki kurumlarda bu açıdan toplumsal 

denetim için gerekli olan bilginin edinilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Birey ise 

bilimsel-disipliner mekânizmalar içinde ĢekillendirilmiĢ imal edilmiĢ, 

ahlaki/hukuksal/psikolojik/tıbbi/cinsel bir varlık durumuna gelmiĢtir.
172

 Hapishaneler, 

Foucault‟ya göre suçu bastırmaktan öte suçu yaratmaktadır, çünkü hapishaneler disiplin 

ve denetim aygıtlarına bu Ģekilde gerekçe hazırlamaktadırlar.
173

 

ĠletiĢim ve biliĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin bürokratik gözetimin 

geniĢliğini ve etkisini arttırmada kullanılıĢını anlattığı makalesinde Oscar Gandy, 

Foucault ile aynı fikirdedir. Gandy, enformasyonun küresel politik ekonominin 

bürokratik yönetimi açısından en önemli kaynak hale geldiğini belirtmiĢtir. Yazara göre, 

biliĢim teknolojilerindeki artıĢın nedeni, çokuluslu ortaklık giriĢimlerinin gözetim 

gereksinimlerinin artıĢıdır. Bu bakımdan, biliĢim toplumları olduğunu söylemek yanlıĢ 

sayılmayacaktır. Günümüzde veriyi verenler ve alanlar arasındaki iliĢki gittikçe 

eĢitsizleĢtirmektedir. Bilgisayar ve telekomünikasyon sistemlerinin geliĢimi, var olan 

denetim teknolojilerinin gittikçe artmasına neden olmuĢtur. BaĢka deyiĢle, enformasyon 

burada bireyin yararının ötesinde sistemin yararına kullanılmaktır.
174

 Öte yandan, 

günümüzde, topluma ait karar alma süreçleri toplumdan soyutlanmakta, piyasanın 

etkisine girmektedir. Üstelik teknolojide yaĢanan geliĢmelerle birlikte, iletiĢim ve bilgi 

kapitalist ekonomilerde çok önemli rol oynamaya baĢlamıĢtır. Kar mantığına dayalı 
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küresel pazarda bilgi, bir avuç Ģirketin elindedir. Gerçekten de 1990‟lardan itibaren 

dikkat çeken önemli bir geliĢme, küresel ticari medya sistemini oluĢumu olmuĢtur.
175

 

BiliĢim teknolojilerinin sağladığı bilgiye eriĢim ve bilgi üretme imkânı, 

iktidarların güçleri göz önünde bulundurulduğunda daha çok iktidar lehine 

sonuçlanmıĢtır. BiliĢim teknolojilerinin sunduğu imkânlar teknolojik altyapılarına göre 

değil o teknolojileri yönetenlerin niyetlerine göre topluma tezahür etmektedirler. 

Dolayısıyla iktidarın güç kaynağı olan bilgi, biliĢim teknolojileriye iktidarlara doğru 

akarken, bu bilgi akıĢında gözetim bireye dair tüm verileri iktidarların eline 

sunmaktadır.  

 

4.2.3. Toplumsal Gözetime Bireyin Katılımı 

 

“Eğer siz vermediyseniz, sizi gözetlediği bu kadar gözü nereden buldu?” 

Boetie 

 

Geleneksel gözetim ile biliĢimsel gözetim arasındaki farkı sergileyen 

boyutlardan biri olarak gözetleyenin daha az görünür hale geliĢi belirtilmiĢtir. Bununla 

birlikte geleneksel gözetimde gözetleyen ile gözetlenen arasında oldukça net bir ayrım 

yapılabiliyorken, biliĢimsel gözetim pratiklerinde bu ayrım arasındaki sınır oldukça 

silikleĢmektedir. Birey zaten gözetime de katkıda bulunan birçok teknolojiyi kullanarak 

ya da örneğin sosyal paylaĢım ağlarında kendi arzusuyla kiĢisel verilerini paylaĢarak, 

kendi gözetimine katılmakta, en azından müsaade etmektedir. Fakat baĢkaları tarafından 

gözetlenme ve kendi gözetimine katkıda bulunmanın dıĢında ifade edilmesi gereken 

diğer bir nokta da, kiĢinin kendi kendini dıĢardan bir göz gibi izlemesidir.  

Bir kiĢi sağlık durumunu daha net değerlendirmek için günbegün tansiyon 

değerlerini evindeki tansiyon cihazıyla ölçüp kontrole gittiğinde doktoruna 
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gösterebilmek için not ediyor olabilir. Burada kendi vücudunu izlemekte, kendine ait 

verileri toplamakta, saklamakta ve gerektikçe doktoruyla paylaĢabilmektedir. 

Teknolojik ekipmanların geliĢimiyle özellikle sağlık alanında bu tarz testleri uygulamak 

baĢkasına ihtiyaç olmaksızın mümkün hale gelmiĢtir. ġeker hastası olan birinin her gün 

kan değerini kayıt altında tutmasını sağlayan teknoloji ya da hamilelik testleri, alkol 

seviyesi ölçümleri buna örnektir. Bu örnekler üzerinden düĢünüldüğünde, gözetleyen ile 

gözetlenin birbirine karıĢtığı görülecektir.  

Bireylerin kendi kendilerini gözetlemeleri iki sebebe bağlı olabilmektedir. Biri, 

bahsedildiği gibi epidemiyolojik kapsamda medikal testler, risk faktörleri ve genetik 

araĢtırmaları hedeflemektedir. Diğeri ise kabul edilen normların uygulanmasını 

sağlamak ve toplumda daha kontrollü bir yapı oluĢturmak hedefiyle oluĢturulmaktadır. 

Bu iki sebep arasındaki fark Lyon‟ın gözetimin iki yüzü vardır deyimini 

anımsatmaktadır. Birinde koruma diğerinde ise otorite bulunmaktadır. Bireyin kendini 

gözetlemesinin denetimle örtüĢen kolu incelenmek istendiğinde ise iĢte burada yol yine 

Panoptikon ile kesiĢmektedir. 

Panoptikon‟da, hücrelerdeki bireyler kulenin içerisinde bir gözetmenin ne 

zaman orada olup ne zaman olmadığını hiç bilemezler. Bu belirsizlik durumunda 

gözetleyenin orada olma ihtimali, gözetleyen orada değilken bile oradaymıĢçasına 

iĢlevini yerine getirmektedir. Dolayısıyla her daim gözetlendiğini hisseden hücredeki 

birey, davranıĢlarını ona göre düzenlemektedir. Burada davranıĢların sınırını belirleyen 

gözetleyenin sınırlarıdır. KapatılmıĢ olan kendi isteğine göre değil, gözetleyenin izin 

verdiğine ya da yasaklamadığına göre hareket etmektedir. Dolayısıyla kulenin içerisinde 

bir gözetleyen olmasa dahi, kapatılanın gözü aynı zamanda kuledeki göz halini 

almaktadır ve kendi kendini gözetlemektedir.  

Panoptikon teknoloji gibi düĢünülebilir. Birincisi, mimari bir düzenlemedir ve 

görülebilir bir kuleyi insan gözetimi yerine geçirir. Ġkincisi, bireyleri kendilerini 

gözetlemeye teĢvik ederek gücü otomatikleĢtirir. Panoptikon ve Büyük Birader‟deki 

kendini gözetleme anlayıĢı birbirine oldukça yakındır ve kendini koruma gibi değil, 

kendini denetleme gibidir. 
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Ġktidarlar, bireyleri normlara uymaya zorlayarak, onları normalleĢtirme çabası 

içindedirler. Norm, “yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, 

uyulması gereken kural”
176

, “örnek teşkil eden”
177

 anlamına gelirken, iktidarın bireyi 

normalleĢtirmesi kendi ölçütlerine uydurması olarak yorumlanabilmektedir.  

“Normalleştirmede birey ve özelliği, bilimsel disiplinci 

mekânizmalar tarafından oluşturulmuş ve biçimlendirilmiş bir bilgi 

nesnesi ve öznesi olarak ortaya çıkmaktadır. Devletin ideolojik 

aygıtları da bireyi normalleştirmektedirler. İktidar böylece yok 

etmek yerine, denetleyerek, teşvik ederek örgütlemektedir.”
178

  

“Böylece beden üzerinde baskı olan bir nesne gibi değil, kendi 

kendine verileni içselleştirip, içselleştirdiğini örgütleyip, kendini 

kuran bir nesne gibi çalışmaktadır.”
179

 

Kendimizi mahkûmların yerine koymak belki de söz konusu problemleri en iyi 

görme yolu olacaktır. Ġleriyi düĢünerek (örneğin, cezalandırılmamak için) uyum 

sağlama ile güce boyun eğmek ne anlama gelebilir? Gücün beklentilerine göre rol 

yapılabilir mi? Ya da gözetimin farkına varılabilir mi?  

Gücün gözünden kaçma Ģansı olsa herkesin yapacağı o gözden kaçmak 

olacaktır. Fakat kaçılamıyorsa uysal bedenlere dönüĢmek mümkündür. Buradaki 

uysallık önceleri yalnızca görüntüde bir uysallıktır ve gözetlendiğimizi düĢündüğümüz 

sürece bu maskeyi taĢırız. Dolayısıyla, gücün gözünü içselleĢtirsek de o gücün 

değerleriyle özdeĢleĢmeyiz. Kendimize kendi değerlerimizin penceresinden değil, 

içselleĢtirdiğimiz o gözle bakarız. Yine de istek ve bilincimizin oluĢturduğu bir 

tarafımız gücün gözünden kendini koruyabilecektir. Daha somut bir değerlendirmeyle 

bakılırsa, birey gözetim ihtimalini ve peĢi sıra gelebilecek bir cezayı göz önünde 

bulundurarak hareket etmektedir. Kendi gözetlemede, özdeĢleĢtirme olmaksızın 

içselleĢtirme vardır. ĠçselleĢtirme ile özdeĢleĢme arasındaki bağlantı normalleĢme ile 
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iliĢkilidir. Bunun iĢleniĢi din benzeĢiminde görmek mümkündür. Her Ģeyi bilen ve her 

Ģeye gücü yeten Tanrı inancı ile Panoptikon‟daki gözcü benzeĢimi de açıktır.
180

 

Sistem, “ben öğrenci olarak, asker olarak, fabrika iĢçisi olarak bu sisteme 

uymalıyım” üzerine kurulu olduktan sonra zaten “ben bunu içselleĢtirmiĢim, dolayısıyla 

içkin bir Ģekilde kendi yörüngemde dolaĢırken aslında iktidarın yörüngesi içinde 

olduğumun farkında değilim” sözcesi üzerine kurulu.  

Bentham‟ın Panoptikon‟la ilgili olan metninde belirttiği bir ifade adeta kiĢinin 

kendi kendini gözetimi ve bununla ulaĢılmak istenileni tanımlar niteliktedir: “Sürekli 

olarak bir denetçinin gözü önünde olmak gerekir; bu durum, gerçekten de, kötülük 

yapma gücünü, hatta kötülük isteme düşüncesini bile neredeyse yok eder.”
 181

  

Dolayısıyla önceleri karĢı durulan özdeĢleĢme, sonraları kaçınılmaz bir hale 

gelebilmektedir.  

Tüm denetim mekânizmalarının sıkı sıkıya örüldüğü bir ortamda, bireyin 

içselleĢtirmesi zamanla özdeĢleĢmeye varabilir ve Panoptikon‟un da iĢleyiĢinde birey 

gözetileyenin bakıĢının ağırlığının altında ezilmeye baĢladıkça rol yapmanın ötesine 

geçerek kabullenme, özdeĢleĢme konumuna gelebilmektedir. Orwell romanını tam bu 

özdeĢleĢmeyi resmederek noktalamaktadır. Her türlü yasağa ve acıya rağmen kendi 

doğrularının peĢinden giden, bir çıkıĢ yolu kalmadığında ve partinin çeĢitli taktiklerle 

uyguladığı normalleĢtirme çabaları sonucunda, onuru ve haysiyeti de yerle bir edilen 

Winston, sonunda büyük biraderi sevdiğini haykıran uysal bir beden haline gelmiĢtir. 

“ „Senin içine giremezler‟ demişti Julia. Ama girebiliyorlardı işte. „Sende 

olan değişiklikler sonsuza dek kalacaktır‟ demişti O‟Brein. … İçindeki 

bir şeyler öldürülmüştü, yakılmış, dağlanmıştı.” 
182

 

“Başını kaldırıp koskocaman yüze baktı. O siyah bıyığın altındaki 

gülümsemenin ne anlama geldiğini öğrenmesi kırk yılını almıştı. Ah! 

Kötü, gereksiz anlaşmazlık! Ah! Kendisini koruyan o şefkatli kucaktan 

kovulan inatçı kafa! İki cin kokulu gözyaşı yanaklarından süzüldü. Ama 
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olsun, her şey yolundaydı, çekişme son bulmuştu. Kendisine karşı zafer 

kazanmıştı. Büyük Birader‟i seviyordu.”
183

 

Sözkonusu kendi kendini gözetleme durumu gözetimin farkında olan bireyler 

için geçerlidir. Bu bireyler gözetlendiklerini bile bile bunu değiĢtirmeye çalıĢmamakla 

birlikte iktidarın onlar üzerindeki gözetimine de katkıda bulunurlar. Farkında 

olmayanlar ise bulundukları Synoptik dünyada önlerine koyulanı izleyerek, muhakeme 

yapmaktan bile vazgeçirilmektedirler.  

La Boetie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev adlı eserinde iktidarın gücünü ve 

toplum üzerindeki hâkimiyetini, toplumun iktidara kendi elleriyle verdiği düĢüncesini 

merkeze alarak, özgürlüğü bilmeyen halkın öğrenilmiĢ kulluğunu anlatmaktadır. 

Milyonlarca insanı iki dudağının arasından çıkacak kelimelerle yöneten bir hükümranın 

elindeki güce değil de, bu gücü veren ve sefilce hizmet eden halka ĢaĢırmamak gerek 

der Boetie. Ġktidarın uygulamalarının nesilden nesile öğrenilmiĢ ve içselleĢtirilmiĢ 

olması, özgürlüğü arama ihtiyacını bile zaman zaman toplumun aklına getirmemektedir. 

Ġktidarın, gözetimini farkedenler ise, bu düzeni değiĢtiremeyeceğini kabullenmekle 

birlikte çoğu zaman bu durumu mahremiyetine bir saldırı olarak algılamamaktadır. 

Psikolojide öğrenilmiĢ çaresizlik olarak adlandırılan durum tam olarak da bu 

olmaktadır. Boetie, bu öğrenilmiĢ, kabullenilmiĢ durumdan yola çıkarak kabahati 

toplum üzerinde tahakküm uygulayanlardan öte gönüllü kulluk eden toplumda 

aramaktadır. Bununla birlikte La Boetie, iktidarların dinmeyen iĢtahından ve hep daha 

fazlasını istemelerinden bahsederken, bu elinde fırsat oldukça hep daha çok kiĢisel 

veriye ulaĢmak isteyen gözetleyenleri anımsatmaktadır: “… sizden fazla bir şeyi var: O 

da sizi ezmek için ona sağlamış olduğunuz üstünlük. Eğer siz vermediyseniz, sizi 

gözetlediği bu kadar gözü nereden buldu?” Burada insanlığın tabiatında olan özgürlüğe 

giden yolun ilk adımı kulluktan vazgeçmek olarak ifade edilmektedir. 

Kulluk olarak ifade edilen tahakkümlere karĢı itaatkârlık, zor kullanalarak 

yapılmıyorsa, diğer uygulanma Ģekli aldatmak, yani farklı göstermektedir. Farkı Ģeyler 

kisvesi altında tahakküm uygulanabilir, dolayısıyla insanlar inandıklarının peĢinden 

giderken özgürlüklerini yitirebilirler. Günümüzde hayatın her alanında ve her anında 
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kullanılır olması ile iletiĢim için eğlence için ya da güvenlik için vazgeçilmez bir yer 

edinme sürecindeki biliĢim teknolojilerinin, ilk etapda özgürlük üzerindeki etkisini 

sorgulamayan toplumun gözetlendiğini de gözetim teknolojilerini günlük hayatlarının 

bir rutini olduktan sonra farketmelerinden doğal hiçbir Ģey olamayacaktır.  

Toplumun gönüllü kulluğunun sebeplerin biri olarak görenekler gösterilirken, 

göreneklerin “kulluk zehrini yutup acı bulmamayı” öğretecek denli güçlü doğası 

betimlenmiĢtir. ĠĢte bu nesilden nesile aktarılan öğrenilmiĢ çaresizliğin tasviridir. Peki 

kulluk ilk nesle nasıl öğretilmiĢ? Bunun yanıtı ise “oyunlar, gösteriler, madalyonlar ve 

diğer uyuşturucular” olarak ifade edilirken, hedonizme kapılan toplum özgürlüğünü 

yitirmektedir.
184

 BiliĢim toplumu yaklaĢımlarında da, yeni toplumsal yapının 

uyuĢturucusu olarak nitelenen internet ile uyuĢturulan bedenlerin uysal toplumu 

oluĢturacağına yönelik öngörüler bulunmaktadır.  

Bireylerin kendi gözetimlerine katkıda bulunmaları ya da gözetimi gönüllüce 

kabullenmeleri öğrenilmiĢ çaresizliğin yanı sıra toplumsal meĢruiyetiyle de doğrudan 

iliĢkilidir. Gözetim toplumsal meĢruiyetini sağlayan unsurlar, bireyin teknolojik 

geliĢmelerin olumsuz yanları sorgulamaksızın kabul etmesi tüm bu sürecin hep daha 

iyisi için olduğu inancıyla iliĢkili oluĢu; gözetimin güvenliğin teminatı olarak görülüĢü; 

toplumun riskleri en aza indirgeme telaĢından ötürü bir gözetimin korkuyu önleyici bir 

araç olarak bulunuĢu; ve bireyin dini inançlarının temelinde görmenin yatıĢıdır.185 

Toplumda gözetimin meĢruiyet kazanması ve bireyin gönüllü olarak gözetime 

katılması dünyanın “Küresel Panoptikon”olarak adlandırılmasını sıklaĢtırırken, yeni 

yeni üzerinde durulan bir yaklaĢım ise küresel çaptaki bu durumu Panoptikon‟un 

üzerine yaptığı ilavelerle “Synoptikon” olarak adlandrımaktadır. Synoptikon tanım 

olarak “her şeyin hep birlikte izlendiği oval mekân” , “küresel kitlenin kendine sunulan 

her türlü gösteriyi izlemesi” anlamına gelmektedir. Toplumsal yapıyı Synoptikon olarak 

adlandırılarak ifade edilmek istenen, toplumun göz önündeki seçilmiĢ ikonları izlemesi 

ve hem beyinlerini hem de vakitlerini bu gösteri dünyası ile doldurarak muhakemeden 

uzaklaĢmaları ile pasifize edilmeleri durumudur. Dolayısıyla Panotikon‟daki göz 
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önündeki birey, Synoptikon‟da ya da Medyatik Panoptikon‟da kenara çekilerek, 

gözetlenen değil de ona sunulanı gözetleyen haline gelmektedir. Burada iktidar hem 

gözetleyen toplumu, hem de gözetlenen medya ikonlarını denetim altında tutmakta, 

böylece toplumun zihnine akarken, bunun için kullandığı ikonlar da bir daha asla onlara 

geri verilmeyecek özel alanlarını Ģöhret iĢtahıyla kaybetmektedirler. Bu düzen 

içerisinde, toplum, Panoptikon‟dan Synoptikon‟a yolculuğunda görünmezlik 

kazanırken, savaĢ, evrensel bir kriz gibi olağanüstü bir hal olmadıkça bulunduğu 

gölgeden kıpırdamamaktadır. Örneğin Arap devrimleriyle yerel tahakkümlerden 

sıyrılmayı baĢaran halklar küresel tahakkümlere maruz kalacaklarından habersiz, 

Panoptikon‟dan çıkarak Synoptik iktidarın egemenliğine girmek üzeredirler. 

“Kaçınılmaz biçimde bireysel kayıtsızlığa, içsel bir kopuşa ve duyarsızlığa varan 

ayrılma ve yabancılaşma, insanların birbirleriyle ilişki kurduğu her uzam ve zamanı 

mutlak denetim altında ve egemen bir biçim olarak yaşanan gösteriye dönüşmüştür.”186 

Panoptik yapının yanı sıra Synoptik bir nitelik kazanan toplum, iktidarın 

yönetimindeki göz önündekilerle toplumun adeta harekete geçme yetisinini köreltmekte, 

toplumu uysallaĢtırmaktadır. Öğrenilmiş çaresizlik psikolojisindeki uysal bedenler ise 

biliĢim teknolojilerinin toplumsal denetim hedefli bir denetim aracı olduğunu bile bile 

iktidara gönüllü kulluk etmektedirler. ÖğrenilmiĢ çaresizlik (learned helplessness) 

kavramıyla ifade edilmek istenilen, bireylerin kendi davranıĢlarının olaylarının 

sonuçları üzerinde hiçbir etkisi olmayıĢına inanmaları durumudur. YaĢanan bu duygusal 

yetersizlik durumu, bireyin müdahalenin mümkün olduğu duurmlarda bilr yeterli 

davranıĢı göstermeyiĢine sebep olmaktadır.   

BiliĢim teknolojilerini kendi ideolojileri doğrultusunda kullanan ve toplumlara 

öncelikle özgürlük bahĢederek bir parmak bal çalan iktidarlar, toplumu yerel 

baskılardan kurtarırken küresel tahakkümlerin pençesine düĢürmekte ve bunları 

toplumun gözetime katılımlarıyla yapabilmektelerdir. Toplumun kendi gözetimlerine bu 

Ģekildeki katılımı ile biliĢim teknolojilerinin sağladığı imkânlar bir araya geldiğinde, 

eski denetim Ģekillerine çoğu zaman gerek bile kalmaksızın uysal bedenlerin 

oluĢturduğu uysal toplumlar gözetim ile denetlenebilmektedir. Denetimle 
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normalizasyon sürecine sokulan birey, zamanla tahakkümü içselleĢtirerek iktidarın 

normlarına göre davranmaya baĢlamaktadır. Küresel bir Panoptikon‟u andıran bu 

düzende, medyanın ideolojik bir aygıt olarak kullanılması ve bireyin göz önündekilere, 

medya içerisindeki ikonlara bağlanarak, toplumsal yaĢamın birçok alanından çekilerek 

sadece izlemesi, bilincine yerleĢtirilen propaganda tohumlarıyla iktidara gönüllü kulluk 

etmesi de Synoptik bir yapıyı andırmaktadır. Ġktidarın yaptığı tam olarak toplumu 

gözetleyerek denetim altında tutmak ve önüne koyduğu kendi denetimindeki medya 

ikonlarıyla hem oyalamak hem de kendi ideolojisini toplumla özdeĢleĢtirmektir. 

Toplumun, Chomsky‟nin rızanın imalatı dediği bu sürecin bilincine varan kısmı ise, 

öğrenilmiĢ çaresizlik psikolojisi ile var olan düzeni kabullenmektedir.
187

 

Toplumun özgürlüğünden vazgeçercesine kulluk etmesini ya da ona iktidarın 

her sunduğunu sorgulamaksızın kabulleniĢini, Boetie “ergin olamamak” olarak ifade 

etmesi Kant‟ın aydınlanmacı görüĢleriyle kesiĢmektedir.
188

 Kant aydınlanmayı, “insanın 

kendi suçuyla düĢtüğü ergin olamama durumdan kurtulması”
 189

 olarak tanımlamıĢtır. 

Dolayısıyla aydınlanma ancak bireyin aklını kullanma cesaretini kullanmasından 

geçmektedir ve toplum kurumların ve tahakkümlerinin akla uygun olup olmadığını 

sorgulayarak ancak özgürlüğe ulaĢabilmektedir.  

 

Bireyi uysal bedenler haline getiren gözetim uygulamalarının yoğunluğuna 

rağmen, bireyin ne denli gözetlendiğine dair farkındalık durumunu Drucker 

sınıflandırmıĢtır. Bunlardan birincisi gözetimin farkında olmama durumudur: bu 

durumda gözetimin farkında olmayan birey davranıĢlarında bir değiĢiklik yapmaz, bu da 

içsel bir gözetim yapmaması anlamına gelmektedir. Ġkincisi, gözetim teknolojilerinin 

farkında olmakla birlikte kullanım amacını bilmemektir: bu durumda da birey 

Panoptikon‟daki kapatılanlar gibi gözetimi içselleĢtirmektedir. Son olarak üçüncüsü ise 

gözetimin tam farkında olma durumudur: hem gözetim biçiminin hem de nedeninin 

farkında olan birey ona göre davranıĢlarını denetlemektedir. Tam farkındalık 
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düzeyindeki bireyin davranıĢları ise tepkisel davranıĢ, farkında olmayı ihmal etme ya da 

gözetime tepki vermeme olarak gruplandırılmıĢtır.
190

 Günümüzde bireyin maruz kaldığı 

yoğun gözetim uygulamalarındaki davranıĢlarını analiz edebilmek için ve farkındalık 

düzeyinin hangi sınıflandırmada olup davranıĢlarının hangi gruba dâhil olduğunu 

belirlemek için de bir sonraki bölümdeki nicel araĢtırma yapılmıĢtır. 
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5. YENĠ ĠLETĠġĠM ORTAMLARINDA BĠREYĠN GÖZETĠM 

FARKINDALIĞI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 

ÇalıĢmanın kavramsal çerçevesi içerisinde gözetimin biliĢim teknolojileriyle 

insan hayatına ne denli nüfuz ettiğinin üzerinde durulmuĢtur. Bireyin sıkça maruz 

kaldığı gözetim uygulamalarına yönelik farkındalığını ölçmek için ise ampirik bir 

araĢtırma yapılmıĢtır. Bu bölümde, araĢtırmanın amaç ve kapsamı, yöntemi ve 

bulgular ile bulguların sonuçları değerlendirilmiĢtir. 

 

5.1. ARAġTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI  

 

AraĢtırma, yeni iletiĢim ortamlarını kullanan bireylerin hayatlarında 

yoğunluğu günden güne yoğunlaĢan gözetim uygulamalarının, uygulanma Ģekil ve 

sebeplerini ne Ģekilde yorumladıklarını belirleme üzerine temellendirilmiĢtir. 

Drucker‟ın, “gözetimin farkında olmama”, “gözetimin farkında olup sebebini 

bilmeme” ve “tam farkındalık” durumu olarak gruplandırdığı gözetim 

farkındalığında, yeni iletiĢim ortamları kullanıcılarının hangi gruba daha yakın bir 

tutum sergilediği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yeni iletiĢim ortamlarının etkileĢime ve 

kontrole izin veren yapısı sebebiyle yeni iletiĢim ortamlarının kullanıcılarının 

gözetime maruz kalmalarına rağmen yeterli farkındalık düzeyine eriĢmemiĢ 

oldukları tezinden hareketle bu nicel araĢtırma yapılandırılmıĢtır.  

Bu araĢtırma çerçevesinde gözetim farkındalığına giden yolda hem yeni 

iletiĢim ortamları kullanıcılarının gözetimin yoğunluğuna dair hem de uygulanan 

gözetimin neden uygulandığına dair düĢünceleri sorgulanmıĢ; bununla birlikte 

güvenlik ve mahremiyete yönelik hassasiyetleri ve gözetime katılım gösterip ne 

denli tepki duyduklarının yanıtı aranmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında ölçülen gözetin farkındalığını oluĢturan bileĢenler Ģu 
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Ģekildedir: 

Yeni iletiĢim ortamları kullanıcılarının; 

 Demografik özellikleri bakımından farkındalık düzeyleri 

arasındaki farklılıklara bakmak; 

 Yeni teknolojileri kullanım yoğunluğunu belirlemek; 

 Gündelik hayatta kullandığı teknolojik araçların gözetime olan 

katkısıyla ilgili farkındalıklarını ortaya koymak; 

 Gözetim teknolojilerinin toplumsal denetim hedefli kullanımıyla 

ilgili farkındalıklarını analiz etmek; 

 Güvenliğe bakıĢlarını ve güvenlik söz konusu olduğunu gözetime 

yaklaĢımlarını öğrenmek; 

 Gözetim uygulamalarının mahremiyetle iliĢkisini ölçmek; 

 Gözetimin iki yüzü olan güvenlik ve mahremiyet arasındaki 

önceliklerini belirlemek; 

 Gözetim ve mahremiyet ihlâli halinde kullandıkları 

teknolojilerden vazgeçme eğilimleri olup olmadığını saptamak; 

 Gözetimi etik çerçevesinde nasıl değerlendirdiklerini 

belirlemektir. 

 

AraĢtırmanın yukarıda verilen amaçları doğrultusunda araĢtırmanın temel 

hipotezleri Ģu Ģekildedir: 

 Yeni iletiĢim ortamlarında birey, gözetim yoğunluğu ve gözetimin 

toplumsal denetim amaçlı kullanılması konusunda yeterli farkındalık 

düzeyine sahip değildir; 

 Bireyin gözünde gözetimi faydalı kılan Ģey güvenliktir ve 

güvenlik söz konusu olduğunda mahremiyet ikinci planda kalmaktadır; 

 Teknolojik araçlar gözetime hizmet etse dahi o teknolojilerden 

vazgeçme eğilimi düĢüktür. 
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5.2. ARAġTIRMANIN TASARIMI 

 

AraĢtırma kapsamında veri toplamak için anket aracılığıyla alan araĢtırması 

yapılmıĢtır. Yeni iletiĢim ortamlarını kullanan katılımcılara ulaĢmak için dijital 

ortam kullanılmıĢ, gerek e-posta gerek de sosyal paylaĢım ağları yoluyla, 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNNUEFjLVpiRV9Fc29NM

URjNF84Ymc6MQ  bağlantısı paylaĢılmıĢtır. Anketin yarım bırakılması halinde 

cevaplanan sorular da sonuçlara arasına düĢmemekte, ancak tamamlanan sonuçlar 

ulaĢmaktadır. 

Anket aracılığıyla toplanan veriler SPSS (Statistical Packages for Social 

Sciences) programına aktarılarak önce analize uygun hale getirilmiĢ sonra da analize 

tabi tutulmuĢtur.  

Bağımlı ve bağımsız ve tüm değiĢkenler faktör analizi yapılarak gruplanmıĢ 

ve faktörler oluĢturulmuĢtur. Faktör analizi sonucunda her bir faktör grubu altındaki 

sorular ortancaları alınarak gruplanmıĢ, gruplanamayan sorular analizlerden 

çıkartılmıĢlardır. Sorular 7 farklı faktöre göre gruplanmıĢlardır.  

Verilerin çözümlenmesi aĢamasın frekans testi yapılmıĢ, analiz olarak da, 

non-parametrik testlerden iki bağımsız değiĢkenli sorular için Mann-Whitney testi 

uygulanırken, çoklu bağımsız değiĢkenler için ise Kruskal-Wallis testi 

kullanılmıĢtır. Böylece faktörler bakımından demografik veriler arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığını tespit etmek için fark analizi yapılmıĢtır. 

Faktörler arası iliĢki analizi yapmak için ise korelâsyon analizi yapılmıĢtır. 

Böylece değiĢkenler arasında herhangi bir iliĢkinin olup olmadığı, var ise de bu 

iliĢkinin yönü ve Ģiddeti tespit edilmiĢtir. 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNNUEFjLVpiRV9Fc29NMURjNF84Ymc6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNNUEFjLVpiRV9Fc29NMURjNF84Ymc6MQ
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5.3. ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ VE VERĠ TOPLAMA 

ARAÇLARININ BELĠRLENMESĠ 

 

AraĢtırmanın örneklemini yeni iletiĢim ortamları kullanıcıları 

oluĢturmaktadır. Katılımcılar rastlantısal örneklem yoluyla seçilmiĢtir. 

Örneklem homojen olmamakla birlikte her yaĢ, eğitim, gelir ve meslek 

grubundan katılımcıyı barındırmaktadır. Dolayısıyla örneklem büyüklüğü p ve q 

değerleri 0,05 alınarak, %5‟lik hata payı düĢünülerek α= 0,05 kabul edilerek 384 

olarak hesaplanmıĢtır. Bu sebeple 384‟ün üzerinde katılımcıya anket uygulanmıĢtır. 

Katılımcıların demografik özelliklerini tanımlayabilmek için sorulan 

demografik sorular, cinsiyet, yaĢ, eğitim, gelir düzeyi, meslek ve çocuk sahibi olma 

durumdan oluĢmaktadır. Demografik sorularında dıĢında teknoloji kullanım 

yoğunluğunu ölçmeye yarayan sorular ve belirlenen faktörleri ölçmeye yönelik 

sorular bulunmaktadır. 

AraĢtırmada 7 faktör çıkartılmıĢ faktör baĢına en az 2 en çok 6 soru 

sorulmuĢtur. Faktörleri oluĢturan sorular beĢli likert ölçeğinde hazırlanmıĢtır. 

Sorular faktörler doğrultusunda pozitif yargı içerek Ģekilde yapılandırılmıĢlardır. 

Demografik sorular da dâhil olmak üzere toplam 50 soru sorulmuĢ, fakat faktör 

analizi sonucunda 3 soru analizler yapılırken değerlendirilmeye alınmamıĢtır. 

Hazırlanan sorular çerçevesinde konuyla ilgili farkındalık, alıĢkanlık,  tutum 

ve davranıĢ ölçümü yapılmıĢtır. Örneğin, gözetimin ne denli yoğun olduğuna 

yönelik farkındalıkları, teknolojik araçları kullanım alıĢkanlıkları, gözetim halinde 

teknolojiden vazgeçme eğilimleri ile tutum ve davranıĢları analiz edilmiĢtir. 

Hazırlanan tüm sorular dolaysız anlam içeren açık sorulardır.  

Kullanılan ortamın yeni iletiĢim ortamları olması sebebiyle, hem katılımcıya 

ulaĢmak, hem katılımcının anketi yanıtlaması, hem de doldurulan anketin geri 
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dönüĢümü ciddi bir zaman maliyetiyle sonuçlanmamıĢtır ve oldukça hızlı 

gerçekleĢmiĢtir. Fakat anket linki gönderilen kiĢilerin büyük çoğunluğu anketi ya 

doldurmamıĢ ya da yarım bırakmıĢ olmalarından ötürü yeterli kiĢi sayısına 

ulaĢabilmek için, sadece sosyal paylaĢım ağlarında linki paylaĢma ya da e-posta 

gönderme konusunda yeterli kiĢi sayısına ulaĢılana dek ciddi bir süreklilik 

sağlanmıĢtır.  

 

5.4. TANIMSAL BULGULAR 

5.4.1.  Demografik Bulgular 

 

Cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, gelir durumu, meslek ve çocuk sahip olma 

durumu olarak 6 grup demografik bulgu bulunmaktadır. 
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5.4.1.1. Cinsiyete Göre Dağılım 

 

Katılımcıların 203‟ünü %46 oranla kadınlar oluĢtururken, 238‟ini %54 oranla 

erkekler oluĢturmaktadır. 

Tablo 1 

Cinsiyete Göre Dağılım 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadin 203 46,0 46,0 46,0 

Erkek 238 54,0 54,0 100,0 

Total 441 100,0 100,0  

Erkek

Kadin

Cinsiyet

 

ġekil 1 Cinsiyete Göre Dağılım 
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5.4.1.2. Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

 

Tablo 2 

YaĢ Gruplarına Göre Dağılım 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-24 156 35,4 35,4 35,4 

25-34 244 55,3 55,3 90,7 

35-44 28 6,3 6,3 97,1 

45 ve 

üzeri 
13 2,9 2,9 100,0 

Total 441 100,0 100,0  

 

45 ve üzeri

35-44

25-34

18-24

Yas

 

ġekil 2 YaĢ Gruplarına Göre Dağılım 
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5.4.1.3. Eğitim Gruplarına Göre Dağılım 

 

Tablo 3 

Egitim Gruplarına Göre Dağılım 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ilkogretim 2 ,5 ,5 ,5 

Ortaogretim 22 5,0 5,0 5,4 

Lisans 317 71,9 71,9 77,3 

Lisansustu 100 22,7 22,7 100,0 

Total 441 100,0 100,0  

 

Lisansustu

Lisans

Ortaogretim

Ilkogretim

Egitim Durumu

 
 

ġekil 3 Eğitim Gruplarına Göre Dağılım 
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5.4.1.4. Gelir Gruplarına Göre Dağılım 

 

Tablo 4  

Gelir Gruplarına Göre Dağılım 

 

Frequ

ency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-999 143 32,4 32,4 32,4 

1000-2999 206 46,7 46,7 79,1 

3000-4999 59 13,4 13,4 92,5 

5000 ve uzeri 33 7,5 7,5 100,0 

Total 441 100,0 100,0  

 

5000 ve uzeri

3000-4999

1000-2999

0-999

Gelir Durumu

 

ġekil 4 Gelir Gruplarına Göre Dağılım 
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5.4.1.5. Meslek Gruplarına Göre Dağılım 

 

 

Tablo 5 

Meslek Gruplarına Göre Dağılım 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ogrenci 132 29,9 29,9 29,9 

Egitim 36 8,2 8,2 38,1 

Saglik 6 1,4 1,4 39,5 

Hukuk 3 ,7 ,7 40,1 

Bilisim 28 6,3 6,3 46,5 

Medya 34 7,7 7,7 54,2 

Finans 34 7,7 7,7 61,9 

Muhendislik 56 12,7 12,7 74,6 

Isletme 38 8,6 8,6 83,2 

Serbest 

Meslek 
12 2,7 2,7 85,9 

Calismiyor 17 3,9 3,9 89,8 

Diger 45 10,2 10,2 100,0 

Total 441 100,0 100,0   
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Diger

Calismiyor

Serbest Meslek

Isletme

Muhendislik

Finans

Medya

Bilisim

Hukuk

Saglik

Egitim

Ogrenci

Meslek

 

 

 

 

ġekil 5 Meslek Gruplarına Göre Dağılım 
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5.4.1.6. Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Dağılım 

 

Tablo 6  

Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Dağılım 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Evet 46 10,4 10,4 10,4 

Hayir 395 89,6 89,6 100,0 

Total 441 100,0 100,0  

 

 

Hayir

Evet

Cocuk

 

ġekil 6 Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Dağılım 
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5.4.2. Teknoloji Kullanım Yoğunluğu Soruları Dağılımları 

 

Bu baĢlık altında teknoloji kullanım yoğunluğunu ölçmek amaçlı olan 

soruların dağılımları verilmiĢtir. Katılımcıların günlük hayatlarında sıkça 

kullandıkları tahmin edilen kredi kartı, cep telefonu ve internet gibi yeni ortamların, 

hangi özelliklerini daha çok kullandıkları ya da kullanıp kullanmadıklarını tespit 

etmek için soruların yanıtlara göre dağılımlarına bakılmıĢtır. 

 

Tablo 7 

Ġnterneti Bilgi ve ĠletiĢim Amaçlı Kullanım Dağılımları 

 

7. Ġnterneti bilgi edinme amaçlı kullanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nadiren 3 0,7 0,7 0,7 

Ne az ne çok 32 7,3 7,3 7,9 

Sık sık 237 53,7 53,7 61,7 

Her zaman 169 38,3 38,3 100 

Total 441 100 100   

     

 

 

8. Ġnterneti iletiĢim amaçlı kullanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 1 0,2 0,2 0,2 

Nadiren 17 3,9 3,9 4,1 

Ne az ne çok 56 12,7 12,7 16,8 

Sık sık 227 51,5 51,5 68,3 

Her zaman 140 31,7 31,7 100 

Total 41 100 100   
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Tablo 8 

Cep Telefonunu KonuĢma ve MesajlaĢma Amaçlı Kullanım Dağılımları 

 

13. Cep telefonunun konuĢma özelliğini kullanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 21 4,8 4,8 4,8 

Nadiren 9 2 2 6,8 

Ne az ne çok 23 5,2 5,2 12 

Sık sık 98 22,2 22,2 34,2 

Her zaman 290 65,8 65,8 100 

Total 441 100 100   

 

14. Cep telefonunun mesajlaĢma özelliğini kullanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 15 3,4 3,4 3,4 

Nadiren 72 16,3 16,3 19,7 

Ne az ne çok 65 14,7 14,7 34,5 

Sık sık 115 26,1 26,1 60,5 

Her zaman 174 39,5 39,5 100 

Total 441 100 100   
 

 

Tablo 9 

Kredi Kartı Kullanım Dağılımları 

18. Kredi kartı kullanırım.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir 
Zaman 

63 14,3 14,3 14,3 

Nadiren 32 7,3 7,3 21,5 

Ne az ne 
çok 

51 11,6 11,6 33,1 

Sık sık 110 24,9 24,9 58 

Her zaman 185 42 42 100 

Total 441 100 100   
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 Yukarıda dağılım tabloları verilen, 7, 8, 13, 14 ve 18 numaralı sorular, 

katılımcıların yeni iletiĢim ortamlarını kullanımlarını ana hatlarıyla ölçmek için 

sorulmuĢtur. Görülmektedir ki, bilgi edinme ve iletiĢim gibi en temel nedenlerden ötürü 

internet yaygınlıkla kullanılmakta ve katılımcıların yarısından fazlasının „sık sık‟ 

yanıtını iĢaretlemektedir. Telefonun en temel özellikler olan konuĢma ve mesajlaĢma 

özelliği için ve kredi kartı kullanımı için ise en büyük yüzde „her zaman‟ yanıtı altında 

toplanmıĢtır. Dolayısıyla örneklem dâhilindeki katılımcıların yüksek oranla bu 

teknolojileri kullandıkları ifade edilebilirken, bu teknolojilerin daha spesifik 

uygulamalarını kullanıp kullanmadıkları ölçmek için de farklı sorular sorulmuĢtur. 

 

Tablo 10 

Ġnternette AlıĢveriĢ ve Banka ĠĢlemleri Yapma Dağılımları 

 

9. Ġnterneti alıĢveriĢ amaçlı kullanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir 
Zaman 

63 14,3 14,3 14,3 

Nadiren 162 36,7 36,7 51 

Ne az ne 
çok 

125 28,3 28,3 79,4 

Sık sık 72 16,3 16,3 95,7 

Her zaman 19 4,3 4,3 100 

Total 441 100 100   

      

      

10. Ġnterneti banka iĢlemleri için kullanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir 
Zaman 

96 21,8 21,8 21,8 

Nadiren 84 19 19 40,8 

Ne az ne 

çok 

74 16,8 16,8 57,6 

Sık sık 117 26,5 26,5 84,1 

Her zaman 70 15,9 15,9 100 

Total 441 100 100 
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Tablo 11 

Ġnternette EtkileĢim Dağılımları 

 

 

 

11. Sosyal paylaĢım ağlarında içerik paylaĢırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 21 4,8 4,8 4,8 

Nadiren 58 13,2 13,2 17,9 

Ne az ne çok 123 27,9 27,9 45,8 

Sık sık 139 31,5 31,5 77,3 

Her zaman 100 22,7 22,7 100 

Total 441 100 100 
  

12. Ġnternet gazeteleri, blog vb. alanlarda yorum yaparım.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 96 21,8 21,8 21,8 

Nadiren 143 32,4 32,4 54,2 

Ne az ne çok 92 20,9 20,9 75,1 

Sık sık 71 16,1 16,1 91,2 

Her zaman 39 8,8 8,8 100 

Total 441 100 100   

 

Ġnterneti kullanan yüzde katılımcıların büyük çoğunluğunu oluĢtursa bile, 

yukarıdaki tablodaki dağılımlar göstermektedir: internetin alıĢveriĢ amaçlı kullanımına 

162 kiĢi „nadiren‟ yanıtını verirken, 125 kiĢi de „ne az ne çok‟ yanıtını vermiĢtir. Fakat 

banka iĢlemleri için internetin kullanılması, beĢ seçenek için de oldukça yakın bir 

dağılım göstermiĢtir. Bireyin internet üzerindeki etkileĢimini ölçmeye yönelik diğer 

sorular ise 11 ve 12 numaralı sorulardır. Sosyal paylaĢım ağlarındaki içerik paylaĢım 

oranı da, „sık sık‟ seçeneği altında yoğunlaĢmıĢtır. Bunun aksine, internet üzerinde 

gazete ve bloglarda yorum yapma yoğunluğu, „nadiren‟ seçeneği altında toplanmıĢtır. 

Dört sorunun dağılımları arasındaki oran doğrusal olmasa da, yine görülmektedir ki 

katılımcıların büyük çoğunluğu, alıĢveriĢ, banka iĢlemleri ya da içerik paylaĢımları 
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vesilesiyle internet üzerinde oldukça fazla iz bırakmakta ve kiĢisel verilerini 

paylaĢmaktadırlar. 

Tablo 12 

Cep Telefonunun Spesifik Yönlerinin Kullanım Dağılımları 

 

15. Cep telefonunun fotoğraf/video özelliğini kullanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 25 5,7 5,7 5,7 

Nadiren 109 24,7 24,7 30,4 

Ne az ne çok 103 23,4 23,4 53,7 

Sık sık 110 24,9 24,9 78,7 

Her zaman 94 21,3 21,3 100 

Total 441 100 100   

      

      

16. Cep telefonumdan internete bağlanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 101 22,9 22,9 22,9 

Nadiren 79 17,9 17,9 40,8 

Ne az ne çok 53 12 12 52,8 

Sık sık 81 18,4 18,4 71,2 

Her zaman 127 28,8 28,8 100 

Total 441 100 100   

      

      

17. Cep telefonunu navigasyon özelliğini kullanırım. 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 211 47,8 47,8 47,8 

Nadiren 89 20,2 20,2 68 

Ne az ne çok 64 14,5 14,5 82,5 

Sık sık 33 7,5 7,5 90 

Her zaman 44 10 10 100 

Total 441 100 100 
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Cep telefonunun konuĢma ve mesajlaĢma gibi standart özelliklerinin yanı sıra, 

bütünleĢik yapı oluĢturan diğer özelliklerinin kullanılıp kullanılmadığını ölçmek için, 

15, 16 ve 17 numaralı sorular oluĢturulmuĢtur. Cep telefonunun fotoğraf ve video 

özelliği kullanımı 5‟li likert ölçeğindeki ortadaki üç Ģıkta dağılım gösterirken, cep 

telefonu ile internete bağlanma birinci ve beĢinci Ģıklar altında yoğunlaĢarak bir 

kutuplaĢma sergilemiĢtir. Yine de çoğunluk hem interneti kullanan hem de fotoğraf ve 

video özelliğini kullanan katılımcılardan oluĢmaktadır. Navigasyon özelliği ise 

katılımcıların yarısının „hiçbir zaman‟ seçeneği altında yoğunlaĢmasıyla, az kullanılır 

bir özellik göstermektedir.  

Tablo 13 

Ġnternet Üzerinde AlıĢveriĢlerde Kart Kullanım Dağılımları 

 

19. Ġnternet üzeriden alıĢveriĢlerde kredi kartı kullanırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 111 25,2 25,2 25,2 

Nadiren 88 20 20 45,1 

Ne az ne çok 52 11,8 11,8 56,9 

Sık sık 72 16,3 16,3 73,2 

Her zaman 118 26,8 26,8 100 

Total 441 100 100   

      

      

20. Ġnternet üzerinden alıĢveriĢlerde sanal kart kullanırım.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Hiçbir Zaman 294 66,7 66,7 66,7 

Nadiren 59 13,4 13,4 80 

Ne az ne çok 24 5,4 5,4 85,5 

Sık sık 27 6,1 6,1 91,6 

Her zaman 37 8,4 8,4 100 

Total 441 100 100   

 



 

 

159 

Kredi kartı kullanımının internet üzerindeki yoğunluğuna bakmak için ise 19 

ve 20. sorular hazırlanmıĢtır. Katılımcılar, tıpkı cep telefonundan internete bağlanma 

sorusunun yanıtındaki gibi internet üzerinde kredi kartı kullanımı sorusunun 

yanıtlarında da „hiçbir zaman‟ ve „her zaman‟ altında yoğunlaĢmıĢtır. Katılımcıların 

sanal kart kullanım oranları ise yaklaĢım %70‟lik bir oranla „hiçbir zaman‟ seçeneği 

altında yoğunlaĢmıĢtır.  

 

5.4.3.  Gözetim Farkındalığı Soruları Dağılımları 

 

Faktörleri oluĢturan son 30 soruya verilen yanıtların dağılım tabloları verilecek, 

bu sorular anketteki sırasına göre değil bulundukları faktörlere göre sıralanacaktır. 

Böylece hem soru bazında hem de faktöre katılım bazında yorum yapmak mümkün 

olacak, araĢtırma sonucuna daha anlamlı katkıda bulunacaktır. 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım faktörü altında bulunan soruların 

dağılımları aĢağıdaki gibidir: 

Tablo 14 

Kameraların Güvenlik Hissi OluĢturmasına Katılım Dağılımları 

26. ĠĢyeri, okul, alıĢveriĢ merkezi ve sokaklarda güvenlik kameraları sayesinde kendimi 

güvende hissediyorum. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 55 12,5 12,5 12,5 

Katılmıyorum 131 29,7 29,7 42,2 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

154 34,9 34,9 77,1 

Katılıyorum 80 18,1 18,1 95,2 

Kesinlikle Katılıyorum 21 4,8 4,8 100 

Total 441 100 100   

 

Güvenlik kameralarının oluĢturduğu güvenlik hissi beklenenin aksine düĢük 

çıkmıĢ, katılımcıların 154‟ü kararsız kalırken, ondan sonraki ikinci kuvvetli cevap 
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katılmadıkları yönünde olmuĢtur. 

Tablo 15 

Gözetimin Suçluluların Yakalanmasındaki Rolüne Katılım Dağılımları 

38. Gözetim uygulamalarının, suçluların yakalanmasında önemli bir rolü olduğunu 

düĢünüyorum. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 18 4,1 4,1 4,1 

Katılmıyorum 56 12,7 12,7 16,8 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

105 23,8 23,8 40,6 

Katılıyorum 150 34 34 74,6 

Kesinlikle Katılıyorum 112 25,4 25,4 100 

Total 441 100 100   

 

Güvenlik kameralarının suçluları yakalamadaki rolü katılımcılarca kabul gören 

bir etkendir. 

Tablo 16 

Güvenlik-Mahremiyet Önceliği Dağılımları-1 

39. Suç oranının yüksek olduğu yerlerde toplumsal güvenlik için her birey 

mahremiyetinden taviz verebilmelidir. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 87 19,7 19,7 19,7 

Katılmıyorum 99 22,4 22,4 42,2 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

131 29,7 29,7 71,9 

Katılıyorum 85 19,3 19,3 91,2 

Kesinlikle Katılıyorum 39 8,8 8,8 100 

Total 441 100 100   

 

Güvenliğin mi yoksa mahremiyetin mi katılımcılar için önce geldiğini ölçmek 

için sorulan sorulardan biri olan 39 numaralı soruda, yanıt mahremiyetin ön planda 

tutulduğu yönünde çıkmıĢ, katılımcılar güvenlik için mahremiyetten taviz vermeyi 

doğru bulmamakta ve bu soruya olumsuz yönde yanıt vermektedirler. 
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Tablo 17 

Gözetimin Caydırıcılığına Katılım Dağılımları 

40. Gözetim uygulamalarının, caydırıcı olduğunu düĢünüyorum. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 67 15,2 15,2 15,2 

Katılmıyorum 106 24 24 39,2 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
139 31,5 31,5 70,7 

Katılıyorum 102 23,1 23,1 93,9 

Kesinlikle Katılıyorum 27 6,1 6,1 100 

Total 441 100 100   

 

Gözetim uygulamalarının suça yönelik eğilimlerde caydırıcı etkisi olduğuna dair 

katılımcılar çekimser kalmıĢ, büyük çoğunluk kararsız kalırken, diğer yanıtlarda da 

birbirine yakın dağılım görülmektedir. 

 

Tablo 18 

Devletin Gözetiminin Güvenlik Hedefli Olduğuna Katılım Dağılımları 

42. Devlet ve devlete bağlı kurumlar gözetim teknolojilerini toplumun güvenliği için 

kullanırlar.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 79 17,9 17,9 17,9 

Katılmıyorum 95 21,5 21,5 39,5 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

165 37,4 37,4 76,9 

Katılıyorum 81 18,4 18,4 95,2 

Kesinlikle Katılıyorum 21 4,8 4,8 100 

Total 441 100 100   

 

Devletim gözetimin güvenlik hedefli kullanımına yaklaĢımda dikkat çekici bir 

dağılım bulunmamakta, yanıtla „ne katılıyorum ne katılmıyorum‟ seçeneğinde çoğunluk 

gösterirken, diğer yanıtlarda homojen bir dağılım sözkonusudur. 
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Tablo 19 

Güvenlik-Mahremiyet Önceliği Dağılımları-2 

44. Gerçekten güvenli bir ortam için kiĢisel alanımı daraltmaya razı olabilirim. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 92 20,9 20,9 20,9 

Katılmıyorum 112 25,4 25,4 46,3 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

126 28,6 28,6 74,8 

Katılıyorum 86 19,5 19,5 94,3 

Kesinlikle Katılıyorum 25 5,7 5,7 100 

Total 441 100 100   

 

Güvenlik ve mahremiyet arasındaki önceliği belirlemek hedefli sorulan 

sorulardan bir diğeri olan 44. soruda da katılımcıların yanıtlarının dağılımları güvenlik 

için kiĢisel alanlarını daraltmaya eğilimli olmadıkları yönündedir. Dolayısıyla güvenlik 

ve mahremiyet arasında öncelik mahremiyet tercihindedir. 

 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı faktörü altındaki soruların dağılımları aĢağıdaki 

gibidir: 

Tablo 20 

Tüketici Verilerinin Toplandığına Yönelik Farkındalık Dağılımları 

25. Kredi kartı bilgilerime ve alıĢveriĢ alıĢkanlıklarıma dair bilgileri alıĢveriĢ yaptığım 

tüm kurumsal Ģirketlerin bildiğini düĢünüyorum.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 15 3,4 3,4 3,4 

Katılmıyorum 84 19 19 22,4 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

112 25,4 25,4 47,8 

Katılıyorum 135 30,6 30,6 78,5 

Kesinlikle Katılıyorum 95 21,5 21,5 100 

Total 441 100 100   

 

Katılımcıların alıĢveriĢ ile kiĢisel verilerin ne denli toplandığı konusundaki 
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farkındalıkları yüksek çıkmıĢtır. 

Tablo 21 

Casus Yazılım Farkındalığı Dağılımları 

30. Bilgisayarımda internet üzerindeki tüm aktivitelerimi kayıt altına alan ve baĢka 

yerlere ileten casus bir yazılım olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 34 7,7 7,7 7,7 

Katılmıyorum 70 15,9 15,9 23,6 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

133 30,2 30,2 53,7 

Katılıyorum 143 32,4 32,4 86,2 

Kesinlikle Katılıyorum 61 13,8 13,8 100 

Total 441 100 100   

 

Bilgisayar ve internet yoluyla yapılan gözetimin farkındalığı konusunda en 

büyük yüzde %32,4 ile katılıyorum altında çıkmıĢtır.  

 

Tablo 22 

Biyolojik Gözetim Farkındalık Dağılımları 

32. Ġnsanların vücutlarına çipler takarak onları takip etmek günümüzde 

gerçekleĢtirilebilir bir hadisedir. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 17 3,9 3,9 3,9 

Katılmıyorum 27 6,1 6,1 10 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

87 19,7 19,7 29,7 

Katılıyorum 164 37,2 37,2 66,9 

Kesinlikle Katılıyorum 146 33,1 33,1 100 

Total 441 100 100   

 

Gözetim uygulamalarından biyolojik gözetime katılımcıların ne denli ihtimal 

verdiklerini ölçmek için sorulan bu soruda, katılım oldukça yüksektir.  
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Tablo 23 

KiĢisel Verilerin Güncellenmesine Katılım Dağılımları 

33. ġahsımla ilgili veriler toplanmakla kalmıyor, sürekli takip edilerek sık sık 

güncelleniyor olabilir. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 3,2 3,2 3,2 

Katılmıyorum 84 19 19 22,2 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

145 32,9 32,9 55,1 

Katılıyorum 141 32 32 87,1 

Kesinlikle Katılıyorum 57 12,9 12,9 100 

Total 441 100 100   

 

KiĢisel verilerin toplandığının farkında olan katılımcılar, bu verilerin sık sık 

güncellenmesi konusunda çekimser kalmıĢlardır. 

 

Tablo 24 

KiĢisel Verilerin Kurumlarası PaylaĢım Farkındalığı Dağılımları 

34. Eğitim, sağlık, güvenlik, aile, iĢ, haberleĢme, eğlence vb. verilerim, toplanıyor ve 

kurumlar arasında paylaĢılıyor olabilir. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 3,2 3,2 3,2 

Katılmıyorum 53 12 12 15,2 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

113 25,6 25,6 40,8 

Katılıyorum 169 38,3 38,3 79,1 

Kesinlikle Katılıyorum 92 20,9 20,9 100 

Total 441 100 100   

 

Katılımcılar toplanan verilerin kurumlar arasında paylaĢıldığı konusunda 59,2 

oranla katılım göstermiĢlerdir. 

Gözetim etiğine yaklaĢım faktörü kapsamındaki soruların dağılımları aĢağıdaki 

gibidir: 
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Tablo 25 Gözetim Etiğine YaklaĢım Dağılımları 

31. Amaç her ne olursa olsun kiĢisel veriler izinsiz toplanmamalıdır. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 3 0,7 0,7 0,7 

Katılmıyorum 15 3,4 3,4 4,1 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

24 5,4 5,4 9,5 

Katılıyorum 72 16,3 16,3 25,9 

Kesinlikle Katılıyorum 327 74,1 74,1 100 

Total 441 100 100   

35. Toplanan kiĢisel veriler yetkisi olmayanlarla paylaĢılmamalı. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 8 1,8 1,8 1,8 

Katılmıyorum 4 0,9 0,9 2,7 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

12 2,7 2,7 5,4 

Katılıyorum 94 21,3 21,3 26,8 

Kesinlikle Katılıyorum 323 73,2 73,2 100 

Total 441 100 100   

36. Bireyler kimin tarafından gözetim altında tutulduğunu mutlaka bilmeli.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 0,9 0,9 0,9 

Katılmıyorum 11 2,5 2,5 3,4 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

30 6,8 6,8 10,2 

Katılıyorum 128 29 29 39,2 

Kesinlikle Katılıyorum 268 60,8 60,8 100 

Total 441 100 100   

37. Bireyler neden gözetim altında tutulduğunu mutlaka bilmeli. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 0,5 0,5 0,5 

Katılmıyorum 8 1,8 1,8 2,3 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

31 7 7 9,3 

Katılıyorum 115 26,1 26,1 35,4 

Kesinlikle Katılıyorum 285 64,6 64,6 100 

  Total 441 100 100   
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Gözetim etiğine yönelik yaklaĢımı ölçmek için sorulan 4 soruda da olumlu 

yönde katılım oldukça yüksektir ve bu durum her soruda da birbirine yakın 

durumdadır.Her 4 soruda da çoğunluk „kesinlikle katılıyorum‟ seçeneği altında 

toplanmıĢtır. 

Gözetimin neden yapıldığına bakıĢ açıları faktörünün kapsadığı sorulara verilen 

yanıtların dağılımları ise aĢağıdaki gibidir: 

Tablo 26 

Devlet Gözetimine YaklaĢım Dağılımları 

45. Devlet vatandaĢları hakkında bilgi edinerek kendi gücünü arttırır.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 64 14,5 14,5 14,5 

Katılmıyorum 70 15,9 15,9 30,4 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

110 24,9 24,9 55,3 

Katılıyorum 114 25,9 25,9 81,2 

Kesinlikle Katılıyorum 83 18,8 18,8 100 

Total 441 100 100   

 

Devletin vatandaĢları gözetleyerek kendi gücünü arttırdığına yönelik düĢünceye 

katılım daha yüksek çıkmıĢtır. Fakat ortada çok keskin bir fark görülmemektedir, 144 

kiĢi katılmıyorken, 197 kiĢi katılmıĢ, 110 kiĢi ise kararsız kalmıĢtır.  

46 ve 47. sorularda kar amaçlı kurumların kiĢisel veri toplamalarının sebebine 

yönelik katılımcıların düĢünceleri öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır. Katılımcıların kar amaçlı 

kurumların müĢteri menfaati için veri topladığı düĢüncesine katılımları, yaklaĢık % 60 

oranında çıkarken, %22,4‟lük bir oranla kararsız kalınmıĢtır. Fakat kar amaçlı 

kurumların kiĢisel verileri kendi menfaatleri için topladıklarına yönelik düĢünceye 

katılım ise, bir öncekinden fazladır ve %70‟i aĢkın bir oran bu fikre katılım gösterirken, 

yalnızca %10‟luk bir oran katılım göstermemektedir. Buradan yola çıkılarak 

katılımcıların Ģirketlerin veri toplama davranıĢlarının altında yatan temel sebep 

konusunda farkındalıklarının geliĢmiĢ olduğu söylenebilmektedir. 
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Tablo 27 

Kar Amaçlı Kurumların Gözetimine YaklaĢım Dağılımları 

 

46. Kar amaçlı kurumlar müĢterilerine en iyi ürün ya da hizmeti üretmek için onlar 

hakkında bilgi edinmeye çalıĢırlar. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 39 8,8 8,8 8,8 

Katılmıyorum 41 9,3 9,3 18,1 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

99 22,4 22,4 40,6 

Katılıyorum 164 37,2 37,2 77,8 

Kesinlikle Katılıyorum 98 22,2 22,2 100 

Total 441 100 100  

47. ġirketler kiĢisel verilerimizi rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve daha çok para 

kazanabilmek için kullanırlar. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 20 4,5 4,5 4,5 

Katılmıyorum 22 5 5 9,5 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

77 17,5 17,5 27 

Katılıyorum 171 38,8 38,8 65,8 

Kesinlikle Katılıyorum 151 34,2 34,2 100 

Total 441 100 100  

48. Kurumsal iĢletmeler çalıĢanlarını disipline etmek için gözetlerler.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 35 7,9 7,9 7,9 

Katılmıyorum 47 10,7 10,7 18,6 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

95 21,5 21,5 40,1 

Katılıyorum 189 42,9 42,9 83 

Kesinlikle Katılıyorum 75 17 17 100 

Total 441 100 100   
 

 

Kurumsal iĢletmelerin gözetimi çalıĢanlarını disipline etmek amacıyla 
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kullandıklarına katılım oldukça yüksektir. Bu soruyla birlikte çalıĢanların, güvenlikleri 

için gözetlendikleri düĢüncesini içeren bir soru daha sorulsaydı, yukarıdaki 46 ve 47. 

sorular arasında yapılan mukayese gibi katılımcıların çalıĢan gözetiminde disiplin mi 

yoksa güvenlik hedefine daha çok katılım gösterdikleri gösterilebilecekti. Dolayısıyla 

bu soru tek baĢında çok anlam arz eder bir hale ulaĢamamıĢtır. 

 

ÇalıĢan gözetimiyle iliĢkili olan fakat faktör analizinde hiçbir faktör altına 

girmeyen 29. sorunun dağılımları ise Ģu Ģekildedir: 

 

Tablo 28 

ÇalıĢan Gözetimine YaklaĢım Dağılımları 

29. ÇalıĢanların e-postaları iĢyerleri tarafından okunuyor ya da filtreleniyor olabilir. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 9 2 2 2 

Katılmıyorum 40 9,1 9,1 11,1 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

93 21,1 21,1 32,2 

Katılıyorum 168 38,1 38,1 70,3 

Kesinlikle Katılıyorum 131 29,7 29,7 100 

Total 441 100 100   

 

Katılımcılar çalıĢan gözetiminin, e-postaların okunması ya da filtrelenmesi 

yoluyla da yapıldığı konusunda farkındalık düzeyleri geliĢmiĢ çıkmıĢ ve bu soruya % 

67,8‟lik oranla katılım göstermiĢlerdir.  

Telefon ve uydu yoluyla gözetime yaklaĢım faktöründeki sorulara verilen 

yanıtların dağılımı aĢağıdaki gibidir: 
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Tablo 29 

Telefon Gözetimiyle Ġlgili Farkındalık Dağılımları 

 

21. Cep telefonlarıyla gönderdiğim tüm mesajların operatörlerin veritabanlarında 

depolandığını düĢünüyorum. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 11 2,5 2,5 2,5 

Katılmıyorum 44 10 10 12,5 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

85 19,3 19,3 31,7 

Katılıyorum 154 34,9 34,9 66,7 

Kesinlikle Katılıyorum 147 33,3 33,3 100 

Total 441 100 100   

 

22. Telefon dinleme faaliyetleri yalnızca Ģüpheli Ģahısları değil herkesi kapsıyor olabilir. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 13 2,9 2,9 2,9 

Katılmıyorum 32 7,3 7,3 10,2 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

74 16,8 16,8 27 

Katılıyorum 196 44,4 44,4 71,4 

Kesinlikle Katılıyorum 126 28,6 28,6 100 

Total 441 100 100   
 

 

Telefon dinleme faaliyetlerinin Ģüpheli Ģahısların dıĢında herkesi kapsadığı 

düĢüncesi ve cep telefonuyla gönderilen mesajların operatörlerde depolandığına yönelik 

düĢünceleri bakımından katılımcıların farkındalıkları geliĢmiĢ düzeyde çıkmıĢtır.  
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Tablo 30 

Uydu Gözetimi Farkındalığı Dağılımları 

24. Uydular aracılığıyla evlerimizin içi bile görüntülenebiliyor olabilir. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 39 8,8 8,8 8,8 

Katılmıyorum 103 23,4 23,4 32,2 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
110 24,9 24,9 57,1 

Katılıyorum 132 29,9 29,9 87,1 

Kesinlikle Katılıyorum 57 12,9 12,9 100 

Total 441 100 100   

 

Cep telefonları gibi katılımcıların gündelik hayatlarında kullandıkları 

teknolojilerin dıĢında kalan, uydu gibi teknolojilerin gözetime yönelik kullanımları 

konusunda bireyler daha çekimser kalmıĢ, katılımcıların %25‟i „ne katılıyorum ne 

katılmıyorum‟ seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Geriye kalan katılımcılardan yaklaĢık % 

43‟ü katılım gösterirken, geriye kalanı bu fikre katılım göstermemiĢtir. 

Teknolojiden vazgeçme eğilimleri bakımından katılımcıların yanıtlarının 

dağılımları değerlendirildiğinde sonuç aĢağıdaki gibidir: 

 

Katılımcıların telefon konuĢmalarının dinlenmesi halinde telefon kullanmaktan 

vazgeçme eğilimleri düĢük çıkmıĢtır. Katılımcıların %26,1‟i bu konuda kararsız 

kalırken, %17,9‟u katılım göstermiĢ, %56‟sı ise teknolojiden vazgeçmeme 

eğilimindedir. 

Sosyal paylaĢım ağlarının denetlenmesi halinde hesabını kapatma eğilimi de 

tıpkı telefondan vazgeçme eğilimi gibi düĢük çıkmıĢtır. %34,2‟lik oran kararsız 

kalırken, yalnızca %%24,2‟lik oran katılım göstermiĢ, %41,5ile en büyük oran hesabını 

kapatmama eğilimde çıkmıĢtır. 
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Tablo 31 

Göetim Halinde Teknolojiden Vazgeçme Eğilimi Dağılımları 

 

23. Telefon konuĢmalarım dinleniyorsa cep telefonu kullanmaktan vazgeçerim. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 65 14,7 14,7 14,7 

Katılmıyorum 182 41,3 41,3 56 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
115 26,1 26,1 82,1 

Katılıyorum 48 10,9 10,9 93 

Kesinlikle Katılıyorum 31 7 7 100 

Total 441 100 100   

 

28. Sosyal paylaĢım ağlarındaki paylaĢımlarım denetleniyorsa hesabımı kapatırım. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 39 8,8 8,8 8,8 

Katılmıyorum 144 32,7 32,7 41,5 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
151 34,2 34,2 75,7 

Katılıyorum 69 15,6 15,6 91,4 

Kesinlikle Katılıyorum 38 8,6 8,6 100 

Total 441 100 100   
 

 

Sosyal paylaĢım ağları ile ilgili olan fakat faktör analizinde hiçbir faktörün 

altında çıkmadığı için analiz dıĢı bırakılan 27. Sorunun yanıtlarının dağılıma bakmak 

faydalı olacaktır.  
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Tablo 32 

Sosyal PaylaĢım Ağlarının Gizlilik Ayarlarına Güven Dağılımları 

27. Sosyal paylaĢım ağlarındaki gizlilik ayarlarının kiĢisel verilerimi tamamıyla 

koruduğunu düĢünmüyorum.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 32 7,3 7,3 7,3 

Katılmıyorum 37 8,4 8,4 15,6 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

71 16,1 16,1 31,7 

Katılıyorum 165 37,4 37,4 69,2 

Kesinlikle Katılıyorum 136 30,8 30,8 100 

Total 441 100 100   

  

Sosyal paylaĢım ağlarında paylaĢılan verilerin gizlilik ayarları ile yeterli düzeyde 

korunup korunmadığına dair yüksek katılım, korunmadığı yönünde çıkmıĢtır. Hem 

kiĢisel verilerinin yeterli düzeyde korunmadığını düĢünen hem de ilk faktör altındaki bir 

soruda belirtildiği gibi toplanan bu verilerin kurumlar arası paylaĢılabilmesine ihtimal 

veren katılımcıların, bunlara rağmen sosyal paylaĢım ağlarından vazgeçmeme eğilimleri 

dikkat çekici bir husustur. 

 

Gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi faktörü altındaki soruların 

dağılımları ise aĢağıdaki gibidir: 
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Tablo 33 

Gözetim Mahremiyet ĠliĢkisine YaklaĢım Dağılımları 

 

41. Gözetim teknolojilerinin özgürlüğü kısıtladığını düĢünüyorum. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 3,2 3,2 3,2 

Katılmıyorum 43 9,8 9,8 12,9 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

104 23,6 23,6 36,5 

Katılıyorum 137 31,1 31,1 67,6 

Kesinlikle Katılıyorum 143 32,4 32,4 100 

Total 441 100 100   

      

43. Güvenlik hedefli bile olsa kiĢisel veriler bireyin haberi olmadan elde ediliyorsa bu 

mahremiyet ihlâlidir.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 12 2,7 2,7 2,7 

Katılmıyorum 25 5,7 5,7 8,4 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

61 13,8 13,8 22,2 

Katılıyorum 116 26,3 26,3 48,5 

Kesinlikle Katılıyorum 227 51,5 51,5 100 

Total 441 100 100   

      

50. YanlıĢ bir Ģey yapmasam da neden gözetlenmeye mecbur olayım!  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 22 5 5 5 

Katılmıyorum 30 6,8 6,8 11,8 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

63 14,3 14,3 26,1 

Katılıyorum 90 20,4 20,4 46,5 

Kesinlikle Katılıyorum 236 53,5 53,5 100 

Total 441 100 100   
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Gözetim teknolojilerinin mahremiyeti ihlâl ettiğine yönelik düĢünce hâkim 

gözükmekte, 41, 43 ve 50. soruların her birinde yüksek oranla katılım gözetimin 

mahremiyeti ihlâl ettiği yönündedir. Katılımcılar, gözetimin özgürlüğü kısıtladığı 

düĢüncesine %63,5‟luk bir oranla, güvenlik hedefli bile olsa kiĢisel verilerin izinsiz elde 

edilmemesi gereğine %77,8‟lik bir oranla, suçlu olmasa bile bir bireyin gözetimden 

rahatsız olabileceğine yönelik düĢünceye %73,9‟luk oranla katılım göstermiĢlerdir.  

Faktör analizinde faktör dıĢında kaldığı için analizlere alınmayan fakat 

dağılımları ile 50. soruya destek oluĢturan 49. sorunun dağılımları ise Ģöyledir: 

Tablo 34 

Suçlu Olma Durumu ile Gözetimden Çekinme ĠliĢkisine YaklaĢım Dağılımları 

49. Suça eğilimi olmayan birey gözetimden çekinmez ki!  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesinlikle Katılmıyorum 140 31,7 31,7 31,7 

Katılmıyorum 86 19,5 19,5 51,2 

Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum 

88 20 20 71,2 

Katılıyorum 70 15,9 15,9 87,1 

Kesinlikle Katılıyorum 57 12,9 12,9 100 

Total 441 100 100   

 

50. soruda bir suçu olmaksızın gözetime maruz kalmaya duyulan tepki yüksek 

çıkmıĢ ve 49. soru bunu destekler nitelikte dağılım göstermiĢtir. Bir bireyin gözetimden 

rahatsızlık duyması için yalnızca suçlu ya da suça eğilimli olması gerekmemektedir. 

Suça eğilimi olamayan bireyin gözetimden çekinmeyeceğine dair yargı içeren soruya 

%31,7‟lik oranla katılımcılar „kesinlikle katılmıyorum‟ ifadesini seçerken, %19,5 ile 

„katılmıyorum‟ ve %20 ile „ne katılıyorum ne katılmıyorum‟ ifadesi iĢaretlenmiĢtir. Bu 

soruya katılım oranı ise yalnızca %28,8‟lik bir oranla sınırlı kalmıĢtır.  
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5.5. ÇIKARIMSAL ANALĠZLER 

5.5.1. Faktör Analizi 

Faktör analizi uygulanarak soruların faktörler altındaki dağılımları belirlenmiĢtir: 

Tablo 35 

Faktör Analizi  

 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39. ,702 ,049 -,077 ,084 ,010 -,066 -,194 -,021 

38. ,681 ,080 ,136 -,044 ,041 -,162 ,204 -,167 

42. ,672 -,147 -,037 ,116 -,059 ,053 -,174 -,105 

40. ,663 -,114 -,100 ,120 -,054 ,101 ,090 ,130 

44. ,619 ,092 -,101 ,179 ,028 ,072 -,200 ,139 

26. ,483 ,065 ,014 -,228 -,326 ,150 -,012 ,045 

34. -,130 ,751 ,186 ,078 ,094 ,060 -,070 ,150 

33. -,025 ,719 ,119 ,108 ,258 ,100 ,012 ,028 

30. ,127 ,680 -,022 -,037 ,143 ,029 ,186 ,037 

25. -,138 ,582 ,145 ,252 ,127 ,077 -,219 ,035 

32. ,150 ,513 ,125 ,074 -,019 -,116 ,362 -,089 

36. -,088 ,098 ,864 ,048 ,012 ,023 ,061 ,043 

37. -,046 ,090 ,862 ,117 ,061 -,054 ,070 ,018 

35. ,072 ,208 ,660 -,014 ,106 ,044 ,019 ,221 

31. -,083 ,024 ,621 ,039 ,135 ,125 ,227 -,010 

46. ,078 ,088 ,078 ,727 ,044 ,056 ,083 -,052 

47. ,005 ,347 ,165 ,660 ,010 -,039 -,202 ,165 

48. ,220 -,034 ,029 ,649 ,110 -,065 ,152 -,047 

45. ,414 ,048 -,102 ,452 ,131 -,028 ,102 ,220 

21. -,004 ,164 ,192 ,093 ,772 -,097 -,073 ,111 

22. -,157 ,284 ,121 ,094 ,716 ,081 ,113 ,126 

24. ,092 ,391 -,011 ,019 ,544 ,144 ,127 -,180 

28. ,072 ,132 ,110 ,006 -,047 ,818 -,035 -,040 

23. ,015 ,005 ,003 -,022 ,072 ,814 ,180 -,014 

50. -,242 ,020 ,215 ,061 ,141 ,201 ,566 ,053 

43. -,214 ,126 ,367 ,243 -,017 ,052 ,517 -,013 

41. -,228 ,107 ,284 ,343 -,035 ,195 ,348 ,196 

27. ,061 ,094 ,160 ,102 ,044 -,034 -,100 ,718 

49. ,473 ,107 -,034 ,038 ,041 ,019 -,201 -,507 

29. ,167 ,396 ,077 -,080 ,224 -,031 ,296 ,473 
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27 soru 7 farklı faktör altında gruplanırken 3 soru (27., 49., 29. Sorular) faktörlerle 

iliĢkili çıkmadıkları için değerlendirme dıĢında tutulmuĢtur. 

Tablo 36 

Anket Sorularının Faktörlere Göre Dağılımı 

 

FAKTÖR SORULAR 

F1 = Gözetim ve güvenlik 
iliĢkisine yaklaĢım 

26. ĠĢyeri, okul, alıĢveriĢ merkezi ve sokaklarda güvenlik kameraları sayesinde 
kendimi güvende hissediyorum. 

38. Gözetim uygulamalarının, suçluların yakalanmasında önemli bir rolü 
olduğunu düĢünüyorum. 

39. Suç oranının yüksek olduğu yerlerde toplumsal güvenlik için her birey 
mahremiyetinden taviz verebilmelidir. 

40. Gözetim uygulamalarının, caydırıcı olduğunu düĢünüyorum. 

42. Devlet ve devlete bağlı kurumlar gözetim teknolojilerini toplumun güvenliği 
için kullanırlar. 

44. Gerçekten güvenli bir ortam için kiĢisel alanımı daraltmaya razı olabilirim. 

F2 = Gözetim yoğunluğu 

farkındalığı 

25. Kredi kartı bilgilerime ve alıĢveriĢ alıĢkanlıklarıma dair bilgileri alıĢveriĢ 
yaptığım tüm kurumsal Ģirketlerin bildiğini düĢünüyorum. 

30. Bilgisayarımda internet üzerindeki tüm aktivitelerimi kayıt altına alan ve 
baĢka yerlere ileten casus bir yazılım olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. 

32. Ġnsanların vücutlarına çipler takarak onları takip etmek günümüzde 

gerçekleĢtirilebilir bir hadisedir. 

33. ġahsımla ilgili veriler toplanmakla kalmıyor, sürekli takip edilerek sık sık 
güncelleniyor olabilir. 

34. Eğitim, sağlık, güvenlik, aile, iĢ, haberleĢme, eğlence vb. verilerim, 
toplanıyor ve kurumlar arasında paylaĢılıyor olabilir. 

F3 = Gözetime etik çerçevesinde 

bakıĢ 

31. Amaç her ne olursa olsun kiĢisel veriler izinsiz toplanmamalıdır. 

35. Toplanan kiĢisel veriler yetkisi olmayanlarla paylaĢılmamalı. 

36. Bireyler kimin tarafından gözetim altında tutulduğunu mutlaka bilmeli. 

37. Bireyler neden gözetim altında tutulduğunu mutlaka bilmeli. 

F4 = Gözetim uygulamalarının 

sebebine yaklaĢım 

45. Devlet vatandaĢları hakkında bilgi edinerek kendi gücünü arttırır. 

46. Kar amaçlı kurumlar müĢterilerine en iyi ürün ya da hizmeti üretmek için 
onlar hakkında bilgi edinmeye çalıĢırlar. 

47. ġirketler kiĢisel verilerimizi rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve daha 
çok para kazanabilmek için kullanırlar. 

48. Kurumsal iĢletmeler çalıĢanlarını disipline etmek için gözetlerler. 

F5 = Telefon ve uydu gözetimine 
yönelik yaklaĢım 

21. Cep telefonlarıyla gönderdiğim tüm mesajların operatörlerin veritabanlarında 
depolandığını düĢünüyorum. 

22. Telefon dinleme faaliyetleri yalnızca Ģüpheli Ģahısları değil herkesi kapsıyor 
olabilir. 

24. Uydular aracılığıyla evlerimizin içi bile görüntülenebiliyor olabilir. 

F6 = Gözetlenme halinde 
teknolojiden vazgeçme eğilimi 

23. Telefon konuĢmalarım dinleniyorsa cep telefonu kullanmaktan vazgeçerim. 

28. Sosyal paylaĢım ağlarındaki paylaĢımlarım denetleniyorsa hesabımı 
kapatırım. 

F7 = Gözetimin mahremiyet ihlâl 
ettiği düĢüncesi 

41. Gözetim teknolojilerinin özgürlüğü kısıtladığını düĢünüyorum. 

43. Güvenlik hedefli bile olsa kiĢisel veriler bireyin haberi olmadan elde 
ediliyorsa bu mahremiyet ihlâlidir. 

50. YanlıĢ bir Ģey yapmasam da neden gözetlenmeye mecbur olayım! 
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5.5.2.  Fark Analizi 

Faktör analiziyle oluĢturulan faktörlerin demografik özelliklere göre farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koyabilmek için parametrik olmayan testlerden iki 

bağımsız değiĢkeni olan demografik bilgiler için Mann-Whitneyy ve ikiden fazla 

bağımsız değiĢkeni olan demografik bilgiler için Kruskal-Wallis testleri 

uygulanmıĢtır. Bu bölümde her faktör için oluĢturulan hipotezler test edilmiĢtir. 

Testler sonunda p>0.05 ise H0; p=<0.05 ise H1 kabul edilmiĢtir. 

 

5.5.2.1. Mann – Whitneyy Testi 

 

Cinsiyet (kadın, erkek) ve çocuk sahip olma durumu (evet, hayır) demografik 

bilgileri iki değiĢkenli olması sebebiyle Mann-Whitneyy testine tabi tutulacaktır.  

5.5.2.1.1. Cinsiyete Göre  

 

Tablo 37 

Fark Analizi: Cinsiyete Göre Anlamlılık 

  

Gözetim 
ve 

Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

Gözetim 
Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Gözetim 
Etiğine 
BakıĢ 

Gözetimin 

Neden 
Yapıldığına 
YaklaĢımları 

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 
Vazgeçme 

Eğilimi 

Gözetimin 

Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği 
DüĢüncesi 

Mann-
Whitney 

U 
22377,5 22414 23822,5 22334 22188 23110 24054,5 

Wilcoxon 
W 

50818,5 43120 44528,5 43040 42894 51551 52495,5 

Z -1,363 -1,377 -0,288 -1,397 -1,554 -0,797 -0,082 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

0,173 0,169 0,773 0,162 0,12 0,425 0,934 
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Tablo 38 

Fark Analizi: Cinsiyete Göre Sıralama 

Gözetim ve Güvenlik 
ĠliĢkisine YaklaĢım 

Kadin 203 229,77 46642,5 

Erkek 238 213,52 50818,5 

Total 441     

Gözetim Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Kadin 203 212,41 43120 

Erkek 238 228,32 54341 

Total 441     

Gözetim Etiğine BakıĢ 

Kadin 203 219,35 44528,5 

Erkek 238 222,41 52932,5 

Total 441     

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 
YaklaĢımları 

Kadin 203 212,02 43040 

Erkek 238 228,66 54421 

Total 441     

Telefon Gözetimine 
BakıĢ 

Kadin 203 211,3 42894 

Erkek 238 229,27 54567 

Total 441     

Gözetim Halinde 
Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Kadin 203 226,16 45910 

Erkek 238 216,6 51551 

Total 441     

Gözetimin Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Kadin 203 221,5 44965,5 

Erkek 238 220,57 52495,5 

Total 441     

 

       Faktörler bakımından cinsiyetler arası fark olup olmadığını görebilmek için 

hipotezler yukarıdaki tablolar ıĢığında değerlendirilmiĢtir. 

1. Cinsiyetler arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından anlamlı 

bir fark var mıdır?  

H0= Cinsiyetler arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Cinsiyetler arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım faktörü için p değeri 0,173 çıkmıĢtır ve bu 
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değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim ve güvenlik iliĢkisi bakımından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

2. Cinsiyetler arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir fark 

var mıdır?  

H0= Cinsiyetler arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= Cinsiyetler arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı faktörü için p değeri 0,169 çıkmıĢtır ve bu 

değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

 

3. Cinsiyetler arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir fark 

var mıdır?  

H0= Cinsiyetler arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir fark 

yoktur. 

H1= Cinsiyetler arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir fark 

vardır. 

Gözetim etiğine bakıĢ açıları faktörü için p değeri 0,773 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla gözetim 

etiğine bakıĢ açıları bakımından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

4. Cinsiyetler arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 
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anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Cinsiyetler arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Cinsiyetler arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları faktörü için p değeri 0,162 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından cinsiyetler arasında anlamlı bir 

fark yoktur. 

 

5. Cinsiyetler arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir fark var 

mıdır?  

H0= Cinsiyetler arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir fark 

yoktur. 

H1= Cinsiyetler arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir fark 

vardır. 

Telefon gözetimine bakıĢları faktörü için p değeri 0,12 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla telefon 

gözetimine bakıĢları bakımından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

6. Cinsiyetler arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Cinsiyetler arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Cinsiyetler arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 
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bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi faktörü için p değeri 0,425 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi bakımından cinsiyetler 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

7. Cinsiyetler arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Cinsiyetler arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Cinsiyetler arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi faktörü için p değeri 0,934 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından cinsiyetler 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

5.5.2.1.2. Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre 

 

Tablo 39 

Fark Analizi: Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Anlamlılık 

  

Gözetim 
ve 

Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

Gözetim 
Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Gözetim 
Etiğine 
BakıĢ 

Gözetimin 
Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 
Vazgeçme 

Eğilimi 

Gözetimin 
Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği 

DüĢüncesi 

Mann-
Whitney 

U 
8556 8337,5 9073,5 8626 9061 6764,5 8727 

Wilcoxon 
W 

86766 86547,5 87283,5 9707 87271 84974,5 9808 

Z -0,661 -0,963 -0,016 -0,574 -0,031 -2,882 -0,468 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

0,509 0,336 0,987 0,566 0,975 0,004 0,64 
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Tablo 40 

Fark Analizi: Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Sıralama 

Gözetim ve 
Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

Evet 46 232,5 10695 

Hayir 395 219,66 86766 

Total 441     

Gözetim 
Yoğunluğu 

Farkındalığı 

Evet 46 237,25 10913,5 

Hayir 395 219,11 86547,5 

Total 441     

Gözetim 
Etiğine BakıĢ 

Evet 46 221,25 10177,5 

Hayir 395 220,97 87283,5 

Total 441     

Gözetimin 
Neden 

Yapıldığına 
YaklaĢımları 

Evet 46 211,02 9707 

Hayir 395 222,16 87754 

Total 441     

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

Evet 46 221,52 10190 

Hayir 395 220,94 87271 

Total 441     

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 

Vazgeçme 
Eğilimi 

Evet 46 271,45 12486,5 

Hayir 395 215,13 84974,5 

Total 441     

Gözetimin 
Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği 
DüĢüncesi 

Evet 46 213,22 9808 

Hayir 395 221,91 87653 

Total 441     

 

Faktörler bakımından çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında fark olup 

olmadığını görebilmek için hipotezler yukarıdaki tablolar ıĢığında 

değerlendirilmiĢtir. 

 

1. Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine 
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yaklaĢım bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine 

yaklaĢım bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine 

yaklaĢım bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım faktörü için p değeri 0,509 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim ve güvenlik iliĢkisi bakımından çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

 

2. Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı faktörü için p değeri 0,336 çıkmıĢtır ve bu 

değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından çocuk sahibi olanlarla olmayanlar 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

3. Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 
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H1= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim etiğine bakıĢ açıları faktörü için p değeri 0,987 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla gözetim 

etiğine bakıĢ açıları bakımından çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında anlamlı 

bir fark yoktur. 

 

4. Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetimin neden yapıldığına 

yaklaĢımları bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetimin neden yapıldığına 

yaklaĢımları bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetimin neden yapıldığına 

yaklaĢımları bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları faktörü için p değeri 0,566 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından çocuk sahibi olanlarla 

olmayanlar arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

5. Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında telefon gözetimine bakıĢları 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında telefon gözetimine bakıĢları 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında telefon gözetimine bakıĢları 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Telefon gözetimine bakıĢları faktörü için p değeri 0,975 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla telefon 
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gözetimine bakıĢları bakımından çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında anlamlı 

bir fark yoktur. 

 

6. Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi faktörü için p değeri 0,004 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi bakımından çocuk sahibi 

olanlarla olmayanlar arasında anlamlı bir fark vardır.  

 

7. Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi faktörü için p değeri 0,64 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından çocuk sahibi olanlarla 

olmayanlar arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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5.5.2.2. Kruskal – Wallis Testi 

 

5.5.2.2.1. Yaş Gruplarına Göre 

 

Tablo 41 

Fark Analizi: YaĢ Gruplarına Göre Anlamlılık 

  

Gözetim 
ve 

Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

Gözetim 
Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Gözetim 
Etiğine 
BakıĢ 

Gözetimin 
Neden 

Yapıldığına 
YaklaĢımları 

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 
Vazgeçme 

Eğilimi 

Gözetimin 
Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği 
DüĢüncesi 

Chi-square 3,817 10,398 1,863 5,062 0,36 13,606 3,163 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. 
Sig. 

0,282 0,015 0,601 0,167 0,948 0,003 0,367 
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Tablo 42 

Fark Analizi: YaĢ Gruplarına Göre Sıralama 

Gözetim ve 
Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

18-24 156 217,02 

25-34 244 219,87 

35-44 28 263,36 

45 ve üzeri 13 198,81 

Total 441   

Gözetim 
Yoğunluğu 
Farkındalığı 

18-24 156 206,92 

25-34 244 225,37 

35-44 28 279,66 

45 ve üzeri 13 181,62 

Total 441   

Gözetim 
Etiğine BakıĢ 

18-24 156 212 

25-34 244 224,52 

35-44 28 234,04 

45 ve üzeri 13 234,81 

Total 441   

Gözetimin 
Neden 

Yapıldığına 
YaklaĢımları 

18-24 156 207,6 

25-34 244 229,58 

35-44 28 240,18 

45 ve üzeri 13 179,5 

Total 441   

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

18-24 156 216,83 

25-34 244 222,96 

35-44 28 222,05 

45 ve üzeri 13 232,04 

Total 441   

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 
Vazgeçme 

Eğilimi 

18-24 156 209,44 

25-34 244 217,28 

35-44 28 276,27 

45 ve üzeri 13 310,58 

Total 441   

Gözetimin 
Mahremiyeti 

Ġhlal Ettiği 
DüĢüncesi 

18-24 156 217,84 

25-34 244 217,93 

35-44 28 245,04 

45 ve üzeri 13 264,69 

Total 441   
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Faktörler bakımından yaĢ grupları arasında fark olup olmadığını görebilmek 

için hipotezler yukarıdaki tablolar ıĢığında değerlendirilmiĢtir. 

1. YaĢ grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= YaĢ grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= YaĢ grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım faktörü için p değeri 0,282 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim ve güvenlik iliĢkisi bakımından yaĢ grupları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

2. YaĢ grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark var mıdır?  

H0= YaĢ grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= YaĢ grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı faktörü için p değeri 0,015 çıkmıĢtır ve bu 

değer 0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından yaĢ grupları arasında anlamlı bir fark 

vardır. 35-44 yaĢ arası katılımcılar gözetim yoğunluğu farkındalığına 279,66‟lık 

değerle en yüksek düzeyde sahip olan yaĢ grubudur. 
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3. YaĢ grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir fark 

var mıdır?  

H0= YaĢ grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir fark 

yoktur. 

H1= YaĢ grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir fark 

vardır. 

Gözetim etiğine bakıĢ açıları faktörü için p değeri 0,601 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla gözetim 

etiğine bakıĢ açıları bakımından yaĢ grupları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

4. YaĢ grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= YaĢ grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= YaĢ grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları faktörü için p değeri 0,167 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından yaĢ grupları arasında anlamlı 

bir fark yoktur. 

 

5. YaĢ grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir fark 

var mıdır?  

H0= YaĢ grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir fark 

yoktur. 
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H1= YaĢ grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir fark 

vardır. 

Telefon gözetimine bakıĢları faktörü için p değeri 0,948 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla telefon 

gözetimine bakıĢları bakımından yaĢ grupları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

6. YaĢ grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= YaĢ grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= YaĢ grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi faktörü için p değeri 0,003 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi bakımından yaĢ grupları 

arasında anlamlı bir fark vardır. 310,58‟lik değer ile teknolojiden vazgeçme 

eğilimine en yüksek düzeyde sahip olan yaĢ grubu 45 yaĢ ve üzeridir. 

 

7. YaĢ grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= YaĢ grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= YaĢ grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi faktörü için p değeri 0,367 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. 
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Dolayısıyla gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından yaĢ grupları 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

5.5.2.2.2. Eğitim Gruplarına Göre 

 

Tablo 43 

Fark Analizi: Eğitim Gruplarına Göre Anlamlılık 

  

Gözetim 
ve 

Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

Gözetim 
Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Gözetim 
Etiğine 
BakıĢ 

Gözetimin 
Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 
Vazgeçme 

Eğilimi 

Gözetimin 
Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği 

DüĢüncesi 

Chi-square 8,966 7,088 15,506 5,293 8,712 10,546 3,718 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. 
Sig. 

0,03 0,069 0,001 0,152 0,033 0,014 0,294 
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Tablo 44 

Fark Analizi: Eğitim Gruplarına Göre Sıralama 

Gözetim ve 
Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

Ilkogretim 2 67,5 

Ortaogretim 22 271,59 

Lisans 317 224,18 

Lisansustu 100 202,85 

Total 441   

Gözetim 

Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Ilkogretim 2 67,5 

Ortaogretim 22 181,43 

Lisans 317 220,06 

Lisansustu 100 235,77 

Total 441   

Gözetim 

Etiğine 
BakıĢ 

Ilkogretim 2 13,75 

Ortaogretim 22 154,84 

Lisans 317 225,42 

Lisansustu 100 225,7 

Total 441   

Gözetimin 
Neden 

Yapıldığına 
YaklaĢımları 

Ilkogretim 2 56,75 

Ortaogretim 22 191,48 

Lisans 317 221,08 

Lisansustu 100 230,54 

Total 441   

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

Ilkogretim 2 53 

Ortaogretim 22 166,43 

Lisans 317 224,56 

Lisansustu 100 225,09 

Total 441   

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 
Vazgeçme 

Eğilimi 

Ilkogretim 2 409,25 

Ortaogretim 22 279,41 

Lisans 317 213,83 

Lisansustu 100 227,11 

Total 441   

Gözetimin 
Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği 

DüĢüncesi 

Ilkogretim 2 89,5 

Ortaogretim 22 196,14 

Lisans 317 221,45 

Lisansustu 100 227,69 

Total 441   
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Faktörler bakımından eğitim grupları arasında fark olup olmadığını 

görebilmek için hipotezler yukarıdaki tablolar ıĢığında değerlendirilmiĢtir. 

 

1. Eğitim grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Eğitim grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Eğitim grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım faktörü için p değeri 0,03 çıkmıĢtır ve 

bu değer 0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim ve güvenlik iliĢkisi bakımından eğitim grupları arasında anlamlı bir fark 

vardır. Gözetim teknolojilerinin güvenlik hedefli kullanıldığına yönelik düĢünceye 

katılım 271,49 değeriyle ortaöğretim eğitim grubunda daha fazladır.  

 

2. Eğitim grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark var mıdır?  

H0= Eğitim grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı 

bir fark yoktur. 

H1= Eğitim grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı 

bir fark vardır. 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı faktörü için p değeri 0,069 çıkmıĢtır ve bu 

değer 0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından eğitim grupları arasında anlamlı bir fark 

vardır. Lisansüstü eğitim grubundakilerin 235,77 değeriyle gözetim yoğunluğu 

farkındalığı en yüksektir.  
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3. Eğitim grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir 

fark var mıdır?  

H0= Eğitim grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= Eğitim grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 

Gözetim etiğine bakıĢ açıları faktörü için p değeri 0,001 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. Dolayısıyla gözetim 

etiğine bakıĢ açıları bakımından eğitim grupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim etiğine yaklaĢımları bakımından 225,42 ile lisans, 225,7 ile lisansüstü 

eğitimi olanlar gözetimin etik çerçevesinde yapılması gereğine en çok katılan eğitim 

gruplarıdır. 

 

4. Eğitim grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Eğitim grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Eğitim grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları faktörü için p değeri 0,152 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından eğitim grupları arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

 

5. Eğitim grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir 
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fark var mıdır?  

H0= Eğitim grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= Eğitim grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 

Telefon gözetimine bakıĢları faktörü için p değeri 0,033 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. Dolayısıyla telefon 

gözetimine bakıĢları bakımından eğitim grupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Lisans ve lisansüstü eğitim grupları yaklaĢık 225‟lik değerdeki katılımlarıyla 

telefonla yapılan gözetimin farkındadırlar.  

 

6. Eğitim grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Eğitim grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Eğitim grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi faktörü için p değeri 0,003 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi bakımından eğitim 

grupları arasında anlamlı bir fark vardır. Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme 

eğilimi ilköğretim ve ortaöğretim eğitim gruplarında yüksek iken, eğitim düzeyi 

yüksek olan katılımcılarda daha düĢüktür.  

 

7. Eğitim grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  
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H0= Eğitim grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Eğitim grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi faktörü için p değeri 0,294 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından eğitim grupları 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

5.5.2.2.3. Gelir Gruplarına Göre 

 

Tablo 45 

Fark Analizi: Gelir Gruplarına Göre Anlamlılık 

  

Gözetim 
ve 

Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

Gözetim 
Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Gözetim 
Etiğine 
BakıĢ 

Gözetimin 
Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 
Vazgeçme 

Eğilimi 

Gözetimin 
Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği 

DüĢüncesi 

Chi-square 2,238 0,512 7,304 1,828 1,907 5,59 1,826 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. 
Sig. 

0,525 0,916 0,063 0,609 0,592 0,133 0,609 
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Tablo 46 

Fark Analizi: Gelir Gruplarına Göre Sıralama 

Gözetim ve 
Güvenlik ĠliĢkisine 

YaklaĢım 

0-999 143 221,36 

1000-2999 206 216,64 

3000-4999 59 218,36 

5000 ve uzeri 33 251,39 

Total 441   

Gözetim 

Yoğunluğu 
Farkındalığı 

0-999 143 217,44 

1000-2999 206 224,03 

3000-4999 59 224,46 

5000 ve uzeri 33 211,35 

Total 441   

Gözetim Etiğine 
BakıĢ 

0-999 143 201,19 

1000-2999 206 227,85 

3000-4999 59 232,92 

5000 ve uzeri 33 242,76 

Total 441   

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 
YaklaĢımları 

0-999 143 217,1 

1000-2999 206 216,97 

3000-4999 59 232,68 

5000 ve uzeri 33 242,2 

Total 441   

Telefon 
Gözetimine BakıĢ 

0-999 143 215,97 

1000-2999 206 222,36 

3000-4999 59 214,26 

5000 ve uzeri 33 246,38 

Total 441   

Gözetim Halinde 
Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

0-999 143 219,72 

1000-2999 206 218,45 

3000-4999 59 206,5 

5000 ve uzeri 33 268,35 

Total 441   

Gözetimin 
Mahremiyeti Ġhlal 
Ettiği DüĢüncesi 

0-999 143 213,42 

1000-2999 206 227,83 

3000-4999 59 223,96 

5000 ve uzeri 33 205,89 

Total 441   

 

1. Gelir grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Gelir grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 
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anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Gelir grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım faktörü için p değeri 0,525 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim ve güvenlik iliĢkisi bakımından gelir grupları arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

 

2. Gelir grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark var mıdır?  

H0= Gelir grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= Gelir grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı faktörü için p değeri 0,916 çıkmıĢtır ve bu 

değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından gelir grupları arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

 

3. Gelir grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir fark 

var mıdır?  

H0= Gelir grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= Gelir grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 
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Gözetim etiğine bakıĢ açıları faktörü için p değeri 0,063 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. Dolayısıyla gözetim 

etiğine bakıĢ açıları bakımından gelir grupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim etiğine bakıĢları bakımından gelir grupları arasındaki katılım birbirine yakın 

oranlarda çıksa dahi, görülen Ģudur ki gelir düzeyi yükseldikçe gözetim etiği 

faktörünün altındaki sorular daha çok onaylanmıĢtır. 

 

4. Gelir grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Gelir grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Gelir grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları faktörü için p değeri 0,609 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından gelir grupları arasında anlamlı 

bir fark yoktur. 

 

5. Gelir grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir fark 

var mıdır?  

H0= Gelir grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= Gelir grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 

Telefon gözetimine bakıĢları faktörü için p değeri 0,592 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla telefon 
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gözetimine bakıĢları bakımından yaĢ grupları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

6. Gelir grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Gelir grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Gelir grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi faktörü için p değeri 0,133 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi bakımından yaĢ grupları 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

7. Gelir grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Gelir grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Gelir grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi faktörü için p değeri 0,367 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından gelir grupları 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 



 

 

201 

 

5.5.2.2.4. Meslek Gruplarına Göre 

 

 

Tablo 47 

Fark Analizi: Meslek Gruplarına Göre Anlamlılık 

  

Gözetim 
ve 

Güvenlik 
ĠliĢkisine 
YaklaĢım 

Gözetim 
Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Gözetim 
Etiğine 
BakıĢ 

Gözetimin 
Neden 

Yapıldığına 
YaklaĢımları 

Telefon 
Gözetimine 

BakıĢ 

Gözetim 
Halinde 

Teknolojiden 
Vazgeçme 

Eğilimi 

Gözetimin 
Mahremiyeti 
Ġhlal Ettiği 
DüĢüncesi 

Chi-square 17,498 9,964 20,993 17,807 15,928 9,671 27,069 

df 11 11 11 11 11 11 11 

Asymp. 
Sig. 

0,094 0,534 0,033 0,086 0,144 0,56 0,004 

 

 

Tablo 48 

Fark Analizi: Meslek Gruplarına Göre Sıralama 

Gözetim ve Güvenlik 
ĠliĢkisine YaklaĢım 

Ogrenci 132 221,5 

Egitim 36 209,22 

Saglik 6 200,17 

Hukuk 3 311,33 

Bilisim 28 217,95 

Medya 34 158,32 

Finans 34 253,51 

Muhendislik 56 203,58 

Isletme 38 236,42 

Serbest 
Meslek 

12 262,54 

Calismiyor 17 241,85 

Diger 45 240,09 

Total 441   

Gözetim Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Ogrenci 132 210,23 

Egitim 36 250,78 

Saglik 6 238,83 

Hukuk 3 234,67 

Bilisim 28 245,54 

Medya 34 250,68 

Finans 34 222,4 

Muhendislik 56 212,13 
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Isletme 38 223,87 

Serbest 
Meslek 

12 163,42 

Calismiyor 17 220,65 

Diger 45 210,84 

Total 441   

Gözetim Etiğine BakıĢ 

Ogrenci 132 215,59 

Egitim 36 246,67 

Saglik 6 228 

Hukuk 3 150,5 

Bilisim 28 227,45 

Medya 34 231,25 

Finans 34 226,66 

Muhendislik 56 244,22 

Isletme 38 211,04 

Serbest 
Meslek 

12 121,33 

Calismiyor 17 165,82 

Diger 45 231 

Total 441   

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 
YaklaĢımları 

Ogrenci 132 234,24 

Egitim 36 212,14 

Saglik 6 144,92 

Hukuk 3 175,17 

Bilisim 28 291,23 

Medya 34 201,28 

Finans 34 230,96 

Muhendislik 56 196,82 

Isletme 38 219,05 

Serbest 
Meslek 

12 185,08 

Calismiyor 17 206,21 

Diger 45 213,03 

Total 441   

Telefon Gözetimine 
BakıĢ 

Ogrenci 132 223,37 

Egitim 36 228,89 

Saglik 6 267,17 

Hukuk 3 339,17 

Bilisim 28 236,02 

Medya 34 197,06 

Finans 34 232,99 

Muhendislik 56 228 

Isletme 38 213,8 

Serbest 

Meslek 
12 124,42 

Calismiyor 17 252,15 

Diger 45 204,76 

Total 441   
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Gözetim Halinde 
Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Ogrenci 132 206,11 

Egitim 36 239,81 

Saglik 6 180,92 

Hukuk 3 253,83 

Bilisim 28 232,59 

Medya 34 226,91 

Finans 34 217,65 

Muhendislik 56 218,3 

Isletme 38 194,66 

Serbest 
Meslek 

12 246,25 

Calismiyor 17 258,32 

Diger 45 248,42 

Total 441   

Gözetimin 
Mahremiyeti Ġhlal 
Ettiği DüĢüncesi 

Ogrenci 132 217,32 

Egitim 36 267,9 

Saglik 6 242,17 

Hukuk 3 230,33 

Bilisim 28 223,11 

Medya 34 260,26 

Finans 34 202,21 

Muhendislik 56 209,76 

Isletme 38 178,26 

Serbest 
Meslek 

12 121,13 

Calismiyor 17 221,71 

Diger 45 250,5 

Total 441   

 

 

1. Meslek grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Meslek grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Meslek grupları arasında gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım faktörü için p değeri 0,094 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim ve güvenlik iliĢkisi bakımından meslek grupları arasında anlamlı bir fark 
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vardır. Hukuk sektörü çalıĢanları 311,33 değerle gözetimin güvenlik hedefli 

kullanımını destekleyen meslek grubudur. 

 

2. Meslek grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı bir 

fark var mıdır?  

H0= Meslek grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı 

bir fark yoktur. 

H1= Meslek grupları arasında gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından anlamlı 

bir fark vardır. 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı faktörü için p değeri 0,534 çıkmıĢtır ve bu 

değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetim yoğunluğu farkındalığı bakımından meslek grupları arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

 

3. Meslek grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir 

fark var mıdır?  

H0= Meslek grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= Meslek grupları arasında gözetim etiğine bakıĢ açıları bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 

Gözetim etiğine bakıĢ açıları faktörü için p değeri 0,033 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. Dolayısıyla gözetim 

etiğine bakıĢ açıları bakımından meslek grupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim etiğine bakıĢları bakımından meslek grupları arasındaki katılım birbirine 

yakın oranlarda çıksa dahi, görülen Ģudur ki eğitim sektörü çalıĢanlarınca gözetim 

etiği faktörünün altındaki sorular daha çok onaylanmıĢtır. 
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4. Meslek grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Meslek grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Meslek grupları arasında gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından 

anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları faktörü için p değeri 0,086 çıkmıĢtır 

ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla 

gözetimin neden yapıldığına yaklaĢımları bakımından meslek grupları arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

 

5. Meslek grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir 

fark var mıdır?  

H0= Meslek grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1= Meslek grupları arasında telefon gözetimine bakıĢları bakımından anlamlı bir 

fark vardır. 

Telefon gözetimine bakıĢları faktörü için p değeri 0,144 çıkmıĢtır ve bu değer 

0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. Dolayısıyla telefon 

gözetimine bakıĢları bakımından meslek grupları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

6. Meslek grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Meslek grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 
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bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Meslek grupları arasında gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi faktörü için p değeri 0,56 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten büyük olduğu için H1 reddedilerek, H0 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi bakımından meslek 

grupları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

7. Meslek grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Meslek grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

H1= Meslek grupları arasında gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

bakımından anlamlı bir fark vardır. 

Gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi faktörü için p değeri 0,004 

çıkmıĢtır ve bu değer 0,05‟ten küçük olduğu için H0 reddedilerek, H1 kabul edilir. 

Dolayısıyla gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi bakımından meslek 

grupları arasında anlamlı bir fark vardır. Eğitim sektörü çalıĢanları ve onu takiben 

medya sektörü çalıĢanları, gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği fikrine en çok katılım 

gösteren katılımcılardır.  
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5.5.3. ĠliĢki Analizi 

 

ĠliĢki analizi olarak faktörlerin birbirleriyle iliĢkisi olup olmadığını ölçmek 

için korelasyon analizi yapılmıĢtır. Hipotezler doğrultusunda iliĢki durumları aĢağıdaki 

gibidir. 

 

1. Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim yoğunluğu arasında anlamlı 

bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim yoğunluğu arasında anlamlı 

bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim yoğunluğu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır. 

Tablo 49 

ĠliĢki analizi: Gözetim ve Güvenlik ĠliĢkisine YaklaĢım ile Gözetim Yoğunluğu Farkındalığı 

Spearman's rho 

Gözetim ve Güvenlik 
ĠliĢkisine YaklaĢım 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetim Yoğunluğu 
Farkındalığı 

Correlation Coefficient -0,076 

Sig. (2-tailed) 0,11 

N 441 

 

 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim yoğunluğu arasındaki 

korelasyona bakıldığında p değeri 0,11 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H0 kabul edilir ve bu iki 

faktör arasından anlamlı bir iliĢki yoktur.  

 

 

2. Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim etiğine bakıĢ arasında 
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anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim etiğine bakıĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim etiğine bakıĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Tablo 50 

ĠliĢki Analizi: Gözetim ve Güvenlik ĠliĢkisine YaklaĢım ile Gözetim Etiğine BakıĢ 

Spearman's rho 

Gözetim ve Güvenlik 

ĠliĢkisine YaklaĢım 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetim Etiğine BakıĢ 

Correlation Coefficient -,163** 

Sig. (2-tailed) 0,001 

N 441 

 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim etiğine bakıĢ arasındaki 

korelasyona bakıldığında p değeri 0,001 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir ve bu 

iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Ġki faktör arasındaki iliĢki 0,163‟lük bir 

değer olması sebebiyle çok güçlü olmamakta ve negatif bir değer olmasında ötürü 

de iki faktör arasındaki iliĢki ters bir iliĢkidir. Faktörlerden birine katılım artıyorken 

diğerine azalmaktadır. Gözetimi güvenlik hedefli bulan ve destekleyen katılımcılar, 

gözetim etiği konusunda daha esnek yanıtlar vermiĢlerdir. Buradan gözetimi kimin, 

neden yaptığına dair soruların cevaplarını aramaktansa, güvenlik için gözetim 

uygulamalarına kayıtsız kalabilecekleri sonucu çıkmaktadır. 

 

3. Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetimin neden yapıldığına 

yaklaĢım arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetimin neden yapıldığına 

yaklaĢım arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetimin neden yapıldığına 
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yaklaĢım arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Tablo 51 

ĠliĢki Analizi: Gözetim ve Güvenlik ĠliĢkisine YaklaĢım ile Gözetimin Neden Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Spearman's rho 

Gözetim ve Güvenlik 

ĠliĢkisine YaklaĢım 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Correlation Coefficient ,204** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 

 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetimin neden yapıldığına 

yaklaĢım arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla 

H1 kabul edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Ġki faktör 

arasındaki anlamlı iliĢki, çok Ģiddetli olmamakla birlikte pozitif bir iliĢkidir. 

Güvenlik gözetim iliĢkisine yaklaĢımlar ile gözetimin sebebine yönelik yaklaĢımları 

arasında doğrusal bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

 

 

4. Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile telefon gözetimine bakıĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile telefon gözetimine bakıĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile telefon gözetimine bakıĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. 
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Tablo 52 

ĠliĢiki Analizi: Gözetim ve Güvenlik ĠliĢkisine YaklaĢım ile Telefon Gözetimine BakıĢ 

Spearman's rho 

Gözetim ve Güvenlik 

ĠliĢkisine YaklaĢım 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Telefon Gözetimine 

BakıĢ 

Correlation Coefficient -,152** 

Sig. (2-tailed) 0,001 

N 441 

 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile telefon gözetimine bakıĢ 

arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,001 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul 

edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Fakat bu anlamlı iliĢki ters 

yönlüdür. Gözetimi güvenlik hedefli algılamaları yoğunlaĢtıkça, telefon ve uygu 

gözetimine yönelik sorulara katılımları düĢmektedir. Buradan çıkan sonuç, bu 

katılımcıların telefonla yapılan gözetimin yoğunluğunun farkında olmadıkları, 

operatörlerin veritabanlarında kiĢisel verilerin depolandığına yönelik düĢüncelere 

katılımlarının düĢük olduğudur. Dolayısıyla, gözetimi güvenlik hedefli 

değerlendiren katılımcıların telefon gözetimine yönelik farkındalıkları düĢüktür. 

Aynı Ģekilde, gözetimi güvenlik altında değerlendirmeyi tatminkar bulmayan 

katılımcıların, telefon gözetimine yönelik Ģüpheleri yüksektir. 

 

5. Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 
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Tablo 53 

ĠliĢki Analizi: Gözetim ve Güvenlik ĠliĢkisine YaklaĢım ile Gözetim Halinde Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Spearman's rho 

Gözetim ve Güvenlik 

ĠliĢkisine YaklaĢım 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetim Halinde 

Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Correlation Coefficient 0,038 

Sig. (2-tailed) 0,43 

N 441 

 

Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,43 çıkmıĢtır. 

Dolayısıyla H0 kabul edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki yoktur. 

 

6. Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Tablo 54 

ĠliĢki Analizi: Gözetim ve Güvenlik ĠliĢkisine YaklaĢım ile Gözetimin Mahremiyeti Ġhlal Ettiği 

DüĢüncesi 

Spearman's rho 

Gözetim ve Güvenlik 

ĠliĢkisine YaklaĢım 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Mahremiyeti 

Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Correlation Coefficient -,349** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 
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Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 

kabul edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Ġki faktör arasındaki iliĢki 

negatif bir iliĢkidir. Gözetimin güvenlik hedefli olduğuna yönelik düĢünceye katılım 

gösteren katılımcıların, gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiğine yönelik farkındalıkları 

düĢüktür.  

 

7. Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin etiğine bakıĢ arasında anlamlı bir 

iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin etiğine bakıĢ arasında anlamlı 

bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin etiğine bakıĢ arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır. 

Tablo 55 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Yoğunluğu Farkındalığı ile Gözetim Etiğine BakıĢ 

Spearman's rho 

Gözetim Yoğunluğu 

Farkındalığı 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetim Etiğine BakıĢ 

Correlation Coefficient ,252** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 

 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin etiğine bakıĢ arasındaki 

korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir ve bu iki 

faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Gözetim yoğunluğu farkındalığı yüksek olan 

birey, gözetim etiği çerçevesindeki hususlar konusunda daha hassas yanıtlar vermiĢtir 

ve bu iki faktör arasındaki iliĢki pozitif bir iliĢki olarak sonuçlanmıĢtır. 

 

8. Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım 



 

 

213 

arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Tablo 56 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Yoğunluğu Farkındalığı ile Gözetimin Neden Yapıldığına YaklaĢımları 

Spearman's rho 

Gözetim Yoğunluğu 

Farkındalığı 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Correlation Coefficient ,263** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 

 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım 

arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir 

ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile 

gözetimin sebebine yönelik yaklaĢımlar arasında pozitif bir iliĢki vardır. 

 

9. Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile telefon gözetimine bakıĢ arasında anlamlı bir 

iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile telefon gözetimine bakıĢ arasında anlamlı 

bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile telefon gözetimine bakıĢ arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. 
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Tablo 57 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Yoğunluğu Farkındalığı ile Telefon Gözetimine BakıĢ 

Spearman's rho 

Gözetim Yoğunluğu 

Farkındalığı 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Telefon Gözetimine 

BakıĢ 

Correlation Coefficient ,421** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 

 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile telefon gözetimine bakıĢ arasındaki 

korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir ve bu iki 

faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile telefon 

gözetimine bakıĢ arasındaki güçlü ve pozitif bir iliĢki vardır.  

 

10. Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme 

eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme 

eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme 

eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Tablo 58 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Yoğunluğu Farkındalığı ile Gözetim Halinde Teknolojiden Vazgeçme 

Eğilimi 

Spearman's rho 

Gözetim Yoğunluğu 

Farkındalığı 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetim Halinde 

Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Correlation Coefficient ,123** 

Sig. (2-tailed) 0,01 

N 441 
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Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme 

eğilimi arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,01 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 

kabul edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Aralarında pozitif bir 

iliĢki olan faktörlerden çıkan sonuca göre görülmektedir ki, gözetim yoğunluğu 

farkındalığı yüksek olanların teknolojiden vazgeçme eğilimi de daha yüksek çıkmıĢtır.  

11. Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Tablo 59 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Yoğunluğu Farkındalığı ile Gözetimin Mahremiyeti Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Spearman's rho 

Gözetim Yoğunluğu 

Farkındalığı 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Mahremiyeti 

Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Correlation Coefficient ,287** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 

 

Gözetim yoğunluğu farkındalığı ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 

kabul edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Gözetim yoğunluğu 

farkındalığına sahip olan katılımcıların mahremiyet ihlâli konusundaki yaklaĢımlarının 

daha hassas olduğu söylenebilmektedir. 

 

12. Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetimin neden yapıldığı yaklaĢımı arasında anlamlı 

bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetimin neden yapıldığı yaklaĢımı arasında anlamlı 
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bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetimin neden yapıldığı yaklaĢımı arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. 

Tablo 60 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Etiğine BakıĢ ile Gözetimin Neden Yapıldığına YaklaĢımları 

Spearman's rho 

Gözetim Etiğine BakıĢ 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Correlation Coefficient ,123** 

Sig. (2-tailed) 0,01 

N 441 

 

Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetimin neden yapıldığı yaklaĢımı arasındaki 

korelasyona bakıldığında p değeri 0,01 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir ve bu iki 

faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır.  

 

13. Gözetim etiğine bakıĢ ile telefon gözetimine bakıĢ arasında anlamlı bir iliĢki var 

mıdır? 

H0=  Gözetim etiğine bakıĢ ile telefon gözetimine bakıĢ arasında anlamlı bir iliĢki 

yoktur. 

H1= Gözetim etiğine bakıĢ ile telefon gözetimine bakıĢ arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır. 

Tablo 61 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Etiğine BakıĢ ile Telefon Gözetimine BakıĢ 

Spearman's rho 

Gözetim Etiğine BakıĢ 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Telefon Gözetimine 

BakıĢ 

Correlation Coefficient ,219** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 
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Gözetim etiğine bakıĢ ile telefon gözetimine bakıĢ arasındaki korelasyona 

bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir ve bu iki faktör 

arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Telefonla yapılan gözetimin farkında olan birey 

gözetim etiği konusundaki hususlara da katılım gösterirken, telefonla yapılan gözetimin 

farkında olmayan katılımcıların gözetim etiğine yönelik hususlara duyarlılığı düĢüktür. 

Dolayısıyla iki faktör arasında pozitif bir iliĢki vardır. 

14. Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Tablo 62 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Etiğine BakıĢ ile Gözetim Halinde Teknolojiden Vazgeçme Eğilimi 

Spearman's rho 

Gözetim Etiğine BakıĢ 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetim Halinde 

Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Correlation Coefficient 0,073 

Sig. (2-tailed) 0,127 

N 441 

 

Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,127 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H0 kabul 

edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki yoktur. 

 

15. Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi arasında 
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anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi arasında 

anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Tablo 63 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Etiğine BakıĢ ile Gözetimin Mahremiyeti Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Spearman's rho 

Gözetim Etiğine BakıĢ 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Mahremiyeti 

Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Correlation Coefficient ,393** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 

 

Gözetim etiğine bakıĢ ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir 

ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesinde olan katılımcılar gözetim etiği konusundaki hususlara yüksek katılım 

göstermiĢ, gözetimin belirli bir etik çerçevesinde yapılması anlamını içeren seçenekleri 

iĢaretlemiĢlerdir. 

 

16. Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile telefon gözetimine bakıĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile telefon gözetimine bakıĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile telefon gözetimine bakıĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. 
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Tablo 64 

ĠliĢki Analizi: Gözetimin Neden Yapıldığına YaklaĢımları ile Telefon Gözetimine BakıĢ 

Spearman's rho 

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Telefon Gözetimine 

BakıĢ 

Correlation Coefficient ,222** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 

 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile telefon gözetimine bakıĢ arasındaki 

korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir ve bu iki 

faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır.  

17. Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Tablo 65 

ĠliĢki Analizi: Gözetimin Neden Yapıldığına YaklaĢımları ile Gözetim Halinde Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Spearman's rho 

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetim Halinde 

Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Correlation Coefficient 0,007 

Sig. (2-tailed) 0,888 

N 441 

 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,888 çıkmıĢtır. 

Dolayısıyla H0 kabul edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki yoktur. 
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18. Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Tablo 66 

ĠliĢki Analizi: Gözetimin Neden Yapıldığına YaklaĢımları ile Gözetimin Mahremiyeti Ġhlal Ettiği 

DüĢüncesi 

Spearman's rho 

Gözetimin Neden 

Yapıldığına 

YaklaĢımları 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Mahremiyeti 

Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Correlation Coefficient ,136** 

Sig. (2-tailed) 0,004 

N 441 

 

Gözetimin neden yapıldığına yaklaĢım ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği 

düĢüncesi arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,004 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 

kabul edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Gözetimin neden 

yapıldığına yönelik farkındalığı yüksek olan katılımcının gözetimin mahremiyeti ihlâl 

ettiğine yönelik farkındalığı da yüksektir. 

 

19. Telefon gözetimine bakıĢ ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Telefon gözetimine bakıĢ ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
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H1= Telefon gözetimine bakıĢ ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Tablo 67 

ĠliĢki Analizi: Telefon Gözetimine BakıĢ ile Gözetim Halinde Teknolojiden Vazgeçme Eğilimi 

Spearman's rho 

Telefon Gözetimine 

BakıĢ 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetim Halinde 

Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Correlation Coefficient 0,031 

Sig. (2-tailed) 0,51 

N 441 

 

Telefon gözetimine bakıĢ ile gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi 

arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,51 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H0 kabul edilir 

ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki yoktur. 

20. Telefon gözetimine bakıĢ ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Telefon gözetimine bakıĢ ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Telefon gözetimine bakıĢ ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Tablo 68 

ĠliĢki Analizi: Telefon Gözetimine BakıĢ ile Gözetimin Mahremiyeti Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Spearman's rho 

Telefon Gözetimine 

BakıĢ 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Mahremiyeti 

Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Correlation Coefficient ,236** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 441 

 

Telefon gözetimine bakıĢ ile gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesi 

arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,00 çıkmıĢtır. Dolayısıyla H1 kabul edilir 
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ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır.  Ġki faktör arasındaki iliĢki pozitif bir 

iliĢkidir. Cep telefonuyla uygulanan gözetimin farkında olan birey mahremiyet ihlâli 

konusunda da farkındalık göstermektedir. 

 

21. Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi ile gözetimin mahremiyeti ihlâl 

ettiği düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

H0=  Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi ile gözetimin mahremiyeti 

ihlâl ettiği düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

H1= Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi ile gözetimin mahremiyeti ihlâl 

ettiği düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Tablo 69 

ĠliĢki Analizi: Gözetim Halinde Teknolojiden Vazgeçme Eğilimi ile Gözetimin Mahremiyeti Ġhlal 

Ettiği DüĢüncesi 

Spearman's rho 

Gözetim Halinde 

Teknolojiden 

Vazgeçme Eğilimi 

Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 441 

Gözetimin Mahremiyeti 

Ġhlal Ettiği DüĢüncesi 

Correlation Coefficient ,117* 

Sig. (2-tailed) 0,014 

N 441 

 

Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi ile gözetimin mahremiyeti 

ihlâl ettiği düĢüncesi arasındaki korelasyona bakıldığında p değeri 0,014 çıkmıĢtır. 

Dolayısıyla H1 kabul edilir ve bu iki faktör arasından anlamlı bir iliĢki vardır. Gözetimin 

mahremiyete zarar verdiğine yönelik düĢünceye hâkim olan katılımcıların teknolojiden 

vazgeçme eğilimleri de daha yüksek çıkmıĢtır. Bu iliĢki çok güçlü olmamakla birlikte, 

pozitif bir iliĢkidir.  
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5.6. ARAġTIRMANIN SONUCU 

 

BiliĢim teknolojilerinin itici gücüyle sınırlar adeta silinmiĢ, ulus-devletin gücü 

azalırken küresel kimliklerinki artmıĢtır. Böylece bireyi elde tutmanın yolu onu daha iyi 

tanımak ve ona uygun hizmeti verebilme ihtiyacını doğurmuĢtur. Bununla birlikte, 

kapalı toplum yapıları küresel çapta açılmak zorunda kalmıĢ, biliĢim teknolojileriyle 

dünyanın kapılarını açabilen bireye baskı uygulamak zorlaĢmıĢ, birçok diktatörlük 

yıkılmıĢtır. Dolayısıyla hem tüketiciyi hem de vatandaĢı denetleyebilmek için kitlesel 

iletiĢim araçlarının ya da kolluk güçlerinin etkisi yetersizleĢmiĢtir. BiliĢim çağında 

bireye giden yol biliĢim teknolojilerinden geçmekte, bireyin zihnine sızabilmek ancak 

bu teknolojilerle mümkün olabilmektedir. Ġktidarlar güçlerini kaybetmemek için bireyi 

tanımak, denetlemek ya da ideolojilerini empoze edebilmek için gözetlemeyi çare 

olarak görmüĢlerdir. Terör eylemlerinin yükseliĢi ise gözetim teknolojilerini toplum 

hayatının kalbine yerleĢtirilebilmesi için en iyi zemini oluĢturmuĢ, güvenlik kaygısı 

duyan toplum bu teknolojileri itiraz etmeksizin kabullenmiĢtir. Böylece, toplum 

kullandığı teknolojik araçlarıyla, sokaktaki kameralarla, casus yazılımlarla, uydularla, 

sosyal paylaĢım ağlarıyla, vb. daima gözetlenir hale gelmiĢtir. Güvenlik için oldukça 

faydalı sayılabilecek bu teknolojiler, madalyonun diğer yüzüne bakıldığında kiĢisel hak 

ve özgürleri tehlikeye atarak mahremiyet ihlâline sebep olmaktadır. Kavramsal kısımda 

gözetimin tarihsel arka planı, biliĢim teknolojileriyle değiĢen yüzü, toplumsal ve 

bireysel anlamda getiri ve götürüleri incelenmiĢ, toplumsal denetim aracı olarak 

gözetimin kullanılması irdelenmiĢtir. Pekiyi toplum bunun farkında mıdır? Tüm 

gözetim faaliyetlerini güvenlik hedefli mi değerlendirmektedir yoksa mahremiyet 

konusunda endiĢeli midir? Gözetimin yalnızca güvenlik için olduğunu mu düĢünmekte 

yoksa iktidarların gücünü sağlamak amaçlı kullanıldığının farkında mıdır? Tüm bu 

soruların yanıtları “Yeni ĠletiĢim Ortamlarında Bireyin Gözetim Farkındalığı” adlı 

araĢtırma kapsamında yapılan 400‟ü aĢkın kiĢiye uygulanan anket çalıĢmasından 

toplanan verilerin SPSS ile analizlere tabi tutulması ve çıkan sonuçların incelenmesiyle 

verilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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Demografik özelliklere bakıldığında örneklemin %54‟ü erkek katılımcılardan 

oluĢurken %46‟sı kadın katılımcılardan oluĢmaktadır. YaĢ gruplarına bakıldığına 

görülmektedir ki örneklemin tamamına yakını 18-34 yaĢ arasındaki katılımcılardan 

oluĢmaktadır. Yeni iletiĢim ortamlarını daha aktif olarak kullanan yaĢ grubu çeĢitli 

çalıĢmalarca da bu yaĢ grubu olarak tespit edilmesinden dolayı, örneklemin 

çoğunluğunun 18-34 yaĢları arasında olması katılımcıların söz konusu teknolojilere 

daha hâkim olduklarını desteklemektedir. Eğitim gruplarındaki dağılımlar ise yaĢ 

dağılımıyla paralellik göstermektedir. En büyük yüzdenin lisans, ikinci büyük yüzdenin 

yüksek lisans eğitim grupları altında toplanması, yaĢ gruplarıyla doğru orantılı sonuç 

vermiĢtir. Meslek grupları arasında katılımcıların %30‟u öğrenciden oluĢmakta ve 

katılımcıların en büyük çoğunluğunun 18-24 yaĢ arası olduğu düĢünüldüğünde doğru 

yönlü bir iliĢki mevcuttur. Gelir gruplarında düĢük ve orta düzey gelire sahip olan 

katılımcılar çoğunluk göstermekte ve yaĢ ile eğitim sonuçları değerlendirildiğinde, çoğu 

öğrenci olduğu ya da uzun süreli çalıĢanlar olmadığı düĢünüldüğünde bu demografik 

özelliklerin sonuçları örtüĢmektedir. Bununla birlikte katılımcıların yalnızca %10‟u 

çocuk sahibidir.  

Teknoloji kullanım yoğunluğu bakımından, katılımcıların genel davranıĢları 

internet, cep telefonu ve kredi kartının temel özelliklerini kullanmaları yönündedir. 

Ġnterneti bilgi edinme ve iletiĢim amaçlı kullanım; cep telefonunu konuĢma ve 

mesajlaĢma amaçlı kullanım ve kredi kartı kullanımı, konusundaki sorulara 

katılımcıların yarısından fazlası olumlu yanıt vermiĢtir. Sözkonusu teknolojileri daha 

özel yönleri hedefli kullanımını ölçmek için katılımcılara internet üzerinden alıĢveriĢ ve 

banka iĢlemleri yapma sıklıkları sorulmuĢtur. Banka iĢlemlerini internet üzerinden 

yapma eğilimi fazla olsa da internet üzerinden alıĢveriĢ içi örneklemin %50‟sini aĢkın 

bir kısım „Nadiren‟ ya da „Ne Az Ne Çok‟ seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Banka iĢlemlerini 

internet üzerinden yapan katılımcıların bu vesileyle paylaĢtıkları kiĢisel verilerden 

hareketle, internetten alıĢveriĢ yapmama sebeplerinin maddi kayıp korkusu ya da kiĢisel 

veri gizliliğini koruma çabası olduğunu söylemek yerinde olmayacaktır. Bu davranıĢ 

alıĢkanlık ya da banka sistemlerine duyulan güven gibi sebeplerle açıklanabileceği gibi, 

bu çalıĢmada bunun sebebini ölçmek için bir soru eksikliğini kendini hissettirmektedir. 

Buna ilaveten katılımcılar sosyal paylaĢım ağlarında içerik paylaĢırken, blog ya da 
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internet gazetelerine yorum yazma oranları daha düĢük çıkmıĢtır. Cep telefonları için ise 

navigasyon ve internete bağlanma özelliklerinin kullanımı sorgulandığında, 

katılımcıların dağılımı ortadaki üç yanıtta seyrek olmakla birlikte „Hiçbir Zaman‟ ve 

„Her Zaman‟ seçenekleri altında yoğunlaĢmıĢ, kutuplaĢmıĢ bir dağılım ortaya çıkmıĢtır. 

Buradan hareketle telefonunda bu teknolojiye sahip olanların genelde kullandığı, 

„Hiçbir Zaman‟ seçeneğini iĢaretleyenlerinin ise telefonlarının bu özelliklere sahip 

olmadıkları yorumu akla gelse de bunu ölçebilmek için bununla ilgili de bir sorunun 

eksikliği ortaya çıkmıĢtır. Kredi kartını internet üzerinden alıĢveriĢ için yapmak için 

kullanan katılımcıların dağılımına bakıldığında ise yine ilk ve son seçenekler arasında 

net bir kutuplaĢma görülmektedir. Buradan hareketle internet üzerinden alıĢveriĢ 

yapanların kredi kartı ile yaptıkları, „Hiçbir Zaman‟ seçeneğini iĢaretleyenlerin ise zaten 

internet üzerinde alıĢveriĢ yapma alıĢkanlarının olmadığı söylenebilmektedir. 

 Demografik dağılımları ve teknoloji kullanım yoğunlukları verilen 

katılımcıların, gözetim farkındalıklarını ölçmeye yönelik sorular, yapılan faktör analizi 

sonucunda, 7 faktör altında gruplandırılmıĢtır. Gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım, 

gözetim yoğunluğu farkındalığı, gözetime etik çerçevesinde bakıĢ, gözetim 

uygulamalarının sebebine yaklaĢım, telefon ve uydu gözetimine yönelik yaklaĢım, 

gözetlenme halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi ve gözetimin mahremiyeti ihlâl 

ettiği düĢüncesi olarak belirlenen 7 faktör bakımından demografik bulgular arasında 

fark olup olmadığına bakılmak üzere fark analizi yapılmıĢ ve sonuçları 

değerlendirilmiĢtir. Bu sonuçlara bakıldığında görülmektedir ki, cinsiyet arasında hiçbir 

grup bakımından fark yoktur; gözetim farkındalığı cinsiyetler arasında farklılık 

göstermemektedir. Faktörlerin çocuk sahibi olanlar ve olmayanlar arasında gösterdiği 

farklılık ise sadece gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi faktöründe çıkmıĢtır. 

Gözetim halinde teknolojiden vazgeçme eğilimi yaĢ arttıkça artan bir eğilim olarak 

tespit edilmiĢti ve çocuk sahibi olanların yaĢ olarak daha büyük oldukları 

düĢünüldüğünde de çocuk sahibi olanların teknolojiden vazgeçme eğilimlerinin yüksek 

olduğu görülecektir. YaĢ gruplarının faktörler üzerinde oluĢturduğu farklılığa, 

teknolojiden vazgeçme eğiliminin yanı sıra gözetim yoğunluğu farkındalığı da 

eklenmiĢtir. Gündelik hayatta kullandığımız teknolojilerin gözetime ne denli hizmet 

ettiğine dair farkındalığın ölçülmesini kapsayan faktörde, yaĢ arttıkça farkındalığın 
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arttığı sonucu çıkmıĢtır. Eğitim grupları arasında ise gözetimin uygulamalarının 

sebebine yaklaĢım ve gözetim mahremiyet iliĢkisine yaklaĢım haricindeki tüm faktörler 

bakımından farklılık çıkmıĢtır. Gözetimin güvenlik hedefli kullanıldığına yönelik 

düĢünce düĢük eğitim gruplarında daha fazla iken, eğitim düzeyi arttıkça gözetim 

yoğunluğu farkındalığı, telefon gözetiminin farkındalığı ve gözetimin etiği olması 

yönündeki düĢüncesi artmaktadır. Genel olarak farkındalık eğitim düzeyi arttıkça artan 

bir faktör olsa da, gözetimi sağlayan teknolojilerden vazgeçme eğilimi eğitim düzeyi ile 

ters orantılı sonuç vermiĢtir. Burada örneklemin özellikleri düĢünüldüğünde 

görülecektir ki, aslından teknolojiden vazgeçme eğilimi yüksek olan büyük yaĢ grupları 

eğitim düzeyi bakımından daha düĢüktür; 45 yaĢ ve üzerindekilerin eğitim düzeyleri 

ilköğretim ve ortaöğretim yoğunluğundadır. Dolayısıyla teknolojiden vazgeçme eğilimi 

yüksek olan grup yaĢ olarak büyük eğitim olarak düĢük olan katılımcılardır. Gelir 

grupları arasında yalnızca gözetim etiğine bakıĢ bakımından fark çıkmıĢ, diğer faktörler 

bakımından hiçbir fark çıkmamıĢtır. Gözetim etiğinde ise gelir yükseldikçe katılımın 

arttığı görülmüĢ fakat aradaki farkın Ģiddeti oldukça düĢük çıkmıĢtır. Meslek 

gruplarında ise hukuk sektörü çalıĢanları gözetimin güvenlik hedefli kullanımını en çok 

destekleyen meslek grubu olarak öne çıkarken, gözetim yoğunluğu farkındalığı 

bakımından meslek grupları arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Gözetim etiği ve 

gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiğine yönelik fikre en çok katılım gösteren katılımcıların 

ise eğitim sektörü çalıĢanları olduğu tespit edilmiĢtir. Zaten faktörler bakımından eğitim 

grupları arasındaki fark çoğunlukla anlamlı çıkmıĢ ve yine faktörler bakımından meslek 

grupları arasındaki farka bakıldığında dikkat çeken eğitim sektörü olmuĢtur. Dolayısıyla 

buradan hareketle eğitim düzeyi ile gözetim farkındalığı arasında doğru orantılı bir iliĢki 

olduğu çıkmıĢtır.  

Faktörler arası iliĢkiyi tespit etmek için yapılan iliĢki analizi sonucunda ise, 

gözetimin güvenlik hedefli yapıldığını düĢünen katılımcılar gözetimin mahremiyeti ihlâl 

etmediğine katılım gösterirken, güvenlik hedefli kullanımını desteklemeyenler de 

mahremiyet ihlâli konusunda farkındalık göstermiĢ, dolayısıyla bu iki faktör arasında 

ters bir iliĢki çıkmıĢtır. Aynı negatif iliĢki etik ve telefon gözetimi ile ilgili de çıkmıĢtır. 

Gözetimin güvenlik için olduğunu düĢünen katılımcı sözkonusu faktörlere katılım 

göstermemiĢtir. Bununla birlikte gözetim yoğunluğu farkındalığına sahip olan 
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katılımcılar, gözetim eğiti, telefonla gözetim farkındalığı, teknolojiden vazgeçme 

eğilimi ve mahremiyetin ihlâl edildiği düĢüncesi faktörlerine de aynı yönde katılım 

göstermiĢ ve pozitif iliĢki çıkmıĢtır. Faktörlerin birbirleriyle iliĢkileri analiz tablolarıyla 

birlikte verilmiĢtir. Fakat genel bir tanımlama yapmak gerekirse, görülen odur ki, 

gözetim yoğunluğu farkındalığı, gözetim eğitine yaklaĢım, telefon ve uydu gözetimine 

yaklaĢım ve gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiğine yönelik bakıĢ faktörlerinden, her biri 

her biriyle pozitif iliĢkili çıkmıĢtır ve bu 4 faktör arasında (2., 3., 5. ve 7. faktörler) 

doğru orantı bulunmaktadır. Katılımcılar bu dört faktöre birbirleriyle tutarlı yanıtlar 

vermiĢlerdir. Birinci faktör olan gözetim ve güvenlik iliĢkisine yaklaĢım faktörü ise bu 

dört faktörle ya bir iliĢki barındırmamakta ya da negatif bir iliĢki barındırmaktadır. Bu 

da gözetimin güvenlik için kullanıldığı inancının zaten diğer faktörlerle iliĢkili 

çıkmayacağı beklentisini doğrulamıĢtır. Altıncı faktör olan gözetim halinde teknolojiden 

vazgeçme eğilimi ise gözetim yoğunluğu farkındalığı ve gözetimin mahremiyeti ihlâl 

ettiği düĢüncesi ile pozitif iliĢki içerisinde çıkarken diğer faktörlerle iliĢkili çıkmamıĢtır. 

Son olarak geriye kalan son faktör olan gözetimin neden yapıldığına yönelik bakıĢı 

ölçen faktör diğer tüm faktörlerle iliĢkili çıkmıĢ ve geçerli bir sonuç verememiĢtir. 

Bunun sebebi faktör içindeki sorular herkesin katılım göstereceği nitelikte ve genel 

sorulmuĢ olması sebebiyle olabilmektedir. Çünkü bu sorular istenilen algıyı 

uyandırmamıĢ ve gözetimin olumlu ve olumsuz amaçlarını katılımcıya hissettirememiĢ 

olacağından, iliĢki analizinde vurgulanacak bir sonuç vermemiĢtir. Burada 

vurgulanması gereken, gözetimin güvenlik hedefli yapıldığına ve gözetimi faydalı 

uygulamalar olduğuna katılım gösteren katılımcıların gözetim farkındalığına sahip 

olmamaları, gözetim farkındalığına sahip olanların da etik, mahremiyet ve teknolojiden 

vazgeçme eğilimi konusunda hemfikir oldukları görülmektedir. Bu iliĢkilerin pozitif ya 

da negatiflikleri araĢtırmanın baĢında da ifade edilen beklentileri doğrulamaktadır. 

Fakat bu iliĢkilerin yönünün yanında genel hipotezleri asıl doğrulayacak ya da 

reddedecek olan bu iliĢkisellikteki faktörlerin hangilerine daha çok katılım 

gösterildiğidir. Yani çoğunluk gözetimi güvenlik hedefli ve faydalı mı bulmaktadır, 

yoksa gözetim yoğunluğunun ve olumsuz yönlerinin farkında mıdır? Bunu tespit etmek 

için katılımcıların bu faktörler altındaki sorulara verdikleri yanıtların dağılımlarına 

bakılmıĢtır. Katılımcıların faktörleri oluĢturan sorulara verdikleri yanıtların dağılımları 
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ve faktör bazında yorumları verilmiĢtir. Buradan çıkan sonuç ise gözetim farkındalığını 

olumlayan faktörlerin kapsadığı sorularda dağılımın katılım yönünde olduğu, yani 

katılımcıların çoğunluğunun gözetim farkındalığına sahip olduklarıdır.  

AraĢtırmanın tasarımında en genel soruyu oluĢturan konu bireyin ne denli 

gözetim altında tutulduğunun farkında olup olmadığı ve en temel hipotez de bireyin 

yeterli farkındalık düzeyine sahip olmadığı yönünde iken, araĢtırmanın sonucunda birey 

yeterli farkındalık düzeyine sahip çıkmıĢtır. Farkındalığı oluĢturan etmenler faktör 

bazında incelendiğinde, katılımcılar gözetim yoğunluğunun farkında, telefon ve uydu 

gözetiminin farkında, gözetimin mahremiyeti ihlâl ettiği düĢüncesine sahip ve 

gözetimin uygulanmasında etik çerçevesinde davranılması gereğini destekler yönde 

yanıtlar vermiĢlerdir. Dolayısıyla beklenenin aksine fakındalık düzeyinin yüksek 

çıkmasıyla yeterli farkındalığa sahip olmamaları yönündeki hipotez reddedilmiĢtir. 

Bununla birlikte, diğer bir hipotez olarak ortaya konan, bireylerin güvenlik ve 

mahremiyet arasında seçimlerini güvenlikten yana kullanacakları, mahremiyetin ise 

ikinci planda kalacağına yönelik hipotez de reddedilmiĢtir. Katılımcılar, gözetim 

güvenlik iliĢkisine ve gözetim mahremiyet iliĢkisine yaklaĢımlarını ölçen faktörler 

bağlamında verdikleri yanıtlara bakıldığında çoğunluğun katılım gösterdiği düĢünce 

mahremiyetin güvenlik pahasına bile olsa önem arz ettiği yönündedir. Katılımcıların 

gözetim farkındalığını etkileyen demografik özelliklerin baĢında ise eğitim gelmekte ve 

katılımcıların yüksek oranla lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olmaları sonuç olarak 

çıkan yüksek farkındalık düzeyini olumlu yönde etkilemiĢtir. Katılımcıların 

farkındalıkları gündelik hayatta kullandıkları gözetime yönelik teknolojiler ve gündelik 

hayatta maruz kaldıkları gözetim uygulamaları olduğunda oldukça yüksekken, 

biyoteknoloji ya da uydu gibi teknolojiler de yüksek olmakla birlikte diğerleri kadar 

yüksek çıkmamıĢtır. Son olarak, araĢtırmanın temel hipotezlerinden bir diğeri ise, 

bireylerin teknolojiden vazgeçme eğilimlerinin düĢük olduğu üzerine kurulmuĢtur. Bu 

hipotez, diğer iki hipotez ile iliĢkili olarak, bireylerin farkındalık düzeylerinin düĢük 

olacağı ve güvenlik kaygılarının mahremiyetin önünde çıkacağı düĢüncesiyle, gözetime 

yönelik teknolojilerden vazgeçme eğilimlerinin de olmayacağı düĢüncesiyle 

oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmanın sonuçları gözetime yönelik teknolojilerden vazgeçme 

eğilimlerinin düĢük olduğu hipotezini doğrulamıĢtır. Fakat hipotezin ortaya atılıĢını 
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oluĢturan diğer iki hipotezle varsayılan iliĢkisi beklenildiği gibi çıkmamıĢtır. Üç hipotez 

arasında beklenen iliĢkinin aksine, ilk iki hipotez reddedilirken, üçüncü hipotez kabul 

edilmiĢtir. Bu durumda ortaya çıkan temel sonuç: yeni iletiĢim ortamlarında birey 

gözetim farkındalığına sahiptir fakat gözetime yönelik teknolojilerden vazgeçme eğilimi 

oldukça düĢüktür. Dolayısıyla araĢtırmada gözetim farkındalığının bekleneni olumlayıp 

olumlamaması kadar can alıcı diğer nokta hipotezlerin iliĢkiselliğin farklılığıdır. 

Görülen o ki: gözetim farkındalığı yüksek olan bireyin gözetime yönelik teknolojilerden 

vazgeçememesi ya da vazgeçmemesinin sebebini anlamaya yönelik bir araĢtırma 

ihtiyacı doğmuĢtur. „Yeni ĠletiĢim Ortamlarında Bireyin Gözetim Farkındalığı Üzerine 

Bir AraĢtırma‟ adlı araĢtırma ise hem bireyin gözetim farkındalığını ve bu farkındalığın 

nelere bağlı olduğunu ispatı olmuĢ, hem de bireyin yeterli farkındalık düzeyindeyken 

bile gözetime yönelik teknolojilerden vazgeçmeme sebebini ortaya koymaya yönelik bir 

araĢtırmanın eksikliğine iĢaret etmiĢtir.  
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6. SONUÇ 

 

Ġktidar ve güç iliĢkilerinin merkezinde yer alan bilgiyi elde etmenin bir aracı 

olan gözetim olgusu, bilhassa biliĢim teknolojileriyle toplumsal düzenin ve toplumsal 

denetimin vazgeçilmez bir dinamiği haline gelmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında gözetimin 

toplumsal denetim aracı olarak kullanılması, gözetime yönelik teknolojiler, bireyin 

gözetime maruz kalıĢ Ģekilleri, gözetim karĢısında davranıĢı ve mahremiyet sorunsalı 

kavramsal çerçevede incelenmiĢ ve bireyin gözetime karĢı davranıĢını doğrulamak 

amacıyla nicel bir araĢtırma yapılmıĢtır. 

Aydınlanmayla birlikte doğan bilimsel düĢünce ve tabiata hâkim olma isteği, 

bilim ve teknolojinin sanayi ile birleĢtiği noktalarda, iktidarın sosyo-ekonomik 

ilerlemesini oluĢturmuĢ ve sözkonusu hâkimiyet iktidarın toplum üzerindeki 

hâkimiyetine dönüĢmüĢtür. Ġktidar iliĢkilerinde bilgisine sahip olunan, denetlenebilen 

haline gelmekte ve iktidar denetledikçe güç kazanmakta, dolayısıyla topluma ait bilgiler 

her zaman iktidarın iĢtahını kabartmaktadır. ĠĢte toplumsal bilgiye ulaĢmak için ve 

toplumu baskıcı denetim yollarının yanı sıra yumuĢak denetim altında tutabilmek için 

kullanılan eĢsiz bir araç tarihin her döneminde gözetim olmuĢtur. Gözetim yoluyla 

gözetleyen, görülenle ilgili enformasyonu elde ettiği için görme toplumsal yaĢamın 

baĢlayıĢından bu yana bir güç unsurunu oluĢturmuĢtur. Görmek gerçeklikle 

bağdaĢtırılmakta ve bakıĢlar içerisine hapsedilen nesne ya da özne gözün egemenliği 

altına girmektedir. Ġnsanoğlu var olduğu andan itibaren görme yetisini birbirini 

gözlemleme amacıyla kullanmıĢtır. Fakat birbirini görerek izleyen birey, bunu doğal 

kabul eder ve her biri bir diğeri üzerinde gözleri ile aynı tahakkümü uygulayabildiği 

için, sözkonusu güç eĢitliği yadırganmamaktadır. ĠĢin içine görülenin göreni göremediği 

bir durum girdiği vakit, ortaya bir güç eĢitsizliği çıkmakta; bununla birlikte 

gözetlenenin inisiyatif sahibi olmayıĢı mahremiyet sorunsalını doğurmaktadır. 

Gözetimin görme metaforundan yola çıkılarak irdelenmesi daha anlaĢılır olurken, 

gözetimi sadece gözle sınırlamak büyük ölçüde yetersiz kalmaktadır. Çünkü gözetim, 
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yakından izleme, takip etme, enformasyonuna sahip olma anlamı içermektedir. Bu 

sebeple gözetime kapı dinlemekten sosyal paylaĢım ağlarında paylaĢılan kiĢisel verileri 

depolamaya kadar akla gelebilecek birçok Ģey örnek olarak verilebilmektedir.  

Gözetimin olgusu tarihsel süreç ve toplumsal dönüĢümlerle birlikte farklılaĢsa 

da, modernite ile yoğunlaĢmıĢ ve bilhassa büyük dönüĢümünü biliĢim teknolojilerinin 

insan hayatına girmesi ile yaĢamıĢtır. BiliĢim teknolojileriyle hem toplumsal yapı hem 

de iletiĢim ortamları dönüĢüme uğramıĢtır. Sözkonusu dönüĢümler gözetim olgusunu 

geleneksel yapısının ötesinde etkileĢim, etkileĢime dayalı kontrol ve bireyselleĢme 

eksenine oturtmuĢtur. Bu yapısıyla geleneksel gözetimden tanımsal olarak da farklılaĢan 

gözetimi, biliĢimsel gözetim olarak adlandırmak yerinde bir tanımlama olmuĢtur. 

BiliĢim, enformasyonun toplanması, depolanması, iĢlenmesi ve dağıtılmasını kapsayan 

ve tüm bunlar ıĢığında karar verme aĢamasını destekleyen, yazılımsal, donanımsal, 

bireysel ve toplumsal yönleri olan bir disiplindir. Gözetimin biliĢim teknolojileri ile 

uygulanıĢı ise biliĢim tanımı içindeki tüm öğelerle doğrudan iliĢkili olduğu için en 

kapsayıcı tanım biliĢimsel gözetim olmaktadır.  

Toplumsal yaĢamın varlığı kadar eski bir olgu olan gözetimin ilkel uygulama 

biçimlerinden en eski ve en can alıcı olanı yazıdır. Çünkü kayıt altına almayı 

mümkünleĢtiren yazı, topluma ait bilginin toplanması ve saklanmasını sağlayan bir 

enstrüman olmuĢtur. HiyerarĢik bir tabakalaĢma yoluyla alt sınıfların denetim altında 

tutulmasında da önemli bir rol oynamıĢtır. Kayıt altına alma ile sistematikleĢen gözetim, 

muhbircilik Ģeklini almıĢtır. Bu Ģekilleriyle gündelik hayatta kendine yoğun bir yer 

bulduğu söylenemeyen gözetim, kapatılma ile somutlaĢmıĢtır. Kapatılmanın ilk 

uygulanması ortaçağda salgın hastalıkları önleyebilmek nedeniyle ortaya çıkmıĢ, on 

yedinci yüzyılda ise kapatılma konusunda köklü değiĢimler yaĢanmıĢtır. On sekizinci 

yüzyılda hapishanelerin doğuĢu ve yükseliĢi dönemine denk gelen ve gözetimin en 

somut örneği olan Bentham‟ın tasarımı Panoptikon, Foucault‟nun değerlendirmeleriyle 

gözetimin mevzubahis olduğu her alanda akla ilk gelen metafor halini almıĢtır. 

Panoptikon‟da belirsizlik teması etkili bir biçimde gözetlenen üzerinde etkisini 

göstermektedir. 

Gözetim, modernite, devlet yapısının merkezileĢmesi, ulus-devlet yapılanması 
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gibi etkenlerle yoğunluk kazanmıĢtır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiĢ 

sürecinde kırsal yaĢamdan kent yaĢamına geçen bireyin yeni çalıĢma alanı fabrikalar 

olmuĢ, az zamanda çok üretimi hedefleyen sermayedarlar hedeflerine ulaĢmak için bir 

disiplin aracı olarak gözetimi kullanmıĢlardır. ĠĢçilerin yaĢamlarındaki aktiviteleri 

fabrikaların belirlediği zaman çizelgelerine göre belirlenirken, özel alanlarındaki yaĢam 

koĢullarını da kentleĢme ĢekillendirmiĢtir. Bu sebeple Karl Marx gözetimi, emek ve 

sermaye arasındaki mücadelenin bir unsuru olarak tanımlamaktadır. SanayileĢmeyle 

ortaya çıkan bir kavram olan yönetim ekseninde düĢünüldüğünde de Taylor‟ın yönetim 

ilkeleri gözetimi içinde barındırmıĢtır. Weber ise fabrika ekseninde tartıĢılan gözetim 

olgusunu bürokrasi kapsamına taĢımıĢtır. Modernite ile gözetim yoğunlaĢıp bir disiplin 

aracı olarak katı bir Ģekilde bireyin üzerinde tahakküm uygulamıĢtır. 

James Rule‟un ek-ben olarak, Roger Clarke‟ın dijital persona olarak 

adlandırdığı, bireyin iletiĢim ağlarıyla aktarılan ve veritabanlarında vatandaĢık 

numarası, kredi kartı numarası gibi temel tanımlayıcılarına tekabül eden profili, artık 

öznelerin nesneleĢtirilmiĢ olduğunu gösterirken, veri öznesinin iktidar nazarındaki 

yaĢam Ģansını bu profilleri belirlemektedir. Veri tabanlarında ne olup bittiğinden veri 

öznesinin haberi olmaksızın belki de zararına hareket eden ek-bendir. BiliĢim 

teknolojileriyle dönüĢüme uğrayan gözetim, herkesi kapsayan ve gündelik hayatın bir 

parçası olan bir nitelik kazanırken, iletiĢim ağlarının küresel çaptaki iĢlerliği ile zaman 

ve mekân bağımsızlaĢmıĢ, gözetim altına almak için aynı zamanda aynı mekânda olma 

gerekliliği ortadan kalkmıĢtır ve bu teknolojiler ile görülmeden görme imkânı 

doğmuĢtur ve Panoptikon düzeni süperpanoptikon yakıĢtırmalarıyla bireyi sarmıĢtır. 

BiliĢim teknolojilerinin yaratmıĢ olduğu bu gözetim imkânları, iktidarların menfaatleri 

ve tercihleri doğrultusunda yoğunluk kazanmıĢ ve mahremiyeti tehdit eder bir unsur 

haline gelmiĢtir. Mahremiyet sözkonusu olduğunda ise, dikkati çeken taraf birey 

olmakta ve bireyin mahremiyeti gelen zararlara rağmen takıntığı tutum önem 

kazanamaktadır.  

Bireyin günlük hayatına sızan, Foucault‟nun deyimiyle toplumsal yaĢamın her 

alanına nüfuz eden gözetim teknolojileri bütünleĢik bir iĢleyiĢ mantığıyla çalıĢtığından 

ötürü, teknik olarak gruplamak pek mümkün olmasa da genel fonksiyonları bakımından 
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gruplara ayrılmıĢtır. Bireyin kiĢisel verilerini toplama, iĢleme, eĢleĢtirme ve o verilerden 

bir profil diğer bir deyiĢler veri nesnesi çıkarma suretiyle kullanılan teknolojiler kiĢisel 

veri toplamaya yönelik gözetim teknolojileri olarak gruplandırılmıĢtır. Bunların 

içerisinde, internet yoluyla kiĢisel bilgisayarlara yerleĢtirilen ve kullanıcının inisiyatifi 

dıĢında kalan çerezler, casus yazılımlardan, kullanıcının kendi arzusuyla paylaĢtığı 

sosyal paylaĢım ağlarındaki verilerine kadar, her kiĢisel veriyi elde ederek kayıt altına 

alan teknolojiler girmektedir. Uydu ve kamera sistemleri görsel gözetimi oluĢtururken, 

telefon dinlemeleri ve tüm istihbarat hedefli faaliyetler iĢitsel gözetimi oluĢturmuĢtur. 

Son gözetime yönelik teknoloji gruplamasını ise bireyin hem boy, ağırlık, ten, saç ve 

göz rengi, cinsiyeti, vb. görünüĢü; hem DNA örneği, parmak izi, retinası, el haritası gibi 

fizyolojik özellikleri; hem de konuĢma tarzı, sesi, jest ve mimikleri gibi davranıĢ 

özellikleri tespit edilebilen biyolojik gözetim teknolojileri oluĢturmaktadır.  

Lyon gözetimin iki yüzünden bahsederken, güvenlik hedefli ve yararlı 

kullanımının yanı sıra gözetimin yarattığı mahremiyet ihlâlini madalyonun öbür yüzü 

olarak ifade etmektedir. BiliĢim teknolojilerinin gözetime sağladığı imkânlarla gündelik 

hayatın her alanına sızan gözetim, mahremiyeti ihlâl eden bir unsur olarak da karĢımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanı sıra terör saldırılarıyla ayyuka çıkan güvenlik endiĢesi, yasal 

düzenlemelerle bunu pekiĢtirmiĢtir. Fakat mahremiyeti korumak için yapılan yasal 

düzenlemeler günümüz teknolojileri düĢünüldüğünde kiĢisel verilerin istismarını 

engelleyecek niteliğe pek eriĢmiĢ sayılmamaktadır. Türkiye‟de yasal düzlemde ancak 

son yasa tasarısında kiĢisel veri korumaya yönelik bir madde yer alırken, ABD‟de buna 

yönelik hiçbir düzenleme bulunmamakta, ancak özel kuruluĢların topluma kiĢisel 

verilerini suiistimal etmeyeceklerini taahhüt etmeleri beklenmektedir. Avrupa‟da ise 

Avrupa Birliği Parlamentosu‟ndaki direktifler kapsamlı olmakla birlikte 1995 yılından 

bu yana henüz güncellenmemiĢ olması sebebiyle, teknolojinin gerisinde kalmıĢtır. Etik 

çerçevesinde değerlendirildiğinde ise hem yasal düzenlemeler hem kurumların tavrı 

kiĢisel verile sadece kendi menfaatlerini gözetmeksizin kiĢisel hak ve özgürlüklere zarar 

vermeyecek nitelikte gözetim uygulamalarını gerçekleĢtirmelidirler. Veri öznelerinin, 

kendi verileriyle ilgili olarak müdahale etme, ya da kim tarafından, ne için, ne Ģekilde 

kullanıldığına dair bilgi sahibi olma hakları olmalıdır. Bireyin vatandaĢ olarak doğduğu 

andan itibaren devlet tarafından gözetim altında tutulması ve e-devlet uygulamalarıyla 
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bunu pekiĢtirmesi; çalıĢanların yöneticileri ve iĢverenleri tarafından gözetime tabi 

tutulması; tüketici olarak her bireyin bireyselleĢen ekonomik Ģartlar altında yaptığı her 

hareketin tüketici profilinde yer alabilecek Ģekilde gözetlenmesi; toplumun üç farklı 

açıdan gözetlenmesidir.  

BiliĢim teknolojilerinin sağladığı enformasyona eriĢim ve bilgi üretme imkânı, 

iktidarların imkânları göz önünde bulundurulduğunda daha çok iktidar lehine 

sonuçlanmıĢtır. Ġktidar ve bilgi arasındaki girift iliĢki, gözetimin iktidarın vazgeçilmez 

bir aracı haline getirmiĢtir. Daha çok bilmek, daha güçlü olmak anlamına gelirken, daha 

çok bilmenin yolu toplumu gözetlemekten geçmektedir. Ġktidarlar ellerinde 

imkânlarının elverdiği ölçüde toplumu gözetlerken, bir yandan da daha fazla 

gözetleyebilmenin yollarını aramaktadırlar. Dolayısıyla, gözetim iktidar ve bilgi 

iliĢkisindeki yeri düĢünüldüğünde iktidarın oldukça güçlü bir güç unsurudur ve biliĢim 

teknolojilerinin sunduğu imkânlar iktidarın bir denetim aracı olan gözetimi daha yoğun, 

ve hem geniĢ kitlelere hem de bireye daha derinlemesine tahakküm eden bir yapıya 

büründürmüĢtür. Buradan hareketle her iktidarın güç için gözetimi imkânları elverdiği 

ölçüde kullanacağı ve iktidarın niyetine bağlı olarak biliĢim teknolojilerinin bu yönde 

kullanılabileceği açıktır. Gözetimi bu Ģekilde toplumsal denetim aracı haline getiren bu 

iki faktörün yanı sıra, endiĢe uyandırıcı nitelikte gündelik hayata kök salmasında etkili 

olan üçüncü faktör de bireyin gözetime karĢı tavrından oluĢmaktadır. 

Toplumda her kimliğiyle farklı gözetim Ģekillerine maruz kalan bireyin bu 

denli yoğun gözetlenmesi konusunda biliĢim teknolojilerinin rolü ve bunu kendi 

çıkarları doğrultusunda kullanan iktidarın biliĢimsel gözetim ile elde ettiği gücün 

rolünün yanı sıra, üçüncü bileĢen gözetlenen toplumun gözetime katılımıdır. Toplumun 

gözetime nasıl katılım sağladığı çeĢitli yönleriyle tartıĢılmıĢtır. Öncelikle biliĢim 

teknolojilerinin gözetime kazandırdığı bir özellik kendi kendini gözetleme olgusudur. 

Epidemiyolojik bakımdan katkısı inkar edilemez olan bireyin kendi kendini gözetleme 

durumu, toplumsal denetim ekseninde değerlendirildiği vakit, yine Panoptikon 

üzerinden gitmek yerinde olacak ve bireyin onu izleyen gözün farkındayken iktidarın 

normlarına göre davrandığı görülecektir. Panoptikon‟daki gözetleyen, orada olsa da 

olmasa da, gözetlendiğini düĢünen birey, iktidarın gözünü içselleĢtirerek ona göre 
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davranmakta, belki de zamanla onunla özdeĢleĢerek, normalizasyon sürecini 

tamamlayacaktır. Bu bakıĢ açısında bireyin gözetimine katılımı için gözetimin farkında 

olma durumunun sağlanması gerekmektedir. Farkında olan birey ise ya tepkisel bir 

davranıĢ bulunmakta ya da öğrenilmiĢ çaresizlik psikolojisiyle gözetimi 

kabullenmektedir.  

Panoptikon‟un dıĢında Synoptikon aracılığıyla gözetim yine toplumsal denetim 

aracı olarak kullanılabilmektedir. Burada ise toplum gözetlenen değil gözetleyendir. 

Gözetledikleri ise  bir ideolojik aygıt olarak kullanılan medya ve iktidarın 

yönetimindeki medya ikonlarıdır. Medyanın sunduklarından seçimde bulunarak, o 

ikonlarla zihnini dolduran toplum, dolaylı yoldan iktidarın empoze etmek istediklerini 

absorbe etmiĢ olacaktır. Böylece Chomsky‟nin yaklaĢımıyla iktidar rızayı imal etmiĢ 

olacak, baskıcı denetim yollarına yine gerek duymaksızın, gözetimin bir baĢka Ģekliyle 

toplumsal denetimi sağlamıĢ olacaktır.  

Yöntemlerin her biri de gözetimi kullanarak toplumu denetleme kapısına 

çıkarken farklılık bireyin farkındalığıyla ilgilidir. Bireyin farkındalığı Drucker 

tarafından gözetimin farkında olmama, farkında olup sebebini bilmeme ve tam 

farkındalık olarak gruplandırırken; tam farkındalık durumu da tepkisel davranıĢ, tepki 

vermeme ve farkında olmayı ihmal etme olarak gruplandırılmıĢtır. Bireyin farkındalık 

düzeyine göre iktidarların toplumsal denetim aracı olarak gözetimi kullanıĢ Ģekillerinin 

ortaya konduğu kavramsal bölümlerin sonrasında, toplumun farkındalık düzeyini 

ölçmek için nicel bir araĢtırma yapılmıĢtır. 

Nicel araĢtırmanın baĢında ortaya atılan temel hipotezler bireyin gözetim 

farkındalığının yeterli düzeyde geliĢmemiĢ olduğu;  güvenlik ve mahremiyet arasında 

önceliğinin güvenlik olduğu; ve teknolojiden vazgeçme eğilimlerinin düĢük olduğu 

yönünde iken, beklenenin aksine katılımcıların farkındalık düzeyleri oldukça yüksek 

çıkmıĢ ve bununla birlikte güvenlik ve mahremiyet arasında tercihlerinin ve 

önceliklerinin mahremiyetten yana olduğu tespit edilmiĢtir. Teknolojiden vazgeçme 

eğilimleri ise beklenildiği gibi düĢük çıkmıĢtır fakat araĢtırmanın baĢında hipotezler 

ortaya atılırken teknolojiden vazgeçme eğiliminin düĢük olması hipotezinin çıkıĢ 

noktası farkındalık düzeyinin düĢük olmasına bağlanırken, gözetim farkındalığı ile 
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teknolojiden vazgeçme eğilimi arasında ters bir iliĢki çıkmıĢtır. Bu da göstermektedir ki 

birey gözetlendiğini ve mahremiyetinin ihlâl edildiğini bile bile teknolojileri 

kullanmaya yoğunlukla devam etmektedir. AraĢtırmanın sonucunda farkındalık 

düzeylerine göre ortaya çıkan, katılımcıların tam farkındalık düzeyine sahip 

olduklarıdır. Tam farkındalık düzeyinin gruplarından ise, farkında olmayı ihmal etme 

durumu kabul edilmiĢtir. Çünkü tepkisel bir davranıĢ vermeyen katılımcılar, tepki 

vermeme durumda da değillerdir. Çünkü, tepki vermeme durumu içerisinde yanlıĢ 

bulmamayı da içermektedir fakat anket kapsamında sorulan gözetim etiğiyle ilgili 

sorulara verilen cevaplar değerlendirildiğinde görülmektedir ki, gözetimin uygulanıĢ 

Ģekillerini katılımcılar tasvip etmemektedirler. Dolayısıyla araĢtırma ile ulaĢılan sonuç, 

katılımcıların fakındalık düzeylerinin tam farkında olma ve farkında olmayı ihmal 

etme durumu olduğudur. Bu da kavramsal kısımda ifade edilen toplumun öğrenilmiĢ 

çaresizliğiyle desteklenmektedir. BiliĢimsel gözetimin özel hayatları daha da çok 

parçalamaya giden yapısını değiĢtirmenin çözümü, öğrenilmiĢ çaresizlik psikolojisinden 

toplum olarak kurtulmaktır.  

Günümüzdeki yoğun denetim düzeni, iktidarların tarihin her döneminde 

ulaĢmak istedikleri ve buna ulaĢmak için ellerindeki tüm denetim araçlarını 

kullandıkları bir düzen olabilir; toplumdaki her bireyin zihnine ulaĢmak farklı kitle 

iletiĢim araçlarıyla sağlanmıĢ da olabilir; fakat iletiĢim araçlarıyla yapılan, iktidarların 

baĢarılı propagandalarının ötesinde bu düzeni günümüzdeki kadar mümkün kılan, 

biliĢim teknolojilerinin sağladığı ve güçlü bir toplumsal denetim aracı olan biliĢimsel 

gözetim olmuĢtur. Tarihin her döneminde güç unsuru olan gözetimin, gündelik hayatın 

bir parçası haline gelmesi biliĢimsel nitelik kazanmasıyla olmuĢtur.  

Bilginin iktidar için mutlak bir güç unsuru olması ve biliĢim teknolojilerinin 

buna kazandırdığı kat be kat güçle ortaya çıkan biliĢimsel gözetim, toplumun katılımı da 

eklenince, eĢsiz bir toplumsal denetim aracı haline gelmiĢtir. Bu eĢsiz araç ile giderek 

yoğunlaĢan gözetim uygulamalarını sınırlamanın çözümü, ancak toplumun tutumuna 

bağlı olarak gerçekleĢebilir. AraĢtırmanın verdiği sonuç bireyin tam farkındalık 

düzeyinde olduğu, fakat farkında olma durumunu ihmal ettiğidir. Bu çalıĢma ile tespit 

edilen, bireyin farkındalık düzeyi yüksek iken gözetimi görmezden gelmesi durumunu 
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daha etraflıca neden sonuç iliĢkileri çerçevesinde değerlendirebilmek için baĢka 

araĢtırmalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Yakın geleceğin öngörüsü, risk toplumundaki bireyin yükselen kaygılarının 

güvenlik ve mahremiyet iliĢkisini kısır bir döngüye sokacağı, biliĢimsel gözetim 

uygulamalarının daha da yoğunlaĢacağı ve gözetime dair konuların daha çok 

konuĢulacağıdır. Uzun vadede ise toplumsal boĢvermiĢlik yok edildiği zaman, biliĢimsel 

gözetimin gündelik hayatın her alanında toplumsal denetim aracı olarak kullanılmasının 

önündeki engellerin önemli bir kısmı kalkmıĢ olacaktır; biliĢimsel gözetime yönelik 

teknolojiler gerçek bireyler tarafından olumlu yönleri ağır basacak Ģekilde 

kullanılabilecektir. Aksi takdirde, biliĢim teknolojileriyle güçlenen iktidarın bilgi 

edinerek gücünü arttırma unsuru olan gözetim, sessiz ve etkili bir toplumsal denetim 

aracı olarak küresel alanda kullanılmaya devam edecektir.    
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EK  - 1 

 

Anket Formu 

 

1. Cinsiyetini:  Kadın  Erkek 

2. YaĢınız:    18-24 25-34 35-44 45 ve üzeri 

3. Eğitim Durumunuz:   Ġlköğretim Ortaöğretim  Lisans Lisansüstü 

4. Gelir Durumunuz:      0-999 TL      1000-2999 TL     3000-4999 TL   

   5000 ve üzeri 

5. ĠĢiniz:  

6. Çocuğunuz var mı?  Evet  Hayır  

 

 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren 

Ne az 

ne çok 

Sık 

sık 

Her 

zaman 

7. Ġnterneti bilgi edinme amaçlı kullanırım. 
     

8. Ġnterneti iletiĢim amaçlı kullanırım. 
     

9. Ġnterneti alıĢveriĢ amaçlı kullanırım. 
     

10. Ġnterneti banka iĢlemleri için kullanırım. 
     

11. Sosyal paylaĢım ağlarında içerik 

paylaĢırım.      

12. Ġnternet gazeteleri, blog vb. alanlarda 

yorum yaparım.      

13. Cep telefonunun konuĢma özelliğini 

kullanırım.      
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14. Cep telefonunun mesajlaĢma özelliğini 

kullanırım.      

15. Cep telefonunun fotoğraf/video özelliğini 

kullanırım.      

16. Cep telefonumdan internete bağlanırım. 
     

17. Cep telefonunu navigasyon özelliğini 

kullanırım.      

18. Kredi kartı kullanırım.  
     

19. Ġnternet üzeriden alıĢveriĢlerde kredi kartı 

kullanırım.      

20. Ġnternet üzerinden alıĢveriĢlerde sanal kart 

kullanırım.      

 

(1=Kesinlikle Katılmıyorum; 2=Katılmıyorum; 3=Ne Katılıyorum Ne katılmıyorum; 

4=Katılıyorum; 5= Kesinlikle Katılıyorum) 

 
1 2 3 4 5 

21. Cep telefonlarıyla gönderdiğim tüm mesajların operatörlerin 

veritabanlarında depolandığını düĢünüyorum.      

22. Telefon dinleme faaliyetleri yalnızca Ģüpheli Ģahısları değil herkesi 

kapsıyor olabilir.      

23. Telefon konuĢmalarım dinleniyorsa cep telefonu kullanmaktan 

vazgeçerim.      

24. Uydular aracılığıyla evlerimizin içi bile görüntülenebiliyor olabilir. 
     

25. Kredi kartı bilgilerime ve alıĢveriĢ alıĢkanlıklarıma dair bilgileri 

alıĢveriĢ yaptığım tüm kurumsal Ģirketlerin bildiğini düĢünüyorum.      

26. ĠĢyeri, okul, alıĢveriĢ merkezi ve sokaklarda güvenlik kameraları 

sayesinde kendimi güvende hissediyorum.      

27. Sosyal paylaĢım ağlarındaki gizlilik ayarlarının kiĢisel verilerimi 

tamamıyla koruduğunu düĢünmüyorum.      
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28. Sosyal paylaĢım ağlarındaki paylaĢımlarım denetleniyorsa hesabımı 

kapatırım.      

29. ÇalıĢanların e-postaları iĢyerleri tarafından okunuyor ya da 

filtreleniyor olabilir.      

30. Bilgisayarımda internet üzerindeki tüm aktivitelerimi kayıt altına alan 

ve baĢka yerlere ileten casus bir yazılım olma ihtimalini oldukça yüksek 

görüyorum. 

     

31. Amaç her ne olursa olsun kiĢisel veriler izinsiz toplanmamalıdır. 
     

32. Ġnsanların vücutlarına çipler takarak onları takip etmek günümüzde 

gerçekleĢtirilebilir bir hadisedir.      

33. ġahsımla ilgili veriler toplanmakla kalmıyor, sürekli takip edilerek sık 

sık güncelleniyor olabilir.      

34. Eğitim, sağlık, güvenlik, aile, iĢ, haberleĢme, eğlence vb. verilerim, 

toplanıyor ve kurumlar arasında paylaĢılıyor olabilir.      

35. Toplanan kiĢisel veriler yetkisi olmayanlarla paylaĢılmamalı. 
     

36. Bireyler kimin tarafından gözetim altında tutulduğunu mutlaka 

bilmeli.      

37. Bireyler neden gözetim altında tutulduğunu mutlaka bilmeli. 
     

38. Gözetim uygulamalarının, suçluların yakalanmasında önemli bir rolü 

olduğunu düĢünüyorum.      

39. Suç oranının yüksek olduğu yerlerde toplumsal güvenlik için her birey 

mahremiyetinden taviz verebilmelidir.      

40. Gözetim uygulamalarının, caydırıcı olduğunu düĢünüyorum. 
     

41. Gözetim teknolojilerinin özgürlüğü kısıtladığını düĢünüyorum. 
     

42. Devlet ve devlete bağlı kurumlar gözetim teknolojilerini toplumun 

güvenliği için kullanırlar.      

43. Güvenlik hedefli bile olsa kiĢisel veriler bireyin haberi olmadan elde 

ediliyorsa bu mahremiyet ihlâlidir.       

44. Gerçekten güvenli bir ortam için kiĢisel alanımı daraltmaya razı 

olabilirim.      
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45. Devlet vatandaĢları hakkında bilgi edinerek kendi gücünü arttırır. 
     

46. Kar amaçlı kurumlar müĢterilerine en iyi ürün ya da hizmeti üretmek 

için onlar hakkında bilgi edinmeye çalıĢırlar.      

47. ġirketler kiĢisel verilerimizi rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve 

daha çok para kazanabilmek için kullanırlar.      

48. Kurumsal iĢletmeler çalıĢanlarını disipline etmek için gözetlerler. 
     

49. Suça eğilimi olmayan birey gözetimden çekinmez ki! 
     

50. YanlıĢ bir Ģey yapmasam da neden gözetlenmeye mecbur olayım!      
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