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Kabuğu Çatlayan Sırlar  veya 
Demokrasinin  Şeffaf l ık  Açıs ından Güncellenme Gereksinimi 
Bugünlerde Wikileaks olayıyla birlikte   “diplomasinin  11 Eylül”ünü yaşıyoruz.  ABD devlet sırları, yani dünya sırları konfeti gibi internete 
yağıyor. Hepimiz Amerikalı diplomatların neler neler neler duyduğunu, düşündüğünü okuyup şaşırıyor, kızıyor, bazen de gülüyoruz. Ufak 
çapta da anormalliğin normalleşmesinin şokunu yaşıyoruz... 

Wikileaks olayı çeşitli yönlerden ele alınabilir. Bunlardan birincisi, ortaya çıkan belgelerdeki bilgilerin içeriği. İkincisi, bilişim teknolojilerinin 
kontrol altına alınamamasından dolayı bilgilerin “sır” da olsa  “gizli” de olsa elektronik ortamda serbestçe dolaşabilmesi. Üçüncüsü devlet 
mekanizmalarının karşısına bilişim teknolojisiyle desteklenen, sanal örgütlü bireylerin çıkarak, devletlerin, toplum yararına diye nitelediği 
ketumluğu ve gizliliği şeffaflaşmaya zorlaması. 

Kuşkusuz, belgelerin ortaya dökülmesinde çok çeşitli danışıklı dövüşler söz konusu olabilir. Ancak, devletlerin sorun çözmek adına kendilerini veya müteffiklerini rezil etmesi, 
bilişen birey, bilişen toplum karşısında az buz bir geri çekilme değil.  

Herkesin, kaldırabilsin ya da kaldırmasın, herşeyi öğrenme hakkının olduğu zamanlara doğru gidiyoruz. Belki de yaşadıklarımız, demokrasinin  bilişen birey ve bilişen toplum 
karşısında şeffaflık açısından kendini güncelleme talebidir...

Dergimizi 1 Aralık’ta yayımlamak üzere hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak, Kasım ayının son günlerinde Wikileaks olayının ortaya çıkmasıyla yayımımızı bir kaç gün geciktirdik.  

Bu ayki dosya konumuz, siyasal partilerin sosyal medyaya, internete bakışıyla ilgili... Seçimler nedeniyle milletvekillerinin hangi yoldan  seçmenleriyle ilişki kuracakları geçen 
ay “veciz” biçimlerde gazete manşetlerine taşınmıştı. Biz de biraz işin ayrıntısına girmek istedik: TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Abdullah Özkan’ın sosyal 
medyanın dünyada ve ülkemizde siyasi açıdan kullanımını ele aldığı ve köşe yazarı Atıf Ünaldı’nın siyasal partilerimizin web sitelerini incelediği yazılarının ilginizi çekeceğini  umuyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Nuran Yıldız’la ve Milliyetçi Hareket Partisi Medya 
ve Tanıtım İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Tunca Toskay’la yaptığımız 
söyleşilerde de muhalefet partilerimizin sosyal medyaya yaklaşımlarını ele aldık.  Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin görüşlerini de gelecek ay yayımlayacağız.

Demokrasinin iyileştirilmesi  şeffaflaşmadan geçiyor “Sırların” hükmü kalmadığına göre internet 
ve sosyal medya, daha şeffaf bir dünya toplumu olma yolunda kullanılabilir. Belli ki bilgi, bütün 
paydaşlarını bulduğunda ancak en verimli olabiliyor, ışıldıyor. 
Artık, birey bilişince demokrasi ışıldar, diyebilir miyiz.
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