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İnternet yeni yaygınlaşmaya başladığında, daha çok özgürlük getireceği, demokrasinin önünü açacağı, toplumu dönüştüreceği gibi 
birçok büyük söz edilmiş, ancak İnternet’in daha çok ulusal ve uluslarası ticareti artırdığına tanık olmuştuk. 

Özellikle ülkemiz açısından pek çok sitenin mahkemeler veya Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından kolayca 
yasaklandığını ve bireylerin de özgür haber portalları yerine daha çok büyük medya gruplarına ait gazetelerin İnternet versiyonlarını 
takip ettiğini gözönüne alarak internet ile ilgili büyük beklentilerin birer hayale dönüştüğünü düşünmeye başlamıştım. 

Ama şimdi, özellikle dünyanın en büyük ordusu, dünyanın en büyük ekonomisi, dünyanın teknolojik alanda en gelişmiş ülkelerinden birisi, bir süper 
güç ve son imparatorluk olan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD); neredeyse dünyanın tamamının hâkimi konumundaki ülkenin, dünyanın nerede 
ise tamamını uyduları ile gözleyen ülkenin, birçok ülkede hükümetleri belirleyen “Big Brother”ın, uluslararası ticareti elinde tutan, toplam ticaret 
hacmi dünyadaki birçok ülkenin toplamından fazla olan bu devin, tüm ipliğinin yine kendi kontrolü altında tutmaya çalıştığı İnternet aracılığıyla pazara 
döküldüğünü görmeye başlayınca yeniden umutlandım. 

Gerçekten de İnternet devri başlıyor mu? 
Roma’dan bu yana kirli çamaşırları olduğu bilinen politikacıların ve diplomatların kirli çamaşırları bir bir dökülüyor mu? WikiLeaks, bir milat olacak ve 
sloganında belirttiği gibi bundan sonra gizli hiçbir şey kalmayacak mı?...

Bildiğiniz gibi son imparatorluğun önce Afganistan savaşında tutulan günlükleri, pazara dökülmüştü. Şimdi ise diplomatik belgeleri... Belgelerin 
ucu bucağı da yok. Henüz çok küçük bir kısmı yayınlandı. Yayınlanan kısmı ABD ile diplomatik ilişkisi olan tüm dünyayı sarsıyor. Skandalın sonuçları 
önümüzdeki günlerde kendisini daha çok hissettirecek gibi. Süreci hep birlikte izleyeceğiz.
Şu ana kadar ortaya çıkan boyutu ile o kadar çok soru ve merak yarattı ki... İlk aklıma gelenler şunlar:
Belgelerin arasında daha ne tür belgeler var?
Bu belgelerin ele geçirilmesine ABD neden engel olamadı?
Bu belgelerin yayınlanmasına ABD neden engel olmadı?
Bu belgelerin ele geçirilmesi ve yayınlanması suç değil mi?
Belgelerde Türkiye ile ilgili ne tür bilgiler var ve daha neler açığa çıkacak?
Belgelerde yayınlanan bilgilerin ne kadarı doğru?
Belgelerde dile getirilen iddialar ile ilgili olarak ilgililer dava açabilirler mi?
Belgelerde dile getirilen iddiaların sahibi diplomatlar olduğu için dava açmak mümkün değil mi? Bu dokunulmazlığın kaynağı ne?

Belgeler ortaya çıktıkça daha somut sorular ve yeni merak konularımız oluşacağı da tartışmasız. Olayın henüz çok sıcak olması ve  boyutları belli 
olmadığı için soruların cevaplarına küçük bir giriş yapayım ve önümüzdeki sayıda toz bulutu dağıldığında daha net şekilde konuyu ele alalım.
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Önce dünyadaki hukuk kurallarının İnternet veya ticaret kuralları 
gibi uluslararası olmadığı, bu nedenle bir ülke tarafından “suç” 
kabul edilenin bir başka ülke açısından suç kabul edilmediğini 
ve her ülkenin kural koyma ve yargılama yetkisinin ulusal 
olduğunu anımsatmak isterim. Bu nedenle, ABD’ye ait gizli 
bilgilerin, Dışişleri Bakanlığı’ndan ele geçirilmesi,mABD 
yasaları açısından bir suç olmakla birlikte birileri tarafından 
ele geçirilen bu belgelerin, ABD dışında yayınlanması ABD 
açısından suç olsa da, yayının yapıldığı ülkeler açısından bunların 
suç olduğunu söylemek mümkün olmayabilir. Bunun için her 
ülkenin ceza yasasını ayrıca incelemek gerekir. Ancak, burada 
yayınlama fiilinin suç olup olmadığını aşan çok daha önemli bir 
sorun ile karşı karşıyayız: Diplomatik ilişkilerin geleceği...

Aslında burada önemli olan uluslararası politika açısından 
birilerinin suçlu olup olmadığı değil, bunun diplomatik ilişkilerde 
ne tür sorunlara neden olabileceğidir. Takip edenler tarafından 
da görülebileceği üzere, öncelikle söz konusu belgelerde ilgili 
ülke yetkililerinin kendi ülkeleri veya diğer yetkililer hakkındaki 
kamuoyunun tepkisine neden olabilecek açıklamaları ön plana 
çıkmaktadır. Yani ülkemizinde aralarında olduğu birçok ülkede 
bazı bilgi ve belgeleri ABD’li diplomatlarla paylaşmaya hevesli 
olduğu belgeleri ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca, söz konusu belgeler 
de ABD’li diplomatların görev yaptıkları ülke veya o ülkedeki 
yetkililer hakkındaki bazen hakaret içeren, bazen dedikoduya 
dayalı notları ülkelerine geçtikleri görülmektedir.

Ayrıca, burada yüz binlerce belgenin ele geçirilmesinin 
önüne geçilememesi gibi bir durumun da ülke güvenliği, 
bilişim güvenliği ve benzer kurallar açısından irdelenmesi 
gerekmektedir.

Bugünden sonra bu tür belgelerin yayınlanmasının tüm ülkeler 
tarafından suç kabul edilmesini sağlayacak bir dizi çok taraflı 
veya ikili uluslararası anlaşma hazırlanarak imzalanabilir. 
Ardından bu anlaşmalardaki hükümler ulusal yasalara 
aktarılarak benzer skandalların önüne geçilmeye çalışılabilir. 
Ancak, ne olursa olsun, İnternet bazı şeylerin ilelebet gizli 
kalmayacağını hepimize öğretmiştir. Bu nedenle de, artık 
gerek politikacıların gerekse de bürokratların, dolayısıyla da 
devletlerin daha şeffaf olması kaçınılmaz olacaktır. 

Gerek politikacılar gerekse de diplomatlar ile henüz tam olarak 
kontrolü altına alamadıkları İnternet’in savaşı yeni bir boyut 
kazanmıştır.
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