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BItTorrent
Bram Cohen isimli 29 yaﬂ›nda bir
programc›n›n kendi zevki için geliﬂtirip
ücretsiz olarak kullan›ma sundu¤u
“BitTorrent” (Bit Seli) isimli bir dosya
paylaﬂ›m program›, son günlerde ‹nternet üzerinden dosya al›ﬂveriﬂi yapan kiﬂiler aras›nda oldukça popüler. Devasa
büyüklükteki dosyalar›n ‹nternet a¤lar›
üzerinden h›zla yolculuk yapmas›n›
sa¤layan bu program, sinema filmlerinin ve televizyon programlar›n›n kolayca ve ücretsiz olarak paylaﬂ›m›na giden
yolu oldukça zahmetsiz ve k›sa bir hale
getiriyor. Bu nedenle sinema endüstrisindeki ﬂirket sahiplerinin tepkisini de
ﬂimdiden üzerine çekmiﬂ durumda.
Bram Cohen, satranç ve bir Japon
oyunu olan “Go” gibi strateji oyunlar›n›n merakl›s› genç bir programc›. Cohen’e göre strateji oyunlar›n›n en iyileri, oyunun en baﬂ›nda bir yere koydu¤unuz bir piyonunuzun tüm oyun boyunca orada kald›¤› oyunlar. Çünkü böylece belli bir alan› diledi¤iniz gibi kontrol
alt›na alm›ﬂ olsan›z da, oyunun ilerleyen bölümlerinde bu hareketinizin kendi lehinize mi yoksa aleyhinize mi çal›ﬂaca¤›n› kestiremiyorsunuz. Vermiﬂ oldu¤unuz bu karar›n do¤ru ya da yanl›ﬂ
oldu¤unu görmek içinse oyunun sonuna kadar beklemeniz gerekiyor.
BitTorrent program›n›n ortaya ç›k›ﬂ
sürecinin hikayesini dinledi¤inizde, Cohen’in strateji oyunlar›nda uygulamay›
sevdi¤i bu yöntemi kendi hayat›n› ﬂekillendirirken de uygulad›¤› aç›kca görülüyor. Y›llarca farkl› bir kaç ﬂirkette programc› olarak çal›ﬂan Bram Cohen bir
gün iﬂ yerinde çal›ﬂ›rken, art›k bundan
sonra yapaca¤› iﬂin tamamen kendi zevki için geliﬂtirece¤i ve ‹nternet üzerinden ücretsiz olarak da¤›taca¤› bir dosya
paylaﬂ›m program›n› hedefleyen bir proje olmas› gerekti¤ine karar vermiﬂ.
Ogünden itibaren de kollar› s›vay›p bu
projesi için belli çal›ﬂmalar yap›p kenara
koymaya baﬂlam›ﬂ. Cohen, ‹nternet a¤lar› üzerinden dosya paylaﬂ›m›n› sa¤layan
yaz›l›mlar›n her zaman ilgisini çekti¤ini
söylüyor. BitTorrent ismini verdi¤i program›n›n deneme sürümlerini 2001 y›l›nda kullan›c›lara sunmuﬂ. Bugünse yaklaﬂ›k 20 milyon kiﬂi taraf›ndan kullan›lan
bir yaz›l›m›n geliﬂtiricisi olman›n tad›n›
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ç›karmakta. Kendisinin ve ailesinin geçimini BitTorrent’a yap›lan ba¤›ﬂlarla sa¤layan Cohen, program› indiren kiﬂilerin
say›s› bu h›zla artmaya devam ederse
2006 y›l›nda 40 milyondan fazla kullan›c›s› olaca¤› düﬂüncesinde.
Hikaye Cohen’in büyük bir dosyay›
küçük parçalara ay›rman›n, ‹nternet
üzerinden dosya al›ﬂveriﬂi için harika
bir yol olaca¤›n› farketmesiyle baﬂl›yor.
Asl›nda BitTorrent’dan önce de, Kazaa
ve Napster gibi dosya paylaﬂ›m›n› sa¤layan ve bir çok kiﬂi taraf›ndan kullan›lan
farkl› sistemler gündemdeydi. Ancak
farkl› bilgisayar kullan›c›lar›n›n birbirleriyle ‹nternet üzerinden aralar›nda kurduklar› bir a¤ yoluyla dosya de¤iﬂ tokuﬂ
etmelerini sa¤layan ve “eﬂler-aras›” (peer-to-peer / P2P) olarak bilinen bu dosya paylaﬂ›m› a¤lar›n›n tümünün ortak
bir sorunu vard›: Dosya indirme ve yük-

leme iﬂlemlerinin, ayn› h›zda gerçekleﬂmemesi! Geniﬂbant sa¤lay›c›lar, kullan›c›lar›n›n çok yüksek h›zlarda dosya indirmelerine olanak sa¤l›yorlard›. Ama
buna karﬂ›l›k, dosya yükleme h›zlar›n›
çok düﬂük bir düzeyle s›n›rlayarak ciddi bir t›kan›kl›¤a neden oluyorlard›.
Yükleme ve indirme h›zlar› aras›ndaki
bu farkl›l›k, eﬂler-aras› a¤ ortam›ndaki
iki kullan›c› birbirleriyle herhangi bir
dosya de¤iﬂ tokuﬂu yaparken göndericinin, al›c›n›n dosyay› indirdi¤i h›z›n yaln›zca onda biri h›zla dosyay› yükleyebilmesine neden oluyordu. Bu nedenle de
birebir dosya paylaﬂ›m› sistemi do¤al
olarak asl›nda yetersiz kal›yordu.

Hep Beraber, Hoop!..
sunda kafa yoran Cohen, büyük bir
dosyay› küçük küçük do¤ray›p bu parçalar› birçok yükleyiciye da¤›tman›n iﬂleri gerçekten h›zland›raca¤›n› farketmiﬂ ve hemen bu düﬂünceye uygun bir
protokol tasla¤› haz›rlam›ﬂ. Bu protokole göre örne¤in herhangi bir filmin bir
kopyas›n› indirmek için, öncelikle kullan›c›n›n bilgisayar› bu filmin parçalar›na
sahip ve o s›rada ‹nternet’e ba¤l› olan
di¤er kullan›c›lar›n bilgisayarlar›n› buluyor. Ard›ndan da bu kullan›c›lar›n bilgisayarlar›n her birinden ayn› anda arad›¤› filme ait birer parçay› indirmeye
baﬂl›yor. Bu yolla iﬂin içine bir çok kiﬂi
el atm›ﬂ oluyor ve böylece yap›lacak iﬂ
hafifliyor. Sonuç olarak da dosya, kullan›c›ya normalden onlarca kat daha h›zl› olarak ulaﬂ›yor. Baﬂka bir eﬂler-aras›
programla indirilmesi saatlerce süren
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herhangi bir filmi, BitTorrent kullanarak bilgisayar›n›za yaln›zca birkaç dakika içinde indirebiliyorsunuz.
Kulland›¤› protokolün bu dahiyane
özelli¤i, BitTorrent kullan›c›lar›n›n çok
büyük dosyalar› k›sa sürede bilgisayarlar›na indirmelerini ve bilgisayarlar›ndaki çok büyük dosyalar› baﬂka kullan›c›lar›n bilgisayarlar›na k›sa sürede yükleyebilmelerini sa¤l›yor. Bu da BitTorrent’› ﬂimdiye kadar ortaya ç›km›ﬂ eﬂleraras› programlar›n en iyisi taht›na oturtuyor. Cambridge’deki (‹ngiltere) “CacheLogic” isimli bir ‹nternet trafi¤i analiz ﬂirketinin haz›rlad›¤› rapor sonuçlar›na göre, ‹nternet üzerinden gönderilen tüm veri trafi¤inin üçte birinden fazlas›n› BitTorrent’la yap›lan iﬂlemler
oluﬂturuyor!
Mant›¤a ayk›r› gibi görünse de, BitTorrent’›n mimarisi bir dosya popülerlik kazand›kça yüklenmesinin de daha
h›zl› olaca¤› anlam›na geliyor. Çünkü
dosyan›n popülerli¤i artt›kça, o dosyaya
sahip kiﬂi say›s› ve dolay›s›yla iﬂe el atan
kiﬂi say›s› da art›yor. Daha da iyisi, bu
durum BitTorrent’›n oluﬂturdu¤u sistemin erdemli bir döngü oldu¤u anlam›na geliyor. Kullan›c›lar bir dosyay› ayn›
yüksek h›zda hem kendi bilgisayarlar›na indirip hem de paylaﬂabildi¤inden,
herhangi bir kullan›c› bir dosyan›n herhangi bir parças›n› bilgisayar›na indirir
indirmez, bilgisayar› bu dosya parças›n›
an›nda di¤er kullan›c›lara sunmaya baﬂl›yor. Paylaﬂt›¤›n›z dosya say›s› artt›kça,
bilgisayar›n›za dosya indirme h›z›n›z da
art›yor. Bu da bir çok insan›n bol bol
dosya indirmeyi zevkle yaparken h›z sorunundan ötürü karﬂ›l›¤›nda yükleme
yapmay› reddetmesinden ötürü eﬂleraras› dosya paylaﬂ›m› sistemlerinde klasik bir problem olarak gündeme gelen
“asalakl›k” sorununu, bütünüyle ortadan kald›r›p daha huzurlu bir de¤iﬂ-tokuﬂ ortam› yarat›yor.

Film Endüstrisi
BitTorrent’a Karﬂ›
2001 yaz›nda BitTorrent’›n beta sürümlerini da¤›tmaya baﬂlayan Cohen’in
hedef kitlesi asl›nda çok büyük olan Linux yaz›l›mlar›n› ‹nternet üzerinden de¤iﬂ tokuﬂ etmek isteyen Linux fanatikleriymiﬂ. K›sa süre içinde Linux kullan›c›lar› hemen program› bilgisayarlar›na indirmiﬂ ve devasa büyüklükteki prog-

ramlar›n› kendi aralar›nda de¤iﬂ tokuﬂ
etmek için kullanmaya baﬂlam›ﬂlar.
Ama program k›sa süre içinde, televizyon programlar› ve sinema filmleri merakl›lar›n›n gözdesi haline gelmiﬂ. 2004
y›l›ndaki BitTorrent kay›tlar›na bak›ld›¤›nda, film korsanlar›n›n oldukça kabar›k bir liste oluﬂturacak ﬂekilde bu sistemde yer almaya baﬂlad›klar› görülüyor.
BitTorrent bir zamanlar büyük yank›
uyand›ran Napster yaz›l›m›n›n diriliﬂi
gibi görünse de, asl›nda çok daha kurnazl›kla haz›rlanm›ﬂ ve bu nedenle çok
daha derin bir etkisi olan bir program.
Örne¤in, zaman içinde televizyon yay›nc›l›¤›n›n ve sinema endüstrisinin bugün
sahip oldu¤u yap›y› bütünüyle de¤iﬂtirme potansiyeline sahip. Stanford’da bilgisayar mühendisli¤i ö¤rencisi olan
Gary Lerhaupt’un bilgisayar›na indirdi¤i bir televizyon program›n› iki ay içinde toplam 1500 kiﬂinin indirmiﬂ olmas›
bunun en belirgin göstergelerinden biri. Lerhaupt bu sonucu görünce ister is-

kendisine belli ﬂirketler taraf›ndan bir
sald›r› gelebilece¤inin de fark›nda. Zaten BitTorrent kullan›larak yap›lan dosya talan›na Cohen’in bugüne kadar bizzat hiç kat›lmam›ﬂ olmas›n›n ve BitTorrent’› kullanarak asla tek bir dosya bile
indirmemiﬂ olmas›n›n arkas›nda da, bu
fark›ndal›k yat›yor. ﬁimdiden BitTorrent’a karﬂ› yasal bir yola baﬂvuracaklar›n› beyan etmeye baﬂlam›ﬂ olan Motion
Picture Association of America (MPAA)’n›n kendisiyle ilgili hukuki bir düzenleme yapmas›ndan korkan Cohen,
onlara aç›k bir kap› b›rakmamak için asla BitTorrent’› kullanarak herhangi bir
film ya da televizyon program› indirmiyor. Bir yandan kendini film ﬂirketlerinin ve televizyon kanallar›n›n gazab›ndan korumak için böyle önlemler alsa
da, di¤er yandan onlar›n karﬂ›s›na geçip
cesur sözler etmekten yine de kaç›nm›yor. 2004’ün Kas›m ay›nda Los Angeles’da düzenlenen bir konferansta s›ra
kendine geldi¤inde söyledi¤i ve dinleyicilerin a¤z›n› aç›k b›rakan Cohen’in ﬂu

temez kendini bir yay›n ﬂirketi gibi hissetmiﬂ ve iﬂi “E¤er kendi haz›rlad›¤›m
yay›nlanabilecek bir içeri¤e sahip olsayd›m, bir televizyon istasyonu olabilirdim.” cümlesini kurmaya kadar götürmüﬂ. De¤iﬂ tokuﬂ yöntemiyle k›sa süre
içinde bir filmin ya da televizyon program›n›n bir çok kiﬂi taraf›ndan elde edilmesini sa¤layan BitTorrent, televizyon
programlar›n›n ya da filmlerin popüler
olmak için gereksinim duyduklar› süreleri de k›salt›yor. Örne¤in bir televizyon
program›n›n izleyiciler taraf›ndan tan›nmas› ve benimsenmesi için neredeyse
bir yay›n sezonu ya da en az›ndan bir
kaç hafta gerekirken, BitTorrent kullan›c›lar› aras›nda bir program›n popüler
olmas› yaln›zca bir gece sürüyor.
Neyse ki BitTorrent’›n babas› Cohen,
neden oldu¤u zarar ziyan›n ve her an

sözleri, kimilerine göre ütopik bir gelecek varsay›m›, kimilerine göreyse k›sa
bir süre sonra yaﬂanacak de¤iﬂikliklerin
gerçekçi bir habercisi: “‹çerik da¤›t›mc›l›¤› yapan kiﬂilerin, hiç bir ç›k›ﬂ noktas›
yok. Geniﬂ bant aral›klar›n›n kullan›c›lara maliyetleri gitgide düﬂerek neredeyse s›f›ra yaklaﬂmakta. Sabit disklerin
büyüklükleri ise gitgide art›yor, fiyatlar›
ise h›zla düﬂmekte. Bu gidiﬂat›n sonunda var›lacak noktada, ister istemez asl›nda sizin ﬂirketinizin mal› olan her
film ve her ﬂark›, bir sabit disk üzerine
bedava olarak indirilmiﬂ olacak. ‹çerik
da¤›t›mc›l›¤› sektörünüz, buharlaﬂmaya
mahkum.”
Thompson, C.; “The BitTorrent Effect”, 13 Ocak 2005.
Ayr›nt›l› bilgi almak ya da program› indirmek için:
http://www.bittorrent.com
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