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Siber Dünyan×n Bilgisayar
virüsleriyle tan×ümas×, 10 Kas×m
1983 günü ABD’li doktora
öùrencisi Fred COHEN taraf×ndan
sunulan konferans bildirisiyle
gerçekleümiütir. Ancak Bilgisayar virüslerinin tarihi
incelendiùinde, 1970’li y×llar×n ilk yar×s×nda çok
kullan×c×l× aù sistemlerinde virüs özelliùi taü×yan
yaz×l×mlar×n varl×ù× dikkati çekmektedir. Bu tür
programlardan “The Creeper” bilinen en eski virüs
olma özelliùine; The Creeper program×n× etkisiz hale
getiren “The Reeper” adl× bir diùer yaz×l×m da bilinen
en eski antivirüs program× olma özelliùine sahiptir.1
1980’li y×llarda bilgisayar virüsü kavram× için
çeüitli mitler söz konusuydu. Bilgisayar virüslerinin
bir çeüit organizma olduùu ya da çok farkl× bir
teknolojiyle yaz×ld×ù× gibi gerçek d×ü× hikayeler
gündemdeydi.
Bilgisayar virüsleri için operasyonel bir
tan×m yapmak gerektiùinde baz× unsurlar ön plana
ç×kmaktad×r. Virüsler birer bilgisayar program×d×r.
Güncel bilgisayar dilleriyle yaz×l×rlar. Ancak bir
program×n virüs olarak adland×r×labilmesi için
çal×üt×ù× bilgisayar sisteminde kendini gizlemesi,
sistemde kopyalama, silme, ekleme iülemleri yoluyla
birtak×m zararlar vermesi ve farkl× bilgisayar
sistemlerine kendisini kopyalayabilmesi
gerekmektedir. Ayr×ca “Polimorfik” ad× verilen özel
tip virüsler kendilerini sistemde boyut deùiütirerek
ya da yeni virüsler türeterek gizleme özelliùine
sahiptirler.
Bilgisayar teknolojisinin geliümesiyle virüs
yap×lar×nda da belirgin geliümeler gerçekleümiütir. úlk
zamanlarda sadece dosyalara bulaüan ve disket
yoluyla farkl× sistemlere bulaüan virüsler,
günümüzde internet olanaklar×n× en iyi üekilde
kullanarak birkaç gün içinde bütün dünyay×
etkileyebilecek güce sahip olmuülard×r. Söz konusu
yeni nesil virüslere “worm” ad× verilmektedir.
Internet öncesi eski nesil bilgisayar virüsleri ise,
bilgisayar magazin dergilerinin verdiùi disketler ve
korsan programlar arac×l×ù×yla yay×lmaktayd×.
úlk IBM uyumlu PC virüsü Pakistanl× Farook
Alvi adl× programc× yazm×üt×r. Virüsün kaynak
kodlar×nda
"Welcome to the Dungeon (c) 1986 Basit * Amjad
(pvt) Ltd. BRAIN COMPUTER SERVICES 730
NIZAB BLOCK ALLAMA IQBAL TOWN
LAHORE-PAKISTAN PHONE
:430791,443248,280530. Beware of this VIRUS....
Contact us for vaccination............. !!"

ifadesi yer almaktad×r. Günümüzde ise biliüim
yasalar× nedeniyle virüs yazarlar× kiüisel bilgilerini
deüifre etmemekte sadece bireysel veya toplumsal
mesajlar iletmektedirler.
Türk virüsleri aras×nda toplumsal mesaj
veren en iyi örnek GencVir.1000 virüsüdür. Virüsün
bulaüt×ù× bilgisayarda,
“Ey Turk gencligi! Birinci vazifen Turk istiklalini,
Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve mudafaa
etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane
temeli budur. Muhtac oldugun kudret,
damarlarindaki asil kanda,mevcuttur M.Kemal
ATATURK”
ifadesi görüntülenmektedir.
Özellikle 2004 y×l×nda virüs yazan kiüi ve
gruplar aras×nda üifreli mesajlar arac×l×ù×yla bir çeüit
rekabetin oluütuùu virüs say× ve türevlerinin h×zl×
art×ü×na da bu rekabetin neden olduùu
düüünülmektedir.2
Bilgisayar dünyas×nda yüksek risk
seviyesinde deùerlendirilen en tehlikeli virüs 1998
y×l×nda yaz×lan W95.CIH (Chernobyl) virüsüdür.
Çernobil nükleer felaketinin y×ldönümü olan 26
Nisan’da aktif hale gelen virüs dünya genelinde 4
milyar dolar zarara yok açm×üt×r.3
Ofis program dosyalar×nda hasara yol açan
ve Makro Virüsü olarak adland×r×lan türün ilk
örneùi, 1995 y×l×nda yaz×lan WM.CONCEPT
virüsüdür. Söz konusu virüs aç×k kaynak kodluydu
ve diùer makro virüslerinin oluüturulmas×n× saùlad×.
úlk “worm” (internet kanal×yla yay×lan zararl×
kod), Robert Morris taraf×ndan 1988 y×l×nda yaz×lan
99 sat×rl×k bir programd×r ve k×sa süre içinde 60
binden fazla bilgisayara yay×lm×üt×r.
Bilgisayarlarda güvenlik aç×ù× yaratarak üifre
ve dosyalar×n elde edilmesini saùlayan Trojan türü
programlar×n ilk yayg×n örneùi, Mart 1998 y×l×nda
Carl Fredrik Neikter taraf×ndan yaz×lan NetBus isimli
programd×r.
Günümüzde tan×mlanm×ü bilgisayar
virüslerinin say×s× 80 binin üzerindedir. Antivirüs
programlar×n×n virüs kodunu tespit edip
veritabanlar×na almas× iüleminde, kimi zaman 2 - 3
aya varan gecikmeler nedeniyle hiçbir antivirüs
program× tam anlam×yla koruma
saùlayamamaktad×r.
Virüsler teknolojide hem olumlu hem de
olumsuz etkilere yol açmaktad×r. Birer siberterör
sald×r×s× olarak bilgisayar ve Internet kullan×m×nda
tedirginliklere, özellikle e-ticaret uygulamalar×nda
azalmalara yol açt×ù× gibi yeni jenerasyon virüsler
http://www.ntvmsnbc.com/news/259968.asp?0m=-16S
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/99/04/28/ekonomi
/03eko.htm
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internet ve e-posta trafiùini ciddi ölçüde
yavaülatmaktad×r. Virüslerden korunmak için
kullan×lan antivirüs yaz×l×mlar× bilgisayar
teknolojisinde çok büyük öneme sahip olan iülemci
h×z×n× düüürmektedir. Diùer yandan güvenlik
sistemlerine gereken önemin verilmesinin alt×n×
çizmekte ve algoritma mant×ù×na çeüitli katk×larda
bulunmaktad×r.
Siberterör aç×s×ndan ele al×nd×ù×nda,
bilgisayar virüsleri, amac× olan ancak hedefi olmayan
sald×r×lard×r. Bir kasaban×n içme suyu deposuna
zehirli madde ekleyip ertesi gün kasaban×n günlük
yaüant×s×ndaki deùiüimi ve kaosu izleyen bir kiüiyle
virüs yazarlar× aras×nda davran×üsal ve psikolojik
aç×dan benzerlikler olduùunu söylemek
mümkündür.
Virüsler geçtiùimiz y×l ekonomiyi 55 milyar
dolar civar×nda zarara uùratm×üt×r. 2004 y×l×nda bu
zarar×n iki kat×na ç×kmas× beklenmektedir. 2002
y×l×nda söz konusu zarar 30 milyar, 2001’de ise 13
milyar dolar olarak gerçekleümiütir. (ûekil 1)
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ûekil : Virüslerin dünya ekonomisine
verdiùi y×ll×k toplam zarar.
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Antivirüs firmalar× ise, y×ll×k ortalama 1.5 - 2
milyar dolar gelir elde etmektedir. Son üç y×lda
antivirüs firmalar×n×n elde ettikleri gelirle virüslerin
ekonomiye açt×ù× zararlar aras×nda ayn× yönde artan
bir trend dikkati çekmektedir. (ûekil 2)

oluümaktad×r.4 Ortak özellikleri; bilgisayar baü×nda
çok uzun süre kalmalar×, antisosyal kiüilik özellikleri
taü×malar×. Ayr×ca san×ld×ù×n×n aksine çok zeki
bireyler deùiller.
Antivirüs üirketi Symantec'te uzman olan ve
virüs yazarlar× üzerine araüt×rmalar yapan Sarah
Gordona göre; yayg×n kanaatin aksine virüs yazarlar×
yaln×zl×ù× seven, "underground" yaüayan ve çok zeki
olmayan insanlard×r.5
Bilgisayar virüslerinin günümüzde her sene
artan ölçüde ciddi bir sorun olmas×n×n temelinde,
Internet’in kontrolsüz geliüimi ve Internetin ilk
dönemlerinde geleceùe iliükin öngörü yap×lamamas×
gerçeùi yer almaktad×r. Konuyla ilgili olarak
únternetin fikir babalar× aras×nda yer alan Dr.
Leonard Kleinrock, “Internet virüsleri, pornografi
siteleri, çocuk pornografisi, Internet sitelerindeki hatalar,
güncellenmeyen adresler, taray×c× yaz×l×mlardaki aç×klar
gibi internette s×kça karü×laü×lan sorunlar× öngörebilseydik
bunlara karü× haz×rl×kl× olabilirdik. Hiçbirimiz Internetin
bu kadar büyüyeceùini tahmin edemedik.” üeklinde bir
aç×klama yapm×üt×r.6
Bu veriler ×ü×ù×nda 2005 y×l×n×n virüsler
aç×s×ndan çok daha hareketli ve sorunlu geçeceùi
tahmin edilmektedir. Global çözümler üretilmediùi
sürece, virüs tehlikesinin her sene artan oranlarda
ortaya ç×kmas× ve Interneti kullan×lamaz hale
getirmesi olas×l×ù× söz konusudur.
Yeni jenerasyon virüsler, bulaüt×ù×
bilgisayar×n adres defterindeki kay×tlar aras×ndan
rastlant×sal olarak adresler seçip virüslü e-postay×
transfer etmektedir. Bu nedenle sisteminde virüs
bulunmayan bir kullan×c×dan bir baükas×na virüs
transferi gerçekleümiü gibi alg×lanabilmektedir. Bu
durum virüslerin h×zl× yay×lmas×n× saùlad×ù× gibi
“spam e-posta” trafiùini belirgin ölçüde
yoùunlaüt×rmaktad×r.
Kullan×c× olarak al×nabilecek önlemler;
bilgisayar sistemine bir antivirüs yaz×l×m× yükleyip
düzenli olarak güncellemek, özel verileri Internet
ortam×ndan koruyup yedekleme ünitelerinde
saklamak ve özellikle e-postalar konusunda daha
dikkatli ve temkinli olmak üeklinde s×ralanabilir.
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ûekil 2: Antivirüs sektöründe lider bir
firman×n y×ll×k gelirleri.

Virüs yazarlar× BBC’nin araüt×rmas×na göre
14 - 26 yaü aras×ndaki genç erkeklerden

http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/computerviruses
/crime.shtml
5 http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~12@tarih~2002-0214-m@nvid~95194,00.asp
6 http://www.ntvmsnbc.com/news/278013.asp
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