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WikiLeaks’e, felsefeci bakışı

WikiLeaks İnternet sitesinin, ABD Dışişleri Bakanlığı’na 
ait diplomatik yazışmaları yayımlaması, uluslar arası 
ilişkiler ve medyanın rolü tartışmasını başlattı. Dergi 
olarak konu hakkında görüş belirten filozofların 
değerlendirmelerden özellikle “İnternet ve bilgi 
paylaşımı” ile ilgili bölümlere yer veriyoruz.

Ntvmsnbc’den Kayhan Karaca, Fransız Liberation gazetesinin bu 
tartışmaya platform olmak için açtığı sayfalara görüş belirten ünlü 
filozofların değerlendirmelerini yazdı. Gazeteye açıklamalarda 
bulunan İtalyan filozof Umberto Eco’ya göre, bu olay her şeyden 
önce, devlet, vatandaş ve medya arasındaki ilişkilerde ikiyüzlülüğü 
göstermesi bakımından bariz bir skandal. Skandal olmanın 
dışında, uluslararası düzeyde derin değişiklikler yaşanacağının da 
göstergesi.
Her kültürlü bireyin, İkinci Dünya Savaşı sonundan bu yana 
diplomatik temsilciliklerin aslında “casusluk merkezi” olarak 
kullanıldığını bildiğini söyleyen Eco, ancak “bunu açıkça dile 
getirmek ikiyüzlülük ödevini ihlal edeceği için” kaçındığını belirtti. 
Eco, iktidarların her vatandaşı kontrol ettiği, ama her vatandaşın 

da – en azından “hacker”lar- iktidarların sırlarını öğrenebildiği bir devirde yaşandığına 
dikkat çekti. Günümüz teknolojisiyle telefonda gizli ve özel ilişki sürdürmenin artık 
mümkün olmadığını vurgulayan Eco, gelecek için bir tür geriye dönüş senaryosu çizdi ve 
“teknolojinin yengeç biçiminde”, yani geri geri giderek ilerlediği görüşünü yineledi. 

“Saydamlık diktası”
Paris-Diderot Üniversitesi öğretim üyelerinden 
filozof Elisabeth Roudinesco,  Wikileaks’e saydamlık 
penceresinden bakıyor. Günümüzde bir tür “saydamlık 
diktası” yaşandığına işaret eden Roudinesco’ya göre, bu 
dikta, devletler tarafından işlenen suçların (işkence, savaş 
suçuları, tecavüz…) ortaya çıkarılması bakımından pozitif 
bir yöne sahip. 

“Hükümetler gayri meşru 
uygulamalarda safları sıklaştıracak”
Newsweek Türkiye’den Nevra Yaraç’a, Wikileaks’i 
değerlendirmede bulunan ABD’li düşünür Noam Chomsky,  
“Sizce bu olay gizliliği meşrulaştırır ve dünyayı daha kapalı 
hale getirir mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:
“Açığa çıkmış arşivler üzerinde çalışan herhangi biri, 
hükümetlerin gizliliğinin başlıca nedeninin kendilerini 
halklarına karşı savunmak olduğunun farkına varmalı. 
Bunun karşılığında hükümetlerin bu gayri meşru 
uygulamalar konusunda saflarını sıklaştıracaklarını 
düşünüyorum. Burada belirtmem gereken bir ironi var. 
O da, hükümetlerin bir yandan vatandaşlarının kendi 
yaptıklarına sınırlı bir erişim kazanmalarından yakınırken 
eş zamanlı olarak da vatandaşlarının yaşamlarının her 

yönü hakkında son derece güçlü gözetim ve bilgi toplama sistemleri kurmaları.”
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Hükümetler açık olmalı, kişilerin özel hayatları gizli 
tutabilmeli
BBC Türkçe’den Selin Girit’in sorularını yanıtlayan Chomsky, Wikileaks belgelerinin açığa 
vurduğu en vahim şeyinin “demokrasiye nefret” olduğunu savundu. “Acaba, Wikileaks, 
gazeteciliğin günümüzde geldiği noktanın -yani araştırmaktan öte bildirmeye dayalı bir 
gazetecilik biçiminin- doğal bir sonucu mu? ” sorusuna Chomsky’nin yanıtı şöyle oldu:

“Bence Wikileaks, elektronik iletişimin İnternet, Facebook ve diğer kanallar üzerinden 
yayılmasının kaçınılmaz bir sonucu. 
Bu vaka özelinde bakarsak, Dışişleri Bakanlığı çok aptalca bir hata yaptı ve bunu biliyorlar 
da. Yüzbinlerce belgeyi küçük bir kartta tutuyorlardı, bu bilgilere dünya genelinde binlerce 
kişinin erişimi vardı. Yani sızıntıların olması kaçınılmazdı. Özellikle de günümüzün 
elektronik bilgi çağında... 
Ben Wikileaks’in bu tür iç iletişim kanallarının sınırlandırılmasına yol açacağını 
düşünüyorum. Ama sızıntılar hep olacaktır. İletişimin bu kadar kolay olduğu açık 
toplumlarda her zaman sızıntı olabilir. Ama bu hükümetin sırlarının ifşa edilmesinden 
şikâyet etmesi biraz komik kaçıyor. Çünkü bu, vatandaşlarının ayrıntılı takibatına büyük 
önem veren bir hükümet. Her bir vatandaşın ne yaptığını, ne düşündüğünü, ne yazdığını 
bilmek istiyor. Şimdi ise vatandaşların hükümetlerinin ne düşünüp yaptığına bakmasından 
şikâyet ediyorlar. Halbuki tam tersi olmalı. Yani hükümetler açık olmalı, kişiler ise kendi 
özel hayatlarını gizli tutabilmeli. ”

“Julian Assange, bilgi teknolojisinin Robin Hood’u”

ABD’de felsefe okuyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıp gazeteciliğe 
BBC’de başlayan Taraf gazetesi yazarı Nilüfer Kuyaş’ın “Pandora’nın Kutusu” köşesinde 
yayımlanan “Anarşistlerin Bayramı” yazısından bir bölüm ise şöyle:

“İşte İnternet’in gücü. Bu şeffaflık ille olacak, kodamanlar istese de istemese de olacak. 
Sansür arzusu da oradan kaynaklanıyor 
zaten. Bakın nasıl gazaba geldiler hemen, 
şaşkına döndüler. Bu şaşkınlık, öfkelenme, 
karşı saldırıya geçme furyası, bu toz duman 
hali çok eğlendiriyor beni. Bundan daha 
iyi seyirlik keyfi olur mu? Medya şenlendi, 
uykudan uyandık, şüphecilik kaslarımız 
gelişti, tekrar uyuyana kadar hiç değilse 
biraz entelektüel cephane stoklayacağız. 
Biz yönetilenlerin başka gücü mü var şu 
dünyada? Bilgi teknolojisinin Robin Hood’u 
adını verdim Julian Assange’ye.

Şimdi tek dileğim benzer ölçekte sızmaların 
Türkiye’de büyüyerek devam etmesi. 
Sızma zeytinyağı gibi dolsun inşallah ifşaat 
fıçılarımız. İlk baskı, ikinci baskı, özel üretim 
sızma, öyle gitsin. Eminim bu ülkede de en az 
Assange kadar yetenekli korsanlar vardır.”
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