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manşet

Ayasofya gündemi ülkenin başat gündemi.
Erdoğan bir yandan büyük bir adımmış
gibi sunuyor diğer yandan ülkenin gerçek
gündemleri hasır altı ediliyor. Aynı zamanda Erdoğan’a muhalefet ediyorum diyen
kesimler de söz konusu Ayasofya olunca
en az Erdoğan’dan daha çok dinci kesiliyorlar.
MHP’nin verdiği destek biliniyor. CHP
dolaylı destek verirken Perinçek de bu
destek furyasına katıldı. Deva Partisi ve
Gelecek Partisi başkanları ile Saadet Partisi de Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi
kararını desteklediklerini AKP’den daha
çok sevinerek dile getirdiler. “Bir neslin
özlemi” diyerek AKP’nin Ayasofya adımından nemalanmanın peşine düştüler.
HANGI NESLIN?
Öncelikle bir neslin özlemi diye Ayasofya’nın gündeme getirilmesi ülke tarihinin ters yüz edilmesi. Çünkü Türkiye’de
İslamcı siyasal hareketin dışında genel
olarak jenerasyonların hiç böyle bir talebi
olmadı. Gerici siyasal hareketin hamaset
siyaseti bugün AKP tarafından kendisini
kurtarmak için kullanılıyor.
KANAL İSTANBUL RANTINI SAKLIYOR
Halkımız Ayasofya gündemi ile meşgulken bir yandan da Kanal İstanbul projesi
doğrultusunda rant alanları yaratılıyor.
Köylünün 1 milyon metrekarelik mera
arazisine 'hülle'yle el konulup TOKİ’ye
devredildiği ortaya çıktı. Kanal İstanbul
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adıyla AKP tarafından bir bakanın bile
tasfiye edildiği bu rant projesinde şimdi de
köylülerin tarlaları ve mera alanları imara
açılarak büyük bir rantın yolu yapılmaktadır.

3,5 MILYON INSANIN AYLIK GELIRI 850 TL’NIN ALTINDA

2019 yılında yaptırılan gelir testlerinden
de çarpıcı sonuçlar çıktı. SGK’ye iletilen
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Gelir Tespiti Sonuçlarına göre, 3 milyon 411 bin
MILLI GELIR DÜŞÜŞTE
881 kişinin aylık geliri 852 TL’nin altında
2012'de 12.500 dolar olan milli gelir bu yıl çıktı. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte
ise 8.500 dolara düşmüş durumda. Ülkenin birinden az olan aile sayısının da 869 bin
404 olduğu ifade edildi.
ekonomik durumunu gözler önüne seren
bu rakam, ne yazık ki ülkede ana gündem
değil. Ayasofya gündemi ile yaşanan yok- İşsiz ve çalışmayan yurttaşların kâbusu
olan GSS prim borcunu ödeyemeyen kişi
sullaşma bir kez daha örtülmek isteniyor.
sayısındaki artış da Bakanlığın verileriyle
HEM IŞSIZLIK HEM DE ISTIHDAM ortaya konuldu. 2018 yılında 6 milyon 945
bin yurttaşın GSS primi devlet tarafından
DÜŞÜYOR(MUŞ!)
ödenirken, bu sayı 2019 yılında 7 milyon
524 bine yükseldi.
Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski
kurumu TÜİK'in açıkladığı rakamlara
İŞSIZLIK RAKAMI ÇALIŞAN SAYIilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.
TÜİK'in son açıkladığı işsizlik rakamlarını SINI GEÇTI
'komik' olarak niteleyen Aydemir, "En son
Ekonomik krize salgına etkisi eklenince
istihdam verilerine göre işsizlik düşüyor.
Bu çok komik bir şey. Son 3 ay hariç tari- durum daha da kötüleşti. Nisan ayında
hin hiçbir döneminde hem istihdamın hem istihdam sayısı geçen yılın aynı ayına göre
7.1 milyon kişi birden düştü.
de işsizliğin düştüğü bir zaman olmamıştır. Buna insanlar güler" ifadesini kullandı.
2019 yılı Nisan ayına göre 27.6 milyon
olan çalışan sayısı bu yılın nisan ayında
TÜİK, AKP’nin yalanlarına kılıf ofisine
20.5 milyona düştü.
dönüştü. Bir yandan işsizlik rakamları
diğer yandan istihdam rakamlarının aynı
Yine aynı dönem işsiz sayısı ise 11.2
anda düşmesi AKP’nin Ayasofya gündemiyle halkı nasıl kandırdığını da yeterince milyon birden artarak 11.6 milyondan 22.8
milyona fırladı.
anlatıyor.
Türkiye Ayasofya ile meşgul olurken ilk
kez işsizler ordusunun çalışan sayısını
geçti.
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15 TEMMUZ, FETÖ VE İSLÂMCILIK
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin İslâmcı karakterinin olmadığını söylemek pek
doğru değil. Zamanında “Kemalist vesayete” karşı “ölüleri bile mezardan kaldıracağız” diyen zihniyet köküne kadar İslamcı bir siyaseti temsil etmektedir.

15 Temmuz’un üzerinden dört yıl geçmesine rağmen Türkiye’de Amerikancı ve
İslâmcı darbe girişiminin etkilerinin ortadan kalktığını söylemek mümkün değil.
Bu bahsettiğimiz olgunun ise birden fazla
yönü bulunuyor.
Bunlardan birincisi, darbe girişiminin
İslamcı bir odak tarafından hayata geçirilmiş olması ve bugün Türkiye’nin yönetim
kademesinin ağırlıklı olarak İslamcı güçler tarafından paylaşılmasıdır. Bu açıdan
FETÖ’nün İslamcı karakteri, AKP iktidarı
ya da devletin çeşitli kanatlarında yer alan
güçler tarafından reddedilemez.

başlık daha canlı bir hal almıştır.
FETÖ, EMPERYALIZMIN APARATI
OLAN İSLÂMCI BIR
ÖRGÜTLENMEDIR
FETÖ’nün ülkemizdeki tarihi emperyalizmin Türkiye’ye müdahale tarihinden
bağımsız ele alınamaz.

Soğuk Savaş döneminin anti-komünist
örgütlenmesi olarak ülkemizde emperyalizmin uç kollarından biri olarak beslenip
büyütülen Fethullah Gülen cemaati, İslamcı bir yapılanma olarak anti-komünist
bir çizgide yapılandırılmıştır. Türkiye
İkinci yön, darbenin işbirlikçi karakterinde sağının iki ana öbeği olan siyasal İslâm ve
gizlidir. Bugün en fazla emperyalizmle pa- günümüzde MHP’ye dönüşen faşist harezarlıkçılık üzerinden yol bulmaya çalışan
ket tartışmasız bir şekilde emperyalizmin
AKP iktidarı açısından darbenin bu karak- aparatı gladyonun bir parçası olarak görev
teri pazarlıklar el verdiği oranda karşıya
almışlardı.
alınabilecek bir olgudur.
Günümüzde daha açık bir şekilde ortaya
Üçüncüsü ise, FETÖ’nün darbe sonrasında çıkan bu durum, Genelkurmay İstihbarat
ne gibi bir diyet ödemiş olduğunun sorgu- Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin
lanması olabilir. Bu konuda gerek FETÖ
tarafından şu şekilde ifade edilmişti:
borsası söylentileri gerekse son dönemde
cemaatçilikle malul bazı isimlerin yeniden “Fethullah Gülen, Mehmet Şevket Eygi
yargıda ya da devlet kademelerinde görev gibi isimler 1959’da Özel Harp Dairesi
almasının ayyuka çıkması ile birlikte bu
içinde görevlendirildi. Görevleri, Yeşil

“

“

Kuşak projesi çerçevesinde komünizmle
mücadele faaliyetleriydi. 12 Eylül’den
sonra yakalanan Fethullah Gülen’in serbest bırakılması için Genelkurmay Başkanı aradı ve serbest bırakıldı.”
Bugünden bakıldığında bu gerçeklerin
bu şekilde açığa çıkması çok da şaşırtıcı
değil. Ancak bununla birlikte Türkiye’de
siyasal İslâm’ın 1970’ler ve 80’ler ile
birlikte siyaseten de nasıl palazlandığını,
2002’de de AKP olarak iktidara geldiğini
unutmamak gerekiyor.
O yüzden 15 Temmuz’un köklerinin
aranması gereken yerde siyasal İslam’ın
Türkiye’de emperyalizmin aparatı olarak
kullanılmış olduğu gerçeği mevcut. Her
ne kadar 2002’de iktidara gelindiğinde
“Milli Görüş gömleğinin çıkarıldığı” iddia
edilse ve AKP’nin İslâmcı ve emperyalizm
işbirlikçisi yönleri asla ortadan kalkmamıştı. Hele ki çatısı altında başta FETÖ
olmak üzere bir dizi tarikatın koalisyonunu barındıran AKP’nin böylesi bir gömlek
değişikliğinin mümkün olmadığının görülmesi için çok uzun bir zaman geçmesi
gerekmedi.
Kendilerini yıllarca özgürlükçü, mağdur
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15 TEMMUZ İSLÂMCI
BIR DARBEYDI
Bu açılardan bakıldığında 15 Temmuz
darbe girişiminin “eğer başarıya ulaşmış
ve Erdoğan’ı iktidardan indirmiş olsaydı”, ülkemizin laik geleceğinin daha fazla
garanti altına alınabileceğinin düşünülmesi
büyük bir yanlıştır.

olarak gösteren, emperyalizmin “dinler arası diyalog” masalı üzerinden var
eden İslamcılar’ın farklı kanatlarının 15
Temmuz’da darbe girişimi ile cisimleşen
büyük kavgası taraflardan bir tanesinin
İslâmcılık’tan vaz geçtiği anlamına gelmiyor. O yüzden FETÖ’nün geçmişteki
misyonunu geleceğe taşımaya çalışırken
orduda önemli kademeleri ele geçirmiş
olması bu misyonunu daha da güçlendirme
arayışı olarak görülmeli.
Bununla birlikte, darbe girişiminde “Kemalist” görüntü vermeye çalışması ve son
günlerde “aslında 15 Temmuz’da aslında
ordudaki Kemalistler de işin içindeydi”
denilerek yapılmaya çalışılan propaganda
ile tam da bu İslamcı özün yokmuş gibi
gösterilmek istendiği bilinmelidir.
FETÖ YILLARCA CUMHURIYET’I
YIKMAK IÇIN UĞRAŞTI
20. yüzyılda burjuva devrimlerinin ete
kemiğe bürünmesinde katkısı olan laiklik
ve bağımsızlıkçılık, Türkiye’deki burjuva
devrimi açısından da önemli bir yerde durmuştu. Dünya üzerinde sosyalizmin geri
düşüşü ile birlikte 20. yüzyılda emperyalizm tarafından Sovyetler Birliği karşısında çok fazla ürkütülmek istenmeyen çeşitli
ulus devletler açısından bu iki kavram
tasfiye sürecine sokulmuştur.
Ülkemizde 1923 Cumhuriyet’i ile cisimleşen laiklik ve bağımsızlığın yıkılması için
genel anlamda siyasal İslâm, özelde ise
FETÖ canla başla uğraşmıştır.
Bunun için AKP iktidarının çok iyi bir
zemin sunduğunu, FETÖ’nün tam da böylesi bir zeminde sıçrama yaparak Cum-

huriyet’in tasfiyesi için çalıştığını bilmek
gerekmektedir. Ilımlı İslâm ve “dinler
arası diyalog” söylemi altında insanları
kandıran FETÖ’nün, bugün Suriye’deki
cihatçı örgütlerden hiçbir farkı olmayacak
şekilde, Hrant Dink suikastine imza atması
o açıdan hiç de şaşırtıcı olmamıştır. O yüzden FETÖ’nün tüm söylemlerinin dinci
gericiliği örtmek adına ortaya konulduğunu hatırlamak gerekir.
Benzeri şekilde çok “ılımlı ve demokrat”
görüntü veren FETÖ’nün Ergenekon ve
Balyoz operasyonlarında kurduğu kumpasları ve yargılamaların ne amaçla yapıldığı bugün bakıldığında açık bir şekilde
görülmektedir.
15 Temmuz ise, İslamcı bir hareket olan
FETÖ’nün darbe girişiminde Meclis’i
bombalamak ve sivillerin üzerine ateş açarak işi kan dökmeye vardıracak kadar “demokratlık ve ılımlılık” dışında bir özünün
olduğunu göstermesi açısından yeterlidir.
Fırsatı ele geçirince, ülkemizdeki tüm
ilerici birikime “mal bulmuş mağribi”
gibi saldıran anlayışın amacının laiklik ve
bağımsızlığı ülkemizden defetmek olduğu
açıktır. FETÖ yıllarca adım adım devletin bir sürü kademesinde, ordu içerisinde
kendini gizleyerek geldi. AKP iktidarı
döneminde İslamcı emelleri için kendini
demokrat, özgürlükçü gibi gösterdi. Oysaki onların hayallerinin dini kurallara göre
yönetilen bir sermaye diktatörlünden öteye
geçme şansı da niyeti de bulunmuyor.
Aynen bugün ülke yönetiminde ve devlet
katında bulunan diğer gericiler gibi.

Emperyalizm tarafından beslenip büyütülen, 12 Eylül faşist darbesine selam çakan,
Özal ve sağ liberalizm tarafından adım
adım önleri açılan ve sonunda Türkiye sermayesi ile emperyalizmin mutlak uyumu
ile iktidara gelen FETÖ ve diğer tarikatların “Kemalist vesayete” karşı verdikleri
mücadele aslında laikliğin ayaklar altına
alınması idi. Buradan bakılırsa FETÖ’nün
AKP karşısında görece laik bir pozisyona geçebileceğinin düşünülmesi abestir.
FETÖ tam boy İslâmcı bir dini bir cemaattir.
AKP iktidarı ile “sonsuz özgürlüğe” kavuşan tarikatların yeri geldiğinde bu kazanımlarından vazgeçeceklerini düşünmek
de benzeri şekilde abes görülmelidir. Hele
ki, günümüzde AKP ile FETÖ arasında
tekrar bir yakınlaşmanın daha fazla gündeme geldiği ifade ediliyorsa, FETÖ’nün 15
Temmuz ile kaybettiği siyasi ve ekonomik
mevzilerinin bir kısmını bile kazanmak
adına elinden geline ardına koymayacağı
açıktır. “FETÖ borsası” üzerinden gündeme gelen ya da FETÖ’cülerin yeniden çeşitli görevlere geldiğine dair ortaya çıkan
gerçekler bu bahsedilenin belirteci olarak
görülebilir. Ve bunun için adlı adınca İslâmcılık ve Amerikancılık belirleyicidir.
Her konuda AKP’ye muhalif olan FETÖ’nün imam hatipler, eğitimin ve toplumsal hayatın dinselleştirilmesi, dinin siyasete alet edilmesi, İslâmcı dış politika ve
son olarak Ayasofya gündeminde nedense
AKP’ye muhalefet etmiyor oluşunun şu
ana kadar yazdıklarımız ile olan ilgisi
özellikle altı çizilmesi gereken bir durumdur. Hatta ülkemizdeki tüm sağcı İslâmcı
güçler gibi Ayasofya’nın ibadete açılması
FETÖ’nün de Kemalizm karşıtı en önemli
politik argümanlarından bir tanesi idi.
Bu açılardan 15 Temmuz’un arkasındaki
gücün FETÖ’nün darbeci, Amerikancı, İslâmcı ve karşı-devrimci yönlerinin gözden
kaçırılmaması önem taşımaktadır. 15 Temmuz’da bunlardan hiçbiri kaybolmamış
ve geri çekilmemişti. Hele ki İslâmcılık
için bunun söylenmesi kesinlikle mümkün
değildir.

PANDEMİYİ
İŞÇİ DÜŞMANLIĞINA DÖNDÜRDÜLER

İşçilerin tepkisi ve karşı koyuşundan dolayı çıkaramadıkları yasayı 17 Ağustos depremini fırsat bilerek çıkartmışlardı, deprem nedeni ile insanlar can derdindeyken, 21
Ağustos’ta yeniden Meclis’te görüşmeye başladılar, depremde yurttaşların yanında
olmak yerine gece gündüz Meclis’te kalıp yasayı çıkartmışlardı. Şimdi de pandemi
nedeni ile insanlar bir yanda can derdinde iken onlar işçi sınıfına saldırmaya devam
ediyorlar.

KEMAL PARLAK
Meclis’te işçi düşmanı yeni bir torba
yasa daha komisyondan geçti. Bu yasa ile
işçiler yeniden açlığa mahkum edilirken
patronlara yeni kaynak aktarımının yolu
yapılmaktadır. Sözde halkı temsil eden
Meclis son kırk yıldır çıkarttığı emek
düşmanı yasalara bir yenisi daha eklemiş
bulunuyor. Bu saldıralar AKP döneminde
ise nerdeyse otomatiğe bağlandı. AKP
her alandaki saldırılarını halkın, toplumun yararına imiş gibi gösterip yanılsama
yaratıyor.
Salgın ile birlikte patronlar salgını bahane
göstererek işçilere dönük hak gasplarını
yoğunlaştırmaya başladılar. Yoğun işten
çıkartmalar, ücretsiz izin uygulamalar akla
ilk gelen uygulamalar. İlk olarak Sınıf
Tavrının ücretsiz izin ve işte çıkartmalar
yasaklansın imza kampanyasından sonra,
sendikalar ve çeşitli siyasi partilerde aynı
talebi gündeme getirince, AKP sözde işten
çıkartmaları yasaklayan, ücretsiz izinin
önünü açan üç aylık bir yasa çıkarmış,
Cumhurbaşkanı bu uygulamayı tekrardan
uzatmıştı. Bu uygulamayla ücretsiz izine
çıkartılanlara günlük 38 TL gibi rakamla
işsizlik fonundan ücret ödemesi gündeme getirilmişti. Milyonlarca işçi açlığa
mahkum edilirken, bu uygulama işten
çıkartmalar ve işsizliğe yönelik her hangi
bir çare değil tam tersine büyük bir göz
boyamaydı.

işçi, mücbir neden ve yasayla tanımlandığı gerekçesi ile haklı fesih nedeni de
olmuyor. Örnek vermek gerekirse; Alo İşçi
Dayanışma hattını arayan bir işçi, 17 yıldır
çalıştığını, uzun süredir ücretsiz izinde
olduğu için çaresiz kaldığını, aç kalmamak
için kıdem tazminatını almak istediğini
ve alamadığını belirterek sınıf tavrında
yardım talep ettiği örneği sanırım durumu
anlatmaktadır.
Patronlar ve AKP bu uygulamayı sevdi ve
kalıcı hale getirmek istiyorlar. Yeni mini
torba yasası adıyla komisyonundan hemen
geçti. İşten çıkartılmayı yasaklama yalanı
ile işçilere yönelik saldırı patronalarda
yeni kıyaklar getirmektedir. Ücretsiz izin
bir yıl süre ile uzatılıyor, ücretsiz izine
çıkartılan işçiler 1.168 TL lik açlık bile
diyemeyeceğimiz bir ücrete mahkum
edilirken, bunu da adeta bir yardım ya da
lütuf gibi sunuyorlar. Oysa bu zaten işçinin ücretinde kesilen işsizlik fonundan
karşılanmaktadır. Yani işçinin kendisine
ait olanı verirken onu bile lütuf olarak sunuyor, işten çıkartılmaların önünü açıyor.

Yasa tasarısında açık bir şekilde “belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde
sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi
bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona
ermesi hallerinde” de işçiler işten çıkarılabilecek” ibaresi yer almaktadır. Bununla
beraber patronları işçileri belirsiz süreli
iş sözleşmesinde, belirli süreli iş sözleşmesine teşvik etmektedir. Yukarıda da
DİSK –AR ‘ın ve TÜİK’in Nisan ayı hane belirttiğimiz gibi işçiler bu uzun ücretsiz
izin dönemimi haklı fesih gerekçesi yapıp
halkı iş gücü anketinin verilerine dayanatazminatlarını alamayacaklar. Ayrıca bu
rak yayınladığı Temmuz ayı raporunda,
Covid-19 etkisiyle geniş tanımlı işsizliğin patronlara işsizlik fonunda yeni destekler
geliyor, işçilerin paraları ile oluşturulan
17,7 milyona ulaştığını, yine Covid-19
döneminde 11 Milyona yakın yeni iş kaybı fonda işçilere 1.168 TL gibi komik rakamlar ödenirken patronlara fondan para aktıve işsizliğin ortaya çıktığını, ümitsiz işsiz
sayısının ise 553 binden 1 milyon 310 bine rılıyor. Diğer yanda ücretsiz izinden yada
kısa çalışmadan normale dönüşte patronlar
çıktığını açıkladı. İşsizliğin azalmadığı
3 ay ( bu süre Cumhurbaşkanı tarafından
gibi milyonlarca çalışan açlığa ve çare6 aya kadar uzatılabiliyor ) sigorta pirim
sizliğe mahkum edildiği bu rakamlarla
desteği verilecek. Bu destek sadece patbir kez daha ortaya çıktı. Ücretsiz izin
ronların işçi ücreti için kesilen % 15,5’lik
uygulamasında işçinin rızası aranmadığı
kısım değil, doğrudan işçinin ücretinden
gibi, uzun süre açlığa mahkum edilen bir

“

“
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kesilen %14‘lük kısmı da kapsamaktadır.
Yani işçinin doğrudan cebinden çıkanı
işçiye değil patrona verilecek.

Sermaye sınıfından ve onun siyasi temsilcilerinden, erdem, ahlak, insana ait her
hangi güzel, iyi bir şey asla beklenmemelidir. İkiyüzlü burjuva politikacılarında her
türlü yalan vardır, pandemi, doğal affet,
deprem gibi insanlık için yıkıcı her durumda bile işçi sınıfına saldırmaktan geri
durmazlar. Mezarda emeklilik yasasını
hatırlayalım, 1999’da bu yasa gündeme
geldiğinde işçilerden çok yoğun bir tepki
gelmişti, Ankara’da 100 binlerce işçinin
katıldığı miting yapılmıştı. Bu tepkiler üzerine dönemin başbakanı Ecevit 2
Temmuz 1999 gazete manşetlerinde de
görüleceği gibi emeklilik yaşında dayatma
olmayacağını söylemişti. İşçilerin tepkisi
ve karşı koyuşundan dolayı çıkaramadıkları yasayı 17 Ağustos depremini fırsat
bilerek çıkartmışlardı, deprem nedeni ile
insanlar can derdindeyken, 21 Ağustos’ta
yeniden Meclis’te görüşmeye başladılar,
depremde yurttaşların yanında olmak yerine gece gündüz Meclis’te kalıp yasayı çıkartmışlardı. Şimdi de pandemi nedeni ile
insanlar bir yanda can derdinde iken onlar
işçi sınıfına saldırmaya devam ediyorlar.
Saldırıları durdurmanın tek yolu işçi sınıfı
kapsamlı bir mücadele programı hareket etmesindir. Bunun da yolu işçi sınıfı
güçlerini birleştirip sermaye sınıfına karşı
mücadelesinden geçer. Bu olmadığı takdirde saldırılar devam edecektir. Sermaye
sınıfının ve iktidarlarının ağızlarının suyunu akıtan, önemli bir para kaynağı olarak
gördükleri, işçilerin son kalan kazanımı
kıdem tazminatını da almak için gündeme
getirdikleri Kıdem Tazminatını kaldırma
girişimini her seferinde işçilerin tepkilerinden dolayı geri çekiyorlar. Lakin işçi
sınıfı kaybettiklerini de geri almak için
mücadele başlatmazsa, fırsatını bulduklarında, yeni bir depremde, ya da başka bir
afette, bunu da işçilerin elinde alacaklarından şüphe duyulmamalı. İşçi sınıfının top
yekun mücadeleden başka çaresi yoktur.

6

öne çıkanlar

19 TEMMUZ 2020

AYASOFYA GÜNDEMI ÜZERINE
AYKIRI BIR YAZI
ALI ATEŞ

Yazımız bunlarla ilgilenmeyecek. Ancak
bütün bu tartışmalar bir yana Ayasofya
Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştügündeminin şimdi karşımıza çıkmasının
rülmesi gündemi bir dizi boyutuyla ele
alınabilir. Örneğin “dinciler, din özgürlüğü hikmeti nedir?
sağlayabilir mi” gibi bir soru etrafında tarERDOĞAN’IN U DÖNÜŞÜ
tışabiliriz. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi İslam dışındaki inançlara özgürlük
Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden önce
anlamına gelmediği açık olmalı. Çelişik
katıldığı bir yayında kelimesi kelimesine
gibi gözükse de, dinciysen başka dinlere
karşıtlık üzerine kendini kurduğun için, bir şunları söylemişti: “Bunlar dünyayı tanıyandan din özgürlüğü diğer yandan başka mıyorlar. Muhataplarını bilmiyorlar. Ben
bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek
din ya da inançlara yaşam hakkı tanımakadar istikametimi kaybetmedim”. Bu
mak gerçeği karşımızda çıkıyor. İşin bir
sözler Ayasofya’nın camiye çevrilmesi
boyutu bu.
üzerine gelen bir soruya verilen yanıttı.
Devamla “Bunun bir götürüsü var, bunun
Ya da barış anlamına geldiği iddia edilen
İslam’ın ve aynı zamanda huzurla eşdeğer bizim için daha ağır bir faturası var. Bizim
binlerce camimiz var. Acaba bunu söytutulan bir İslam inancının, nasıl olur da
leyenler yurt dışındaki binlerce caminin
başka bir dini inancın en kutsal mekanını
başına ne gelir, düşünüyor mu? Bunların
kendisine bağlayabilir, onları yok sayabihesabını yapmadan söylüyorlar”.
lir, Hristiyan inancının kutsal değerlerini
incitebilir? Bu da işin başka bir tarafı...
Yaklaşık bir yıl önce ifade edilen görüşler
tepkisel sözler değil. Erdoğan bilinçli bir
Örneğin Şam’da ya da Diyarbakır’da
yanıt veriyor ve dış politikaya bağlıyor.
Roma döneminden kalma tapınakların
kilisiye, sonradan bu kiliselerin camiye
Yine başka bir tarihte, 2014 yılında bir
dönüştürüldüğünü biliyoruz. Bunları da
cami açılışında Erdoğan benzer sözleri
geçelim...
söylemekten hiç çekinmemişti: "Ayasofya’nın cami olarak açılması" için slogan
Fetihçiliğin izini de sürmeyeceğiz... Cihat-gaza-fetih söylemi ile ganimet arasın- atan gruba yönelik “Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih. Şimdi, kardeşlerim, yan
daki denklemde ya da ilişkide ister Haç
tarafından Sultanahmet’i bir dolduralım
ister Hilal olsun, benzer örnekler tarihte
bakalım. Ondan sonra gerisi gelir önce
yerinde duruyor.

onu bir halledelim” demişti.
Şimdi vereceğimiz örnek ise 2019 yılından. Tekirdağ mitinginde Erdoğan "Ayasofya cami olarak açılsın" diyenlere "Önce
Sultanahmet'i doldurun sonra bakarız"
diye yanıt vermiş ve "Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı
dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne
zaman, neyi, nasıl yapılacağını çok iyi
biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye
biz adım atmayız" ifadelerini kullanmıştı.
“Tezgaha gelmeyiz, bu namussuzlara
uymayız” diyecek kadar sert sözler ve
yıllar içinde sürekli tekrarladığı bu görüşlerinden Erdoğan niye vazgeçmiş olabilir?
Belki de asıl üzerinde durulması gereken
nokta burası.
BİR NESLİN ÖZLEMİ Mİ?
En sık sözylenen sözlerin başında “bir
neslin özlemi” geliyor. Sanki Türkiye’de
bir nesil Ayasofya’nın cami olmasını
bekliyormuş gibi bir algı yaratıyorlar ve
Türkiye’nin bütününü temsil ederek konuşmaktan vazgeçmiyorlar. Açıktır ki,
“bir neslin özlemi” söz konusu edilecekse
en başta Denizlerle anılan 68 gençliğin
özlemi başa yazılmak durumunda. Dönemin İslamcı gençliği derin devletin ve
Amerikan emperyalizminin yeşil kuşak
projelerine yamanırken ve bu projelerin
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Özellikle Libya’da Türkiye’nin devreye
girmesi, Müslüman Kardeşler hareketine
yakın Sarraç hükümetiyle Türkiye’nin
işbirliği yapması ve bu duruma karşı başta
Mısır olmak üzere bir dizi Arap ülkesinin
tepki göstermesi, acaba Erdoğan’ın İslamcı karta oynamasını mı gündeme getirdi?
Hatta Libya üzerinden Türkiye ve Mısır
arasındaki gerilimin daha da arttığı bir
dönemde böylesi bir adımın atılmış olması
hem Libya içindeki güçlere bir mesaj hem
de Mısır’daki kamuoyunu etkileme amacı
mı taşımaktadır?
CHP’nin bu gündemde doğrudan AKP’ye
destek vermesi, CHP’nin itiraz etmemesi acaba bir devlet politikası mıdır? Bu
soruların da yanıtlanması gerekmektedir.
Özellikle İslam ülkelerine ve Arap toplumuna yönelik bir “psikolojik harp” unsuru
olarak mı Ayasofya gündeme getirildi?
Özellikle Mısır basınında ve Mısır’ın
İslamcı temsilcileri tarafından bu kararın
yoğun bir şekilde eleştiriye tabi tutulması
bu olasılığın göz ardı edilemeyeceğinin
işareti gibi.
ABD İLE YAKINLAŞMA MI?
Ancak Rusya’nın yumuşak bir tepki vermesi tersinden bir durum. Fakat bu adımla
Rusya, Türkiye ile arasında gerilim siyasetinin belki de önünü almış oluyor. Türkiye
ya da ABD, Rusya ilişkileri bağlamında
gerilim başlığını artırırken Rusya’nın daha
soğukkanlı durduğu açık bir gerçek.

bizzat tetikçileri haline getirilirken bugün
bir nesnil özlemi olarak Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin istenmesi tam bir
kuyrukla yalan.
Bu açıdan toplumsal olarak ya da başka
bir deyişle popülist bir politika olarak da
Ayasofya gündeminin değerlendirilmesi
çok isabetli değil. Hele hele toplumun bir
kısmının gerici bir politika olarak adlandırdığı bu adımda ısrarın nedenleri üzerinde daha fazla durulmalı.
DUALAR ERDOĞAN YERİNE
BABACAN VE DAVUTOĞLU’NA MI?

ve AKP’nin toplumsal desteğinin azalması
olduğu. Yapılan anket neticeleri AKP’nin
oy oranını yüzde 30’lara kadar indiğini
söylüyor. Her ne kadar anket firmalarının
manipülasyona açık yanları bulunsa da ve
bu istatistiklerin ne kadar gerçekçi olacağı
tartışılsa da Ayasofya gündeminin açılmasının Erdoğan’ın yeniden kendi tabanında
bir konsolidasyon ihtiyacına denk düştüğü
olası yanıtlardan birisi.
Bu durumda Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi nedeniyle duaların Erdoğan’a
değil Babacan ve Davutoğlu’na edilmesi
daha mantıklı gibi... Hiç değilse AKP içinden muhalefet Erdoğan’ı zorlamış görünüyor...

Bütün bu olguları yan yana getirdiğimizde
Ayasofya gündeminin niye şimdi Erdoğan
tarafından gündeme getirildiğinin nedenle- MISIR İLE GERGİNLİK Mİ?
rine dönük bazı kestirimler yapmak gerekiyor. Bu açıdan ihtimalleri arka arkaya
Olası yanıtlardan birisi de Libya gündesıraladığımızda ilk akla gelen mantıklı
mi dolayısıyla gündeme gelmiş olacağı.
yanıtlardan birisi son dönem Erdoğan’ın

Tam da buradan devam edersek, Ayasofya
gündeminin açılması, iç siyaset karşılığı
ve Türkiye-Mısır ilişkisi kadar aslında
Türkiye-Rusya ilişkilerini gerecek bir
boyut taşıyor. Bu açıdan bu siyasetin en
genel anlamıyla ABD’yle yakınlaşma
siyasetinin bir boyutu olarak görülmesi
komplocu bir yaklaşım olarak değerlendirilmemeli.
ERDOĞAN YENİ BİR HAMLEYE Mİ
HAZIRLANIYOR?
Bu olası yanıtlara eklenecek belki de
bunlardan daha önemli başka bir soru ise
acaba Erdoğan Ayasofya adımından sonra başka bir hamle mi düşünüyor? Ya bir
erken seçim ya da ekonomik kriz nedeniyle batı ülkelerinden borçlanma adımı
gibi... Toplumsal tepkileri geriye çekmek
için öncesinden kendi tabanında belli bir
konsolidasyon sağlama hedefi bu adımı
attırmış olabilir. Erken seçime hazırlık mı?
Hep birlikte göreceğiz....
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BİR ÖLÜM,
BİR SPOR VE
BİR DÜZEN

Çürümüşlük her yanı sardığından bazen atlıyorsunuz, unutuyorsunuz. Gün geliyor önünüze bir mesaj, yazı düşüyor. Unutmuşsunuz, yıllar geçmiş ama bir şeyler anımsatıyor işte.
BİR ÖLÜM
22 Temmuz 2013.
Bir gün sonra gazetelerde aşağıdaki cümleler ile yer alacak haberin gerçekleştiği
tarih.
"Milli atlet, Murat Karabaş, henüz 29
yaşında, geçimini sağlamak için çalıştığı
Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki bir okulun
bahçesinde yer alan 8.5 metre derinliğindeki izolasyon çukurunda meydana gelen
göçüğün altında kalarak yaşamını yitirdi.”
İş cinayetleri ne yazık ki alışıldık bir
durum, eğer yitirilen insan sayısı birden
fazla olmazsa haber değeri de olmuyor.
Ne yazık ki gün, hatta saat içerisinde
tüketiliyor, iş güvenliği, çalışma şartları
konuşulmuyor.
Diğer yandan bu haberi özel yapan ise
hayatını o göçükte kaybedenin, beden
öğretmeni olmuş ama atanamamış ve
bunun yanında 1500-5000 ve 10000 metre
koşularında Türkiye Şampiyonlukları olan
bir atlet olunca, dikkatler iş güvenliğinden
hemen çıkıp başarılı bir atletin, bir beden
öğretmeninin hangi koşullar yüzünden
inşaatta çalıştığına çevriliyor.
Bir gün sonrasında Erkut Tekin* duruma
tepkisini şu satırlar ile gösteriyor.
“Milli bir sporcunun, bir şampiyonun ve
bir öğretmenin utanılacak ölümüdür bu
yazdığım. Sendikasız sporcu, atanamayan
bir öğretmen ve iş güvenliği olmayan bir
inşaat işçisi olması ise hesap sormamız
gereken kısımdır.”
Ve yazının sonuna bir not koyarak Atletizm Federasyonu’nun sitesinde henüz bir
haber dahi olmadığını belirtiyor. Tabii bu

not büyük ihtimal ulaşıyor ve bir taziye
mesajı yayınlanıyor.
“Muğla'nın Bodrum İlçesinde bir okul
inşaatında çalışırken meydana gelen göçüğün altında kalarak yaşamını yitiren 29
yaşındaki Murat Karabaş’ın vefat haberini
derin bir üzüntüyle karşılamaktayız. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu atletizm sevdalısı ve millilik hayalleri
olan bir gencin trajik ölümünden üzüntü
duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet,
ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı
dileriz.”
Evet, millilik hayalleri diye özellikle belirtilmiş Murat’ın cenazesine bir temsilci
bile göndermeyen federasyon.
Burada bir virgül koyup bu yazıya neden
olan bir sosyal medya paylaşımına bakmak gerekiyor. **
Paylaşım yine Atletizm Federasyonu’na
ve günümüze ait.
“Survivor 2020 programında ünlüler
takımında tek kalan Milli Sporcumuz Elif
Gören’i göstermiş olduğu başarılı performansı ve karakterli kişiliğinden dolayı
kutluyoruz. Finale koşan Elif’in yanındayız.”
Toplumun özellikle pandemi ile birlikte
hayatına iyice yerleşen Survivor adlı bir
televizyon programı var artık. İzlenme
rekorları kıran bu programın popülerliğinden faydalanmak istiyor federasyon. Programa bugüne kadar birçok sporcu katılmış
ve atletler de hatırı sayılır ağırlıkta. Kimi
erken biten spor yaşamlarının geleceğe
olan katkısını yeterli bulmadığından belki
şöhret, belki hediyeler, belki program sonunda verilecek büyük ikramiyenin hayali
ile bu yarışmaya katılıyor. Ve soruluyor
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doğal olarak; Elif’e başarılar dileyen
federasyon Murat’ın ölüm yıldönümünde
anımsayacak mı ve onun ölümünü sorgulayacak mı?
BİR SPOR
Bu ülkede spor, -popüler ve sermayenin
tamamı ile etkisi olan üst düzey futbol
dışında- ayrı bir tutku, başarı ise ödülsüz.
(Tabii son dönemde gündeme gelen bir
ailenin sporu wushu tüm tanımlamaların
dışında). Murat sporların belki en temeline
tutku duymuş ve başarılı olmuş, yarışmaya
katılan Elif ve diğerleri de ve hikayesini
duymadığımız bu spora gönül vermiş.
Sırf tutku değil tabii, başarıları getiren
yetenek her zaman yetmiyor ayakta kalmanıza. Ayakta kalabilmek, sevdiğiniz
sporu yapabilmek için pistlerin dışında da
mücadele etmeniz gerekiyor. Ve tüm bu
organizasyonun başındaki kurum başarılı
bir sporcunun/ sporcuların spor dışında
neden başka işler yapmak zorunda kaldığını sorgulamıyor. Bu ülkede yüzbinlerce
çocuğun, gencin yeteneklerini göstermeleri için başarılı ve doğru örneklere ihtiyacı
var. Ama düzen, buna izin vermiyor.
BİR DÜZEN
Evet öyle çürümüş ki bu düzen neresine
dokunsanız oradan ayrı bir iltihap akıyor.
Hepsini ayrı ayrı tedavi edemezsiniz çünkü asıl mikrop sermaye düzeninin kendisinde. Bu düzeni değiştirmeden de iyileşmeyecek. Çözüm kökünü kurutmakta. Bu
bir hayal değil, slogana vurmuş düşünce
de değil. Değişecek, değişmek zorunda.
Nasıl kısmı hem zor hem kolay, ne zaman
derseniz hem uzak hem yakın. Tüm bunları kolay yapmak da, yakın zamana çekmek
de “bizim” elimizde. “Biz”, bugün tüm bu
çürümüşlükle mücadele etmeye çalışan
ama çalıştığı oranda sesini duyurmakta,
örgütlenmede aynı çalışmanın karşılığını
alamayan ve cılız kalan komünistler değil
, “biz” çürümüşlüğün nedeni değil ama
sonucunu yaşayan büyük emekçi sınıfıdır.
Komünistler tüm engellere, onları zorlayan koşullara karşı yapıyı ilmek ilmek
örüyor. Evet hızlı ilerlemiyor ama o günlerde gelecek, gelmek de zorunda. Tarihin
tekeri diyoruz hep, o teker dönecek ama
kendi kendine değil. Omuz vermezsek, el
atmazsak bir ileri iki geri yapacak.
Ama bizim hep ileriye döndürmemiz gerekiyor o tekerleği.
*23 Ağustos Birgün
**Dostum İlker C.’ye anımsatan paylaşımı
için teşekkürler.
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TKH GENEL BAŞKANI AYSEL TEKEREK:

DARBE GİRİŞİMİNE
LÜTUF DİYENLER
BUGÜN
İKTİDARDA
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, "Darbe girişimini Allah’ın bir lütfu olarak görenler bugün halen iktidardadır. AKP’den hesap sorulmadan, emperyalizmden
hesap sorulmadan, gericiliğe karşı mücadele edilmeden, sermaye sınıfı ile hesaplaşmadan dün FETÖ, bugün başka bir tarikat ülkemizde at oynatmaya devam edecektir ki ediyor da" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH)
haftalık basın toplantısı TKH Genel
Başkanı Aysel Tekerek’in katılımı ile 15
Temmuz Çarşamba günü canlı olarak
gerçekleşti. Toplantıda 4 yıldönümünde
15 Temmuz FETÖ’cü Amerikancı darbe
girişimi komünistlerin gözünden değerlendirildi.
“FETÖ SERMAYE DÜZENİNİN
ÇOCUĞUDUR”
Tekerek, cemaat ve tarikatların tek başına
“masum bir dini örgütlenme” olmadıklarının, bu tür örgütlenmelerin köküne kadar
siyasi ve ticari birer örgütlenme olduklarının 15 Temmuz ile tescillendiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
“Evet bugün 15 Temmuz. Bugün iktidar
partisi AKP, FETÖ darbe girişiminin yıl
dönümü nedeniyle yurttaşlarımıza bol bol
kahramanlık öyküleri anlatacak. Bu darbe
girişimini tüm siyasi boyutlarından arındırmaya çalışarak bitmiş olan meşruiyetlerini yeniden sağlamaya çalışacak. Bugün
ana muhalefet partisi CHP başta olmak
üzere diğer düzen içi partiler FETÖ’ye
lanet okumanın ötesine geçemeyen açıklamalar yapmakla yetinecekler.
Şimdi gelin 15 Temmuz FETÖ darbesini,

“

“

öncesini ve sonrasını biz komünistlerden
dinleyin.

“CUMHURİYET’İN SADECE ADI
KALDI”

Bu darbenin faili, yıllardır sivil toplum
kuruluşu olarak pazarlanan İslamcı bir cemaat-tarikat olan FETÖ’dür. Bir kez daha
cemaat ve tarikatların tek başına ‘masum
bir dini örgütlenme’ olmadıkları, bu tür
örgütlenmelerin köküne kadar siyasi ve
ticari birer örgütlenme oldukları 15 Temmuz darbe girişimiyle tescil edilmiştir.
FETÖ, kapitalist sistemin, burjuva siyasetin ve sermaye düzeninin çocuğudur. Kimse FETÖ’yü tarih ve siyaset dışı bir şey
haline getirmemelidir. TÜSİAD, MÜSİAD
ve TUSKON, sermaye sınıfının burjuva
örgütleri olarak bu hareketin arkasında
duran, göz yuman, iş yapan, ortaklık kuran
sermaye örgütleridir

Tekerek, TKH’nin darbe girişiminin hemen ardından yaptığı açıklamayı hatırlatarak şunları kaydetti:

FETÖ’nün en yakın ortağı AKP’dir. Emperyalizm destekli ve liberal ‘yetmez ama
evetçi’ hormonlu AKP-FETÖ ortaklığı
“Büyük Ortadoğu Projesi” ve emperyalizm için ılımlı-uyumlu İslam söylemi
doğrultusunda iktidara ‘taşınmıştır’ bugün
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin nedenleri bu ortaklık düşünülmeden anlaşılamaz.”

Partimiz 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin hemen ardından
bir açıklama yapmıştı. o açıklamadan bir
bölümü hatırlatmak istiyoruz sizlere.
Diyorduk ki o gün:
Yaşanan darbe girişiminin siyasi sonuçları
çok farklı boyutlarda ortaya çıkacaktır.
AKP iktidarı ve Erdoğan, bu durumu
sonuna kadar kullanacak, başkanlık rejiminin yolunu yapmak için sonuna kadar bu
durumdan faydalanacaktır. Aynı zamanda,
kendisine muhalif bütün kesimleri susturmak ve baskı altına almak için yargıda
başlattığı yeni operasyonlarla başka bir
darbe hukukunu gündeme getirecek, ülkemiz daha hukuksuz ve daha baskıcı bir
yönetim altına girecektir. İkinci cumhuriyet rejiminin yaşamış olduğu kriz, baskı
ve otoriterleşme ile çözülmeye çalışılacak
ancak bu durum yeni kriz ve toplumsal
tepkilere artvinyol açacak başka dinamikler yaratacaktır. Halkımız, ülkemizin
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köprü başlarında intihara kalkarken, binlerce üniversite mezunu işsizken, pandemi
nedeniyle halka İBAN verip dayanışma
isteyen iktidar diyanetin takvimi için 10
milyon TL’yi gözden çıkarmayı bilmektedir.
AKP’nin FETÖ ile konu Amerikancılık
olduğunda bir farkı yoktur. Geçmişten
bugüne kıbleleri ABD’dir. AKP’nin FETÖ
ile sermaye yandaşlığı konusunda bir farkı
yoktur.
Ülkemizde son iki hafta içinde iki büyük
iş cinayeti hatta işçi katliamı yaşanmıştır.
İlki, Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki katliamdır. Patronu MUSİAD yöneticisidir. İşçilerin beyanlarına göre uyarılar
dikkate alınamamış, katliam göz göre göre
gerici toplumsal dönüşümüne imza atan
şında AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti gelmiştir.
işbirlikçi bu kesimlerin iktidarına hizmet
hatırlayın. Resmen aklımızla dalga geİkincisi Artvin Yusufeli barajını basan sel
edecek politikalara karşı tepki vermekten
çilmektedir değerli yurttaşlarımız. Yavuz
çekinmemelidir. Emekçi halkımız, ülkehırsız ev sahibini bastırmaktadır. FETÖ’ye suları sonucunda ve hayatını kaybeden
mizi kana bulayan ve karanlığa gömenlere ‘ne istediler de vermedik’ diyenler, FETÖ işçilerimiz oldu. Bu barajın yapımını ise
bir kez daha fırsat vermemek için örgütlü
okullarından mezun olanlar, Türkçe olim- Kuveyt’te işçilerin hakkını ödemeyen,
3 havalimanında onlarca işçi cinayetine
gücünü kurmalıdır.
piyatlarına katılanlar, FETÖ evlerinde
sebep olan Limak şirketidir.
maklubeye kaşık sallayanlar, FETÖ’nün
Değerli yurttaşlarımız, aynen söylediğikumpas davalarının savcısı olanlar, Ankamiz gibi olmadı mı? Bakın 15 Temmuz
ra’yı parsel parsel FETÖ’ye satanlar, Bank Nerede bir işçi katliamı varsa, nerede bir
2016’dan sonra ülkede başkanlık refeAsya’nın açılışına katılanlar, FETÖ’cüleri kamu yağması varsa karşımıza zamanında
FETÖ ile ortaklık kurmuş, şimdi AKP ile
randumu ile rejim değişti. Cumhuriyet
devletin üst makamlarına ve her kademeortaklığı süren bu şirketler çıkmaktadır.
bitirildi. Cumhuriyetin sadece adı kaldı.
sine atayanlar bellidir. Darbe girişimini
Hiç kimse bu sömürü bağlantılarını gizleKanun hükmünde kararnameler ile FETÖ Allah’ın bir lütfu olarak görenler bugün
yerek içi boşaltılmış bir FETÖ karşıtlığı
çuvalına doldurulan ilerici, aydın, yurthalen iktidardadır. AKP’den hesap sorulyapmamalıdır. Bunu yurttaşlarımız asla
sever, solcu ve devrimci olan öğretim
madan, emperyalizmden hesap sorulmaüyeleri, hekimler başta olmak üzere kamu dan, gericiliğe karşı mücadele edilmeden, izin vermemelidir. AKP’nin FETÖ ile
kurulan kumpaslar konusunda da bir farkı
görevlileri ihraç edildi. İçlerinde kadına
sermaye sınıfı ile hesaplaşmadan dün
bulunmamaktadır. Bu ülkenin yurtsever
şiddete karşı mücadele eden derneklerin
FETÖ, bugün başka bir tarikat ülkemizde
gazetecileri AKP kumpası ile halen cebile kapısına kilit vuruldu.FETÖ borsaları at oynatmaya devam edecektir ki ediyor
zaevinde tutulmaktadırlar. Siyasi görüşü
kurularak, parası olana yol verildi. Fırsat- da.”
nedeniyle sadece susturulmak, gözdağı
tan istifade HDP belediyelerine kayyumlar
atanmaya başlandı. Ve daha birçok örnek
“ÜLKEMİZİ BU DÜZENDEN ÇEKİP verilmek istenen siyasetçiler halen cezaevindedir. Dün FETÖ için yargı sopası ne
var elbette…
ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ”
ise bugün AKP içinde odur.
“YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ
Tekerek, 12 Eylül’ün devamcısı olan
Değerli yurttaşlar, ülkemizi bu düzenden
BASTIRMAKTA”
AKP’nin FETÖ’den bir farkı olmadığını
çekip çıkarmak zorundayız.
vurgulayarak, bu düzenin değişmesi geBasın toplantısında FETÖ’nün siyasi
rektiğini ifade etti. Tekerek değerlendirAma bunu Yenikapı ruhuna koşarak gidenayağı tartışmalarına da değinen Tekerek,
melerini şöyle sürdürdü.
lerle yapamayız. Bunu AKP içinden türemeclise sunulan FETÖ‘nün siyasi ayağıyen sağcılarla yapamayız. Bunu, Ayasofya
nın araştırılması önergesinin bu senenin
“AKP, 12 Eylül’ün devamcısı olarak,
açılsın namaza giderim diyen aktörlerle
başında AKP ve MHP oyları ile reddedilFETÖ ile gericilikte farklılığı bulunmayapamayız. Buradan tekrar uyarıyoruz;
diğini hatırlatarak şöyle dedi:
yan bir partidir.
bunlardan uzak durunuz. Biz varız komünistler burada.
“Şimdi FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları Ayasofya’nın cami yapılması kararı işte
devam ediyor. Ama ne tartışma…Daha
tam da budur. FETÖ ile mücadele ettikBilin ki yukarıda saydıklarımızın en büyük
dün ise MHP genel başkan yardımcısı bir
lerini söyleyenler, hilafet düşkünlerine,
ortaklığı komünizm düşmanlığıdır. Komüdemecinde ‘FETÖ’nün siyasi ayağının
padişah sevdalılarına yol vermektedir.
nizme düşmanlık bu düzen sürsün deaçığa çıkarılmaması vicdanları yaralamış- Diyanet işleri, gericiliğin ana üssü haline
mekle aynı anlama gelmektedir. Bu düzen
tır’ dedi.
gelmiştir. Son olarak diyanetin bastırdısürmesin. Bu düzen değişsin. Değişsin
ğı 2021 takvimin maliyeti nedir biliyor
ki, laiklik gelsin, özgürlük gelsin, eşitlik
Meclise sunulan FETÖ‘nün siyasi ayağımusunuz? yaklaşık 10 milyon TL… Bu
gelsin.”
nın araştırılması önergesi bu senenin baülkenin emekçileri aç ve işsiz olduğu için
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Son yıllarda Çin’in İsrail’e artan yatırımlar
ile yakınlaşma çabası, Pompeo’nun Mayıs ayındaki ziyareti ile şimdilik durulmuş
görünüyor. Bu noktada Pompeo’nun ziyaretinde yaptığı uyarıların ardından Çin’in
Tel Aviv Büyükelçisi Du Wei’nin günü
konutunda ölü bulunduğunu da hatırlatmak
gerekiyor.

CAN AYKAŞ
İki ülke arasındaki ilişkinin resmi olarak
başladığı 1972 yılında bu yana, ABD-Çin
ilişkilerinin belki de en kötü döneminde
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İki
ülke arasındaki rekabet hemen hemen tüm
alanlara yayılmış durumda.
Geçtiğimiz yıllarda “ticaret savaşı” adı
altında başlayan süreç bir kartopu gibi
büyüyerek bugünkü halini aldı. ABD-Çin
ilişkileri bugün yalnızca ticaret alanında
değil, siyasi, ekonomik ve askeri alanda her
gün üst üste gelen açıklamalarla daha da geriliyor, iki ülke de peş peşe, atacakları yeni
adımlarını duyuruyor. Her ne kadar öne
çıkan gündem maddeleri ABD’nin Çin’i
bölgesine hapsetme ve kuşatması olarak
görünse de, son aylarda yaşanan bazı gelişmeler artık ABD-Çin mücadelesinin dünya
geneline yayılmaya başladığını göz önüne
almayı gerektiriyor.
BILINDIK HADISELER
İlk olarak gözden kaçırılmaması gereken
nokta 3 Kasım 2020’de yapılması planlanan
ABD Başkanlık seçimleridir. Dünya genelindeki ekonomik ve siyasi sorunların ABD
iç siyasetini de etkiliyor olması ve seçim
arifesinde ortaya çıkan Covid-19 salgını,
işsizliğin artması ve George Floyd’un polis
tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan olaylar, mevcut ABD Başkanı ve 2020
Seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı
Donald Trump ve ekibini köşeye sıkıştırmış
durumda. İç siyasette sıkışan ve anketlerde
Demokratların adayı Joe Biden’ın gerisinde
olan Trump, başta Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo aracılığı ile Çin’i hedef tahtasına
oturtuyor.
Covid-19 salgını ile birlikte ABD’de vaka

ve ölüm sayılarında ortaya çıkan vahim
tablonun faturasını Çin’e kesmek isteyen
ABD, uluslararası alanda da sürekli olarak
Çin karşıtlığını körükleyici hamlelerde
bulunuyor. Örneğin Haziran sonunda Avrupa turuna çıkan Pompeo, Avrupa ülkelerini
Çin’e karşı pozisyon almaları konusunda
“uyardı”. Bunun yanında Hong Kong ve
Sincan Uygur Özerk Bölgesi konularında
ülkeleri yoğun bir ikna çabasına girişmiş
durumda.
Temmuz ayı başında ise Güney Çin Denizi’nde iki ülke arasındaki gerginlik yeniden yükseldi. Çin donanmasının ABD’nin
tatbikat yapmayı planladığı bölgeden geçiş
yapması üzerine, ABD bölgeye 2 uçak
gemisini de içeren oldukça büyük bir filo
gönderdi ve burada Çin’in hak iddia ettiği
alanlarda konuşlandı.
Geçtiğimiz hafta gündeme gelen bir tasarı
ile ÇKP üyelerinin ABD’ye seyahat etmesinin yasaklanması gündeme geldi. Bununla
birlikte Çin merkezli sosyal medya uygulaması “TikTok”un bilgi topladığı ve bunları
Çin hükümetine aktardığı iddiasıyla yasaklanmasına dair adımlar atılması da planlanıyor.
Yani özetlemek gerekirse, gittikçe “dünya
lideri” pozisyonunu kaybetmeye doğru giden ABD, bu pozisyonunu sağlamlaştırmak
için dünyayı “Çin tehdidine” karşı birleştirme çabasına girişmiş durumda. Bu durum ile Başkanlık Seçimleri kesişince Çin
düşmanlığı ortaya çıkartıyor.
DAĞIN ARDI
Genellikle gündemde olan Hong Kong,
Sincan, Güney Çin Denizi konuları haricinde son dönemde ara ara ısıtılan bir başka
konu da Çin’in Orta Doğu’ya dönük ilgisi
ve etkisi.

Geçtiğimiz hafta New York Times, Çin ile
İran’ın oldukça kapsamlı bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma son yıllarda herhangi iki ülke arasında görülmemiş
kapsamda bir anlaşmadır. Anlaşmayı kabaca
özetlemek gerekirse Çin’in enerji, bankacılık, telekomünikasyon, limanlar, demiryolları gibi alanlarda yatırımlarına karşılık
İran’dan uygun fiyatlı petrol temin edilecek.
Ayrıca iki ülke arasında ortak eğitim ve tatbikatlar, ortak araştırma ve silah geliştirme
programları ve istihbarat paylaşımı askeri
işbirliğinin de gündemde olduğu belirtiliyor.
Bu anlaşmaya dönük henüz Çin, İran ve
ABD’den bir açıklama gelmedi. Ancak
anlaşmanın kapsamı ve tarafları düşünüldüğünde İran’ın Çin ve ABD arasında yeni bir
cephe olacağını ön görmek mümkündür.
BELIRSIZLIK DEVAM EDIYOR
ABD ve Çin arasındaki taraflaşma gün
geçtikçe daha da derinleşirken, diğer ülkeler
henüz pozisyon alma konusunda çekingen
davranıyor. ABD’nin özellikle AB’yi Çin
konusunda yanına çekme çabası henüz beklediği düzeye ulaşmış değil. Bunun temel
nedeni AB-Çin ekonomik ilişkilerinin son
10 yılda son derece derinleşmiş olmasıdır.
Ayrıca özellikle ekonomik olarak darboğazda olan ve Covid-19 salgınından etkilenen
başta İtalya ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak
üzere Çin’in Avrupa sathındaki etkisi de
yok sayılmamalıdır.
Bugün Libya, Akdeniz, İran, Suriye ve
diğer pek çok belirsizlik gibi ABD-Çin çekişmesinin akıbeti de de 3 Kasım’da yapılması planlanan Başkanlık Seçimleri sonrası
belli olmaya başlayacaktır. Her ne kadar
son özellikle 30 yıldır ABD Başkanlarının
Orta Doğu’ya ve Çin’e dönük politikalarında keskin farklılıklar olmasa da Donald
Trump’ın diğer Başkanlara göre farklı bir
karakteri olduğu da aşikardır. Dolayısıyla
önümüzdeki 4 yıl Trump ile mi Biden ile
mi çalışılacak sorusu yanıtlanmadan net bir
taraflaşma gözlemlemek zor olacaktır.
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SOSYAL MEDYA: ÖZGÜRLÜK MÜ MANIPÜLASYON MU?

Bu sayımızda popüler bir konuyu ele alıyoruz. Sosyal medyanın işlevini ve gerçek misyonunu masaya yatırmak istedik. Ülkemizde de yoğun olarak kullanılan ve neredeyse onsuz yapılamayacak bir alışkanlık ve
davranış biçimi haline gelen sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın toplumda, siyasette ve ideolojiler
dünyasında yerini de gündeme getiriyor. Sosyal medya özgürlük mü yoksa tekellerin ve sermayenin manipülasyon aracı mı? Bu soruyu sorduk ve dört yazıyla yanıt vermeye çalıştık.
İlk yazımız Deniz Olcay tarafından kaleme alındı.“SOSYAL MEDYA KARIŞACAK, VAZİYET ALIN” başlıklı
yazıyı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. İkinci yazımız ise doğrudan internet yasaklarını gündeme alacağız diyen AKP’nin sosyal medyacılığı ve algı operasyon merkezleri üzerine. “AKTROLLER KİMDİR?” başlıklı yazıyı Hasan Dramalı yazdı. Üçüncü yazımız Vedat Aktan tarafından kaleme alınan “ÖRGÜTLÜLÜK NEREDE?”
başlığını taşıyor. Ve son yazımız daha bütünlüklü bir çerçeve sunmaya çalışıyor: Hasret Alesta imzasını taşıyan yazımızın başlığı “BİREY, KAPİTALİZM VE SOSYAL MEDYA OLUMSUZLAMASI”. İyi okumalar…

SOSYAL MEDYA KARIŞACAK, VAZİYET ALIN
TWİT ATMAK ÖZGÜRLÜKSE
Sosyal medyanın göreceli bir özgürlük
ortamı sağladığına, demokratik hak arama yöntemlerinin neredeyse kullanılamaz duruma geldiği günümüzde bir hak
arama mecrası haline gelmeye başladığına dair yanılgı bir güçleniyorsa başka bir
gün zayıflıyor. Genel olarak “şahsıma”
ve “şahsımın ailesine” yönelik eleştiri sınırlarını bile aşmayan gönderiler
için yapılan gözaltılar ve zaman zaman
tutuklamalar bu zayıflık dönemlerini tetikliyor. Aleni olarak yolsuzluk veya hukuksuzlukların dillendirilmesinde hiçbir
işe yaramayan sosyal medya tantanaları,
konu sıradan kriminal vakalar olduğunda
bazen adam kayırmaların önüne geçerek
adli süreçleri işlemesi gerektiği gibi çalıştırabiliyor. Tabi burada asıl konu sosyal medyada çıkan tantananın hedefinde
kimin yer aldığı. Örneğin tantana ne
kadar büyük olursa olsun akıl ve bilim
dışı şekilde Rabia Naz Vatan cinayetinin
soruşturma dosyası kapatılabiliyor. Fail
olduğu itham edilen kişi/kişiler ve onların siyasi/bürokratik bağlantıları çıkarılan büyük tantananın yaratacağı sonuçların bile ötesinde bir suç ortaklığının
parçası olmasaydı çoktan cevval devlet
görevlileri tarafından halkın önüne serilirlerdi.

“

Twit atmak özgürlükse, özgürüz ikimiz de, o yuvasız twit kuşu, ben hapiste kanarya...

keti ve çevresel rant ağındaki şirketleri
ve küçük il/ilçe teşkilatındaki kişileri
ve onların kayınları, eltileri vs 2. ve 3.
dereceden akrabalarını eleştirmemek
ve suçlamamak kaydıyla. Çete büyük,
mümkün olsa özgürlük alanını genişleteceklerini hepimiz biliyoruz....
ÖZGÜRÜZ İKİMİZ DE

Tabi ülkemizdeki siyaset dinamikleri
ile diğer ülkelerin dinamikleri farklılıklar içerebiliyor (ne kadar farklıysa
artık). Örneğin bize bu muhteşem özgürlük alanını sunan ABD’li şirketler
tekelleşmenin tadını çıkartmıyorlar mı
sanıyorsunuz? Facebook, Instagram,
Whatsapp gibi kanalların sahibi Mark
Zuckerberg, ABD’de George Floyd’un
ölümü sonrası başlayan gösterileri hedef alan Trump’un aleni faşizim içeren
gönderilerinin aynı şekilde yayınlanmasına olanak tanıdı. Nazizm sembollerinin kullanıldığı propaganda içeriklerine
bile neredeyse dokunmaması sonucunda
çok sayıda çalışanı ve desteklediği bilim
insanları tarafından “gerçeğin ve tarihin
doğru tarafında” yer almaya çağırıldıkSonuç olarak twit atmak, facebook
tan sonra bile tavrında neredeyse bir
gönderisi yazmak, tiktok videosu çekdeğişiklik gözlemlenmedi. Ne “Cambrimek, blog yazmak ülkemizde tamamen
dge Analytica” skandalı sebebiyle zaten
serbest. Bu alanlar devcileğin özgürlük
alanları. Tabi hiçbir şekilde “şahsımı” ve kötü durumda olan imajını umursadı ne
“şahsımın başkanlığındaki” siyasi hare- de dev reklam verenlerinin artık reklam

“

DENIZ OLCAY

vermeyeceklerini söylemesini. Zuckerberg yeterince güçlüydü ve belli ki
tarafını seçmişti, oyun alanı onundu ve
orada oynamasını istediği aktörleri öne
çıkarmakta kararlıydı.

Twitter’da işlerin daha özgürlükçü ve
demokratik aktığını, Jack’in dünyalar
tatlısı bir twitter fenomeni olduğunu düşünüyorsanız henüz hiç hesabınız kapanmamış demektir. Kullanıcıların kimlik
ve bağlantı bilgilerini resmi makamlara
vermemekte direnmesi ise bizim tarafta
bir kahramanlık destanı gibi dursa da
her daim erişim engeli tehditi karşısına
çıkıyor. Tabi Türkiye’de reklam gelirlerinin beklenti altında kalması ve para mı
yoksa nam mı çelişkisinde para yok bari
namımız yürüsün alternatifinin seçilmiş
olması da bir diğer husus.
Youtube’u saymazsak geriye bu başlıkta
değerlendirilecek neredeyse tek kanal
olarak Tiktok kalıyor. Çin’li şirketin
muhteşem uygulamasının siz izin vermeseniz bile telefonunuza yüklediğiniz
andan itibaren konumunuz dahil her veriyi takip ettiğini, depoladığını ve hatta
kopyaladığınız her bilgiyi bile sakladığını söylesek yeterli olur sanırım. Veri
ihlalinde çığır açmış, güvenlik dediğiniz
şeyi kalbura çevirmeye yemin etmiş bu
uygulamayı kazara yüklediyseniz hemen
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silmeniz gerektiğini söyleyerek bitirmek isterdim ama Türkiye’de kullanıcı
sayısının 30 milyona ulaşmış olduğunu
hatırlayınca vazgeçtim.
O, YUVASIZ TWİTKUŞU
Türkiye’de kullanıcı sayıları ne durumda diye dönüp bakınca; Zuckerberg’in
sahibi olduğu kanallardan Facebook’ta
yaklaşık 38 milyon ve instagram’da
37 milyon kullanıcı olduğu görülüyor.
Twitter’da bu sayı 11,5 milyon civarında (kim bilir kaçı bot, kaçı troll),
Çin’li “muhteşem güvenlikli” uygulama
Tiktok’ta ise neredeyse 30 milyon kullanıcı var. Youtube zaten internet kullanıcısıysanız doğrudan kullandığınız
bir uygulama. 3 yaşındaki çocuktan 90
yaşındaki nineye kadar kullanmayan yok
desek yeridir. Bir de twitch vs gibi farklı
kanallar var ama onları şimdilik kapsam
dışı bırakalım.
Kısaca neredeyse her vatandaşın mutlaka bu sosyal medya uygulamalarından
birini kullandığını söyleyebiliriz. Bu durumun doğrudan etkisi reklam verenlerin
bu şirketler üzerinde devletlerin uyguladığından daha fazla tahakkümü zorlamaları sonucunu da beraberinde getiriyor.
Bu zorlamayı “boğazlarına bıçak dayayarak” yaptıklarını düşünmeyin tabi.
Bizleri tanımak, daha fazla kişisel verimize ulaşmak, anlık duygu durumumuzu
anlamak, bizi yönlendirmek ve sonuçta
doğru reklamları gösterip onların istediği “doğru” ürünleri almamızı sağlamak
bu şirketlerin ana hedefi. Başka bir hedefleri yok desek yeridir. Polemik olmasın, durduk yere bir yetmez ama evetçi
ile uğraşmak zorunda kalmayayım diye
derinlemesine yazmıyorum ama ekşisözlük için bile durum budur.

veri ihlalleri de dahil olarak kendi Tiktok’larını yaratmak olacaktır. Kullanıcı
bulurlar mı? Tabi bulurlar. Tiktok buluyorsa Salyap’ta bulur, yeni bambaşka
platformlar da. Sosyal medya ihtiyacını
karşılamak isteyen emeklilerden, liselilere, ev emekçisi kadınlardan, işçiler çok
sayıda kullanıcı edinirler de. Bu kullanıcılara reklam vermek isteyen sermaye
gruplarından da iyi para kazanırlar hatta.
Ancak muhalif enerjinin hızlıca kendi
çözümünü yaratacağını gözardı etmeleri
bu işin ahmaklık kısmını oluşturuyor.
Kimlik numarasıyla üye olunsa, istedikHal böyle olunca her küçük çakalın gözü leri gönderileri hemen silecekleri, bütün
böyle bir sosyal medya kanalı yaratmaya aktrolleri admin yapacakları bir program
çalışmak, bir sözlük, blog açmak olabiolsa bile “istemedikleri ot” burunlarının
liyor. “Haydi kendi sosyal medya kanadibinde bitecektir.
lımızı yaratalım” safdilliğinin ötesine
geçtiğinde ise bir aklı evvelin “şahsıBENSE HAPİSTE KANARYA
ma”; “Facebook’u Twitter’ı Türkiye’de
engelleyelim de kendi platformumuzu
“Köhne Bizans’ın Yıldız burcunda
açalım“ demesi gibi ahmaklıkları da be- ikamet eden baykuş’a” (kendisi “şahraberinde getiriyor. Yerli ve milli sosyal sım” değil Abdülhamit olur) yönelik
medya platformu fikri ülkemize özel bir eleştirilerin bile @emniyetgm etiketiyle
durum değil tabi ki fakat özellikle Faispiyonlandığı bu mecralarda, “mekanın
cebook ve Twitter’da toplanmış muhalif sahibi” kimlik bilgilerinizi vermese bile
kitleyi o kanalları kullanan örgütsüz
kazara gönderinizin altında biri Troçki
kesimden koparmanın bu işin gerçek
hakkında kötü konuşursa sizi ele verebir sonucu olacağı da aşikar. Yapabilecek “muhaliflerin” olduğunu hepimiz
cekleri şey en fazla güvenlik açıkları ve biliyoruz. Müstear adla bu mecralarda

yazmak zorunda kalanların çok büyük
bir kısmının devletten, aktrollerden ya
da böylesi trollerden korkmadığını da
defalarca yazdık, söyledik (onlarca farklı muhalif ve devrimciyi kastediyorum).
Devlet korkusu sadece “saçtan muzdarip
ceberrut atanmışları” değil o devletin
tüm aygıtlarını ve o devletin korumak
için varolduğu sermaye iktidarının öznelerini de kapsamaktadır. Adıyla sanıyla sokakta mücadele eden insanların
“emniyetgm” menşını atan trollerden
korkacağını sanmak gerçek ahmaklık.
Fakat soruşturma teröründen nasibini
fazlasıyla alan isimlerin geri adım atmak zorunda kalmasını korkaklık olarak
yorumlamak bir hata olacaktır, bunu
özellikle belirtmek gerekiyor. Sosyal
medyada bu mücadeleye ara vermek zorunda kalan isimlerin sokakta mücadeleye devam edeceği kanalları yaratmak bu
işin en önemli şartı tabi. Daha önce de
söylediğimiz gibi bir propaganda kanalı
olarak sosyal medya kullanılabilir, yeni
ve başka bir mecra yaratılabilir fakat buradan toplanan enerjiyi kullanacağımız
gerçek bir örgütün varlığı ve bu örgütü
ayağa kaldırmak için verilecek mücadele
bunların tümünden daha önemli.
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Aktrollerin hesapların ciddi kısmında AK sözcüğü kullanılmış.
AK Davam ve AK Hilal, aktroller içerisindeki halkalara örnek
Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın 7340
olarak gösteriliyor. Diğer taraftan çeşitli görevleri olan gruplar
hesabı kapatmasıyla tekrar gündemin
mevcut. Twitter profili kapattıran bu timlerin hack ile uğraşan
üst sıralarına yerleşti Aktroller. Peşi sıra
ekibi ise Ayyıldız Tim. Aktif olarak Twitter profillerine saldıran/
zaten bu olaya sinirlenmiş olan AKP’li
şikâyet eden ve spamlayan ‘gruplar’ ise, Sufle Grupları, Rabi4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadına
Grupları, Enderun Grupları, Kızılelma Grupları, Sencer Grupyönelik münferit hakaretleri de bahane
ederek sosyal medyayı kapatmakla tehdit ları, Seçuklu Grupları, Ak Piyade Grupları, Turkuaz grupları
etti. Daha sonra bundan geri adım atsa
şeklinde sıralanıyor.
HASAN DRAMALI

da sosyal medyayı daha fazla kontrol
altına almak için AKP yasal çalışmalara
başlamış durumda bile.

Erdoğan sosyal medya platformlarından
şahsına ve partililerine dönük saldırılar
olduğuna ve muhalefetin manipülasyon
yaptığına dem vursa da bu alanda Türkiye’deki en ciddi organizasyona aslında
AKP sahip. Aktroller olarak adlandırılan
bu sosyal medya ordusu uzun süredir
gerek muhalefete gerekse partileri içinde
belli kişilere dönük pek çok itibarsızlaştırma kampanyasına imza attı. Siyasal
alanda ise bütün manipülasyonlar bu
grubun başının altından çıktı.

küçük bir kesim ise Süleyman Soylu’nun başını çektiği daha devletli bir
yapılanmaya dahil durumda. Fakat bu
iki kesimde alt gruplara ayrılıyor.

Devletin maddi olanaklarının kullanılmasının yanında aktrollere hizmet eden
kişilere, devletten ve belediyelerden ihale alan firmalarda maaş ödüyor. AKP’li
gençlerin ve bu alanda uzman kişilerin
yanı sıra, AKP’ye yakın olup sosyal
medyada ünlü olmak isteyen kişilerde bu
ağ tarafından istihdam ediliyor. Çeşitli
araştırmalarda ve Twitter’da 7340 aktroll hesabının kapatılmasına sebep olan
Stanford raporunda da ifade edildiği
AKTROLLER NE ZAMAN OLUŞTU- üzere siber korsanlık yöntemleriyle çaRULDU, NASIL BİR YAPILANMAYA lınan pek çok hesap aktrollerin kampanyalarında, manipülasyonlarında çokça
SAHİPLER
kullanılıyor. Bunlara ek olarak aktroll
kadrosunun kendi hesapları dışında pek
Haziran Direnişi sırasında ve sonrasınçok yan hesabı yönettiğini de ifade ededaki dönemde sosyal medyada oldukbiliriz.
ça güçsüz kaldığını ve halkın bu alana
daha fazla önem verdiğini farkeden AKP
yönetimi, daha önce pek umursamadığı
sosyal medya alanına yönelmeye başla- AKTROLLERİN ÇALIŞMA TARZI
dı. AKP’nin sosyal medyadaki “yıkım
Her alt gruptaki hesaplar birbirini ve
ekibi” olarak görev alan ekibin kurulukanaat önderlerini etkileşimlerle destekşu, bir AKP Genel Başkan Yardımcısı
lerken, diğer grupların hesaplarına daha
tarafından gerçekleştirildi. İlk başta
partide sosyal medyayla ilgili gençlerin az destek veriyor. Ama tamamı AKP’nin
yöneticileri ve merkezine ait hesaplagörevlendirilmesiyle başlayan bu oluşum, sonrasında çok fazla sayıda kişinin ra sürekli destek sunuyor. Fakat destek
konusu bile gruplar arasında değişebiliyer aldığı bir yapılanmaya dönüştü. O
dönem için 6000 kişiden oluştuğu iddia yor. AKP’li oyuncu Recep Terzi, Twitter
üzerinden yaptığı yaptığı bir paylaşımda
edilen bu yapılanmanın, güncel kadBerat Albayrak’ın emriyle bir ofis bulunro sayısı bilinmiyor. Gerçek kişilerden
oluşan bu yapılanmaya, bot hesaplardan duğunu ve ofiste hizmet veren hesapların
oluşturulan büyük bir yapılanma da dahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu lehiedildi.
ne tweet atmadığını, yalnızca Albayrak’a
çalıştığını belirtti.
Zaman içinde dallanıp budaklanan bu
yapı, kendi içinde beraber hareket eden,
fakat AKP içerisindeki gündemlere göre Aktrollerin devreye girmesi, çekirdek
birbiriyle de çatışan bir yapıya büründü. diye tabir edilen, daha önce sayısı 30
olarak ifade edilen kişilerin hesaplarının
Aktroller çoğunluğu şu anda Berat Altweet atmasıyla başlıyor. Kısa sürede
bayrak’ın kontrolündeki Pelikan yapıaynı ağda bulunan binlerce hesap bu
lanması etrafında hareket ediyor. Daha
hashtagler ile çok yüksek sayıda tweet

atıyor. Buna ek olarak retweet şebekeleri
atılan tweetlere etkileşim vererek, etkisini artırıyor. Bu şekilde sosyal medyada
gündem yaratılıyor. Daha önceleri bu
hashtagleri saçma sapan cümle kalıpları
ile destekleyen botların varlığını çok görüyorduk. Fakat son dönemde hesapların
kapatılmaması ve çok dikkat çektikleri
için bunlar azalmış durumda. Daha çok
retweet şebekelerinde kendilerine yer
buluyorlar.
Bu operasyonlarda kullanılan hesaplar
içinde çok az takipçili çok sayıda hesap bulunsa da, ağda olanların birbirini
takip etmesiyle yüksek takipçili pek çok
hesapta bulunuyor. Twitter’ın kapattığı 7340 hesap içinde; 60’ı 100 binden
fazla izleyiciye sahip.Birçok hesabın ise
kullanıcı sayısı fazla değil. 4 bin 534
hesap 500’den az kullanıcıya sahip. Tüm
hesapların ortalama izleyici sayısı 4 bin
274. Kapatılan hesaplardan yapılan toplam paylaşım sayısı ise 37 milyon.
Ciddi kısmı az kullanıcıya sahip olsa
da bu hesapların oldukça aktif olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda attıkları
tweetlerin ve destek verdikleri hasthaglerin gücünü artırmak için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Bunların içinde
fotoğraf ve video gibi medya öğeleri
kullanmak, birbirlerinin tweetlerine kısa
sürede yüksek sayıda etkileşim sağlamak
gibi çok sayıda yöntemi sayabiliriz.
Bu genele dönük çalışmaların yanında
hedefe konulan kişileri ve onları destekleyenleri baskı altına almak için; direkt
mesaj atmak, etiketleyerek paylaşımlarda bulunmak, tehditlerde bulunmak,
hesaplarını çalma denemeleri gibi pek
çok yola başvuruyorlar.
Gizlenmek için daha genel konulardaki
gündemlere de sıkça destek veriyorlar.
Bunlara örnek olarak; “#5bingidamuhendisi etiketi, Eylül 2018 ve Kasım
2019’da kullanılmış. Tarım ve Or-
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mancılık Bakanlığı ise Mart 2020’de
yeni personel alım açıklaması yapmış.
#1416ylsy, #1416ylsytazminat ve #Faizaffi etiketleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademisyen ve uzman yetiştirmek amacıyla yurt dışı eğitimi için
sağladığı bursların faizlerinin affı için
hazırlanmış. Eğitim Bakanlığı’nın bu
konudaki reform çalışmaları sürüyor.
#VUK359 ise esnafların gündeminde
olan, Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesi’nin değişim talebi için kullanılmış.”
sayabiliriz. Bunların aynı zamanda
hükümetin reform çalışmalarını gündeme getirmek ve meşruiyet kazandırmak
amacıyla yapıldığı yönünde pek çok
iddia da mevcut.

hack ile uğraşan ekibi ise Ayyıldız Tim.
Aktif olarak Twitter profillerine saldıran/şikâyet eden ve spamlayan ‘gruplar’ ise, Sufle Grupları, Rabi4 Grupları,
Enderun Grupları, Kızılelma Grupları,
Sencer Grupları, Seçuklu Grupları, Ak
Piyade Grupları, Turkuaz grupları şeklinde sıralanıyor.
AKP İÇİNDE AKTROLL TARTIŞMALARI

15

tanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Süleyman Soylu’nun istifası sonrası
AKP’de ‘maaşlı troll’ tartışmaları üzerine, maaşlı trollerin nasıl çalıştığını ifşa
etmişti. Çamlı, Soylu’nun istifası sonrası AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye
Selva Çam’ın Twitter’dan yaptığı paylaşıma tepki gösterenlere tepki gösterirken, “Sosyal medyada gündem olmak,
etkileşim almak isteyen insanlar ofislerle
bürolarla anlaşıyorlar. Onlara belli bir
miktar da ödeniyor. Bunların tabii bazen
ayarları kaçıyor” ifadesini kullanmıştı.
Diğer taraftan AKP’nin sosyal medya
kampanyalarında yer alan oyuncu Recep
Terzi, Berat Albayrak’ın emriyle kurulan
ofiste hizmet veren hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu lehine tweet
atmadığını, yalnızca Albayrak’a çalıştığını belirtmişti. Recep Terzi daha sonra, Berat Albayrak’la Süleyman Soylu
arasında çekişme olduğunu ima ederek,
Albayrak’ın kendisiyle Soylu’yu desteklediği için uğraştığını öne sürmüştü.

Yeşil top sembolünü kullanmaya başlamasıyla gündeme gelen, Aktrollerin
yöneticisi olduğu edline AKP Tanıtım ve
Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 7340 hesabın kapaBu hesaplar ayrıca, AKP iktidarın diğer
tılmasına dair, “Twitter ve diğer sosyal
ülkelere dönük saldırganlıklarına da
medya ağlarını, iftiraları, karalama kamdestek olmak amacıyla yoğun çalışma
panyaları, yalan siyasetleri için en elveiçerisinde. Özellikle Libya ve Suriye
rişli zemin görenler, burayı Cumhurbaşkonusunda iktidara politik meşruiyet ka- kanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler
zandırmaya çalışırken, özellikle devletin Stanford’dan gelen provokatif bir rapora
organları tarafından desteklenen bazı he- ve Twitter’ın gerçek dışı iddialarına
saplarla birlikte kahramanlık, üstünlük
sarılmaktalar” dedi. Bu gündemde pek
hikayeleri yaratmaya çalışıyorlar.
çok AKP’li yönetici Aktrollerin varlığını Bu haliyle sosyal medyada ciddi bir
reddeden açıklamalarda bulundu.
propaganda ve manipülasyon gücü olan
Aktrollerin hesapların ciddi kısmında
Aktroller, dönem dönem AKP içinde bile
AK sözcüğü kullanılmış. AK Davam ve Fakat AKP içinde de aktroller çok sık
tepkilere sebep oluyor.
AK Hilal, aktroller içerisindeki halkala- tepkilere sebep oluyor. Bunların içinden
ra örnek olarak gösteriliyor. Diğer taraf- kendisi de Yeliz takma adıyla yönettiği
tan çeşitli görevleri olan gruplar mevcut. hesabından attığı tweetlerle gündeme
Twitter profili kapattıran bu timlerin
gelen ve Yeliz lakabıyla tanınan AKP İs-
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ÖRGÜTLÜLÜK NEREDE?
VEDAT AKTAN
Son dönemde sosyal medyanın gücü üzerine tartışmalar yeniden başladı; kısıtlanması
bir yana gündemde tutukları ile bir iletişim
kanalı olması gerçek örgütlülüğü ve sokağın
değiştirici gücünü eline alabilir mi?
Günümüzde toplumsal hareketler ile başlayan cümle kurulduğu an akabinde “sosyal
medya”, “güç” “dönüşüm” gibi kavramlar
da peşi sıra geliyor. Kapitalizmin geldiği
aşama itibarı ile dokunduğu, değişim ve
dönüşüme uğrattığı birçok toplumsal sorunlar ya da toplumsal hareketler de günümüzde gerek epistemolojisi gerekse gündelik
hayattaki pratikleri ile önemli bir değişime
uğramaktadır. Toplumsal hareketlerin yakın
dönem
söz konusu değişimine Sosyal Medya Sonrası Yeni Toplumsal Hareketler işaret eden,
“yeni” sıfatı etrafında geliştirilen “kimlik”
temelli yeni toplumsal hareketler kavramsallaştırması da son dönemde önemli ölçüde
aşınmaya uğramaktadır. Günümüzün bu
yeni formun toplumsal ilişkilerde ve örgütlenmelerde ilişkinin dikeyine ve yatayına değişime uğrattığı iddia edilmektedir.
Gerekçe ise sosyal medya üzerinden/içinden
kurulan toplumsal baskı ve örgütlenmelerin,
geleneksel örgütlenmeler ile sağlanacak sürenin çok daha kısa sürede, birebir ulaşmadan doğrudan alıcısı olan kitleye ulaşmada
daha etkili olacağı üzerinedir.
KOLAYLIK SAĞLAYAN ARAÇ MI?
ÖRGÜTLÜLÜĞÜN YERİNE GEÇEN
GELİŞME Mİ?
Bu noktada vereceğimiz cevap bizim açımızdan basittir. İletişimin hızlanması bireysel tepkinin gösterilmesi anlamı ile kolaylık
sağlayan araçtır. Asıl örgütlülüğün yerine
geçebilecek bir örgütlenme tarzı dahi olamaz. Bununla birlikte sosyal medya araçlarının yapısal özelliği ve diğer geleneksel
iletişim araçlarından farklı olarak tüm
etkileşimlere açık olması, yönlendirilebilir
olması, sahte kimliklerin arkasına sığınılabilir olması, provoke edilebilir ve amacından saptırılabilir bir araç haline gelmesini
mümkün kılmaktadır. Bu nedenle herhangi
bir toplumsal hareketin dahi başlatacağı
meşru ve haklı bir davranışın, sosyal medya
marifetiyle amacından saptırılması kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu aynı zamanda
sistemin de kendi yönlendirmesi açısından
bir olanak sağlamaktadır. Sosyal medyanın
bilgi kirliliği ve haber dezenformasyonuna
açık yapısıyla çok büyük ve çok hızlı bir
mecra olarak işlev görmesi, yeni sosyal hareketlerin varoluş zeminine ilişkin gerçekliği öldüren çarptıran ve hataya sürükleyen
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Gelelim bir başka sosyal medya örneğine Twitter’a; kurulduğu 2006 yılından 2017 yılına kadar hiç kar etmemiş bir
şirket neden ayakta tutulur sorusunu sormak bizim için
elzemdir.

durumlar ortaya çıkarmaktadır.
ÖZEL MİYİZ GERÇEKTEN?
Klasik örgütlenme ve iletişim yöntemlerinde birey her zaman toplumsal ilişkinin içerisinde var olur ve değiştirmenin öznesi/nesnesi rolüne bulunur. Etkileşimde bulunduğu
ortam, kişi ya da düzlem genel toplumsal
algıdan bağımsız değil aksine örgütlenmenin parametrelerine açıktır. Sosyal medya
etkileşiminde ise en önemli belirlenim ise
“ben özelim” vurgusu etrafında bir kimlik inşasıdır. Bireyselleşmiş sosyal medya
düzeni zamanın ruhu olarak sana bu algıyı
dayatmıştır ya da bahşetmiştir. Bu nedenle
merkezinde “beni” olan bir bireyin “bizi”
veya “öteki”ni düşünebilme ihtimali bir
hayli azalmaktadır. Toplumsal hareketlerin
en yeni formu olan sosyal medya üzerinden örgütlenme pratiğinde dahi, kendisi ve
herkes için daha iyi bir dünya değil, kişisel
konformizmi açısından daha iyi bir dünya
ve daha iyi bir gelecek düşlenmesi aynı
biçimde zamanın insan ruhuna son derece
uygun bir yaklaşımdır. Otoriter bir yönetim ve takibi dışında baskı unsuru olabilecek herhangi bir sıkıntı yoktur. Toplumsal
kurutuluşu hedeflemeyen veya bu yolda
mücadele etmeye dönük etkileşimin yoksa
sistem tarafından en fazla gözaltı ile tehdit
edilirsin. Eğer var ise “klasik” anlamı ile
mücadele ve örgütlülükler karşı karşıya
gelinmesi kaçınılmazdır.
SOSYAL MEDYA EMPERYALİZMDEN
BAĞIMSIZ MI?
Yapısından/kuruluşundan bağımsız bir
sosyal medya düşünülebilir mi sorusunu
sormamak bizde olmaz. Yapının kendisi ve
onu var eden koşullar ve planlamalar belki
de en çok üzerine kafa yorulması gereken
başlıklardan biridir.
Sosyal medya denilen olgunun ortaya
çıkmasını bir nesnellik olarak kabul ederek
yolumuza devam etmek en mantıklısıdır.
Hem endüstrinin ihtiyaçları hem kapitalizmin sıkışmalarının ihtiyaçları verili durumda en optimumu seçmek yönünde hareket
eder. İnternet dünyasının bu kadar geliştiği
bir yerde insanlar arası ilişkilerin yönlendirilmesi ve yarattığı yabancılaşmadan,
kurması gereken ilişkilere kadar yön verici ya da tayin edici olmamasını beklemek
saflık olur. İş bu noktadan sonra başlar. Çok
geniş kitlelere ulaşan bu mecralar hem tekil

ülkelerde hem de bunu barındıran yada yönlendiren emperyalist merkezler tarafından
kapitalizmin yeniden üretimi, pazarlamanın
bir başka mecrası, reklam dünyasının doğrudan erişilebilir kaynakları, ikili ilişkiler
dünyasından toplumsal ilişkiler ile belirlenen tüm yapılara nüfus ve etki eder. Bunun
içinde de en fazla belki de seçimlere müdahale etmek gelir.
2016 da yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Londra merkezli Cambridge Analytica
adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz
topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de
siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik haberler basına yansımış
ve ABD senatosunda soruşturma açılmıştı.
Sızıntının facebook üzerinden 2015 yılından
itibaren yapılmaya başlandığı ve yönlendirme algoritmasının bu tarihten itibaren çalıştığı ve Trump’ın seçimleri kazanmasında
etkili olduğu gerçeğini bir kenara yazalım.
Sosyal medya sadece iletişim yada paylaşım
aracı değil siyaseten bir yönlendirme aracı
olduğu net olarak elimizde olsun.
Gelelim bir başka sosyal medya örneğine
Twitter’a; kurulduğu 2006 yılından 2017 yılına kadar hiç kar etmemiş bir şirket neden
ayakta tutulur sorusunu sormak bizim için
elzemdir. Hiçbir yatırımcı bu kadar uzun
süre zarar eden ya da dönemi sıfır bilanço
ile kapayan bir şirketi elde tutmaz. Bu
yapısal bir başlıktır. Twitter’ın açık kalmasını ve sürekliliğini Arap baharı denilen
dönemin başlangıcında muhaliflerin iletişim
ve sesini duyurma aracı olarak görmüştük.
Özgürlük aracı ve muhaliflerin sesini duyurma aracı olarak görünse de kısıtladığı
içerikleri ve etkisi olması gündemindeki
“çok konuşulan” başlıkları manipüle etmesini nasıl göz ardı ederiz. Kimlik siyasetinin
tercihleri konusunda suya sabuna dokunmayan twitter, hükümetler ile çatışmamak
adına kimlik kısıtlamalarına ya da gündem
olması beklenen haberlere ket vurduğu çok
defa gözlemlenmiştir.
Peki biz neye güveneceğiz? İlk önce kendi
iç örgütlülüğümüze daha sonra ise iletişimin
siyaset tarzımızın merkezine koyduğumuz
yüz yüze temasa güveneceğiz. Ulaşmamız
gereken ve sosyal medya hesabı olmayan
milyonlarca emekçi olduğunu unuttuğumuz
an postmodern bu söylemin kendisine biz
de düşmüş oluruz.
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BİREY, KAPİTALİZM VE
SOSYAL MEDYA OLUMSUZLAMASI
için yoğun ideolojik ve endüstriyel pazarlama aracıdır. Siber uzay, insanlık tarihinde
en yoğun kontrolün olduğu, fakat sonsuz
Dijitalizm ve internetin çok yaygın kullanıl- özgürlüğün var olduğu sanıldığı bir alandır.
maya başlamasıyla birlikte bir dizi tartışma 2*
ortaya çıkmış durumda. Sosyal medya ise
burada en önemli başlıklardan birisi. TopElbette ki Guy Debord’un “Gösteri Toplulumsal, politik, psikolojik, ahlaki gibi birçok mu” için sosyal medya bambaşka bir yere
alandan yana olumlu ve olumsuz yönleriyoturuyor. İmgelerin aracılık ettiği toplumsal
le birlikte tartışmaların bittiğini söylemek
bir ilişkiyle birbiriyle ilişki kuranları ifade
kolay değil. İlk elden üzerine tartışılabileeden “gösteri” toplum için yeniden kendicek olan mevcut haliyle ortaya çıkan tablo... sini bir pazarlama haline dönüşmüştür. A
Bu tabloda sosyal medyanın iletişimi çok
Touraine’nin deyimiyle programlanıyoruz.
kolaylaştırdığı, iletişimi kitleselleştirdiği,
J. Bauldrillard’in post-modern yorumuyla
sosyalleştirdiği, herhangi bir konuda örbakıldığında sosyal medya kullanıcılarına
gütlenme olanakları yarattığı, özgürleştirsimüle edilmiş bir dünya yaratmıştır.
diği, büyük toplumsal hareketlere zeminler
sunduğu gibi... Keza bunlarla birlikte iletiKitle iletişim araçlarının yaşamımızda çok
şimsizleştirdiği, yalnızlaştırdığı, yapay bir
hızlı ulaşılabilirliği, iletişimin kendisini aynı
sosyallik sunduğu, örgütlenmelere ket vuroranda kolaylaştırdığını söylemek kolay
duğu, köleleştirdiği, büyük toplumsal hare- değil. Aksine, genç kuşaklara bakıldığında
ketlerin ortaya çıkmasını engellediği gibi... daha çıplak bir biçimde görülen iletişimin
Yine buradan yana depresyona, bağımlılığa, olağanca zayıfladığı bir durum var. Elbette
patolojik vakalara, zorbalıklara yol açtığı... bu kitle iletişim araçları ve sosyal medyadan

HASRET ALESTA

  
SOSYAL MEDYA NEREYE OTURUR?
‘’Wikipedia gibi ansiklopedilerden “en
son bilgileri” aldıklarını sananlar, bilimsel
bilginin dolaşımda olduğu dili bilmeyen
ve okuduğunu “karmaşık bulup anlamayan
çevreler, elbette bizim ilkokul ve ortaokul
döneminde başvurduğumuz “paketlenmiş
bilgilerin” olduğu ansiklopedilere başvururlar; sonuç da ne yazık ki, bu tür ansiklopedik bilgileri ve bu bilgileri üretip yayanların
ideolojik ve biliş yönetimi malzemelerini
(ürünlerini) üniversitelere sokar ve yayarlar.
Bir de bakarsınız ki, iletişim fakültelerinde,
dilin ne olduğunu bilmeyenler tarafından
“vücut dili”, iletişimin ne olduğunu bilmeyenler tarafından “iletişimsizlik”, egemen
baskıları meşrulaştırmanın ne olduğunu
bilmeyenler tarafından “iletişim çökmesi,”
iletişimin ve araçlarının sosyalin bütünleşik
parçası olduğunu bilmeyenler tarafından,
“sosyal medya” gibi işlevsel-uydurular yayılmaya başlar.’’ 1*
Sosyal olmayan bir iletişim biçimi veya
aracı zaten düşünülemezken bu ismin bir
oynaklığa sahip olduğunu baştan söylemek
gerekir. Tarihte bugüne kadar ortaya çıkmış
olan iletişim araçlarından hangisi bu anlamıyla ‘'sosyal’’ değildir? İçeriğin kullanıcılar tarafından üretiliyor olması da bir ayrım
noktası olamaz çünkü tüm iletişim araçları
kullanıcılar tarafından üretilmişti. Bilgisayar
ve internet, tüm diğer medya gibi toplumsal
olana aittir. İnternet, tüm toplumsal başlıklar

internet kullanıcılarının ödenmemiş emeğinin sömürüsüne dayalı bir sermaye birikim
modelleri vardır. Hedefli reklamcılık ve ekonomik gözetim bu birikim modelinin kritik
noktalarıdır. Sosyal medyanın sınıf karakteri
bu biçimdeyken, bu dolayımlar içerisinde
bireyden ve özgürlükten söz etmek ise en
hafif tabirle körlüktür.* 3
ASOSYAL MEDYA

İletişimin asıl süreci yüz yüzedir. İnsan sosyal bir varlık olarak bu sosyalliği içerisinde
tüm sorunlarını çözer. Sosyal medyanın ise
tam aksine bir şekilde depresyon, umutsuzluk, karamsarlık gibi duyguları çokça beslediği yönündeki tartışmalar ise bize bugünkü
tabloya baktığımızda doğru gözükmektedir.
Yalnızlaştırıcı, yabancılaştırıcı etkisi de
özellikle gençliğin ciddi bir sorunu olarak
karşısında duruyor. Bir kimliksizleşme veya
yapay kimlikler üzerinden var olmaya çalışan gençlik için geçici bir ilaç gibi dursa da
yaşamın gerçekleri ile karşı karşıya kalındıda ziyade başka toplumsal-siyasal süreçler- ğında sosyal medyadaki yarattıkları hayali
le bağlantılı. İletişim araçlarının bu süreci
kimlik veya oradan yalnızca pazarlamak için
besleyen önemli bir nokta olduğu da not
öğrendikleri sınırlı bilgi onları yetersizliğe
edilmeli.
sürükleyecektir. Bugün yaşanan tablo aşağı
yukarı böyledir. Özellikle gençlik, yalnızEmperyalizmin, reel sosyalizmin çözülüşü- laşma ve depresyona sosyal medya kullanınün ardından ideolojik saldırılarının en temıyla beraber daha fazla itilmektedir. Dümelini oluşturan ‘’küreselleşme’’ tezleriyle zenin ‘’hiçleştirdiği’’ insanların, bir varoluş
birlikte tartışılan sosyal medya yanlış ekse- arayışını buralarda ifade etmesi ise ciddi bir
ne oturtulur. Küreselleşme, sermayenin do- kimlik bunalımını doğuruyor. İnsan, toplumlaşımını sınırlarının kalkmasını ifade eder.
sal bir varlık olarak, tüm sorunlarını yine o
Sosyal medya da aynı düzleme sahiptir.
toplumsallık-sosyallik- içerisinde çözebiliKüreselleşme, global bir köy haline gelme, yor. Bunun da en net ifadesi fiziki temasla,
sınırların ortadan kalkması gibi tezlerle
doğrudan hissedebilmekle orantılıdır. Bu
birlikte gelen; ideolojilerin, tarihin sonuna
sebeple, sosyalleştirilenlerin değil, yalnızgelindiği, artık bireyin özgürleştiği, toplum- laştırılanların medyası çıkıyor karşımıza…
sal varlık olarak değil, birey olarak ortaya
çıktığını da ifade eden yaklaşımlar neo-libe- İnsan fiziksel varlığını sürdürebilmesi için
ral politikaların bir sonucuydu. Hobbes’tan üretmesi ve bunu sürekli olarak yapması
beri kapitalizm, ‘’atomize birey’i hem doğal gerekir, yeniden üretim süreci bunu ifade
süreçleriyle yaratmakta hem de tüm ideolo- eder. İnsan ilk olarak temel ihtiyaçlarını
jik-siyasal hamleleriyle bunu beslemekteydi. karşılar. Bu zorunlu ihtiyaçları karşılayarak
Bugün sosyal medyanın tartışılabilmesi için insan fiziksel düzlemde kendisini üretir ve
bir parametre de budur; Sosyal medyada
bunu sürekli yaparak yeniden üretir. Üreözgürleşen bireyler!
tim ve yeniden üretim hem fiziksel varlığın
sürdürülmesi hem de bunun için gerekli
Sosyal medya katılımcı olduğu yalandır.
faaliyetlerin yapılmasını gerektirir. DolaSosyal medyada odak noktalarını, dikkati
yısıyla üretimle insan hem kendini hem
ve görünürlüğü merkezileştiren ve siyaseti
de yaşam koşullarını, yapıp ettiği şeylerin
şekillendiren büyük firmalar vardır. İşletme bütününü üretir. Kendi fiziksel varlığını
grupları, pazarlama stratejileri ve burjuvasürdürmek için sürekli üretim yapan insan
zinin akademisyenleri sosyal medyanın ne
aynı zamanda düşünsel olanı da bu şekilde
kadar demokratik olduğu konusunda sürekli üretir. Düşünsel olan insanın kendini ve üresözler eder ama kapitalizmden söz etmezler. timini kendine anlatması ve buna uygun bir
Bir ticari süreç olarak sosyal medyada, rek- şekilde faaliyetlerini düzenlemesini getirir.
lamcılara meta olarak satılan, kullanıcı dav- Fakat düşünce taşıyan insan kendini üretranışları hakkında verilerle birlikte aslında
mede araç kullanarak -Homo Faber- ve plan
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yaparak kendini ve koşullarını değiştirebilir.
İnsan, kendi tarihini üretim faaliyetleriyle biçimlendiren bir varlıktır. Dolayısıyla,
insan dediğimizde kendi tarihini kendisi
istediği biçimde yapan ve yalnız ve kendinden menkul bir varlıktan bahsedemeyiz.
İnsan, tarihini örgütlü birliktelikle yaratan
sosyalleşmiş varlıktan bahsediyoruz. Bu
sosyalleşmiş varlığın birey, özgür, bağımsız
olması ancak ve ancak toplumdan geçerek,
toplum yoluyla olur. Toplum dışında, toplumdan bağımsız birey, kişilik, bağımsızlık,
özgürlük vb. süreçler ortaya çıkmaz.
Dolayısıyla sosyal medya bir yanıyla da
bir gerçekliğin kırılmalı yansıması olarak bu düşünsel üretim sürecinde ciddi bir
post-modern dağınıkla yol açmaktadır. Ve
kendisine yabancılaştığı bir evreye gelir.
Toplumsal süreçlerle egemenler tarafından
kuşatılan birey, gittikçe çürümeye başlar. Ve
“katı olan her şeyin buharlaştığı” bir dönem
tarif edilecekse belki de zirvesini yaşadığımızı söylemek abartı sayılmamalı. Tam
da bu yüzden insanlık bir kırılma noktasına
doğru ilerlemekte bu süreçle birlikte. Birbirine karşıt duran bu iki durum aslında bir
bütünü de ortaya çıkartıyor. Sosyal medyaya dair olan her şey, sosyal medyanın özsel
yanından değil; toplumsal olandan yana
tartışılmak zorunda dolayısıyla.
Popüler olanla, bir diğer deyişle popüler
kültür ile birlikte sosyal medya iyice başka
bir şeye dönüşüyor. “Tüketici eğer popülere
katılmazsa veya kazara popüleri yakalayamazsa popüler bir şekilde tedirgin edilir
ve tedirgin hisseder; huzursuzdur: Makyajı
bittiği için, kendi olmayan kendini kendine
ve başkalarına göstermeme telaşındaki popüler kullanıcı popüler makyajını alıncaya
kadar gergindir, acı çeker. Popülerini alır,
sürer ve rahatlar. Bu her gün veya periyodik
olarak tekrarlanır. Böylece popülerini eksik
etmeyen tüketici gülümseyerek hem popülerle kendini bulur hem de popüler olanın
satışına katılır. Bu satışta kendi vücudu ve
kendi ruhu en önde gelen taşıyıcıdır. Popüler pazar madde bağımlı duruma gelmiş
popüler kullanıcıyı özgürlük mitleriyle
besler. Popüler siyasal, ekonomik ve kültürel pazarda emeğiyle üretime ve dağıtıma
katılan ve bölüşümden ona verilenle serbest
köleliği garantilenen insan popüler olmayan
kendine kendi olarak bakmaktan korkar;
kendini kendinden çalan popülerlere kurtarıcı olarak sarılıp özgürlüğünü, kimliğini ve
kendini bulup rahatlar: Bu yolla kendinin
sandığı “önemli kendi” olur insan. Bunu her
gün sürekli yapmak zorundadır.” 4*
SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL
ETKİLERİ VE DEĞİŞİM UMMAK
Sosyal medyanın toplumsal alandaki etkilerinin sanılanın aksine sınırlı olduğu da
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ortadadır. Klasik örneklerle tekrarlanan
Arap Baharı ve Haziran Direnişi özgünlüğünü korumakla beraber tablo tam olarak
da böyle değildir. Harold. D. Lazarsfeld,
“sınırlı etkiler” yaklaşımıyla iletişim araçlarıyla kitlelere sunulan mesajların sanıldığı
gibi bir etkisinin olmadığı görüşüyle propaganda yaklaşımına karşı antitezini oluşturur.
Lazarsfeld, ABD’deki seçimlerde seçmenlerin oy verme davranışı üzerine bir çalışma
yapar. Ona göre medyanın -bize göre sosyal medyanın- sanıldığı gibi uzun salınımlı
bir etkisi yoktur, sınırlı bir etkisi vardır. Yüz
yüze kurulan iletişimlerin, seçimlerimizi,
düşünce ve eylemlerimizi yönlendirmekte
olduğu daha çok önemsenir. Bu açıdan sosyal medya araçlarıyla ulaştırılan iletilerin
ne kadarı kitlelerin düşünce ve eylemlerini
yönlendiriyordu? Yönlendirmenin etkisi, insanlar üzerinde ne kadar sürüyordu? Milyon
tane takipçisi bulunan kişiler, takipçilerinin
hepsini aynı derecede mi etkiliyordu? Bu
türlü bir kıyas, yüz yüze kurulan iletişimin
gücünü düşünmek için yeterli görülebilir. 5*
Sosyal medya ile birlikte fikirlerin toplumsal ölçekte değişebileceğini beklemek ise
öznel ve tekil örnekler dışında hiçbir şey
değilse de saflıktır. Çünkü en temel gerçek
olan şey, maddi olanın bilinci şekillendirdiğidir. İnsan toplumsal bir varlık olarak,

bilincini de o toplumsal ilişkilerin dolayımlarıyla ediniyor. “Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda egemen düşüncelerdir.
Başka bir deyişle toplumun egemen maddi
gücü olan sınıf aynı zamanda egemen zihinsel güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde
bulunduran sınıf zihinsel üretim araçlarını
da elinde bulundurur, bunlar o kadar iç içe
girmiş durumdadırlar ki kendilerine zihinsel
üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri
de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen düşünceler egemen maddi
ilişkilerin fiziksel ifadelerinden başka bir
şey değildir.” 6*
Dolayısıyla sosyal medyadan gerçekleşecek
bir dönüşüm beklemek; düzenin büyük bir
toplumsal, ideolojik, siyasal mekanizmasını
yadsımak anlamına geliyor. Buradan yana
en ileri konuşulabilecek şey ise, Gramsci’nin kültürel alandaki ‘’hegemonya’’sı
üzerinedir. Bu ise kendi başına yine sorunludur çünkü sosyal medyada kuracağınız bir
hegemonya ancak, sosyal medyanın dışında
yani yaşamın içerisinde kurabildiğiniz bir
hegemonya varsa anlamlıdır ve gerçektir.
Bu da son dönemden buna benzer bir çabaya örnek vereceksek, ‘’İsimsizler’’ ile değil,
adıyla sanıyla bilinen toplumsal güçlerle
mümkündür. Deniyorsa ki, karşı karşıya
koymak zorunda değiliz, elbette haklıdır.
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Ama asıl işimiz bu mudur sorusunun yanıtı
ise çok açıktır. Çünkü devrim tweet atılmayacak!
“Sosyal medya devrimlere veya protestolara
neden olmaz. Onlar, günümüz toplumunun
çelişkileri ve güç yapıları içine gömülüdür.
Bu aynı zamanda, bu medyanın yaygın olduğu toplumda, kargaşa ve devrim durumlarının tamamen önemsiz olmadığı anlamına
gelir. Sosyal medya çelişkili toplumlarda
çelişkili özelliklere sahiptir. İsyanları muhakkak ve kendiliğinden desteklemez/güçlendirmez veya zayıflatmaz/sınırlandırmaz,
daha çok devlet, ideoloji, kapitalizm ve
diğer medya tarafından etkilerle çelişerek
ayakta duran çelişkili potansiyelleri ortaya
çıkarır.” 7*
Bol bol verilen Haziran Direnişi örneği
de buraya bir örnektir. Haziran Direnişi’ni ortaya çıkartan tüm toplumsal, politik
süreçler sosyal medya ile ilk başlarda ivme
kazanmış ama sonrasında ayağına takılan
bir noktaya kadar sürüklenmiştir. O noktadan sonra devreye girmesi gereken, yükselen toplumsal hareketin ileriye taşınması
ve kalıcı mevzilerin elde edilmesiyken, her
toplumsal hareketin doğası gereği olduğu gibi geriye çekilmesini izlemiş ve elde
neredeyse hiçbir şey sosyal medya açısından kalmamıştır. Sosyal medyaya yüklenen
anlamın kendisi buradan yana yanlıştır.
Günümüzde insanların kendi yaşam pratiklerinin dışında kalan olayları anlamlandırmalarında medya başat bir rol oynuyor. Sosyal medya bugün bu açından büyük
işlev görüyor. Bu anlam verme işlemi, sosyal medyanın ‘’akışındaki’' bilgi yığını üzerinden bir gerçeklik ortaya koyuyor. Koyulan tanımlar ve çıkarımlar var olan gerçeğin
kendisi değil, gerçekliğin “yapay” olarak
yeniden inşa edilmesi için büyük bir zemin
yaratıyor. Büyük bir bilgi kaosu içerisinde
ne kadar ‘'doğru’' bilgi edinildiği ise tartışılır... Çok hızlı fikirler değişebiliyor, çok
farklı kanallarda ifadeler gelişebiliyor.
SOSYAL MEDYA EGEMENLER İÇİN
TEHLİKE Mİ?
“Sosyal medya, kendini ifade etmek açısından gözüktüğü kadar özgür ve demokratik
değildir. İnternetin insanlığı kapitalizmin ve
ticari medyanın ötesine taşıyacağı düşüncesi, onun son zamanlarda hızla ticarileşiyor
olmasıyla karşıtlık arz etmektedir” (McChesney, 2003; 32). Yeni toplumsal hareketlerin, özellikle de küreselleşme karşıtı hareketin süreç içerisinde yeniden canlanması
ve interneti etkin bir şekilde kullanmasıyla
beraber internet tüm muhalifler için yanılsamalı bir biçimde yeni demokratik iletişim
kanalı olarak görülmeye başlamıştır. Ancak
gerçeklikte internet yeni emperyal gücün
denetimindedir ve demokratikliği belirli

bu güç tarafından belirlenmiş olan sınırlar
içerisindedir: “Tıpkı internet ve diğer yeni
bilişim tarzları... küreselleşme karşıtı farklı
gruplarla temas kurma ve onların etkinliklerini koordine etme olanağı sağlayan iletişim
biçimlerini olduğu kadar küresel pazarlamanın yeni biçimlerini de olanaklı kılmıştır.”
(Ruccio,2005;50). Küresel anlamda var olan
durumun değişimi internet üzerinden yaratılan gevşek dayanışma hareketleri ve hedefsiz ideolojik tartışmalarla sağlanamayacağı
için küresel güç için bu hareketler büyük bir
tehdit oluşturmamaktadır. Gerçek tehdit yerellerdeki toplumsallaşmış muhalif hareketlerdir ve bu hareketlere karşı da demokrasi
en son çare olarak uygulanmaktadır.’’ 8*
Sosyal medya toplumsal patlamalar için bir
sibop işlevi görmesi, sosyal medyadan yana
büyük hareketlerin alevlenmesine göre daha
ağır basmaktadır. Sosyal medya ile yakın
ilişki içerisine tüm toplumsal kategorilerin
girdiği sanılsa da amaçlar ve araçlar farklıdır. Daha çok kentli emekçilerin ve orta
sınıfın sosyal medya ile kurduğu ilişki işçi
sınıfının diğer bölmelerine göre çok daha
ileri derecededir. Halkın belirleyeninin son
kertede yine televizyon olduğu not edilmelidir. Sosyal medyada özellikle Twitter’da
politik olarak konumlanan ve tavır alan toplamın kendisi hayatın içerisinde oluşacak
bir mücadeleden olabildiğince kaçmaktadır.
Bu orta sınıfın huzur ve güven arayışıyla
da bağlantılıdır. Yeni toplumsal hareketler açısından ise sosyal medya bulunmaz
bir nimettir. Geleneksel ve ‘’değişmeyen’’
yöntemler ve araçlara hala temelde ihtiyaç
duyan işçi sınıfının ve onun çevresinde
gelişecek hareketler için ise tam olarak bu
kadar olanaklar sağlamamaktadır.
Buna rağmen, egemenleri dahi rahatsız
eden bir noktada sosyal medya ciddi bir
etkiye sahip olabilmektedir. Misal AKP
sosyal medyayı yasaklamayı gündemine
almış, çok uzun yıllar ülkenin gündemlerini
belirlemekte araç olarak kullandıklarının
bir dizi gerilimden yana ona dokunmasıdır. Bahsi geçen şey, twitter hesaplarının
kapatılmasıdır. Ve bu yasaklama gündemi,
derdini sosyal medyadan almaktan ziyade,
ekonomik-siyasal krizlerle birlikte fazlasıyla sıkışan sermaye düzeninin herhangi bir
harekete tahammülü kalmaması ile alakalıdır. Diğer yanıyla toplumsal sorunların daha
görünür olması burada önemlidir. Görünür
olmasından kasıt ise, çağrışımlar ve görselliğin fazlasıyla ön plana çıkmış olmasıdır.
Bu sosyal medyadan da ziyade dijitalizmin
getirdiği bir süreç. Eskiden bir katliam
haberini okumak ile; etik boyutları bir yana,
bunun görüntülerine kolayca ulaşabilmek
daha derin etkiler bırakmaktadır. Bu da tepkiler doğururken diğer yandan negatif yanlar ortaya çıkarmaktadır. Korkular daha çok
büyümekte, düzen baskı aygıtlarını daha net
hissettirebilmektedir diğer yanıyla.
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YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
VE SOSYAL MEDYA
Hareketler, geçmişe göre çok daha büyük
bir hızla insanları sokağa dökebilmekte,
ama sonrasında karşı karşıya kaldıkları
sorunları aşabilecek taktik esnekliğe sahip
olamadıklarından geriye düşmektedir. Fiilen
yaşamın içerisinde örgütlenme, lojistik ve
koordinasyon için harcanan zaman geleneksel hareketleri olgunlaştırmaktadır. Dolayısıyla, önceden insanların ve örgütlerin bir
araya gelerek uzun ve zorlu bir çalışmayla
örgütledikleri yürüyüşler, protestolar ve
boykotlar, karar alma mekanizmalarını da
bu süreç içinde örmektedir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında, geri adım atılacağında ya da müzakere yoluna veya ileriye nasıl
gidileceğinde hareket bunun için gerekli
yetenekleri edinmiş olmaktadır. Yeni toplumsal hareketler denen örgütsüz hareketler,
katılımcılığa önem vermekte, lidersizliği
savunmakta ve yatay örgütlenmeleri tercih
etmektedir.
Formel örgütlenmeler, liderlik ve geniş bir
altyapı oluşturulmadan hareket edebilme
arzusunu yaratanın dijital teknolojiler olmadığını, 1960’lı yıllarda da bunun izlerini
görmenin mümkün olduğunu belirtmektedir.
2010 sonrası dönemde bu arzularını dijital
teknolojiler yardımıyla gerçekleştirebilecekler ve ‘’bürokratik’’ yapılanmalar yerine,
kişilerin süreç içinde ortaya çıkıp inisiyatif aldığı örgütlenmeler geliştireceklerdir.
Ancak en büyük zaafları da tercih ettikleri
bu örgütlenme modelinden kaynaklanacaktır. Hükümetler de ilk başta ağa dayalı
toplumsal hareketler karşısında bocalamış
ve karşılarında müzakere edilebilecek veya
etkisizleştirilecek bir liderliğin olmamasının
sıkıntısını yaşamışlardır. Ancak hükümetler,
ilk baştaki şaşkınlıklarından kısa bir süre
sonra bu hareketlerin örgütsel zaaflarını
fark edeceklerdir. Geleneksel toplumsal
hareketlerin örgütlediği bir yürüyüş veya
boykotun hükümete hareketin gücünü ve
sonrası için kararlılığını gösterdiğini, ağa
dayalı toplumsal hareketlerin bir araya getirdiği insanların ise bu mesajı veremediği
üzerinde durmaktadır. 9*
Reel sosyalizmin çözülüşü ile birlikte sınıf,
parti, iktidar, devrim gibi olgular olabildiğince geriye çekilmiş, yerini amorf kavramlar, sivil toplumculuk, kimlikçilik ile
birlikte direnme, eylemlilik, aktivizmler
popülerleşmiştir. İkinci kategori için sosyal medya yeterince doyurucu olabilmekteyken, ilk kategori için sosyal medya yalnızca bir araçsallığı tarif eder. Veya bir
örgütlenme aracı olmasından ziyade örgütlenme alanı olarak anlamlıdır. Dolayısıyla
sosyal medya politik mücadelede tuttuğu
yer itibariyle hayati bir önemden ziyade
gündelik bir yerdedir. En azıdan yaşamın
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yeşil ağacına güvenerek iletişimini, örgütünü, kitlesini hayatın içerisinden kuracaklar
için. Toplumsal başlıklarda tutum alınacak,
kazanımlarla çıkılacak ve son kertede değişimin kendisi gerçekleştirilecekse bu yoldan
başka bir yol mümkün gözükmüyor.
Sosyal medyanın bir propaganda aracı
olarak kullanılması ise oldukça sorunlu.
Korkunç bir bilgi kirliliği ve kaosu mevcut. Böyle apolitik ve zemini çok kaygan
bir ortamda propagandadan ziyade algı
yönetimi devreye girer. Sosyal medya bu
anlamıyla algı yönetimi ve manipülasyon
için büyük zemin hazırlamaktadır. Bu zaten
iktidarların da kendilerini yeniden ürettikleri ideolojik-politik alanı tarif eder. Sonuç
olarak sosyal medya kimi ‘’özgürlükler’’
ortaya koyarken asıl olarak iktidarların işine
gelmektedir.
Denetim ve gözetim mekanizmaları açısından ise iktidarlara muazzam olanaklar
sunmaktadır. Türlü gizlenme yöntemleri
icat edilmeye çalışılsa da internetin de sosyal medyanın da sahipleri, merkezleri
olduğu bilinmek zorunda. Tüm verilerin
kaydedilip, kullanılıyor olması yalnızca reklam şirketleri için geçerli değil. Toplumsal
mücadeleler açısından da büyük bir zafiyet
yaratıyor bu düzlemde.
Sosyal medya üzerinden tepkilerin örgütlenmesini değil soğurulmasını besliyor.
Örgütlendiği durumda dahi yukarıdaki
örnekteki gibi bir tabloyu ortaya çıkartıyor.
Genellikle Twitter’da ortaya koyulan sorunlar ve eleştiriler biçimsel olmakla kalıyor.
Bir tatmin aracına dönüşüp, öylece korkunç
akışta kayboluyor. Elbette insanların tepki
üretmesi pozitif bir şey olmakla birlikte,
anlatmak istediğim birincisi bunu bir samimiyet testine sokmak gerektiği; ikincisi ise
o sorunların toplumsal köklerine inilmeden
bir paylaşımla geçilmesinin tatmin ediyor
olması... Twitter üzerinden bir politikleşmenin gerçekleşme olanakları çok zayıf.
Yaşanan ise politikaya duyarlı hale gelme
durumu daha çok. Genellikle gençlik içerisinde de çokça kullanılmaya başlanan kaba
tabirle ‘’duyar kasma’’ işlemine dönüşüyor.
Biçimsel, alabildiğince hümanist ve naif bir
duyarlılık ortada duruyor. Twitter bu anlamıyla vicdana seslenen bir noktada kalıyor
ve vicdanlı olmak halinden öteye geçemiyor. Orta sınıf ve ‘'etliye sütlüye’’ pek de
karışmak istemeyen kesim için muazzam
bir besin kaynağı oluyor. Bağlamından
kopartılmış vicdanı tepki üretmeyle birlikte
korkunç bir hafızasızlık örneği ile siyasetin-ilkelerin- içi boşatılıyor, iğdiş edilerek
elde sadece biçimsellik kalıyor. Söylenen
söz ve eylemden ise haber yok...
Özellikle orta sınıfın çok iç içe olduğu
Twitter mecrasında siyasetin kendisi bir
tür simülasyon halinde olan iç dünya ile
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akmaktadır. Herhangi bir toplumsal sorunda akşam 21.00’da Twitter’da devrim!
olurken, gerçek hayatta yani toplumsal
mücadele alanları ve araçları (fabrikalar,
iş yerleri, okullar, meydanlar, sendikalar,
partiler, örgütler, STK’lar) sanılanın aksine
zayıftır. Bizim cephede de genel anlamıyla
muhalefet özel anlamda sol-sosyalist hareketler siyasetsizleştirildi. Bu süreci izleyen
ve iç içe geçerek ilerleyen bir diğer süreç
ise örgütsüzleştirmeydi. Örgütsüzleştirme
ve siyasetsizleştirme adım adım işlenirken;
dağılmaya yüz tutmuş, mevziler kaybetmiş,
güç kaybetmiş sol da bu tablodan ziyadesiyle nasibini aldı.
240 karakter ile analizler, floodlar, tartışmalar sürerken, ‘’paket’’ bilgiler ortalığa saçılıyor ve çok ciddi bir kirliliği beraberinde
getiriyor. Bu kirliliğe, yeni moda kara mizah anlayışı ekleniyor; Sarcasm! Sarkastik
tarzda tüm her şeyin içeriği boşaltılıyor. Sol
hareketin örgütsüz ‘’zabıtaları’’ twittter’da
devriyeye çıkıyor, hatta orada yaşıyor, akıl
satıyor. Her şeyin ‘’bir tık’’ ötenizde olduğu
bu kolaylık ve hız, bu dağınıklığı gittikçe
derinleştiriyor. Toplumsal mücadelenin,
siyasal hareketlerin yerini bireysel tavır
alışlar alıyor sosyal medyanın da etkisiyle.
Küresel ısınmayı, su kaynaklarını korumanın yolu kısa duşlar almak, doğanın ve
hayvanların yaşam alanlarının kapitalist kar
hırsı ile talan edilmesinin önüne geçmek
için kapitalist şirketlerin fonladığı projelere
katılmak, mücadelenin parçası olabilecek
şekilde örgütlenebilen imza kampanyalarının kimi sitelerde kolaylıkla halledilebilir
olmasıyla imza vermek, krize, yoksulluğa,
hayat pahalılığına karşı ‘’dayanışma’’ ağları
ve alternatif ‘’yaşam alanları’’ yaratmak…
Örnekler çoğaltılır, sosyal medya ile birlikte bireycileşme ve mücadele denen sürecin
biçimsel bir tavır alışa sıkışması daha çok
ortaya çıkmaya başlamıştır. Hiçbir şeyin
biriktirilemediği aksine bir tüketim nesnesi
haline geldiği bu süreçler mücadeleyi gittikçe ‘’bitiren’’ bir noktaya sürüklüyor. Buradaki asıl dert ise, bunun yeni dönemin bir
mücadele biçimi olduğu tezleri. Bu tezlerle,
bu kültür-süzlük-le, buranın yarattığı profil ile kavga gerekiyor. Kapsayarak, yapıcı
olarak, bütünlüklü olarak… Solun geriye
çekilmesi ile bu tablonun ortaya çıktığı da
bir parametre olarak not edilmeli ve yeniden
toplumsal ölçekte büyümekle bu tablonun
değişeceği bilinmeli.
BAŞKA BİR SOSYAL MEDYA
MÜMKÜN MÜ?
Tüm bunlara rağmen, bir gerçek olan hayatın akışıyla kavga edilmez. Televizyonla
kavga edilmeyeceği gibi... 90’larda olsaydık televizyona bir ‘’aptal kutusu’’ diyerek
camdan aşağı atsaydık da bugünkü ev içi
sömürü ile yaşayan emekçi kadınların saçma programları izlemesine engel olamaz-

dık veya önüne geçilebilir bir süreç ortaya
koyamazdık. Bununla birlikte tarihte hiçbir zaman insanlığın ürettiği teknolojilere
karşı koyulamadı. Karşı koymak da doğru
değildir. Luddist (makina kırıcılar) hareketin yoksulluklarının kökeninde makinaları
görmesinden farksız olurdu. Sosyal medya da tam da bu çerçevede şeytanlaştırılacak
bir şey değildir. Burada dert, bir mücadele
alanı gibi pazarlanmasıdır. Tıpkı sorunun
makinalarda değil, makinaların mülkiyet
sahiplerinde olduğu gibi burada da sosyal medyanın mülkiyet sahiplerinin kim
olduğu mesele…
Bu mülkiyet ilişkileri tersine dönecek ve
başka bir toplumsal yapı olacaksa o zaman sosyal medyanın sosyalliğini, özgürlüğünü, katılımcılığını, harekete geçiriciliğini,
güvenilirliğini, önemini konuşabiliriz.
Bizim cephede ne mi olacak? Sosyalizm,
önümüzdeki yeni dönemde bu başlıklara da
mutlaka yanıt üretecek. Elbette bütünlüklü
bir mücadelenin parçası olarak, daha ötesi
değil…
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