


2006 yılından bu yana faaliyette olan Wikileaks internet sitesi, bu tarihten beri 
artan bir ivmeyle dünya siyaset sahnesinde ağırlığını gittikçe arttıran bir 
fenomen haline gelmeye başladı. 

Bağdatʼda, içlerinde iki Reuters muhabirinin de olduğu silahsız gruba ateş 
açan bir ABD helikopterinin kamerasından kaydedilmiş görüntüleri sızdırarak 
2010ʼda perdeyi açan Wikileaks, ABD ordusunun Irakʼta işlediği bir savaş 
suçunu açığa vuruyordu. Daha sonra ABDʼnin Afganistan işgali ile ilgili olan 
Afgan Savaş Günlükleri ve Irak işgalinin içyüzünü ortaya çıkartan Irak Savaş 
Kayıtları ortaya çıktı.  

Ancak Wikileaksʼi dünya gündemine sokan asıl olay; Watergate skandalına 
atıfla ʻCablegateʼ adı verilen, 251.287 adet ABD Dışişleri Bakanlığı iç yazışma 
belgesinin 28 Kasım 2010 gecesi yayınlanmaya başlaması oldu. 

Bu olayla birlikte Wikileaks internet sitesi ve sitenin ʻyüzüʼ Julian Assange bir 
anda dünya gündemine oturdu. Başta ABD olmak üzere, dünya siyasetinin 
önemli aktörlerinin gözleri bu ʻikiliyeʼ yöneldi. Bu açıdan bakılınca 28 Kasım 
2010, dünya diplomasi tarihinin en sarsıcı gerçeklerinin ortaya döküldüğü bir 
tarih olarak anılacak

İnternetle bilginin iktidarın denetiminden çıktığı bir döneme giriyoruz. İşte 
Wikileaks bu dönemin perdesini açan eylemleri ardı ardına dünya gündemine 
sunarak bize nasıl bir döneme girdiğimizin ipuçlarını veriyor. 

Peki, dünya bu döneme nasıl girdi? Hangi sosyolojik, ekonomik, politik ve 
tarihsel süreçler bugünleri hazırladı. Bu süreçlerin hızlanmasında teknolojinin 
yeri nedir? 

 “Biz hükümetleri açarız” sloganıyla, kemikleşmiş ve geleneksel iktidar 
yapılarının yavaş yavaş çekinmeye başladıkları Wikileaks bize nasıl bir 
dünyanın kapılarını açıyor?

Yirmi yıl öncesine kadar çoğu insanın nelere kadir olduğunu anlayamadığı 
internetin bu son ʻicadıʼ Wikileaks neyi temsil ediyor?

Bundan sonra nasıl bir medya, siyaset, ekonomi düzeniyle karşı karşıya 
kalacağız?

Alanında uzman iki isim; Özgür Uçkan ve Cemil Ertem tarih, felsefe, 
sosyoloji, ekonomi ve siyaset arasındaki bağlantıları günümüz şartlarına göre 
okuyarak, teknolojinin bu disiplinler arasındaki ilişkiyi daha da görünür hale 
getirmesinin sonuçlarını bize bu kitapta anlatıyorlar. 
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“Giriş

Değişimleri mümkün kılan koşullar yavaş yavaş oluşur. Neredeyse görünmez bir biçimde 
gelişen bu koşullar, günün birinde insanların farklı bir şekilde düşünmeye başladıklarını 
anladıklarında ortaya çıkar. Hepimiz dünyayı “zihinsel haritalar”ın yardımıyla algılıyoruz, 
yani etrafımızdaki dünyayı biçimleyen ve tanımlayan örgülerle… Bunlar dünyayı belli bir 
zaman için açıklıyor, ancak sonra gerçeklik bu haritaların dışına çıkıyor. Eski haritalar işe 
yaramamaya başlıyor. Bir değişim krampı yaşanıyor. Eski haritaları atıyor ve yeni dünyayı 
anlamlandıracak yeni haritalar buluyoruz. 

Her yolu bildiğimiz eski zihinsel haritalardan vazgeçmek zordur, kaybolmaktan korkarız. 
Ama yolumuzu bulmaya çalıştığımız haritanın artık dünyayı göstermeyen hayali bir harita 
olduğunun farkına varmazsak kendimizi de kaybederiz. 21. yüzyılın ilk on yılını ardımızda 
bırakırken dünyanın giderek daha hızlı döndüğünü hissetmeye başladık. Artık farklı bir 
haritanın içindeyiz. Yolumuzu kaybetmemek için bu yeni haritayı doğru okumamız gerek...  

2010ʼu Wikileaks ile kapatıp 2011ʼi “Arap Baharı” ile açtık…  Medyadan diplomasiye, 
şirketlerden hükümetlere hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağının işareti Wikileaks ve 
Tunusʼdan başlayarak, Mısır, Libya, Cezayir, Yemen, Ürdün, Suriye gibi otokratik Arap 
devletlerine yayılan devrim dalgası… Bu dönüşüm işaretlerinin her birinde internetin ve 
bilgi-iletişim teknolojilerinin güçlü bir mevcudiyeti var.

Biz, dünyaya ekonomi-politika odağından bakan, teknoloji iktisadından kriz süreçlerine 
farklı alanlarla ilgilenen iki ekonomist olarak, 21. yüzyılın dünyasını anlamak için 
Wikileaksʼin önemli bir işaret olduğunu düşünüyoruz. Bu kitap, yüzyıl döngüsündeki derin 
dönüşümü, Wikileaksʼin temsil ettiği dinamiklerle okuyor. Bu kitap sadece Wikileaks 
hakkında değil;  ekonomiden politikaya, uluslararası ilişkilerden ulus-devletlere, medyadan 
teknolojiye gözlerimizin önünde kurulmakta olan “Yeni Dünya Düzeni” hakkında. Bu kitap, 
aynı zamanda bu derin dönüşümün ortasında kendisine yeni bir yol açan Türkiye ve 
bölgesi hakkında... 

Ama dönüşümü anlamak için işaretleri derinlemesine okumak gerekir. Biz de, Wikileaks ve 
temsil ettiği sosyal, ekonomik, teknoloji boyut hakkında mümkün olduğu kadar kapsamlı bir 
çözümleme sunmaya çalıştık. Kitabın ilk bölümü, Wikileaksʼin organizasyonu, manifestosu 
ve eylemlerini; ikinci bölümü, Watergate skandalından Cablegate depremine “sızıntı 
gazeteciliğinin” gelişimini; üçüncü bölümü Wikileaksʼe getirilen eleştiriler, tepkiler, saldırılar 



ve hakkında üretilen komplo teorilerini ele alıyor. Dördüncü bölümde ise, Wikileaksʼin işaret 
ettiği Yeni Dünya Düzeniʼni, ekonomi, finans, ulus-devletler, uluslararası ilişkiler, medya ve 
önemi giderek artan Orta Doğu ve Türkiye üzerinden inceledik. Henüz oluşmakta olan bu 
“düzen”in hangi yöne doğru evrim geçireceği ile ilgili düşüncelerimizi ise, sonuç bölümünde 
üç olası senaryo çerçevesinde kısaca dile getirip, gerisini düşünmeyi size bırakmayı tercih 
ettik.   

Wikileaks her ne kadar 2006ʻdan beri faaliyette olsa da dünya gündemine girmesi 2010 
yılında oldu. 2010ʼda Wikileaks, Bağdatʼda, içlerinde iki Reuters gazetecisinin de olduğu 
silahsız bir gruba ateş açan bir ABD helikopterinin kamerasından kaydedilmiş görüntüleri 
sızdırdı. “Collateral Murder”, yani “Tali Cinayet” adlı bu video ABD ordusunun Irakʼta 
işlediği bir savaş suçunu açığa vuruyordu ve infial yarattı. Hemen ardından iki kitlesel 
sızıntı daha geldi: ABDʼnin Afganistan işgali ile ilgili olan “Afgan Savaş Günlükleri” ve Irak 
işgalinin iç yüzünü ortaya çıkartan “Irak Savaş Kayıtları”. Son olarak, 28 Kasım 2010ʻdan 
itibaren, Wikileaks ABD Dışişleri Bakanlığı ile dünyanın dört bir yanına yayılmış ABD 
konsoloslukları arasındaki hassas yazışmaları içeren ve Watergate skandalına ithafla 
“Cablegate” olarak adlandırılan belgeleri yayınlamaya başladı. 

2011ʼe girdiğimizde ise, “Arap Baharı”, aniden üzerimize indi. Nasıl 1989 tarihe “Prag 
Baharı “olarak geçtiyse, 2011 yılı da “Arap Baharı” olarak anılacak. Her şey 2011ʼin ilk 
günlerinde Tunusʼta başladı, sonra domino etkisi halinde yayıldı: Mısır, Libya, Cezayir, 
Yemen, Ürdün, Suriye... Arap ülkelerindeki çürümüş otokratik rejimler yıkılmaya başladı. 

Oysa 21. yüzyıl ne kadar farklı bir şekilde başlamıştı! Önce 11 Eylül 2001ʻdeki saldırılarla 
sarsıldık. Hemen arkasından ABDʼdeki neo-con iktidarın Afganistan ve Irak işgalleri geldi. 
Neo-conʼların “karanlık prensleri” Pearl ve Rumsfeld, tüm dünyaya, “Yeni Dünya Düzenine 
hoş geldiniz” diye bağırıyordu. Bu, tek kutuplu bir dünya, bir “Amerikan Yüzyılı” olacaktı. 
Ama neo-conʼların hayalleri kısa sürdü. Önce Afganistan ve Irakʼta batağa saplandılar; yeni 
bir “Vietnam Sendromu” indi üzerlerine. Sonra, 2008 küresel ekonomik krizi patladı ve 
kaçınılmaz olanı hızlandırdı. 

ABD artık dünyanın hâkimi değil; neo liberalizmin dayanağı, yani DTÖ, Dünya Bankası, 
IMF, OECD sisteminin temeli Bretton Woods anlaşması kadük oldu; Beyaz Anglosakson 
Protestan mabedi IFCʼnin (International Finance Corporation) yönetim kurulunda artık 
Çinliler, Ruslar ve Araplar da oturuyor; uluslararası kuruluşlar birer birer yeniden 
yapılanıyor; dünya finansal sistemi de öyle; G7'nin yerini G20 aldı. 2010ʼla birlikte yeni, çok 



kutuplu ve kuralları henüz belirlenmekte olan bir oyun başladı. Joseph Schumpeterʼin 
deyimiyle, “yaratıcı yıkım”, eskiyi silip yeniye yol açarak ilerliyor... 

Bu oyunda artık sadece devletler ve çokuluslu şirketler oynamıyor. Yeni ve davetsiz 
oyuncular oyuna girdi. Wikileaksʼin temsil ettiği, kurumsal ve endüstriyel medya düzenini 
bozarak bilginin dolaşımı önündeki engelleri yıkarak, onların yanından dolaşarak iktidar 
odaklarının kirli sırlarını ifşa eden yeni bilgi oyuncuları da var oyunda. Daha da önemlisi, 
halk, yeniden oyunda. Arap Baharı, çok uzun zamandır görülmemiş bir biçimde, halkların, 
tarih sahnesine artık beklenmedik ve özellikle de davet edilmemiş bir şekilde yeni bir 
oyuncu olarak çıktığı an olarak da anılacak.

Bu yeni güçlerin, kuşkusuz, internet başta olmak üzere ağ teknolojileriyle doğrudan ilgisi 
var. İnsanlar artık yeni güçlerle sahip: Çok hızlı bir şekilde bir araya gelip dağılabilme; 
gayrimerkezi bir örgütlenmeyle öngörülemez davranışlarda bulunabilme; iç ve dış iletişimi 
önlenemez bir şekilde sürdürebilme; yerel eylemlerine küresel iletişim kanallarını 
kullanarak destek yaratabilme; küresel iletişim yetenekleriyle dünya kamuoyunu 
etkileyebilme ve iktidarlar üzerinde görülmemiş bir baskı yaratabilme; her şeyden önemlisi, 
baskının koşulu olan görünmezlik duvarlarını yıkarak ülkeleri dünyaya şeffaflaştırabilme… 

Her iktidar, uyruklarının bilgiye erişimini ve aralarındaki iletişimi denetlemeyi ve böylece 
kendisine dikensiz bir gül bahçesi kurmayı hayal eder.  Ama internet, küresel, 
gayrimerkezi, açık, sınırsız, etkileşimli, kullanıcı-denetimli ve altyapıdan-bağımsızdır.  Bilgi 
iktidardan kaçma eğilimindedir. Artık internette bilgiyi tutmanın yolu yok! Wikileaks bize 
bunu gayet açık bir biçimde gösterdi.

Sansür, her zaman iktidarın bilgiyi denetiminden kaçırma korkusundan kaynaklanır. Bu, 
haklı bir korkudur, çünkü tarihin hiç bir döneminde hiç bir iktidar bilgiyi mutlak bir biçimde 
denetleyememiştir. İktidarlar her zaman uyruklarının bilgiye erişimini ve aralarındaki 
iletişimi kontrol etme hayali kurar. Ama bu boş bir hayaldir. Bu bakımdan sansür iktidarların 
en kullanışlı yönetim araçlarından biridir. Ağır sansür, her zaman iktidarların ömrünü bir 
miktar uzatır, ama mükemmel bir araç olmadığı için de geri teper ve bu ömür birden bire 
kısalır. Sansür eskiden de mükemmel değildi. Ama her şeyin merkezi olarak sevk ve idare 
edilebildiği sanayi toplumlarında elverişli bir araçtı. Buna rağmen bilgi bir yerden 
sızıveriyordu günün birinde. 

Ama merkezi yönetim mekanizmalarının çöktüğü, iletişimin tamamen gayrimerkezi, 
sınırsız, yatay yayılan ağlar, özellikle de internet üzerinde gerçekleştiği bir dönemde, 



sansür giderek daha da atıl hale geldi. İktidarlar değişimi arkadan takip ederler doğaları 
gereği. Mevcut iktidar yapıları da olup biteni ancak iktidardan düştüklerinde anlıyor. Yeni 
iktidar yapıları daha etkili sansür teknolojileri üretecek, halk da bunları aşmak için yeni 
katılım, şeffaflık ve bilgi teknolojileri geliştirecek. Bu savaşta eli güçlü olan kim dersiniz? 

Wikileaksʼin sloganı şu: “Biz hükümetleri açarız”. Demokratik bir toplumda hükümetler ve 
devletin vatandaşlara açık olması gerekir, tersi değil. Bu ülkede yıllanmış sırlar açığa 
çıktığında neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilgi iktidardır ve devletler iktidarlarını bizlerle, 
yani halkla paylaşmak zorunda. Aksi takdirde faşizme doğru yola çıkarız. 

Wikileaks, devletlere kendilerini temizleme fırsatı sunuyor, üstelik bunu onların 
erişemeyeceği bir güçle yapıyor. Gücünü de halkın vicdanında buluyor. 

Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak... Guardian editörü Simon Jenkinsʼin dediği gibi, 
“sırlarını korumak hükümetlere düşer, gazetecilere değil”. Artık devletler farkına varmaya 
başlıyor ki, sırların ortaya çıkarmasını durdurmak için darbe yapmak, gazeteci öldürmek 
veya hapsetmek, sansür uygulamak, medyayı halkın vergileriyle satın almak ve bir polis 
devleti yaratmak yeterli değil. Başka mucizevî yöntemler de ufukta görünmüyor. Şeffaf 
olması gereken devletler, vatandaşlar değil. Buna alışsalar iyi olur. 

İktidarlar demokrasiden korktukça, demokrasiyle yaşamayı öğrenemedikçe yıkılacaklar ve 
bu meşru bir durum. Doğrudan demokrasi, birleşimsel demokrasi veya Julian Assangeʼin 
savunduğu gibi “radikal demokrasi”, vatandaşların bilgiye özgürce erişimi üzerinde 
yükselecek. 

Evet, şimdi Neo-conʼlara, istihbarat örgütlerine, iktidarını paylaşmaktan korkan ulus-
devletlere, oligopollere, güçten düşen ordulara, geleneksel medya kuruluşlarına dönüp, 
“Yeni Dünya Düzenine hoş geldiniz” diyebiliriz; tıpkı onların hepimize on yıl önce dediği 
gibi. Onların düzeni oldukça kısa ömürlü oldu, bizimki daha yeni başlıyor...”


