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INTERNET, gerçekte ne?
Bizimkilere sorarsak size muhtemelen “Internet Yaşamdır”, “Internet Bağımsız Haberciliğin Kaynağıdır”, “Internet Gerçek Demokrasi’nin Oluşturulduğu Katılımcı 
Platformun Adıdır” ya da “Internet Doğru Bilgiye Ulaşmanın En Hızlı Yoludur” türünden açıklamada bulunacaklardır. 

Arkadaşlarımızın bu görüşlere canı gönülden inandıklarının son göstergesi de WikiLeaks skandalı konusunda yaptıkları değerlendirmelerde ortaya çıktı hepsi 
bu skandalın gizli bilgi diye bir şeyin olamayacağını ortaya çıkarttığını böylece artık herkesin elindeki bilgiyi diğerleri ile paylaşmaktan başka seçeneği olmadığı 
konusunda açılamalarda bulundular. 

Ben böyle düşünmüyorum. Birkaç örnek ile neden böyle düşünmediğimi sizlere açıklamak istiyorum. Şu anda ortaya çıkan WikiLeaks skandalının tüm istihbarat 
kuruluşlarında  “Nasıl olsa bilgiyi saklayamayacağız o zaman ellerimizdeki bilgiyi hem ülkemiz hem de dünya kamuoyu ile bir an önce paylaşalım” gibi bir 
düşünce değişikliği başlattığına dair herhangi bir gösterge olmadığı gibi yapılan açıklamalardan ellerindeki bilginin dışarıya sızmasını önleyecek yeni teknikler 
peşinde oldukları gözlenmektedir. 

Internet’in demokratik kazanımlara çok büyük katkısı olduğu ülkelerin İnternet’ten dolayı hızla demokratikleştikleri de tartışmaya açık bir konudur. Internet’in 
hızla yaygınlaştığı günümüzde bu altyapı kullanılarak katılımcı demokrasi konusunda ne gibi olumlu sonuçlar alındığını düşünmemiz gerekmektedir. Internet’in 
hızla yaygınlaşması bazı toplum kesimlerinin kendi düşüncelerini daha rahat aktarma şansı doğurmuş olmakla birlikte diğer kesimlerin karşıt görüşlere olan 
hoşgörüsünün artığını iddia etmek çok zordur. Hatta tartışma listeleri insanların birbirinin yüzüne karşı söyleyemedikleri şeyleri İnternet ortamında çok daha 
rahat söylüyor olmalarından dolayı zamanla tartışma listesi olmaktan çıkıp önce hakaret sonra da konuşmama listesine dönüşmektedir. Bu konuda onlarca 
tartışma listesinin zaman içerisinde ne duruma düştüğünü hepimiz birlikte yaşadık.

Üçüncü ve en önemli konulardan bir tanesi de Internet’ten elde ettiğimiz bilginin sağlığını her geçen gün daha fazla kaybetmesi olgusudur. Birçok verdiği 
bilgi doğru olmayan site, sadece popüler olmayı başarmış olmasından dolayı, diğer sitelere göre daha fazla tıklanmakta ve bu nedenle de arama motorlarında 
ilk sıralarda yer almayı başarmaktadır. Ya da doğru olmayan bir açıklama daha çok sayıda kişi tarafından okunmuş olması durumunda sıralamada daha öne 
çıkabilmektedir.

 Her iki durumda da doğru bilgiye erişim zorlaşmakta yanlış bilgi daha hızlı yayılmaktadır. Bir örnek vermek istiyorum; Internet’te “don” sözcüğünün karşılığını 
aradığınızda onlarca karşılık bulabilmektesiniz ama bunlar arasında elbise anlamına geldiğini ya hiç görememekte ya da çok az yerde görmektesiniz. Oysa Pir 
Sultan Abdal yüzlerce yıl geriden “Türlü donlar giymiş gülden naziktir- Bülbül cevreyleme güle yazıktır’ diye seslenmektedir.
 
Tüm bunları teknolojik gelişmenin önemli bir sıçrama tahtası olmayı başarmış Internet’i karalamak için yazmıyorum şüphesiz. Yazmamın amacı şu, her kesimden 
gönüllü kuruluşa yeni bir görev düşmektedir. Kimimiz doğru bilginin oluşmasını sağlayacağız yanlış bilgiyi denetleyerek kaldırılması için mücadele edeceğiz. 
Kimimiz toplumu ilgilendiren gizli bilgilerin açığa çıkması için çaba göstereceğiz.

Kısaca bu hali ile Internet kendisine yüklenmeye çalışılan olumlu sıfatları taşımamaktadır.
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