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Her ne kadar aksini iddia etsen de yazdiklarindan bu olayin arkasinda benim oldugumu dusundugun anlasiliyor. Gecmiste 
yaptigim bazi hatalar yuzunden bugune kadar her konuda olabildigince alttan aldim, olaylara senin bakis acinla yaklasmaya 
calistim. Arna hesabini hacklemek icin hacker tuttugumu dusunen, bana bu olaydan "aklanarak" cikmam gerektigini yazan 
biriyle konusacak bir seyim yok. 

Ise yaramayacagini dusunsem de kayit altina almak icin bir kez daha ozetleyeyim. 

Bana soyledigin kadariyla hesabin hacklenmedi; benim hacklenen hesabimda ise seni zor durumda birakacak bir resim, 
video, vs yoktu. Dolayisiyla neden endiselendigini bilmiyorum. Bunun otesinde adamin timeline'ima koydugu post'lari 
kaldirmasi icin 1000 dolar para odedim ve bu sayede post'lar kaldirildi (bildigin uzere o post'larda hesap hacklemek icin 
birini tutmakla suclanan benim. Bu sacmaliga inanmayi secen birileri varsa, onlara gore sen "victim"sin, bense "criminal"). 
Ayrica durumu hemen polise ve Lund Universitesi guvenlik sefi Per Gustafsson'a bildirdim. Son olarak sana olayin 
yasandigi gece ve sonrasinda defalarca soyledigim gibi, Stockholm'deki bir cyber security firmasiyla calisarak calinan 
(ikincil, 92 takipcili) Twitter hesabini 6 saatte geri aldim ve deactivate ettim. Su anda kendi hesaplarima kendim bile 
verification'siz giremiyorum. Google ya da baska bir mecraya seni-beni zor durumda birakacak "fake" bir malzeme konarsa 
soz konusu firma google ile iletisime gecerek bunu hemen kaldirtacak. Ozetle, adamla iletisimi keser ve sosyal medya 
hesaplarini guvenlik altina alirsan sinirlerin bozulmayacaktir. 

Geldigimiz noktada iletisimde olmamiz - minimal bile olsa - bana zarar veriyor. Aslinda coktandir veriyordu ama gecmiste 
yasadigimiz guzel seylerin hatirina (ki sana hala minnettarim zor gunlerde bana destek oldugun icin) ve kendi yanlislarimi 
affettirmek icin radikal bir adim atmak istemiyordum. Maalesef hayat kosullarim artik bu ekstra gerginligi kaldirmaya 
musait degil. Bir-iki gun icinde Barcelona'ya gidecegim; ne zaman donecegimi bilmiyorum. Dondugumde duruma bakariz. 
0 zamana kadar benimle hicbir sekilde iletisim kurmazsan sevinirim. 

Kendine iyi bak ... U mut 
P.S. Bu gece Facebook hesabim yine hacklenmeye calisildi; security engelledi. Dikkatli ol. 
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