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GİRİŞ

Günümüz dünyasında geleceğin güvenliği hususunda artık sert güvenlik 
aparatları tek başına yeterli gözükmemektedir. Hiç görünmeyen bir ortamdan, 
uzaktan ve klavye başından bir devletin en mahrem konuları deşifre dilebil-
mektedir. Kaynağına ulaşılması oldukça güç olan ve devletlerarası yeni bir 
mücadele alanına dönen bu veri ekosistem hem yerel-küresel medyaları etki-
lemekte hem de birey ve devletlere yeni güvenlik tehditleri üretmektedir. Dev-
letlerin siber ordular kurduğu, hackerlarla işbirliği yaptığı bir konjonktürde 
insanlar, “bilgiye maruz bırakılmak” veya data-mining gibi yöntemlerle belirli 
gayeler doğrultusunda “kendileri farkına bile varmadan” yönlendirilebilmek-
tedir. Siber ordu kurmak Fransa örneğinde olduğu gibi artık uygulanan bir ger-
çekliğe dönüşmüştür. Bu bağlamda altyapısını oluşturmayan devlet neredey-
se saldırıya açık bir hedef konumuna düşmüştür. Yine örneğin Wikileaks ve 
Panama Belgeleri, uluslararası siyaseti şekillendiren bir misyonu beraberinde 
getirmiştir.
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Uluslararası İlişkilerde trollük, bir devletin hedefindeki devleti veya onun 
vatandaşlarını dezenformasyon, algı operasyonu ve bilgi sızdırma yöntemleri 
ile kendi amacı çerçevesinde yönlendirmesidir. Troll çeşitleri arasında; deği-
şiklik savaşları, uygun olmayan içerik yüklemek, yöntemleri kötüye kullanma, 
kafa ütüleme, yersiz eleştirme ve yaratıcı trollük bulunmaktadır.

ABD’nin son Başkanı Trump’ın seçiminde Rusyalı hackerların dahli ko-
nusu ile Başkan hala sorgulama geçirmektedir. Küresel rakip Rusya’nın seçim-
lere trol siyaseti üzerinden karıştığı ve Trump’ın seçilmesinde önemli bir rol 
oynadığı dile getirilmektedir. Bu meseleler öyle ki, Hollanda ve İngiltere gibi 
diğer devletleri de Rusya ile karşı karşıya getirebilmiştir. ABD’deki seçim sü-
resinde Facebook Eylül 2017’de Rusya menşeli siyasi reklamlar aldığını açık-
lamış, Google ve Twitter da benzer şekilde ciddi sayıda birçok reklamın sahte 
Rus hesapları tarafından alındığını dile getirmiştir. Yine, yaklaşık 10 milyona 
yakın Facebook kullanıcısının Rusya’nın fonladığı seçimle ilgili reklamları 
gördüğü şirket tarafından açıklanmıştır.

Bu çalışma Trollük meselesini Trump seçiminin yanı sıra dünyadan ör-
nekler vererek irdelemeyi hedeflemektedir. İddiası da odur ki, son devrim olan 
bilgi-bilişim gün geçtikçe yeni icatlarla hem fırsatlar hem de tehditler doğur-
maktadır; bu çerçevede Trollük artık yurt içi ve küresel siyasetin temel bir 
etkileyeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ayrıca günümüzde siber 
güvenliğin niçin temel Ulusal güvenlik meselelerinden biri olarak görüldüğü-
nü de yansıtmaktadır.

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİBER TEHDİTLER VE  
        TROLLÜK 

Alman sosyolog Ulrick Beck’in risk toplumu teorisine göre; toplum-
lar, modernleşmenin bir getirisi olarak daha önce karşılaşmadıkları bir takım 
problemlerle yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar.1 Risk toplumu modern toplu-
munun günümüze yansıyan sosyal, kültürel, çevresel, bilimsel yan etkilerine, 
tehlikelerine, tehditlerine ve risk unsurlarına maruz kalmaktadır.2 Beck’e göre; 

1 Komlik, Oleg: “Ulrich Beck has died. His powerful concept of ‘Risk Society’ is relevant 
as never before”, January 4, 2015, https://economicsociology.org/2015/01/04/ulrich-beck-
has-died-his-powerful-concept-of-risk-society-is-relevant-as-never-was-before/ (Erişim 
15.11.2018)

2 Çuhacı, Aysu: “Ulrick Beck’in risk toplumu kuramı”, Sosyoloji Dergisi, Sayı 14, Cilt 3,  
(2007), s. 129-158
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“Her şeyden önce, politik ve sosyolojik olarak kabul edilen ekolojik mesele, 
temel sivil hakların sistematik, yasallaştırılmış bir ihlaline odaklanmaktadır 
– vatandaşın yaşam hakkı ve bedensel zarardan kurtulma özgürlüğü… Eko-
lojik krizde; refah esnasında yastık altına inmiş ve gizlenmiş – sosyal olarak 
uzun vadeli yıkıcı etkileri bulunan ve fazlaca hafife alınabilen – temel hakların 
ihlali ile uğraşıyoruz.”3 Risk toplumu teorisinden hareketle söylenebilir ki; 
içinde bulunulan teknoloji çağında, elektronik sistemlerin ve akıllı cihazların 
miktarının ve kullanım sahasının arttığı bir gerçektir. Ancak bu gerçekliğin bir 
takım yan etkileri vardır ve bireyler-toplumlar-devletler, daha önceden tecrübe 
edilmeyen yeni tehdit ve art niyetli eylem türleri ile karşı karşıya kalmaktadır-
lar; bunlar siber saldırılar olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde kara, deniz, hava ve uzayın ardından beşinci savaş sahası 
olarak “siber uzay” gösterilmektedir.4 Devletler tıpkı diğer alanlardaki savaş-
lara yönelik hazırlıklar yaptıkları gibi bu yeni tür saldırı sahasını da domine 
etmeye veya en azından bir saldırı karşısında hazırlıksız yakalanmamaya ça-
lışmaktadır.

Bu tip tehditler yurt içinden gelebileceği gibi uluslararası bir düzeyde de 
olabilmektedir. Devletlerin karşı karşıya olduğu siber tehditler askeri, ekono-
mik, siyasi ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek, belki de durma 
noktasına getirebilecek bir boyuta ulaşabilmektedir. Hatta kitle imha silahları 
ile eşdeğer bir tehdit unsuru olarak tezahür etmiştir.5

Devletler, bulundukları pozisyona bir tehdit olarak gördükleri diğer ak-
törleri siber saldırılar vasıtasıyla yıldırmaya ve zayıf bir pozisyona düşürmeye 
çalışmaktadırlar. Siber saldırılar neticesinde, hedef alınan bir ülkenin stratejik 
organları, bankacılık sistemi, ulaşım ve iletişim altyapıları gibi en hayati or-
ganizasyonları felç edilebilmekte; kozmik bilgileri, kritik sanayi dataları ele 
geçirilebilmekte veya siyasi erkin mensupları bir takım kara propagandanın 
hedefi haline getirilebilmektedir.6

3 Beck, Ulrich. Ecological Enlightenment: Essays on the Politics of the Risk Society. 
Humanities Press. 1995, p. 8.

4 The Economist: “Cyberwar. War in the fifth domain”, July, 01, 2010, https://www.economist.
com/briefing/2010/07/01/war-in-the-fifth-domain (Erişim 18.11.2018)

5 Seren, Merve: “Siber tehditlerle mücadelede farkındalık ve hazırlık”, SETA Analiz, Sayı: 
183, Aralık 2016

6 BBC: “18 revelations from Wikileaks’ hacked Clinton emails”, 27 October 2016, https://
www.bbc.com/news/world-us-canada-37639370 (Erişim: 18.11.2018)
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Birleşmiş Milletler bilgi ve iletişim teknolojileri özel ajansı Uluslarara-
sı Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union – ITU) 
tarafından Küresel Siber Güvenlik Endeksi (Global Cybersecurity Index) ya-
yınlanmaktadır. İkinci kez 2017 yılında yayınlanan raporda devletlerin siber 
saldırılara karşı hazırlıkları, altyapı ve savunma kapasiteleri incelenmektedir. 
Singapur, siber saldırılara karşı en hazırlıklı ülke olarak listenin başındadır 
ve onu Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Listenin ilk 10’undaki 
diğer ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: Malezya, Umman, Estonya, Mauri-
tius, Avustralya, Gürcistan, Fransa ve Kanada. Rusya, endekste 11’nci sırada 
iken, Hindistan 25’inci, Almanya ve Çin 34’üncü, Türkiye ise 43’üncü sırada 
bulunmaktadır.7

Şekil 1: Küresel Siber Güvenlik Endeksi

Kaynak: Global Cybersecurity Index (GCI) – 2017

Ülkelerin Küresel Siber Güvenlik Endeksi’ndeki sıralamaları dikkate 
alındığında, siber uzay, devletler üzerinde konvansiyonel savaş alanından daha 
dengeli bir çatışma sahası olarak gözükmektedir. Zira tek kişilik (“lone wolf”) 

7 International Telecommunication Union: “Global Cybersecurity Index (GCI) 2017”, https://
www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf (Erişim: 17.11.2018); 
ayrıca Euronews: “Küresel Siber Güvenlik Endeksi açıklandı”, 05/07/2017 https://
tr.euronews.com/2017/07/05/kuresel-siber-guvenlik-endeksi-aciklandi (Erişim: 17.11.2018)
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bir eylem neticesinde hedefteki sistemlere büyük bir zarar verilebilmekte iken; 
geniş kapsamlı ve çok aktörlü bir saldırıyı engelleyen de tek kişi olabilmek-
tedir.8 Dolayısıyla siber uzay, devletlere belli bir oranda (iletişim ve altyapı 
yeterlilikleri denk kabul edildiğinde) risk ve fırsat eşitliği sunmaktadır.

CIA Eski Başkanı ve Savunma Bakanı Leon Panetta’nın 2012 yılında 
yaptığı bir konuşmada Amerikan halkını “siber Pearl Harbor” konusunda ikaz 
ederek, terörist bir grup yahut düşman devlet tarafından gelebilecek olan muh-
temel bir siber savaşa dikkat çekmiştir.9 Hatta Trump döneminde açıklanan 
ulusal güvenlik stratejisinin son versiyonunda, Rusya ve Çin kastedilerek: 
“ABD’nin güvenliğini ve gelişimini sarsmaya çalışıyorlar. Askeri güçlerini ar-
tırıyorlar, bilgi ve dataları kontrol altına alarak kendi halklarını baskı altında 
tutuyor, etkilerini artırıyorlar. Rusya elde ettiği bilgileri dünyanın farklı bir-
çok bölgesindeki toplumların görüşlerini etkilemek amacıyla siber saldırıla-
ra dönüştürüyor. Rusya’nın bu etki çabaları korkak istihbarati operasyonlara 
dönüşüyor ve devlet destekli medya ile sahte online karakterler, üçüncü parti 
arabulucular, paralı sosyal medya kullanıcıları ya da troller oluşturuyorlar” 
denmiştir.10 Siber tehdit algılamasından hareketle Fransa, Çin11 ve Türkiye12 
gibi ülkeler kolluk kuvvetleri bünyesinde hacker istihdam etmeye başladılar. 
Fransa Eski Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, siber saldırıların konvansi-
yonel silahlarla yapılan saldırılar gibi değerlendirilerek savaş sebebi olabilece-
ğini ve geçtiğimiz yüzyılda havacılık ve uçakların savunma sanayiini yeniden 
belirlemiş olduğu gibi, günümüzde de siber savunma ve saldırıların savaş sa-
natına yeni boyutlar kazandırdığını söylemiştir.13

8 Güntay, Vahit, “Siber uzay ve güvenlik politikası üzerine teorik bir yaklaşım”, Siber 
Politikalar Dergisi, Sayı 2, Cilt 4, (2017)

9 Seren, Merve: “Siber tehditlerle mücadelede farkındalık ve hazırlık”, SETA Analiz, Sayı: 
183, Aralık 2016

10 Sputnik: “Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıkladı: Meydan okuyan rakiplerimiz, Rusya 
ve Çin”, 18.12.2017, https://tr.sputniknews.com/abd/201712181031455005-trump-ulusal-
guvenlik-stratejisi/ (Erişim: 19.11.2018)

11 Karar Gazetesi: “Trol orduları medya tekellerini yendi”, 18.12.2016, http://www.karar.com/
dunya-haberleri/trol-ordulari-medya-tekellerini-yendi-342462 (Erişim: 19.11.2018)

12 Güneş Gazetesi: “Türkiye›nin siber ordusu kuruldu, 500 beyaz hacker ile imzalar atıldı, 18 
Kasım 2017, http://www.gunes.com/gundem/turkiyenin-siber-ordusu-kuruldu-500-beyaz-
hacker-ile-imzalar-atildi-832040 (Erişim: 20.11.2018)

13 Anadolu Ajansı: “Fransız ordusu siber operasyonlar komutanlığı kuruyor”, 12.12.2016, 
https://www.ntv.com.tr/dunya/fransiz-ordusu-siber-operasyonlar-komutanligi-
kuruyor,SngsVZu24EmrDpAbgmp_ZA (Erişim: 21.11.2018)
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Ticari rekabetin çok hızlı yaşandığı günümüz konjonktüründe şirketler 
de artık siber saldırılardan nasibini almaktadır. O sebeple uğranılan veya olası 
saldırılara karşı sistemlerini sürekli biçimde geliştirmelidirler. Bu bağlamda 
2017-2018 farkı şu örnekte görülebilir: “Trend Micro Güvenlik Araştırmaları 
Başkan Yardımcısı Rik Ferguson işletmeler için en büyük etkiye sahip olacak 
gelecek tehditleri tespit etmek için yaptıkları çalışmalar sonucunda önümüz-
deki yıl hangi güvenlik açıklarının en büyük dalgalanmayı sağlayacağını tah-
min ettiklerini belirtiyor. Ferguson sözlerine şöyle devam ediyor: ‘2017’deki 
birçok yıkıcı siber saldırı, çok daha önceden fark edilip, önüne geçilebilecek 
güvenlik açıklarından kaynaklandı. Kurumsal saldırı alanlarının genişlemesi 
ve buna bağlı olarak çoğalan güvenlik açıkları sebebiyle bu eğilimde artış ya-
şanmasını bekliyoruz. Bu yüzden şirketler, 2018 siber güvenlik planlarını Ge-
nel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gölgesinden hazırlarken, güvenlik açığı 
yönetimine ağırlık vermelidir.”14

1.1. Trollük

Siber saldırıların bir türü de “trol hesaplar” vasıtasıyla yapılmaktadır. 
Trolün kelime anlamı ile ilgili çeşitli açıklamalar olmakla birlikte ilki, İskan-
dinavya folklorunda genellikle dev ya da cüce olarak resmedilen, mağaralarda 
yaşayan efsanevî, çirkin bir yaratıktır.15 Diğer bir anlamının ise; bu kavramın 
balıkçılıkta yer alan ‘trol avcılığından’ geldiği yönündedir.16 Ancak trole dair 
kesin bir kavramsal tanımlama henüz yapılmış değildir. Çevrimiçi hesaplarda 
kullanılan trol kavramı ise; insanları tahrik ederek ve kızgınlıkla yazılmış ce-
vaplar vereceklerini umarak, e-posta veya çevrimiçi grup mesajları göndermek 
olarak tarif edilir. Bu kullanıcı tipi genelde sahte hesap şemsiyesi altında di-
ğer kullanıcıları aldatmak, kızdırmak, kışkırtmak amacıyla tahrik eden; sosyal 
medya platformlarına sahte veya çarpıtılmış enformasyon süren kullanıcı tipi-
ne verilen genel bir isimlendirmedir.17

14 Hürriyet: 2018’de tüm dünyayı bekleyen siber tehditler, 28.12.2017, http://www.hurriyet.com.
tr/teknoloji/2018de-tum-dunyayi-bekleyen-siber-tehditler-40692780 (Erişim: 22.11.2018)

15 Mutlu Binark, Şule Karataş, Tuğrul Çomu, Eray Koca, “Türkiye’de Twitter’da trol 
kültürü”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı: 135, (2015), s. 124-157 https://www.academia.
edu/22843836/T%C3%BCrkiyede_Twitterda_Trol_K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC 
(Erişim: 22.11.2018)

16 Binark, Mutlu; Karataş, Şule; Çomu Tuğrul; Koca, Eray, “Türkiye’de Twitter’da trol 
kültürü”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı: 135, (2015), s. 124-157, https://www.academia.
edu/22843836/T%C3%BCrkiyede_Twitterda_Trol_K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC 
(Erişim: 22.11.2018) 

17 Doğan, Dilek; Çınar, Mehmet; Seferoğlu, Süleyman Sadi: “Sosyal medyanın karanlık yüzleri 
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Trollük kavramı tek bir grubu veya eylemi ifade etmek için kullanılan 
bir kavram değildir. Farklı profildeki kullanıcılar ve amaçlar bütününe verilen 
genel bir tanımlamadır. Troller parodi veya sahte hesap olabileceği gibi, kısıtlı 
bilgi veya art niyetle diğer kullanıcıları aldatan, yönlendiren gerçek hesapların 
da trollük yapabildiği görülmektedir. Trolleme çeşitleri şu şekildedir; değişik-
lik savaşları, uygun olmayan içerik yüklemek, diğer kullanıcıları aldatma/yön-
lendirme, yöntemleri kötüye kullanma, kafa ütüleme, yersiz eleştirme ve ya-
ratıcı trollük. Fark edilmektedir ki, trolleme, hemen hemen tüm sosyal medya 
kullanıcılarının etkilenebileceği bir eylem türüdür. Ancak burada ele alınmak 
istenen türü ise uluslararası düzeydeki amaçlara hizmet eden, bir ülkenin dış 
politika hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren, uluslararası ilişkilerde bir 
araç olarak kullanılan trollerdir.

Uluslararası ilişkilerde trollük; bir devletin veya çıkar grubunun, hedefte-
ki yapıyı veya devleti kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmesi adına yap-
tığı her türlü dezenformasyon, algı operasyonu ve bilgi sızdırmayı kapsayan 
faaliyetler bütünüdür.

Bu noktada daha profesyonel amaçlara hizmet eden, stratejik hamleler 
mevcuttur. Saldırılar; kimi zaman Wikileaks18 ve Panama Papers19 olaylarında 
olduğu gibi ülkenin siyasal erkini hedef alırken, kimi zaman da Cambridge 
Analytica20 olayında olduğu gibi halkın kendisini hedef alabilir.

trollerle ilgili bir inceleme”, Eğitim Teknolojileri Okumaları, (2015), Bölüm: 45, s. 887-915,
 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_ETO2017_Bolum45_887-915_Troller.pdf 

(Erişim: 22.11.2018)
 Mercimek, Barış; Dulkadir Yaman, Nihal; Kelek, Aydın; Odabaşı, H. Ferhan, “Dijital 

dünyanın yeni gerçeği: troller”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016), Cilt 6, 
Sayı 1, s. 67-77, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/200425 (Erişim: 22.11.2018)

18 Whittaker, Francis, “What Is WikiLeaks? Everything you need to know”, April 30, 2018, 
https://www.nbcnews.com/storyline/smart-facts/what-wikileaks-everything-you-need-
know-n869556 (Erişim: 22.11.2018)

19 Keskinoğlu, Mücahid: “Panama Belgeleri ve Küresel Yozlaşma”, 5 Nisan 2016, https://www.
stratejikortak.com/2016/04/panama-belgeleri-kuresel-yozlasma.html (Erişim: 22.11.2018)

20 The Guardian: “Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica 
in major data breach”, https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-
analytica-facebook-influence-us-election (Erişim: 23.11.2018)
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2. ABD BAŞKANLIĞINA TRUMP’IN SEÇİMİ VE    
        ULUSLARARASI TROLLERİN İLİŞKİSİ 

Kasım 2016’da yapılan ABD seçimlerinde Donald Trump, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin 45. Başkanı olarak seçildi fakat seçimlerden önce başlayan 
Rusya’nın seçimlere müdahil olduğu yönündeki tartışmalar hâlâ sürmektedir. 
Aslında bu mesele bir tartışma boyutundan çıkıp, Başkan Trump’ı da kapsaya-
cak bir soruşturma sürecine girmiş bulunmaktadır. Son dönemde ise Trump’ın 
başkanlıktan azil süreci (“impeachment process”) konuşulmaktadır.21 Başkan 
Trump da soruşturma sürecine ilişkin olarak, “Benimle ilgili görevden azil sü-
reci başlarsa piyasalar çöker” açıklamasında bulunmuştur.22

Seçimlerden önce Trump ve Rusya ilişkilerine dair ortaya atılan iddialar, 
Trump’ın seçimden galip gelmesiyle birlikte ABD’deki istihbarat örgütlerinin 
iddiaların üzerine daha detaylı bir şekilde gitmelerine neden olmuştur. Yapı-
lan araştırma ve incelemeler neticesinde, Trump’ın kampanya takımından bazı 
isimlerin Rus işadamları, hackerlar ve devlet görevlileriyle bağlantıları ortaya 
çıkarılmıştır.23

7 Ekim 2016 tarihinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve İstihbarat Birimleri 
Ofisi, Amerikalı birey ve kurumların birçok mailinin Rusya tarafından hackle-
diğinden “oldukça emin” olduğunu belirtmiştir ve bunların içerisinde Ameri-
kan siyasi otoritelerinin de bulunabileceğini açıklamıştır.24

ABD seçimlerine Rusya’nın trol hesaplar vasıtasıyla müdahil olduğuna 
yönelik ciddi araştırmalar ve soruşturmalar devam ederken çevrimiçi payla-
şım platformu Twitter, Rusya ve İran’ın desteklendiğinden şüphelenilen trol 
hesaplar tarafından paylaşılan 10 milyondan fazla tweeti ve boyutu 360 GB’yi 
(gigabyte) aşan materyali kamuoyu ile paylaşmıştır.

Twitter verileri ilk olarak ABD’li düşünce kuruluşu Atlantic Council ile 
paylaştı. Düşünce kuruluşunun internet sitesi Medium’da yayınlanan rapora 
göre trol ordusunun attığı tweetler en çok ABD içinde ses getirdi. Başka ülke-
lerde ise kamuoyunda ABD’deki kadar etkili olmamıştır.
21 Anadolu Ajansı “ABD’yi Büyük Bir Siyasi Kriz Bekliyor”, 02.09.2018, https://www.aa.com.

tr/tr/dunya/abd-yi-buyuk-bir-siyasi-kriz-bekliyor/1244394# (Erişim: 24.11.2018)
22 BBC Türkçe “Trump Hakkında Görevden Azil Süreci Başlarsa Piyasalar Gerçekten De 

Çöker Mi?”, 24.08.2016, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45292535 (Erişim: 
24.11.2018)

23 Kanat, Kılıç Buğra; Diptaş, Serra; Hannon, Jackson; Durden, Lesley K., “Trump’ın Bir Yılı”, 
(SETA Kitap İstanbul:, 2018),  s. 127.

24 Trump’ın Bir Yılı s. 128
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Raporda “Öncelikli amaçlardan biri ABD Başkanlık seçimine müdahale 
etmek ve Hillary Clinton’ın başkan seçilmesini engellemekti. Ama ABD’deki 
kutuplaşmış online toplulukları daha da bölmek ve ABD kurumlarına güveni 
zedeleme amacı da taşıyordu” ifadeleri de kullanılmıştır.

İran bağlantılı troll hesapların daha çok İran hükümetinin propagandasını 
yaymaya yönelik paylaşımlar yaptığı, Rusya bağlantılı troll hesapların ise kar-
şıt görüşlerle ilgili mesajlar atarak hali hazırda kutuplaşmış olan sosyal medya 
kullanıcılarını arasındaki uçurumu daha da derinleştirmeye yönelik bir yol iz-
lediği belirtilmiştir.25

Çevrimiçi paylaşım platformu Facebook da yaptığı açıklamada Rusya 
merkezli 100 bin dolar değerindeki bir operasyon kapsamında Mayıs 2017’ye 
kadar iki yıl boyunca platformunda göç, ırk ve eşcinsel hakları gibi sosyal ve 
politik konulara ilişkin ayrıştırıcı reklamların 470 adet sahte hesaptan 3 bin 
adet verildiği belirtilmiştir.

Son 2 yıl içinde Rusya merkezli operasyonlar kapsamında Amerikan siya-
setiyle ilgili olarak gönderilen 800 bin mesajın 126 milyon Amerikan vatanda-
şına ulaştığını açıklamıştır. Facebook, gönderimlerin Kremlin ile bağlantılı bir 
Rus şirket tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Google ise Rusya’daki 
internet trollerinin aynı gün içinde YouTube’da 18 farklı kanaldan bin adet vi-
deo yüklediğini söylemiştir. Twitter ise Rusya ile bağlantılı olan 2.752 hesabı 
askıya aldığını açıklamıştır.26

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın kazanmasına yardımcı 
olmak için Rusya’nın seçimlere siber saldırılar ile müdahale ettiği iddialarını 
konu alan ‘Rusya’nın siber gücü ABD’yi nasıl işgal etti?’ ve ‘Rusya ABD’de 
seçimlere nasıl müdahale ediyor? ABD bu müdahalelerle nasıl savaşıyor?’ baş-
lıklı makaleleri de içeren ‘Rusya’nın Karanlık Sanatları’ yazı dizisiyle ulusla-
rarası habercilik dalında Pulitzer Ödülü’nün sahibi olmuştur.

“Rusya’nın Karanlık Sanatları” yazı dizisi, trol ordularının yükselişi, stra-
tejik dezenformasyon ve Rusya’nın 2016 seçimlerine siber saldırılar yoluyla 
müdahalesi gibi konuları içeren yazılardan oluşmaktadır.27

25 BBC Türkçe: “Twitter, Rusya ve İran bağlantılı troll hesapların attığı 10 milyondan fazla 
tweeti paylaştı”, 18.10.2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45897313 
(Erişim: 24.11.2018)

26 BBC Türkçe: “Facebook: Rusya’nın seçim propagandası 126 milyon Amerikalıya ulaştı”, 
31.10.2017, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41813128 (Erişim: 24.11.2018)

27  Sputnik News: “‘Rus müdahalesini’ yazan New York Times’a Pulitzer ödülü”, 11.04.2017, 
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Şekil 2: Trump’ın seçimine ilişkin Rusya İnternet Araştırma Ajansı ile 
bağlantılı bir hesabın bir tweeti

Bu tweette Trump destekçilerinin medyanın gösterdiğinden çok daha faz-
la olduğu iddia ediliyor.28

https://tr.sputniknews.com/abd/201704111028020338-rus-mudahalesini-yazan-new-york-
times-pulitzer-odulu/ (Erişim: 24.11.2018)

 Ayrıntılı bilgi için bkz. The New York Times: “Russia’s Dark Arts”, https://www.nytimes.
com/series/russias-dark-arts (Erişim: 24.11.2018)

28 BBC Türkçe: “Twitter, Rusya ve İran bağlantılı troll hesapların attığı 10 milyondan fazla 
tweeti paylaştı”, 18.10.2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45897313 
(Erişim: 24.11.2018)
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Veri analizi şirketi olan Cambridge Analytica’nın yöneticisi Alexan-
der Nix, Donald Trump’ın Rebekah Mercer gibi önde gelen sponsorlarını da 
kapsayan bir grup kişiye Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın Hillary 
Clinton’ın kişisel mail hesabını hacklediğini ve ele geçirdiği mailleri Trump 
kampanyasında kullanılmak üzere bir veri tabanına aktarabileceklerini söy-
lediği mailler atmıştır.29 Maillerin hacklemesi sonucunda elde edilen bilgiler 
Wikileaks’e verildi ve bu bilgiler Kasım 2016 seçimlerine Trump’ın lehine bir 
müdahale için kullanılmıştır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seçimleri etkileme emrini bizzat 
verdiği 6 Ocak tarihli istihbarat raporunda yer almıştır. Raporda yer alan ifade-
lere göre Rusya’nın kısa ve uzun vadede iki amacı vardır. Birincisi; Amerikan 
halkının demokratik sürece yönelik güvenlerinin sarsılması, ikincisi ise; Hil-
lary Clinton aleyhinde yapılacak bir kara propaganda ile başkanlık yarışındaki 
şansını azaltılmasıdır.30 Ancak rakibinin açıklarını bulup siyasi bir malzeme 
yapmak konusunda Hillary Clinton’ın da Donald Trump aleyhinde bir takım 
girişimleri olduğu sonradan ortaya çıkmıştır.31

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesinin iki odak noktası vardır. Birin-
cisi; Hillary Clinton gibi siyasi aktörlerin aleyhinde yapılacak bir kara propa-
ganda ile kamuoyu vicdanında negatif bir etki yaparak oy kaybına uğramasını 
sağlamaktır32, ikincisi ise; Facebook33 ve Twitter34 gibi çevrimiçi platformlarda 
gerek troller gerekse de reklamlar vasıtasıyla kişiye özel bir propaganda yapı-
larak seçmen davranışının etki altına alınmasıdır.

FBI direktörü Christopher A. Wray yaptığı açıklamada, 2020 başkanlık 
seçimleri için Rus müdahalesinin yine söz konusu olduğunu ve önlem alınması 
gerektiğini söylemiştir. Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ise Rusya’nın 

29 Trump’ın Bir Yılı s. 136
30 Trump’ın Bir Yılı, s. 128
31 Trump’ın Bir Yılı, s. 135
32 The New York Times: “How the U.S. Is Fighting Russian Election Interference”, 02.08.2018, 

https://www.nytimes.com/2018/08/02/us/politics/russia-election-interference.html (Erişim: 
24.11.2018)

33 The New York Times: “Fake Russian Facebook Accounts Bought $100,000 in Political Ads”, 
06.09.2017, https://www.nytimes.com/2017/09/06/technology/facebook-russian-political-
ads.html (Erişim: 25.11.2018)

34 BBC: “Twitter, Rusya ve İran bağlantılı troll hesapların attığı 10 milyondan fazla tweeti 
paylaştı”, 18.10.2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45897313 (Erişim: 
25.11.2018)
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ABD’de gündem olan konulara ilişkin sosyal medya mecralarını kullanarak 
propaganda yaymaya çalıştığını ve Rusya’nın ABD içindeki sosyo-politik 
kutuplaşmaları körüklemeyi ve bu durumu lehine çevirmeyi amaçladığını 
savunmuştur. İstihbarat yetkilileri ve hukukçular ise seçmenlerin tercihlerini 
açıklamalarının baskı altına alınması, illegal kampanyaların finanse edilmesi, 
oylama sistemlerinin altyapılarına ve siyasi aktörlerin hesaplarına gerçekleşti-
rilen hacker saldırıları gibi faaliyetleri, seçimleri manipüle etmeyi amaçlayan 
eylem türleri olarak nitelendirmişlerdir.35 Amerikalı yetkililerin seçimlere mü-
dahale noktasında en çok endişe ettikleri alanın seçim makinelerine (“voting 
machines”) yapılacak bir dış müdahale olduğunu görmekteyiz. Ancak Rus-
ya’nın ABD seçimlerine müdahalesinin seçmen oy kullanmaya gitmeden önce 
bittiğini söylememiz mümkündür. Zira Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale 
sürecinde asıl hedefi makineler değil, insan zihni olmuştur.

Rusya’nın seçmen davranışını etkileyen, hatta istediği doğrultuda yön-
lendirmesini sağlayan müdahalesinin ne şekilde yapıldığına bakacak olursak 
“data-mining”36 olarak isimlendirilen bir yöntem karşımıza çıkmaktadır. Bu 
yöntemle öncelikli olarak hedefteki seçmen kitlesinin bilgileri toplanıyor ve 
detaylı bir şekilde analiz ediliyor. ABD seçimlerinde bilgileri analiz edilen seç-
men miktarının ilk önce 50 milyon kişi, ardından da 87 milyon kişi37 olduğu 
belirtilmiştir.38 Zaman geçtikçe kabul edilen rakamın artması karşı karşıya olu-
nan durumu daha da belirsizleştirmektedir. 

Amerikan vatandaşlarının sosyal medya aracılığı ile kişisel bilgilerinin 
elde edilmesi ve Donald Trump lehine yapılan bir seçim propagandasına ma-
ruz kalmasının arkasında Cambridge Analytica isimli bir veri analizi şirketi-
nin olduğu bilinmektedir.39 Donald Trump’ın seçim stratejisinde baş stratejist 

35 The New York Times: “How the U.S. Is Fighting Russian Election Interference”, 02.08.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/08/02/us/politics/russia-election-interference.html (Erişim: 
24.11.2018)

36  Ayrıntılı bilgi için bkz: http://blog.euromsg.com/data-mining-veri-madenciligi-nedir/ 
37 The Guardian: “Facebook to contact 87 million users affected by data breach”, 08.04.2018,
 https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/08/facebook-to-contact-the-87-million-

users-affected-by-data-breach (Erişim: 26.11.2018)
38 BBC Türkçe: “5 soruda Facebook verilerini ‘usulsüz kullanmakla’ suçlanan Cambridge 

Analytica”, 20.03.2018,
 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43469094 (Erişim: 26.11.2018)
39 The New York Times: “How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions”, 

17.03.2018,https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-
campaign.html (Erişim: 26.11.2018)



51Security of the Future

olarak görev yapan Steve Bannon ile Cambridge Analytica ismindeki şirketin 
çok yakın bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Bahsi geçen bu şirket, iş dün-
yası ve siyasi partilere hizmet sunan, “tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını 
değiştirmek isteyen” bir veri analiz şirketidir. Tüketici verilerini analiz edip, 
davranış bilimini kullanarak kuruluşların pazarlama araçlarıyla hedef kitlesi 
olarak belirleyeceği kişileri tespit edebildiğini iddia etmektedirler.40

Cambridge Analytica bir şirket olarak Facebook ile çalışıp yüklü miktar-
da para vermektense Facebook ile anlaşmayı bir Rus akademisyen aracılığıyla 
yapmıştır ve “akademik çalışma” adı altında 200-300 bin $ gibi bir meblağ 
ödeyerek yaklaşık 90 milyon kişinin data bilgisini elde etmiştir. Facebook ve 
Cambridge Analytica isimli şirketi tartışmaların odağına koyan mesele ise bu 
datanın üçüncü tarafların haberi olmaksızın elde edilmiş olmasıdır. Facebo-
ok’ta kullanılan bir kişilik testi uygulamasını indiren kullanıcılara kişi başı 
1-2 $ ödenmiştir. Ancak bu uygulamayı hiç indirmemiş veya kullanmamış 
kullanıcıların bilgileri ise uygulamayı indiren arkadaşlarının üzerinden alın-
mıştır, yani üçüncü tarafların haberi olmaksızın milyonlarca kişiyi kapsayacak 
bir data çalışması yapılmıştır. Facebook’ta usulsüz veri toplandığı iddialarını 
ifşaa eden Cambridge Analytica’nın eski bir çalışanı olan Christopher Wylie, 
bu kişisel bilgilerin çoğunun izinsiz ele geçirildiğini söylüyor. Wylie, Camb-
ridge Analytica’nın seçim sandıklarındaki tercihleri etkileyebilecek ve öngö-
rebilecek güçlü bir yazılım kullandığını ifade etti ve sistemi ‘tam teşekküllü 
propaganda makinesi’ olarak tanımladı.41 Elde edilen datanın analizi ve karak-
ter haritalamasından sonra, bu tam teşekküllü propaganda makinesi Trump’ın 
seçim kampanyasını ‘kişiye özel olarak’ yapmıştır ve aslında yapılan bu işlem 
bir seçim propagandası değil, Amerikan seçmenini Trump’ın seçim kampan-
yasına maruz bırakmaktır.

Channel 4 News’in gizlice kayıt altına aldığı bir takım görüşmelerde 
Cambridge Analytica’nın eski CEO’su Alexander Nix’in (soruşturma süre-
cinden ötürü şirket tarafından görevinden alındığı açıklandı), Trump’ın seçim 
kampanyasına ilişkin çok detaylı bir takım konuşmalar yaptığı gözükmektedir. 
Kaydedilen gizli görüntülerde Nix, yaptıkları çalışmalar sonucunda Donald 

40 BBC Türkçe: “5 soruda Facebook verilerini ‘usulsüz kullanmakla’ suçlanan Cambridge 
Analytica”, 20.03.2018,

 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43469094 (Erişim: 26.11.2018)
41 The Guardian: “Christopher Wylie: ‘The fashion industry was crucial to the election of Donald 

Trump’, 29.11.2018, https://www.theguardian.com/fashion/2018/nov/29/christopher-wylie-
the-fashion-industry-was-crucial-to-the-election-of-donald-trump (Erişim: 26.11.2018)
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Trump’ın Hillary Clinton’dan 3 milyon daha az oy almasına rağmen, seçmen-
ler kurulu (“electoral college”) sistemi sebebiyle Trump’a başkanlık seçimini 
kazandıran üç eyalette alınan kırk bin oyda etkili olduklarını birinci ağızdan 
anlatmaktadır.

Şirketin Trump karşıtı adaylara yönelik olarak ise vekil kuruluşların 
(“proxy organizations”) kullandığını söylemiştir. Sivil toplum örgütleri, hayır-
sever veya aktivist gruplar vasıtasıyla muhalif adaylar aleyhinde olacak negatif 
materyallerin çevrimiçi paylaşım siteleri üzerinden yayılmasını sağladıklarını 
ifade etmiştir.42

Aslında Nix’in bahsettiği bu yöntem tam anlamıyla bir profesyonelleşti-
rilmiş trol faaliyetidir. Şirket, öncelikle yaklaşık 90 milyon Amerikan vatan-
daşının kişisel bilgilerini önemli bir bölümünün haberi olmadan elde etmiş, 
bu bilgileri analiz ettikten sonra çevrimiçi platformlarda kullanılmak üzere 
finanse ettiği vekil kuruluşlar eliyle seçimlere yönelik bir takım faaliyetler yü-
rütmüştür.

Şekil 3: Trump’ın seçimi sürecinde gizli bir çekim ve gerçek dünya

Kaynak: The Channel 4 News

42 The Channel 4 News: “Exposed: Undercover secrets of Trump’s data firm”, 20.03.2018, 
https://www.channel4.com/news/exposed-undercover-secrets-of-donald-trump-data-firm-
cambridge-analytica (Erişim: 26.11.2018)

 Alexander Nix’in Channel 4 News tarafından kaydedilen gizli görüntüleri için bkz: The 
Channel 4 News: “Cambridge Analytica Uncovered: Secret filming reveals election tricks”, 
19.03.2018, https://www.youtube.com/watch?v=mpbeOCKZFfQ (Erişim: 26.11.2018)
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Yukarıdaki görselde, Alexander Nix (Gözlüklü şahıs), Channel 4 News’in 
gizli çekimlerinde şirketinin ne gibi tuzaklar hazırlayabileceğini anlatıyor43

Cambridge Analytica tarafından yürütülen ve çevrimiçi platformlar aracı-
lığıyla yapılan bu kampanya sürecinin 2 hedef kitlesi var:

•	 Trump’a oy verme potansiyeli olan seçmen kitlesi.

Örneğin; muhafazakar beyazlar (“white supremacy supporters”), dindar 
Hristiyanlar ve kırsal kesimde yaşayan seçmenler gibi.

•	 Trump’a oy verme potansiyeli olmayan seçmen  kitlesi.

Örneğin; Afro-Amerikalı, göçmen ve şehirde yaşayan seçmenler gibi.

Yapılan data-mining analizleri sonucunda Trump’ın seçim kampanyası, 
oy verme potansiyeli olan seçmene yönelik, kişiye özel olarak ve pozitif an-
lamda yapıldı.

Trump’a kesinlikle oy verme ihtimali olmayan seçmen kitlesine ise umut-
suzluk ve negatif anlamda yoğun bir şekilde propaganda faaliyeti yürütüldü. 
Nihayetinde bu kitlenin ne olursa olsun Trump’ın seçileceği düşüncesine kapı-
lıp seçimlere katılım haklarını kullanmamaları sağlandı. Bu noktada kampan-
yanın çift yönlü (“double-effect”) yaptığı söylenebilir.

3. ULUSLARARASI TROLLERE ÖRNEKLER

Çevrimiçi paylaşım sitelerinin coğrafi sınırları, zamanı ve mekânı etki-
siz kılan bir işleyişi vardır. Bir kimse evinde oturup ailesiyle vakit geçirirken, 
dünyanın öbür ucundaki olumlu ya da olumsuz bir gelişmeden haberdar ola-
bilmekte, okuduğu metin, gördüğü görsel bünyesini etkileyebilmektedir. Ya da 
tüm bu etkileşimi başlatan kişi kendisi olabilmektedir. Uluslararası trollerin 
çalışma mantığı esas olarak buradan gelmektedir.44

Sosyal paylaşım sitelerinde önüne geçilmesinin veya kontrol altına alın-
masının neredeyse imkânsız olduğu trol hesaplar ve trollemenin, uluslararası 
ilişkilerde bir aktör ve yöntem olarak her geçen gün kullanım sahası genişle-

43 The Channel 4 News: “Cambridge Analytica Uncovered: Secret filming reveals election 
tricks”, 19.03.2018, https://www.youtube.com/watch?v=mpbeOCKZFfQ (Erişim: 
26.11.2018)

44 Aljazeera Türk: “Putin›in ‘trol fabrikası’”, 01.04.2015, http://www.aljazeera.com.tr/haber/
putinin-trol-fabrikasi (Erişim:27.11.2018)
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mektedir. Uluslararası platformlarda trol hesaplar veya trolleme farklı amaçla-
ra hizmet etmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

Gelinen noktada birtakım sosyal-siyasal aktörlerin çevrimiçi platform-
larda trol ekiplerini istihdam ederek bir araç olarak kullandığı ve bu sayede 
kamuoyunu istedikleri doğrultuda yönlendirdiklerine dair çeşitli örnekler mev-
cuttur. Yapılan bu girişimler, gerçekleştirilmek istenen amaca yönelik olarak 
basit yada kompleks bir yapıda karşımıza çıkabilmektedir. ABD seçimlerine 
yapıldığı gibi çok boyutlu bir girişim söz konusu ise, geniş bir seçmen kitlesi-
nin kişilik analizinin yapılması gerekmektedir. Ya da Amerikan halkının hasta-
lıklarla mücadelede etkin bir yöntem olarak kullanılan aşıya yönelik güveninin 
sarsılması hedefleniyorsa, kamuoyunu yönlendirmek amacıyla trol hesaplar 
açılması yeterli olabilmektedir.45

Resmi hesapların ve gerçek kişilerin de kamuoyunu kendi lehine yönlen-
dirmek amacıyla bilerek ve isteyerek yalan haber yaydıkları görülmektedir.46

Uluslararası troller, genelde sosyo-politik meselelere dair bir hareketlilik 
sergilemektedirler. Ancak bu her zaman bir üst otoritenin yönlendirmesi ne-
ticesinde olmayabilmektedir. Makedonya’nın 45 bin nüfuslu küçük bir şehri 
olan Veles’te yaşayan işsiz gençler, çevrimiçi paylaşım sitelerinde ilk başta 
sporcu diyetleri, güçlü motorlara sahip araba markaları ve güzellik tüyolarıyla 
ilgili popüler makaleler yayınlamışlardır fakat bir noktadan sonra ABD politi-
kasının çok daha fazla etkileşim aldığını fark etmişlerdir.47 Yeni strateji olarak 
yoğun bir etkileşim elde etme amacıyla dikkat çeken fakat doğruluk kaygısı 

45 teyit.org: “Araştırma: Twitter botları ve Rus troller aşılar hakkında yanlış bilgi yayıyor”, 
22.09.2018, https://teyit.org/arastirma-twitter-botlari-ve-rus-troller-asilar-hakkinda-yanlis-
bilgi-yayiyor/ (Erişim: 27.11.2018)

46  İsrail ordusu sözcüsünün “arbede esnasında” öldüğünü açıkladığı Filistinli bir engelli 
gencin İsrail askerleri tarafından metrelerce uzaktan ateş edilerek gerçek mermiyle başından 
vurulduğu görüntüler bir süre sonra ortaya çıktı. Ayrıntılı bilgi için bkz. The Haaretz: 
“Palestinian man said killed by Israeli Forces in West Bank clashes”, 04.12.2018, https://
www.haaretz.com/israel-news/palestinian-man-said-killed-by-israeli-forces-in-west-bank-
clashes-1.6718706 (Erişim: 09.12.2018)

 The Haaretz: “Israel said a Palestinian was killed in clashes. a video shows he was shot in the 
back”, 09.12.2018,

 https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-video-shows-palestinian-
shot-in-the-back-contradicting-israeli-account-1.6725588?fbclid=IwAR3GiWMNMvGniW
Ay5jQPOsqKXF_OrNOv02zvZt5c3N-2du5G-RrdoaOjXmU (Erişim: 09.12.2018)

47  Arslan, Alp Cenk: “Veles şehrinin zengin çocukları”, 25.10.2018, https://medium.com/@
alpcenkarslan/veles-%C5%9Fehrinin-zengin-%C3%A7ocuklar%C4%B1-a338086d2e3 
(Erişim: 27.11.2018)
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da olmayan sahte haber üretmeye başlamışlardır. WTOE 5 News sitesinin Pa-
pa’nın, Trump’ın ABD başkanı olması için en iyi aday olduğu gerekçesiyle 
desteklediği yönündeki haberi bunlardan sadece biridir.48

Uluslararası gündemdeki tüm gelişmeler trollerin dezenformasyon ve algı 
yönetimi faaliyetleri için birer hedef haline gelebilmektedir. İngiltere’nin Avru-
pa Birliği’nden ayrılışını ifade eden Brexit süreci de bu gündemlerden biridir. 
Brexit referandumunun yapıldığı 23 Haziran 2016 günü ve sonrasında, Rusya 
İnternet Araştırma Ajansı (IRA) ile bağlantılı hesaplardan Brexit kelimesini 
içeren 3789 tweet atıldığı tespit edilmiştir. Referandum günü #reasonstoleave-
eu (“AB’den ayrılma nedenleri”) etiketiyle 1092 tweet atıldığı görülmüştür.49 
Yine aynı şekilde, 2014 yılında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Brezilya 
seçimlerinde de siyasi organizasyonların çevrimiçi paylaşım platformlarında 
trolleri bir araç olarak kullandığı gözlenebilmektedir.50

Şekil 4: Trump-Obama’nın karşılaştırıldığı bir Facebook Live videosu

48 Sputnik News: “Yalan haberler fabrikası”, 11.12.2018, https://tr.sputniknews.com/
infografik/201709261030311758-makedonya-donald-trump-abd-yalan-haberler/ (Erişim: 
27.11.2018)

49 BBC Türkçe: “Twitter, Rusya ve İran bağlantılı troll hesapların attığı 10 milyondan fazla 
tweeti paylaştı”, 8.10.2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45897313 (Erişim: 
27.11.2018)

50 BBC Türkçe: “Brezilyalı sosyal medya trollerinin gizli dünyası”, 14.12.2017, https://www.
bbc.com/turkce/haberler-dunya-42339450 (Erişim: 27.11.2018)
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“Yalan haber şehri” olarak tanımlanan Makedonya’nın Veles şehrinde, 
ABD Başkanlık Seçimleri boyunca yalan haber yazarak para kazanan gruplar 
video da üretmişlerdir. Donald Trump ve Barack Obama’nın karşılaştırıldığı 
bir Facebook Live videosu bu bağlamda gerçekleştirilmiş bir örnektir.51

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırlarında ve bölgede gü-
venlik ve istikrarın sağlanması amacıyla, Suriye’nin Afrin bölgesinde, PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge 
halkını terörün baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde 
“Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı unsur-
ları teröristlerle sahada savaşırken, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü (“BYEGM”), Anadolu Ajansı (“AA”) ve Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu (“TRT”) gibi basın-yayın kuruluşları da yalan haber, dezenformas-
yon ve Zeytin Dalı Harekâtı’nın aleyhine yürütülen algı operasyonlarına karşı 
çevrimiçi paylaşım platformlarında yoğun bir mesai harcamışlardır. Çalışma 
neticesinde yayınlanan “Zeytin Dalı Harekâtı’na Karşı Terör Örgütü Mensup-
ları ve Yandaşları Tarafından Sosyal Medyada Yürütülen Dezenformasyon Fa-
aliyetleri” isimli bir kitapçıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve Zeytin Dalı Operasyonu aleyhinde etkileşime sokulmuş 
binlerce yalan haber ve dezenformasyon örneğinden bazıları yer almıştır.52

51 BBC Türkçe: “‘Yalan haber şehri’ şimdi de video üretiyor”, 17.02.2017, https://www.bbc.
com/turkce/haberler-dunya-39002406 (Erişim: 27.11.2018)

52  T.C. Başbakanlık: http://nurnberg.bk.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/
localCache/1/428736f7-5338-4e17-b696-bc0058718296.pdf (Erişim: 27.11.2018)
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Şekil 5: Afrin Operasyonunda PKK/PYD destekçisi trol ve gerçek hesap-
ların yaptığı dezenformasyon örnekleri

                    

Kaynak: T.C. Başbakanlık, a.g.e., s.4.

Nisan 2017’de seçimlere giden Fransa’da da trol hesaplar ve çevrimiçi 
paylaşım platformları gündemdeydi. Rusya, Avrupa Birliği’nden yana olan 
Emmanuel Macron hakkında yalan ve manipülatif haberler yayarak seçimle-
ri, Avrupa Birliği’ne muhalif ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurulmasından 
yana olan Marie Le Pen lehine etkilemeye çalışmakla suçlanmaktadır. Rus-
ya’nın Fransa seçimlerinde üç aşamalı bir yol izlediği belirtiliyor. İlk olarak, 
Sputnik haber sitesi ve RT televizyonu gibi kuruluşlar kullanılmıştır. Örneğin 
seçimlere az bir süre kala Sputnik’te yer alan bir haberde Macron’un “ABD 
ajanı olduğu” ve Ekonomi Bakanı olduğu dönemde de “Amerikan finans pa-
zarının çıkarlarına göre hareket ettiği” iddiasına yer verilmiştir. İkinci olarak, 
çevrimiçi paylaşım platformlarında dezenformasyon yapılıyor. Üçüncü olarak 
ise siber saldırılar gösterilmektedir. Macron, 2017 yılının Şubat ayında lideri 
olduğu Yürüyüş Hareketi’nin Rusya tarafından yönlendirilen bilgisayar kor-
sanlarının saldırılarına maruz kaldığını öne sürmüştür. Fransız istihbarat bi-
rimleri de Rusya’dan gelen binlerce siber saldırıyı önlediklerini açıklamıştır.53

53 Yeni Şafak: “Fransa: Rusya seçim sonuçlarını etkilemek istiyor”, 29.04.2017, https://www.
yenisafak.com/dunya/fransa-rusya-secim-sonuclarini-etkilemek-istiyor-2650633 (Erişim: 
27.11.2018)
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Fransa seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan aşırı sağcı ve ırkçı Marine 
Le Pen ve lideri olduğu Ulusal Cephe Partisi de çevrimiçi paylaşım platform-
larında yürütülen efektif kampanyayla gündem olmuştur. Marine Le Pen’in 
seçimler için yürüttüğü propaganda sürecinde, senkronize olmuş bir trol or-
dusunu etkin bir biçimde kullandığını ortaya koyan çeşitli rapor ve haberler 
mevcuttur.54

Tüm dünya çapında infiale sebep olan Cemal Kaşıkçı cinayetinden son-
ra, Suudi Arabistan’da veliaht prens Muhammed bin Selman’a bağlılıklarıyla 
bilinen trollerin55 Türkiye karşıtı ‘Türkiye’ye Boykot’ adıyla yaptıkları çağrı, 
Twitter’da TT listesine (“trend topic”-en çok konuşulan konular) listesine gir-
miştir. Trol hesaplar bu sosyal medya çalışmasıyla birlikte Türk ürünlerinin 
boykot edilmesini ve tatil için Türkiye’yi tercih eden Arap turistlerin fikirlerini 
değiştirmelerini, dolayısıyla da Türk ekonomisini olumsuz yönde etkilemeyi 
amaçlamışlardır.56

Şekil 6: “Kaşıkçı Cinayeti” Sonrası Türkiye Aleyhine Yapılan Bir Boykot 
Çağrısı

54 The Huffington Post: “Far-right bots are the secret of Marine Le Pen’s social media 
boom”, 03.07.2017, https://www.huffingtonpost.com/entry/marine-le-pen-bots-twitter_
us_58bc21c1e4b05cf0f40125d6 (Erişim: 27.11.2018)

 Medium: “Le Pen’s (small) online army”, 06.03.2017, https://medium.com/dfrlab/le-pens-
small-online-army-c754058630f0 (Erişim: 27.11.2018)

55 Karar: “Veliaht Prens Selman’ın ‘trol ordusu’”, 12.12.2018,
 http://www.karar.com/dunya-haberleri/veliaht-prens-selmanin-trol-ordusu-1057758 (Erişim: 

12.12.2018)
56 Yeni Şafak: “Prens’in trolleri sosyal medyada Türkiye karşıtlığı pompalıyor”, 19.11.2018, 

https://www.yenisafak.com/dunya/prensin-trol-ekibi-turkiyeye-karsi-harekete-
gecti-3409762 (Erişim: 27.11.2018)
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Yukarıdaki tweette, bir Suudi trol hesabı, Türk ürünlerine boykot çağrısı 
yapmıştır.57

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Ce-
mal Kaşıkçı olayına ilişkin olarak Suudi trol hesaplar daha da ileri gitmiş ve 
maktül gazeteci ile yakınlığı ile de bilinen Türk gazeteci Turan Kışlakçı’yı 
hedef göstererek, cinayetin Katar ve Türkiye istihbaratının işi olduğu yönünde 
yalan haber paylaşmışlardır.58 Takip eden süreçte Suudi Arabistan, cinayetin 
kendileri tarafından işlendiğini kabul etmiştir.59

Trollüğün, bir kazanç kapısı olarak hayatımıza girdiği bir gerçek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Emir-komuta gibi yönlendirmelerle faaliyetlerini sür-
düren troller finanse edilebilir ya da ‘kendi işinin patronu olan’ troller Google 
gibi şirketler tarafından tıklama başına ücret alabilir. Daha fazla para kazan-
manın yolu sitenin genel ziyaretçi trafiğiyle ve daha da önemlisi “tıklanma/
gösterilme oranı” (“click through rate”) ile “tıklama başına maliyet” (“cost per 
click”) değerleriyle ilişkilidir.60

SONUÇ: TROLLER NEDEN PRİM YAPIYOR VE DEVLETLER  
        NELER YAPMALILAR?

Her geçen gün daha da gelişen iletişim teknolojileri sayesinde artık tüm 
dünya müthiş bir entegrasyona sahne olmaktadır. Dünyanın bir ucunda olan ya 
da olmasa bile olmuş gibi aktarılan bir durum, çok farklı bir coğrafyada çeşitli 
etkiler bırakabilmektedir. Bu tarz bir etkileşimin gücünü fark eden devletler, 
küresel konspiratörler, veri analizi ve politik propaganda şirketleri için siber 
uzay, üzerinde çalışılması gereken bir mücadele sahası olarak değer kazan-
mıştır.

57 https://twitter.com/Ayed_49/status/1064246711277768705/photo/1 (Erişim: 27.11.2018)
58 https://twitter.com/yasiremres/status/1048944361684316160 (Erişim: 27.11.2018)
59 Yeni Şafak: “Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetini resmen kabul etti”, 20.10.2018, https://www.

yenisafak.com/dunya/suudi-arabistan-cemal-kasikci-cinayetini-resmen-kabul-etti-3403299 
(Erişim: 27.11.2018)

60 CHIP Online: “İnternetten nasıl para kazanılır?”, 15.03.2018, https://www.chip.com.tr/
haber/internetten-nasil-para-kazanilir_5959.html (Erişim: 27.11.2018)

 “Tıklama başına maliyet” elde etme hedefi, aslında çoğu haber sitesinin başvurduğu bir 
yöntemdir. Bu yöntem, temelde okuyucunun haberi tıklayana kadar trollenmesinden başka 
bir şey değildir. Bu durumdan rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları da bir ‘alternatif 
etkileşim’ geliştirmişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://twitter.com/LimonHaber 
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Biz bu makalede çevrimiçi paylaşım platformlarında sıkça karşılaşılan 
trollerle ilgili olarak bir profil çizmeye çalıştık. Bu profilden hareketle trolle-
rin, uluslararası ilişkilerde hangi amaçlarla, ne şekilde kullanıldığını inceledik. 
Trollerin siber güvenlik alanında kullanım sahalarını ve yöntemlerini örnek-
lerle göstermek istedik. Devletlerin, organizasyonların ve bireylerin trolleri 
çeşitli amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullandığını saptadık.

Trump’ın ABD Başkanı olarak seçildiği Kasım 2016 seçimlerinin önce-
sinde çevrimiçi paylaşım platformlarının kampanyada etkin birer araç olarak 
kullanılması, siber güvenlik, trol ordular ve kişilik haklarının korunması gibi 
konuları uluslararası düzeyde tartışmaya açmıştır. ABD seçimlerinde olduğu 
gibi kişilik haklarının hiçe sayılarak insanların kişisel bilgilerinin elde edilme-
si, elde edilen bu verinin detaylı bir şekilde analiz edilmesiyle seçmen davra-
nışının etkilenmesi ve bir takım propagandalara bireylerin maruz bırakılması, 
dünya çapında bir etki uyandırmıştır ve insanları aynı olayları yaşayabilme 
ihtimalleri noktasında endişelendirmiştir.

Trump’ın seçilmesinde data mining denilen yöntemle elde edilen big 
data, seçim propagandasının kritik bir aşamasını ifade eder. Asıl propaganda 
elde edilen big datanın troller eliyle işlenmesidir. Bir siyasi aktör, seçim böl-
gesinde ikâmet eden seçmenin sosyal-siyasal kaygılarını ve hatta dini inanç ve 
cinsel tercih gibi meseleler hakkındaki eğilimlerini bile tespit edebilir. Bir şir-
ket, mağazalarının bulunduğu muhitteki müşteri davranışını, ürün tercihlerini, 
maaşını hesaba yattığı tarihi ve ekonomik göstergelerini kayıt altına alabilir. 
Ancak bu bilgiler trol hesaplar ve kişiye özel kampanyalarla desteklenmediği 
sürece kullanılamamaktadır.

Trollerin ve trolleme eyleminin maddi veya manevi bir takım getirileri 
olabilmektedir. Günümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 
çeşitli trol ekiplerin olduğu bilinmektedir. Bu ekipler bünyesinde çalıştıkları 
şirket, kampanya veya kişiler vasıtasıyla istihdam edilebilmektedir. Günümüz-
de trollük maddi getirisi olan bir iş olarak yapılabilmektedir. Yaptığımız araş-
tırmalarda, trollüğün zihinsel motivasyonuna ilişkin yapılmış olan bir anket 
veya deneyle henüz karşılaşmadık. Bir trol yazdığı bir yazı sebebiyle dikkate 
alındığı için kendini önemli hissediyor olabilir. Başlattığı bir konuşmanın veya 
tartışmanın kalabalık bir kitle tarafından dikkate alınması ve yönlendirilme-
leri trolde bir kitleye liderlik yaptığı fikrini doğurabilir. Sadece diğer insan-
larla dalga geçmek ve müstehzi duygular hissetmek adına da yapıyor olabilir. 
Açıkçası trollerin duygu ve düşünce dünyasına dair çokça tahmin yapılabilir. 
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Motivasyon kaynağı olarak belirleyebileceğimiz kesin bir olgu yoktur. Ancak 
en önemli nokta trollerin bir kesim insanların inanacakları içeriği saptayıp pi-
yasaya sürmesidir, burada en basit haliyle bir sosyolojik gözlem söz konu-
sudur. İnsanlar bir şeye inanmak istediklerinde, zihinsel olarak inanmalarını 
sağlayacak olan ortamı da oluştururlar. Bu aşamada da trollerin ağına takılırlar 
çünkü karşılaştıkları içeriğe inanma eğilimindedirler ve paylaşımın içeriği ile 
inançları bir bütünlük arz etmektedir.

Siber ordularla mücadele konvansiyonel savaş sistemlerinde bir paradig-
ma kırılmasına sebep olmuştur. Muhatap ülkeye göre yetersiz ve kısıtlı bir 
sert güç barındıran bir devlet, siber uzayda sahip olduğu potansiyelle birlikte 
düşmanına konvansiyonel silahlarla denk tutulabilecek bir saldırı yapabilmek-
tedir. Bu durumun farkında olan devletler siber ordu kurmaya ve hackerlarla 
işbirliği yapmaya başlamışlardır. Siber uzayda saldırı gücü kadar savunma sis-
temleri de önem kazanmıştır. Bazı liderlerin trol ordularla hedef ülkeyi yönlen-
dirmeye ve baskı altına almaya çalıştığı, trollerin devlet politikasında bir araç 
olarak kullanıldığı görülmektedir.

Trol ve trollemeye karşı sıradan vatandaşların alacağı önlemlere dair çe-
şitli öneriler mevcuttur.61 Ancak trollemenin kapsamı, çeşitleri ve amaçları çok 
geniş bir düzleme yayıldığı için kesin bir mücadele yöntemi belirlemek zordur. 
Ancak bir trolle karşılaştığınızda rahatsız edildiğinizi hissediyorsanız onu en-
gelleyebilir, sayfa yönetimine şikâyet edebilir veya yorumunu görmezden ge-
lerek o yokmuş gibi davranabilirsiniz.62 Trollerin bir kişi olarak değil, örgütlü 
bir ekip olarak çalıştığı durumlar mevcuttur.

Dolayısıyla kullanıcıların çevrimiçi paylaşım platformlarında karşılaş-
tıkları yorum, paylaşım veya haberlere şüpheci bir yaklaşım sergilemeleri ve 
başka haber kaynaklarını da kullanarak çift kontrol (“double check”) sürecini 
işletmeleri gerekmektedir. Çevrimiçi paylaşım platformlarında iyi veya kötü 
niyetli dileyen herkesin hesap açabileceğini ve kendini olduğundan başka bi-
riymiş gibi yansıtabileceğini unutmamak gerekmektedir.

61 Deutsche Welle: “Trollerle nasıl mücadele edilir?”, 09.04.2018, https://www.dw.com/tr/
trollerle-nas%C4%B1l-m%C3%BCcadele-edilir/av-43308815 (Erişim: 27.11.2018)

62 Hürriyet: “6 maddede ‹trol’leri tanıma ve kurtulma rehberi”, 21.10.2015, http://www.
hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/trolleri-tanima-rehberi-40004153 (Erişim: 27.11.2018)
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