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Red Thread dergisi, yavaş ve seyrek yayınlarına güncel ama aynı zamanda eski bir 
konuyu, günümüz sağının medya kullanımı konusunu araş<ran yeni sayısı ile devam 
ediyor. Bugünlerde, covid-19 küresel acil durumuyla daha da güçlenen ve öne çıkan 
tümleyici/toptan kriz anla<sı, eskiden gelen evrensellik eksikliği ve gerçeklik anla<sı 
problemlerini güçlendirdi ve yeniden teyit eG. 

Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesinin – dergimizin de doğduğu jeopoliNk alan - 
otokraNk devletleri, özgürlükleri daha da daraltmaya girişNler ve çeşitli olağanüstü hal 
yöneNmlerini uygulamaya koydular. Şimdi neredeyse kesinNsiz biçimde Büyük Birader 
ekranlarının önünde evlerine hapsolmuş yurPaşlar, propagandanın yüksek 
radyasyonuna maruz kalıyor, 7/24 ikNdar oyunları ve paranoyak kiç bombardımanıyla 
terörize ediliyorlar. 

Küresel bir kriz sosyal devlePen geriye ne kaldığını bize gösterdi – bilim ve eğiNmin 
yanı sıra, kamusal sağlık sisteminin de sistemaNk olarak nasıl mahvedildiğini. On 
yıllardır tüm özelleşNrmelere ve kesinNlere tanıklık ederken bu durumun farkındaydık 
ancak bu kriz sosyal hizmetlerin ne derecede yok edildiğini çok sert şekilde görünür 
kıldı ve şu anda durduğumuz acıklı noktayı inkar etmemiz mümkün değil. 

Rejimler “görünmez düşman” anla<sını güçlendirirken sağlık krizini, tüm akNvistlere ve 
gazetecilere, tüm muhalefete, tüm azınlıklara, göçmenlere ve yabancılara, daimi 
ikNdarlarını alkışlamayan herkese yönelGkleri saldırılara kılıf olarak kullanarak, 
“gerçek” düşmanlarını görünür kılmayı da garanNlediler. Sağcı hükümetler 
kararnamelerle yönetmeye özellikle hevesliler ve sık sık “elitler” ya da “kültürel 
Marksistler” veya propagandacı populist retorikte “vatan hainleri” olarak 
tanımladıkları sanatçılara ve entelektüellere saldırıyorlar. Sahne gerisinde belki de 
gelmiş geçmiş en büyük yağma yaşanıyor; sadık kodamanların şirketleri vergi 
verenlerden toplanan milyonlar, milyarlarla desteklenirken kültür alanında yapılan 
kesinNler “kıyım” başlığını hak edecek ölçülere ulaşmış durumda. 

Bu gelişme, kamusal söylem içinde tar<şılmasına imkân tanınmadan, tuhaf ve sonu 
gelmeyen büyük medya gösterileriyle kenara iNldi. Komplo teorileri birkaç tahmin 
edilebilir viraj daha alarak eski düşman listesini teyit eG: tabii ki bu hastalığın 
sorumlusu göçmenler, bunların yanında zengin AB ülkelerinden evlerine dönen misafir 
işçiler (paralarını ülkeye yollayıp, yurtdışında bir yerde sessizce ölmeleri gerekirken); 
Ba<’da virüsün Çin laboratuvarlarında Avrupa ve Amerika’nın egemenliğini nihayet yok 
etmek için üreNldiği iddiaları dolaşıyor; Çin’de ise virüsün ABD ordusu tarabndan Çin’in 
büyümesini durdurmak amacıyla yerleşNrilen bir biyolojik silah olduğu teorileri var; 
Tanrı’nın tüm bu göçlere, insanların ve halkların dine aykırı biçimde karışmasına 
verdiği ilahi bir ceza olduğu apaçık ortada. Bunların yanına alternaNf sağın (alt-right) 
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alternaNf hakikatler (alt-truth) standart paleNnden bir şeyler neden eklenmesin: 5G 
ileNşim ağları, HAARP (high frequency ac.ve auroral research program) sistemleri ve 
tabii ki eski tanıdık Yeni Küresel Düzen bu işin sorumluları. 

Son olarak, tahmin eGğimiz gibi, alternaNf sağ medya denen olgunun kurucu kinayesi: 
şu anda olup biten her şey bir medya komplosundan ibaret. Virüs yok, küresel salgın 
yok ve kimse bu merePen ölmüyor; belli ki bu solcu milyarderlerin (çoğu uzaydan 
gelmiş sürüngen soyundan insansılar veya Yahudiler) sahte bir kriz marifeNyle yeni 
küresel rejimi lanse etme girişimi. Bariz biçimde gerçekdışı olsalar da bu hikâyeler 
kolekNf hasarlara yol açabiliyor ancak bu anla<nın bir de daha tehlikeli kardeşi var: kriz 
yok ve her şey “her zamanki gibi”, sadece daha kuvvetli bir grip bu ve bazen doğanın, 
zayıf olanları biraz daha fazla öldürerek o türü ayıklaması gerekir. Uluslar bundan 
güçlenerek (ve gençleşerek) çıkacaklar. Bu tamamen doğal ve normal. 

Komplolara, bu şartlar al<nda sa<lması hâlâ mümkün olan her şeyin, oldukça fazla 
şeyin sa<şı eşlik ediyor. Kapitalizm genişlemesi ve akümülasyonu için her durumu 
lehine kullanmaya çalış<ğından, şifa niyeNne çamaşırsuyu, inek ve deve idrarı veya bir 
bçı vodka içerek ya da inek dışkısı veya sarımsak türevi pahalı ürünleri ölçüsüzce 
yiyerek şansınızı deneyebilirsiniz. İsterseniz bunlar yerine, televanjelisNn TV ekranına 
dokun daveNyle vekaleten “spiritual aşılanma” eşliğinde 400 dolarlık virus koruyucu 
dualardan sipariş edebilirsiniz (Mutlu Bilim, ABD). Makata menekşe yağına ba<rılmış 
pamuk uygulamayı deneyebilir (Tıbb-ı Nebevi, İran), saç kurutma makinesinden sıcak 
havayı 15 dakikada bir içinize çekebilirsiniz (Facebook). Amfetamin, kokain ve nikoNn 
karışımı Mucizevi Mineral Solüsyonu (MMS) Derin İnternet’te sadece 300 dolara 
sa<şta. Bunların hiçbiri işinizi görmezse insanların sıtma tedavisi için düzenli olarak 
kullanmak zorunda oldukları klorokini ihNyaç duyanlara kalmayacak şekilde bir panik 
alışverişinde sa<n alabilir ve aritmiye ya da ölüme yol açana dek kullanabilirsiniz. 

TükeNmin tümleyici gerçekliği asla uyumaz bu yüzden hâlâ kendini sağlıklı 
hissedenlere teklifi daha da büyüktür: evdeki zamanın potansiyelini maksimum 
düzeyde sömürmeye dönük tüm şu üretkenliğini-yükselt tavsiyelerini dikkatle dinleyin. 
Kimsenin işini kaybetmeme garanNsi olmadığından, çoğul beceri sahibi eleman arayan 
değişken emek piyasası için yeni beceriler gelişNrmek üzere deli gibi çalışmalısın: 
önerilen tüm çevrimiçi kurslara kaydol. Büyük ölçüde indirimli fiyatlarla ya da 
bedavaya, sadece daha büyük indirimlerle daha da cazip içeriklerin reklamlarıyla 
hafifçe bölünerek, içerik ve daha fazla içerik tüket. Ne yaparsan yap mutlaka ekranına 
yapışık ol ve endişelenme; kültürel ihNyaçların bile bütün sanal sergiler ve konserlerle 
gideriliyor, daha fazla sanal program da hazırlanmaya devam ediyor. Her şey kolay ve 
zahmetsiz olacak: #evdekal, #güvendekal, #korkmayadevam, #bocalamayadevam, 
#paniklemeyedevam ve #tüketmeyedevam. 
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Şu anda bulunduğumuz noktaya nasıl geldiğimiz hakkında söylenecek çok şey var. 
İncelenecek birçok gidişat, hesaba ka<lacak birçok yön değişNrme, olay, güncelleme, 
tarihi kopuş, düşünecek birçok son gelişme var. 2010’ların kültürünün (özellikle 
medya) çöküşünü incelemeye başladığımızda, her yer labirenNne doğru uzanan ip 
henüz örülmemişN; ekonomiye, teknolojiye, siyasete, sanat ve eğiNme doğru onu geri 
sarabiliyor, takip edebiliyorduk. Her şeyin durdurulamaz görünen gerilemesinden 
etkilenmeyen tek bir toplumsal kurum ya da kültürel form kalmadı. 

Bu sayıda yer alan hemen her meNn, eğer hakkıyla okunursa, bu tür gelişmelerin ve 
güncel vaziyeNn ilanı olarak alınabilir. AlternaNf gerçekliğin mimarlarından olan Steve 
Bannon’ın, rezil FOX TV News’ta şunları çıkıp söyleyeceği neredeyse kesin olarak 
tahmin edilebilirdi, ki aynen de söyledi: “COVID-19 bir Komünist ParN virüsüdür”. 

Popülist diktatörlüklerin seçim poliNkasıyla ikNdara geldiği bir dünyada, duyulan 
endişe ve tedirginlik, dünyanın yerinden oynadığı, şeylerin daha önceki anlamlarından 
başka anlamlara geldiği, her kavramın ar<k herhangi bir şeye ve her şeye a<fla 
kullanılabileceği hissine dönüşüyor. Hepimizin paylaş<ğı ortak bir his yara<yor, bu 
sayıda yer alan bir meNnden alın<yla, bugün “herhangi bir şey söyleyebilir, gerçeklikler 
yaratabilirsin”. 

Red Thread’in bu sayısına katkı sunan yazarların çoğu çağdaş sağcı propagandanın 
genel prensiplerini epey bir süredir araş<rıyordu. Jonas Staal, Bannon’ın 
propagandacı-sanatsal rolünü analiz eGği yazısında “Propagandanın altyapıya ve 
anla<ya ihNyacı vardır…gerçeği kendi başına inşa etmeyi amaçlar” diyor. Staal eski 
fakat sıklıkla unutulan bir olguyu anımsa<yor: “Gerçekliği inşa etmek için, belirli bir 
anla<nın, bir dizi değerin ve fikrin mümkün olduğunca çok sayıda kanaldan tekrar 
edilmesi ve böylece ‘yeni normal’ olarak kabulünün üreNlmesi gerekir. Propaganda, 
onu propaganda olarak görmeyip, haya<n gerçeği saydığımızda en iyi işleyişine ulaşır.” 

Hazal Özvarış’ın bu sayı için hazırladığı meNn, Türkiye’de medyanın son yirmi yıldaki 
hızlı dönüşümünün bir antolojisini sunuyor. Belirli örneklerden soyutlandığında, bu 
bölgede ve ötesinde küçük, büyük, geleneksel ya da dijital medya sistemlerinin içinden 
geçNği değişikliklerin doğru bir tanımı olarak da okunabilir. Mülkiyet, finansman ve 
editoryal süreçlerdeki değişimler yöntem, teknoloji ve içerik açısından yaşananlara 
yansımış durumda. Liberal değerlerin ve demokrasinin küresel gerileyişi ve anN-
seçkinci dalgadaki yükseliş, kadın gazeteci sayısındaki küçülmeyle başabaş gidiyor; 
gazetecilere yönelik, işsiz bırakma, toplumsal linç ve tutuklamalar, haPa kimi zaman 
fiziki şiddeN içeren tacizlere tanık oluyoruz. Yazı diğer tarawan, Gezi parkı direnişi 
zamanında “kâr amaçlı haberciliğe karşı duracak başka tür bir habercilik”i ortaya 
çıkaran taban örgütlenmesinin sesine ışık tutuyor. 

Tutuklama ve hapsetmeye gelince, kişisel deneyimle de aşina olduğumuz bir konu: 
yayıncımız ve dostumuz Osman Kavala 900 günü aşkın süredir hapiste. Ümit ediyoruz 

		
3



Alterna(f Hakikatler ve Insta-Gerçeklikler: Çağdaş Sağın Psiko-Poli(kası

ki – biliyoruz ki! – bir sonraki sayımızı yayınlarken özgür olacak. Bu bizim ve herkesin 
işinin aciliyeNni daha da ar<rıyor. 

Aşırı sağın günümüzdeki propaganda akNvitelerini inceleyen Jelena Vesić, orijinal 
“hakikat iddiaları”nı alıp ters yüz etme becerisine sahip kendine mal etme ve 
reaksiyoner ters döndürme kavramlarını tar<şıyor. Şu andaki Sırp İlerleme ParNsi’nin 
(SNS) başkanlık basın servisi tarabndan  2016’da Sırbistan’da düzenlenen 
Sansürlenmemiş Yalanlar başlıklı gezici sergiyi vaka olarak ele alıyor ve acınası 
diktatörlüğün pasif-agresif propaganda mekanizmasını inceliyor. Çağdaş kültürün 
örneklemeler, remiksler, kes-yapış<rlar, çek bıraklar ve karışımlar dilini taklit eden 
sergi, Sırbistan’da medya alanının özgür ve demokraNk olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda iyi niyetli hükümete karşı haksız eleşNrilerle dolu olduğunu iddia ediyordu. 
Aslına bakılırsa Sırbistan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 93. sıraya gerilemişN. 
“İlişNrilmiş” habercilik malzemesiyle, sosyal medyadan alınarak bağlam dışına 
çıkarılmış ve her bakımdan büyütülmüş kişisel gönderilerden kurgulanmış bu tuhaf 
sunum, kamusal bir hitap şekli olan sergi yapımıyla ilgili tüm karmaşıklığı dümdüz 
etmeyi ve yadsımayı becermişN. 

Feyza Akınerdem ve Nükhet Sirman, televizyon dizilerini, özellikle de Türk televizyon 
melodramlarını ele alan incelemelerinde, izleyici öznelerin ve onların otonom 
pozisyonlarının televizyondan yayınlanan poliNk anla<lar tarabndan nasıl kontrol 
edildiğini, atmosfer ve duygulanım algısının izleyicileri seçmen ve tükeNci olarak nasıl 
yeni bir çerçeveye oturPuğunu araş<rıyorlar. Yazarlar atmosfer terimini “‘biçim’ veya 
‘tarih’ şeklinde henüz kristalleşmemiş bir şimdiki zaman hissi” olarak vurguluyor. 
Burada kurallar alda<cı derecede basit görünür: “bir hikâyenin değeri sahip olduğu 
izleyici sayısıyla ölçülmektedir”. Televizyon dizisinin yapısı ar<k melodram değil, bir 
oyun yapısıdır; iyiyle kötü arasındaki mücadeleyle ilgili değil, bitmeyen güç yarışı 
hakkındadır. “Gerçek adalete olan talep, adaletsizlik hikâyelerini gücün elde 
edilmesine hizmet eden bir milli gurur hikâyesine tahvil eden daha büyük bir hakikate” 
feda edilir. 

Ana Teixeira Pinto, mem  büyüsü ve boşpaylaşım (shitpos.ng) gibi şeyleri kurguyu 
olguya çevirme yolları olarak tar<şıyor: “SpekülaNf budalalık geçerlilik kazanıyor -  
kimseye güvenme, hiçbir şey göründüğü gibi değil, sadece inanılmaz olana 
inanılabilir”. Yazara göre “paranoid kavrayış bir man<k eksikliğinden değil gerçek 
dışılıktan muzdarip”Nr ve bu kavrayış “her yerdelik ve kırılganlık algısını birbiriyle iç içe 
geçiren paradoksal düşlemler” olarak ortaya çıkıp komplocu düşünüşe karışır: 
“Komplo teorisi yoksul adam’ın kurumsal eleşNrisi”dir. Pinto bunu, basit bir zihinsel 
vehim belirNsi olarak değil, bilgiye ve bizzat hakikat ihNmaline karşı takınılmış alaycı bir 
tavır olarak yorumluyor. 

Müphemliğin bu dönüşümün çekirdeğini oluşturduğu bir kez daha ispatlanır: ironi 
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veya daha doğrusu alaycılık, aşırı sağın hızlı yükselişinin yakı<nı sağlayan duygusal bir 
silah<r. Oysa daha önceki dünyaya ait farklı zeminlerde sorgulayıcı tutum olarak iş 
görmüş ve eleş.rel tavır kabul edilmişN. Pinto, 2017 tarihli “Tüm Normları Öldür” (Kill 
all Normies) kitabında konu hakkında kapsamlı biçimde yazmış olan Angela Nagel’e 
a<wa bulunuyor. Kitap ironinin, bir yandan faşist ve ırkçı deyimlerle flört ederken bu 
eylemlerle yapılan seçimlerin sorumluluğunu üstünden atmayı mümkün kılan, poliNk 
ve ahlaki belirsizlik sağlama kapasitesinin al<nı çiziyor. 

Ahmet Ersoy kapitalizmin, zihnimizin derinliklerine girebilen ve bizi süjeler olarak 
boyunduruk al<na alabilen serileşNrilmiş uyarıcılar ve anlık (instant) gerçekliğin çeşitli 
versiyonlarını üreten, karmaşık mekanizması hakkında yazıyor. Popüler bir örnek olan 
musical.ly uygulamasını ele alarak “endüstrileşmiş elektronik medyanın irademize 
nasıl galebe çalabildiğini, görme şekillerimizde, algılarımızda ne derecede 
standartlaşmaya, tekNpleşmeye yol açabileceğini” gösteriyor. Algısal alan tükeNm 
odaklı mekanizma tarabndan dönüştürülürken, uyarılmış psikolojik konformizmin sığ 
duyguları kitleleri hipnoNze etmek, güdülemek ve kolekNf bir sarhoşluk yaratmak  için 
kullanılır. Böyle bir aygıt kişisel olarak düşünceye dalmaya imkân tanımaz, bunun 
yerine narkoNk bir etki, kolekNf halüsinasyonun mekânsız ve zamandışı gerçekliğini 
yara<r. Ersoy’a göre şu anki durumumuz, Benjamin’in Nazi rejiminin hegemonyacı 
görselliğine, siyaset alanının mutlak şekilde esteNkleşmesine yönelGği eleşNrisini 
yeniden düşünmeye davet ediyor. 

Bu sayıdan başlayarak “Arşivlerden” bölümünü okuyucuya sunuyoruz. İlki Vilém 
Flusser’le yapılmış ve belki yapıldığı tarihe, 30 yıl önceye, göre bugüne daha fazla 
hitap edebilen ve yeni sorular ortaya atabilen bir söyleşi. Dikkatli bir gözlemci daha 
1988’de, gelmekte olan teknoloji ve medya bileşiminin tarihsel sonuçlar, en başta da 
yeni öznellikler doğuracağını fark edebilirdi. Güncel durumla başa çıkabilmek ve kendi 
geleceğimizi üretmek için kendi araçlarımızı gelişNrmek üzerine daha iyi ve daha çok 
düşünmemiz gerekirdi. Flusser’in sözleriyle: “PoliNk, ekonomik, toplumsal ya da 
esteNk olsun her devrim son tahlilde bir teknik devrimdir.” (Miklós Peternák’a bu 
tarihsel malzemeye ulaşmamız ve değerlendirmemiz konusunda bize verdiği destekten 
dolayı teşekkür ederiz.) 

Tarih dersleri burada bitmiyor. Raja Shehadeh’in Meltem Ahıska ve Saygun 
Gökarıksel’le söyleşisinden öğreniyoruz ki, medyayı gözlemleyerek odaklandığımız 
olgunun en tanınan ismiyle “proto-alternaNf sağ” düşünüş biçimi, en basiNnden 
arazide yürüme hakkı üzerine bile girişilen yerleşimci-sömürgeci ça<şmadaki hukuki 
bir yaklaşımı da özetliyor olabilir. Bir barışçıl direniş biçimi olarak “sumud” kavramını 
da yine burada öğreniyoruz. Kendi içinde ihNlaflar barındıran bu yöntem – 
Shedaheh’in kendi sözleriyle “sumud oldukça çetrefil” – dayanıklılığa, sebat etmeye, 
yaşamın kendisinin zor ve neredeyse imkânsız kılındığı durumlarda direnmeye davet 
ediyor. Tekrar ediyor: “Vazgeçmeyeceğim. Kıpırdamadan duracağım ve 
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sabredeceğim.” 

Geert Lovink okuyuculara, günümüz dijital sosyal ağlarına özgü tasarım, esteNk ve 
işlevselliğin etkileri ve duygulanımları içinde yap<ğı antolojik seyahaN sunuyor. 
Flusser’in “spiritüel devrim”in başlangıcını teşhis etmesinden yaklaşık 30 yıl sonra 
Lovink onun şu anki karakteri üzerine yazıyor: “Sosyal medya ve zihin kaynaşmış 
durumda…Sosyal gerçeklik, elde taşınan medya ve kullanıcının zihinsel yapısı 
arasındaki bir tüzel hibrid”. Burada mutsuzluk belirli bir teknolojik teNklemenin ürünü; 
nihai, en üst öznellik gibi hareket eden ve herhangi başka özerkliği denklemden 
çıkaran yapıyla, algoritmalarla, bizzat görünür olanın (uygulamalar) ve olmayanın 
(hizmet sunucular ve very akışı) tasarımıyla ilgili. Sosyal medya ve benliğin bu iç içe 
geçişi o denli tümleyici ki – Lovink’in öne sürdüğü gibi – “herkesi mutsuz edebilecek 
tek bir yol yok. Üzüntü sana uygun hale geNrilecek. “Mutsuzluğu Tasarımından” 
Lovink’in aynı adlı kitabındaki bir bölümün de ismi. Eğer burada sunduğumuz bölümün 
tedavi edici bir reçeteden ziyade bir teşhis içerdiğini düşünüyorsanız, kitabı okumanızı 
tavsiye ederiz. Bu meselenin bir çıkış yolu var ve buna karar vermek de (hâlâ) bizim 
elimizde. 

Belki de her doğru düzgün editoryal metnin yapması gerekNği gibi, biz de 5. Sayı’nın 
sunuşunu, içerideki meNnlerden gelen kelimelerle biNrmek isNyoruz. O yüzden sizi 
“Mutsuzluğu Tasarımından”a ait bir pasajla başbaşa bırakıyoruz: 

“Wi-fi’ın ya da algoritmaların teknik yönleri hakkında hiçbir fikriniz olmayabilir ama iki 
Nk sendromunun ilişkisel özelliklerini kavramak oldukça kolaydır. “Belli ki okudun, 
neden cevap vermedin?” 

Red Thread Sayı 5 için:  

Jelena Vesić ve Vladimir Jerić Vlidi 

Nisan 2020. 

İngilizceden çeviri: Aslı ÇeNnkaya 
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Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma ParNsi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 9 Ekim 2019’de TwiPer’dan Türkiye’nin “Barış Pınarı” adı al<nda Suriye’de bir 
harekât başla�ğını duyurdu (“Erdoğan duyurdu”, 2019). Ertesi gün laik kesimin 
çıkardıkları dahil ana akımdaki her gazete harekâta destek verdi (“Basında Bugün”, 
t.y.). Kısa bir süre sonra hükümet yetkililerinden “basında terminolojik bir hata 
yapıldığı, bunun savaş değil, bir operasyon olduğu” (“Emekli Kurmay Albay Tulga: 
Savaş değil, operasyon”, 2019) uyarısı gelirken bazı gazeteciler tekzibi gördü ve “bunun 
bir terörist imhası” olduğunu söylemeye başladı (Tezel, 2019). Uyarıya rağmen sosyal 
medyada “savaşa hayır”, Türkiye’ye “işgalci” diyen yüzü aşkın kişi ve bunu sokağa çıkıp 
söyleyemeye cesaret eden Kürt harekeNnden 11 kişi ise ilk üç gün içinde gözal<na 
alındı (“Barış Pınarı Harekâ<’na hakarete 121 gözal<”, 2019; “’Barış Pınarı Hareka<’nı 
protesto eden HDP’lilere müdahale”, 2019). 

16 yıl önce ABD, Türkiye’yi Irak Savaşı’na katmak isterken manzara farklıydı: Facebook 
henüz yoktu, TwiPer’ın kurulmasına üç, Instagram’ınkine yedi yıl vardı. “Savaşa hayır” 
demek için sokağa çıkan kalabalıklar 100 bini buluyordu (“Türkiye’nin dört bir yanında 
‘savaşa hayır’ gösterileri”, 2003). Savaş hakkında görüşmek üzere Türkiye’ye gelen 
dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ı protesto etmek için gazeteciler kendisine 
sırtlarını dönüyor ve hiçbiri işinden olmuyordu (Çelik, 2019). Dahası, Meclis, AKP 
yöneNcilerinin arzularının aksine tezkere önerisini ret edebiliyor ve gazeteler ertesi 
gün “Tayyip’e rağmen No” manşeN atabiliyordu (“Tayyip’e rağmen No”, 2003). 

Bu yazı, bahsi geçen iki dönem arasındaki kesinNsiz AKP ikNdarında Türkiye medyasının 
kademeli olarak nasıl dönüştüğünü inceleyecek.  Basındaki yeniliklerin yanı sıra 1

değişmeyen eğilimlerin  de AKP dönemindeki dönüşüme zemin sağladığı noktasından 2

yola çıkan bu inceleme yazısında, ilk bölüm temel olarak AKP ikNdarının geleneksel 
medyaya nasıl yaklaş<ğına odaklanacak. Kronolojik olarak ikNdarın bu alanda 
başvurduğu -tamamı olmasa da temel- baskı repertuvarını sunan yazı, ikinci bölümde 
eleşNrel düşüncenin kendini gösterme imkânı bulduğu yeni alanlara bakacak. Okuyucu 
ve gazetecilerin geleneksel medyadan sosyal medyaya kayışlarını ve buradaki sosyal 
ağ, haber siteleri ve dış basının ön plana çıkışları ile birlikte bunlara eşlik eden yeni 
ikNdar kuşatmalarını analiz edeceğim. Yazının sonu ise güncel durumda gazeteciliğe 
kalan payı tar<şmak için zemin olacak.  

 Yazıya katkıları için Red-Thread editörlerinin yanı sıra avukat Murat Deha Boduroğlu ve gazeteci Doğan Akın’a 1

teşekkür ederim. Varsa yazıdaki hataların sorumluluğu onlara değil, bana aiGr. 
 Bahsi geçen iki dönem arasındaki benzerliklere birkaç örnek arasında çoğu ana akım medya organının 2003’te 2

tezkereye destek vermesi; medya gruplarının, Colin Powell’a sır<nı dönen gazetecileri kınayan mesajlar yayımlaması 
ve sokağa çıkan savaş karşıtları Kürt harekeNnden olduğunda gözal<na alınması sayılabilir.
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1. AKP’nin Medya Muharebesi 

1.1. 2002-2007: Askerle Mücadele, Liberallerle İZfak  

Ana akım medya kuruluşları, AKP’nin kurulduğu 2001’de yoğun bir lobi faaliyeN 
yürütüyordu. Amaçları, RTÜK Yasası’ndaki (3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun) medya sahiplerinin kamu ihalelerine girmelerine 
engel olan maddenin kaldırılmasıydı. Bu imNyazdan fiili olarak yararlanabilecekler, 
1980 darbesi ardından uygulanan neoliberal ekonomi poliNkaları sonucu gazetecilik 
kökenli medya patronlarını ötelemiş sınırlı sayıda sermaye grubuydu: Aydın Doğan’ın 
sahibi olduğu Doğan Medya Grubu, Dinç Bilgin’in Merkez Grubu, Mehmet Emin 
Karamehmet ve ailesinin Çukurova Medya Grubu, Enver Ören ve ailesine ait İhlas 
Grubu, Uzan ailesinin Star Grubu ve Ferit Şahenk’in Doğuş Medya Grubu. Özellikle 
Doğan ve Merkez grupları, siyasi gündemi en çok belirleyen medya kolu olan yazılı 
basına büyük ölçüde hakimdi (C. Sözeri, 2019). Dindar muhafazakâr yayın yapan İhlas 
Grubu dışındaki ana akım medya, Türkiye’nin resmi tarihini darbeleriyle yazan, Sünni 
Müslüman ama siyasePe laikliği savunan orduya yakın bir çizgi izliyordu. Ordu son 
darbesini 28 Şubat 1997’de AKP’nin içinden çık<ğı İslamcı Refah Yol başkanlığındaki 
koalisyona yap<ğından ana akım medya, AKP’yi görmedi. Bunun yerine, kârlarına 
odaklanan medya patronları, ellerindeki yayın kuruluşlarını kullanarak Meclis’in RTÜK 
Yasası’nı değişNrmesine odaklandı ve değişiklik, 2002 genel seçiminden yaklaşık beş ay 
önce yürürlüğe girdi (Önderoğlu, 2002). Böylece ana akım medya patronları, ikNdara 
gelecek parNye, ondan haz etmeyen yayınların iplerini tutabileceği bir imkân yara�. 
Ana akım medyanın gazeteciliğe bu kâr odaklı yaklaşımı, AKP’nin gelecek senelerde 
basın alanındaki suiisNmallerini mümkün kılacak başlıca niteliklerden oldu.  

AKP, kansız 1997 darbesi, 18 bini aşkın kişinin öldüğü 1999 depremi ve 2001 ekonomik 
krizinin yara�ğı tepkiler arasında girdiği ilk seçimde tek başına hükümet kuracak oyu 
kazandı. Buna rağmen, medya patronları AKP ikNdarının geçici olduğuna inandı ve en 
önde gelenleri 2008’e kadar orduya selam vermeyi sürdürdü. Bu durumun da işaret 
eGği gibi, Türkiye’nin ana akım basınında AKP’den önce de var olan niteliklerden biri 
demokrasi bekçiliği değil, devletçiliği oldu.  Bu sayede, devlet ikNdarı orduyken ondan 3

 Asker ile medya ilişkileri açık yürütülmese de medya sahipleri devletçiliklerini saklamadı. Örneğin, 2018’e kadar 3

Türkiye’nin en büyük medya patronu olan Aydın Doğan, bir numaralı gazetesi Hürriyet’in devlet gazetesi olduğunu 
söyledi. Ana akımda demokrasiyi değil, devleN öncelik yapma hâli Türkiye basın tarihinin pek çok noktasında açığa 
çıkan bir eğilim. AKP’nin ikNdara gelişi ise ordunun 1997 darbesiyle yazı işleri masalarına biraz daha uza�ğı ellerini 
canlandırmasına neden olmuştu. Bunun bir örneği, AKP’nin 2002 seçimindeki rakibi Genç ParN Başkanı Cem 
Uzan’ın yöneNcisi olduğu Uzan Grubu’na ait Star gazetesiydi. Star köşe yazarlarından Mustafa Mutlu’ya göre, 
gazetenin yayın yönetmeninin asker yanlısı haberleri gazeteye soktuğunu bilmeyen yoktu. Asker-medya ilişkisinin 
bir başka açığa çıkan örneği ise ülkenin en köklü gazetesi Cumhuriyet’in ünlü “Genç subaylar tedirgin” manşeN oldu. 
Hükümet tarabndan mesaj olarak alınan 23 Mayıs 2003 tarihli bu haberde imzası olan Mustafa Balbay, gazetenin 
Ankara Temsilcisi’yken ka<ldığı ve haberleşNrmediği komutan görüşmelerinde geçen AKP’ye karşı darbe ifadelerini 
günlüklerinde kayda geçirdi (Balbay, daha sonra yargılanırken bu günlükleri kısmen sahiplendi).
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yana tavır alan gazete patronları ve mensuplarının devleN kontrol etme gücü yıllar 
sonra AKP elinde toplanınca aidiyetlerini bu çekirdeğe kaydırmaları onların açısından 
meşrulaş<.  

AKP’nin ilk döneminde süregiden vesayet ilişkileri nedeniyle medyadaki başlıca 
destekçileri, demokraNkleşme ve Kürt meselesinin çözümü için yollar arayan çoğu eski-
solcu liberal köşe yazarları oldu. Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Nuray Mert, Murat 
Belge ve Ahmet Altan gibi dikkat çeken yazarlar, Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda a�ğı 
adımlara da yaslanarak AKP’yi destekledi. Daha sonra hepsi işlerinden olacak, bazıları 
tutuklanacak olan bu yazarlar, parNnin “muhafazakâr demokrat” kimliğinin ikinci 
kısmına vurgu yap< ve onun dindar muhafazakârlığından endişe duyanları eleşNrdi 
(Arman, 2007). Aralarında AKP’ye destek vermeyenleri darbecilere dolaylı destek 
vermekle suçlayanlar dahi oldu (Özvarış, 2015). Daha sonra pek çoğu özeleşNri vermek 
zorunda kalan bu isimlerin siyasi gündemdeki ağırlıklarını kaybedişi, dünyada liberal 
değer ve demokrasinin zayıflamasıyla eş zamanlı ilerledi. Bu açılardan Türkiye’deki 
ünlü liberal gazetecilerin izledikleri seyir, hem AKP’ye başından iNbaren din temelli 
muhalefet eden kesimler hem liberal düzenin küresel çöküşünü takip edenler hem de 
bu süreçte yükselecek anN-eliNst dalgaya kapılanlar için dikkat çekiciydi.  

Askeri vesayete karşı AKP ve liberal gazetecilerin iGfakı devam ederken 19 Ocak 
2007’de Ermeni gazeteci Hrant Dink suikasta uğradı. Ardından geçen 12 sene sonra 
bugün hâlâ en kriNk kurum ve kamu çalışanlarının sorgulanmadığı cinayete giden 
süreç, Dink’in yayın yönetmeni olduğu hawalık gazete Agos’ta çıkan bir yazısı ile 
başladı. Türkiye medyası, yazısı çarpı<larak “Türklüğü aşağılamak”la suçlanırken Dink’i 
manşePen “ya sev ya terk et” diyerek hedef gösterdi (Özvarış, 2013). Suikas<n içinden 
doğduğu bu milliyetçiliği kışkırtan tavrı nedeniyle basın, “Hrant Dink’in kaNlleri” 
arasında ordu, emniyet, MİT, yargı ve hepsinden parçalar barındıran ‘derin devlet’in 
yanında yer aldı.  Dink suikas<nı takiben sivil ve askeri ikNdarlar arasındaki güç 4

dengesini kökten değişNrecek gelişmeler yaşandı. SuikasPan yaklaşık üç ay sonra asker 
-bir sonraki olası cumhurbaşkanının eşi başörtülü diye- internet üzerinden muh<ra 
verdi, Erdoğan bir ay geçmeden bu muh<rayı veren Genelkurmay Başkanı ile içeriği 
kamuoyuyla paylaşılmayan bir görüşme yap< ve ertesi ay, Türkiye’de derin devlet ilk 
kez “Ergenekon terör örgütü” adı al<nda soruşturma konusu oldu (“Dokuz soruda 
Ergenekon davası”, 2013). 

AKP yöneNmi, ilk döneminde sadece asker ile girdiği ikNdar mücadelesinde değil, 
medya sahipliğinde de kendi lehine sonuçlanacak stratejik adımlar a�. Bu adımların 

 Dönemin Başbakanı Erdoğan ise Dink suikas< için “Bu bize yönelNlmiş bir cinayeGr” diyerek girecekleri ikinci 4

genel seçimden yedi ay önce gerçekleşen suikas<n AKP ikNdarını devirmek için yapıldığını öne sürdü. Bu duruş, o 
dönem AKP’ye destek veren liberal yazarların pozisyonlarını da güçlendirdi. Fakat, AKP’nin tavrı yıllar içinde değişN 
ve cinayete karışan pek çok kamu görevlisini koruyarak yargı sürecini engelledi. CinayeN çözmekten vazgeçmesi, 
AKP’nin o vakte kadar karşısında pozisyon aldığı devlet içindeki anN-demokraNk yapılanmaların yanına geçNğini en 
net gösteren vakalardan biri oldu.  
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önemli kısmı Tasarruf Mevdua< Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla yapıldı. AKP ikNdar 
olmadan önce Merkez Medya’ya el koyan TMSF, 2004’te Star Grubu’na el koydu ve 
grup, 2007 seçiminden kısa bir süre önce de AKP’ye yakın iş adamlarına (Hasan Doğan 
ve Ethem Sancak) sa<ldı.  Aynı yıl TMSF, Sabah gazetesi ve Atv kanalı başta olmak o 5

zaman Ciner Grubu’nda olan tüm yayınlara da el koydu (“TMSF Atv ve Sabah’a el 
koydu”, 2007). Böylece, TMSF aracılığıyla, AKP karşısında konumlanmış medyanın 
hakimiyeN kırıldı, basında gizli hakimiyeN süren orduyu da içine alan bir soruşturma 
başladı ve önde gelen liberal gazetecilerle temel meseleler üzerinden iş birliği yapıldı. 
Bu adımların da katkılarıyla AKP, 2007’de ikinci genel seçiminden oylarını yüzde 12 
ar�rarak çık<. 

1.2. AKP’nin Geleneksel Medyaya 2007 Sonrası Müdahaleleri  

Türkiye yöneNmi ne zaman bir demokrasi olmaktan çıkıp otokrasi oldu? AKP’nin 
otoriterliğine eğilen akademik literatürde çoğunluk, otokrasinin başlangıç yılı olarak 
2011’i, yani AKP’nin üçüncü dönemini işaret ediyor (Esen ve Gümüşçü, 2016; Güneş-
Ayata ve Doğangün, 2017; Somer, 2016). Ancak akademisyenler, öncesinde demokrasi 
ve sonrasında otokrasi olan bir dönüm noktası işaret edemiyorlar. Bunun bir sebebi, 
ordunun Türkiye’de liberal demokrasinin yaşanmasına izin vermemesi, AKP’nin de 
yap<kları anNdemokraNk olduğunda dahi söylemini bu vesayet rejimini sonlandırmak 
üzerinden kurması. Otoriterliğin başlangıcının flu olmasının bir başka sebebi de 
AKP’nin kendi otoriter dönüşümünün zamana yayılması ve ivmesinin yavaşça artması. 
Yoksa AKP’nin 2011 öncesinde izlediği uygulamalar halihazırda demokrasinin 
kapsayıcılığını daraltmış ve siyasi rakiplerinin kendisiyle eşit koşullarda mücadele 
etmesini engellemeye başlamış<. Örneğin, belediye başkanları ve akademisyenler 
dahil Kürt siyasi harekeNnden yüzü aşkın isim KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği) 
davasından tutuklandı. 2010’da kampanya içeriği askeri vesayete karşıtlık üzerine 
temellendirilen referandumla yüksek mahkemeler yürütme lehine şekillendirildi.  6

Seçimden önce açılan Ergenekon soruşturması davaya dönüştü ve “hükümeN cebren 
ortadan kaldırma”nın ana suçlama olduğu davada emekli askerler dahil yüzlerce isim 
yargı ihlalleri eşliğinde yargılanmaya başladı. Böylece, AKP’ye muhalefet edecek güçte 
olan gruplar bürokrasi ve siyasePen tasfiye edildi ve boşluklar AKP ikNdarını 
güçlendirecek şekilde dolduruldu.  

AKP, medyadaki tasfiyelerini ise bazen direkt bazen dolaylı yollardan yap<. Bizzat dahil 
olduğu süreçlerden birinde TMSF’nin el koyduğu Sabah gazetesi ve Atv kanalı, ihaleye 
tek teklifi veren Çalık Holding’e sa<ldı. Süreçteki hükümet desteği, 1,1 milyar dolarlık 

 Daha sonra grubun tek patronu olacak Ethem Sancak, sektöre giriş nedenini “Basındaki tek sesliliği kırarak 5

Erdoğan’a daha iyi hizmet edebilmek” diyerek açıkladı ve Erdoğan’a “sevdalı” olduğunu söyledi.
 Örneğin, Cumhurbaşkanı’na Anayasa Mahkemesi’nin 17 üyesinden 14’ünü -dolaylı ve doğrudan- atama yetkisi 6

verildi.
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sa<şın 750 milyon dolarının devlet bankalarından sağlanmasıyla belirginleşN (“Sabah 
ve ATV Çalık Grubu’na geçN”, 2017). Kısa bir süre sonra Erdoğan’ın damadı -daha sonra 
bakan olacak- Berat Albayrak, enerji devi bu şirkeNn genel müdürü oldu. Bu sa<şla 
AKP, kendi medyasını oluşturmak için o zamana kadarki en büyük adımını atmış oldu. 
Yanı sıra, Erdoğan başkanıyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 33 ihale aldığını 
söyleyen Albayrak Grubu, Tvnet kanalını canlandırdı (C. Sözeri, 2019). Askeri vesayeN 
teşhir eGği iddiasıyla yayımladığı belgelerle gündemi belirleyecek Taraf gazetesi 
2007’de kuruldu. YöneNcilerinin bilinen mesleki liberal geçmişleri nedeniyle hükümet 
yandaşı olarak görülmese de Taraf, hem kendisine sızdırılan belgeleri yeterli editoryal 
süzgeçten geçirmeyerek yayımlaması hem de emniyet kökenli bazı köşe yazarlarına yer 
vermesiyle AKP ve Gülen harekeNnin ajandasını güçlendirdi. Bu yayınların en önemli 
sonucu, bazı ordu mensuplarının darbe teşebbüsünden -yine pek çok yargı ihlali 
eşliğinde- yargılanmasına neden olacak Balyoz davasının açılması oldu (“‘Balyoz 
Davası’ Nedir?”, 2012). 

 

Balyoz davası süreci, Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010’da yayımlanan bu nüshayla başladı. 

AKP, ikinci döneminde medyadaki dağılımını değişNrmek için iki yeni yöntem de 
kullandı: Medya patronlarına siyasi miNnglerden tehditkâr bir şekilde seslenme ve 
vergi cezası. Hükümete eleşNrel yaklaşmaya devam eden Türkiye’nin en büyük medya 
grubu Doğan Medya, AKP’ye de değen önemli yolsuzluk haberleri yayımlarken 2009 
yılında astronomik bir vergi cezası aldı.  Ceza sonrası Doğan Medya yolsuzluk 7

 Doğan Grubu’na 6 milyar 448 milyon 8 bin lira olarak kesilen ve 1.2 milyar dolar olarak ödenen cezaya varan 7

süreç, Hürriyet gazetesinin üniversitelerde başörtüsünün Meclisçe serbest bırakılmasının ardından a�ğı “411 el 
kaosa kalk<” manşeN ile başladı. Erdoğan’ın grup için yap<ğı boykot çağrısını, Almanya’da başla<lan ve AKP’ye 
değen Deniz Feneri yolsuzluk soruşturmasına dair haberlerin grubun yayınlarında çıkması takip eG.
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haberlerini durdurdu ve yön değişNrerek yayın kuruluşlarına Erdoğan’ın eski basın 
danışmanı gibi isimleri katmaya başladı (“TAZ”, 2009). Fakat Erdoğan, siyasi 
miNnglerden “Herkes vitrinine layık olanını koyar” gibi ifadelerle seslenerek daha sert 
adımlar talep eG (“Elde körük ülkeyi yangın yeri gibi gösteriyorlar”, 2010). Bir yıl içinde 
Doğan Grubu, en önde gelen gazetelerinden Milliyet ve Vatan’ı iş adamı Erdoğan 
Demirören’e satmak zorunda kaldı.  Demirören, bu alımdan yedi sene sonra, 2018’de, 8

Aydın Doğan’ın elindeki Hürriyet başta olmak üzere diğer tüm yayın kuruluşlarını da 
sa<n alarak Türkiye’nin en büyük medya patronu oldu (“Doğan Medya Grubu sa<ldı!”, 
2018). Şu an ikNdarın Türkiye ana akım basınındaki hacmi şöyle:  

“İlk on listesinde yer alan en yüksek Nrajlı 10 gazeteden 9’u, en çok 
dinlenen ilk 10 radyo kanalı, en çok izlenen ilk 10 TV kanalından 9’u ve en 
çok <klanan ilk 10 dijital haber portalından 7’si, genelde cumhurbaşkanı, 
hükümet ve AKP poliNkaları doğrultusunda yayın yapıyor (“Şahıslar”, t.y.).” 

Tutuklama, İşten Çıkarma ve Katliama Sansür 

Medya sahipliğindeki değişim öncelikle gazetecileri etkiledi. Hem medya patronları 
hem yayınların gazeteci yöneNcileri hem de yargı aracılığıyla gazeteciler 
mesleklerinden uzaklaş<rıldı. Kademeli ilerleyen bu sürecin sonunda sektörün içi 
büyük ölçüde boşaldı.  

İlk dikkat çeken gazeteci gözal<ları Ergenekon davası ile başladı. 2008’de ulusalcı-sol 
çizgide yayın yapan Cumhuriyet gazetesinden önce Mustafa Balbay, sonra İlhan Selçuk 
gözal<na alındı. Meslektaşları, AKP karşısında askeri tercih eden eğilimleri bilinen bu 
isimlerin yap<klarının suç olup olmadığını tar<şırken Türkiye kamuoyunun medyaya 
halihazırda düşük seviyelerde olan güveni, bu süreçle daha da düştü.  Bu tutumun da 9

etkisiyle delillerin geçerliliği ve yargı ihlalleri yeterince yüksek sesle sorgulanmadı ve 
tutuklamalar devam eG. Yıl 2011’e geldiğinde askeri vesayeN sorgulayan haberler 

 Demirören’in medyadaki kısa sürede hızlı yükselişinde en dikkat çeken kilometre taşı, 2013’te Milliyet’te Namık 8

Durukan imzasıyla çıkan “İmralı Zabıtları” haberi oldu. Barış süreci yürürken Kürt harekeNnin silahlı kolu PKK’nın 
tutuklu lideri Abdullah Öcalan ile Kürt harekeNnden milletvekillerin cezaevinde yap<ğı bir görüşmenin gizli 
notlarının yayımlandığı haberin ardından Erdoğan, Milliyet’i hedef alarak “Batsın senin gazeteciliğin” dedi. Liberal 
gazetecilerden Hasan Cemal, bu sözlere yüksek sesle karşı çıkınca Milliyet’teki köşesinden oldu. Daha sonra sızan 
ses kayıtları sayesinde, kamuoyu patron Demirören’in o esnada aynı haber yüzünden telefonda ağlayarak 
Erdoğan’dan af dilediğini öğrendi. 
 Avrupa Komisyonu’nun yap<ğı Eurobarometer’e göre, Türkiye medyasına güvensizlerin oranı 2007’de yüzde 9

61’ken bir sene içinde bu oran yüzde 73’e çık<.   
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yapan gazeteciler, Ahmet Şık ve Nedim Şener olmayan delillerle tutuklandı.  Aynı yıl 10

30’u aşkın gazeteci, aynı yıl Kürt harekeNne yakın basın kurumlarına yapılan 
operasyonlarla gözal<na alındı ve gizli tanıklara dayanarak açılan KCK davasından 
tutuklandı (“7 yıldır devam eden 'KCK Basın davası" ertelendi”, 2019). Böylece 2011’e 
cezaevinde 39 gazeteci ile giren Türkiye, seneyi hapishanelerde 93 gazeteci ile kapa� 
(Abay, 2011, s. 93). Tutuklanan gazetecilerin ar<şındaki önemli pay Kürt gazetecilere 
ait olduğundan Türkiye medyası, baskın milliyetçiliği nedeniyle bunu büyük ölçüde göz 
ardı eG. AKP de yüzde 50’ye yakın bir oyla üçüncü dönemine girdi.  

Aynı yıl medyanın ünlü yüzleri de işlerini kaybetmeye başladı. Örneğin, Türkiye’nin en 
büyük iki haber kanalından biri olan NTV ekranı, Ruşen Çakır, Banu Güven, Can Dündar 
gibi hükümeN eleşNrebilen ekran yüzü gazetecilerden arındırıldı. Ana akım medya 
hükümeNn reflekslerini öğrenirken palazlanan AKP yanlısı basında da baskı ve işten 
çıkarmalar oldu.  Bu tasarrufların sonucunda Türkiye’de sansürün en koyu 11

örneklerinden biri yaşandı. 28 Aralık 2011’de ordu, Irak ile sınır köyü olan Roboski’de 
34 Kürt vatandaşı savaş uçaklarıyla bombaladıktan sonra televizyon kanalları 12 saat 
boyunca olanları ekranlarına taşımadı (“Roboski Katliamı Kronolojisi: Bir Yıl GeçN, 
Sorumlusu Yok”, 2012). İkNdarın medyadaki tasarrufları, gazetecileri bir katliamı 
görmezden gelecek seviyelere vardırmış<. 

Yeni Medya Eli` 

Bu adımların toplamında medya elitliği el değişNrdi. Daha önce çoğu kolej mezunu, 
dine mesafeli, üniversite dönemlerinde sol örgütlü, yaşlılığında liberal çoğu erkekten 
oluşan çekirdek medya eliN eridi. Maaşları - miktarın sarf edildiği günün kuruyla- 15 
bin doları (“FaNh Altaylı”, 2015) bulan bu ekibin AKP ikNdarıyla dönüşmeyen üyeleri 
hem maaşlarını hem de gündem belirlemedeki rollerini kaybeG. Yerine gelenler ise 
sayılı dindar yayında o vakte kadar dikkat çekmeyen tecrübeler edinmiş, ihNsasları 

 Ahmet Şık’ın tutuklanmasına sebep olan kitabı için bir parantez açılmalı çünkü kitabın başına gelenler, Türkiye’de 10

interneNn medyadaki baskılara karşı nasıl bir alan açacağına dair ilk işaret oldu. Mahkeme, Şık’ın henüz basılmamış 
İmamın Ordusu kitabı hakkında toplatma kararı aldı ve Erdoğan, tepkilere kitapların “bombadan tesirli” 
olabileceğini söyleyerek yanıt verdi. Buna karşılık, kitabın taslak hali anonim bir kaynak aracılığıyla “Yaşasın sivil 
itaatsizlik” mesajları eşliğinde internePe yayımlandı ve taslak, binlerce kişi tarabndan indirildi. Buna teknik olarak 
hazırlıksız yakalanan hükümet, yargı veya internet sağlayıcıları aracılığıyla kitabı bilgisayarına indirenlerin ve/veya 
eylemi övenlerin peşine düşemedi. 

 Örneğin, İslamcı duruşu ve nefret söylemi kullanmasıyla bilinen Yeni Akit’in yöneNciliğini yapan Hasan Karakaya, 11

kendisiyle görüşmemizde AKP’den kendilerine de uyarılar geldiğini belirG. Ali Akel, 16 yıl çalış<ğı Yeni Şafak’tan 
Uludere için Erdoğan’ın özür dilemesi gerekNğini söyledikten sonra kovuldu. Mehmet Altan ise Star gazetesinden 
kovulurken şunları söyledi: “Basın, parasını halktan veya habercilikten kazanmıyor. Gazeteler, sa<ş fiyatlarının çok 
üstünde maliyete sahip. Para daha ziyade nüfuz NcareNnden ve ilandan kazanılıyor.” Zararı kapatmak için kullanılan 
siyasi baskı, Altan’ın bu ifşasından yaklaşık bir yıl sonra aleni olarak yapılmaya başlandı. Dönemin Star Medya Grup 
Başkanı, “demokrat ve çok sesli medya ekolünün ağırlık koymaya başladığını ancak Türkiye’nin en çok kazanan Koç 
ve Sabancı gibi şirketlerinin hâlâ eski medyaya reklam verdiğini” köşesinden şikâyet eG. Bu gibi adımlarla AKP 
yanlısı gazeteciler, Türkiye’nin ilk dönem burjuvazisini tarabnı seçmeye ve kendi masraflarını ödetmeye zorladı. 

		
13



Otoriterleşen AKP İk(darında Türkiye Medyasının Dönüşümü 
Hazal Özvarış 

vasat, orta yaşlı muhafazakâr erkekler oldu. Sektöre hakim olan bunal<cı erkeklik, hem 
gazete hem televizyon programlarında insanların karşısına çık<. Halihazırda sayısı az 
olan kadın gazetecilerin sayısı daha da azaldı, kadın gazeteciler arasında başörtülü 
gazetecilerin sayısı ar�. Bu gazetecilerden hangilerinin ikNdarca daha çok 
beğenildiğinin nabzı ise Erdoğan’ın uçağından gelen fotoğraflarla tutuldu.  

 

Erdoğan’ın yurt dışı gezilerine eşlik eden gazetecilerle uçağında çek.rdiği bir fotoğraf. 

Olağanüstü Hâlde Basın: FETÖ Suçlaması 

AKP’nin geleneksel medyaya uyguladığı bahsi geçen tüm baskı yöntemleri, seçimler 
dahil ikNdara yönelik her siyasi tehdit ile birlikte şiddetlendi. Bunun en ayyuka çıkan 
örneği, ikNdarın bir dönem ortak olduğu dini cemaat Fethullah Gülen harekeN ile 
yollarının, 2011 ile 2016 arasında sancılı bir şekilde ayrılması oldu. Ayrılık, Gülen 
harekeNne yakın yargı mensuplarınca yürütülen, yasallıkları şüpheli telefon 
dinlemelerine dayanan ve bazı AKP’li bakanları da kapsamına alan 17-25 Aralık 2013 
yolsuzluk soruşturması ile geri dönüşsüz bir yola girdi. Takiben, Zaman gazetesi başta 
olmak üzere harekeNn yayın organlarına polis baskınları yapıldı ve yöneNmlerine 
kayyum atandı. Hareket, “Fethullah Gülen Terör Örgütü” (FETÖ) adı al<nda yargı 
konusu olurken bu medya gruplarında çalışan pek çok yöneNci yurt dışına kaç<. Kalan 
ve bir şekilde harekete destek vermiş gazeteciler de FETÖ’nün ana aktörü olarak 
görüldüğü 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından ağır şekilde cezalandırıldı. Aynı yıl 
ilan edilen olağanüstü hâl ile baskılar kitleselleşN ve o vakte kadar Türkiye’de 
görülmemiş boyutlara ulaş<. 
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Kayyum ataması öncesi Zaman gazetesine yapılan 5 Mart 2016 tarihli polis baskınından. 

Darbe girişimi ardından iki yıl boyunca ülke olağanüstü hâl al<nda yöneNldi. Bu sürede 
70 gazete, 20 dergi, 33 televizyon kanalı kapa<ldı. Kamudan ihraç edilenlerin sayısı -5 
bin 705’i akademiden olmak üzere- 121 bin 311 kişiye ulaş<. 715 gazetecinin sarı basın 
kar< iptal edildi ve cezaevindeki gazeteci sayısı 143’e ulaş<.  Bu gazeteciler arasında 12

bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in “terör örgütü propagandası yapmak”tan bir 
yılı aşkın tutuklu kalması Almanya ve Türkiye arasında krize neden oldu. Taraf’ın 
kurucu yayın yönetmeni Ahmet Altan, kardeşi eski Star yazarı Prof. Mehmet Altan ve 
son dönemde Gülen harekeN yayınlarında çalışan Türkiye sağının geleneksel 
kalemlerinden Nazlı Ilıcak da bu süreçte cezaevine giren gazetecilerden oldu. Bir 
süredir AKP’yi eleşNren bu üç isim, önce bir televizyon programında “darbeye ilişkin 
sübliminal mesaj vermek”le sonra “cebirle anayasal düzeni değişNrmek”le suçlandı. 
Üçlünün yaşadığı süreç, yargının da yeni bir aşamaya geldiğini gösterdi çünkü Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararlarına 
rağmen sanıklar tahliye edilmedi. Ağır ceza mahkemeleri, ikNdarın elinde hukuktan 
arındırılmış ve mahkemeler arasındaki hiyerarşiden muaf tutulmuştu. Bu gelişmeler 
gölgesinde Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ancak üç yılı aşkın hapisten sonra Kasım 
2019’da tahliye edildi. Ahmet Altan, bu tahliyeden yaklaşık bir hawa sonra yeniden 
tutuklandı. Bu isimler, hukuksuzluğa maruz kalmanın yanı sıra meslektaşlarından da 
çok sınırlı bir destek gördü. Tahliye olduklarında onları karşılamaya giden gazeteci 
sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Bunda temel sebep, bu üçlünün geçmişte 
gazetecilikleriyle Gülen cemaaN ve AKP ortaklığında yürütülen davaları, ihlalleri göz 
ardı ederek, şevkle savunmaları oldu.  

Mesleki dayanışmanın zayıf olduğu Türkiye basınında aktarılmayı hak eden bir vaka da 
Cumhuriyet gazetesi davası. Darbe girişiminden sonra, Gülen cemaaN henüz terör 
örgütü olarak görülmezken dahi Gülen harekeNne karşı duruşuyla bilinen Cumhuriyet 
gazetesi, editoryal tercihleriyle FETÖ’ye yardımcı olmakla suçlandı. Dayanaklardan biri, 
-2014 iNbarıyla Cumhurbaşkanı olan- Erdoğan’a ihbar mektubu yazarak gazete içi 
ikNdar mücadelesinde onun desteğini isteyen Cumhuriyet’in üst düzey bir 

 2016, 2017, 2018 yıllarında CommiPe to Protect Journalists (CPJ) listelerinde Türkiye “hapishanelerinde en fazla 12

gazeteci barındıran ülke” sıralamasında birinci oldu.
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yöneNcisinin tanıklığı oldu (Akın, 2017). Tanık yalanlansa, soruşturmanın savcısının 
kendisi hakkında FETÖ soruşturması olduğu ortaya çıksa da dava kapsamında 14 basın 
mensubu yargılandı ve çoğu hapis ya�. Başka bir ifadeyle, olağanüstü hâl döneminde 
“FETÖ ile bağlan<lı olma” iddiası, onunla aleni iş birliği yapmış olan AKP ve medyasını 
es geçip AKP’yi özellikle son dönemde eleşNren gazetecileri susturmanın vesilesi oldu.  

 

Bünyesinde çalışan gazetecilerin tutuklanmasını takiben Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'daki binası 
önünde protestolar yapıldı. 

Olağanüstü Hal Sonrası Manzara 

Olağanüstü hâl kalk<ktan sonra medyadaki durum iyileşmedi. Yukarıda bahsi geçen 
davalar ve daha fazlası sürdü, gazetecilere fiziksel şiddet cezasızlıkla teşvik edildi ve 
anayasaya aykırı yönetmelikler çıkarıldı. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı bir kararnameyle 
basın kar< düzenleme yetkisini bünyesinde kurduğu İleNşim Başkanlığı Teşkila<’na 
verdi (“İleNşim Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, 2018). Bu 
kararnameye dayanarak, ilgili kanunlar gözardı edilerek idareye yetkiler veren bir 
yönetmelik hazırlandı (“Basın Kar< Yönetmeliği”, 2018). İşsizlik, toplumsal linç, 
tutuklama gibi pek çok yöntemle bezdirilen gazeteciler, bu son dönemde saldırılara 
uğramaya başladı. Ülkücü muhalif gazetecilerden Yavuz Selim Demirağ ile ulusalcı ve 
ülkücü yayınlarda çalışan SabahaGn Önkibar evlerinin önünde darp edildi, 
saldırganları ceza almad (Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi, t.y.)ı. Tüm 
bunlara rağmen 2019 yerel seçimlerinde AKP, İstanbul’u iki kez olmak üzere 15 ilin 
yerel yöneNmini kaybeG (“Seçimde il değişNren iller hangileri?”, 2019). MuhalefeNn 
kazanan adayı Ekrem İmamoğlu, kampanya süresince medyadaki bu asimetriyi nasıl 
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aş<ğını Washington Post’ta şöyle açıkladı:  

“İkNdardaki Adalet ve Kalkınma ParNsi ülkemizdeki basın ve medya 
kuruluşlarına hükmediyor ve parNye muhalefet edenlerin aradan 
sıyrılmasını, ilerlemesini aşırı derecede zorlaş<rıyor. Böyle bir ortam halkı 
öne çıkaran bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. (…) YurPaşlarla bire bir 
görüşmeler yap<m ve yaşanmış bu sohbetler kampanya etkinlikleri 
çerçevesinde video kliplere dönüştürüldü ve bunları sosyal medyada 
paylaş<k. (...) Çoğu canlı biçimde yayınlanan bu videolar halkın yoğun 
ilgisine mazhar oldu ve Türkiye’deki önyargılı medya ortamına rağmen 
seçmenlerle ileNşim kurma şansını tanıdı bana (İmamoğlu, 2019).” 

Bir sonraki bölümde İmamoğlu’nun seçilmesini mümkün kılan interneNn Türkiye’de 
basın bağlamında ne zaman, nasıl öne çıkmaya başladığını, burada faaliyet gösteren 
ana aktörleri ve AKP ikNdarının bunlara karşı aldığı önlemleri aktaracağım.  

2. İnternete İ`len Basın ve Kuşatma  

2008 ekonomik krizinin ardından Ba<’da başlayan, 2010 sonunda Tunus ve Mısır’da 
baş gösteren ve 2011 ile başta ABD olmak üzere yine Ba<’ya geri dönen ayaklanma 
dalgası Türkiye’de 2013’te Gezi Parkı eylemleri ile tezahür eG (Tuğal, 2013). İstanbul 
merkezindeki bir parkı savunmak için yerel bir çevre harekeN olarak başlayıp Türkiye’yi 
saran bu eylemler, Türkiye medyası için de bir dönüm noktası oldu çünkü ilk kez 
alışılageldik basının ana haber kaynağı olmaktan çıkabileceği görüldü. Kamuoyu 
araş<rma şirkeN KONDA’nın Gezi Parkı protestoları sürerken eylemcilerle yap<ğı 
araş<rmaya göre, eylemcilerin yüzde 69’u haberi sosyal medyadan, yüzde 15,4’ü 
arkadaşlarından, yüzde 8,6’sı internet haber sitelerinden aldı ve sadece yüzde 7’si 
televizyonu kullandı (KONDA, 2013). Bunun bir sebebini, çoğunluğu genç olan Gezi 
eylemcilerinin teknoloji ile yakınlıkları gibi nitelikleri oluşturdu. Bir diğer sebep de Gezi 
eylemcilerinin, kendilerine dair haberleri ancak sosyal medyada görebilmeleri oldu. 
Gezi eylemcilerinin farklılığının göstergesi, aynı dönem için Türkiye genelinde yapılan 
araş<rmada ancak yüzde 15,9’un haberi sosyal medyan, yüzden 6,4’ün de internet 
gazetelerinden aldığını söylemesi (KONDA, 2014). Yine de bu ulusal tablo dahi, o 
dönem 35 milyonu bulan internet kullanıcısının yaklaşık üçte birinin haberi internePen 
aldığını gösteriyor. Ayrıca, TwiPer’ın Gezi Parkı direnişiyle kullanıcısının 7,2 milyondan 
11,3 milyona artması da haberi internePen alanların yükseldiğine işaret ediyor 
(Demirel, 2013; “İşte Türkiye’nin TwiPer istaNsNkleri”, 2012). 
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Geleneksel basının ana haber kaynağı olma statüsünün sarsıldığı 2013 Gezi Parkı eylemlerinden bir 
fotoğraf. 

2.1. Gezi Öncesi ve Sonrası Eleş`rel İnternet Yayınları  

Peki internePe dolaşıma giren haberler nereden çıkıyor? Geleneksel medya haberleri 
sansürler, sosyal medya kullanıcıları sıbrdan ancak kendi veya yakınlarının başlarına 
gelenleri yazabilirken temel haber üreNmini önemli ölçüde internet yayınları 
üstleniyor.  Türkiye’de sadece internePen yayın yapan bu haber kurumlarının 13

yükselişi ise piyasadaki dijitalleşme baskısından çok bir önceki bölümde aktarılan 
adımların inşa eGği medya yapılanması oldu. Çünkü gazetecilerin Türkiye basını için 
söyleyegeldiği “Bâb-ı Âli 40 odalı bir konak, bir odadan çıkar, diğerinden girersin” 
ifadesi yürürlükten kalk< ve ambargolu gazetecileri işe alacak medya patronları 
çıkmadı. İşsiz çoğu gazeteci, siyasi parN angajmanlı ve/veya kaynakları sınırlı yayın 
organlarında yer bulamayınca internete kaydı. Ancak o dönem Milliyet.com.tr veya 

 Sosyal medyada haberlere güvenilirliği araş<ran TurcoPe ve meslektaşları (2015), bu mecralarda karşılaşılan 13

haberin kişinin bir arkadaşı tarabndan paylaşıldığında, habere ve haberi paylaşan ilk kaynağa olan güvenin 
ar�rdığını ortaya koydu. Dolayısıyla, Gezi Parkı eylemlerinde sosyal medyanın haber kaynağı haline gelmesinde bu 
pla�ormlara içkin olan irNbaPa olma özelliği öncelikli bir rol oynadı. Yerleşik medya, Gezi Parkı eylemlerinde 
yaşanan gelişmeleri paylaşmazken bu irNbat, kullanıcıların hem tanıdıklarının ne yap<ğını hem de alternaNf 
medyanın hangi yeni bilgiyi servis eGğini takip etmesini sağladı. Bu medya, bir tarawan yalan haberlerin 
yayılmasına neden olabildiği gibi bu haberlerin kullanıcılar tarabndan hızla teyit edilip yaygınlaş<rılmasına da vesile 
olan imkânlar sundu. Yine de habere güven sınırlı kaldı çünkü hesap vermek bu alanda paylaşım yapmanın şartları 
arasında yer almıyor. Belki de bu sebeplerden hareketle, kurumsal gazetelerin haberleri ile sosyal medya 
haberlerine güveni karşılaş<ran Olkun ile Balcı ve Olkun’un (2016, 2017) araş<rmaları Türkiye’de sosyal medya 
haberlerine güvenin daha düşük olduğunu gösterdi. Bu güvensizliği kıranların başında ise kamusal olarak 
güvenilirliği bilinen aktörler yer alıyor: gazeteciler, akademisyenler ve araş<rmacılar. Bu açıdan bakıldığında, 
internet haber sitelerinin haber alma kaynağı olarak kullanımı sosyal medyadan çok daha düşük de olsa etkisinin 
sosyal medyayı kapsadığı rahatlıkla söylenebilir. (Bkz. Mehmet FaNh Çömlekçi ve Oğuz Başol, “Sosyal Medya 
Haberlerine Güven ve Kullanıcı Teyit Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme”, Galatasaray Üniversitesi İleNşim Dergisi, 
Haziran 2019). 
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NTV.com.tr gibi yazılı gazete ve kanal sitelerinin baskın olduğu internePe (“Top Sites in 
Turkey”, t.y.), Gezi Parkı olayları başlamadan önce yayında olan, resmi poliNkaları 
sorgulayan içerikler üretebilen ve sadece-internePe faaliyet gösteren yayınlar sayılıydı. 
Gezi protestoları, eleşNrel habercilik yapan bu internet medyasının gelişmesine neden 
oldu. Ama eylemlerden önce var olan internet medyasının da eylemler sonrasında 
yeşerecek benzer sitelerin de çıkış noktası aynı oldu: ana akım medyanın filtreli 
haberciliği.  

Eylemler öncesinde sadece-internePe yayın yapan ve süreklilikleriyle öne çıkan haber 
sitelerine birkaç örnek: 2000’deki deneme yayınlarından iNbaren yayında olan Bianet, 
2001’de emek harekeN yayıncılığı için yola çıkan sendika.org ve 2009’da kurulan T24. 
Bianet, medyadaki tek seslilikten rahatsız olan sivil toplum kuruluşlarının alternaNf bir 
medyaya duydukları gereksinim üzerine yola çık< (Mete, 2008). “Yerellerin sesi 
olma”yı amaçlayan Bianet, maliyeNni AB gibi uluslararası oluşumlardan aldığı fonlarla 
karşılayarak kadın ve LGBT dahil pek çok alanda telif de ödeyerek yayın yap<. Fonsuz 
yayın yapan T24’ün çıkış noktası ise “kâr amaçlı gazeteciliğe karşı başka bir gazetecilik” 
icra etmek. T24’ün kurucu yayın yönetmeni Doğan Akın, bunu dijitalde yapma sebebi 
olarak interneNn düşük maliyeNni gösteriyor. Gelirini büyük ölçüde başrolde Google’ın 
olduğu internet reklamlarından sağlayan T24’te bugün eski CNN Türk sunucularından 
ana akım köşe yazarlarına pek çok ünlü gazeteci içerik üreNyor (“T24’ün Kurucusu 
Doğan Akın DAÜ’de Söyleşi GerçekleşNrdi”, 2017). 18 yıl önce “emeğin ve direnişin 
sesi” olma amacıyla kurulan sendika.org ise interneN toplumsal muhalefet için 
kullanan ilk kurumlardan (“Hakkımızda”, 2013). Çalışanların yemek ve yol masrafları 
dışında ücret almadığı, gönüllülük üzerinden faaliyePe bulunan sendika.org, 2019’a 
kadar devlet tarabndan 62 kez kapa<ldı ve ad değişNrerek yeniden açıldı 
(“Sendika.org’a 62. Kez erişim engeli”, 2018).  

Bu internet haber siteleri yayınlarına devam ederken aralarına yenilerinin eklenmesine 
yol açan, çoğu zaman ana akım medyanın yaşanan bir siyasi krize gazetecilikle yanıt 
vermemesi oldu. Mesela, televizyon kanalları 12 saat boyunca Roboski katliamını 
haberleşNrmeyince üniversite öğrencisi Engin Önder tepki olarak 140 journos adlı 
oluşumu kurdu (Karadeniz, 2015). 2012’de bu kez Kürt tutuklulukların cezaevlerindeki 
açlık grevi ana akımda sadece hükümet demeçleriyle verilince Facebook’ta Ötekilerin 
Postası adlı sayfa kuruldu. Bir süre sonra otekilerinpostası.org sitesinin de 
eklenmesiyle, ekip, sosyal medyanın en dikkat çeken yayınlarından biri haline geldi 
(Yumuşak, t.y.).  

Yukarıda bahsi geçen basın kuruluşları ve daha birçok internet haber sitesi, 2013 ile 
birlikte yerleşik medyadan kovulan isimlere ev sahipliği yap<. Örneğin, Kürt ve Ermeni 
meselesi gibi tabu konuları tar<şmaya aç<ğı ana akımda 44 yıl çalışan Hasan Cemal 
köşesini T24’e taşıdı ve aç<ğı TwiPer hesabıyla 700 binin üzerinde kişiye ulaş<. Merkez 
medyadan internete taşınmaların hızı Gezi Parkı eylemleri ile ar�. Bunun bir sebebi 
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eylemler sürerken en az 22 gazetecinin işten çıkarılması, 37’sinin isNfaya zorlanması 
oldu. Bu kopuşlar, ana akım medyanın haber içeriğini daha zayıfla<rken internePe yeni 
haber sitelerinin açılmasına yol aç<. Örneğin, 2013’te Diken kuruldu. Süreçte doğan 
Demokrat Haber, Haber Vesaire ve Gezi Postası gibi farklı yayınlar bir araya gelerek 
dokuz8haber adıyla ortak bir haber merkezi kurdular (“Yeni bir medya deneyimi”, 
2014).  

İşsiz kalan gazetecilerin buluşma alanına dönüşen internet haber sitelerine, ana akım 
medyadan başka eski yıldız isimler de ka<lmaya başladı. Yeni alternaNf medyayı 
inceleyen Ataman ve Çoban, ana akım medyadan uzaklaş<rılan ünlü gazetecilerin 
akNvistleşmek zorunda kaldıklarını ve alternaNf medyaya geçerek seslerini duyurmaya 
çabaladıklarını belirNyor (Ataman ve Çoban, 2018). Bunun bir örneği olarak NTV ile 
yolları ayrılan Ruşen Çakır, 2015’te finansmanını fonla sağladığı Medyascope’u kurdu 
(Bakır, 2018). 2016’da Ortadoğu konusunda basındaki en yetkin isimlerden Fehim 
Taştekin gibi ana akımdan kopan muhabirlerin çalış<ğı Gazete Duvar kuruldu. 2017’de 
Almanya merkezli Are Gerçek sitesi kuruldu. Benzer yolları tercih eden gazeteciler, 
bazıları kısa ömürlü olsa da yeni haber siteleri sayesinde hem kendilerine hem diğer 
gazetecilere hem de olağanüstü hâl sürecinde işinden olan akademisyenlere kısmen 
de olsa mesleklerini icra etme, seslerini duyurma ve arayanlara haber bulma imkânı 
sağladı.  

2.2. AKP’nin İnternet Sansürünü Keşfi 

Gezi Parkı sürecinde toplumsal muhalefeNn internete yansıması ve haberin burada 
yayılması, otoriter AKP ikNdarının da dikkaNni internete çevirdi ve baskı repertuvarını 
bu alanı da kapsayacak şekilde genişleG. Burada başvurduğu metotlar arasında hem 
konvansiyonel yöntemlerin internet ortamına tercümesi hem de internete özel 
takNkler yer aldı.  

Twiger ve Troller  

Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri henüz ilk günlerindeyken “Şu anda TwiPer denilen bir 
bela var, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda 
toplumların baş belasıdır” dedi. AKP’nin TwiPer’ın gücünü fark etmediğini düşünen bir 
sosyal medya ajansı yöneNcisi, bu dönem hükümet yanlısı gazetelerin köşe yazarlarıyla 
bir araya gelerek onlara sosyal medyayı ve yapabileceklerini anla� (Saka, 2018). 
Toplan<daki köşe yazarlarının, bu aktarımı daha sonra toplumu kutuplaş<racak 
krizlerde kullandığını belirten aynı yöneNci, Gezi eylemlerine destek veren ajans ve 
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akNvistlerin ismini içeren bir listeyi AKP yanlısı bir gazeteye gönderdi.  Takiben 14

listedeki bazı isimlerin devlet ile iş ilişkileri sonlandırıldı. Kendisini “AK troll” olarak 
tanımlayan bu yöneNci, AKP’ye sosyal medyayı kullanabileceği iki yol gösterdi: 
internePeki siyasi gündemi belirleme ve gözetleme.  

TwiPer’da bu iki işlevi de yerine geNren görünür oyuncular Ak troller oldu, yani sahte 
kimlikle aç<kları hesaplarla AKP’ye destek veren sosyal medya saldırganları. Meksika, 
Çin, Rusya gibi pek çok ülkede benzerleri olan ikNdar trollerinin Türkiye üyeleri ile AKP 
arasında ifşa edilebilen resmi bir bağlan< henüz yok.  Ancak Türkiye’de 2013 Gezi’den 15

sonra ortaya çıkan bu hesapların yap<ğı paylaşımların içerik ve zaman benzerlikleri 
nedeniyle ilişkili oldukları aşikâr. Sosyal medyayı bir siyasi çarpışmalar alanı olarak 
inceleyen Erkan Saka’ya göre, Ak trollerin praNkleri arasında şunlar var: eleşNrel 
düşüncelerini ifade eden bireyleri sanal linçle sindirme, benzer hedeflerin hesaplarını 
ele geçirip buradan AKP yanlısı mesajlar yayımlama, ikNdara karşı söylemleri bas<rmak 
için robot hesaplarla saldırma ve yurt dışındaki etkin AKP muhaliflerine karşı yabancı 
dillerde harekete geçme (Saka, 2018). İkNdar trolleri bu eylemler listesine 2015’te 
faşizan savaş muhabirliğini ekledi. AKP, ilk kez Meclis’teki çoğunluğunu kaybetmesinin 
ardından 1 Kasım 2015’te erken seçim ilan eG ve AKP’den uzaklaşan Kürt seçmenin 
yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu’da ça<şma ortamı yara�. Buradaki 
güvenlik güçleri, isimsiz hesaplar açarak operasyonlarda çekNkleri şiddet içerikli 
görseller ve ultra milliyetçi mesajlar paylaş<.   16

Ak trollere rağmen AKP, sosyal medyada hükmünü kuramadı ve Gezi’den birkaç ay 
sonra yolsuzluk soruşturması kapsamında toplanan telefon kayıtları ve ortam 
dinlemeleri sosyal medyadan yayıldı. “Başçalan” adlı hesap tarabndan Youtube’da 
servis edilmeye başlanan yolsuzluk kayıtlarına çoğu haber sitesi temkinli yaklaşırken 
TwiPer’da “Haramzadeler” adlı hesap kayıtları yaygınlaş<rıldı. Yolsuzluk kayıtlarının 
haberleşNrilmesini engellemek için medyaya yayın yasağı geNrildi (“17 Aralık yolsuzluk 
soruşturmasına ‘eleşNri’ dahil yayın yasağı!”, 2014). Ana akım medya gelişmelere yer 
vermezken kayıtlar arasında ana akım medyanın yapılanmasını konu alan görüşmeler 
de çık<. Bir kayıPa Erdoğan, Fas’tan Ciner Medya’nın yöneNcini şahsen arayıp 
kanallarındaki kj’nin (ekran al< yazısı) değişmesini isterken bir başka kayda, Sabah 
gazetesi ve Atv kanalının devri için Erdoğan ile dönemin bakanlarından Binali 

 Bu sosyal medya yöneNcisi, örnek olarak Kabataş tacizini veriyor, yani Gezi eylemcilerinin başörtülü bir kadını 14

üstüne işemeye varacak raddede taciz eGği iddiasıyla çıkan kriz. İddianın yalan olduğu sonra kanıtlansa da kriz, 
eylemcileri muhafazakâr kesimin gözünde düşmanlaş<rmak için ikNdar tarabndan kullanılmış<. 

 Eldeki en önemli kanıtlardan biri, 2014’te sızdırılan ses kayıtlarından birinde geçen Erdoğan’ın kızı Sümeyye 15

Erdoğan’ın dönemin Başbakan Danışmanı Mustafa Varank’a söylediği “Bizim trollere söyle bizim TT kampanyamıza 
destek versinler. Güzel ve esprili şeyler yazsınlar” ifadesi. Habza KolekNfi’nin deşifre olan Ak troll hesapları 
üzerinden yap<ğı araş<rmaya göre de Varank, 2015’te Ak troll etkileşiminde merkezde yer alan isim.

 253 günü bulacak sokağa çıkma yasakları eşliğinde ilerleyen savaş sırasında kamuoyunu en çok sarsan 16

paylaşımlar, öldürülen PKK’lı Kevser Eltürk’ün çıplak bedeninin teşhiri ve 28 kurşun sıkılmış Hacı Lokman Birlik’in 
güvenlik aracının arkasında sürüklenen görüntüsü oldu.
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Yıldırım’ın devlePen ihale karşılığında iş adamlarından nasıl 630 milyon dolar 
toplamaya ve bir fon havuzu kurmaya çalış<kları yansıdı.  Bu kaydın ortaya çıkmasıyla 17

hükümete yakın en büyük yayın olan Sabah-Atv, kamuoyunda “havuz medyası” olarak 
anılmaya başlandı.  

Daha Hızlı ve Dene`msiz Erişim Engeli  

Yolsuzluk kayıtlarının yayılması ardından AKP internePeki ikNdarını kurmak için Ak 
trollerin yanı sıra hukuku kullandı. Otoriterleşen AKP’nin bu alanda ne yap<ğını 
gösterebilmek için kısaca otoriter olmadan önce bu alanda a<lan adımları 
aktaracağım.  

Türkiye hukukuna internet yayınları ilk olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
Kanunu aracılığıyla girdi: 2001’de yasaya yapılan “yalan haber, hakaret ve benzeri 
fiillerden doğacak zararlarla ilgili hükümlerin internet için de geçerli olduğu” ekiyle. Bu 
ekle, o zamana kadar ceza kanunu üzerinden yürütülen internet yayıncılığı davaları 
basın yayın kapsamına alındı. İkinci adım olan 2007 tarihli 5651 Sayılı İnternet 
Yasası’yla ise devleNn internePeki yapılanması temel olarak Telekomunikasyon İleNşim 
Başkanlığı (TİB) üzerinden şekillendirildi (“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlnene Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun”, 2007). Kumar, inNhara teşvik gibi katalog suçların varlığına dair yeterli şüphe 
olduğu koşullarda erişim engellenmesi kararını verme yetkisi hâkim, mahkeme ve 
savcıya verildi. Bunlar dışında sadece TİB, “çocukların cinsel isNsmarı” ve muğlak 
“müstehcenlik” hallerinde bu kararı alma yetkisine sahipN. TİB ve savcılığın engelleme 
yetkisini kullandıkları durumlarda ise ivedilikle hâkim veya mahkemeye başvurması 
şart koyuldu; böylelikle yargı mekanizmasının bypass edilmesi önleniyor ve erişim 
engeli kaldırılabiliyordu. Özetle, problemli de olsa bu yasa bir ‘kuvvetler ayrılığı’ 

 Yayınları sa<n alan Zirve Holding ça<sı al<nda buluşan iş adamlarından Nihat Özdemir, Sabah-Atv’den sadece 17

birkaç ay önce TMSF’nin el koyduğu Akşam gazetesi ve Sky-Türk kanalını iki ortak şirketle birlikte almış<. Neden 
zarar eden bir medyaya 60 milyon dolarla girdiği sorusuna şu yanı< verdi: “Üç ortak enerji dağıemında önemli paya 
sahibiz. 9.6 milyon abonemiz var. Bu sayı ile Avrupa’da ilk ona gireriz. Aynı zamanda enerji üre.minde de varız. Gaz, 
kömür, hidrolik kaynaklı enerji üre.yoruz. Hepimiz turizmciyiz, toplam yatak sayımız 10 bin civarında. Çimentoda, 
madende varız. Medya gücünü de arkamızda hissetmek istedik. Bu güce ih.yaç duyduk. Çalışeğımız alanlarda 
hepimizin reklam ih.yacı var. Enerji, çimento, turizm pazarlamasına ih.yacımız var. Şimdi kendi medyamızda kendi 
reklamımızı yapabileceğiz.” Okuyucusu olmayan gazetelerle reklamın kime yapıldığı tar<şmalı, ancak Sabah-Atv 
alımının bu iş adamlarına büyük kârlar kazandırdığı açık. Bir örnek olarak, Zirve Holding’in parçalarından Kalyon 
İnşaat’ın sa<ştan sonraki 2015 yılı ya<rım listesinin bir kısmı şöyle: İstanbul Yeni Havalimanı Projesi, Başakşehir 
Stadyumu, Nurdağı-İslahiye Yolu, Çanakkale-Ezine-Ayvacık Yolu, Beyoğlu-Kasımpaşa Hasköy Caddesi 
Rehabilitasyonu ve Tünel Yapımı, Erzurum-Bingöl-Diyarbakır Bölünmüş Yolunun Ayrımı, Çat-Karlıova-Bingöl İkinci 
Kısım Yapımı, Irak Erbil Duhosk Su Temini Projesi, Melen İshale Ham, KKTC Askılı Sistem Deniz Geçişi, Selimpaşa-
Kumburgaz ve Çanta-Gürpınar bölgelerinde Aek Su Tünel İnşaae, (…) Giresun, Ordu ve Erzurum’da üç hidroelektrik 
santrali, Türkmenistan doğalgazının Gürcistan üzerinden Hopa’ya taşınması ve elektrik üre.mi, İnegöl Gaz Dağıem 
Sanayi.
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öngörüyor, erişim engeli kararını belirli suçlarda mümkün kılıyor ve karara dair son 
sözü söyleme yetkisini yargıya bırakıyordu.  

Ancak AKP otoriterleşNkçe düzenlemeler, erişim engelleme sürecinde yargıyı 
dışlayarak yürütmeye odaklandı. Yıl 2011’e geldiğinde internePe erişimi engelleme 
olanağı veren düzenlemelerin sayısı 10’a çık<.  Yolsuzluk tapeleri sosyal medyada 18

çık<ktan sonra 2014’te geçirilen bir düzenlemeyle erişim engelinin tek elden ve en geç 
dört saat içinde uygulanması mümkün kılındı. Suç kapsamı genişleNlerek katalog 
suçların yanı sıra özel haya<n gizliliği ve kişilik hakları ihlalleri, erişimin engellemesi 
kararı verilmesi için geçerli sebepler olarak görüldü (Akdeniz ve Güven, t.y.). TİB’e 
verilen isNsnai durumlarda engelleme kararı verme yetkisi genişleNldi. Ar<k “özel 
haya<n gizliliğini ihlal” edildiğini düşündüğünde bizzat TİB Başkanı engelleme kararı 
alabiliyor ve eski kanundan farklı olarak TİB bu içerikler hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulunmuyor; dolayısıyla, aldığı engelleme kararlarını yargıya taşımıyor.  19

Sonuç olarak, AKP yasayı karmaşıklaş<rma, karar alma ve uygulama yetkilerini bir elde 
toplama ve yargı deneNmini zayıflatarak erişim engeli geNrmeyi sıradan, hangi devlet 
kurum tarabndan talep edildiği anlaşılamayan ve kaldırılması çetrefilli bir uygulamaya 
dönüştürdü.   20

Hükümet, aynı dönem TwiPer paylaşımlarını kontrol etmek içinse başka bir metot 
izledi. AKP, şirketle – onu iki hawa yasaklayarak- girdiği ça<şmadan “ülke engelli içerik” 

 5651 Sayılı Kanun dışında 8 yasa ve 1 kanun hükmünde kararname şöyle: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek-4 18

üncü maddesi; Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin 
beşinci qkrasının (k) bendi; Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleri (eski kanunda 56 ve 58., yeni 
kanunda 54, 55 ve 56. maddeler); Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 4. qkrası; Türk Medeni Kanunu’nun 
24 ve 25. maddeleri; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 101. maddesi; Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında 
Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 6. maddesi; Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9, 76 ve 77. 
maddeleri.

 Değişikliğin bir başka sorunlu noktası da içerik, yer ve erişim sağlayıcıları “TİB’in talep eGği bilgileri talep eGği 19

şekilde teslim etmek”le yükümlü kılmasıydı. Madde, kullanıcıların izlenmesine sebep olabileceği için tar<şma 
yaratsa da AKP tasarıyı geçirdi ancak Anayasa Mahkemesi bu hükümleri iptal eG. Değişiklikten birkaç ay sonra AKP, 
Gülen harekeNnin nüfuz eGğinden şüphe ederek TİB’i kapa� ve yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İleNşim Kurumu’na 
(BTK) devreG. TİB’in kapanmadan erişimi engellediği toplam site sayısı 177 bin 515’i buldu. 

 Türkiye’de ilk kez bir sosyal ağ 2007’de yasaklandı. Youtube, 34 farklı mahkeme kararı ile bir yıl boyunca kapalı 20

kaldı. 2014’te yolsuzluk haberlerinin yayılmasının ardından Erdoğan bir miNngde “TwiPer mivi<r hepsinin kökünü 
kazıyacağız” dedikten bir gün sonra TwiPer kapa<ldı, peşinden yine Youtube kapa<ldı. TwiPer, Anayasa 
Mahkemesi’nin (AYM) kararıyla açılınca Erdoğan “karara saygı duymadığını” açıkladı. İnternet haber sitelerinden 
otekilerinpostasi.org 2014’te kapa<ldı ve açılmadı. Ötekilerin Postası’nın Facebook sayfası ise kurulduğu ilk iki yılda 
Facebook tarabndan 9 kere kapa<ldı. 2015'in sonunda Dicle Haber Ajansı (DİHA), ANF, Hawar Haber Ajansı (ANHA), 
Özgür Gündem gazetesi, Yüksekova Haber, Jiyan.org, RojNews gibi ana akımın yansıtmadığı Kürtlere ilişkin haberleri 
yansıtan birçok haber ajansının web sitelerine erişim engellendi. CHP’nin raporuna göre, Türkiye, TwiPer’da 7 bini 
aşan talebiyle içerik kaldırmada birinci oldu, aynı yıl Facebook’ta 712 içerik kısıtlandı, sendika.org 2015-2017 
arasında 61 defa erişime kapa<ldı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Medyascope, Gazeteport, Rotahaber, 
ABC Gazetesi, Karşı Gazete’nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerine erişim kısa süreli de olsa engellendi. 
Son olarak 2017’de Wikipedia “teröre karşı iş birliği yapmak yerine Türkiye’yi uluslararası arenada karalama 
kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi” gerekçesiyle kapa<ldı ve 
Ocak 2020'de açıldı.
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uygulamasını kazanarak çık<. Türkiye’de ilk kez Mart 2014’te uygulanmaya başlanan 
bu poliNkayla, hakkında çıkartma talebi veya mahkeme kararı olan tweete veya TwiPer 
kullanıcısının paylaşımlarına o ülkeden erişilmesi engellendi. Bu yöntemle TwiPer, 
Türkiye’de sadece geçen yıl 497 hesabı ve 1819 tweeN görünmez kıldığını açıkladı 
(Akdeniz ve Güven, t.y.). 

Gözetleme, Habersiz Bırakma ve Eleş`rel Paylaşımları Cezalandırma   

AKP’nin 2015’te yürürlüğe soktuğu, Türkiye için yeni bir sansür biçimi de bant 
genişliğinin daral<lması oldu. Porno siteleri için erişim sağlayıcıların uyguladığı bu 
yöntem yüzünden kullanıcı, seçili sitelerde yavaşlık problemi yaşıyor; böylece 
engelleme kararı olmaksızın bu siteleri ziyaret zorlaşıyor. Bu yöntem, Türkiye’deki 
kullanıcıların karşısına ilk defa 20 Temmuz 2015’te çık<, Suriye ile sınır ilçesi olan 
Suruç’ta göçmenlere yardım için orada olan çoğu genç 33 kişinin öldüğü bombalı 
saldırı olduğunda. Bant genişliği kısıtlanması daha sonraki bombalı saldırılarda TwiPer, 
Facebook ve whatsapp gibi ağlar için kullanıcılara tebliğ edilmeden yürürlüğe kondu 
(“CHP’den sansür raporu”, 2018). Bu sayede her saldırı ardından gelen yayın 
yasaklarıyla geleneksel medya susarken haber için internete giren kullanıcılar da 
sistem yavaşlığından yıldırıldı.  

İnternePe yavaşlamayı sağlayan teknolojinin ismi Derin Paket Analizi (Deep Packet 
Inspec.on, DPI), bir ağa giren ve çıkan bilgilerin sınıflandırılmasını mümkün kılıyor. 
İddiaya göre, Türkiye’de 2014’ten iNbaren tüm erişim sağlayıcıları, kullanıcıların 
internet trafiğini gözetlemek için bu sistemi kullanmaya mecbur bırakıldı (E. K. Sözeri, 
2016). Bu doğruysa, Türkiye’deki internet kullanıcılarının ziyaret eGği siteler kayıt 
al<na alınıyor ve bu kişisel verilerin ne için, nasıl kullanıldığı bilinmiyor. Bu açıdan, bir 
erişim sağlayıcının açığa çıkan takiplerinde özellikle haber sitelerinin yer alması endişe 
verici (E. K. Sözeri, 2016). Araş<rmacı Efe Kerem Sözeri, DPI’ın aynı şekilde kaygı verici 
bir başka kullanımına daha dikkat çekiyor: Güneydoğu bölgesinde seçilen belediye 
başkanları 2016’da görevden alınıp yerlerine kayyum atandığında bölgeden uzun süre 
internete girilemedi ve insanlar birbirleriyle irNbat kurmakta zorlandı (E. K. Sözeri, 
2016). Bölge-duyarlı bu yavaşlatmalarla ikNdarın olası internet bazlı örgütlenmelerin 
önüne geçNğini söylemek yanlış olmaz.      

Hangi yazılımlar aracılığıyla, nasıl tespit edildiği belli olmasa da Türkiye’de pek çok 
sosyal medya kullanıcısı hakkında bugün yasal işlem yürütülüyor.  Soruşturma 21

 Türkiye’de internet kullanıcıları sadece erişim sağlayıcıları veya TİB tarabndan değil, aynı zamanda emniyet 21

güçleri tarabndan da izleniyor. Ortaya çıkarılan bilgilere göre, polis, 2011-2014 yılları arasında İtalyan Hacking 
Team’in Uzaktan Kumanda Sistemi’ni (Remote Control System) kullanmak için 600 bin dolar ödedi. ŞirkeNn 
aktardığına göre, bu sistem, müşterilerine şifreli kullanımları, virüs karşı< yazılımları ve güvenlik duvarlarını aşma 
imkânı sağlıyor. Hangi yöntemlerle tespit edildiklerini söylemese de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
açıklamasına göre, 2013-2018 yılları arasında sosyal paylaşımı nedeniyle Türkiye’de 20 bin kişinin üzerinde kullanıcı 
hakkında yasal işlem yapıldı.
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konuları gündeme göre çeşitleniyor. Örneğin, 2018 yazında döviz krizi çık<ğında 
“olumsuz algı” oluşturdukları gerekçesiyle 346 hesap hakkında işlem başla<ldı (“Dolar 
kuru paylaşımı yapan yüzlerce sosyal medya hesabına soruşturma”, 2018). 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” de sosyal medya soruşturmalarının başlıca 
sebeplerinden biri oldu. AKP bu daha mikro müdahalelerinin neden olduğu 
caydırıcılıkla sosyal medyadaki muhalif paylaşım oranını da önemli ölçüde azal<yor.  

2.3. İnternet Yayıncılığına Son Hamle: RTÜK Dene`mi  

Sadece-internet yayını yapan kurumlara yönelik ilk adımı RTÜK a� ve bu yayınları 
2018 Mar<’nda deneNmine aldı. DeneNmin kimleri kapsayacağı hâlâ şaibeli ancak 
Türkiye’deki iklimin gerekNrdiği kötümser bir bakışla deneNmden etkilenecek 
kuruluşlar, yukarıda bahsi geçen haber siteleri ve yabancı devletlerin çoğunlukla 
internePe faaliyet gösteren servisleri olacak. Türkiye’de yayın yapan bu servislerin 
başlıcaları arasında Rusya’nın Sputnik Türkiye’si ve Çin’in Uluslararası Çin Radyosu 
(CRI) Türk gibi devlet poliNkalarına ters yayın yapmayan kurumların yanı sıra 
ülkelerinin poliNkalarına karşı daima olmasa da kriNk bakabilen BBC, Deutsche Welle 
(DW) ve Amerika’nın Sesi (VOA) var.  

Bütçeleri yerel yalnız-çevirimiçi yayınlar kadar kısıtlı olmayan yabancı basın 
kuruluşlarının Türkiye servislerinde ana akım medyadaki işlerinden olan ünlü ve 
tecrübeli isimler içerik üretmeye başladı. Örneğin DW’de eski CNN Türk spikeri Nevşin 
Mengü’nün yap<ğı gibi hawalık programlar yapılmaya, haberler kaleme alınmaya 
başlandı. Servislerin yayın içeriği böylece kuvvetlendikçe ikNdarın gözünde daha 
sivrildiler ve sonucunda deneNme maruz bırakıldılar. AKP milletvekillerinin Ne�lix gibi 
çoğunlukla yurt dışından gelir elde eden internet yayıncılarından hem vergi almak hem 
de içeriklerini denetlemek için yetkilendirme gerekNği gerekçesiyle talep eGği 
değişiklikle yayıncılara RTÜK’ten yayın lisansı, pla�orm işletmecilerine de yayın ileNm 
yetkisi alma zorunluluğu geNrildi (“Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 2018). RTÜK, bu düzenlemeyle 
yayın ehliyeN vermenin yanı sıra uygun görmediği yayınlarının içeriklerine karşı yayın 
yasağı talep etme yetkisi de kazandı.  

Türkiye’de kurumlar arası koordinasyonun genel olarak zayıf olmasına karşın 
isNsnalardan biri bu konuda yaşandı ve dış basın için bir sonraki adımı, AKP ikNdarına 
en yakın düşünce kuruluşu olan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araş<rmaları Vakb (SETA) 
a�. Temmuz 2019’da çıkardığı “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Uzan<ları” başlıklı 
raporda SETA, bu yayınları “muhalif medyanın en önemli bileşeni” olarak kodladı 
(Çağlar, Tokar ve Akdemir, 2019). Ve Independent’ın kurduğu Independent Türkçe ve 
France24, VOA, BBC ve DW’nin Youtube’da kurduğu +90 kanalına dikkat çekerek dış 
basının son yıllarda Türkiye’de giGkçe kapsamını genişleGğini söyledi. 202 sayfalık 
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raporda kuruluşların AKP anNdemokraNk adımlar a�ğında ne yazdıkları da aktarıldı. 
SETA raporu, eleşNrel yorum ve haberlerde fişleme olarak geçN ancak kuruluş geri 
adım atmadı (“SETA Vakb ‘andıç’ tepkilerine yanıt verdi”, 2019). 

Fişlemenin yara�ğı atmosferde Mart 2018’deki yasal değişikliklerin uygulama alanını 
çizen RTÜK yönetmeliği 1 Ağustos 2019’da çık<. Düzenleme, zorunlu lisans bedeli 
olarak radyo için 25 bin TL, geri kalan yayınlar için 100 bin TL (güncel kurla yaklaşık 
17,500 dolar) olarak belirlendi. Lisans bedeli bütçeleri sınırda idare eden özellikle 
haber sitelerini zorlayacak ancak asıl sorun RTÜK’ün kime, neye göre lisans verip 
vermeyeceği. Muğlak ifadeleri nedeniyle tepki toplayan yönetmelik, internet 
gazeteciliğini ne ölçüde kapsayacak hâlâ bilinmiyor.  RTÜK’ün ana muhalefet parNsi 22

CHP kontenjanından üyesi Faruk Bildirici, lisans alma zorunluluğu olmasına rağmen 
almayan kurumları RTÜK’ün duyuracağını belirG; bu sebeple internet gazeteleri ve 
sosyal medya yayınlarına başvuru yapmadan, düzenlemenin uygulamasını 
beklemelerini önerdi.  Avukat Murat Deha Boduroğlu ise düzenlemelerin internet 23

üzerinden yayın yapan tüm basın kuruluşlarını kapsadığını düşünüyor. Boduroğlu, bu 
yönetmelikle her türlü medya hizmet sağlayıcısına lisans alma zorunluluğu geNrildiğini, 
lisans başvurusu için bir anonim şirket kurmanın şart koşulduğunu ve eğer medya 
hizmet sağlayıcısının merkezi Türkiye dışındaysa şirkeNn yapısında ve yöneNm kurulu 
üyeliklerinde yüzde 50 oranında Türkiye vatandaşı gerçek veya Türkiye kanunlarına 
göre kurulmuş tüzel kişiler ile ortaklık ve üye zorunluluğu geNrildiğinin al<nı çiziyor. Bu 
gerekliliklerin karşılanmadığı ve lisansın verilmediği durumlarda avukat Boduroğlu’na 
göre yayınların durdurulması gibi cezalar kesilebilir (kişisel ileNşim, 18 Kasım 2019). Bu 
açıdan, halihazırda basın kar< düzenlemesi nedeniyle akreditasyon endişeleri artan 
yabancı basın mensuplarını yeni deneNm mekanizmaları bekliyor gibi gözüküyor.   

Kapanış: Gazeteciliğe Ne Kaldı?  

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde başla�ğı Barış Pınarı Harekâ<’nı dokuz gün sonra 
ABD’nin baskısı üzerine askıya aldı ve harekât önemli ölçüde sönümlendi (“Türkiye ile 
ABD anlaş<”, 2019). Katar, Pakistan ve Macaristan’ın dışında hiçbir ülkenin 
desteklemediği bu savaş yüzünden Suriye’nin sınırları bir kez daha ihlâl edildi, sayıları 
her daim tar<şmalı olacak sivil ve askerler öldü, on binlerce kişi yerinden edildi. Savaş 
henüz başlamadan dur diyebilecek ana akım Türkiye medyası ise harekâ< “Gün milli 
birlik günü”, “Gazamız mübarek olsun”, “Hainler duman oldu” gibi manşetlerle 
karşılarken harekât sonlandığında nedeni sorgulamadı. Aksine, her şey planladığı gibi 

 Yasa “isteğe bağlı yayın” kriterini “bir program kataloğuna bağlı olarak izlenen veya dinlenen bir yayın hizmeN” 22

olarak koyuyor. Dolayısıyla okunan ve/veya program kataloğu olmayan internet haber sitelerinin lisansa tabi 
olmadığını düşünmek mümkün. Yine de günlük veya hawalık videolu sunumları veya podcastleri nedeniyle bu 
kapsamda görülebilirler.

 Faruk Bildirici’nin üyeliği çok geçmeden, 31 Ekim 2019’da, RTÜK üyeliğinden usulsüz bir şekilde düşürüldü.23
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gitmiş gibi 18 Ekim 2019’da gazetelerin birinci sayfalarına “Büyük zafer”, “Hem sahada 
hem masada kazandık” başlıkları a�lar (“18 Ekim 2019 Tarihli Tüm Gazete 
Manşetleri”, 2019).  

Bu yazı boyunca Türkiye’nin ana akım medyasından aksini beklemenin neden gerçekçi 
olmadığını aktarmaya çalış<m. Türkiye’de ana akım basın hiçbir zaman demokrasiden 
değil devlePen yana, milliyetçi, erkek egemen ve kâr odaklı oldu. AKP ikNdarı, 2007 
yılından iNbaren yukarıda detaylı şekilde anla<lan yollarla fethetmeye çalış<ğı bu 
medyanın bugün dolaylı olarak yaklaşık yüzde 90’ına sahip. Onun miras aldığı 
niteliklerine koyu bir Sünni Müslümanlık da katarak yayın yapmaya devam ediyor. Ana 
akım medyanın geri kalan yüzde 10’unda ise sınırlı kaynak ve/veya AKP dışındaki 
ideolojik bağlılıklar nedeniyle etkin bir bağımsız gazetecilik yapılamıyor. Durum 
böyleyken AKP “savaş” dediğinde aksini söyleyebilecek gazeteciler ar<k ana akımda 
çalışmıyor.  

Bu medya sahasında barınamayan gazeteciler, -işsiz kalan akademisyen, sanatçı, 
uzman ve akNvistlerle birlikte- bir süredir internePe seslerini duyuruyor. Gezi Parkı 
eylemlerinde edinilen deneyimle interneNn eleşNrel düşünceye zemin aç<ğı düşüncesi 
güçlendi ve buradaki medyada yoğunlaşma ar�. Ancak bu alanı gören ve otoriter 
diğer devletlerde yapılan uygulamaları kendine örnek alan AKP, eski baskı usullerini 
yeni bilişim sistemleriyle birleşNrdi ve interneN bir gözetleme ve av alanına 
dönüştürdü.  

Medya kurumları ve bireyler, başlarına gelebilecekleri tartarak yayın yapmak ve sosyal 
medyada paylaşımda bulunmak zorunda bırakılıyor. Bu haller al<nda üreNlen 
haberlerin içeriği de geçmişe kıyasla fakirleşiyor. Araş<rmacı gazetecilik yok denecek 
kadar azaldı. Haber kaynakları uzun zamandır konuşmaya ürküyor ve belge 
paylaşmıyor. Söyleşi almak için kapısı çalınan konuklar, gazetecileri anlayış rica ederek 
geri çeviriyor. Geriye kalan alanda demeç gazeteciliği yapılıyor, ikNdarın çelişkilerine 
nokta a<şı yapan köşe yazıları yayımlanıyor, araş<rma yapmaktan alıkonan 
akademisyenlerin analizleri aktarılıyor, sivil toplum örgütlerinin raporlarına yer 
veriliyor, geçmiş ha<rla<lıyor, protestolar haberleşNriliyor ve devlet şiddeN mümkün 
mertebe kayıt al<na alınıyor. EleşNrel alandaki bu haber döngüsü de giGkçe daha az 
sayıda okuyucuyu cezbediyor. Durum hiç yoktan iyi, ancak basının ne yöne doğru 
giGğini görmek lazım. Malzemesi zayıf, haber çeşitliliği az, devlet/AKP çatlaklarından 
sızacak belgeleri bekleyen, toplum tarabndan savunulmayan, maddi olarak 
geçinmekte zorlanan ve en kötüsü siyasetçiler açısından yap<rımı olamayan bir 
gazeteciliğe doğru gidiyoruz.   
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Jonas Staal 

 
Bannon’un Genera.on Zero (2010) isimli belgeselinden fotoğraflar üstüne dijital çalışma. Steve Bannon: 
A Propaganda Retrospec.ve, Study (2018), Het Nieuwe Ins.tuut, Ro~erdam. Görsel: Jonas Staal ve 
Remco van Bladel. 

Gerçekliğimiz kısmen bir propaganda mücadelesiyle tanımlanır. Burada “propaganda” 
ismin tekil halinde anlaşılmamalıdır, zira bu propaganda mücadelesi, birbirine rakip, 
çoğul haldeki çeşitli propagandaların bir sonucudur.  İkNdarın icra edilmesinin her 1

farklı biçimi, gerçekliği kendi çıkarlarına göre inşa etmeyi amaçlar. Güncelin arenasını 
şekillendirmekte olan çakışan iddialar buradan doğar.  Bu çok çeşitli propagandalar ve 2

yaratmayı amaçladıkları gerçeklikler hangi görsel formlara bürünür? Propaganda 
(sana<) mücadelesi, ne tür sanatsal morfolojilere ve kültürel anla<lara yol açar? 

1. Avrupa’da (ve Dünyada) Bir Hayalet Dolaşıyor 

2018’de Temmuz ayının sonlarında, Donald Trump’ın eski kampanya yöneNcisi ve 
danışmanı Steve Bannon, George Soros’un Açık Toplum Vakb’na sağdan bir “alternaNf” 

 Jonas Staal, “Propaganda (Art) Struggle” e-flux journal #94‘te (Ekim 2018) yayınlandı. Telif hakkı yazara ve e-flux 1

journal‘a aiGr.
 Sven LüGcken’in dediği gibi, “Güncel olan, çekişmeli bir alan olarak, farklı eşanlılıkların, ideolojilerin ve toplumsal 2

gerçekliklerin eşzamanlılık-dışı birlikte varoluşu olarak görülmelidir.” Sven LüGcken, History in Mo.on: Time in the 
Age of the Moving Image (Sternberg Press, 2013), 25.

34



Propaganda (SanaJ) Mücadelesi 
Jonas Staal

oluşturmayı amaçlayan, Brüksel merkezli yeni bir vakbn kurulduğunu duyurdu.  3

Bannon’un, meşum bir ifadeyle, “Hareket” adını verdiği bu vakıf, Hollanda’da Geert 
Wilders’ın Özgürlük ParNsi ve Fransa’da Marine Le Pen’in Ulusal Birlik (eski Ulusal 
Cephe) parNsinden, İtalya’daki Lig ParNsi ve Almanya için AlternaNf’e kadar, Avrupa 
Birliği’ni içeriden parçalamaya çalışan aşırı milliyetçi ve alternaNf sağ parNlere 
kamuoyu yoklaması, ileN, veri tabanlı hedefleme gibi hizmetler sunacak. Avrupa’da 
yine bir hayalet dolaşıyor, ama bu sefer, DiEM25’in tanımlamasıyla, “Milliyetçi 
Enternasyonal”in hayaleN bu.   4

Bannon’un bu yeni örgütü, günümüzde “propaganda”nın ne anlama geldiğine dair bize 
çok şey söylüyor. Propaganda, esas iNbariyle, gerçekliği belirli bir çıkarlar kümesine 
göre biçimlendiren –siyasi, ekonomik, kitle ileNşim ve askeri- altyapıları yürürlüğe 
koymayı amaçlaması bakımından, ikNdarın belli bir icrası olarak tanımlanabilir. 
Dolayısıyla propaganda, sadece bir mesaj iletmeyi değil, gerçekliği inşa etmeyi de 
amaçlar. Noam Chomsky ve Edward Herman, seksenlerin sonunda propaganda üstüne 
analizlerinde “rıza üreNmi”ni tam da bu şekilde, elit ikNdarın özgül çıkarlarına uygun 
düşen normaNf bir gerçeklik kurma süreci olarak tanımlarlar.  Buna dayanarak, 5

Milliyetçi Enternasyonal’in hâlihazırda hem siyasi hem de kültürel anlamda rıza 
üreGğini söyleyebiliriz. Günümüzün müesses muhafazakâr liberal parNleri, 
doksanların aşırı sağı gibi konuşsalar da bu söylemler, aşırı sağın aşırı sağındaki çok 
daha aşırı bakış açılarıyla kıyaslandığında, “yeni normal” olarak kabul edilir hale 
gelmişNr. Propaganda böyle işler: Norm olarak görülen şey yeniden kurulur. Rıza 
üreNmi aracılığıyla, eskiden kabul edilemez olanın ar<k standart haline geldiği yeni bir 
gerçeklik inşa edilir. 

Propagandanın iki önemli unsuru vardır. Birincisi, altyapı üzerinde, toplumu 
örgütlemenin araçları üzerinde deneNmdir. İkNdarın -hem mikro hem de makro 
ölçekte- icrası, gerçekliği sistemaNk ve sürdürülebilir şekilde inşa etmeye hizmet 
ediyorsa, propaganda başarılı olmuş demekNr. İkinci unsur ise, nereden geldiğimize, 
kim olduğumuza ve kim olacağımıza –ya da Milliyetçi Enternasyonal örneğinde olduğu 
gibi, bir kez daha kime dönüşeceğimize- dair kolekNf anla<lar üzerinde deneNmdir. Bu 
anla<lar genellikle, aslında hiçbir zaman var olmamışsa da, yeniden kavuşulmak 
istenen “şanlı” bir geçmişe gönderen tuhaf retro-bilimkurgular biçiminde karşımıza 
çıkar. Propagandanın bu anla< boyutunu, ne kadar Nksindirici olursa olsun, 
azımsamamak gerekir, çünkü yeni bir gerçekliğin inşasını meşrulaş<ran kolekNf bir 

 Jamie Doward, ““Steve Bannon plans foundaNon to fuel far right in Europe,” The Guardian, 21 Temmuz 2018. 3

hPps://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/21/steve-bannon-plans-foundaNon-to-fuelfar-right-in-europe.
 “Milliyetçi Enternasyonal” terimi, Avrupa’da Demokrasi HarekeN 2025’in yayımladığı bir ekonomi poliNka 4

belgesinde ortaya a<lmış<r. Bkz. See DiEM25, DiEM25’s European New Deal: A Summary, 2017. 

hPps://diem25.org/wp-content/uploads/2017/02/170209_DiEM25_END_Summary_EN.pdf. 
 Noam Chomsky ve Edward S. Herman, Manufacturing Consent (Pantheon Books, 1988). Kitabın adı, Walter 5

Lippmann’ın Public Opinion (1922) kitabındaki “Rızanın ÜreNmi” başlıklı bölümden gelmektedir.
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imgelemi harekete geçiren de odur. Sana<n bu anla<sal ve imgesel gücü, film alanında 
doğrudan görünür hale gelir. 

 
Jonas Staal, Biosphere 2’nun (2018) mimari modeli. Steve Bannon: A Propaganda Retrospec.ve (2018), 
Het Nieuwe Ins.tuut, Ro~erdam, yerleş.rme görüntüsü. Fotoğraf: Nieuwe Beelden Makers. 

2. Bannon’un Döngüsel Zamanı 

Steve Bannon’un kendisi de, sadece bir propagandacının değil, aynı zamanda bir 
propaganda sanatçısının örnek figürüdür.  Bannon işlerinde, hem en yakın örneğini 6

Hareket’te gördüğümüz Milliyetçi Enternasyonal’in altyapılarını hem de genişleyen 
alternaNf sağ iGfaka bir amaç ve bütünlük sağlayan anla<ları gelişNrmeye odaklanır.  7

Bannon’un doksanların başlarında Goldman Sachs için üreGği işler, risk sermayesi 
ya<rımlarında ve çeşitli siyasi teşebbüslerde bulunmanın araçlarını sunması 
bakımından, bir propagandacı olarak yürüPüğü örgütsel çalışmanın temellerini 
oluşturmuştur. 1993 ile 1995 yılları arasında Arizona’da Biosphere 2 projesinin 
CEO’luğunu üstlenmesi, Bannon’un kapalı-sistem teknolojileri konusunda ne derece 

 Daha fazlası için bkz. Jonas Staal, Steve Bannon: A Propaganda Retrospec.ve (Het Nieuwe InsNtuut, 2018).hPp://6

jonasstaal.nl/site/assets/files/1850/stevebannon_def.pdf.
 Hareket, Bannon’un propaganda projesinin “uluslararası” ikinci aşamasının bir parçasıdır. İlk aşama, ABD’de güçlü 7

bir alternaNf sağ koalisyonun inşasıydı; David Neiwert’in işaret eGği gibi, “komplo teorisyenlerinin, vatanseverlerin 
(Patriots), beyaz üstünlüğünü savunanların, Çay ParNsi yandaşlarının ve naNvistlerin hayallerindeki alternaNf 
dünyaların giderek birbirine benzemesine, 2008’de ilk siyahi başkanın seçilmesinden sonra şahit olduk. Obama’ya 
dönük ırkçı düşmanlıktan epeyce beslenen internet ve sosyal medya, bu ‘ölümcül birliğin” nihayet ortaya 
çıkabilmesinin zeminini sundu.” David Neiwert, Alt-America: The Rise of the Radical Right in the Age of Trump 
(Verso, 2017), 231. 
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saplan<lı olduğunu gözler önüne serer.  Dünya üzerinde bugüne kadar inşa edilmiş en 8

büyük ekosfer olan Biosphere 2 projesinin baştaki görevi, gezegenler arası 
kolonileşNrme imkânlarını araş<rmak<, ama Bannon’un liderliğinde bu proje (daha 
sonra, Başkan Trump’ın Paris İklim Sözleşmesi’nden çekilmeye ikna olmasında 
belirleyici bir rol üstlenmesiyle tam bir tezat oluştursa da) iklim değişikliğinin etkilerini 
araş<ran kitlesel bir laboratuvara dönüşür. Bannon, 2007’de aşırı muhafazakâr Mercer 
ailesinin fon desteğiyle -“alternaNf sağın yuvası” olduğunu ilan eden- Breitbart 
News’in kurucuları arasında yer alır ve Obama karşı< Çay ParNsi’nin örgütlenmesine 
destek olur. Zaman içinde, kendi siyasi, mali ve medya kolları, kendi altyapısı olan bir 
alternaNf sağ biyosferin adım adım inşasında etkili olur. 

Bannon’un üreNminin önemli olmasına rağmen daha az tar<şılan boyutlarından biri, 
bir propaganda sinemacısı - sağı birleşNrmeyi amaçlayan anla<ların kışkır<cısı olarak 
üreGği işlerdir. Bannon 2004 ile 2008 yılları arasında, daha sonra “Trumpçılık” olarak 
adlandırılacak eğilimin kültürel ve ideolojik öncüleri olarak tanımlanabilecek belgesel 
tarzda 10 film çeker. Onun güçlü bir milli liderlik saplan<sını, daha ilk paleo-
muhafazakâr filmi In the Face of Evil: Reagan’s War in Word and Deed’de (2004) 
görmek mümkündür. Reagan bu filmde, komünist şeytanla ölümüne bir mücadeleye 
giren HırisNyan bir ulusun tek savunucusu olarak resmedilir.  Bannon, Soğuk Savaş’ın 9

müzakere yoluyla çözüme kavuşturulması için çabalayan “taviz verme yanlısı” figürleri 
–diplomatları ve barış harekeN üyelerini- alenen suçlar. Film, İkiz Kuleler’e düzenlenen 
saldırının görüntüleriyle, yükselen toz ve duman bulutunun içinden Osama Bin Laden 
figürünün belirmesiyle sonlanır. Bannon’un bu ilk filmi, yirmi birinci yüzyılda da 
Reagan gibi bir figürün çıkıp, “İslamcı Terörizm”le onun kadar inançlı bir şekilde 
savaşmasını savunmakla kalmaz, aynı zamanda onun şeytanın döngüsel geri dönüşüne 
dair felsefesini de açıkça ortaya koyar. 

Bannon’a göre komünizm de, Nazizm ve İslami terörizm de, onun “Canavar” dediği 
şeyin yeniden dirilmiş halleridir. William Strauss ve Neil Howe’un aşırı uç yazılarından, 
özellikle de The Fourth Turning (1997) isimli kitaplarından esinlenen Bannon, zamanın 
dört “dönüm noktası”ndan geçerek döngüsel olarak ilerlediğine ve her dört kuşakta bir 
–her dördüncü dönüm noktasında- şeytana karşı destansı bir uygarlık savaşının 

 Bannon on yıl sonra, bu kez internet ortamında gelişen başka bir biyosfer üzerine çalışacak<. 2005 yılında, kitlesel 8

ka<lımlı çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcra�’ın oyuncularına dijital ürünler satan Hong Kong merkezli 
Internet Gaming Entertainment (IGE) şirkeNne ka<ldı. Al<n ve silah biçimindeki bu dijital ürünler, oyunu vardiyalı 
bir şekilde oynayan Çinli işçilere aşırı düşük ücretler ödenerek elde ediliyordu. Joshua Green’e göre bu deneyim, 
Bannon’un alternaNf sağı internet üzerinden harekete geçirdiği Trump kampanyasının şekillenmesinde de son 
derece belirleyici olmuştur. Bkz. Joshua Green, Devil’s Bargain: Steve Bannon, Donald Trump, and the Storming of 
the Presidency (Penguin Press, 2017), 81–83. 
 Film aynı zamanda Bannon’un, hem (bir aktör olarak) yara<cı hem de (başkan ve komünizm karşı< davanın neferi 9

olarak) siyasi bir yanı olan Reagan figüründe cisimleşen sağcı bir Hollywood idealini yansı<r.
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yürütülmesi gerekNğine inanır.  Bu döngüsel savaş, Bannon’un en iyi “beyaz HırisNyan 10

ekonomik milliyetçilik” olarak özetlenebilecek ana ideolojik öğreNsinin periyodik 
yeniden doğuşunun zeminini oluşturur. 

Bannon, yüzyılın geçen yarısında ABD’de yaşanan toplumsal altüst oluşları açıklarken 
de bu şeytanın döngüsel geri dönüşü teorisine başvurur. Bannon’a göre, son yaşanan 
dördüncü dönüm noktası, ABD’nin galibiyetle çıkıp yeniden doğduğu İkinci Dünya 
Savaşı’dır. Bu savaşın ardından, ABD kendi ulusal sınırları içinde bir serbest piyasa 
kurmuş, dindar ve çekirdek aile temelli bir kültürü beslemeye başlamış<r. Ama bu şanlı 
dönüm noktası, bir sonraki dönüm noktasında, çiçek gücü, feminizm ve ilerici 
toplumsal hareketlerin yükselişiyle birlikte çok geçmeden tehlikeye girmişNr. Bu 
dönüm noktası, der Bannon, Amerikan toplumuna dinsiz bir bireyciliği sokup, liberal-
kapitalist açgözlülük kültürünün tohumlarını ekerken, bir zamanların hippileri büyüyüp 
Wall Street tefecilerine dönüşmüştür (bu tarihdışı suç oyunu, solun sınırları aşma 
söyleminin zamanla alternaNf sağın doğmasına yol aç<ğını ima eden Angela Nagle gibi 
bazı solcular tarabndan da tekrarlanmış<r).  Bannon’a göre, yine altmışlar ve 11

yetmişlerin kargaşasının ortaya çıkardığı “Kültürel Marksistler,”  ikNdarı ele geçirmek 12

ve devleN içeriden kolekNfleşNrmek için komplolar planlamaktan asla 
vazgeçmemişlerdir. 

 Strauss ve Howe’un dediği gibi: “Dönüm noktaları, dört döngünün ardından gelir. Her döngü, yaklaşık olarak bir 10

insan ömrü, seksen ila yüz yıl kadar, eskilerin kullandığı zaman ölçüsüyle bir saeculum kadar sürer. Saeculum’un 
dört kere dönüşü, tarihin büyüme, olgunlaşma, dağılma ve çöküş dönemlerinin ritmini oluşturur. The Fourth 
Turning An American Prophecy (Broadway Books, 1997), 3.

 Nagle’ın asıl hedefi, “toplumsal cinsiyet akışkanlığıyla ve zihinsel rahatsızlık, fiziksel engellilik, ırk, kültürel kimlik 11

ve ‘kesişimsellik’ gibi diğer meselelerin araş<rılabileceği güvenli bir alan sunmak”la ilgilenen “Tumblr-liberalizmi”dir 
(69). Nagle, bu meselelerin “acı, zayıflık ve kırılganlık kültürünün güncel liberal kimlik siyaseNnin merkezi haline 
geldiği” bir kendi kendini cezalandırma öğreNsine yol aç<ğını öne sürer (73). Nagle’a göre, Tumblr-liberalizm, 
sadece alternaNf sağın yükselişini değil, aynı zamanda geleneksel işçi sınıbnın yabancılaşmasını da beraberinde 
geNrmişNr. Angela Nagle, Kill All Normies: Online Culture Wars from 4Chan and Tumblr to Trump and the Alt- Right 
(Zero Books, 2017).

 “Kültürel Marksizm”, aslen Frankfurt Okulu’yla ilişkilendirilen, standartlaş<rılmış ve metalaş<rılmış kitle 12

kültürünün radikal eleşNrisini ifade eden bir terimdir. Nazilerin “kültürel Bolşevizm”e karşı yürüPükleri kampanyayla 
çağrışımları olan terim, ABD’de doksanların başından iNbaren gelişen aşırı sağ hareketler içinde yeniden gün yüzüne 
çıkmış<r. Frankfurt Okulu’nun önde gelen figürlerinin Yahudi oluşu, bu komplo teorisinin hem anN-SemiNk hem de 
sol karşı< söylemleri kuşatan alternaNf sağ çevreler içinde tarawar bulmasını kolaylaş<rmış<r.
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Jonas Staal'ın Steve Bannon: A Propaganda Retrospec.ve (2018) sergisinde, Saul Alinsky’nin Rules for 
Radicals (1971) kitabının ücretsiz dağıemı. Fotoğraf: Nieuwe Beelden Makers. Het Nieuwe Ins.tuut, 
Ro~erdam taraqndan üre.ldi. 

Bannon Occupy Unmasked (2012) filminde, Yahudi-Amerikan topluluğunun 
örgütleyicilerinden Saul Alinsky’nin yazılarından, özellikle de Rules for Radicals (1971) 
kitabından feyiz alan sözde sol eğilimli bir komployu gözle önüne serer.  Bu komplo, 13

Occupy (İşgal) harekeN, sendikalar ile Obama yöneNmi arasındaki karanlık iGfaklara 
dayanır. Bu komplo karşısında, beyaz HırisNyan ekonomik milliyetçiliğin savunucularına 
– Reagan’dan Çay ParNsi’nin gözdesi Sarah Palin’e (Bannon’un 2011 tarihli The 
Undefeated filmi Pahlin üstüne biyografik bir filmdir), günümüzde Trump’a ve 
Milliyetçi Enternasyonal’e kadar- düşen görev, uygarlığı müdafaa etmekNr. Bu milliyetçi 
unsurlar, üniversitelerde ve sokaklarda ikNdarı ele geçirmeyi planlayan kültürel 
Marksistleri, “Davos ParNsi”ni oluşturan zengin küresel elitleri ve El-Kaide’den İslam 
DevleN’ne, İslami Terörizmin türlü örneklerini ezmek zorundadırlar. 

 Alinsky’nin kitabının hükümeN ve toplumu ele geçirmeyi tasarlayan radikal solun elkitabı olduğunu ileri süren ilk 13

kişi Bannon değildir. Bu komplo teorisi, ilk defa Bill Clinton’un başkanlığı döneminde ortaya çık<, zira First Lady 
Hillary Clinton 1969’da tezini Alinsky üstüne yazmış<. Bu teori biraz da, kitabın içinde Lucifer’i “hâkim düzene 
sonuna kadar başkaldırıp kendi krallığına kavuşmayı başarmış olan, tarihin bilinen ilk radikali” olarak tanımlayan bir 
epigrafa dayanır. Sağcılara göre bu sözler, sadece Alinsky’nin kitabının dinsiz Marksist çerçevesinin değil, aynı 
zamanda hükümeNn kontrolünü ele geçirme tutkusunun da bir dışavurumudur. Bkz. Saul Alinsky, Rules for Radicals: 
A Pragma.c Primer for Realis.c Radicals (Vintage Books, 1989). 
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Bannon, kendine özgü tarzıyla broşür yazar gibi çekNği filmlerini “kineNk sinema” 
olarak tanımlar.  Ayrıca, etkilendiği kişiler arasında Leni Riefenstahl, Sergei Eisenstein 14

ve Michael Moore gibi isimleri sayar (Michael Moore’un Trump karşı< filmi Fahrenheit 
11/9, yakın bir zamanda, Bannon’un Trump yanlısı Trump@War filmiyle neredeyse 
aynı anda gösterime girmişNr – iki film de ABD’deki kriNk ara dönem Kongre 
seçimlerinin hemen öncesinde propaganda mücadelesine girmişNr.  Bannon’un 15

“kineNk” esteNk sözdağarcığı, anla<ya bir yapı kazandıran çeşitli “uzman” görüşleri 
eşliğinde hızla akan sekanslara ve kurguya dayanır. İzleyiciler, temaNk olarak 
düzenlenmiş arşiv görüntülerinin ve heyecan uyandıran müziklerin bombardımanına 
tutulur. Köpekbalığı gibi yır<cı hayvan görüntüleri, gerçekliği her an altüst edebilecek 
yeral< ekonomik güçleri temsil ederken, Bannon’un neredeyse her filminde karşımıza 
çıkan, yanmakta olan ve dört bir yana saçılmış paralar, dördüncü dönüm noktasına 
yaklaşmakta olan bir toplumda manevi değerlerin nasıl buharlaşıp yok olduğunu 
gösterir. Bannon, “filmi bir silaha dönüştürmeye çalış<ğı” iddiasındadır.  ÇekNği 16

filmler, çok başlı Canavar’ın ardı arkası kesilmeyen tehditlerini geriletmeyi başaran 
güçlü liderlerin otoriter ikNdarını meşrulaş<racak bir “hâkim anla<”nın inşasına hizmet 
eder.  Bannon’un dehşet verici bakış açısından kimin “biz”den, kimin “onlar”dan 17

olduğunu –kimin Canavar’a karşı savaş<ğını, kiminse ona taviz verdiğini ya da onun 
sabnı tuPuğunu- yine bu hâkim anla< tanımlar. 

 John PaPerson, “For haters only: watching Steve Bannon’s documentary films,” The Guardian, 29 Kasım 2016, 14

hPps://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/29/steve-bannon-documentary-films-donald-trump.
 Adam Wren, “What I Learned Binge-Watching Steve Bannon’s Documentaries,” Poli.co, 2 Aralık 2016, hPps://15

www.poliNco.com/magazine/story/2016/12/steve-bannon-films-movies-documentaries-trump-hollywood-214495.
 Keith Koffler, Bannon: Always the Rebel (Regnery Publishing, 2017), 48.16

 Terence McSweeney, The “War on Terror” and American Film: 9/11 Frames Per Second (Edinburgh University 17

Press, 2016), 10.

		
40

https://www.politico.com/mag
https://www.politico.com/mag


Propaganda (SanaJ) Mücadelesi 
Jonas Staal

Bruce Miller ve diğerlerinin yöne�ği Damızlık Kızın Öyküsü dizisinin 1. sezon, 5. bölümünde (2017) yer 
alan flashback sahnesinden bir görüntü. 

3. Hakikat-Sonrası’nın Hakika` 

Bannon’un kineNk sinemasının, tarihsel anla<ları ve sembolleri, bir zamanlar gerçeklik 
olarak gördüğümüz şeyin dokusunu parçaladıktan sonra onu bambaşka bir şey olarak 
yeniden yapılandıracak kadar eğip büken ve tersyüz eden kineNk bir siyasi kampanyaya 
nasıl dönüştüğünü, Trumpçılıkta açıkça görebiliriz. CharloPesville, Virginia’daki “Sağı 
BirleşNrin” miNnginin ardından alternaNf sağı kınamadığı için eleşNrildiğinde, Bannon 
gerçek tehlikeye işaret etmekte gecikmemişN: “alternaNf sol.” Benzer şekilde, Geert 
Wilders’in ideologu MarNn Bosma, kendi Nazizm parNsini sırf Nasyonel-Sosyalizm’e 
yap<kları sosyalist ya<rımı habzalardan silmek için suçlamaya çalış<klarına inandığı 
solun vicdan azabını vurgular. Macaristan başbakanı ve Macar YurPaş Birliği’nin 
(Fidesz) lideri Viktor Orbán, <pkı Bannon gibi, “dış düşmanlar/iç düşmanlar” anla<sını 
daha da yetkinleşNrmeye hizmet ederek, kendi devlet medyası aracılığıyla, ülkesinin 
sınırlarını dışarıdan tehdit eden bir Müslüman tsunamisi olduğu, Yahudi-Macar George 
Soros’un ve vakbnın göçmen yanlısı propagandasının ise ülke sınırlarını içeriden tehdit 
eGği uyarısında bulunmaktadır. 

Bu tür anla<sal stratejiler bugün, yaygın deyişle, siyasePe “hakikat-sonrası dönem”de 
dolaşıma giren “sahte haber” ve “alternaNf gerçekler” olarak tar<şılıyor. Bu terimler 
propaganda çalışmalarında uzun bir tarihe sahipNr. “Sahte haber”, hâkim anla<yı 
raydan çıkarmak ve anaakım kurumlara güvensizliği yaygınlaş<rmak amacıyla, vekâlet 
örgütlerin gizlice yaydığı yanlış bilgi anlamında,“şişirme haber” olarak da adlandırılır.  18

“Hakikat-sonrası” daha karmaşık bir terimdir; bir yandan yanlış bilgiye karşı açıktan 

 Chomsky ve Herman, Manufacturing Consent, 26–28.18
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mücadele etmemiz, öte yandan da “geri dönmemiz” beklenen hakikaNn kimin hakikaN 
olduğunu ve bu hakikaNn –normaNf bir Trump-öncesi toplum ideası- tam olarak kime 
hizmet eGğini sorgulamamız gerekir. 

Milliyetçi Enternasyonal’in propaganda kampanyası karşısında, doğruları teyit etme 
araçlarının hiçbiri işe yaramamaktadır. Bu kampanyanın projesi, kendi liderleri, iklimi 
inkâr eden ve döngüsel zamanı savunan kendi bilim insanları, alternaNf gerçekliği yeni 
normalimize dönüştürme becerisine sahip –Bannon gibi- kendi propaganda sanatçıları 
olan kültürel bir projedir. Angela Nagle, yirmi birinci yüzyılın Gramscicilerinin –siyaseN 
kültür yoluyla değişNrmek için kültürel kurumlarımız içinden uzun bir yürüyüşe 
geçenlerin- bugün sol yerine alternaNf sağda yer aldıklarını öne sürmüştür.  Ama 19

Nagle’ın bunu yazdığında, bu kültürel uzun yürüyüş, belki de çoktan sonlanmış ve 
alternaNf yöneNşime dönüşmüştü. Sistemik ve kurumsal ırkçılığın yükselişinden, 
göçmenlerin kriminalleşNrilmesi, kapa<lması, denizlerde ölmesine, “terörist” ilan 
edilenlerin yargısız infazlarından, göçmen çocukların ailelerinden koparılmasına, bu 
alternaNf sağ hükümetlerin diğer ülkeleri aşağılama ve bombalama heveslerine kadar, 
alternaNf sağ propagandanın bedellerini açıkça görebiliyoruz. 

AlternaNf gerçeklikten önce var olan ve bizim evvela geri dönmek isteyeceğimiz bir 
gerçeklik var mı sahiden? Bruce Miller’ın Margaret Atwood’un 1985 tarihli 
romanından uyarladığı televizyon dizisi Damızlık Kızın Öyküsü, Trump döneminin sona 
ermesini iple çeken liberaller arasında çok tutuldu. Bu distopik dizi, “Gilead” adında 
HırisNyan köktenci, aşırı patriarkal yeni bir devleNn ortaya çıkmasıyla sonuçlanan, 
ikinci bir Amerikan İç Savaşı’nın sonrasında geçiyor. Kadınların çalışmasına, okula 
gitmesine, okumasına, mülk ya da para sahibi olmasına izin verilmiyor. Bunun yerine 
kadınlar ya ev işleriyle görevlendiriliyor ya da “doğurganlığını kaybetmişse” vahşi 
çalışma kamplarına gönderiliyor. Doğurgan “damızlık kızlar” sınıb, ritüelleşNrilmiş 
tecavüz yoluyla, elit aileler için çocuk doğurarak, Gilead’ın kısırlık kriziyle 
mücadelesinde görev aldıkları için merkezi bir oynuyorlar. Gilead’in dünyası, modern 
teknolojinin geleneksel püriten kültürün sembolleriyle iç içe olduğu mitolojik bir 
gelecek-geçmiş tahayyülünü yansı�ğı ölçüde, Milliyetçi Enternasyonal’in retro-
bilimkurgusunun bir örneği olarak görülebilir. 

Ana karakterlerin, ikinci Amerikan İç Savaşı’ndan önce hüküm süren liberal-kapitalist 
düzeni ha<rladıkları flashback sahneleri dizinin önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Dizinin başkahramanı June ya da “Offred” (“Fred hanesinin mülkü”), elinde 
iPhone’uyla bir parkta koştuğunu, soyalı laPe kahve için Starbucks’a uğradığını, aşırı 
nezih bir hipster kafede erkek arkadaşıyla vakit geçirdikleri anlara geri dönüyor. Ruhsuz 
bir tükeNm dünyasına bu flashbackleri, biz izleyicilere, siyasi kayıtsızlığımızın Gileadcı 
bir darbeye mahal verebileceği konusunda bir uyarı olarak okuyabiliriz. Ama Gilead’ın 

 Nagle, Kill All Normies, 40–53.19
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totalitarizmini ve tecavüz, işkence, uzuvları keserek kötürüm bırakma kültürünü en 
acımasız detaylarıyla resmeden Miller’ın uyarlamasında, eski kapitalist-liberal düzende 
geçen bu sepya renkli sahneler, bir anda, geri dönmeyi istediğimiz normalin kendisi 
gibi görünmeye başlar.  Suç örgütü gibi işleyen bir mortgage sistemi, trilyon dolarlık 20

şirketlerin ortaya çıkışı, küresel kemer sıkma poliNkaları ve güvencesizlik; tüm bunlar, 
Gilead’ın retro-fütürist dehşeNne kıyasla daha arzulanabilir problemlermiş gibi 
görünür. Damızlık Kızın Öyküsü’nde liberal-kapitalist düzenin propaganda sinemasını, 
artan otoriterliği, sırf kendi normalliği ve arzulanabilirliğini yeniden dayatabilmek için –
ki bunların Milliyetçi Enternasyonal’i besleyen koşullara nasıl ciddi bir katkı sunduğunu 
gayet iyi biliyoruz- eleşNrirken görürüz.  21

“Hakikat-sonrası” dediğimizde, geri dönülecek bir “norm” olmadığını vurgulamamız bu 
yüzden son derece önemlidir. Normlar yoktur, hepsi de kendi değer, inanç ve davranış 
manzumesini dayatmaya çalışan, çekişme halindeki geçmiş ve şimdiki gerçeklikler 
vardır sadece. Propaganda mücadelesinin özü budur. AlternaNf sağ propaganda ile 
liberal-kapitalist propaganda arasında, kuşkusuz, bir fark dünyası –gerçekliği- 
vardır, ama biz her ikisini de reddetmeliyiz. İhNyacımız olan, geçmiş bir gerçekliğe geri 
dönüş değil, hem Milliyetçi Enternasyonal’in hem de liberal-kapitalist rejimin esaslı bir 
alternaNfidir. Ki böylece, Octavia Butler’ın karakterlerinden Lauren Olamina’nın dediği 
gibi, “biz yeni dünyaları yeniden yara�kça onlar da bizi yeniden yaratsın.”  22

 

 ElbePe bu, Damızlık Kızın Öyküsü’nün güçlü sembolizminin ve özgün anla<sının, bir yandan da özgürleşNrici bir 20

siyaset lehine işleyemeyeceği anlamına gelmez. Nitekim kitapta ve TV dizisinde damızlık kızların giydiği kırmızı 
pelerin ve beyaz başlığa, dünyanın dört bir yanında, kadınların üreme konusundaki özerkliği ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği için düzenlenen gösterilerde rastlayabiliyoruz.

 Ayrıca bkz. Mihnea Mircan ve Jonas Staal, “Let’s Take Back Control! Of Our ImaginaNon,” Stedelijk Studies 6 21

(Bahar 2018) hPps://stedelijkstudies.com/journal/lets-take-back-control-of-our-imaginaNon/.
 Octavia Butler, Parable of the Talents (Grand Central Publishing, 2007), 358.22
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Adam CurNs’in HyperNormalisa.on (2016) belgeselinden bir görüntü. 

4. Totaliter Tarihyazımları 

Nagle’ın sağın suçunu solun üstüne yıkmak oyununu kendi tarzına göre oynayan 
yönetmen Adam CurNs,  filmlerinin çoğunda ikNdar ve propaganda mekanizmalarını 23

inceler. Son filmi HyperNormalisa.on’da (2016), kendi deyişiyle “sahte dünya”nın –ya 
da Walter Lippmann’ın 1922 yılında ortaya a�ğı terimle,“sahte ortamlar”ın-  ortaya 24

çıkışının izini sürer. CurNs’in 1980’lerden bu yana “siyasetçiler, finansçılar ve teknoloji 
ütopistleri” tarabndan inşa edilmekte olduğunu ileri sürdüğü bu “sahte dünya”, bu 
güçlü grupların çıkarlarına hizmet eden basit bir ikici dünya inşa edebilmek amacıyla, 
karmaşık jeopoliNk süreçlerin ve ça<şmaların yanından dolanır.  CurNs’e göre, en 25

önemli tarihsel uğrak, Reagancı ve Thatchercı neoliberalizmin yükselişi ve ardından 
ikNdarın seçilmiş siyasetçilerden şirketlere ve kamusal ilişkiler endüstrisine geçmesidir. 
Bu neoliberal paradigma, sivil direnişi ısrarla bireysel bir ifade ve eleşNri kültürüne 
dönüştürdü: KolekNf eylem terk edilirken, gerçek ikNdar, siyaset-sonrası dünyamızı 
tasarlayan yeni bir yöneNci sınıbn ellerine bırakıldı. Direnişin beyhudeliğini pekişNrmek 
için, Kaddafi’den Saddam Hüseyin’e kadar bir dizi “küresel süper-kötü adam” 
uyduruldu; bu kalıcı tehditler, halkların Bize-karşı-Onlar ikiliğinden başka bir şeyle 
uğraşmasını engelledi.  

Bannon alternaNf sağın propaganda sanatçısı, Miller’ın Damızlık Kızın Öyküsü dizisi 
liberal-kapitalist propagandanın vücut bulmuş haliyse, CurNs’i de yenilgici 
muhafazakâr solun propagandacısı olarak tanımlayabiliriz. İçinde yaşadığımız çağın 
“hiçbir gelecek vizyonu”  olmadığını ilan eGğinde bu daha da açık hale gelir. CurNs’e 26

göre, siberuzamın –küresel teknoloji ortamının- doksanlardan bu yana genişlemesi ve 
yaygınlaşması egemen bireycilik kültünün, yani siyaset-sonrası dönemde kendini 
sınırsızca ifade edebilmenin çevrimiçi uzamının önünü aç<. Bu bireysel ifadelerin 
birikimi, Facebook DevleNnin algoritmalarını beslemekten başka bir şey yapmayıp, 
yeni küresel siyaset-sonrası yöneNmselciliği güçlendirmektedir  CurNs, Occupy 27

harekeNni, siberuzam kültürünün bir semptomu olarak, ikNdarı ele geçirmekten ziyade 
kendini ifade etmeyle ve özyöneNmle ilgilenen “ağ biçimli” lidersiz bir hareket olarak 
görür.  Occupy harekeNne ka<lan ve sempaN duyanların büyük kısmının, suç örgütü 28

 CurNs, dört bölümlü belgesel serisi Century of the Self’de (2002) poliNk ilericilerin bireyci “kendini 23

gerçekleşNrme” saplan<sının sağın yeniden güçlenmesine neden olduğunu ileri sürer.
 “Propaganda yürütebilmek için, halk ile olay arasında bir tür bariyer olmalıdır. Herhangi birinin man<klı veya 24

arzulanabilir bulduğu bir sahte-ortam yaratabilmesi için, önce gerçek ortama erişim kısıtlanmalıdır.” Walter 
Lippmann, Public Opinion (TransacNon Publishers, 1998), 43.

 HyperNormalisa.on’dan alınmış<r.25

 HyperNormalisa.on’dan alın<.26

 Sanatçı Manuel Beltrán ve öğrencilerinin Facebook State (2016) başlıklı çalışmasından ödünç alınmış bir terim.27

 Bununla örtüşmekle birlikte, Occupy harekeNnin potansiyellerini daha derinlemesine ve sadık bir biçimde ele 28

alan bir eleşNri için bkz. Not an AlternaNve, “Counter-Power as Common Power: Beyond Horizontalism,” Journal of 
Aesthe.cs & Protest 9 (Yaz 2014) hPps://www.joaap.org/issue9 /notanalternaNve.htm.
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gibi işleyen bir mortgage sistemi tarabndan evlerine el konulan ve hepsinin ortak 
koşulu olan güvencesizlik yüzünden, adalet aramak için parklarda ve kamusal 
alanlarda toplanmak durumunda kalan insanlar olduğu düşünülürse, Occupy 
harekeNne siyasallaşmış insanların değil de algoritmaların yön verdiği iddiası son 
derece saldırgan bir nitelik taşır. 

CurNs’in yenilgiciliği, Mısır’daki Tahrir ayaklanmasının Facebook güdümlü bir devrim 
olduğunu ilan eGğinde sinikliğinin iyice dibine batar. CurNs’in açıklamasına göre, 
sosyal medya, insanları sokağa döküp diktatör Hüsnü Mübarek’i devirmiş, iki yıl sonra 
ise Facebook aynı insanları bu sefer, demokraNk olarak seçilmiş başkan Muhammed 
Mursi’yi görevden alarak geri gelen askeri rejimi karşılamak üzerek sokaklara 
dökmüştür. CurNs’in akıl yürütmesinde siberuzam, küresel yöneNmciliğin yeni alanı 
haline gelmişNr: Siberuzamı istediğimiz kadar kendi amaçlarımızın aracı haline 
geNrmeye çalışalım, sonunda kârlı çıkan hep yeni algoritmik gözetleme ve yöneNm 
sistemleridir. Ancak Melissa Tandiwe Myambo’nun da öne sürdüğü gibi, “devrimi 
yanlış adlandıran” bu ideolojik praNk, 2012 yılında Mısır halkının sadece yüzde 8’inin 
Facebook kullandığı gerçeğini göz ardı etmekle kalmaz, aynı zamanda yeni sömürgeci 
“virtüel işgal” praNğinin de parçası haline gelir.  29

Yenilgici muhafazakâr sol propaganda, çirkin yüzünü tam da burada gösterir. CurNs’in 
ikNdar sistemlerini anlamak ve haritalandırmak konusundaki kararlılığı öylesine 
saplan<lı bir hal alır ki, sistemler mutlak olmadığında dahi –ki asla değildirler- sırf her 
şeyi kuşatan sahte bir dünya anla<sını desteklemek adına, bu sistemlerin mutlak 
olması gerekNğini ileri sürer. CurNs’un bu konumu, sanat tarihçisi Igor Golomstock’un 
Nazi Almanya’sı, Sovyetler Birliği, faşist İtalya ve Maocu Çin’de üreNlen sana<n, bir ve 
aynı totaliter makinenin parçası olduğunu ileri sürdüğü Totalitarian Art (1990) adlı 
temel eserinde kullandığı yöntemi çağrış<rır.  Bu rejimler al<nda üreNlen sanaPa 30

büyük diktatörlerin, kahraman askerlerin ve militan köylülerin imajlarının 
yücelNldiğine şahit olsak da, gerek ideolojik gerekse esteNk açıdan aralarındaki temel 
farklar baki kalır. 

 Melissa Tandiwe Myambo, “(Mis)naming the RevoluNon,” Montréal Review, Ocak 2012 hPp://29

www.themontrealreview.com/2009/Misnaming-the-RevoluNon.php.
 Golomstock, totalitarizmi kendinde ve kendi başına bir “fail” olarak tanımlayacak kadar ileri gider: “Totalitarizm, 30

ulusal geleneğin canlı bedenini yarmak amacıyla, iki kültür (Lenin’in, devrimcileri her kültürün yalnızca demokraNk 
ve sosyalist unsurlarını devralmaya çağırdığı tezi) kavramının, ırk ile sınıf unsurları arasındaki mücadelenin neşterini 
kullanmak sureNyle, tarihçinin kaynakları inceleme görevini bizzat yerine geNrmişNr.” Igor Golomstock, Totalitarian 
Art (Overlook Press, 1990), 155.

		
45



Propaganda (SanaJ) Mücadelesi 
Jonas Staal

 
Ye Yushan ve diğerleri, Rent Collec.on Courtyard (1965), Dayi Country, Sichuan. Fotoğraf: Ed. Rent 
Collec.on Courtyard: Sculptures. 

Örneğin Mao Zedung’un sanat teorisi, “Yan’an Edebiyat ve Sanat Forumu 
Konuşmaları”nda ortaya koyduğu üzere, sanat profesyonelleri ile köylü topluluklar 

arasında, birbirlerini eğitmelerini sağlayacak ortaklaşa bir sanat praNğini destekler.  31

Rent Collec.on Courtyard (1965) başlığı al<nda toplanan ünlü heykeller, böyle bir 
birlikte yaratma sürecinin ürünleridir. Bu heykeller geleneksel heykel sana<nın çeşitli 
özelliklerini devrimcileşNrmişNr. Heykel kaidesinin yanı sıra mermer gibi dayanıklı 
malzemelerin kullanımı reddedilmiş, bunun yerine, kilden yapılan figürler, yanlarından 
geçen köylüler eskiden hâkimiyeN al<nda oldukları toprak beylerinin bu heykel 
temsillerine tepeden bakıp isterse tükürebilsinler diye doğrudan zemin üzerine 
yerleşNrilmişNr.  Sana<n üreNmi ve sunumunda öne çıkan bu özgün nitelikleri –32

birlikte yara<m, kaidenin kaldırılması ve teatral kullanım- Stalinist sosyalist gerçekçi 
heykelde görmeyiz. Sosyalist gerçekçi heykelde, dayanıklı malzemelerden yapılmış, 
yerleşNrildikleri kaidenin üzerinde, kalabalıklara çok yüksekten bakan anıtsal figürler, 
sonsuzluğa yakın bir duyguyu somutlaş<rma amacı taşır. Dolayısıyla Golomstock’un 
kitabı, totaliter sana< açıklamaktan ziyade, bir kapalı sistem teorisinin içinde rahat 
etmek ve kontrolü ele almak arzusuyla farkı göz ardı eden totalleş.rici bir 
tarihyazımı örneği sunar. 

 “İşçiler, köylüler ve askerlerden öğrenme görevi, onları eğitme görevinden önce gelir.” Mao Tse-Tung,“Talks at the 31

Yenan Forum on Literature and Art,” New World Academy Reader #1:Towards a People’s Culture, yay. hz. Jose 
Maria Sison ve Jonas Staal (BAK, basis voor actuelekunst, 2013), 51.

 Bu Maocu sanat üreNmi örneğinin, Stalinist sanat üreNmiyle birleşNrilebileceği iddiası, sanat tarihçisi Christof 32

BüPner tarabndan da şiddetle reddedilir. BüPner’e göre, “bu öyle ikna edici bir sanat yapı<dır ki pek çokları onu 
gerçek bir olayın basit, hayal gücünden yoksun bir tasviri olarak yorumlar ve tam da bu sebeple küçümser. Ba<lı 
sanat tarihçileri onu Sosyalist Gerçekçilik adı al<nda eNketlediğinde, haPa daha kötüsü Kültür Devrimi’nin 
propaganda sana< olarak damgaladıklarında bu iyice ayyuka çıkar.” Christof BüPner, “The TransformaNons of a 
Work of Art – Rent CollecNon Courtyard, 1965–2009,” Art for the Millions, yay. hz. Esther Schlicht ve Max Hollein 
(Hirmer Verlag, 2009), 38.
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CurNs’in totalleşNrici anla<mları daha da trajikNr: Sadece Occupy harekeN ve sorunlu 
bir şekilde “Arap Baharı” adı al<nda toplanan kalkışmalar değil, dünyanın dört bir 
yanında ortaya çıkan çok çeşitli hareketler de, sosyal medyanın icatları değil, alternaNf 
geleceklere ve dünyayı yaratmaya dair ufukların ve praNklerin şimdide mevcut 
olduğunun canlı ve bedenleşmiş hakikaNdir. Yüz binlerce insan, Tahrir Meydanı’nı 
Facebook dedi diye işgal etmedi. Siyaset-sonrası bir yöneNci elit tarabndan kontrol 
edildikleri için değil, şiddet, korku, acı ve ölüm karşısında güçlerini kolekNf olarak geri 
kazandıkları için bedenlerini tehlikeye a�lar. Filozof Judith Butler’ın terimiyle, nadir 
yaşanan bu “performaNf toplanma” anlarında, aşırı güvencesiz insanların bu bir araya 
gelişlerinde, başka türden bir gücün olanağı sahneye konulur.  Bu bir araya geNren 33

olaylarda başka türlü bir propaganda olanağının da –nereden geldiğimize, kim 
olduğumuza ve halenkime dönüşebileceğimize dair  hikâyeler anlatmanın ve anla<lar 34

kurmanın başka bir biçiminin de- sahnelendiğini söyleyebiliriz. 

5. Özgürleş`rici bir Propaganda Sanarna Doğru 

Çağdaş propaganda mücadelemiz, ikNdarın icrasının her biri kendi altyapıları ve 
kültürel anla<ları aracılığıyla gerçekliği kendi çıkarlarına göre inşa etmeye çalışan farklı 
yollarıyla şekilleniyor. Yukarıda tar<şılan örneklerde –Milliyetçi Enternasyonal’in, 
liberal kapitalizmin ve yenilgici solun propaganda sana<nda- her özgül ikNdar yapısının 
sanat olarak farklı bir şekilde işlediğini görebiliyoruz. Başka bir deyişle, ikNdar ile form 
arasında özgül, değişen bir ilişki olduğunu görebiliyoruz. 

Son yıllarda propagandanın, Brexit oylaması ve Trump’ın seçilmesinden –ikisi de yanlış 
bilgilerin yol aç<ğı bulanık bir atmosferde gerçekleşN- Erdoğan, Modi ve Duterte’nin 
otoriter rejimlerinin yükselişi gibi daha zalim örneklere kadar, kapsamlı jeopoliNk 
süreçleri harekete geçirebildiğine tanık olduk. Bu olaylar, Milliyetçi Enternasyonal’in 
propagandasına sırf “gerçekler”le yanıt vermenin bir çözüm olmadığını gösterdi, zira 
gerçekler onları etkili ve etkileyici kılacak anla<lara ihNyaç duyar. KolekNf bir 
“propaganda okuryazarlığı”nı sağlamak önemli olsa da, propagandayı anlamak onu 
durdurmaya yetmez. 

Yukarıda tar<şılan çeşitli propagandalara karşı çıkmak için, imgelemi farklı bir dünya 
inşa etmek üzere harekete geçirebilecek altyapılara ve anla<lara ihNyacımız olacak. 
Bunu başarmak içinse, özgürleşNrici bir propagandaya ve özgürleşNrici bir propaganda 
sana<na ihNyacımız var. Geri dönmek için çabalamamız gereken hiçbir önsel gerçeklik 
yok, kolekNf olarak bizzat yaratacağımız gerçeklikler var sadece. 

İngilizceden çeviri: Sinem Özer - Münevver Çelik 

 Judith Butler, Notes Toward a Performa.ve Theory of Assembly (Harvard University Press, 2018). Ayrıca bkz. 33

Jonas Staal, “Assemblism,” e-flux journal 80 (Mart 2017) hPps://www.eflux.com/journal/80/100465/assemblism/.
 Bu, yukarıda bahsi geçen, bize bir kez daha kime dönüşeceğimizi söyleyen Milliyetçi Enternasyonal’in 34

propagandadan kökten farklıdır.
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Bu meNn, biri 2 Haziran 2018’de RoPerdam, Het Niewue InsNtuut’ta düzenlenen 
“Günümüzde Propaganda Sana<” konferansının açılışında, diğeri ise 1 Eylül 2018’de 
Utrecht, Impakt FesNval’de “Sanat ve Propaganda” başlığıyla yap<ğım iki konuşmaya 
dayanmaktadır. Steve Bannon: A Propaganda Retrospec.ve başlıklı sergi projesini 
birlikte gelişNrdiğimiz mimar Marina Otero Verzier’e yeni propagandaları gerçekliğe 
dönüştürme sürecindeki yoldaşlığından dolayı çok teşekkür ediyorum. 

John Staal, yapıtlarında sanat, propaganda ile demokrasi arasındaki ilişkiye odaklanan 
bir görsel sanatçıdır. Hem sanatsal hem de poliNk bir örgütlenme olan New World 
Summit (2012’den bu yana) ve New Unions (2016’dan bu yana) kampanyasının 
kurucusudur. Utrecht merkezli BAK, basis voor actuale kunst ile birlikte, New World 
Academy’nin (2013-16) kuruculuğunu üstlenmişNr. Halen Florian Malzacher’le birlikte, 
Almanya, Ruhrtriennale’de Training for the Future (2018’den bu yana) adını taşıyan 
ütopyacı eğiNm kampını yürütmektedir. GerçekleşNği sergi projeleri, Art of the 
Stateless State (Moderna Galerija, Ljubljana, 2015), A�er Europe (State of Concept, 
ANna, 2016) ve Museum as Parliament (Kuzey Suriye DemokraNk Federasyonu ile 
birlikte, Van Abbemuseum, Eindhoven, 2018) olarak sıralanır. Son dönem yayınları ve 
katalogları arasında, Nosso Lar, Brasília (Jap Sam Books, 2014), Stateless 
Democracy (Dilar Dirik ve Renée In der Maur ile birlikte, BAK, 2015) ve Steve Bannon: 
A Propaganda Retrospec.ve (Het Nieuwe InsNtuut, 2018) yer alır. To Make a World: 
Propaganda Art in the 21st Century adlı kitabı 2019’da MIT Press tarabndan 
yayımlanacak olan Staal, Propaganda Art from the 20th to the 21st 
Century (2012-2018) başlıklı doktora araş<rmasını Hollanda Leiden Üniversitesi’nde 
Güzel Sanatlar doktora programında tamamlamış<r. 
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Vatandaşlar “Baskı al<ndayız” derken, hükümdar “Hayır, baskı al<nda olan benim” 
diyor. Bunun kanı< olarak da elimizde onun sözleri ve TwiPer duvarı var.  1

  

GeçNğimiz on yıla “alternaNf sağ”ın [alt-right] –ki bu terim bu olguyu tanımlamak için 
muhtemelen yetersiz– siyaset ve medyada yara�ğı yıkıcı değişimler damgasını vurdu. 
Çok kısa bir zaman zarbnda alternaNf sağ aktörlerin (sosyal) medyayı manipüle etme 
becerileri mitlere özgü bir algıyla karşılanır oldu. Olgular açık: dünyanın en büyük 
ekonomisi ve nükleer gücü kontrolden çıkmış @realDonaldTrump isimli TwiPer hesabı 
tarabndan yöneNliyor gibi görünüyor; Britanya, kimsenin sorumluluğunu almadığı ve 
açıkça dezenformasyonla dolu bir kampanya sonrasında beceriksizce AB’den çıkmaya 
çalışıyor (ve beceremiyor) ve Avrupa siyaseN bir süredir neo-faşistler ve neo-Naziler’in 
rol aldığı sonu gelmez bir realite şovunu andırıyor. Ve bu yalnızca dünyanın kuzey-ba< 
köşesi. 

 Bu makale ilk olarak 2 Ekim 2019’da L’internaNonale Online‘da yayınlandı. 1

L’InternaNonale Online, e-book “Living with Ghosts: Legacies of Colonialism and Fascism” (ed. Nick Aikens, JyoN 
Mistry and Corina Oprea), 2019.
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Bu yazı, alternaNf sağın kendi teknik ve teknolojilerini sergi gibi geleneksel medyaya 
taşıma çabalarını, 2016 yılında Sırbistan’da, Sırp İlerleme ParNsi’nin (SNS) dönemin 
başbakanlık şimdininse başkanlık basın servisi tarabndan düzenlenmiş gezici bir sergi 
olan Sansürlenmemiş Yalanlar çerçevesinde inceliyor. İşin ilginç yanı, serginin 
arkasındaki ilerici gibi görünen gerici  siyasi oluşum, 2010’lardan hemen önce –aslında 2

tam da 2008 yılında– ve eleşNrel analizin sağ görüşün (küresel) yükselişiyle karakterize 
edilen bugünkü durum hakkında düşünmek için “post-hakikat” ve “alternaNf-olgular” 
gibi kavramları türetmesinden hemen önce kurulmuş ve tanı<lmış<. Bu oluşum, tarihi 
olarak Ba< Balkan ve özellikle de eski Yugoslavya bölgesinde doğan (karanlık) avangart 
praNklere eklenen yeni bir örnek haline gelecekN. 

ParN’nin siyasete nasıl dahil olduğuna bak<ğımızda SNS’in tam manasıyla bir alternaNf 
sağ parNsi olduğunu söylemek güç, çünkü Avrupa ve Amerika’da 2008’den sonra siyasi 
alanda beliren ve realite şov yarışmacısı gibi davranan yeni oyunculardan biri değil. 
Bunun öncelikli nedeni orijinal markanın, yani Sırp Radikal ParNsi’nin (SRS) halihazırda 
siyasete gerçeküstü realite şov gibi yaklaşma praNğini icat etmiş olması: ideolojik ve 

siyasi tarzları, 1990’larda Yugoslavya savaşlarının  hemen sonrasında milliyetçi 3

siyasetçilerin kullandıkları dil ve görünümlere dayanıyor. Bu siyasetçiler bugün çok 
tanıdık olan “Sırpların dirayeN ve çekNkleri acılar” ve “Sırplara dışarıdan yapılan 
baskılar” retoriğinin öncüsüydü ve aynı zamanda toplumun “gerçek Sırplar” (bu 
retoriği ikNdarı ele geçirdikten sonra “dürüst vatanseverler” olarak biraz yumuşa�lar) 
ve “yabancı hainler” (lidere karşı çıkan herkes) diye ikiye bölünmesine önayak 
olmuştu. Bu yazıda, tüm “iyi” niyet ve çabalarına rağmen gerçekte yürüPükleri 
siyaseNn korku, depresyon ve çaresizlik dışında hiçbir şey geNrmediğini açıklamak için 
üreNlen tüm gerekçeleri (ya da “komplo teorileri”ni) listelemek için yeteri kadar yer 
yok. 

 ParN’nin adı “tersten kendine mal etme” stratejisini “ilerici” terimi üzerinden işleNyor. Siyaset, kültür ve ekonomi 2

hakkında ka< e muhafazakâr görüşleri savunan ve bu görüşleri entelektüel ve özgürleşNrici olan her şeye karşı 
çağdaş bir aşağılamayla harmanlayan bir parNnin poliNkalarının ilerici olduğunu söylemek mümkün değil. En 
nihayeNnde siyaseNn ve kamu hizmetlerinin büyük bir kısmını özenle tasarlanmış sistemaNk bir yolsuzluk zinciri 
içinde birleşNrmeyi sonunda bu parN başardı. ParNnin adı tam da geriye dönük olarak “hakikat-sonrası” olarak 
adlandırılan ideolojinin taşıyıcısı ve kelimelerin sıklıkla –ve işin kötüsü her zaman için değil– insanların 
beklenNlerinin tersinde anlamlara geldiği kitlesel bir dezoriyantasyon stratejisinin özel bir örneği. Denildiği gibi 
“ilerici”, “avangart, devrim, modernizm ve (temelde) bir önceki yüzyılın sözde büyük anla<larının yapı taşları olan 
pek çok başka kelimenin kaderini paylaşan” kelimelerden biri. Jelena Vesić ve Vladimir Jerić Vlidi, ‘1984: The 
Adventures of the AlternaNve’, in The Long 1980s: ConstellaNons of Art, PoliNcs and IdenNty; A CollecNon of 
Microhistories, Valiz Books / L’InternaNonale, 2018.
 İtalyan Kuzey Ligi, Avusturya Halk ParNsi, Macar Fidesz’in siyasetlerinin arasında pek de bir fark yok. Bu, SNS/3

SPP’yi 1989 sonrası Avrupa’daki “yeni sağ” parNlerle aynı çizgiye oturtuyor. Medyaya yönelik yıkıcı tavırları bu 
parNleri UKIP ya da AfD ya da Özgürlük ParNsi gibi daha güncel olan “alternaNf sağ” oluşumlardan ayırt etmeyi de 
güçleşNriyor. Bu nedenle “alternaNf” kelimesi biraz yanıl<cı olabilir. SNS/SPP’nin gelişimini incelediğimizde, çağdaş 
sağ ajandanın yükselişinin man<ksal ve beklenilen sonuçlarına tanıklık ediyoruz. Bu gelişimin beklenmedik ya da 
“alternaNf” hiçbir tarab yok.
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ParN’nin düzenlediği Sansürlenmemiş Yalanlar başlıklı sergi, ikNdarda olan sağcıların, 
yabancı yorumcuların yanı sıra Sırbistan’daki bağımsız ve rejim-dışı gazeteciler de dahil 
olmak üzere sivil toplumun ve kamu sektörünün dile geNrdiği çeşitli uyarılara karşı 
yönelNlmiş bir “hakikat-sonrası-alternaNf-olgular” reaksiyonuydu. Tüm bu aktörler 
sıklıkla sansürün sıkın<ları, medya içeriklerinde gözlenen sert kutuplaşma, medyanın 
yönünü kaybetmesi ve “yalan haberler”deki ar<şa dair yazıp çizmişlerdi. Aynı 
zamanda, her şey ParN ile ilişkilendirilebileceği için ParN ile ilgili olduğu düşünülen 
konuları kamusal olarak tar<şmaktan kaçınmanın en iyisi olacağına dair bir görüş 
hakimdi. Gazeteciler hava durumu ya da güncel televizyon programları hakkında 
konuşurken bile dikkatli olmalıydı. Gazeteciler Derneği’nin açıklamasına göre 
“gazeteciler işlerini kaybetmekten korktukları için profesyonel değerlerini geride 
bırakmayı göze alıyor. Oto-sansür uyguluyor ve otoriteler ya da editöryal kararlarla 
anlaşmazlığa düşmemek için hangi konular hakkında yazmaları gerekNğini biliyor. 
Birtakım önemli mevzular asla gündem olmazken çeşitli ikNdar odaklarının çıkarlarına 
hizmet eden konular medyaya egemen oluyor”.  4

 

Küratöryal ekipten medyayla ileNşimde ön planda olan Vladanka Malović, (Sırp 
İlerleme ParNsi Bilgi Servisi imzası al<nda geçen) “serginin yara<cıları” adına şunları 
dile geNrmişN: “Birbirlerine referans vererek adeta senkronize hareket eden medyanın 
esas amacı (başkan) Aleksandar Vučić’i yerel ve yabancı kamuya, televizyon 
programlarını iptal eden, internet sitelerini kapatan, kararnamelerle editör ve 

  IREX tarabndan son 17 senedir yayımlanan “Medya Süreklilik İndeksi”ne göre Sırbistan 2018 yılında en kötü 4

sıralamasına ulaş<, hem de izleme yapılan tüm alanlarda. Rapora göre Sırbistan’ı geriden sadece Kazakistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan takip ediyordu. Bkz. IREX Media Sustainability Index, 2018: hPps://www.irex.org/sites/
default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2018-serbia.pdf.
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gazetecileri işlerinden eden ve (uygunsuz) malzemelerin yayınlanmasını yasaklayan bir 
sansürcü olarak lanse etmekN”. Bu sergi “Sırbistan’da medyanın sansüre uğramadığını 
göstermeyi” amaçlamış<. Küratörlerin öne sürdüğü bu tez [o zamanlar başbakan, 
şimdiyse başkan olan] Vučić ve SNS (SPP) parNsinin diğer liderlerinin negaNf bir 
bağlamda temsil edildiğini belgeleyen meNnler, tweetler, televizyon şovlarından 
alın<lar ve karikatürlerden oluşan bir medya kolajıyla desteklenmişN.  Sergilenen 5

malzemenin ana teması Başkan Vučić ve “özgür medya” tarabndan -ki büyük bir 
kısmının kişisel sosyal medya hesapları olduğu ortaya çık<- nasıl acımasızca ve adil 
olmayan bir şekilde saldırıya uğradığıydı. 

Sırp İlerleme ParNsi’nin Bilgi Servisi bir güncel sanat sergisinin tasarımını kullandı. Ya 
da tam olarak belirtmek gerekirse güncel küratöryel araş<rma yaklaşımını yüzeysel 
olarak taklit etmiş; mekânın tamamına yayılmış gösterişli bir şekilde paketlenmiş, 
yeniden düzenlenmiş ve esteNze edilmiş dokümanter malzemeyi kullanmış<. Ayrıca 
NNz çalışmalarına dair her türlü istaNsNği de sunmuşlardı. Öğrendiğimiz kadarıyla 
sergi, Vučić ve SNS hakkında, serginin açılışından önceki 2 yıl süresince yayımlanmış 
tam 6732 adet olumsuz medya içeriğinin 2523’ünü sunmuştu. ParN’nin, liderleri 
hakkında yayımlanmış her bir bilginin ve yapılmış her yorumun izini sürmüş olması 
belli bir patolojinin semptomu ve eleşNrel bir tavır almak isteyen herkes için de 
fazladan bir baskı işlevi görüyor. Verilmek istenen mesaj açık: “Gözümüz her yerde ve 
her zaman üstünüzde. Ulusal Güvenlik Servisi’nin patronu ar<k biziz”. 

Sansürlenmemiş Yalanlar sergisi ziyaretçilerin (ben dahil olmak üzere) pek çoğunu 
Progres (İlerleme) Galerisi’ne geNrmiş ilk ve son etkinlik olabilir – galerinin ismi 
tesadüfen ParN’nin ismini andırıyor. Bu galeri nadiren güncel sanat ve deneysel 
küratöryel stratejilere ev sahipliği yapmakta.  Bu galeri daha ziyade, sosyalist 6

kurumsalcılığın biNşini imlemek için birkaç on yıl önce şehrin merkezinde açılmış ve 
yeni zenginlerin giGği bir mekân. Burası genelde misNk, dinsel, kahramanlara odaklı 
ve milliyetçi sembolizme dayanan figüraNf resimler gibi muhafazakâr sanat gösteriyor; 
mermer ve stüklerden oluşan, pirinç kapı kolları ile bezeli ve küçük anıtsallık ruhuna 
uygun tasarlanmış mekâna yakışacak resimler. 

Sergilenen “medya içeriği” 2014-2016 yıllarını kapsıyor. İçeriğin büyük bir kısmı 
münhasıran bağımsız medyadan toplanmış. Büyük bir kolaj forma<nda teşhir edilen 
2500’e yakın kapak, araş<rma raporu, haber köşesi, sosyal medya ve yorum 
içeriklerinden oluşuyor. Malzemenin çoğunluğu sabit olmayan, didakNk “kara 
tahta”larda ve tavandan sarkarak galerinin tabanına düşen ve okunacak çok şey 

 Pro Maja Đurić, ‘Necenzurisane laži’ – Izložba SNS o medijskoj sceni’, N1, 18 Temmuz 2016, hPp://rs.n1info.com/5

VesN/a178134/Necenzurisane-lazi-izlozba-SNS.html. Aksi belirNlmediği takdirde tüm çeviriler yazara aiGr.
 Progres Galerisi’nin alçak gönüllü ve tamamlanmamış arşivi, olumsallık, popülizm ve propaganda dışında herhangi 6

bir konsept ya da küratöryel poliNkaya yer vermiyor. Burası kiralık bir dükkan, herhangi bir sanatsal ehemmiyeN 
olan bir mekân değil. Bkz: hPps://progres.rs/index.php/galerija.
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olduğunu ima eden devasa kâğıt rulolarında sergileniyor. Neyse ki bu düzenleme 
ziyaretçilere içeriği inceleyebilmeleri için merhamet gösteriyor ve biraz olsun alan 
tanıyor. Sıklıkla sergilenen malzeme arasında Danas Daily, NIN, Vreme ve Newsweek 
gibi yayınlardan sayfalar ve manşetlerin yanında N1 kablolu televizyon kanalına da yer 
veriliyor. Marko Samborac, Dušan Petričić ve Predrag Koraksić Corax’ın çok iyi bilinen 
karikatürleri Sırbistan’daki medya sansürü hakkında konuşan çeşitli medya editörleri, 
Avrupa Birliği’nden siyasetçiler, bağımsız kurumların temsilcileri ve tanınmış 
figürlerden alın<lanmış sözlerin (özel ya da kamusal alanda, gayri resmî ya da resmî 
olarak söylenmiş) yanında sergileniyor.  Sergide yer alan “TwiPer Duvarı” özel bir 
konuma sahip. Bu duvar devasa bir ekran değil: hükümete karşı eleşNrilerini dile 
geNren gazeteciler, bağımsız kurumların temsilcileri ya da sade vatandaşların tweetleri 
aşırı abar<lı formatlarda basılmış ve sergileniyor. 

Online olmayıp kablolu televizyonda yayınlanan kriNk bir kaynaktan toplanan video 
materyali, sınırlı olmasına rağmen bütün mekanı sesle doldurmayı başarıyor. Hicivli 
televizyon programı “Zoran Kesić ile 24 dakika” görüntülerinden oluşan, sunucunun 
“sevgili liderin” kutsal ismini andığı muhtemelen her anı sunan bir “mash-up”, bir 
montaj. Bütün mekan ‘Vučić … Vučiću … Vučića …’ diye yankılanıyor; sanki başbakan 
Sırbistan ve yurPaşlarının siyasi durumunu ve yaşam standartlarını iyileşNrmek için bu 
kadar çaba sarf ederken onlarca kanal onu gece gündüz eleşNriyormuş gibi. Bu ‘post-
prodüksiyon sana<’ ya da gösterişli bir tasarımla manipüle edilmiş ileNşim aracı 
serginin tefsir edilen propaganda amaçlı anlamını gelişNriyor: uğursuz ‘özgür 
gazetecinin’ sahipsiz sesi –elbePe yurtdışından fonlanan biri- Vučić adını anıyor, ona ve 
destekçilerine ikNdarsız ama zorba bir Kıskançlık HayaleN gibi dadanıyor. 

Peki haberlere genel bakışta dışarıda bırakılan neydi? Ulusal yayın yapan televizyon 
kanallarından, en fazla Nrajı olan günlük gazetelerden ya da direkt ya da dolaylı olarak 
kamu kaynaklarıyla finanse edilen medyadan eleşNrel (“hain olarak tanımlanan”) bir 
örnek bulmak neredeyse imkansızdı. Bu tür medyada, pescanik.net’te ironik bir 
şekilde ifade eGği haliyle, “Vučić sorgulanamaz ve sevilen yöneNcisi, küresel bir lider, 
bir polis, isNhdam yara<cısı, bir koruyucu ve kahraman, güçlü bir Sırp kimliği olan bir 
Avrupalı, her zaman güvenilir ve muteber bir adam olarak yer alıyor”.   7

Vatandaşların “Baskı al<ndayız”, yöneNcinin ise “Hayır, baskı al<nda olan benim” 
dediği bir duruma ne nedir? HakikaNn bu tersten imgesine boyun eğen Sırbistan 
vatandaşları için, Sırbistan’ın Arkadyalı Avrupa’dan sonu gelmez bir biçimde 
ayrılmasına dair duyulan suçluluk hükümete değil bizaNhi “hainler”e, sadece şikayet 
eden ve dünyaya çirkin bir Sırbistan imgesini yayanlara yönlendirilmeli. Bunun kanı< 
olarak da ellerinde yöneNcilerinin söyledikleri ve TwiPer duvarı var. 

 Sofija Mandić, ‘Veliki lapsus’, Peščanik, 23 Temmuz 2016, hPps://pescanik.net/veliki-lapsus.7

		
53

https://pescanik.net/veliki-lapsus


Sansürlenmemiş Sansürcüler: “Kendine Mal Etme”nin Bugünkü Biçimi 
Jelena Vesić 

Sansürlenmemiş Yalanlar şüphe götürmez bir biçimde Sırbistan’ı bugün de yönetmeye 
devam eden propaganda makinasının bir parçası. Sergi medyumunun kendisi olan 
araş<rma aygı<nı siyasi pazarlama için kendine mal ediyor ve gerici bir biçimde 
kullanıyor: orijinal “hakikat iddiaları”nı alıp tam tersine çeviriyor. Ziyaretçiler sergiye 
davet ediliyor ve gördüklerinin ikNdar parNsinin medyayı sansürlediğini ima edip 
etmediğine, ya da tam tersine, Sırbistan’da medyanın sadece özgür ve demokraNk 
değil aynı zamanda hükümete yönelik (haksız) eleşNrilerle dolu olup olmadığına da 
“kendi adlarına karar vermeleri” için teşvik ediliyor. Sanki sergi mekânı nötr bir alanmış 
gibi, “gelin ve kendi gözlerinizle görün” ve “kendi adınıza karar verin” söylemiyle 
ileNlen pasif-agresif mesaj ParN’nin kurumsal ileNşiminde ve sergi küratörleri 
tarabndan mütemadiyen tekrar ediliyor. 

Böyle bir çerçevede, kitlesel medyada “yeterince özgürlük yok” iddiası “gereğinden 
fazla özgürlük var” iddiasıyla ikame ediliyor. Görülen o ki bu özgürlük, aslında Sırbistan 
ve vatandaşları için çok fazla şey yapan bir adam olan Başkan Vučić’in kişisel ve siyasi 
işlerine saldırmak gibi kötü bir amaç için kullanılıyor. Tanıklığa dair bu (naif?) ısrar 
yüzünden 20. yüzyıldaki (en azından diğer her şey yanında önemsizleşmeden önce) en 
dehşet verici sergi etkinliklerinden biri olan ve 1936 yılında Münih’te Nazi Propaganda 
Bakanı Joseph Goebbel ve ressam ve siyasetçi Adolf Ziegler tarabndan düzenlenmiş 

Entartete Kunst  ile paralellik kurmamak elde bile değildi.  8 9

 Üçüncü Reich zamanında gezici bir sergi olarak tasarlanmış olan Entartete Kunst 20. yüzyılın ilk otuz yılından 8

modern ve avangart sanat eserlerini içeriyordu. Bu serginin amacı “sıradan insanlar”a modern sana<n özünde 
hastalıklı, Alman karşı< ve Yahudi-Bolşevik bir olgu olduğunu kanıtlamak<. Naziler kendi özel koleksiyonlarını 
genişletmek ya da sa<şlarından elde eGkleri parayla askeri projelerini desteklemek için pek çok modern sanat 
eserine el koymuşken, Entartete Kunst nüfusu şok etmek ve insanların sergilenen eserlerle dalga geçip onlara 
gülmelerini sağlamak için kullanılmış<.
 ‘Goebbel’in çabası ve SPP’nin Bilgi Servisi’nin başarısı arasındaki paralellikten çok da etkilenmemeliyiz. 1937 9

yılındaki sergi sanat ve kültürel hegemonya kurma çabasıyla ilişkiliyken, “bizim” derdimiz “yara<cı ajanslar”dan 
toplanan ekipler –kavramsal sana< uzun zaman önce, Joseph Kosuth’un “Fikir olarak fikir olarak sanat” sloganını 
genç pazarlama dergilerinin materyal formundan kopmuş sanat kaynağını post-Fordist ekonomide seri üreNm için 
kullanarak Saatchi gibi “fikir kampüslerine” çevirdiklerinden beri kitsch’e dönüştürmüş olanlar- tarabndan 
tasarlanmış yara<cılıktan yoksun bir pazarlama fuarıydı.’ Branko Dimitrijević, “Predlog za eksponat na izložbi 
Necenzurisane laži” (Sansürlenmemiş Yalanlar sergisi için), Peščanik, 24/07/2016, hPps://pescanik.net/predlog-za-
eksponat-na-izlozbi-necenzurisane-lazi/.
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“Sansürlenmemiş Yalanlar” sergisi, Progress Gallery, Belgrade, Haziran 2016. Görsel/video: Vlidi 

Her iki sergide de sergilenen malzemeler sergiyi düzenleyenler tarabndan kendilerine 
mal edilmiş, ya da daha doğru tabirle yazarlarından “koparılmış” ve (Tony BenneP’e 
göre) orijinal yazarların hiçbirinin tercih etmeyeceği bir sergi alanında (yeniden) 
düzenlenmişlerdi. Günümüzün sample’lar, remix’ler, kopyala-yapış<rlar, sürükle-
bıraklar, ‘mash-up’lardan oluşan kültüründe, kendine mal etme gündelik ve sıradan bir 
fenomen haline geldi. Kendine mal etmeye dair bugünkü algımıza içkin olan şey bu 
eylemin her daim “orijinal” olandan ödünç aldığını yeniden bağlamsallaş<rması. 
Sansürlenmemiş Yalanlar, kasten ya da gayri ihNyari olarak –burada hangisinin “ehveni 
şer” olduğunu söylemek güç– bu olgu hakkında herhangi bir farkındalık belirNsi 
göstermiyor. 

Okuyucu olarak siz yukarıda yazılanlardan kendi sonuçlarınızı çıkarmakta özgürsünüz. 

İngilizceden çeviri: İ.T. ve Mert Sarısu 
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Hakikat Arayıcılarından Gücün Ustalarına: Hakikat sonrası Dünyada 
Televizyonda Yayınlanan Hikâyeler 
Nükhet Sirman ve Feyza Akınerdem 

Bu makalede , Türk televizyon dizilerinden Meryem’in bugünün siyasi dinamikleri *

üzerine düşünmenin bir yolu olarak okunması gerekNğini savunuyoruz. Bu okuma, 
dizinin makulleşNrdiği ve arzulanır kıldığı karakter biçimlerine, bu karakterlerin içinde 
bulundukları mücadeleye ve bu mücadelenin onlara aç<ğı özne konumlarına 
dayanmaktadır. Diziyi iki düzlemde ele alıyoruz: türün gerekNrdiği özne konumları ve 
anla< yapısının gerekNrdiği karakterler açısından. Zira bize  göre dizilerin türünü, anla< 
yapısını, özne konumlarını, karakterleri ve mücadeleleri hakikat sonrasının şimdiki 
zaman me�umu belirlemektedir. 

Sömürge sonrası toplumlarda doğru modernleşme sorunsalını konu alan melodram 
türünde dizilere sıkça rastlanır (Abu-Lughod, 2005). Türkiye’de de bu tür diziler, 
çoğunlukla makbul aileler ve bu aileler sayesinde yara<lacak isNkrarlı bir ulus var etme 
arzusunu konu alır. 1990’lardan günümüze kadar Türkiye televizyonlarında çokça 
izlenen yerli diziler, modernlikle gelenekselliği doğru ölçüde bir araya geNrecek 
kahramanları tanımlamaya çalışmış<r. Bu makalede ise, belirli bir hakikat anlayışının 
sonucu ve taşıyıcısı olan melodramlara eşlik etmeye başlayan ve güce ustalıkla 
hükmetmeyi beNmleyen yeni bir anla< türünün gelişimini inceliyoruz.  

2010’ların başından iNbaren melodramların suç draması, romanNk komedi, mafya ve 
savaş anla<sı gibi türlerle birleşmeye başlamasıyla, bizim oyun dediğimiz yeni bir tür 
ortaya çık< (Akınerdem ve Sirman, 2017).  Oyun türündeki anla<lar, çözülmesi gereken 
bir suç konusuyla başlar. Kayıp bir çocuk, baba ya da anne; bir anda kahramanın 
haya<na giren bir çocuk; ve evlilik dışı doğmuş çocukların biyolojik ebeveynlerini 
arayışı, bu dizilerin başlıca konularıdır. Bu suç, çoğunlukla mafyanın, kahramanın 
evliliğine karşı çıkan bir kaynananın, bir üvey baba veya üvey annenin ya da nüfuz 
sahibi birinin komplosu sonucu gerçekleşmişNr. Oyun türü hakikat arayışından ziyade 
ne pahasına olursa olsun kazanma eğilimini öne çıkarır. . Günümüzün televizyon 
anla<sı ve siyasi söylem biçimini ortaya koyan oyun türünün köşetaşı olarak 
tanımladığımız şey bu kazanma arzusudur. Bu yeni hikâye anlatma biçimi, her şeyden 
önce, çok güçlü ve fazlasıyla kurnaz bir kötü karakter Npini merkeze almaktadır. Bu 
yeni Np, hikayedeki tüm özne konumlarını yerinden oyna<r. Diğer tüm konumlar gibi 
izleyicinin de konumu, iyileri sürekli tuzağa düşüren kötü ve kurnaz karakterlerin 
oyunlarını ilgiyle takip eGkçe değişir. 

  

 Bu yazı Ocak 2019'da South AtlanNc Quarterly'de yayınlanmış<r. *

  South Atlan.c Quarterly, Volume 118, Issue 1
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Eğer melodram evrensel hakikate duyulan “arzunun dünyevileşNrilmesi”  (Stewart, 1

2011) ise, bu yeni dramalar da güvensizlik ve güç arayışı gibi hislerin 
dünyevileşNrilmesine hizmet eden araçlardır. İkisinin arasında ise hakikat arayışını ve 
gücü ele geçirmeyi farklı dozlarda bir araya geNren melez türde anla<lar yer alır. 
Melodram aile içi ça<şmaların çerçevesini çizerken, aynı dizinin içinde sırrı saklamak 
isteyen ile onu açığa çıkarmak için çabalayan güçler arasındaki mücadele bir oyun 
biçimini alır. Bu melodram ve oyun karışımı, iyi ile kötü arasındaki agonisNk ilişkinin 
sorgulanmasına yol açar ve böylece ça<şan taraflar ar<k iyiliğin tesisi için yürütülen 
agonisNk bir mücadeleye hapsolmuş rakipler değil, birbirini yok etmeye yeminli 
antagonisNk düşmanlar haline gelirler.  Melodramın gelecekte adaleNn tecelli 2

edeceğini vaat eden yapısı, oyun türüne isNkamet ve süreklilik katar. Esasen bölümler 
arasında süreklilik arz eden bir ana temanın sağlanması ve hikâyenin tatmin edici bir 
sonuca bağlanması için diziler çoğu zaman melodramaNk bir alt yapıya gereksinim 
duyarlar. Melodramla oyunun bu şekilde bir araya gelmesi; suç, cezasızlık, ikNdar ve 
adalet me�umlarının anlamını yiNrdiği bir hakikat sonrası dünya ile aşkın dünya 
arasındaki ilişki üzerine derinlemesine düşünmemize imkan tanır. Bu diziler aracılığıyla 
her zaman gündelik yaşamımızda doğruyu aramaya çabalayabiliriz. Ancak bu 
doğrunun nerede ya�ğına ilişkin gündelik kanaatlerimizi yutmaya kadir daha büyük 
bir hikâye olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız ha<rla<lır.  

Biz bu yeni sapmayı, aynı saaPe yayınlanan güçlü rakiplerine karşı sadık bir izleyici 
kitlesi toplamayı başaran dram türündeki televizyon dizisi Meryem’in (Kanal D, 2017) 
derinlemesine bir analizi üzerinden çözümlemeye çalış<k. TV dizilerinde sayıları 
günden güne artan tüm o kötü karakterler arasında, güce tapan bir kötünün 
melodramın hakikat arayışına nasıl tehdit oluşturduğunu anlatan melez türde bir anla< 
olması açısından bu diziye odaklandık. Dizi, bir gece yarısı hamile bir kadının bir 
arabanın çarpıp kaçması sonucu ölümünün ardında yatan gerçeğin ortaya çıkarılmaya 
çalışıldığı bir hikâyeyi anla<yor. Kadına kimin çarpıp kaç<ğına, sürücünün bir insana 
çarp<ğının farkında olup olmadığına ve bir kadının gecenin bir vakN tek başına 
yağmurda uzak bir yerde ne yap<ğına cevap arayan olgusal soruların yanı sıra, dizi 
daha derin ahlaki soruları da gündeme geNriyor: Bir kadının, nişanlısının kariyerini 
korumak için onun işlediği bir suçu üstlenmesi doğru mudur? HakikaN ortaya çıkarmak 
için mi yoksa daha fazla güç elde etmek için mi mücadele edersiniz? HakikaN ortaya 
çıkarmak için yasadışı yollara başvurmak mübah mıdır? Kişinin sevdiği insanları 
korumak amacıyla susması mazur görülebilir mi? HakikaN ortaya çıkarmak için doğru 

 Burada dünyevileşNrme kavramını sekülerleşNrme anlamında değil, Kathleen Stewart’ın kullandığı “worlding” 1

kavramının çevirisi olarak kullanıyoruz. 
 SiyasePeki agonizm ile antagonizm arasındaki ayrım için bkz. (Mouffe, 2014). Bize göre, hakikat sonrası dünyada 2

antagonizm olmazsa olmaz kılınmış, hasımlar vekalet savaşlarındaki imha edilmesi gereken düşmanlar, yükümsüz 
özneler haline gelmişlerdir; ancak hakikat ve adaleNn anlamı üzerinde bir fikir birliği sağlandığında agonisNk bir 
ilişkiden bahsedilebilir.
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ya da yanlış zaman diye bir şey var mıdır? Bu ahlaki sorular, iyi kahramana adaleN 
sağlama ve dolayısıyla yalanların aç<ğı yaraları iyileşNrme rolü biçen aşkın hakikaN 
bulmaya dönük melodramaNk arayışı açıkça ortaya koymaktadır. Oyunun bu tarz 
sorular karşısında sunduğu şaşırtmaca, gerçeği ortaya çıkarmakla görevli savcının, 
olayın faili olmasının yanında usta bir oyun kurucu olmasındadır. Savcı, gerçeği ortaya 
çıkarmak bir yana, suçunu örtbas etmekle meşgul ve bu süreç içerisinde başka yeni 
suçlar dahi işler.  Kurbanın zengin nişanlısı gerçeğin peşinde koşarak savcının karşısına 
konumlanır. Diziye adını veren Meryem karakteri ise bu iki adam arasındaki kıyasıya 
mücadelenin yargıcı, tanığı ve kurbanı olur; ta ki şeytani güçlerin karşısında bir hakikat 
arayıcısı olarak yerini almaya karar verene dek. Güç peşindeki savcı ve hakikaNn 
peşindeki nişanlı sırasıyla oyun ve melodram türlerine ait karakterler ve biz izleyiciler 
hangisini daha çok sevdiğimize karar vermeye çalışırız: birini arzular, ötekinden 
hoşlanırız ya da tam tersi. 

Bu anla< ve onun işaret eGği özne konumları, hakikat sonrasının dünyada nasıl 
işlediğini çözümlememize imkân tanımaktadır. Bize göre, bu tür anla<lar aynı anda 
hem seçmen hem de kapitalist sistemin tükeNcisi olan izleyiciler tarabndan siyasi 
tar<şmaların nasıl yürütüldüğünün ve anlaşıldığının alegorik bir tezahürü 
niteliğindedir.  İzleyicilerin gündelik hayaPa karşılaş<kları açmazlara muhtemel 3

cevaplar sunan TV dizileri, türe göre değişiklik gösteren özne konumlarının 
üreNlmesine de alan açmaktadırlar.  Bu anlamda Berlant’ın (2011, s. 6) “türler, gerek 
hayaPa gerekse sanat alanında, bir şeylerin gözler önüne serildiğini görmeye dönük 
bir duygusal beklenN oluştururlar,” ifadesine ka<lıyoruz. Bu beklenNnin içine giren 
izleyicinin tür tarabndan belirlenen konumu duygusaldır.  Diğer bir deyişle izleyici, bir 
“biçim” veya “tarih” şeklinde henüz kristalleşmemiş bir şimdiki zaman atmosferi içinde 
yer alır.  Burada bahseGğimiz, televizyonda yayınlanan veya siyasi anla<lar tarabndan 4

mümkün kılınan özne konumu, gerçekten televizyonun başında oturan izleyicilerle 
aynı değildir. Televizyonun başındaki izleyiciler bu konuma davet edilirler. Bu davet, 
aynı atmosferi paylaşan izleyici, seçmen ve tükeNci öznelere ileNlir. Yani izleyici, 
dizilerin arasına serpişNrilen reklamlar, tar<şma programları ve açık siyasi demeçler 
vasıtasıyla kendisine hitap edilen bir seçmen ve tükeNcidir. Televizyon eğlencenin 
kültür ve siyasetle iç içe geçNği bir mecradır. Televizyonun öznelere aç<ğı izleyici/
seçmen/tükeNci konumları, bir tercihin gerçekleşme ihNmaline işaret eGkleri sürece 
benzerdir; neyin izleneceği, neyin sa<n alınacağı ve kime oy verileceği gibi. 

Meryem bu tercih meselesini hangi karaktere ya<rım yapılacağıyla ilgili bir ikileme                      
dönüştüren bir alegori biçiminde işler. Bu ikilem, güce hükmetme arayışındaki kötü 
adamla hakikat arayışındaki melodramaNk kahraman arasında kurulur. Hem bir yargıç 

 Lauren Berlant (1997, s. 48) alegorinin poliNk gerçekçiliğin esteNği olduğunu söyler. “Alegorik düşünme,” diyor 3

Berlant, “bireylerin yaşamları, kolekNf yaşam ve ulus formunun hikâyesi arasındaki ilişkileri açıklamanın yollarını 
bulmamıza yardımcı olur.”
 Tarihte kristalleşmemiş ve adlandıramayan bir an olarak atmosfer kavramı için bkz. Berlant 2011 ve Stewart 2010.4
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hem bir kurban olarak izleyiciden, oy verirken veyahut seyrederken, farklı özne 
konumlarını temsil eden dramaNk ve siyasi aktörler olan iki karakter arasında bir 
duygusal seçim yapması istenir. Odaklandığımız kötü karakterin özne konumunu, gücü 
paylaşmak üzerinden meşruiyet aramaktansa mutlak ikNdarı şahısları etrabnda 
toplayan ve halk adına yönetmek yerine halkın kendisi olduklarını iddia eden günümüz 
siyasi aktörlerinin bir alegorisi biçiminde okuyabiliriz. Siyasi temsilci temsil edilenle, 
izleyici ise kurbanla eşitlendiğinde; tercihin bir yanılsamadan, yaşam ile ölüm (ve tabii 
ki güç ve ihanet) arasında yapılan imkânsız bir tercihten ibaret olduğu ortaya çıkar. 
Piyasanın sunduğu seçenekler o kadar kısıtlı ki hangi tercihi yaparsanız yapın, 
kapitalizmin belirlediği sınırlar içerisinde kalırsınız. Hem siyaset hem de piyasa, tercih 
dışı bırak<klarını kötü olarak adlandırır ve böylece gerçek bir tercihte bulunma 
ihNmalini ortadan kaldırır. Buna karşın televizyon dizileri izleyiciye iyi ile kötü arasında 
gerçek bir tercih yapma olanağı sunabilir, çünkü kahraman ile kötü karakter arasındaki 
ayrımı yapmayı izleyiciye bırakır. Bu izleyici/seçmen nihayeNnde, <pkı Meryem’in 
yap<ğı gibi, günümüzde hem dizilerde hem haberlerde dolaşan ve üzerinden siyaset 
yapılan anla<ların bir tür seyircisi, kurbanı ya da yargıcı olmaya davet edilir. Melodram 
ile oyunun karışımı bir tür olan Meryem’de sonunda melodram ağır basar, kurban galip 
gelir ve her şey iyiye bağlanır. Ancak siyasePe böyle bir sona kolay kolay varılmaz. 

Yeni Kötü  

Yeni bir kötünün ortaya çıkmasıyla Meryem izleyiciden güç ile adalet arasında bir 
tercih yapmasını isteyebilir çünkü dizide bu konumlar açıkça ayrılmış<r. Kötü 
karakterin güce olan tutkusu oyun türünün alamet-i farikası olup, oyunu bir hakikat 
sonrası tür olarak nitelendirmemize imkân tanır. 

Meryem’de kötü karakter, gerçeği kendisini bile kandıracak kadar başarıyla çarpıtabilen 
bir savcıdır. Kendisinin sık sık dile geNrdiği “Gerçeği gören tek kişi benim” sözü bu 
kandırmacanın işareNdir. Eylemlerinin haklılığını ispat etmek için kendisine muazzam 
hikâyeler kuran savcı her zaman gücü seçer. Kaza sonucu hamile bir kadının ölümüne 
sebep olduktan sonra, kız arkadaşı Meryem’in suçu üzerine almasına müsaade eder 
çünkü onu büyük bir ceza almaktan ancak kendisinin kurtarabileceğine hem kendini 
hem Meryem’i inandırır. Ama sonra Meryem’in babası savcıyla ilgili gerçeği 
öğrendiğinde onu da gözünü kırpmadan öldürür. . Suça ba�kça, kendisini mazur 
gösterecek daha büyük bir neden bulur. Dizi, savcının büyüyerek artan cezasızlığını 
sergilemesi bakımından oldukça başarılıdır. Hikâyenin başında pişmanlıkla dolu iken, 
entrika çevirmekteki kabiliyeN ve kendini kurtarmaktaki kararlılığı her defasında daha 
da güçlenir. Savcının çevirdiği entrikalar git gide büyüyüp daha acımasız bir hâl aldıkça, 
Meryem onun güce sahip olma arzusunun, kendisine olan aşkı dahil, her şeyi gölgede 
bırak<ğını anlamaya başlar. 
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Savcının karşısına çıkan iki farklı güç vardır. Biri Meryem’le müşahhas onu seven kadın; 
öteki ise nişanlısı kazada ölen ve hikayenin seyri içerisinde Meryem’e âşık olan adam, 
Savaş. Hikâyedeki Meryem karakteri masumiyeN, doğruluğu, tahammülü ve azmi 
temsil ederken Savaş haklı ö�eyi, tezcanlılığı, sadakaN, cesareN ve dürüstlüğü temsil 
eder. Yani, iyi ile kötü arasındaki ça<şma farklı kılıfları ile birlikte dizideki karakterler 
tarabndan açık ve canlı bir şekilde örneklendirilir. Ancak bu mücadele, savcının 
başarmak uğruna sergilediği entrika kabiliyeN etrabnda dönen bir diğer gergin ha�n 
gölgesinde kalır. Ona göre iyi ile kötünün mücadelesi diye bir şey söz konusu değildir 
çünkü o herkesin içinde kötülük tohumları barındırdığına inanır. Her şey bir tercih 
değil, brsat meselesidir. Meryem ve Savaş’ı iyi kılan nitelikler zamanla onları zayıfla<r 
ve bu da içlerindeki kötülüğü uyandırır. Meryem, savcının suçları karşısında sessiz 
kalarak Savaş’ı koruma çabasının masum insanların ölümüyle sonuçlandığını öğrenir. 
Benzer şekilde son birkaç bölümde, Savaş bir diğer suçluyu, babasını korumaya 
çalışırken acımasızlıkta savcıya ve zayıflıkta Meryem’e benzeme ihNmaliyle karşı karşıya 
kalır.  Savcının dünyasında yalnızca iki şeye yer vardır, ya zayıflık ya güç; masumiyete 
veya gri alanlara ise asla yer yoktur. 

Dolayısıyla, Meryem bizi hakikat ile güç arasındaki gerilim ve bu gerilimin yara�ğı 
dünya üzerine düşünmeye sevk eder. Yalnızca hakikaNn bir gün elbet ortaya çıkıp 
çıkmayacağını  değil, aynı zamanda kazanmak için bunu yapmanın gerekli olup 
olmadığını da merak etmemiz beklenir. Doğrusu, kutuplaşmış bir siyasi ortamda 
yürütülen birçok seçim kampanyasında da bu sorular temel mesele haline geldiler.  
Savcı, Meryem’i sevdiğini ya da onu beladan kurtarmaya çalış<ğını iddia ederken her 
zaman yalan söylemez. Ancak bu hamleler, hep istenen sonuca ulaşmak için yapılan 
daha uzun vadeli stratejinin birer parçası olan takNklerdir. Yalnızca gücü arzulamakla 
itham edildiğinde, esas güç peşinde olanın bu suçlamayı yapanların ta kendileri 
olduğunu söyler. Ona göre kendi kendine zengin olmuş mafyavari bir adamın oğlu olan 
Savaş kötüdür, savcı ise bu haksızca elde edilmiş güce meydan okuyan kişidir. Düşmanı 
zengindir ve onun da yap<ğı zengin olmaya çabalamak<r; düşmanı babasının 
gölgesinde yaşayan oğlu iken kendisi bu dünyada yolunu hep yalnız başına bulmaya 
çalışmış biridir.  

Savcının kendi eylemlerini açıklarken kötülüğün her an her yerde olduğunu söylemesi, 
onun dünya görüşüdür. Yani aslında inandığı daha büyük hikâyenin bir parçasından 
başka birşey değildir. Bu hikâye, kendi zekâsı ve gayreNyle hayaPa başarıyı yakalayan 
zeki ama yoksul bir çocuğun, acımasızlığı sayesinde şu anda bulunduğu konuma gelen 
zengin ve güçlü biri tarabndan engellenince ortaya çıkan bir hınç (resentment) hikâyesi 
olarak tanımlanabilir. Savcı Savaş’ı, zenginliğinin ve gücünün arkasına saklanarak kendi 
gerçek karakterini gizleme imkânına sahip olduğu için hakir görür. Savcının zengin-
yoksul ça<şmasına dair bir teorisi vardır: Zengin doğası gereği kötüyken; yoksul için 
iyilik ve kötülük önemini kaybetmişNr, zira onun dünyasında aslolan kazanmak<r. Tam 
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da bu nedenle, savcının iddiaları galip gelmeye dönük yapılan takNk hamlelerden 
ibareGr. Zenginlerin dünyası onu masumiyeNnden etmiş—Meryem’in şahsında temsil 
edilen gerçek doğası—ve onu kötü bir insan haline geNrmişNr. Şimdi zenginlerin bunun 
bedelini ödemesi gerekir. Bu, onun her brsaPa durmaksızın dünyaya haykırdığı bir tür 
kendini haklı çıkarma biçimidir. Türk melodramlarına özgü olan bu hınç formülü iki 
açıdan ilginç: Birincisi, savcıya tüm olan biteni kendi uydurduğu hikâyeye göre 
yorumlama imkanı tanır. İkincisi, bu hikâye Türkiye’deki izleyici için 1950’lerden beri 
oldukça tanıdık<r; çünkü bu tarz hikâyeler Türk film endüstrisi olan Yeşilçam 
repertuarının vazgeçilmez  bir parçasıdır (Scognamillo, 1998). Zengin ve güçlü olana 
karşı beslenen bu klasik Yeşilçam hıncı Meryem’in hakikat sonrası hikâyesine farklı bir 
biçimde hizmet eder. Zenginle fakirin arasındaki iyi-kötü dengesi, güç peşindekilerin 
birbirine oynadığı oyunlarla bozulmuştur. MelodramaNk ça<şma, ar<k güç 
peşindekilerin hâkim olduğu ve hiçbir tarabn nihai bir zafer elde edemeyeceği bir 
atmosferle başa çıkmak durumundadır.  

Ne var ki hakikat sonrası anla<nın bir sonuca varmak için gereksinim duyduğu bu 
melodramaNk bileşen, gerçek hayaPa pek de öyle işlemez. Kutuplaşmış dünyadaki 
antagonizma, bütün ça<şmaların niteliğini değişNrebilecek güçtedir. Gerçeğin peşinde 
koşanlarla gücün peşinde koşanlar arasındaki düşmanca çekişmeye örnek olarak, 
Trump’ın HaiN ve Afrika için kullandığı “lağım çukuru ülkeler” ifadesini sorgulayan 
gazeteciye verdiği yanıt gösterilebilir: “Ben, dünyada görüp görebileceğiniz en ırkçı 
olmayan insanım” (Khan, 2018). Bu ifade basitçe bir yalan olarak görülemez, çünkü 
Trump kendisini ırkçılıkla suçlayan herkesin gerçekten de ırkçı olduğunu düşünüyor 
olabilir. Trump’ın burada yap<ğı şey, ırkçılığı tanımlayan ortak zemini reddetmekNr. Bu 
ortak zemin, hakikat peşindekilerin, dünyaya dair ortak bir dil kullanabilmek için 
zaman zaman bazı hikâyeleri yok saydıkları bir zemin olarak tarif edilebilir. Yani eşitlikçi 
söylemlerin belirli ırkçılık biçimlerini görmezden gelmesi gibi. ElbePe Trump bir ırkçıdır 
ve ırkçılığı reddetmesi de bir oyun hamlesidir. Düpedüz bir yalan ile hakikat sonrası 
beyan arasındaki ayrımı ortaya koymak o kadar kolay değildir. İyi ile kötü arasındaki 
ebedi savaşa yoğunlaşıp, bazı gerçekleri yok saymak pahasına hakikaNn peşinde mi 
kalacağız yoksa gücün gerçekliği karşısında sürekli kaybetmeye mahkûm beyhude bir 
çaba içerisinde miyiz? Aslında temel gerilim oyun kurucularla sıradan oyuncular 
arasında. Sıradan oyuncular hakikaN ararken dahi oyunun mekaniğine çekilirler. Oyun 
kurucular, yani güç peşinde koşanlar ise en az bir adım önden gidebiliyorlar. Tıpkı 
Trump ve onun gibi olan başkaları gibi, savcı da güç peşinde koşarak ve agonizmi 
mümkün kılan öncülleri göz ardı ederek basitçe dünyanın agonisNk siyaseNne 
başkaldırmaktadır. Aslında,  dünyanın ona borçlu olduğu şeyin peşinde çünkü onu en 
başından beri dışlayan yine bu dünyaydı. Bu da gerek siyasetçi gerekse de hikâyenin 
kahramanı olsun, siyasePeki ve dizilerdeki bu aktörleri hakikat arayışının olduğu bir 
dünyada yalancı olmaktan ziyade, sonu olmayan bir oyunun kurucuları haline geNrir. 
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Savcı, güç peşinde koşanların yardımıyla, sonunda kendisini ölmüş gibi gösterebiliyor ki 
bu da kendi tabiriyle onu bir hayalete dönüştürüyor. O hayalet olmayı seviyor; bu onu 
daha nüfuz edebilir hale geNriyor, atmosferin daha bir parçası kılıyor. Meryem için ise 
o tekinsiz bir varlık, her harekeNni amansızca takip eden bir göz, etrabndaki her şeyde 
bir hesap, bir plan olduğunu düşündürten bir his. Meryem çok iyi tanıdığı bu varlıktan 
oldukça rahatsız.  Hakikat sonrası, belki oyuncular için bir oyundan ibaret olabilir ama 
aslında her karşı karşıya gelişin içine işleyen bir atmosfer, belirli bir içerikten ziyade 
bulan<ya sebep olan bir his yara<yor.   

Atmosfer Olarak Hakikat Sonrası 

Popülist diktatörlerin seçimle ikNdara geldikleri bir dünyada bulan< hissi her yere 
yayılıyor. Dünyanın çivisinin çık<ğına, her şeyin eski anlamını yiNrdiğine, kavramların 
ar<k her anlama gelebileceğine ve her türden adaletsizliği meşru kılacak daha büyük 
bir hikâyenin her zaman yazılabileceğine dair bir hisse dönüşüyor. Dünyanın dört bir 
yanından birçok yorumcu bugün, “Her şeyi söyleyebilirsiniz. Gerçeklikler 
yaratabilirsiniz” (Pomerantsev ve Weiss, 2014) algısını paylaşıyor. 

Reklamlar kavramları isNkrarsızlaş<rmanın en gündelik örnekleridir. Toplu taşıma 
araçlarında yayın yapan ve dolayısıyla İstanbul trafiğinde uzun vakit geçirenler için 
mecburi bir mecra olan İstanbul’un televizyon kanalı Modyo TV’nin sloganı, 
“İstanbul’un en popüler televizyonu”dur. Bir mücevher firması ürünlerini, “Pırlanta her 
kadının hakkı” sloganıyla satar. Bu örneklerin birinde popüler kavramı anlamından 
sap<rılırken, diğerinde hak ile imNyaz arasındaki ayrım aşındırılmaktadır. Tıpkı 
insanların birbirlerinin dillerini anlamadıkları bir ortamda olduğu gibi, ortak bir 
kavramsal haritanın kayboluşu, anlamlı diyaloglar kurmayı zorlaş<rmaktadır. 

Hakikat sonrası bizlere herhangi bir temsil eyleminde,  gösteren (signifier) ile 
gösterilen (signified) arasında her zaman var olan boşluğun kabul edilebilir sınırların 
ötesine geçecek kadar büyüdüğü bir işleyiş biçimi sunar. Roland Barthes’ın formüle 
eGği şekliyle, gösterenle gösterilen arasında kurulan ilişkiyi tarihsizleşNrerek daraltan 
mit kavramının aksine hakikat sonrası, bu ilişkiyi geri dönülemez şekilde bozar. Hakikat 
sonrası dünyada söylem ancak bir oyun işlevi görür. Şayet Barthes’ın tarif eGği mit 
hakikaN garanN etmeyen bir değer ise, hakikat sonrası dediğimiz işleyiş biçimi hakikat 
meselesine hiç bulaşmadan duygusal değer üreNr.. Hakikat sonrası oyunların 
oyuncuları birbirlerini, militarist terminolojiyle “algı operasyonu” dedikleri şeyi 
yapmakla suçlarlar. 

Bu operasyonlar iki farklı evrenselciliğe dayandırılmaktadır. Diğer bir deyişle hakikat 
sonrası dünyada, zıt hakikatler antagonisNk bir ça<şmaya girerler. İstanbul’da 
düzenlenen bir atölye çalışmasında, ÉNenne Balibar (2018) dindarlığın evrenselciliği ile 
sekülerizmin evrenselciliğini, dünyanın her yerinde geçerli olan temel bir gerilim 
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ha�nın yansıması olarak tarif eG. Dindar olanla seküler olan, milli olanla evrensel 
olan, ilerici olanla muhafazakâr olan veya başka hakikat iddiaları arasındaki mücadele, 
bu kavramların anlamları üzerinde ortaklaşmaya dönük bir uzlaşma sağlanamadığı 
müddetçe, ar<k eskisi gibi sürdürülemez. ElbePe ortaklaşmaya dönük bir uzlaşma, 
bazı bilgileri ya da anla<ları susturmakla mümkün olur. Bu mücadelelerin “kullanışsız 
diye diskalifiye eGği” (Foucault, 2003, s. 7) susturulmuş bilgiler, örneğin 
Cumhuriyet’in gerçekliğine meydan okumak üzere, geri dönmektedir. Bu nedenledir ki 
Avrupalı ve Kemalist tahayyülde Kızıl Sultan olarak bilinen Abdülhamid’in cesur ve 
merhametli bir lider olarak yeniden dirilNlmesi  veyahut daha önce milli anla<larda 5

yer almamış, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı askerinin Britanya ordusuna karşı bir 
zafer elde eGği Irak’taki küçük bir kasabadan adını alan Kut’ul Amare muharebesinin 
birden anılmaya başlanması, <pkı klanların ölümcül antagonisNk mücadelelere 
girişNkleri Game of Thrones dizisinde olduğu gibi, güç uğruna sonu gelmez bir 
çekişmenin içerisindeki yerlerini alıyorlar. 

Dünyada manaya dayanak oluşturan aşkın hakikaNn önemini yiNrmesiyle, farklı çağlara 
ait olduğu düşünülen hakikatler eşzamanlı olarak sahneye çıkar ve antagonisNk bir 
mücadele içerisine sokulurlar. Bu, hakikat iddiasının yeryüzünden tamamen silindiği 
anlamına gelmez ama ar<k farklı hakikat iddiaları arasında hangisinin doğru olduğuna 
karar verecek evrensel bir ölçek, tekil bir ölçüt kalmaz ve böylece “her şey mübah” 
algısı oluşur. Bu açıdan, bu antagonisNk rekabet, iyi ile kötüyü birbirine zıt iki kutup 
olarak tarif eden evrensel hakikate dayalı melodramaNk ça<şmadan ayrılır. 
MelodramaNk bir ça<şmada, iyinin konumunu işgal eden her kimse kötüyü yenmek ve 
böylece ahlaki düzeni sağlamak zorundadır. Bu formül, seküler ama aynı zamanda 
dünyanın haline dair tüm yaygın dini anla<lar tarabndan ortak kabul görmüş olması 
hasebiyle hegemonik olan aşkın bir hakikate dayanmaktadır.   

Böylece ortaya çıkan rotasızlık atmosferinde, güç herhangi bir hakikaN isNkrara 
kavuşturan tek vektör haline gelmektedir. Atmosfer derken, bu rotasızlığın her türden 
eyleme ve hissiyata nüfuz eden duygusal yapısını kastediyoruz. Açıkca tanımlanmış 
hakikaNn üzerinin bu şekilde örtülmesi emniyetsiz bir dünya yara<yor. Yaygın 
anla<ların ve siyasi söylemlerin iyi ile kötü ölçütünden ayrılmasıyla ortaya çıkan bu 
duygu hali, gücün manayı belirlemesine ve dünyayı kontrol al<na almasına müsaade 
etmektedir. Şayet Jacques Rancière’in de (Rancière, 2010, s. 107) söylediği gibi, siyaset 
bugün bir emniyetsizlik oyunuysa, oyunu oynamaya yarayan pullar da yalnızca 
oyundaki bir konumu desteklemek için kullanılan hakikat sonrası parçalardır. 

Türkiye’de televizyon, bu oyunun tüm çetrefilliğiyle sergilendiği bir sahne haline geldi. 
Prime-Nme’da yayınlanan tarihsel dizilerin sayısında yaşanan patlama bunu 

 II. Abdülhamid, muhafazakârlar tarabndan uzun yıllardır onu gerici ve bağnaz bir sultan olarak gören Cumhuriyetçi 5

laik tarihsel anla<ya karşı bir sembol olarak kullanılmaktadır. Kısakürek (1965) oldukça etkili olmuş kitabında II. 
Abdülhamid’i Türkçü milliyetçi ideolojileri İslami dille birleşNrme maksadıyla kullanmış<r.
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göstermektedir. Osmanlı’nın geçmişini konu alan ve hakikaN anla�klarını iddia eden 
kurgusal hikâyeler, bu hikâyelerin hem bugünün hem geçmişin gerçeği olmasını 
arzulayan bir izleyici kitlesi yara�. Bu diziler Türkiye’de çok tanıdık olan milliyetçi bir 
kurgu doğrultusunda tarih yazma işine girmiş durumdalar: “Dünya alem ezelden beri 
hep bize karşı ama biz cesareNmiz, inancımız ve dayanışmamız sayesinde hep var 
olduk.” Dünyanın başka yerlerinde de “geçmişi şimdiki amaçlar için kullanışlı hale 
geNren” tarihsel anla<lar mevcuPur (Kolesnikov, 2017). İçerdeki ve dışardaki 
düşmanların gizli planlarını ön plana çıkaran Türk tarihi dizileri, günümüzdeki 
mücadeleleri ebedi milli hakikatler haline geNren bir geçmiş inşa ediyorlar. Öyle ki, 
düşmanlarının Türkiye’nin büyüklüğünü çekemediklerini savunan cumhurbaşkanı, bu 
tezini desteklemek için II. Abdülhamit (1876-1908) dönemini anlatan ve devlet 
televizyonunda yayınlanan bir diziye başvuruyor: “Tarihimizi de bilelim,” diyor. 
“Payitah< izliyorsunuz değil mi? Orada görüyorsunuz”.  Kurmaca, bugünün hizmeNnde 6

kullanılmak üzere tarihe kaynak teşkil edecek hale geldiyse, o zaman kesinlikle bir 
hakikat sonrası çağdayız demekNr. Gerek geçmiş hükümdarlar gerekse bugünün 
siyasetçileri, onları zalim gibi gören “millet düşmanları”nın aksine merhametli ve 
tutkulu yöneNciler olarak sunuluyorlar. Kelimelerin anlamını yiNrmesi ve tarihin 
isNkrarsızlaşmasıyla antagonisNk kültürel düşmanlıklar ve siyasi kutuplar yara<lıyor. 

SiyasePe ve anla<larda oyunların kurduğu dünyada hakikat arayışı durunca, tarafları 
karşıtlıkları üzerinden ortak bir zemine yerleşNren aşkın dünya da kayboluyor. Her 
anla<nın bir sonu olsa da iç ferahlamasını sağlayan asıl şey melodramaNk çözülmedir. 
Melodramdan yoksun oyunlarda veyahut siyaset dünyasının oyunlarında, hikâyelerin 
sonu çoğunlukla izleyiciyi/seçmeni bir güvensizlik duygusuyla baş başa bırakır. Bu 
sonların vaat eGği tek şey yeni anla<lara ve tercihlere duyulan doyumsuz bir 
ihNyaçtan başka birşey değildir. Ne var ki bu yeni tercihler, güvensizlik duygusunu 
hiçbir şekilde hafifletmeyecekNr. Bu yüzden yeni diziler, <pkı yeni siyaset gibi hızlıdır, 
oysa melodramların kişinin ruh halini, duygularını ve hakikatleri yerli yerine koyması 
uzun zaman almaktadır.  HaPa bir adım daha ileri gidip, Ne�lix gibi küresel ekranlar bir 
tarafa, Türkiye’deki televizyon ekranlarında yeni dizilerin yayınlanıp yayından kalkma 
hızının dünyada sürekli değişen siyasi gündemin hızıyla yarış<ğını söyleyebiliriz. Bunun 
sonucunda ortaya çıkan belirsizlik ve güvensizlik, Duclos’un (2017) dijital hızda yaşam 
diye tanımladığı hale benzemektedir. 

Oyunbaz İzleyici 

Oyun türü, gerek meNn yazarına gerekse izleyiciye melodramın mümkün kıldığından 
daha farklı özne konumları açmaktadır. Melodramda, meNn yazarları senaryonun 

 “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Tarihi bilmek için Payitaht Abdülhamid’i izleyin.” TRT Haber. 6

www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-recep-tayyip -erdogan-tarihi-bilmek-icin-payitaht-abdulhamidi-
izleyin-345026.html.
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izleyicileri doğru bildikleri yöne sevk edeceğine inanırlar. Başka bir deyişle, melodram 
yazarı, Rancière’in (2009) izleyici kitlesini eğiNme muhtaç kara cahiller olarak görüp 
yara<cılığını elinden alan (stulNfying) öğretmenin konumundadır. Bu, aslında 
Türkiye’deki birçok televizyon eleşNrmeninin dizileri yorumlarken düştüğü bir 
konumdur: ideolojiyi veya manayı yargılamak. Başka bir deyişle, yazar da eleşNrmen 
de melodram izleyicisinin kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı adaleNn yanında 
olmasını beklemişNr. Ayrıca, tüm bu karşıtlıklar içerisinde gidilecek doğru yolu 
bulmanın kolay olacağı da varsayılmaktadır.  

Herkesin kendi doğrusunun gerçek olduğuna körü körüne inandığı bir dünyada—
kısacası hakikat sonrası dünyada— ne meNn yazarı ne de izleyici için bu yol ar<k o 
kadar açık değil. Dizi izleyicilerinin sosyal medyadaki yorumlarının gösterdiği gibi, 
bugün bir diziyi çok farklı konumlardan izleyebilirsiniz. Bazıları melodram izleyicisi 
konumundan bakıp kadın ve erkek kahramanların kazanmasını ve sonsuza dek bir 
arada yaşamasını isterken; bazıları ise MiPel’in (2015) “forensic viewer” dediği, 
tahkikatçı bir izleyici konumundan hikâyenin iyi kurgulanıp kurgulanmadığını, hangi 
entrikanın diğerine üstün geleceğini, veyahut meNn yazarının izleyicisini kandırmak mı 
yoksa onlarla oynamak mı istediğini görmek isterler. Bu liste daha da uza<labilir çünkü 
bu dizileri izlemenin birçok yolu olduğu gibi, eleşNri ve yorumları diğer izleyicilerle ve 
yapımcılarla paylaşmayı mümkün kılan pek çok medya teknolojisi mevcuPur. Bu 
nedenle, Meryem’in senaryosu, izleyicileri neredeyse senaristle boy ölçüşecek şekilde 
ipuçlarını takip ederek muammaları çözmeye teşvik ediyor.  Savcının ince zekâsı ve 
hünerleri karşısında şapka çıkarmaları ve kahramanın körlüğü ve kötü karakterin 
kurduğu tuzaklara kolayca düşmesi karşısında çileden çıkmaları isteniyor.  

Günümüz izleyicileri her şeyin ötesinde seslerini duyurma ve fikirlerini ifade etme 
imkânına sahipler. İzleyiciler, senaryo yazarlarının sosyal medyadan diziyle ilgili 
görüşlerini takip eGklerini görmekten çok hoşlanıyorlar. Hikâyenin nasıl devam 
edeceği yönünde senariste tavsiyede bulunabiliyor, herhangi bir sekansı ihNmal dışı 
veya bağlam dışı gördükleri zaman iNraz edebiliyor ve hikâyede iyi bir ters köşe 
yaşandığında veya şık bir yorum ka<ldığında alkışlayabiliyorlar. İzleyicinin bu türden bir 
diyaloga dahil edilmesi sayesinde, akNf yazar/oyuncu ile yara<cılığı yok edilmiş pasif 
seyirci arasındaki karşıtlık açıkça yıkılmış oldu.  Sadece anla<nın sınırları içinde kurulan 
hakikatlerin (örneğin Savaş’ın hakikaNne karşı Savcı’nın hakikaN) bir tercih konusu 
olduğu bir dünyada izleyici de istediği kadar akNf ya da pasif olabiliyor. Hakikat sonrası 
dünya, oyunlara meraklı bir izleyici kitlesi olduğu sürece biteviye sürüp giden ve 
aslında bir sona varmayan oyun türünde hikâyeler üreNyor.  

Bu oyun dünyasında, bir hikâyenin değeri sahip olduğu izleyici sayısıyla ölçülmektedir. 
Bu, hangi dizinin ne kadar süre yayında kalacağının izleyici sayısıyla belirlendiği, yani 
son sözü reyNngin söylediği bir dünyadır. Tıpkı seçim sandıklarının tabi olduğu kriterler 
gibi, kültürel ve siyasi otoritelerin belirlediği ve zaman zaman da değişNrdiği izleyici 
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kategorilerine ve ölçeklere göre belirlenen reyNng oranları, yine <pkı seçim sandık 
sonuçları gibi, dizilerin yayınlandığı günün ertesi çeşitli sosyal medya pla�ormlarında 
yayınlanır. Her iki durumda da kıyasıya karşılaş<rma ve rekabet esas<r. Ne kadar 
reklam alınacağına dair bir gösterge olan reyNng rakamları nihayeNnde güç ile 
piyasalar arasındaki bağlan<yı kurar; yani hangi hikâyelerin dolaşımda kalacağı, hangi 
metaların dolaşımda olduğuna bağlı olarak belirlenir.  Başka bir deyişle, kültürel 
poliNkalar eş zamanlı olarak ekonomiyi ve yöneNm şeklini de düzenleyen poliNkalar 
haline gelirler. 

Televizyon, izleyicilerin seçmen ve tükeNci haline geNrildiği bir vasıtadır çünkü nüfusun 
büyük çoğunluğunun siyasePen haberdar olmasına ve tükeNci mallarını arzulamasına 
hizmet eden şey bu ekrandır. Aynı zamanda seçmen ve tükeNci de olan bu izleyici 
kitlesi, birbirini tekrarlayan anla<lar üzerinden piyasanın ve siyaseNn hem öznesi hem 
de nesnesi kılınmaktadır. Bu hikâyeler, sa�kları Ncari veya siyasi ürün hakkında açıkça 
bilgi vermezler. Bunun yerine ekrana, izleyiciyi harekete geçirecek bir deneyimi 
yansı<rlar. Dizi izleyicisini, tükeNciyi ve seçmeni birbirinden ayıran net sınırların 
olmayışı, bu üç konumu da aynı duygusal söyleme maruz bırakır. Siyasi parN tanı<m ve 
propaganda videoları, kâh tarihi dizileri kâh aşk dizilerini taklit ederken, reklamlar da 
sa�kları mobilyayı bir çocukluk aşkı senaryosuna bağlayabilirler.  Televizyonda 7

kullanılan bu anla< biçimlerinin etkisi sosyal medyaya bak<ğımızda açıkça görülür. 
Televizyon dizileri üzerine yorum yaparken kullanılan dil ve duygu yapısı siyasi olayları 
yorumlarken de kullanılır ve televizyonda verilen hikâyelerin diliyle, tonuyla ve 
söylemsel yapısıyla benzerlik arz eder. 

Meryem gibi başka pek çok dizinin içerdiği anla<lar, siyasi tar<şmaların yapılma ve 
anlaşılma biçimlerini gündelik hayat düzleminde yeniden kuran analojilerdir. Yani 
diziler siyaseN gündelik hayata tercüme eder. Nasıl ki Meryem’in savcısı eylemlerini 
zenginler tarabndan haksızlığa uğra<ldığını iddia eden büyük hikâyeyle açıklıyorsa, 
seçmenler de  iyilik, adalet gibi değerler için sandığa gitmek üzere harekete geçseler 
bile sonuçta güce oy veriyorlar. Bu açıdan demokrasi oyununun kurgusu dizi 
kurgusuna benzer. Hem milleNn geçmişini anlatma iddiasıyla yapılan tarihi dizilerde 
hem de bugünü konu alan savaş ve özel harekat dizilerinde, senaryolar hükümePeki 
siyasi parNnin öngördüğü siyasi olayların bir yorumu olarak yankı bulur.  Adaletsizlik 
hikâyeleri, güce hizmet eden bir millli gurur hikâyesine tahvil edilirken; gerçek bir 
adalet ihNmali de daha büyük bir hakikate feda edilir.  O halde ikNdar kimdeyse, o 
büyük hakikaNn nerede ya�ğını da göstermesi gerekir. Bu hakikat iddiasına en yaygın 
haliyle “büyük resmi görmek” denir. O büyük resmi kim çizerse, hakikaN de o 
belirlemiş olur. Nitekim, “hayat bir film değil, geleceğe cüret et” başlıklı siyasi parN 

 Bu yeni reklam türü izleyiciyi belirli bir duyguya sabitleyen başlıklara sahip. Örneğin, bkz. Enza Home 2008 (bir 7

mobilya reklamı) (Enza Home | #EnGüzelAşklara 2018 Yeni Reklam Filmi, 2018) ve AkparN 2017 (siyasi reklam) 
(Hayat Bir Film Değil Geleceğe Cüret Edin, 2017).
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videosu buna iyi bir örnekNr.  Benzer şekilde, Sismondo (2017) Trump’ın Birleşik 8

Devletler’de aldığı oyu, destekçileri Trump’ı ciddiye alırken rakiplerinin onun ağzından 
çıkan kelimelere takılmalarına bağlayarak açıklamış<. “Geçenlerde,” diyor Sismondo, 
“Trump’ın sinirlenen sözcüsü Kellyanne Conway bir muhabire: ‘Neden her şey yüzeysel 
değerlendiriliyor?... Onun kalbinin içindekilere bakmaktansa sürekli ağzından çıkanlara 
bakıyorsunuz.” Dolayısıyla hakikat, kelimelerle izi sürülecek nesnel bilgilerde değil, 
Trump’ın gönlünde yatar. İşte Savcı da Meryem’den, “kalbinin içindekilere” bakmasını 
isNyor. İzleyici/seçmen de sonunda, <pkı Meryem gibi, milleNn özünün nerede 
olduğuna işaret eden siyasi anla<ların seyircisi, kurbanı ve yargıcı olmaya davet 
ediliyor. Dolayısıyla, siyaset dilinde kendisinden “sıradan adam,” “sokaktaki adam,” 
veya “sessiz çoğunluk” diye bahsedilen izleyiciler/seçmenler <pkı dizilerdeki oyunlara 
ka<ldıkları gibi, seçim oyununa da ka<lıyorlar. İşte o zaman izleyicinin, seçmenin ve 
tükeNcinin özne konumları mukayese edilebilir bir benzerliğe bürünüyor. 

Sonuç 

Melodram ve oyun unsurlarını bünyesinde bir araya geNren karma tür, şimdilerde 
Osmanlı’nın geçmişini metheden tarihi dizilerde veya teröristlere karşı savaşan özel 
kuvvetleri konu alan savaş hikâyelerinde bir hayli yaygın. Meryem, güç peşinde koşan 
bir vicdansız olduğu ortaya çıkan savcının, kendi kurbanlarından biri tarabndan inNkam 
amacıyla öldürülmesiyle sona erdi. Yap<ğı kötülüklere geNrdiği açıklamalar kabul 
görmedi ve melodramaNk hakikat galip geldi. Tıpkı Meryem gibi, yeni tarihi dizilerin ve 
savaş dizilerinin tamamı iyi tarabn zaferiyle sonuçlanıyor ama Meryem’in aksine bu 
diziler olan biten kötülüğe bir açıklama geNrme gereği dahi duymuyorlar; kötülüğe 
karşı savaşırken düpedüz oyunlara başvuruyorlar.   

Türler bu şekilde harmanlanarak anla<ları, özne konumlarını ve dünyanın büyük 
hikâyelerini küçük hikâyelerle ilişkilendiren siyasi söylem biçimlerini birbirine 
karış<rıyor. MelodramaNk tür hakikaNn peşinde geçen bir dünyayı resmeder; güce 
olan güdünün romanNk ve gerçeklikten uzak görüp alaya aldığı bir dünyayı. Buna 
karşın güç peşinde koşulan dünyada söylenen her yalan,  güç peşinde koşanı galip 
kılacak başarılı bir hamleyle ve karşı hamleyle anlam kazanıyor. Hem dizilerde hem 
gerçek dünyada anlam sonsuz biçimde değişkendir ancak hakikat, tar<şarak bir orta 
yol bulmaya açık değildir çünkü bu tür bir uzlaşma halini mümkün kılacak ortak bir 
zemin dahi kalmamış<r.  Hakikat sonrası dünya kendine gayet uygun bir hikâye 
anlatma biçimi bulmuştur.  

Hakikat sonrası dünyada ar<k ilerleme, sekülerizm veya özgürlük gibi evrensel 
anlamlar üzerinde bir mücadeleye imkan kalmadı. Onun yerine, tüm bu büyük 
mevzular boyutça küçüldü ve savaş makinelerinin birer parçası haline geldiler. Sonuç 

 Bkz. AkparN 2017. 8
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olarak, bir büyük hikâyenin küçük hikâyelere baskın geldiği ve zorunluluğun daima 
tercihlerden daha belirleyici olduğu bir güvensiz atmosfer yara<ldı.  

Bu bağlamda al< çizilmesi gereken bir takım ayrımlar var. Hakikat sonrası denilen, 
basitçe bir bakış açısı ya da bir siyasi konum değildir. Dünyanın haline dair belirli bir 
içerik ya da önermeler bütünü de değildir. Kimin galip veya mağlup olduğuna dair, 
böyle bir bakış açısı ya da içerik aracılığıyla geNrilen bir çıkarım da değildir.  Bu yüzden 
oyun türündeki dizilerde iyinin veya kötünün kazanmasını sağlayacak olan şey belirli 
bir içerik değil herhangi bir karşılaşmadaki hamledir. Tam da bu nedenle, herhangi bir 
eylemin veya ifadenin anlamı, ana karakterin çizdiği büyük resme ya da başka bir 
deyişle, onun “kalbinin içindekilere göre” değerlendirilmelidir. Böylelikle bütün taraflar 
başka bir tarab haksızlık yapmakla itham edebilirler. Hakikat sonrası dünyada, Luc 
Boltanski’nin (2012, s. 14) “bireyin üstünde ve bireyler arasında eşitliği tesis edecek bir 
ortak iyinin tanımlanması gerekir” şeklinde tarif eGği adil yöneNm biçimi ar<k yok 
çünkü bugün ortak iyinin tanımı üzerinde dahi bir fikir birliği yok. Haklı olmanın bir 
ölçütünün olmadığı bir dünyada, Kudüs Pla�ormu tarabndan kullanılan, “güçlü olanın 
haklı olduğu değil haklı olanın güçlü olduğu bir dünya,” sloganı, hakikat sonrası oyunu 
ustaca oynayabilmek içindir.  Meryem’deki savcı da haklı olduğu için güçlü olmak 9

istediğini iddia ediyor çünkü adalet onun yanında olmalı, oysa zenginlerin haklı olarak 
görülmelerinin tek nedeni güçlü olmaları. İşte bu noktada melodram devreye giriyor, 
savcıyı kötü karakter ilan ediyor ve aşıkları gücü ele geçirmek yerine yalnızca hakikaNn 
peşinden giden karakterler olarak tanımlıyor. 

Hakikat sonrası oyunun oyuncuları senaristlerden veya siyasetçilerden ibaret olmayıp 
izleyicileri de kapsar. Bu izleyici kitlesi daha önce hiç olmadığı kadar oyuncu haline 
gelmiş olup bir dizinin yapım aşamasında olduğu kadar ülkenin yöneNm biçiminin 
belirlenmesinde de, haPa kişiye göre özelleşNrilmiş metaların üreNminde de görev 
üstlenmektedir. İzleyici kitlesinin aynı zamanda seçmen ve tükeNci olması; dolayısıyla 
izleme eyleminin her türlü değerlendirme ve konuşma eylemine eşlik etmesi, kültür 
alanı ile poliNka alanı arasındaki benzerlikleri belirgin hale geNrir. Böylece, gündelik 
kültür ile yüksek poliNka birbirinin projelerini mümkün kılar. Oyun türü siyasete ve 
televizyona hâkim olduğunda, gücü elde etme arzusu ön plana çıkar ve seçmenler 
izleyerek veya güç peşindekilere oy vererek güç arayışına girmeye davet edilirler. Arap 
Baharı’ndan bu yana, devletler dijital teknolojinin ve sosyal medyanın ortaya çıkardığı 
akNf ama asi seyirci kitlesinin oluşturduğu tehlikenin farkına tamamıyla varmış 
durumdalar. Bu ka<lımın devletler için oluşturduğu tehlike bugün sansür ve karşı 
söylem üreNminin çeşitli karışımları aracılığıyla bertaraf edilmeye çalışılıyor. Ancak her 
şeyden önce, bize göre, oyun türündeki anla<lar sayesinde kitleler harekete 

 Kudüs Pla�ormu, Türk Cumhurbaşkanlığı’nın himayesi al<nda bir grup kadın gazeteci tarabndan kurulan bir 9

inisiyaNf. Bu pla�orm, İslam ve Osmanlı tarihindeki özel yerine vurguyla, Kudüs için farkındalık oluşturmak amacıyla 
çeşitli medya kampanyaları, sanat ve spor etkinlikleri düzenliyor. Daha detaylı bilgi için bkz. kuduspla�ormu.com.
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geçirilebiliyor veyahut kontrol al<nda tutulabiliyor. Mesela 2016’da darbe 
teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi sokağa çağrılmaları mümkün 
olduğu gibi, gündelik hayat devam ederken de Diriliş Ertuğrul’un veya Payitaht 
Abdülhamid’in tadını çıkarabiliyorlar. 

İngilizceden çeviri: Deniz Boyraz 
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Başka Yolları  
Meltem Ahıska ve Saygun Gökarıksel'in Raja Shehadeh ile Mülakae; 19 Ocak 2019 

Meltem Ahıska: Dilerseniz, genel bağlam ile başlayalım. FilisNn’deki işgali, özellikle 
hukuk ile olan ilişkisini nasıl değerlendirirdiniz? 

Raja Shehadeh: FilisNn’in işgali, bir işgalden çok daha fazlasıydı. İsrail’in durumunu 
özel kılan şey, sahip oldukları köken miN. Pek çok ulus için alışılmadık bir durum değil 
bu, fakat İsrail’in miNne göre İsrailliler, kendilerine ait topraklara, bir zamanlar üstünde 
yaşadıkları, sonrasında yaklaşık iki bin yıl terk eGkleri topraklara döndüler ve ar<k 
buradalar. İsraillilerin dönüşünden önce burada yaşayan bütün halklar geçici kabul 
edildi. Gerçek hakları yoktu. İsrail’in resmi poliNkası, bölgeden zorla uzaklaş<rdıkları 
insanları inkâr etmeye dayanıyor. 1948’deki zoraki göçlerin ardından İsrailli yasa 
koyucular, sürülen FilisNnlilerin mülklerine el koymak için hukuksal yöntemleri 
kullandılar. 

1948’i ve 1967’yi birbirinden ayrı tutmalıyız. 1948’de hukuku kullanarak, FilisNnlilerin 
geride bırak<kları topraklara gaiplere ait mülk adını verdiler. Gaiplere ait mülkler, 
ça<şma sona erene dek İsrailliler tarabndan idare edilecekN. Sonra, başka bir değişiklik 
daha yapmaları gerekNğini fark eGler ve Kalkınma Yasası adını verdikleri bir yasa daha 
çıkardılar. Bu yasa, İsrailli vasinin toprağı ‘kalkındırmasını’ sağlayacak<. Topraklar, güya 
gaipler adına himaye al<nda tutulacak<. Bu sistem, toprakları kendilerininmiş gibi 
kullanmalarına imkân tanıdı. İsrail, toprakların %96’sının devlete ait olduğu bir ülkeye 
dönüştü. Bu ‘kamu arazileri’ yalnızca İsrailli Yahudiler tarabndan kiralanabiliyordu. 
Böylelikle devlet, toprağın idaresinde büyük güç kazandı. FilisNnli çiwçilere ait 
toprakların çoğu, işlemeleri için İsrailli Yahudi çiwçilere devredildi. Sonuç olarak, 
çiwçiler oldukça güçlü bir lobiye dönüştüler. Bu durum suyun nasıl paylaş<rılacağı 
konusunda önemli bir fark yara<yordu, çünkü çiwçiler, su için ödedikleri parayı 
mümkün mertebe düşük tutabilmek için lobicilik güçlerini kullanıyorlardı. Mesela 
çiwçiler, turunçgiller gibi çok su isteyen bitkiler yeNşNriyorlar. Bu da demek oluyor ki, 
İsrail ihraç eGği her portakal, her greyfurtla birlikte su da ihraç etmiş oluyor. Kurak 
topraklar için hiç de makul bir durum değil bu, fakat değişikliğe de gidemiyorlar, çünkü 
lobi fazla güçlü. Toprakların 1948’deki hali hakkında pek çok şey daha söylemek 
mümkün. Fakat işin özü şu ki, İsrail hukuku kullanırken daima dikkatli davranmış ve 
tutarlı biçimde ilerleme kaydetmişNr. Hiçbir şey rastgele değildir. Her yasayı, bir önceki 
yasanın üstüne kurarlar ve eğer varmak istedikleri bir sonuç varsa, bunu mutlaka 
yasalarla ifade ederler. İsrail için büyük bir avantajdı bu, çünkü yolsuzluğun daha az 
olacağı anlamına geliyordu. Söylemleri tutarlıydı, diyelim. Tabii burada söylem 
kelimesini epey geniş anlamda kullanıyorum. Ama daima sırtlarını dayayabilecekleri 
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bir söylem vardı; bu sayede bir adımdan diğerine nasıl geçNklerini açıklayabiliyorlar, 
ötekilerin haklarını gözeGklerini söyleyebiliyorlardı. ElbePe yürürlüğe soktukları bu 
kanunların, uluslararası hukuk ile her zaman tutarlı olmadığını söylemeye gerek bile 
yok. 

1948 böyleydi. 1967’de ise durum tamamen farklıydı, çünkü FilisNnliler bölgeyi terk 
etmediler. Bazıları giG, bazıları gitmeye zorlandı, fakat çoğunluk kaldı. Yalnızca Ba< 
Şeria’da bile 370 iskân edilmiş kasaba vardı. Her kasaba toprakla çevriliydi ve çoğu 
tarım yapmaya uygundu. İsrail’in yap<klarının, 1948’deki gibi yanlarına kâr kalacağını 
hayal edememişNk, çünkü bu defa bizler buradaydık. El koydukları toprakları yalnızca 
Yahudi yerleşim birimlerine tahsis edip de paçayı nasıl kurtarabilirlerdi ki? Fakat 
yap<kları tam olarak bu oldu ve bunu başarmalarını sağlayan süreç insanı hakikaten 
hayrete düşürüyor. Bu süreç, yasalarda yapılan pek çok değişikliği içeriyor. Söylediğim 
gibi, her şey daima yasalarda belirNliyor. İnsan hakları örgütümüz Al-Haq’takiler 
olarak, olup biteni takip edebilmemizin, açıklayabilmemizin, hakkında yazabilmemizin 
sebebi de bu. İsrail bunları gizli kapaklı yapmadı, hepsini askeri kararnamelerle 
yap<kları değişikliklerle ifade eGler. 

Bugün, 1770’in üstünde askeri kararname var ve bu kararnamelerin her biri, yapmak 
istedikleri şeyi açıkça ortaya koyuyor. Ülkenin dışındaki FilisNnliler, FilisNn Kurtuluş 
Örgütü bu durumu hep geçici olarak değerlendirdi. “Geri döndüğümüzde ve toprakları 
özgürleşNrdiğimizde, bu askeri kararnameleri ortadan kaldıracağız.” diye 
düşünüyorlardı. Bu yüzden biz, işgal edilen bölgelerde etkinlik gösteren bir insan 
hakları örgütü olarak bu kararnameleri araş<rıp irdelerken, yap<ğımız işi doğrusu pek 
de önemli bulmamışlardı. Ciddiye almadılar. Fakat şunu söylemem lazım: 1980’de Bae 
Şeria ve Hukukun Üstünlüğü adında küçük bir kitap yazmış<m ve burada söz konusu 
kararnamelerin mülkiyet gibi, hareket hakkı gibi, eğiNm gibi haya<n pek çok yönünü 
nasıl etkilediğini anla�m. Basit bir şeydi. Bu askeri kararnameleri bulmanın ne kadar 
zor olduğundan bahseGm, çünkü İsrail bu meNnleri basıp yetkililere teslim ediyor 
olmasına rağmen, asla derlemiyordu. Eğer mesleğe yeni başlamışsanız ve bu yasaları 
elde etmek isterseniz, yapamıyordunuz. Bu kararnameleri bir, belki iki yaprak kâğıda 
basıyorlardı ve bir nüshasını avuka<n odasına bırakıyorlardı. Bazı avukatlar bu kağıtları 
müsvedde olarak kullanırlardı. Derlenmedikleri için, herhangi bir yerden sa<n almanız 
da mümkün değildi. Bu da pek çok yasanın gizli olduğu anlamına geliyordu, çünkü 
erişime açık değillerdi. 

1979’da hukuk eğiNmimi tamamlayıp memlekete döndüğümde, babam benden bir şey 
rica eG. Dedi ki, “Askeri kararnameler ofiste bir yığın halinde duruyorlar. Onları 
konularına göre düzenleyip derleyebilir misin?” Bu deneyim sırasında bir aydınlanma 
yaşadım. Fark eGm ki, İsrail yasalarda yerel çaplı değişiklikler yapıp duruyordu, hem 
de hukukun her alanında. Mesela, parkları ve umumi yerleri ilgilendiren bir sürü 
kararname vardı. “Neden yeşil alanlarla bu kadar ilgileniyorlar?” diye düşündüm. Ba< 
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Şeria’daki yaşan<yı ilgilendiren her konuda kararnameler vardı. Hepsi uygulanmıyordu, 
fakat yine de varlardı ve görünüşe göre ileride kullanılmak üzere oradalardı. Diyelim ki 
ihlal eGğiniz bir kararname için duruşmaya çıkarıldınız: Kaçma şansınız yok. “Şu 
kararnameyi ihlal eGn.” deyip geçerlerdi. Siz, “Görmedim, bilmiyordum.” 
diyemezdiniz. Al-Haq ve Cenevre’deki Uluslararası Hukukçular Komisyonu iş birliği ile 
basılan bu küçük kitap, o zamanlar çok ses geNrmişN, çünkü insanların olup bitenden 
haberi yoktu. Yasama, praNkte gizli gerçekleşiyordu, çünkü düzgün yayımlanmıyordu. 
Bu durum, pek çok insanı ayağa kaldırdı. İsrail, dünyanın en baskıcı ülkeleri ile 
kıyaslandı. İsrail için sarsıcı bir deneyimdi bu, çünkü o zamana kadar İsrail’in işgal 
sürecini yerel halkın yararını gözeterek yöneGğine inanılıyordu.  

Saygun Gökarıksel: İsrailli devlet yetkilileri, gizli yasalar olduğu iddialarına nasıl cevap 
verdi? Böyle bir gizliliği hukuken nasıl meşrulaş<rdılar?  

Raja Shehadeh: Gizli olduğunu inkâr eGler. Bir defasında sol görüşlü bir gazeteci, 
“İsrail’in bunları gizli yapıyor olması mümkün değil. Söyledikleriniz doğru olamaz.” 
demişN. Ben de “Peki,” dedim, “Eğer bu kanunları bulup benim adıma sa<n 
alabilirseniz, çok minnePar olurum.” Aradı, taradı, fakat bulamadı. Çünkü erişime açık 
değiller. Bunun ardından 1982’de İsrail, çıkardıkları kararları dergilerde basmaya 
başladı. Yayımladıkları her şey ar<k elimizde var. Fakat elbePe ki hepsine bir gerekçe 
bulmuşlar. Yani, çıkardıkları kararların her biri için, uluslararası hukukta kendilerini 
meşrulaş<rabilecekleri bir zemin bulmuşlar. ElbePe ki uluslararası hukuku, kendilerine 
göre, hatalı biçimlerde yorumlamışlar, fakat yine de birtakım gerekçeler bulmuşlar.  

Bae Şeria ve Hukukun Üstünlüğü yayımlandıktan sonra İsrail Adalet Bakanlığı, bizim 
çalışmamıza cevap niteliğinde bir çalışma sipariş eG. 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi’ne 
göre yerel yasaların, bölgedeki halkın yararına olduğu sürece değişNrilebileceğini iddia 
eGler. Bakanlık da bu değişiklikleri halkın yararı için yap<klarını söyledi. 1981’de, 
İsrail’in İdaresi Alendaki Bölgelerde Hukukun Üstünlüğü adında bir kitap çıkardılar ve 
bu kitapta, bizim çalışmamızı bölüm bölüm ele aldılar ve karşı argümanlar sundular. 
ElbePe ki Kudüs İbrani Üniversitesi’nde yalnızca İsrail’in yayımladığı kitabı 
okutuyorlardı. Sonunda herkes, İsrail’in uluslararası hukuka uygun davrandığına ve 
ortada bir sorun olmadığına inanmış<.  

Saygun Gökarıksel: Öyleyse İsrail devleN, yasalara uygunluk meselesini gerçekten 
ciddiye alıyordu, bütün bunlar basit bir göz boyama çabasından daha fazlaydı...  

Raja Shehadeh: Evet. Fakat yalnızca yapı iNbariyle yasaldı, uluslararası işgal hukukuna 
aykırıydı. Ama hükümeNn sağ kanaPan olması ve yerleşimcilerin gitgide daha da 
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saldırganlaşmasıyla, işler değişN ar<k. Ar<k yap<klarının yasal olduğunu kanıtlamakla 
uğraşmak istemiyorlar. Çünkü ar<k, referansları İncil. Diyorlar ki, İncil’e göre, bu 
topraklar bizim. Bu kadarı yeNyor onlara. Kanunlarla, yasallıkla, uluslararası hukukla 
uğraşmak istemiyorlar. HaPa ar<k okullardaki haritalarda, Ba< Şeria, Gazze ve Doğu 
Kudüs, İsrail’in bir parçası olarak gösteriliyor. Yani, bir değişim yaşandı. 

Meltem Ahıska: Ödüllü kitabınız Filis.n Yürüyüşleri’nde (2007) alışılmadık ve oldukça 
etkileyici bir bakış açısı sunuyorsunuz. Yalnızca bir bakış açısı değil, bu deneyim aynı 
zamanda başka bir bilme biçimini de beraberinde geNriyor. Hukukun çevresinde, 
hukukun ötesinde yürüyorsunuz. Kitabınızda şöyle yazmışsınız: “İsrailli şehir 
planlamacıları, Yahudi yerleşim birimlerini yalnızca birbirlerini görebilecekleri şekilde 
tepelere yerleşNrdi. Yerleşim birimleri, aynı zamanda stratejik biçimde FilisNn 
köylerinin yer aldığı vadilere hâkim olacak şekilde kurulmuştu. Arap köylerinin 
isimlerinin yer aldığı tabelaların bazı yerleşimciler tarabndan siyah boyayla karalanmış 
olduğunu görebilirdiniz” (s.16). Öyleyse, yürüme eyleminizin aynı zamanda hukukun 
işgalde oynadığı rolü göstermenin bir yolu olduğunu söyleyebilir miyiz?  

Raja Shehadeh: Şöyle ki, burada iki farklı şey var. Dayatmaya çalış<kları 
yabancılaşmanın bir kısmı, FilisNnlileri kendi topraklarında birer yabancı gibi 
hisseGrmek üzerine kurulu. Bunu çok sayıda bölgeyi FilisNnlilerin erişimine kapatarak 
yapıyorlar. Yürümek için bile giremiyorsunuz. Bölgeyi yürüyerek tanımak çok zor. 
Filis.n Yürüyüşleri’nde, topraklarımızı tanımak, onlarla kaynaşmak ve başkalarını da 
kaynaş<rmak için yürüdüğümden bahseGm. Her şeye rağmen, bu toprakların bize ait 
olduğunu anlatmak istedim. Fakat, yeri gelince bazı adli davalardan da bahseGm. 
Örneğin, yürüyüşlerden birinde, benim de parçası olduğum Albina davasını anla�m. 
Albina’nın arazilerinin kamuya ait olduğu iddia edilmişN, fakat aslında bunlar özel 
arazilerdi. Ba< Şeria’daki arazilerin yalnızca üçte birinin usule uygun şekilde kayda 
geçirildiğini de belirteyim. Albina’nın arazileri haritalandırılmış<, numaralandırılmış<, 
usulüne göre sınırlandırılmış<. Kayıt süreci son aşamaya kadar gelmişN, fakat kayıt 
işlemlerindeki o son adım gerçekleşmemişN. Kalan her şey tamamdı. Yani, toprakların 
özel mülk olduğu ayan beyan ortadaydı, biz de bunu ispatlayacak kadar kanıt 
sunmuştuk mahkemeye. Davayı gören yargıç, aynı zamanda amcamın sınıf arkadaşıydı 
ve davanın sonunda bunu yapmak durumunda kaldığı için çok utanmış<. Dedi ki, “Söz 
konusu arazinin özel arazi olduğu kanıtlanmış<r.” Özel arazi. Davayı kazanmamız lazım, 
değil mi? Fakat sonra dedi ki, “Askeri kararnamelere göre, eğer kamu arazilerinin 
vasisi, işlemleri hüsnüniyet kaidelerine uygun biçimde yapmışsa, bu işlemler usule 
uygun ve geçerli kabul edilir.” Ben bunun olabileceğini öngörmüştüm, o yüzden dedim 
ki, “Bu işlem hüsnüniyet kaidelerine uygun şekilde gerçekleşmiş olamaz, çünkü bütün 
kayıtlar, vasinin erişimine açık.” Bir işlem gerçekleşNrmeden önce, kayıtları kontrol 
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edersiniz. Vasi de bu kayıtlara bakmış olmalı. Bu toprakların kamu arazisi olmadığını 
biliyor olmalı, yani işlemleri iyi niyet kurallarına uygun şekilde gerçekleşNrmiş olamaz.  

Bazı yerleşim birimleri, İsrail’in tasarladığı prosedürler kullanılarak FilisNn toprakları 
üzerine kuruldu. Bu yerleşim birimleri uluslararası hukuka aykırı, fakat İsrail askeri 
hükümeNnin yürürlüğe koyduğu yasalara göre ‘hukuka uygun.’ İsrail bunları “yasal 
yerleşim birimleri” olarak adlandırıyor. Fakat söz konusu prosedürleri dahi izlemeden 
kurulmuş olan yerleşim birimleri de var. Yerleşimciler, görüp beğendikleri topraklara 
gelip yerleşivermişler. Bu birimler, oldubiGyle kurulmuş ve İsrail’in yasalarına göre bile 
yasadışı kabul ediliyorlar. Şimdilerde bu yerleşim birimleriyle ilgili sorun yaşıyorlar, 
çünkü hükümet, yerleşimcilerin baskın olduğu, sağ kanaPan bir hükümet. 
Yerleşimcileri tahliye edemiyorlar. Şimdi de, ‘hüsnüniyet kaidelerine uygun’ 
gerçekleşen işlemlerle ilgili olan yasayı, yasadışı yerleşim birimlerini yasallaş<rmak için 
kullanıyorlar.  

Meltem Ahıska: Yürümeye geri dönecek olursak… Yürümenin toprakları tanımanın, 
tanıtmanın, “Burası bizim memlekeNmiz.” demenin bir yolu olduğunu söylediniz. 
Öyleyse yürümek aynı zamanda, sözüm ona yasal yollarla toprakları İsrail’e mal eden 
yasalara karşı gelmek anlamına da geliyor.  

Raja Shehadeh: Evet. İsrail’in insanları kendi topraklarına yabancılaş<rdığı, kendi 
topraklarını tanımalarına mâni olduğu bütün bu sürece karşı çıkmak, demek. Bu süreci 
bölge ve imar planları aracılığıyla işleGkleri de oluyor, dünkü konuşmamda biraz 
bahsetmişNm.  1948’den sonra İsrail’de 200.000 civarında FilisNnli kalmış<. Hem 1

köyler hem de FilisNnlilerin yaşadığı tek şehir olan Nasıra, yayılmaya ve tarım yapmaya 
müsait topraklarla çevriliydi. İsrail, imar planları aracılığıyla bu toprakların büyük 
çoğunluğuna el koydu ve bunları İsrail köylerine, şehirlerine, kibutzlara tahsis eG. 
Böylelikle köyleri de yerleşim alanlarına sınırlamış oldu. Yani köylerin hemen dibinde, 
bir zamanlar kendilerine ait olan topraklar var, fakat buralara doğru genişleyemiyorlar, 
çünkü ellerinden alındı. Hâlâ daha durum bu. İsrail’deki FilisNn köylerini hemencecik 
ayırt edebilirsiniz, çünkü küçük alanlara sıkış<rılmışlardır, <klım <kış görünürler. 
Birbirlerinin üstüne yığılmışlardır. İsrailli Yahudilere ait bölgeler ise, olması gerekNği 
gibi açık, ferah bölgelerdir. Aynı durum Ba< Şeria için de geçerli. Ba< Şeria’daki bütün 
köy ve şehirler, Oslo Anlaşması imzalanmadan önce yasalaş<rılan şehir planlarına göre 
imar edilmişN. FilisNnli yetkililer ar<k bu planlarda değişiklik yapamıyorlar, dolayısıyla 
FilisNnliler küçük yerlere hapsolmuş durumdalar. Arada kalan bölgelere ise şu veya bu 
şekilde el konuldu ve buralar ya genişlesinler diye yerleşim birimlerine tahsis edildi, ya 
da açık alanlara, parklara çevrildi. Buralarda inşaat yapılamıyor. HaPa yürünemiyor 

 Konferans metnine buradan erişebilirsiniz: hPp://hrantdinkmemoriallecture.boun.edu.tr/index.php/en/keynotes/1
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bile, çünkü buralar C Bölgesi olarak geçiyor, buralara girebilmeniz için izniniz olması 
lazım. Tabii, biz kulak asmayıp yine de giriyoruz. Yani ortada bir vizyon var, söylemek 
istediğim şey bu. Adım adım, Ba< Şeria’da yaşayan insanların çoğunluğunun İsrailli 
Yahudiler olacağı bir gelecek oluşturmaya çalışıyorlar. FilisNnliler kendi küçük 
bölgelerinde sıkışıp kalacaklar ve zamanla bu katlanılmaz koşullara tahammül 
edemeyip bölgeyi terk edecekler.  

Meltem Ahıska: Hukuk dili, hakları standart biçimlerde tanımlar ve ifade eder, fakat 
sizin de hukukun üstünlüğü ve işgal üzerine sürdürdüğünüz tar<şmada ortaya 
koyduğunuz üzere, bunun daima belirli rejimlerde belirli etkileri olur. Öte yandan, 
insanların hukuk dilinde yer verilmeyen kimi dilekleri, arzuları, şikayetleri de var. 
Hamn Çekildiği Yer: İşgal Alendaki Filis.n'de Sınırlar (2017) adlı kitabınızda şöyle 
yazmışsınız: “1987’de İnNfada’nın başlamasıyla birlikte, yollardaki kuşatmaların ve 
kontrol noktalarının sayısı da ar�. Ba< Şeria’daki yerleşim birimleri ve İsrail arasında 
hızlı ulaşımın sağlanabilmesi için yeni yollar yapıldı. 1993 Oslo Anlaşması’nın ardından 
İsrail, kendisi ve Ba< Şeria arasına yeni bir sınır çekN. Bu sınır, FilisNn köy ve 
şehirlerinin erişimini engelliyordu, fakat Ba< Şeria’daki Yahudi yerleşimleri ile İsrail 
arasında kesinNsiz trafik akışı sağlıyordu. FilisNnlilerin İsrail’e gidip gelmelerine olanak 
veren 1967 tarihli genel izin yerine, bireysel izinler geNrildi. Bu da İsrail’in yalnızca 
makbul buldukları FilisNnlilerin izinlerini onaylaması demekN. Bir kez daha, denize 
gitme hakkımız elimizden alınmış<.” (s.45) Denize gitmek hakkındaki bu son cümlenizi 
önemli buluyorum. Denizleri ziyaret etmek diye bir hakkın, hukuki terminolojide yer 
almadığını tahmin ediyorum. Peki siz hukuk ve gündelik hayat arasındaki bu bağlan<yı 
nasıl kuruyorsunuz?  

Raja Shehadeh: Belki de öncelikle şunu açıklığa kavuşturmalıyım: 1990’ların başına 
kadar FilisNn topraklarının tamamı, İsrail topraklarının tamamı erişime açık<, arabayla 
her yere gidebilirdiniz. Gazze’ye gidebilirdiniz, Yafa’ya gidebilirdiniz, her yere 
gidebilirdiniz. Fakat daha sonra, 1990’ların başlarında, kısıtlamalar geNrmeye 
başladılar. 2000’lere geldiğimizde ise, Ba< Şeria tamamen kapa<lmış<. Ba< Şeria’daki 
insanlar ar<k arabayla Gazze’deki, ya da İsrail’e ait bölgelerdeki denizlere 
gidemiyorlardı. Geçebilmeniz için izniniz olması lazım, fakat Ba< Şeria plakalı bir araba 
kullanamazsınız. Burada ihlal edilen hak, etrawa dolanma hakkı, hareket etme hakkı. 
Ba< Şeria’da hareket etme hakkı, FilisNn köy ve şehirleri arasına yerleşNrilen çok sayıda 
kontrol noktası aracılığıyla da kısıtlanıyor. Ilana Hammerman adında İsrailli bir kadın 
var, kendisi aynı zamanda şimdi emekli olmuş bir yayıncı. Hammerman, “İsrailliler 
neden FilisNnlilerin denizi görme haklarını ellerinden alıyor?” diye düşündü ve 
bahseGğimiz yasakları delmeye karar verdi. Tam da bahseGğiniz mesele bu. Küçük 
çocukları ve anneleri arabasına dolduruyor, devlePen izin almadan onları denize 
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götürüyordu. Kaçırıyordu yani. Sonra bir adım daha ileri giG ve dedi ki, “Bunu sadece 
yapmakla yeNnmeyeceğim, aynı zamanda bu yasayı ihlal eGğimi herkese 
duyuracağım. Çünkü bu, ihlal edilmesi gereken bir yasa.”   2

Saygun Gökarıksel: İsrail’de işgalin yasal yöneNmi içinde bölünmeler, ça<şmalar var 
mı? Mesela İsrailli hukukçular ve mahkemeler arasındaki fikir ayrılıklarından söz 
edebilir miyiz?  

Raja Shehadeh: Evet.  

Saygun Gökarıksel: Bu fikir ayrılıkları, İsrail devleNnin işgalinde hukukun rolüne dair ne 
söylüyor? İşgale direnmek için önemli bir imkân sunuyorlar mı? 

Raja Shehadeh: 80’li yıllarda sistemi eleşNren konuşmalar yap<ğım bir tura çıkmış<m. 
Aldığım cevap hep aynıydı: “Evet, yer yer aşırıya kaçılıyor olabilir, fakat İsrail bir hukuk 
devleN. Hukukun üstünlüğü var, ayrıca demokrasi ile yöneNliyor. Böyle durumlarda 
Yüksek Mahkeme’ye gidilebilir.” Şimdi, Yüksek Mahkeme’nin durumu ilginç, çünkü 
Yüksek Mahkeme, idari bir mahkeme. Yani, Yüksek Mahkeme’de idari kararlara iNraz 
edebiliyorsunuz. Savunma Bakanlığı, İsrail’e ait bir bakanlık, dolayısıyla onun, mesela 
işgal bölgeleriyle ilgili uygulamaya koyduğu kararlara ve talimatlara iNraz etmek için 
Yüksek Mahkeme’ye gidilebilir. Sadece Kudüs’ün doğusu İsrail’e bağlanmış<, yani 
burada İsrail yasaları geçerli. Fakat Latrun hariç Ba< Şeria’nın geri kalanı, dahil 
edilmemişN. İsrail buralarda egemen değil.  Bu da İsrail’in işgalinin ne kadar özel 3

olduğunu ortaya koyuyor, çünkü toprakları işgal edilen insanlara, işgalcilerin 
kararlarına iNraz etme olanağını veriyor. Bu, geçmişte başka hiçbir örnekte görülen bir 
şey değil. Biz de kendi kuruluşumuz Al-Haq’ta, bu brsa< değerlendirsek mi, diye 
düşündük ve “Neden olmasın?” dedik. 80’li ve 90’lı yıllarda, haPa şimdi bile, Yüksek 
Mahkeme’ye başvurduğumuz pek çok durum oldu. Fakat hiçbir zaman Yüksek 
Mahkeme’den adil bir sonuç alamadık, çünkü her defasında mahkeme, kendini askeri 
güçlerin/güvenlik güçlerinin yerine koyarak karar veremeyeceklerini söyledi. ElbePe ki 
ortada güvenlik güçlerinin mahkemeye söylediği ve bizim bilmediğimiz, gizli şeyler de 
vardı. Kısacası, işte bu sözüm ona ‘güvenlik sebepleri’ yüzünden, Yüksek Mahkeme 
umduğumuz işlevi görmedi.  

Fakat, bütün bunlara rağmen, Yüksek Mahkeme’ye başvurmak önemliydi ve askeri 
kuvvetler bu başvurulardan hiç de memnun değildi. Mesela, güvenlik güçleri 

 hPps://www.haaretz.com/opinion/.premium-in-some-cases-israeli-law-must-be-broken-1.53388662

 İsrailli gazeteci Gedeon Levi yakın tarihli bir makalesinde, işgal sürecine meşruluk kazandıran sistemin 3

kurulmasında etkili olan Yüksek Mahkeme yargıcı Meir Shamgar’ı anla�: hPps://www.haaretz.com/
opinion/.premium-forefather-of-the-administered-territories-1.8009353
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öğrencileri, tam da biNrme sınavlarından önce tutuklarlardı, sınavlarından kalsınlar 
diye. Ben de ordunun hukuk danışmanına gidiyordum ve “Bu yap<ğınız şu şu 
sebeplerle yasalara aykırı. Eğer kararınızı geri çekmezseniz, Yüksek Mahkeme’ye 
gideceğim.” diyordum. Bu tehdit genellikle işe yarardı, çünkü askeri kuvvetler 
davranışlarını meşrulaş<ramayacakları bariz davalar için Yüksek Mahkeme’ye gitmeyi 
sevmiyordu. Yani bir anlamda, Yüksek Mahkeme az da olsa önemli bir rol oynuyordu. 
Fakat sonuç olarak, uygulanan poliNkalara ve verilen kararlara eGğimiz iNrazlara 
bakarsak, Yüksek Mahkeme pek de bir işe yaramadı ve işgale meşruluk kazandırmış 
oldu. Mesela, yerleşim birimlerinin yasadışı olduğu bilinen bir gerçek, fakat hiçbir 
zaman yerleşim birimleri yasadışıdır, diye bir karar çıkarmadılar. “Yerleşimciler de yerel 
halkın bir parçasıdır,” dediler. Bildiğiniz üzere uluslararası hukuk, yerel halka birtakım 
haklar tanıyor. Yani mahkeme, yerleşimcileri yerel halk ilan ederek, uluslararası hukuku 
tersyüz etmiş oldu! Hukuki yapı, görünüşte çok iyi gibi duruyor. İsrail’in böyle kurnaz 
bir sistemi vardı işte. İsrail’i eleşNren insanlara yıllar boyunca “İyi ama, Yüksek 
Mahkeme diye bir şey var. FilisNnliler, istedikleri zaman Yüksek Mahkeme’ye 
başvurabilirler, oradaki yargıçlar çok iyidir.” dendi. Söz konusu hakimler Yale gibi, 
Harvard gibi saygın kurumlarda ders vermişlerdi, kararlarına saygı duyuluyordu, bu 
yargıçların insan haklarıyla ilgili korkunç sicillerine rağmen. 

Bununla birlikte, olup bitenlerden hoşnut olmayan önemli İsrailli kuruluşlar da var. 
İsrail’in yerleşim birimlerine destek vererek, gelecek bir felakeNn tohumlarını 
a�klarının farkındalar. Eğer yerleşim birimleri varlıklarını sürdürürse, FilisNnlilerin 
kendi devletlerini kurabilecekleri toprakları olmazsa, ça<şma sonsuza dek sürer gider. 
1988’e kadar, işgal bölgelerinde insan hakları üzerine çalışan yalnızca iki kuruluş vardı: 
Al-Haq ve FilisNn İnsan Hakları Merkezi. İsraillilerin de İnsan Hakları Birliği adında bir 
kuruluşları vardı, fakat onların tüzüğünde işgal bölgelerinde yaşayan ve İsrailli olmayan 
insanların haklarıyla ilgili araş<rma yapmak yoktu. Bu nedenle müdahalede 
bulunmuyorlardı. 1988’de, işgal edilen bölgelerdeki insan hakları ihlallerini araş<rmak 
üzere, B’Tselem (İşgal Al<ndaki Bölgeler İçin İsrail İnsan Hakları Bilgi Merkezi) adlı bir 
merkez kuruldu. B’Tselem zaman içinde radikalleşN ve daha da önemli bir hale geldi. 
Askeri kararnameleri araş<rmaya başladılar, yasalara uygunluk gibi meseleleri 
araş<rmaya başladılar. Muazzam işler başardılar. Toprakların FilisNnlilerin elinden nasıl 
alındığını anla�lar, bir yandan da başka önemli insan hakları ihlallerini rapor eGler, 
müdahalelerde bulundular. 

Meltem Ahıska: Söylediğiniz şey çok ilginç. İsrail’in hukuki yapısının karmaşık ve iyi 
tasarlanmış olduğundan bahseGniz. Peki, insanların başka türlü bir toprak me�umu 
olduğunu söyleyebilir miyiz? Sadece bir mülk olarak, yasalar tarabndan denetlenen bir 
şey olarak değil; anıların birikNği bir yer, ait olunan bir yer olarak? FilisNnliler için 
toprağın yalnızca bir haritadan ibaret olmadığını; duygularla, anılarla, deneyimlerle 
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ilişkilenen bir şey olduğunu söylemek mümkün mü?  

Raja Shehadeh: Kesinlikle! Üçüncü Yol’da (1982) bu konu hakkında yazmış<m ve 
İsraillilerin toprağa karşı tutumunun pornografik olduğunu söylemişNm. İsraillilerin 
aslında sevdiği şey bu topraklar değil. Onları çeken şey, toprağa dair sahte anılar, sahte 
bir me�um. Bu ihNyaçtan dolayı, memlekete dair pek çok yazı kaleme alındı. Toprağın 
kendilerine ait olduğuna dair argümanlar ortaya a<yorlar, hikâyeler buluyorlar, İncil’e 
referanslar veriyorlar. Bütün bunlar yazıya dökülüyor, temsil ediliyor, ifade ediliyor. 
Oysa topraklarına doğrudan bağlı olan FilisNnliler, bağlılıklarını gerçek kılmak için 
kendilerini açıklama gereği duymuyorlar. Onların toprakla olan ilişkisi, doğrudan bir 
ilişki. Yerleşim birimleri ilk kurulmaya başladığında… Ben daha fazla birim kurmayı 
planladıklarını biliyordum, çünkü yol planından haberim vardı, Ba< Şeria’daki yol 
ağlarının 1984’te yayımlanan planlarını görmüştüm, mahkemeye taşımış<k, iNraz 
etmişNk. Ve bu yol planının nelere sebebiyet vereceğini biliyordum. Bunlar 1984’te 
oldu, uzun zaman geçN üstünden. O zamanlar pek çok FilisNnli, “Neden ikide bir 
yerleşim birimlerinden bahsediyorsun? Orada burada minik noktacıklardan ibaretler, 
başka da bir şey değiller. Bizi etkilemeyecekler ki.” diyordu. Yerleşim birimlerinin 
tehlike arz edebileceğinin farkına varamamışlardı. Ar<k biliyorlar. Mesela, kurak 
topraklar için su kaynakları çok önemlidir. Şimdi ise FilisNnlilerin, su kaynaklarının 
bulunduğu çoğu bölgeye girmesi yasak. Yani, daha şimdiden yaşadıkları köyün 
yakınlarındaki pınarları ziyaret etmemiş bir FilisNnli kuşak var, çünkü ne zaman 
buralara gitmek isteseler, yerleşim birimleri tarabndan engelleniyorlar. 
Yabancılaş<rıldılar. Bir şey daha oldu: FilisNnliler esasında bir tarım toplumuydu. Fakat 
işgal başladıktan sonra, sanayileşmiş bir ülke olan İsrail, FilisNnlilere İsrail’de çalışma 
imkânı tanıdı. Çok sayıda insan bölgeyi terk eG ve daha iyi ücretlere çalışmak için 
İsrail’e yerleşN. Topraklar boş kalınca da İsrail gelip “Bu toprak terk edilmiş, çünkü ekim 
yapılmamış. Eğer bir arazi on yıl boyunca işlenmezse, kamu arazisine dönüşür.” diyerek 
arazilere el koydu. Ağır bahçe işleri için ara sıra bize yardıma gelen biri var, kendisi 
köyden geliyor. Fark eGm ki, toprak nasıl işlenir, hiçbir fikri yok. Ve köyden geliyor! 
Eskiden böyle bir şey hayaPa olmazdı. Kendisi şimdi kırklı yaşlarında, ama ekmeğini 
topraktan kazandığı doğrudan bir ilişkisi olmamış toprakla. Öyle büyümemiş, bilmiyor 
tarım nasıl yapılır. Kısacası, ar<k insanlar yerleşim birimlerinin toprakları isNla eGği 
gerçeğini reddedemiyorlar. Bu, ar<k insanları ikna etmek durumunda olduğunuz, 
teoride kalan bir durum değil. Birebir deneyimledikleri bir şey.  

Meltem Ahıska: Filis.n Yürüyüşleri’nin son bölümünde, FilisNnli iki gençle olan 
karşılaşmanızdan bahsetmişsiniz. Yürüyüşlerinize, toprakla olan ilişkinize anlam 
veremediklerini, buradaki güzelliği görmediklerini yazmışsınız; bu kısım beni çok 
etkiledi. Genç kuşakların neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
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Raja Shehadeh: Keyif için yürümek, FilisNnlilere doğal gelen bir etkinlik değil. 
Türkiye’de nasıldır bilmiyorum, ama dünyanın bazı yerlerinde… Mesela Almanya’da 
köklü bir yürüme geleneği var. Ve bu insanların alışık oldukları, doğal buldukları bir şey. 
FilisNn’de böyle bir anlayış yoktu. İnNfada sırasında, özellikle Birinci İnNfada sırasında, 
tabii İkinci İnNfada’da da, eylemci genç erkekler, tepeleri askerlerden saklanmak için 
kullanırlardı. Onlar için tepelerin bir işlevi vardı ve bu işlev ne güzellikN ne de doğadan 
keyif almak. Ayrıca çoğu insanın geçmişinde çiwçilik var. Şimdi hawalık yürüyüşlere 
liderlik eden bir kadın, BaGr adında bir köyde yaşayan ve tarımla geçinen halasından 
bahsetmişN. “Herhalde taNl gününde yürümek, halamın yapmak isteyeceği son şey.” 
demişN. “Çünkü zaten her günü toprakla haşır neşir olarak geçiyor, orada fazladan bir 
gün daha geçirmek istemez.” Keyif için yürümek, eskiden deli işi gibi görülüyordu, 
fakat bu yavaş yavaş değişiyor. Aslında Filis.n Yürüyüşleri, insanların toprakların 
güzelliğini farkına varmalarına biraz yardımcı oldu. Hawalık yürüyüşlere çıkan bir 
yürüyüş grubumuz var, başka gruplar da ortaya çık<. 15-20 yıl önce, biz bu tepelerde 
yürürken, insanlar ya İsrailli olduğumuzu düşünürdü, ya yabancı, ya da deli. Bir 
keresinde ben, Penny  ve bir arkadaşımız yürüyorduk ve yağmur bas<rdı. Biz de yoldan 4

bir araba çevirdik. Sürücü ne yap<ğımızı sordu. Biz de “Tepelerde yürüyorduk.” dedik. 
Yalan söylediğimizi ya da deli olduğumuzu düşündü. Aklı havsalası almadı yani. Yağmur 
yağma ihNmali varken kim niye dışarıda yürüsün? Sonunda “Tepedeki bir araziye 
bakıyorduk, sa<n almayı düşünüyoruz da.” dedim. “A, tamam o zaman.” dedi. Yürüyor 
oluşumuzu ancak böyle man<ğa sığdırabildi. Ar<k insanlar eskisi kadar 
yadırgamıyorlar. Bugünlerde Ramallah dolaylarında yürüyen pek çok insan 
görebilirsiniz. Bunun sebebi kısmen, insanların eskiden bahçeli evlerde yaşıyor olması. 
Ar<k çoğu insan apartman dairelerinde yaşıyor. Alan yetersiz olduğu için, inşa edilen 
apartmanlar da gün geçNkçe daha da yükseliyor. Özellikle yaz aylarında, kendilerini bu 
dairelere kıs<rılmış hissediyorlar. Dışarıda olmanın yollarını bulmak zorundalar. 

Saygun Gökarıksel: Yürüme eyleminizde kışkır<cı olduğu kadar yenileyici, onarıcı, 
rejenera.f bir şey de var.  

Raja Shehadeh: Rejenera.f, doğru kelime.  

Saygun Gökarıksel: Yürümek, bir habza yaratmak ve onu yeniden canlandırmak 
demek. Bu da bütün bu, neredeyse “aşırı” yasal yapılanmaların aksine, başka türden 
bir arşivi mümkün kılıyor. Parçalanmış yerleri birbirine bağlıyorsunuz. Fakat bir yandan, 
zaman kavramıyla da ilgili. Yürümeye zaman ayırıyorsunuz, vakit alan bir etkinlik. Bir 

 Raja Shehadeh’nin eşi Penny Johnson, aynı zamanda Çaeşmanın Yoldaşları: İşgal Bölgelerindeki Hayvanlar (2018) 4

kitabının yazarı ve The Jerusalem Quarterly dergisinin editörleri arasında yer alıyor.
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anlamda yürümek, işgal rejiminin yara�ğı zaman algısına meydan okumak da demek. 
Başka bir dünyanın, başka bir haya<n hayalini kurmanıza yardımcı oluyor. Yürümek 
deneyiminin, zaman ve tarih algısını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?  

Raja Shehadeh: Çok güzel ifade eGniz. Bir bakıma, yürüyerek, size daya<lan 
kısıtlamalara meydan okumuş da oluyorsunuz. Topraklarınızı belirleme çabalarına, 
haya<nızı, zamanınızı tanımlama çabalarına meydan okuyorsunuz, çünkü siz 
oradasınız, doğa ile birebir ilişki içindesiniz ve kimse bunu sizden alamaz. İstedikleri 
kadar bu ilişkinin sınırlı olduğuna ikna etmeye çalışsınlar sizi; emirler, kısıtlamalar 
geNrsinler, bu ilişkiyi belli şekillerde tanımlamaya çalışsınlar. Siz bütün bunları alt 
ediyorsunuz, işgalin zamanınızı tanımlama çabalarını boşa çıkarıyorsunuz. Sizi 
saatlerce kontrol noktalarında bekleterek sizden çaldıkları zamana meydan 
okuyorsunuz. Bunların hepsine meydan okuyorsunuz, çünkü kendi zamanınızı, kendi 
mekanınızı, doğa ile olan ilişkinizi siz belirliyorsunuz. İnsanoğlu canının istediği kadar 
kısıtlama geNrebilir, istediği kadar yapı inşa edebilir; fakat günün sonunda, bunların 
hiçbiri gerçek değil. Yürürken bunu ha<rlıyorsunuz. Çünkü asıl gerçek olan şey, sizin 
doğa ile kurduğunuz ilişki, daya<lan bütün bu yapıların ötesine geçen, kendi 
tanımladığınız ilişki. Yürümediğinizde, sınırlara hapsedilmiş oluyorsunuz. Ne zaman bir 
tarafa gitseniz, karşınıza askeri kararnamelerin ya da kısıtlamaların daya�ğı “Dur!” 
çıkıyor.  

Saygun Gökarıksel: Yürümek hakikaten de dünyanın pek çok yerinde, toplumsal 
hareketlerin bir parçası olarak karşımıza çıkan bir praNk. 1965’te, ABD’de, Sivil Haklar 
HarekeN akNvistleri tarabndan ırkçılığa karşı düzenlenen, Selma’dan Montgomery’e 
uzanan meşhur yürüyüşler var, örneğin. Ya da 1930’da Hindistan’ın sömürge 
bölgelerinde Britanya’nın tuz tekeline karşı gerçekleşen, Mahatma Gandhi 
önderliğindeki Tuz Yürüyüşleri akla geliyor. Peki siz yürümeye nasıl karar verdiniz? 
İlhamınız nedir? 

Raja Shehadeh: Ben küçükken, boş bir tepenin yakınlarında bir evde yaşardık, ben de 
bu tepede yürürdüm. Fakat bu ailecek yap<ğımız bir şey değildi, biz yürüyüşlere 
çıkmazdık. Bazen ailecek pikniğe giderdik, fakat babam pek de doğa aşığı bir adam 
sayılmazdı. Kendisi poliNk eylemciydi ve doğa ile fazla ilgilenmezdi. Okulumuz bizi 
senede bir, belki iki defa bir yerlere geziye götürürdü, ama o kadar. Hukuk eğiNmimi 
tamamlayıp FilisNn’e döndükten sonra kendimi mesleğimde, işimde, buradaki yaşamın 
şartları al<nda sıkışmış hissetmeye başladım. Bu yüzden yürüyüşlere çıkmaya başladım 
ve bunun bana iyi geldiğini fark eGm. Sonra birkaç arkadaşımı daha heveslendirdim, 
sonra başka arkadaşlar da ka<ldı, böyle böyle daha sık yürümeye başladım. Evimizin 
kapısı, doğrudan tepeye açılıyordu. PaNkaları biliyorduk, çobanların aç<ğı paNkalardı 
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bunlar ve bütün köyler birbirine bu paNkalar ile bağlanırdı. Bu paNkalara aşinaysanız, 
onları takip ederek tepelerde bir saatliğine, iki saatliğine, beş saatliğine, sekiz 
saatliğine yürüyebilirdiniz ve tehlikelerden uzak olurdunuz. Tepeler boştu, buralarda 
vahşi hayvan da yoktu. Bu sayede, kısıtlamalar ya da endişeler olmadan dikkaNmizi 
tamamen yürümeye ve keyif almaya verebiliyorduk. Ben bu yürüyüşlere 1978’de 
başladım ve hiç bırakmadım. Hep bu topraklar hakkında, yürümek hakkında bir şeyler 
yazmak isNyordum, fakat bu konuya hakkında kitap yazılabilecek kadar bir ilgi 
duyulacağını hiç düşünmemişNm. 2006’da kendisi de yürüyüşlere ka<lan yayıncım 
bana “Neden yürümek hakkında yazmıyorsun?” diye sordu. Harikaydı bu. Yazmaya ve 
yürümeye olan ilgimi bir araya geNrebilecekNm. Filis.n Yürüyüşleri, 25 sene önce 
gerçekleşen bir yürüyüş ile başlıyor. Arazinin 1979’dan bu yana ne denli değişNğini 
ortaya koyuyor. Bir diğer yürüyüş, 1982’de başlıyor ve yakın bir tarihte biNyor, yani 
yürüyüşler hem zamanda hem de mekânda yolculuk ediyor. Her birinin farklı bir 
teması var, fakat hepsi gerçekten çık<ğım yürüyüşler. Bu yürüyüşlerin bazılarının 
rotasını takip etmek ar<k mümkün değil. Bazılarını takip etmeniz hâlâ mümkün, fakat 
ötekiler değil. Çünkü arazi ya binalarla ya yerleşim birimleriyle doldu. Toprakların 
kayıplara karışmakta olduğunu fark eGm. Ben fotoğrafçı değilim. Yapabileceğim tek 
şey, onu kelimelerle muhafaza etmekN. Böylelikle en azından, gelecekte insanlar 
yazdıklarımı okuyup, kafalarında canlandırabileceklerdi. Kitap bunu başardı. Pek çok 
insan, toprakların ne kadar güzel olduğunu ha<rladı ve farkında olmadıkları bir şeye 
gözlerini aç<.  

Meltem Ahıska: Peki, bu kalmak ve dayanmak kavramından bahseder misiniz? Bunu 
özellikle merak ediyorum. 

Raja Shehadeh: İlk kitabım Üçüncü Yol’da, sumud hakkında yazmış<m. Sumud, sebat 
etmek, dayanmak, devam etmek anlamına geliyor. Bu konuda yazmamın sebebi ise, 
İsrail’in bizleri zorla bölgeden çıkarmaya çalış<ğını fark etmem oldu. Fakat öyle 
hemencecik değil. Haya< öyle bir zorlaş<racaklardı ki, biz kendi başımıza gitmeye karar 
verecekNk. Bizim buna verdiğimiz cevap, yerimizden ayrılmamak<, kendimizi buraya 
çakmak<. Dayanmak<. Kitap, çeşitli sumud örneklerinden oluşuyordu. Sumud haya<n 
farklı alanlarında, nasıl farklı şekillerde gerçekleşiyor, bunu anla�m. Tabii benim 
tutumum, o zamanın ana akım görüşlerinin tam karşısında kalıyordu. O zamanlar, 
ancak şiddet ve güç yoluyla sonuç alabileceğimize inanılıyordu, sumud gibi pasif 
direnişlerle değil. İşgale askeri yollardan karşı koyacak<k, kazanacak<k, FilisNn’e 
dönecekNk ve her şey yoluna girecekN. Benim sumud kavramım pek de destek 
görmedi. Şimdilerde daha popüler hale geldiğini düşünüyorum, çünkü insanlar 
gerçekten sumud yoluyla kazanacağımızı anladılar. HaPa, İsrail’in tamamındaki Yahudi 
ve Arap nüfusu şu an neredeyse eşit gibi. Bu da sumud sayesinde, yerlerimizde 
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kalmamız sayesinde oldu.  

Meltem Ahıska: Bu yerli halkın gündelik hayatlarında kullandığı bir kelime mi? 

Raja Shehadeh: Evet. 

Meltem Ahıska: Peki siyasi anlamda da kullanılıyor mu?  

Raja Shehadeh: Siyasi bir kullanımı da vardı, tabii. Mesela, insanların bölgede 
kalmasına destek vermek için ayrılmış sumud fonları vardı, çoğunlukla Ürdün 
sağlıyordu bu sermayeyi.  

Meltem Ahıska: Sumud ile ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyordum, çünkü son 
zamanlarda Türkiye’de alevlenen bir tar<şmayla da yakından ilgili. Ülkeden gitmeyi mi 
isNyoruz, kalmak mı isNyoruz… İnsanlar kendilerini siyasi durumdan ötürü, çeşitli 
sebeplerle baskı al<nda hissediyorlar. Gitmeli miyiz, yoksa kalmalı mı? Anla�klarınızın 
bu konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum, elbePe farklı şekillerde. Ama dayanmak 
kelimesinin iki farklı anlamı var. Biz Türkçede tahammül kelimesini kullandığımız 
zaman… Bu kelimenin olumsuz anlamları da var. Güçlüklere katlanabilirsiniz mesela, 
hiç karşı koymadan sineye çekebilirsiniz. Kadınların tahammül etme kabiliyeN 
yüksekNr, ideolojisi var, örneğin. Güçlükler karşısında, şiddet karşısında sessiz kalırlar 
ya da kalmalıdırlar, gibi. Yani, dayanmak kelimesinin iki farklı anlamı olabilir. Bu konuda 
ne söylemek istersiniz?  

Raja Shehadeh: Bu oldukça çetrefilli bir konu. Bir insanı öyle bir baskı al<na sokarsınız 
ki, sonunda “Olduğum yerden ayrılmayacağım, dayanacağım, tahammül edeceğim.” 
diyebilir. Bu bir meydan okumaya dönüşür. Bunun pek çok örneğinden bahsetmek 
mümkün, benim hakkında defalarca yazdığım bir örneği de Sabri Garaib. Sabri Garaib, 
Beit Ijza adında bir köyde yaşardı ve burada kendi işlediği geniş toprakları vardı. Sonra 
yakınlara bir Yahudi yerleşim birimi kuruldu ve topraklarını elinden almak istediler. 
Sabri Garaib, topraklarına sahip çıkabilmek için öldüğü güne kadar mücadele verdi. 
Efsanevi bir mücadeleydi, efsanevi! Sonunda evini ve çevresindeki toprakların küçük 
bir kısmını elinde tutmayı başardı. Yerleşim birimi de onun çevresine kuruldu. Evine 
girebilsin diye kendisine bir koridor verildi, bu koridoru kameralarla, yüksek duvarlarla, 
dikenli tellerle dona�lar. Haya< ne kadar güçleşNyse de o evinden çıkmayı reddeG. 
Etrabna köpekler koydular, haya<nı çok zorlaş<rdılar. Fakat o dayanarak, asla pes 
etmemeyi kafasına koydu. Bu onun yaşama amacına dönüştü. Öyle bir güçlük ki bu, 
haya<nıza anlam veriyor ve pes etmeyi aklınızdan bile geçirmiyorsunuz.  
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İnsanların “Hayat kısa, benim de haya<mı yaşamam lazım. Sebat eGğimde, haya<mı 
harcamış olacağım. Niye ziyan edeyim ki? Neden başka brsatların peşinden 
gitmeyeyim?” dediği durumlar da var, tabii. GiGler de. 1993’teki Oslo Anlaşması 
büyük bir fark yara�. Öncesinde insanlar, sumudun bir yere varacağına inanıyorlardı, 
işgale karşı bir ilerleme kaydedilecekN. Fakat sonrasında Oslo Anlaşması yapıldı. Kötü 
bir anlaşmaydı, FilisNn otoritesi bu anlaşmayla kuruldu. İsrail’in daya�ğı koşulları 
kabul edişlerini haklı göstermeye çalış<lar. Bu koşulları kabul etmelerinin temel sebebi, 
FilisNn Kurtuluş Örgütü’nün işgal bölgelerine geri dönecekleri bir anlaşmaya varmak 
için her şeyi yapmaya hazır olmasıydı. Çaresizdiler, çünkü Hamas’ın yükselmekte 
olduğunu, bölgede daha etkin hale geldiğini görüyorlardı ve korkuyorlardı. Yani, ne 
pahasına olursa olsun, bölgeye dönmek isNyorlardı. İnsanlar yıllarını feda eGler, 
zorluklara katlandılar, kendi iradeleriyle katlandılar hem de. Ama bu anlaşmadan sonra 
bütün emekleri çöpe giG, şimdi daha da fazla katlanmaları lazım. Aralarında benim de 
arkadaşlarımın olduğu pek çok insan, tahammüllerine bir son verdi ve ülkeden giGler. 
Avustralya’ya giGler, ya da nereye gidebiliyorlarsa işte ve yeni hayatlara başladılar. 

Dayanıp dayanmamak, aynı zamanda ne kadar yol alabileceğinize, etrabnızdakilere ne 
kadar yardım edebileceğinize inandığınızla da alakalı. Tabii eğer umut olduğuna 
inanıyorsanız. Aynı zamanda biliyorsunuz ki, eğer topluma yardım edebilecek iyi 
insanlar gitmeyi tercih ederse, sadece davaya değil, aynı zamanda toplumlarına da 
ihanet etmiş oluyorlar. Çünkü bir fark yaratabilecek, etrabndakilere destek olabilecek, 
onlar. Çünkü, imkanları el veriyor. Zor bir karar. Bencil davranıp, “Bu durum benim 
gelişmeme engel oluyor. Kariyerimde ilerleyemiyorum, hayat şartlarım kötü, geçim 
sıkın<sı çekiyorum. Öyleyse, neden katlanayım ki? Kim uğruna? Ne uğruna?” Bütün 
mesele bu işte: Ne uğruna? Eğer uğruna çabaladığınız şeyin başkalarına destek vermek 
olduğuna, davanız olduğuna inanmışsanız; direnişiniz, sumudunuz haya<nızı besleyen 
bir şeye dönüşür. Haya<nızın, sizden öte bir anlamı olduğunu hissedersiniz. 

Meltem Ahıska: Öyleyse güçlü, poliNk bir anlamı da var. 

Raja Shehadeh: ElbePe! ElbePe, son derece poliNk. 

Saygun Gökarıksel: Ve kolekNf bir anlam. İnsan adeta daha da büyüyor, çoğalıyor... 

Raja Shehadeh: Evet. Kendini aşmanın bir yolu, aynı zamanda. Bir bireyden ibaret 
olduğunuz, yalnız olduğunuz gerçeğinin ötesine geçebilmenin bir yolu. Örneğin, Birinci 
İnNfada sırasında hayat güçlüklerle doluydu, bir sürü kısıtlama vardı. Geceleri dışarı 
çıkamıyorduk, okula gidemiyorduk, ders veremiyorduk. Bütün okullar kapalıydı. 
Haya<n her alanında zorluklar mevcuPu. Fakat, insanlar ne zaman Birinci İnNfada’dan 
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bahsetseler, o dönemin hayatlarının en güzel zamanları olduğunu söylüyorlar. Çünkü 
bunlar, birlikte çalış<ğımız, birlikte direndiğimiz, birlikte yeni bir haya<n hayalini 
kurduğumuz zamanlardı. Düşman bizi bir araya geNrmişN, bu yüzden eşi benzeri 
bulunmaz bir deneyimdi. Bugün hiçbirimiz, haya<mızın yedi sekiz senesi boyunca 
keyfimizden, kariyerlerimizden feragat eGk diye pişmanlık duymuyoruz. Kime 
sorarsanız sorun. 

Meltem Ahıska: Siz böyle söyleyince, diasporanın sumudundan söz etmek mümkün 
mü, diye düşündüm. Diyelim ki ülkeden giGniz, sürgündesiniz, fakat dava için 
mücadele etmeye devam ediyorsunuz ve bir açıdan, yerinizi terk etmemiş 
oluyorsunuz. 

Raja Shehadeh: Tabii, diaspora elbePe önemli. Çok da önemli işler yap<lar. Fakat, 
çoğu zaman için, içeride yapılan işin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
sumud, pasif biçimde uyguladığınız bir şey değil. Sumud, kurumlar inşa ederek, başka 
insanların düşüncelerini etkileyerek, onları sorgulamaya sevk ederek, direnmenin 
başka yollarını arayarak olabilir ancak. Bu da dışarıdan yapabileceğiniz bir şey değil. Bu 
yüzden içeride yapılan işin daha önemli olduğunu düşünüyorum. ElbePe ki dışarıda da 
hayat hiç kolay değil. Fakat, herkesin gitmek gibi bir imkânı da yok. En büyük etki, 
gitme şansları olan insanlar kalmayı tercih eGklerinde elde ediliyor. Bu, kalmaktan 
ziyade gitmemeyi tercih etmek anlamına geliyor. 

Saygun Gökarıksel: Konuşmanızda, İsrail devleNnin uluslararası hukuku ihlal eGği pek 
çok örneği detaylı biçimde anla�nız. Açıkça sorayım: İsrail devleN, nasıl oluyor da 
bütün bu ihlallere rağmen paçayı kurtarabiliyor? 

Raja Shehadeh: Çok basit. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, tabii dünyanın geri kalanı 
da, pek çok şekilde, mesela ekonomik yap<rımlar aracılığı ile İsrail’i sıkış<rabilecekken, 
bunu yapmamayı seçiyor. Çünkü İsrail’i diplomaNk anlamda, ekonomik anlamda, siyasi 
anlamda destekliyorlar. İsrail, güçlü bir ülke. Mesela, B’TSelem’in başkanı, Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne giderek İsrail aleyhinde ifade vermişN, yapılanların 
uluslararası hukuka aykırı olduğunu göstermişN ve İsrail aleyhinde karar alınması 
talebinde bulunmuştu. ElbePe İsrail çok ö�elendi bu duruma. “Yap<ğınız, ihaneGr.” 
dediler. Güvenlik Konseyi’nin İsrail aleyhinde aldığı birkaç karar var geçmişte. Birleşmiş 
Milletler yerleşim birimlerinin aleyhinde karar aldığı zaman Obama, Amerika Birleşik 
Devletleri adına bu kararı veto etmekten kaçınmış<; en sonuncusu bu. Bu, Güvenlik 
Konseyi kararları arasında, yerleşim birimlerine karşı bir kararın da bulunduğu 
anlamına geliyor. Fakat uygulanmıyor, çünkü İsrail hâlâ poliNk ve diplomaNk olarak 
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çok güçlü. Ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke İsrail’i destekliyor. Her ne kadar 
sembolik birtakım hareketlerle, açıklamalarla İsrail’in yap<klarına karşı çıkıyorlarsa da; 
mesele iş ilişkilerine gelince, en büyük işleri İsrail ile yapıyorlar. Durum böyle devam 
eGği sürece, İsrail’in değişme ihNmali yok. 

Meltem Ahıska: FilisNn’deki siyasi harekeNn güncel durumu nedir? 

Raja Shehadeh: Berbat! Berbat, çok kötü. FilisNnlilerin elinde hiçbir güç kalmadı. 
KaybeGler, tamamen kaybeGler. Fakat sumud hâlâ devam ediyor, çünkü insanlar hâlâ 
yerlerini terk etmediler. İsrail hepsini yerlerinden etmek isNyor, fakat yapamıyorlar, 
çünkü koşulları elvermiyor. Bu insanları yerleşNrebilecek yerleri yok. Man<klı olan 
seçenek Ürdün olurdu, fakat bu durum Ürdün’ün dengelerini bozar ve Birleşik Krallık 
da Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir şeye destek vermez. 

Saygun Gökarıksel: İsrail devleNnin eylemlerine karşı çıkma yolları neler olabilir? 
Konuşmanızda, hak mücadelelerinin bölünemez ve birbirine bağımlı olduğuna dair 
sunduğunuz gözlemleri çok önemli buluyorum. Bir hakkın ihlali, aslında öteki hakları 
da tehlike al<na sokuyor. Her ne kadar, özellikle de günümüzde, pek bu şekilde ifade 
edilmiyor da olsa, dünyanın dört bir yanındaki hak mücadelelerinin sınırların ötesinde 
birbirlerine bağlı olması gibi <pkı. 

Raja Shehadeh: Dünyanın dört bir yanında, FilisNnlileri ve davamızı destekleyen 
dayanışma grupları var. Bu çok önemli bir şey, çünkü insanlara son tahlilde yalnız 
olmadıklarını ha<rla<yor. Olup biteni takip eden, önemseyen; ellerinden geleni yapan 
insanlar var. Kimi zaman üniversitedeki işlerini kaybetmek pahasına yapıyorlar bunu. 
Angela Davis’in ödülünü geri çekNkleri örnekte olduğu gibi.  Dayanışma, moralleri 5

ayakta tutmanın ve dünyayı değişNrmenin en önemli araçlarından biri. 

Meltem Ahıska: Aynı zamanda anılar da dayanışma için önemli. Söylediklerinizden 
anlıyorum ki, siz zafer ve yenilgi gibi ikiliklerin ötesinde bir şeyden bahsediyorsunuz. 
Asıl mesele dayanmak, mücadele etmek. 

 2015’te Boğaziçi Üniversitesi Hrant Dink’i Anma Konuşmaları dizisine konuşmacı olarak ka<lan akNvist, 5

akademisyen ve yazar Angela Davis, 2019’da Fred L. ShuPlesworth İnsan Hakları Ödülü’nü almak üzere, 
Birmingham İnsan Hakları EnsNtüsü tarabndan memlekeN Alabama’ya davet edildi. Fakat ödülü, son saniyede iptal 
edildi. Davis daha sonra öğrendi ki, bunun sebebi, uzun zamandır FilisNn’e destek veriyor olmasıydı. Angela Davis’in 
cevabı şu oldu: “Ben akNvizmimi uluslararası dayanışmaya, özellikle de dünyanın başka yerlerindeki mücadeleleri, 
Amerika’da polis şiddeNne, hapishane-endüstriyel kompleksine ve ırkçılığa başkaldıran halk hareketleriyle 
ilişkilendirmeye adadım.” hPps://www.nyNmes.com/2019/01/08/us/angela-davis-israel-civil-rights-insNtute.html
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Raja Shehadeh: Evet. Eğer insanlar meseleye sadece siyah ve beyaz olarak baksalardı, 
eminim inançlarını çabucak kaybederlerdi. Çünkü böyle yap<ğınızda, bütün 
umutlarınızı zafere, hem de çok yakında elde edilecek bir zafere bağlamış oluyorsunuz. 
Yarına, yarından hemen sonraya… Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. O yüzden uzun 
vadeli bakmak lazım. Asıl mesele, insanlığınızı, haysiyeNnizi muhafaza edebilmek. 
Bunu da dayanarak ve uzun vadeli bir bakış açısı edinerek yapabilirsiniz ancak. 
Yapmaya çalış<kları şey sizi ve insanlığınızı zedelemek. Bunu reddederek, 
kazanıyorsunuz. Yani, kazanmanın ne olduğunu yeniden tanımlamış oluyorsunuz. 
Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

İngilizce’den çeviren: Nihan Özcan  

 

Raja	Shehadeh	Uluslararası	Hukukçular	Komisyonu'na	bağlı,	Filistin'in	öncü	
insan	hakları	örgütü	Al-Haq'ın	kurucusudur.	Aynı	zamanda	bir	yazar	ve	avukat	
olan	Raja	Shehadeh’in	uluslararası	hukuk,	insan	hakları	ve	Orta	Doğu	üzerine	
yazdığı	kitapları	arasında	İşgalcinin	Hukuku	ve	İşgalden	Geçici	
Anlaşmaya	sayılabilir.	Yazarın	Evdeki	Yabancılar;	İşgal	Günlükleri;	Zamanda	Bir	
Yarık:	Osmanlı	Dayım	ile	Yolculuklar;	Savaş	Dili,	Barış	Dili:	Filistin,	İsrail	ve	Adalet	
Arayışı;		Hattın	Çekildiği	Yer:	İşgal	Altındaki	Filistin'de	Sınırları	Aşmak	gibi	pek	çok	
edebi	eseri	mevcut.	Filistin	Yürüyüşleri	başlıklı	kitabı	2008'de	Britanya'nın	siyasi	
yazın	alanında	verilen	seçkin	ödülü	Orwell	OZ dülü'ne	layık	görüldü.	Son	kitabı	Eve	
Dönüş:	Elli	Yıllık	İşgal	Boyu	Bir	Yürüyüş	başlığıyla	yayımlandı.	Yazılarına	The	New	
York	Times,	The	New	Yorker,	Granta	gibi	pek	çok	yayında	yer	verilen	Shehadeh,	
Filistin'in	Ramallah	şehrinde	yaşıyor.	

Meltem	Ahıska	Boğaziçi	UZ niversitesi	Sosyoloji	Bölümü	öğretim	üyesidir.	
Radyo’nun	Sihirli	Kapısı:	Garbiyatçılık	ve	Politik	Öznellik	(2005)	dahil	olmak	üzere	
çeşitli	kitaplar	yazmış	ve	derlemiştir.	Garbiyatçılık,	toplumsal	hafıza,	anıtlar,	
politik	öznellik,	toplumsal	cinsiyet	ve	feminizm	üzerine	makaleleri	ve	denemeleri	
çeşitli	dergilerde	ve	derleme	kitaplarda	yer	almıştır.	Red	Thread	dergisinin	yayın	
kurulu	ve	Critical	Times	dergisinin	yayın	danışma	kurulu	üyesidir.		

Saygun	Gökarıksel	Boğaziçi	UZ niversitesi	Sosyoloji	Bölümünde	Doktora	OZ ğretim	
Görevlisi	olarak	çalışmaktadır.	Bir	süredir	Doğu	Avrupa'daki	komünist	dönemle	
yüzleşme	pratiklerinin	hukuki	ve	siyasal	antropolojisi	hakkında	araştırmalarını	
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yürütmektedir.	Bu	bağlamda	özellikle	egemenlik,	hukuk,	hafıza,	sanat	ve	devrimci	
siyaset	gibi	temalara	odaklanmaktadır.	Son	dönemde	yayımlanmış	çalışmaları	
arasında	“Facing	History:	Sovereignty	and	the	Spectacles	of	Justice	and	Violence	in	
Poland’s	Capitalist	Democracy”	(Comparative	Studies	in	Society	and	History,	2019)	
ve	“Neither	Teleologies	nor	‘Feeble	Cries’:	Revolutionary	Politics	and	Neoliberalism	
in	Time	and	Space”	(Dialectical	Anthropology,	2018)	sayılabilir.	
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Paranoid İroninin Psikolojisi 
Ana Teixeira Pinto 

Çevrimiçi forumlarda gelecekte ortaya çıkacak, kinci bir Yapay Zekâ (ArNficial 
Intelligence, AI) figürü olarak tahayyül edilen Roko’nun Basiliski’nden yola çıkan Ana 
Teixeira Pinto, çevrimiçi etkileşimin teNklediği ve görünürde paradoksal niteliğe sahip 
bir dizi görüşü beraberinde geNren psikolojik durumu, tümüyle paranoid ama aynı 
zamanda ironik biçimde mesafeli ruh halini çözümlemeye girişiyor.  Yazar, interneNn 1

sebep olduğu her şeye gücü yeterlik algısıyla haklarından mahrum edilme duygusunun 
birlikteliğinin simgesel formunu kıyamet düşlemlerinde bulduğuna dikkat çekiyor. 
Yüksek-inanca dayanan, yarı-büyüsel bir doğa kavrayışına bağlı bu tür yanılsamalar, 
savunucularının tümdengelimci aklın önceliğine yönelik vurgularına rağmen, zamanla, 
man<ksal olduğu kadar dinsel niteliğe de sahip bir ideolojiye evrilmiş durumda. 
Teixeira Pinto, bilgi çağının sınırsız bireysel güce yönelik vaadlerine rağmen, belli 
demografilerin karşılaş<kları bir dizi ikilem karşısında, kendi güçsüzlüklerine yanıt 
olarak ‘‘şiddet ve sosyopaN’’yi destekler hale geleceklerine işaret ediyor. 
  
Roko’nun Bahsi 

2010 yılının 23 Temmuzu’nda kullanıcı adı Roko olan bir şahıs ‘‘insan akılsallığı sana<nı 
gelişNrmeye kendini adamış bir topluluk blogu’’ olarak tariflenen LessWrong’da 
dolambaçlı bir fikir zinciri paylaş<. Blog, Makine Zekâsı Araş<rma EnsNtüsü’nün (MIRI) 
ortak kurucularından olan Eliezer Yudkowsky tarabndan California’daki San Francisco 
Körfez Bölgesi’ndeki merkezinden idare ediliyor. Roko blogdaki paylaşımlarında 
gelecekte ortaya çıkacak olan bir AI’nin kendi gelişim sürecine katkıda bulunmamış 
olan insanları geçmişe yönelik biçimde cezalandırmak isteyebileceğini öne 
sürmekteydi. Roko’nun paylaşımlarında sözünü eGği bu varsayımsal AI daha sonra 
Basilisk olarak adlandırılmaya başladı.  2

Roko’nun gelişNrdiği düşünce zinciri tam bir tutarlılık içermiyor olsa da, paylaşımlara 
yorum yapan blog üyeleri, bu yöndeki endişelerin Bayesci olasılık argümanı tarabndan 
desteklenebileceğini öne sürdüler. Bu argüman bir olayın gerçekte meydana gelme 
sıklığı ya da eğilimi yerine bu yöndeki akla yatkın beklenNleri (inancı) nicelikselleşNrme 

 Bu yazı ilk olarak 2018’de Transmediale‘de yayınlandı. 1

Transmediale, Issue#1, Face Value (ed. Elvia Wilk), 2018, Berlin 
hPps://transmediale.de/journal
 Roko’nın kötü niyetli AI’sinin ne şekilde Basilisk figürüyle (kendisiyle göz göze gelme talihsizliğini yaşayanları 2

zehirleyebilecek yılansı, ibikli efsane yara<k) özdeşleşNrildiği pek anlaşılır değildir. Armalarda sNlize edilen 
canavarlardan biri olan Basilisk’in kökeni AnNk Yunan’a uzanır. Harry PoPer ve yakın döneme ait manga dizilerinde 
de başvurulan yara<k geçmişte MarNn Luther’in Yahudiler ve Yalanları Üzerine (1543) kitabında da eski bir anN-
semiNk mecaz olarak belirmişNr. Yeni-gerici [neoreacNonary] idolojiye ait şablonların ve Michael Anissimov’a ait  
MoreRight isimli etno-milliyetçi blogun LessWrong’dan çık<ğı göze alındığında bu ırkçı göndergeye kasıtlı biçimde 
başvurulduğu rahatlıkla söylenebilir.
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üzerine kurulmuştu.  Fakat yorum yapanlardan hiç biri Bayes’in yönteminin Roko’nun 3

kinci AI’sine ne şekilde uygulanabileceğini ayrın<landırmamaktaydı. Bu tür bir 
çıkarsamayı destekleyecek, kötü niyetli ya da başka sıfata sahip bu türden bir AI’ye 
ilişkin herhangi bir belirN ya da tarihsel kayıt mevcut değildi. Güvenilir bir verinin 
yokluğunda bu yöndeki beklenNler tamamen spekülaNf ve keyfi bir nitelik 
taşımaktaydı. 

Bunun da ötesinde Roko, Basilisk’in her şeyi bildiğini (sizin Roko’nun paylaşımlarını 
okuyup okumadığınızı kategorik olarak biliyordu mesela) ve her şeye gücü yeGğini 
(dijital simülasyon aracılığıyla zihninizi diriltebilmekte ve sonrasında sizi sonsuza dek 
işkence al<nda tutabilmekteydi) söylüyordu. Bu tür bir kuramsallaş<rma, semavi 
dinlerdeki ahit nosyonunu matemaNksel olarak gerçekliğe çevirmekteydi: Tanrı’nın 
verdiği ödevleri yerine geNrmekte zaaf gösterenler sonsuz bir cezaya çarp<rılacaklardı. 

Tek tanrılı dinlerin Tanrı kavrayışındaki bazı özelliklerin Basilisk’e de a�edildiği 
düşünüldüğünde, Roko’nun varsayımlarının dikkat çekici biçimde Pascal’ın Bahsi’ne 
yaklaş<ğı söylenebilir. Roko gibi, filozof Blaise Pascal da insanların Tanrı’ya inanmak ya 
da inanmamak konusunda verdikleri kararla bahtsız koşullar al<nda hayatlarını bahis 
konusu yap<klarını öne sürmekteydi. Öncelikli olarak Tanrı’nın var olup olmadığını 
belirlemek imkânsızdı; ikinci olarak da, söz konusu bahisten kaçınmak mümkün 
değildi.  4

Pascal’ın çabası bu bahsin Tanrı’nın varlığına dair bir kanıt olduğunu göstermek değildi. 
Söylemek istediği şey Tanrı’ya inanmanın pragmaNk bir karar olarak algılanması 
gerekNğiydi: Tanrı’nın varlığı muhtemel olmasa da, bu yönde inanca sahip 
olmayanların maruz kalacakları potansiyel zarar (biNmsiz bir azap), Tanrı’ya inanmayı 
ateist olmaktan çok daha akılcı bir tercihe dönüştürmekteydi. Bir tasdik aracı olarak 
işlev görmesi ve ikna için işe koşulması gerekmemekteydi bu bahsin. Fakat, dayandığı 
matemaNksel man<k bir kenara bırakıldığında, Pascal’ın düşünsel deneyi daha soyut 
bir konuya temas etmekteydi: akıl ile muhakemenin eşdeğer olmayışı.  

Man<ğa aykırı gibi gözükse de, olasılık hesabı ile psikoz arasında bir birleşme eğilimi 
[elecNve affinity] mevcut: akıl, akıl dışı duruma düşebiliyor. George E. Marcus’un işaret 
eGği gibi, paranoid kavrayışın akılcılıkla ve man<kla olan ilişkisi oldukça müphem ve 
sıklıkla ‘‘bunlardan ikincisiyle karış<rılıyor ya da özdeşleşNriliyor.’’ ,  Bu açıdan 5 6

bakıldığında paranoya aklın karşı< değil, daha ziyade onun şiddetlenmiş bir versiyonu 
niteliğinde. Roko’nun bahsi , Evelyn Fox Keller’dan alın<lamak gerekirse ‘‘bir man<k 7

 Bayesyen olasılığın kökeni İngiliz matemaNkçi ve ilahiyatçı Thomas Bayes’in (1701–1761) çalışmalarına dayanır.3

 Pensées (“Düşünceler”) başlıklı yapıt, filozof ve matemaNkçi Blaise Pascal’ın 1670 yılında kaleme aldığı ve meşhur 4

bahsini ayrın<landırdığı ilahiyat ve felsefe makaleleri derlemesidir.
 Bu benzerlik içinde yaşadığımız dünyanın ötesindeki varsayımsal nitelikteki ve psikoNk yanılsamalar ve olasılık 5

hesapları tarabndan paylaşılan paralel dünyalar sorununa da bağlıdır. 
 George E. Marcus, Paranoia within Reason (Chicago: University of Chicago Press, 1999), s. 2.6

 Agy.7

		
90



Paranoid İroninin Psikolojisi 
Ana Teixeira Pinto 

eksikliğinden değil gerçek dışılıktan muzdarip’’.  Denebilir ki, paranoya ‘‘öznel bir 8

gereksinime dayanan’’ bir yorum türü; ‘‘özellikle de kişinin kendi özerkliğine yönelik, 
artmakta olan tehdit hissine karşı oluşan savunma gereksinimine’’.  Bu da AI’nin 9

Ödipal bir canavar olarak kişileşNrilmesiyle ve  kodun da eril sperma ile 
eşleşNrilmesiyle sonuçlanıyor. Sözkonusu varsayıma ilişkin olarak matemaNksel kanıt 
arayışında olanlar işin esasını gözden kaçırıyor. Roko’nun düşünsel deneyinin içeriği 
bilimsel değil simgesel nitelikte: şifre ve alegori aracılığıyla dile geliyor. 
  
Paranoid İroni 

 İmge yükleme sitesine [imageboard] Lore’a göre Mısır tanrısı Kek ile çizgi kahraman 
Kurbağa Pepe arasındaki örtüşme bir dizi sayısal rastlan< üzerine kurulu. Alamet 
olarak görülen bu tür algılayışlar kullanıcılarda ABD’deki 2016 seçimlerine normal-
ötesi kaynaklardan müdahaleler geldiği şeklinde şüphelere yol açmış, Trump’ın 
adaylığı meme büyüsünün iradesiyle gerçekleşmişN bu algılayışa göre. Kurgunun 
gerçeğe dönüşmesi olarak tanımlanan yüksek-inanç kavramının kusursuz bir 
ilüstrasyonu vardı karşımızda. Bir hareket ile bir komplo arasındaki ayrım tar<şılması 
gereken konu burada. Meme büyüsü mito-şiirsel [mythopoeNc] bir işleve bürünmekte: 
ejiptoloji, siber-bağnazlık, yüksek-mühür [ç.n. benlik ile dışsal/eklenN persona 
arasındaki etkileşim çemberi anlamında; hypersigil] ve gematria’dan [ç.n. harflerin 
numaralandırması üzerine kurulu Kabalacı bir yöntem] beslenen senkreNk seçki 
aracılığıyla yaşanabilen “aydınla<cı deneyimler” ile doldurulmuş bir kült ortamı.  10

Basilisk gibi “Kek Kültü” de man<ğı bir işkence pornosuna, internePe yaygın kullanılan 
terimle “boşpaylaşanlar” [shitposters] tarabndan sahte bir samimiyetle benimsenen 
bir kavrayış üslubuna dönüştürmekte. Söylenenin arkasında durulmasını 
gerekNrmeyen bir ifade biçimi olarak ironi kendine “alternaNf sağ” [alt-right] lakabını 
layık gören aşırı-sağ harekeNn hızlı yükselişiyle ve bu harekeNn türlü gizemler ve 
sağduyu olarak sundukları şey arasında kurduğu kendine özgü karışımla iç içe geçmiş 
durumda. İroni maske düşürmek, ifşa etmek, ortaya dökmek için işe koşulmakta. 
SpekülaNf budalalık geçerlilik kazanıyor böylece: kimseye güvenme; hiçbir şey 
göründüğü gibi değil; bu dönemde sadece inanılmaz olana inanılabilir.  

Sıklıkla şüpheciliği dışa vurmakta kullanılan ironi tekniği bugüne dek bir tür içerden 
sap<rma aracı olarak algılandı ve “sorgulayan tavrın ve eleşNrel mesafenin” zemini 

 Evelyn Fox Keller, Reflec.ons on Gender and Science (Yale University Press, 1985), ss. 121–22.8

 Agy.9

 Mühür Npik olarak bir iblisi çağırmak üzere kullanılan resimsel bir imza ya da gösterge; yüksek mühür bir niyeNn 10

ya da arzunun anla<sal görselleşNrimine karşılık geliyor. Nick Land’ın [ç.n. hyper ve supers..on kelimelerini 
birleşNrerek] gelişNrmiş olduğu yüksek-inanç kavramı duygusal ya<rım (inanç ya da ilgi yoğunluğu) aracılığıyla 
gerçekliği üreNcisi konumunu edinen yüksek-inanç nesnelerinin (mesela mühürler, yüksek-mühürler ya da 
meme’ler) eylemini tanımlamaya girişiyor. Yeteri kadar insan bir şeyin gerçek olduğuna inanırsa, o şey fiilen gerçek 
haline gelir. Gematria kelimelere ya da isimlere rakamsal değerler a�eden bir sistem. Gematria’nın basit bir 
varyan< aşırı sağ kodlamalarda kullanılıyor; mesela 88 sayısı “Heil Hitler’’ selamına karşılık geliyor.
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olarak siyasi ilericilikle özdeşleşNrilegeldi.  Fakat somut olarak ifade edilenin tersini 11

ima etme praNği üstü örtük biçimde insana kendini, ahlâki ve siyasi anlamda, bir 
müphemlik içinde konumlandırma brsa< da veriyor. Bu araç AlternaNf Sağ’ın 
kullanımına geçNğinde, karşı-kültürel pop, konformist ezoterizm ve dolayımsız ırkçılık 
arasında zehirli bir kanal dönüşüyor. Angela Nagle’ın işaret eGği gibi boşpaylaşanların 
“alışıldık çevrimiçi hilesi [...] yap<ğı esteNk ya da başka türden tercihlerin 
sorumluluğundan sıyrılmak üzere” faşist mecazlarla ve ırkçı deyimlerle ironik biçimde 
flört etmek şeklinde işliyor.  12

Fakat boşpaylaşım ile Nnsel arayış arasında ince bir çizgi var gibi görünüyor. Kolayca 
çürütülebilecek içeriğe sahip olmalarına rağmen, her yerdelik ve kırılganlık algısını 
birbiriyle iç içe geçiren bu paradoksal düşlemler (öznenin kendisini aynı anda hem 
olağanüstü derecede güçlü hem de ciddi biçimde mağdur edilmiş hissetmesi), dikkat 
çekmek üzerine temellenen ve boşpaylaşımın kaynağını oluşturan karşıtçılığın 
sınırlarını aşıp, sabit fikirliliğe [monomania], gaddarlık üzerine kurulu bir tahayyüle ve 
komplolar üzerinden işleyen bir düşünce yapısına evrilmeyi başarmış durumda.  

Aslında ilk bakışta, paranoyak komplolar ile ironik tutumun bileşenleri arasında bir 
uyuşum yokmuş gibi görünüyor. Bu da akla şu soruyu geNriyor: paranoid bir şahıs 
ironiye başvurabilir mi? Paranoya tekil olayları seçip ayrış<rıyor ve çok seslilikten 
[heteroglossia] Nksiniyor; öte yandan, ironi ise ele aldığı nesneyi isNkrarsızlaş<rıyor ve 
müphemliği besliyor. Pekiyi, ironinin aşırı coşkuyu ve duygusal adanma fazlalığını 
bertaraf etmesi gerekmez mi? Ve bunlar paranoid yaklaşımın başlıca özellikleri değiller 
midir? 
  
Tekdünyacılık 

Tekdünyacılık [oneworldedness] yeryüzünü zulüm düşlemlerine, felaketçiliğe ve sabit 
fikirliliğe açık paranoid öznelliğin bir uzan<sı olarak tahayyül eder. Küreselleşmede 
olduğu gibi, tekdünyacılık da bölgesel [territorial] egemenliği karalamayı tercih eder ve 
kendi kimliğini ‘‘Amerika’’nın diğer isimlerinden biriymiş gibi maskeler sıklıkla. Fakat 
küreselleşme ikNsadi yeni-emperyalizmi tanımlamak üzere kullanılan esnek bir 
terimken, benim beNmlediğim şekliyle tekdünyacılık, daha dar bir tanımla sistemliliğin 
hezeyan üzerine kurulu esteNğine; ‘‘her şeyin birbiriyle bağlan< içinde’’ olduğuna 

 İroni gerçekten de başka türden siyasi ifadeleri olanaksız kılan tehlikeli ya da ceza içeren koşullarda güvensizliğin 11

ya da muhalefeNn ifade edilmesine brsat tanıyor. Fakat ironi aynı zamanda işbirlikçiliği maskeleme işlevini de 
görebiliyor. Her şeyin ötesinde, bir savunma mekanizması. PsikanaliNk olarak tanımlamak gerekirse, ironi, öznenin 
kendinden duyduğu memnuniyeN ve üstünlük hissini çoğal<rken, ele aldığı nesneyi küçültüyor. 

 Bkz. Angela Nagle, “Goodbye, Pepe: The End of the Alt-Right,” The Baffler (15 Ağustos, 2017) ve Christy 12

Wampole, “How to Live Without Irony,” The New York Times (18 Kasım 2012).
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yönelik paranoid varsayımın bilişsellik ile küreselleşme arasında kurduğu eşleşNrmeye 
denk geliyor.  13

İleNşim ağlarının damga vurduğu çağımızda, her şey kelimenin tam anlamıyla birbiriyle 
bağlan<lı. Bunun sonucunda, boşpaylaşımı karakterize eden, her yerdelik ile kırılganlık 
arasındaki paradoksal karışım genel anlamıyla bütün deneyim türlerini 
şekillendirmekte. Felix Stalder’in savunduğu gibi, ileNşim ağları üzerine kurulu 
yöneNmsellik sistemleri formel yapılardan ziyade enformel yapılara yaslanmakta: 
kanunların aksine, protokoller gönüllü benimseme aracılığıyla işliyor. Yap<rımlar 
merkezsizleşmiş ve her yere yayılmış durumda, fakat protokoller bir kez 
benimsendiklerinde ikNsadi ve toplumsal aktörlere şekil veren koşullara dönüşüyorlar 
ve harekete geçirdikleri etkileşimler ve üreGkleri karşılıklı bağımlılıklar sayesinde 
süreklilik kazanıyorlar.  14

Bu hamleler başlangıçta faydalı olarak görülmüşse de (Facebook, Avrupa Birliği, Dünya 
Ticaret Örgütü, IMF ya da Airbnb de olduğu gibi), kısa süre içinde nelere mal olacakları 
da ortaya çıkmış durumda. Fakat protokol tarabndan tanımlanan alanın dışına çıkmak 
da pek olası değil çünkü terk edişlere yönelik finansal ve toplumsal yap<rımlar içerde 
kalmaktan çok daha yüksek bir bedeli beraberinde geNrmekte. Facebook örneğini ele 
alırsak, insanlar mahremiyetlerini görünürlükle takas eGler çünkü bu görünürlük 
kazanç elde etme olanağı sağlamakta. Stalder’e göre, sonuç olarak psikolojik bir 
paradoks ortaya çıkmakta: herkes, hiç kimsenin gerçekte yapmayı istemediği bir şeyi 
gönüllü biçimde yapar hale geliyor. Formel hiyerarşilerden nefret ediliyor olsa da, bu 
hiyerarşilerin mimarisi oldukça açık; bunun karşısında ileNşim ağı sistemleri içinde 
dışarıdan gelen zorlamalar çoğunlukla içerden gelen zorlamalarmışlar gibi gösterilerek 
maskelenmekte.  

“İnsanın gerçekte yapmayı istemediği şeyi gönüllü olarak yapması” Gregory 
Bateson’un çiwe açmaz [double bind] olarak adlandırdığı şeye karşılık geliyor. Bateson 
bu terimi bireyin aldığı birincil komutun daha üst ya da daha yüksek bir seviyeden 
gelen ikincil komutla çelişNği durumlarda deneyimlediği duygusal sıkın<yı tanımlamak 
için gelişNrmişN. John C. Lilly’nin kapalı bir yerde tuPuğu domuz balıkları üzerindeki 
“edimsel koşullama” [operant condiNoning] uygulamalarını gözlemlerken 
şekillendirmişN Bateson bu kavramı. Hayvanlar ilk olarak bir hüner sergilemek üzere 
çalış<rılıyor ve başarılı olduklarında yiyecekle ödüllendiriliyorlardı. Daha sonra 
repetuvarlarını genişletmeleri gerekiyor ve her seferinde yeni hünerler sergilemeleri 
bekleniyordu kendilerinden. Aynı hüneri tekrarlamaları halinde yiyecek alamayacakları 
anlamına geliyordu bu durum. Herhangi bir hüner sergilemediklerinde de yemek 

 Emily Apter, “On Oneworldedness: Or Paranoia as a World System,” American Literary History, cilt: 18, no: 2 (Yaz 13

2006), ss. 365–89.
 Felix Stalder, “State Technologies: Data,” konuşması, Now Is the Time of Monsters, Haus der Kulturen der Welt, 14

Berlin (23 Mart, 2017), hPps://www.hkw. de/en/app/mediathek/audio/55710.
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alamıyorlardı. Terbiye veren kişinin komutlarına uyduklarında ya da uymadıklarında 
cezalandırıldıklarını gören domuz balıkları durumu anlamlandıramıyor, akılları 
karışıyor, saldırganlaşıyor ve sosyopaNk tepkiler veriyorlardı. Bu deneyleri gözlemleyen 
Bateson paranoid şizofreninin sürekli olarak maruz kalınan, buyruksal çiwe 
açmazlardan kaynaklandığı sonucuna varmış<.  15

Çiwe açmaz kavramı psikozun çevreyi, etkileşimi ve ileNşim kanallarının yapılarını işin 
içine katarak zihinsel olandan toplumsal olana nasıl ilerlediği sorusunun ortaya 
konmasını sağlıyor. Yakın geçmişte Gayatri Chakravorty Spivak bu kavramı daha genel 
bir yaklaşımla ele alırken, küreselleşme deneyiminin bir çiwe açmazlar deneyimi 
olduğunu savunmaktaydı. Küresel ekonominin bir kenara a�ğı maden işçileri, yazılım 
mühendisleri olarak yeniden eğiNlmeyeceklerdi; bunun yerine, Lilly’nin talihsiz domuz 
balıkları gibi umutsuzluğa ve hüsrana mahkum olacaklar, toplumsal bağların 
çözülmesine tanık olarak çaresizlik ve yoksulluk içinde yaşamaya devam edeceklerdi. 
Geniş ölçekte yaşanan bu bunalım da şiddet ve sosyopaNyi besleyecekN.  16

Alain Badiou’nın iddia eGği gibi, küresel olan aslında dünyadan yoksundu.  Ba<lı 17

serbest pazar ekonomisinin zaferi de aslında Ba<’nın irNfa kaybıyla aynı anlama 
gelmekteydi: küreselleşme, hegemoninin kültürel ve siyasal anlamda kaybı imasını da 
içinde taşımaktaydı. Roko’nun Basilisk’i de bu jeopoliNk konjoktürü tahrif ederek, 
yara<ğın yara<cının boyunduruğundan kurtulduğı ahlâki bir ibret öyküsüne 
dönüştürmekteydi. Basilisk yabancı (Asyalı?) bir çehreye sahip kapitalizmin 
kendisiydi.  Siber-gericilik de onun değer biçimiydi: değişim değerinin soyut boyutu 18

bu figürle birlikte kendi başına somut bir yaşama bürünmekteydi.  19

Fakat dijital teknolojinin bu şekilde kişiselleşNrilmesi aynı zamanda sınıf ça<şmalarını 
da gözden uzaklaş<rmakta. Toplumsal gerilimlerin tümü birden siyasi anlamda 
kendilerine ifade etmeyi başaramamakta. Fakat hepsi bir biçime bürünmekteler: 
nesnelerle, deyimlerle ya da mecazlarla aynı hizaya gelmekte, onlara ulanmaktalar. 
İdeoloji akılcılık değil de esteNk üzerinden tutarlılık oluşturan bu tür anla<lara 
verdiğimiz isim aslında.  Basilisk siyasal ekonominin tarifi olmanın yanında kıyamete 20

ilişkin bir hikâye olma özelliğine de sahip: selamet ancak dijital pazara dahil olunarak 
elde edilebilir ve hayatlarını Basilisk’e adamaktan imNna edenler altsınıflarda kalmaya 

 Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind (Chicago: University of Chicago Press, 2000 [1972]), s. 278.15

 Bkz., An AestheNc EducaNon in the Era of GlobalizaNon (Harvard University Press, 2011).16

 Alain Badiou, Logics of Worlds: Being and Event II (Londra: Bloomsbury, 2009).17

 Basilisk simgesel düzenin merkezinde kim duruyorsa (bu “Yahudiler” ya da  “Çin” olabilir) ona ilişkin bir şifre 18

olarak görülebilir. Yuk Hui’nin savunduğu gibi son dönemde ortaya çıkan gizli-faşist hareketler Ba<’nın Çin’in 
üstünlüğüne dair duyduğu tedirginliğin bir semptomudur. Bkz. Hui, “On the Unhappy Consciousness of 
NeoreacNonaries,” e-flux journal, no: 81 (Nisan 2017).

 Bkz. Sami KhaNb, “Sensuous Supra-Sensuous: The AestheNcs of Real AbstracNon,” Aesthe.c Marx, ed. Samir 19

Gandesha ve Johan Hartle (Londra: Bloomsbury, 2017), ss. 49–72.
 Lauren Berlant, Desire/Love (New York: Punctum Books, 2012), s. 37.20
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mahkum olacaklardır.  Bu perspekNwen bakıldığında AI sermaye ile benzeşik bir 21

niteliktedir: Lauren Berlant’ın savunduğu gibi arzu her daim nesnesini bulur, “derin bir 
yanlış tanıma pahasına olsa bile.”  22

Frederic Jameson 1991 yılında kaleme aldığı meNnde fenomenolojik deneyim ile bu 
deneyimi belirleyen ekonomik yapılar arasındaki boşlukla Marxist yorumbilimin çaptan 
düşmesi arasında bir bağ kurmaktaydı. Kompo teorisi yoksul adam’a ait kurum 
eleşNrisiydi; “tümden konu ve içeriğe” kaymış diyalekNk materyalizmin bozuk bir 
türevi olarak işlemekteydi.  Peter Knight’a göre  “komplolar üzerinden düşünme 23

praNği zihinsel bir aldanım olmaktan ziyade çiwe olumsuzlamanın [double negaNve] 
belâgat sahasında işleyen, bilgi ve hakikat olasılığına karşı ironik bir mesafe içeren bir 
yaklaşımı’’na karşılık gelmekteydi.  24

Meme ve kaos büyüsü, yüksek-inanç ya da yüksek-mühür gibi kavramlar, teosofi ve 
Ba< ezoterizminin diğer dalları, Silikon Vadisi’nin önderlik eGği insan-ötecilik ve 
Scientology gibi pek çok unsur, düşüncelerin aslında birer madde olduğu fikrini taşırlar 
içlerinde bir şekilde; ya da ruhsal görüngülerin maddileşmesi konusunu takın< haline 
geNrmişlerdir. Kuramsal olarak konuşmak gerekirse bu sayılan unsurların çoğu 
“pankompütasyonizm (her şeyin bilgisayar gibi işlediği fikri, pancomputaNonism) ile 
panruhsallık (her şeyin ‘düşündüğü’ fikri, panpsychism)’’ kavramlarını birbirine 
karış<rır gibi görünmektedir.  Bu felsefelerin daha dünyevi bir hakikat arayışını da 25

temsil eGkleri söylenebilir: arabirimler aracılığıyla bütünüyle birbirine bağlanan ilişki 
ağlarımız duygusal ve duyarlı bir çevre oluşturuyorlar ve bu çevrenin içinde idrak 
edilemeyecek olanın otoritesini kuşanan kod her şeye sızıyor ve nihayeNnde her şeye 
can veriyor.  26

“Esnek ekonomi”nin [gig economy] çiwe açmazına düşen, özellikle Millenial insanlar 
kimliklerini “yeni girişim’’ler ve sosyal medya pla�ormlarıyla ilişkilendirilmeye 
iNliyorlar (ebeveynlerinin, zamanında Amerikan Rüyası’na ya da sınıf atlama 
hayallerine iNldikleri gibi) ve girişimciliğe ilişNrilen öznellik modellerini özgürlük ve 
bağımsızlık olarak algılamaları sağlanıyor. Günümüzde hızlı büyüyen ve çoktan 
tükenmiş neoliberal evrenin ötesine uzanabilecek farklı bir kapitalist birikim evresi 
gelişNrmeye yönelik ciddi çaba gösteren tek sektör olduğu için kapitalizmin hayaPa 

 Daha yumuşak bir örneğe başvurmak gerekirse, “yeryüzünün düzlüğü”ne yönelik popüler kuram, kategoriler 21

arasında yaşanan karışıklıktan doğan Fordizm-sonrası bir toplumsal korkuyu dillendiriyor; küreselleşme süreci onu 
simgeleyen amblem haline gelen Dünya gezegeninin küresel niteliğiyle karış<rılıyor. Düz Yeryüzü kuramının 
küreselleşmemiş bir dünyaya geri dönüş arzusunu temsil eGği söylenebilir.

 Berlant, s. 37.22

 Fredric Jameson, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism (Durham, NC: Duke University Press, 23

1991).
 Peter Knight, Conspiracy Culture: From Kennedy to The X Files (Londra: Routledge, 2001), s. 2.24

 MaPeo Pasquinelli, “On Solar Databases and the Exogenesis of Light,” e-flux journal, SUPERCOMMUNITY sayısı 25

(Haziran 2015).
 Bkz. Cathy O’Neil, Weapons of Math DestrucNon: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy 26

(New York: Crown, 2016). 
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kalabilmesi dijital teknololojiye ve özellikle de AI’nin gelişimine bağlı durumda.  27

Pazarın perspekNfinden bakıldığında, AI reformist bir proje gibi görünüyor fakat derin 
öğrenmenin [deep learning] ikNdara ve erilliğe ilişkin, çarpıcı hikâyeler aracılığıyla 
cinsiyetleşNrilmesi ona radikal bir özellik ka<yor. Bütün metalar gibi, AI de feNşin 
dilinde konuşuyor: yaşanan olayları bağlamından çıkarıp, saf ve  terminatörvari bir 
biçime sokuyor.  Paranoid aciliyet hissi, nihilizm ve korkuseverlikle [phobophilia] 28

yüklü Basilisk figür, (eril) saldırganlığın kültürel sermaye ve bunu izleyerek ekonomik 
değer edindiği, toplumsal yap<rım al<ndaki bir diğer anla< olarak çıkıyor karşımıza.  29

Dmitriy Şostakoviç’in Sovyetler Birliği’nde Komünist ParN’ye ka<lmak üzerine 
söylediklerini değişNrerek şu yorumda bulunabiliriz: Trump’a ironik bir yaklaşımla oy 
verilemez. Trump’a içten bir şekilde oy verilebilir; ya da Trump’a sinizm içeren bir 
tavırla oy verilebilir.  Fredric Jameson’ın 2003 yılında sarfeGği ve akıllarda kalan 30

tanımlamasıyla, dünyanın sonunu hayal etmek, kapitalizmin sonunu hayal etmekten 
daha kolay. Yüzyıllara yayılan zulmün yükünü üstlenmeyen çoğunluk (ağırlıklı olarak 
beyaz ve refah seviyesi görece olarak yüksek) dünyanın sonunu (bilinçdışı ya da yarı-
bilinçli biçimde) kapitalizmin sonuna tercih eder durumda.  Planlı ekonomik küçülme 31

[degrowth], değişmekte olan demografi ve iklim krizi gibi çok katmanlı baskılar al<nda 
bu grupta yer alan insanların kaderlerini Basilisk’e bağlayacakları öngörülebilir; onun 
soykırıma dayalı doğasına rağmen değil, tam da bu özelliği yüzünden.  

İngilizceden çeviri: Erden Kosova 

  

Ana Teixeira Pinto Berlin’de yaşayan bir yazar ve kültürel kuramcı. Universität der 
Künste’de (UdK) dersler veren yazar araş<rmalarını Lüneburg’daki Leuphana 
Üniversitesi’nde sürdürüyor. Kaleme aldığı meNnler bugüne dek e-flux journal, 
Springerin, Mousse ve Frieze gibi yayınlarda yer aldı. 

 Küresel AI pazarının 2017-21 döneminde yıllık ortalama yüzde 50.51’lık bir oranda büyümesi bekleniyor. Reuters 27

(8 Mayıs, 2017).
 Berlant, s. 35.28

 Agy.29

 Bkz. Julian Barnes, The Noise of Time (New York: Random House, 2016).30

 Fredric Jameson, “Future City,” New Le� Review, cilt: 21 (Mayıs/Haziran 2003).31
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I. 2016  *

2010’ların ortalarında ön-ergen ve ergenler arasında popülerliği salgın halde yayılan 
bir uygulama ortaya çık<: musical.ly. Bugün Pekin merkezli video paylaşım devi Tik Tok 
tarabndan yutulmuş olan bu uygulamanın o yıllarda 60 milyondan fazla takipçisi vardı. 
musical.ly güncel pop müzik parçalarından alınmış yalnızca 15 saniyelik kesitler üzerine 
ağız oynatarak (yani “lip-sync,” veya 70’lerin Türkçesiyle “playback” yaparak) kendi 
video klibinizi çekmenizi sağlayan bir paylaşım sitesi. Yazılımındaki çeşitli özellikler, 
mesela filtreler veya (çekim sırasında şarkıyı yavaş çalarak kaydı normal hızda almak 
gibi) mahirce kurgu efektleri ile musical.ly aslında kullanıcıya çok sıradışı yerlere 
esneNlebileceği geniş bir yara<cı alan açıyordu. Ancak Microsow’un twiPer’a 
kaydolduktan 24 saat sonra kötü yola giren ve trolleşen yapay zeka programı Tay gibi 
musical.ly de anaakım kullanıcı eğilimlerinin etkisiyle şekillendi. Bu yeni video 
uygulaması belirgin kalıpları olan, haPa bazı ka< protokollerle işleyen kendine özgü bir 
esteNk formata büründü, ve orada kilitlendi. Nasıl olduysa dünyadaki tüm musical.ly 
kullanıcıları şarkılardaki türlü ifadelere, izlenimlere karşılık gelen belli sayıda kalıpsal 
hareket, yani kapalı bir dil üreNp musical.ly’nin koreografisini sabitlediler. Bu gönüllü 
kısıtlama (veya yeNnme hali diyelim) hem vücut dilini ve mimikleri hem de (çekimler 
çoğunlukla selfie modunda ve hareketli yapıldığından) kamera açı ve hareketlerini 
kapsıyordu. Böylece serbest doğaçlama veya hınzırca göndermeler gibi farklı ve aykırı 
deneyimleri pekala mümkün kılabilecek olan musical.ly kendi içine kapanan, 
kodlanmış ve sürprizden yoksun bir dünya yaratmış oldu. Dışarıdan bakan biri için bu 
amatör kliplerin tümü birbirine benziyordu. Ortaokul öğretmenleri öğrencilerin 
durdukları yerde, ellerinde telefon yokken bile musical.ly hareketlerini biteviye ve 
roboNk bir tutarlılıkla gün boyu tekrar etmelerinden şikayet eder oldular – algının ve 
vücudun cihaz tarabndan işgali.  

Musical.ly, selefi Tik Tok gibi yeni medya dünyasının standart bir ürünü aslında. Görsel 
odaklı modern medya düzeninde esas olan hızlı ve aralıksız veri akışı. Bu akış 
haya<mızı temelden ve içeriden, yani duyularımızın can damarından, istemsiz 
algılarımızın köklerinden şekillendiriyor, homojenleşNriyor. Çağdaş medya teknikleri 
tüm içerikleri hızla özetleşNrip kalıplaş<rarak dolaşıma sokuyor; vücudumuza, 
habzamıza her an protez gibi eklemlenip yaşamsal ritmimizin derinlerine nüfuz ediyor. 
Musical.ly uygulaması endüstrileşmiş elektronik medyanın irademize nasıl galebe 
çalabildiğini, görme şekillerimizde, algılarımızda ne derecede standartlaşmaya, 
tekNpleşmeye yol açabileceğini gösteren sıradan bir örnek yalnızca.  

 Bu yazının önceki bir versiyonu aynı başlıkla AltÜst dergisinde yayınlandı: AltÜst, 20 (2016): 19-26.*
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Aslında 19. yüzyılın sonlarından beri, Nietzsche’den Walter Benjamin’e kadar birçok 
düşünür modern Kapitalist dünyanın yara�ğı sonsuz hareketlilikle, yoğun dolaşım ve 
tükeNm trafiğiyle görme ve algı şekilleri üzerinde ne denli etkili olduğunu 
gözlemlemişlerdi. Fotoğrab, gramofonu ve dakNloyu gören Nietzsche mesela, 
yoğunlaş<rılmış ve duraksız veri akışının ar<k “tefekküre ve hazmetmeye” yer 
bırakmayışından muzdaripN (bugün mp3 müzik kayıtlarını uzunçalarlar gibi koltuğa 
gömülerek dinleyen, hazmederek deneyimleyen var mı acaba?) Benjamin ise 
1930’ların Nazi Almanya’sında teknolojik medyanın, özellikle de modern görsel 
teknolojilerin zihinsel, algısal mekanizmalara inceden inceye nasıl nüfuz eGğini 
görmüş, bu araçların kolaylıkla psikolojik konformizme, haPa kitlesel trans hallerine 
yol açabileceğini, etkin psikotropik silahlar olarak işlev görebildiğini anlatmış<. Yani 
musical.ly’nin günahını ergenlere yükleyip temize çıkmak mümkün değil. YeNşkinlerin 
dünyasında musical.ly’den çok daha meş’um ve etkili duyarsızlaş<rma ve â<llaş<rma 
teknolojileri çoktan beridir hüküm sürüyor. Yeni teknolojinin Kapitalist oyun düzeni 
içinde bize sunduğu, o sürekli maruz kaldığımız “hazır gerçeklik” bizi hep hazırlıksız 
yakalamak üzere, algılarımızı baştan çıkarmak, benliğimizi içten fethetmek üzere 
kurgulanmış çünkü. 

 Resim 1 

II. 1933 

Nazi ParNsi’nin Nürnberg’deki senelik miNngleri 1933 yılından iNbaren büyük kitlesel 
gösteriler olarak tasarlanmış<. Hitler bu gösterilerin kusursuz performaNf 
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düzenleriyle, anıtsal boyutları ve görsel ağırlıklı teknolojik efektleriyle kitleleri 
büyüleyecek hayaN silahlar olarak kullanılmasını öngörüyordu. İlk miNng için planlanan 
devasa stadyum zamanında yeNşNrilemeyince Hitler’in baş mimarı Albert Speer 
anıtsallık etkisini sağlamak için maddi varlığı olmayan bir mimari elemanı devreye 
soktu: ışık. Bitmemiş yapının üzerine Luwwaffe’den ödünç alınan 152 uçaksavar 
projektör düzenli aralıklarla yerleşNrildi ve göğe çevrildi. Bunlar o dönem için yüksek  
teknoloji örneği, 10-12 km. menzilli Flak projektörleriydi. Gösterilerin son kısmında 
havanın kararmasıyla ışıldaklar aniden yakıldı ve büyük miNng meydanı doğaötesi 
boyutlarda bir iç mekana dönüştü. Düşey ışık sütunları sayesinde alandakiler 
kendilerini göğe kilometrelerce yükselen dev bir yapının içindeymiş gibi hissediyordu 
(Resim 1). Oluşan kitlesel huşu ve vecd hali o kadar kuvvetliydi ki “Işık 
Katedrali” (Lichtdom) adı verilen bu gösteri diğer Nazi miNnglerinde de tekrarlanır 
oldu. Speer elle tutulamayan, yalnızca fotonlardan oluşan bu illüzyon-mekanı kendi 
kariyerinin en etkili mimari yara<mı olarak değerlendirecekN. Flak projektörleri sadece 
Luwwaffe’nin, askeri cephaneliğin değil Hitler’in sonsuz önem a�eGği hegemonik bir 
görselliğin de silahları olarak işlev görmeye başlamış<. 

Walter Benjamin Führer kültü etrabnda şekillenen kitlesel Nazi gösterilerini poliNkanın 
içinin boşalması ve siyaset alanının mutlak şekilde esteNkleşmesi olarak nitelendirir. 
Benjamin’e göre yara�ğı tüm görsel-işitsel şâşâyla faşizm, kimseye temel haklarını 
vermeden, mülkiyet ilişkilerini değişNrmeden kalabalıkları büyüleyebilen, onları 
istemsiz olarak dalgalanmaya, taarruz haline sevk edenbilen “salt esteNk” bir vurucu 
güce sahipNr. PoliNkanın içerikten yoksun, yani esteNkten ibaret kalmasının nihai 
ürünü de esas olarak savaş halidir. Faşist koreografinin doğurduğu yıkıcı, sürükleyici 
dinamizm, diplomasinin iflas eGği, uzlaşmanın ve sosyal ileNşimin biGği nokta olan 
savaşa, onun saldırgan ruh haline gebedir ancak. Bu aşamada belâgatle ve yoğun, 
aracısız imge bombardımanıyla yığınlarda dürtüsel bir hareketlilik durumu elde edilir. 
Sürekli, aralıksız yapılan duyusal uyarımlarla kalıcı bir teyakkuz hali beslenir, faşizme 
has kitlesel kenetlenme ve saldırı hissi sürekli ayakta tutulur. Kendi felaketleri “göz 
göre göre” sahnelenirken yığınlar, kaçınılmaz çöküşlerini sapkın bir esteNk hazla 
temaşa ederler. 

Totaliter düzende cephe ve gündelik hayat, savaş ve medya, teknoloji ve beden (faşist 
MarineG’nin zevkine uygun olarak) birbirine karışmış<r adeta. Endüstrileşmiş görsel 
imge hem cephede hem hayaPa aynı derecede stratejik değere sahipNr. Basın, sinema 
ve temaşa dünyası propaganda aygı<nın hizmeNnde savaşın hedeflerine kilitlenir. 
Savaş ise, teknoloji kuramcısı Paul Virilio’nun dediği gibi, zaten görsel-işitsel etkiyi 
merkezinde tutar, sahne bilincini gerekNrir ve temaşayla varolur. Sindirmek için 
kuşanılan, havaya savurulan silahtan, icat edilen rüya ve kerametlere, şok ve moral 
çöküntü yaratan özel efektlerden (Stuka uçaklarının sireni, ses bombaları) dehşeNn 
tesis edildiği kriNk sahnelere kadar (gerçekleşNği anda görsel bir ikona dönüşen 11 
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Eylül saldırıları gibi) algıyı hedefleyen birçok görsel-işitsel takNk içerir savaş. Hava 
fotoğrab, dürbün, radar, daha sonra gece görüşü, uydu fotoğrab veya İHA’lar gibi nice 
teknolojik protezler sayesinde modern savaşta görmek ölümle eşdeğerdir. 
Görüldüğünüz an ölürsünüz. Virilio’ya göre görme, cephede olduğu kadar (ve onunla 
eşgüdümlü olarak) cephe gerisinde de etkin bir tahakküm aracıdır. Teknolojik 
protezlerle tahkim edilmiş “akNf görsellik” cephede hedeflere kilitlenirken, miNng 
alanlarında da kitlelere odaklanır; sürekli uyarımlarla, uyandırdığı seri ve çarpıcı 
izlenimlerle narkoNk bir etki, kolekNf bir akıl tutulması yaratmayı hedefler. İmge 
yöneNmiyle algının işgaline dair belki de en açıklayıcı ifade Hitler’in propaganda 
bakanı Goebbels’in Nürnberg’deki Işık Katedrali üzerine söyledikleridir. Goebbels’e 
göre meydandaki büyülenmiş kalabalıklar aslında “bilinçli olarak kavrayamadıkları bir 
büyük kanunun emrindedir,” ve haPa kendileri ne olduğunu tam olarak bilmemelerine 

rağmen bu kanunu “gece uykularında ezberden okuyabilmektedirler.”  

Resim 2 

III. 2016 

Yenikapı Meydanı’ndaki 563. feNh yıldönümü kutlamaları öncesinde AK ParN İstanbul İl 
Başkanı Selim Temurci kitlesel toplan<lar için yara<lmış bu devasa dolgu alanda “çok 
büyük görsel, ışıkla, lazerle çok büyük bir Nyatral bir çalışma” sergileneceğini 
müjdeledi. Bu performansı görüp, özellikle de hava karardıktan sonra yapılan gösteriyi, 
projeksiyon haritalama (3D ProjecNon Mapping) yöntemiyle “dünyanın en büyük 3 
boyutlu sahnesinde” gerçekleşNrilen bu lazerli, ışık efektli canlandırmayı izleyip 
Goebbels’i anmamak mümkün değildi (Resim 2). ParN ile devleNn tek adamda 
tamamen bütünleşNği Erdoğan Türkiye’sinde, aslında içeriğini kimsenin tam olarak 
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bilmediği, duruma göre de değişebilen bir “dava”nın emrinde kitlelerin nasıl mobilize 
edildiğini, savaşa has yekvücut bir ruh halinin nasıl yükselNlerek yeniden ve yeniden 
üreNlebildiğini görmek ibret vericiydi. Meydanda siyaseN, uzlaşmayı, diplomasiyi ar<k 
geride bırakmış bir ikNdarın salt esteNk yollarla, kof hamaset, ışık ve sesle kotardığı 
kitlesel bir inanç hali hakimdi. Nutuklarla, mehteranla, ses, ışık, akrobasi ve 
illüzyonlarla kalabalıklar koşulsuz bir birliğe, tek ses ve duyguya kenetlendirilmişN – 
yukarıda faşist koreografinin doğurduğu yıkıcı, sürükleyici dinamizmden bahsetmişNk 
(Resim 3). “Dava” ile aynı derecede kullanışlı muğlaklığa sahip “feNh” fikri etrabnda 
sayısız iç ve dış düşmana karşı kazanıldığı (ve kazanılageldiği) varsayılan bir zaferler 
silsilesi kutlandı. Türk Yıldızları’nın gösterisi ve İstanbul 1. Ordu’dan kutlamalara 
“otanNk” Osmanlı kıyafetleri içinde destek veren 478 kişilik TSK “özel feNh birliği” de 
projeksiyona eklemlenerek bu mutlak birlik hissini, yeni büyük koalisyonumuzun 
muhkemliğini ve savaşa has “teNktelik” halini perçinledi (Resim 4). 

Resim 3 

Kutlamaların dikkate değer bölümlerinden biri de Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı 
Beyrek ve Turgut Alp’i canlandıran iki oyuncunun, ellerinde kılıç ve omuzlarında 
baltayla (yani anaakım sinema dilinin bildik “barbar” forma<na bürünmüş halde) 
Orhan Seyfi Orhon’un “İstanbul’un Fethi” şiirini okumalarıydı (Resim 5). Ortaçağ 
kahramanları 1953 yılında yazılmış bir şiirle fethi muştuluyorlardı. Ortadaki katmerli 
anakronizme inat, 500. yıl için yazılmış şiirin hedeflenen imajla örtüşen kısımları daha 
yüksek perdeden haykırıldı:                
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Rum Kayseri’nin kellesi bir mızrak ucunda,  
Şarkın eşi yok incisi Türk’ün avucunda! 

Medya endüstrisiyle ikNdarın, hayatla kurmacanın, video sinyalleriyle gerçekliğin 
kucaklaşıp hemhal olduğu bu tür bir üst-düzlemde bellek, kişisel irade ve içselleşNrme 
mekanizmaları aşılmış<r ar<k, ve kalabalıklar alternaNf, senteNk bir zaman ve mekan 
kurgusunda buluşurlar. Burada bireylerden beklenen tarihsel irdelemenin ve keşfin 
heyecanı değil pasifliğin ve atâleNn (zamansızlık ve sonsuz taNl halinin) konforunu 

yaşamalarıdır. Esas olan ar<k görme değil görselleşNrmedir.  

Resim 4 

Aslında biz, Geç Kapitalist dünyanın sakinleri, bu tür toplu yanılsama, zamansızlık ve 
konumsuzluk hallerine gündelik hayatlarımızdan gayet aşinayızdır. Endüstrileşmiş 
görsel ekonominin hüküm sürdüğü şehirler zaten birer kitlesel gözbağı makinesidir. 
Dolaşımda olan işaretler, nesneler, mesnetsiz imgeler – tüm bu deveran, seyyarlığı, 
akışkanlığı ve sonsuzluğuyla algılarımızı köksüzleşNrir. Hız ve ışıkla perdahlanmış ve 
homojenleşmiş bu varoluş hali gerçekle bağımızı esastan yok eder. Bu dönüşüm 
dokunsal boyutu etkisizleşNrir, mekansal birikimi, topografik habzayı sıbrlar, ve 
Nietzsche’nin pek önemsediği inNkal ve hazım süreçlerini geçersiz kılar. Burada kentsel 
mekanlar yalnızca tükeNm alanı olarak, edilgence, yersiz ve zamansız bir senteNk 
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düzlemde duyumsanır. Şehrin manzarası ve dokusu gözalıcı renklerle parlayan 
köprüler, <rmalayıcı LED ışıklarla iki boyuta indirgenmiş anıtlar, yıldız mimarların 
tasarladığı kozmeNk AVM’ler gibi imgeler üzerinden deneyimlenir (yeri gelmişken 
ha<rlayalım, Gezi’ye dozerler girdiği zaman Belediye’nin elinde uygulama hedefi olarak 
sadece soyut, iki boyutlu bir “rendering” imajı vardı). Şehirle özdeşleşme konformist 
ve yeknesak tükeNm eylemleriyle, boşlukta asılı duran imgeler, karanlıkta beliren 
illüzyonlar aracılığıyla gerçekleşir. Sonunda bize kalacak olan, her köşeye sinmiş, 
tekdüze, eril ve buyurgan bir mimari dildir; ve farklı görsel tavırların, meşreplerin, her 
türlü habza kalın<sının yok edildiği bir “görsel soykırım”ın izleridir. 

Resim 5 

Görsel-işitsel protezler eliyle, sonsuz imge dolaşımıyla hayat bulan bu dünyada sözler, 
fikirler ve imgeler arasında kalan, tefekküre ve nüansa brsat veren boşluklara pek yer 
yok. Â<llaş<rıcı, duyarsızlaş<rıcı veri akışı, ya da “hazır gerçeklik” bütün boşlukları 
doldurmaya meyilli. Türkiye’de son dönemde dini algı ve praNklerde görülen 
kalıplaşma ve standartlaşma hallerini de aynı cümle içinde değerlendirebiliriz belki. 
Daha tasavvuf çeşnili, duyguya, tefekküre değer veren, belirsizlikte, insana has lapsus 
ve çelişkilerde, haPa aykırılıkta bir hikmet bulabilen bir anlayış yerine şekilsel, yekpare 
ve “hazırcı” yorumların revaç bulması tesadüf değil. Ama tabii direnmenin türlü hali 
var. Önce duraklayıp bir soluk alabiliriz, ve kendimizi aynılığın nihayetsiz tekrarından 
koparabilir, ya da en azından Tik Tok’un tavizsiz protokollerinden ayırabiliriz.  
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“Dökülen gözyaşları yalnızsın diye heba olmaz.” René Char— “Autocorrect 
dün gece rüyama girdi.” Darcie Wilder— “Kişisel olan gayri şahsidir.” Mark 
Fisher —MoNvasyonel konuşmacı: “Sola kaydır ve haya<na devam et.” — 
“Kolay sayılırım ama seninle görüşmek için çok meşgulüm” t-shirt’ü— 
“Neden benimle ortada buluşmuyorsun, biraz aklımı yiNriyor gibiyim. 
(Why don’t you just meet me in the middle? I am losing my mind just a 
liPle.)” Zedd, Maren Morris, Grey— “Ruh kayboldukça form ortaya çıkar.” 
Charles Bukowski— “Umurumda değil, hoşuma gidiyor. (I don’t care, I love 
it.)” Icona Pop— “Şangay metrosunda telefonlarına bakanların yüzdesi: 
%100.” Kevin Kelly— “Yeterince uzun süre yok sayıldığımızda, insanların 
ölmediklerinden emin olmak için ‘son görülme’ statüsüne bakıyoruz.” 
Addie Wagenknecht— “Daha demin yazdığım şeyi yazmak istemiyorum 
ama bir o kadar da silmek istemiyorum.” Kierkegaard— “Haya<mızın amacı 
mutluluğun peşinden koşmak.” Dalai Lama.      

Eğer becerebilirseniz, bir yas tutma uygulaması düşlemeye çalışın.  Cep telefonumuz 1

ruhumuza o kadar yakın bir yerde ki ar<k, ikisini birbirinden ayrı düşünemez duruma 
geldik. Keşke cep telefonum usul usul ağlayabilse. McLuhan’ın “insanın uzan<ları 
(extensions of man)” da tam bu bitap haldeki kişinin içinde patladı.  Sosyal medya ve 2

ruhumuz iç içe geçN, gündelik haya<mızı öyle bir “sosyal gerçekliğe” çevirdi ki <pkı 
yapay ve sanal gerçeklik gibi dünya ve sakinleri üzerine algımızı ele geçiriyor.  Sosyal 
gerçeklik elle tutulabilen medya ve kullanıcının ruhsal yapısı arasında kurumsal bir 
hibrid doğuruyor. Sadece devlet ya da kurumsal pla�ormların çıkarına 
indirgenemeyecek bir toplumsal tasnif sistemi yaygınlaş< . Online özneler olarak biz de 
bu durumun parçasıyız ve fazlasıyla müdahiliz. Sosyal gerçeklik peer-to-peer (eşler 
arası) bir şekilde çalışıyor. Her şey sen ve profil hesabınla alakalı. Kaç tane beğeni 
aldığın ya da kaç takipçin olduğu toplumsal statünü tanımlıyor. Peki hiçbir şeyin seni 
moNve edemediği, tüm kendini-opNmize etme tekniklerinin boşa çık<ğı ve dikkatlice 

 4. Bölüm, Sad by Design (Mutsuzluğu Tasarımından), Pluto Press, Haziran 2019.1

 “Uyurken telefonumun yanımda olması beni rahatla<yor.” Jean M. Twenge’in araş<rmasından alın<, “Have 2

Smartphones Destroyed a GeneraNon? (Akıllı Telefonlar Bir Kuşağın Sonunu mu GeNrdi?” The Atlan.c, Eylül 2017, 
www.theatlanNc.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generaNon/534198. Twenge’in 
gözlemlerine göre “ortalama ekrana maruz kalma zamanından daha çok ekran üzerinde faaliyetlerde bulunanların 
mutsuz olması daha muhtemel.” Sosyal becerilerinde de bir azalma görülüyor. “Gençler arkadaşlarıyla yüz yüze 
daha az zaman geçirdiklerinden, sosyal becerilerini gelişNrmek amacıyla daha az brsata sahipler. Önümüzdeki on 
yılda, durumuna göre doğru emojiyi seçebilen ama doğru yüz ifadesini takınamayan yeNşkinler görme olasılığımız 
ar�.”
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bu tür duygusal çözümlemelerden kaçınmaya başladığında ne olacak? Diğerleriyle 
karşılaş<rıldığında sıralaman aşağılarda – ve bu da seni mutsuz yapıyor.  

Ten Arguments For Dele.ng Your Social 
Media Accounts Right Now’ın (Sosyal 
Medya Hesaplarını Hemen Şimdi Silmek 
İçin On Neden) yazarı Jaron Lanier, 
“neden bilinen birçok tweet ‘mutsuz’ ile 
biNyor?”  diye soruyor.  Bu kelimeyi 3

gerçek bir bağlan<nın eksikliğiyle 
özdeşNriyor. “İnsanlar ilişkilenmek 
uğruna neden üçüncü bir tarabn 
manipülasyonunu göze alsınlar?” 
Lanier’e göre, mutsuzluk “daya<lan 
anlamsız güzellik ve sosyal statü 
standartlarına ya da troller karşısında 
hissedilen savunmasızlığa” bir tepki 
olarak ortaya çıkıyor. Google ve 

Facebook olumsuz duyguları nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyor. Bu da sistemin yeni 
bir amaç edinmesine neden oluyor: kendini kötü hissetmenin size özel yollarını 
bulmak. Herkesi mutsuz etmek için tek bir yol olamayacağından, mutsuzluğunuz size 
özel tasarlanacak<r. Lanier bazı online tasarımların sosyal medyada kendini tali 
pozisyonda bırakmasından mutsuz olduğunu fark etmiş. “Yapısal anlamda küçük 
düşürücü. Bağımlı olmak ve manipüle edilmek beni kötü hisseGriyor… İçimde neden 
kaynaklandığını anlamadığım garip, tanımadığım bir boşluk vardı. Hiç yoktan ortaya 
çıkan bir güvensizlik, yeterince iyi olamama hali, reddedilme korkusu.”  

Lanier böylece kendi içindeki trolü keşfeG. Bu trol, kendi deyimiyle, dallamalığı 
abartma teknolojisi tarabndan üreNlmişN: “Bir topluluğun beni gelişigüzel yargılaması 
ya da aptal bir algoritmanın üzerimde bu kadar tahakkümü olması gerçekten hoşuma 
gitmiyor. Bir programın benim diğerlerinden ne kadar az ya da çok arkadaşım 
olduğunu hesaplamasını sevmiyorum.” Sıralandırılmayı kabul etmiyor ve şu sonuca 
varıyor: “kendinizi var etmek için sürekli yargılamadan azade bir alan oluşturamamak 
bizi mutsuz kılıyor.” Buna benzer bir referansı Adam Greenfield’in Radical 
Technologies’inde (Radikal Teknolojiler) görüyoruz: “geniş bir yelpazedeki çeşitli 
teknolojilerin duygusal birer  karşılığı olduğunu iddia etmek garip duyuluyor ama 
nesnelerin interneNnin var. Bu karşılık da üzüntü… dalgalarla ve sayfalarla yayılan bir 
melankoli. MazereNnin tek dayanağı ise dikkat dağıtma üzerine kurulu, farkındalık 

 Alın<lar, Jaron Lanier, Ten Arguments For Dele.ng Your Social Media Accounts Right Now (Hemen Şimdi Sosyal 3

Medya Hesaplarınızı Silmeniz İçin On Neden), 7. Sav: Social Media is Making You Unhappy (Sosyal Medya Sizi 
Mutsuz Eder), Vintage, Londra, 2018, s. 81–92.
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yükü al<nda insanları ezen, kişiler arasında sensörlerle dona<lmış ve API ve komut 
dosyalarından oluşan boşlukta işleyen bir ortam olması.” Bu öyle bir hayat ki “hiçbir 
işe yaramayan işler, sıkış<rılmış ajandalar, işe gitmek için harcanan uzun saatler ve 
bitap düşüldüğü için yaşanamayan yakınlıklar, harekete geçememe ya da duygusal 
olarak anda bulunamama ya da bulunmak istememe hali tarabndan ayakta 
tutuluyor.”  4

Tabii ki mutsuzluk sosyal medyadan önce de vardı. Tabii ki akıllı telefonunuzdan uzak 
olsanız da hala moraliniz bozuk hissedebilirsiniz. Şimdilik mutsuzluğumuzu açıklamaya 
çalışırken, kapitalist yabancılaşma ve korkunç haleNruhiyemizden Silikon Vadisi’ni 
suçlamaya varan determinist girdaba hızlıca düşmemeye çalışalım. Teknolojik 
mutsuzluğun bile bir sNli var, her ne kadar soğuk olsa da. Üzüntü, ne kadar kısa olursa 
olsun, gerçekNr. Ar<k telefonla toplum arasındaki farkı anlayamaz hale geldiğimizde 
başımıza gelen budur. Eğer özgürce profilimizi değişNremiyorsak ya da uygulamayı 
silmek için kendimizde gereken enerjiyi bulamıyorsak, o kadar yoğunluğumuzun 
arasında yeni güncellemeler var mı diye sık sık aletlerimizi kontrol etmeye mahkumuz. 
Gerçek zamanlı makinemiz saniyeler içinde bizi olduğumuz durumdan çıkarıp, hızlıca 
incelememiz gereken mini raporlarla dolu bambaşka bir oyun alanına ışınlar adeta.  

Aynı anda her yerde olan sosyal medya, geçen zamana ve parçalanmış hayatlarımıza 
dair bir iddiada bulunur. Hepimiz kendimizce mutsuzuz.  Ar<k sessiz sakin geçen bir 5

anımız olmaması sonucunda yorgun, tükenmiş ve enerjisiz hissediyoruz. Beklemek 
takın<mız olmaya başlıyor. Sevdikleriniz tarabndan ne zamandır unutuldunuz? Zaman 
her uygulamada dikkatlice ölçülerek bunu yüzümüze vuruyor. Chronos canımızı 
yakıyor. Dikkat çekmek ve hala burada olduğumu ha<rlatmak için bir şeyler paylaşmalı 
mıyım? Beni ar<k kimse sevmiyor. Gelişigüzel mesajlar birikirken onları durdurmak ya 
da biraz durup haklarında düşünmek mümkün olmuyor.  6

Delacroix hakkında not düşülmemiş gün hiç olmamış gibidir demiş. Günlük tutmak bu 
işe yarardı eskiden. Erken blog kültürünün bazı öğeleri günlüğü şekil olarak online 
pla�orma taşımak istediyse de günümüzde modası çoktan geçN. Web 2.0 dönemi blog 
girişlerinin aksine, sosyal medya günlüğün olanları özetleyen man<ğını geride bırakıp 

 Adam Greenfield, Radical Technologies (Radikal Teknolojiler), Verso Books, Londra, 2017 (Miriam Rasch’a referans 4

için teşekkürler).
 “Üzerine dingin bir köy ilahının cüppesini geçirmiş Tolstoy’un, Anna Karenina’nın başında, yumuşak başlı 5

müsamahalarla, iyiliksever bir şe�atle dolup taşan boşluğun üzerinde gezerken yükseklerden bakıp mutlu ailelerin 
birbirine benzediğini, mutsuz ailelerin hepsinin ise kendine özgü mutsuzlukları olduğunu söylediği ünlü ifadesini 
herhalde ha<rlarsın. Tolstoy’a saygısızlık etmek istemesem de, bunun zıddının doğru olduğunu söylüyorum ben: 
Mutsuz insanlar, genel olarak, acı çekmenin geleneksel biçimlerine saplanmış durumdadır; hayatlarını mutsuzluğun 
beş al< klişesinden birinin verimsiz gidişa< çerçevesinde geçirirler.” (The Black Box, Vintage, 1993, s. 94, Franco 
Berardi’ye teşekkürler.) (ç.n. Burada alın<lanan çeviri, Kara Kutu’nun Doğan Kitap’tan basılı Cem Alpan çevirisidir.)
 2001’de yayımlanan Networks Without a Cause (Amaçsız Ağlar) isimli kitabımda, bir nebze Howard Rheingol’un 6

yazılarından da esinlenerek, bilgi yüklemesi psikopatolojisini ele almış<m.  Tanının hala geçerli olabileceğine ek 
olarak, mutsuzluk gibi psikolojik durumları 7/24 online olduğumuzda, psike ve telefon arasındaki farkın ortadan 
kalk<ğında ve ar<k büyük ekranlardaki gösterge tablolarından verilen bilgiyi yönetemez hale geldiğimizde anlarız.
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gerçek zamanlılık rejimine ayak uydurdu.  Instagram Story’leri, mesela, olay örgüsünün 
sırayla önümüze serilmesine duyulan nostaljiyi geri geNrdi- ve sonra siliniyorlar,  
inNkam alıyormuşçasına ya da geçip gitmiş kadim duyguların hicvi gibi. Onları 
saklamak acınızı daim kılacak. En iyisi onları unutup, yola devam etmek.   

Antropologların metamorfozu anla<şlarıyla, telefon ve hayat arasındaki acımasız gidiş 
gelişlerimizin kontras<nı düşünebiliriz. Kabul törenleri ve ritüeller, gönüllü yalnızlık 
dönemlerini takiben teşvik edilen ve zaman gerekNren yavaş olaylardır. Sonu gelmeyen 
şimdide tanımlanan ‘akıllı’ durumun bir direnç tesN dışında her şey olabileceğini 
görüyoruz. Güncellemeler arasında dolanırken, makine zamanına yeNşmeye 
çalışıyoruz – ta ki ka<lım kaynaklı yorgunluğun ağırlığı al<nda ezilene dek. Organik 
yaşam döngüleri kısa-devrelidir ve milyarlarca kişinin özel haya<nı siberneNklerle aynı 
hıza geNrecek kadar hızlanmış<r. Şimdi yavaşlama zamanı, despacito.  

Online bağlamda mutsuzluk kısa bir kararsızlık anında ya da bir flaş gibi aniden 
patlayarak size düşüncelerinizi tartma olasılığı verdiğinde ortaya çıkıyor. Sıkça 
kullanılan “sad” (mutsuz) eNkeN bir araç; sosyal medya adı verilen akışkan pisliğe 
dalmak için bir çekim merkezi . Mutsuzluk bir kap gibidir. Her durum potansiyel olarak 
mutsuz olarak tanımlanabilir. Bu hafif acıdan dünyada olmaya dair bir e�âr sarar bizi. 
Bir şey mutsuzluk veriyorsa, etrabndaki şeyler de grileşir. Makineye güvenirsiniz çünkü 
üzerinde kontrolünüz olduğunu düşünürsünüz. Bir anda hiçten kahramana 
dönüşebilirsiniz. Şişirilmiş egonuz içine patladığında özgüvensizliğiniz tekrar ortaya 
çıkar. Instant gra.fica.on (anında duyulan tatmin) döneminde kendimizi kontrol 
etmek için ödediğimiz bedel pahalıdır. İçimizde dur durak bilmeyen bir zombiye karşı 
ayaklanmak isNyoruz ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ruh halimizin kuşandığı zırh 
oldukça ince ve içinden aşınmaya başlamış, davranışsal modifikasyonlara açık. Online 
dünyadan yorulduğumuzda mutsuzluk başlıyor.  Bir randevu bile ayarlayamadığımız 7

uygulamadan çıkıp, bir bilet alıp, videolara göz a�ktan sonra gelen post-dopamin 
sa�ası sert vurur. Gerçek dünyanın düpedüz yoğunluğu ve kendine verdiği değer 
neşesiz hisseGrir. Ağa bağlanır bağlanmaz enerjiniz çekilmiş, sosyal olarak 
beceriksizleşmiş hissedersin. Kaydıran parmak yoruldu, durmamız gerek.   

Mutsuzluk algılanan sosyal statümüzün öz-imajı ile gerçekliğin prekaritesi arasında 
açılan yarığın dışavurumudur. Burada mutsuzluk kod adıyla anılan geçici düşüşü en iyi 
bizim için bağlan<ları kuran kendini-yüceltme makinesinin içinden geçNği ayna 
fenomeniyle açıklayabiliriz. Kendimizle sosyal medyayı birleşNrdiğimiz bu ruh hali o 

 Burada exhaus.on (çok yorgun olma, bitap düşme hali) kelimesini Gilles Deleuze’ün anla�ğı gibi, yorgun olmayla 7

kontrast yaratması adına kullanıyorum.  Yorgunluğun aksine bitap düştüysek kolayca toparlanamayız. Burada 
sağal<cı bir yorgunluk yoktur” (Byung-Chul Han). Teju Cole’un Lagos’taki haya< beNmlemesini ele alalım: “Buradaki 
hikâye zenginliğiyle yara<cı refüjlerin azlığı arasında bir bağlan< kopukluğu var. Yazmak zor, okumak ise imkânsız. 
Gündelik Lagos haya<ndan o kadar bitap düşüyor ki insan, çoğunluğu aklını yormayacak eğlenceli şeyleri tercih 
ediliyor. On dakikalık yollar kırk beş dakika sürdüğünde, günün sonunda vücudunuzun üzerinden <r geçmiş gibi 
oluyor.” (Every Day is for the Thief (Hırsıza Hergün Bayram), Random House, New York, 2014, s. 68). 
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kadar yaygın ki; mutsuzluğu içine dalıp karar verince de ayrılabileceğimiz bir anN-
benlik ifadesi kadar karmaşık algılıyoruz.  Mutsuzluk adı verilen an.-climax akıllı 8

telefonlarla birlikte hareket ediyor ve her yerde. Çoğu arkadaşınızın bot olması 
mutsuzluk olarak adlandırılıyor. Çok arkadaşınızın olmasının muhafazakar bir yorumla 
karakter eksikliği ve gestalt  olarak görülmesi burada işlemiyor, ne de olsa çoğu 9

makineler tarabndan üreNlmiş sosyal ilişkiler. Takipçi sa<n almak normalleşNkçe, 
sosyal statünün online ortamda <rnaklarla kazıyarak elde edilmesi gerekmediğini fark 
ediyoruz.  10

Mutsuzluğu inNhar, depresyon ve burnout (tükenmişlik) gibi anomalilerle 
karış<rmamalıyız. Herkese ve her şeye mutsuz diyebiliriz ama herkes depresyonda 
değildir.  Sıkın< gibi mutsuzluk <bbi bir durum değildir (tabii hiçbir zaman olmayacak 11

diye de bir şey yok, her şey dönüşebilir). Ne kadar kısa ve şiddetsiz geçerse geçsin, 
mutsuzluk, milyarlarca online kullanıcının olağan ruh halidir. Orijinal yoğunluğu giGkçe 
dağılır. Dışarı sızarak, genel atmosferi ya da kronik bir arka planı oluşturur. Bazen, kısa 
da olsa, kaybı hissederiz. Kızgınlığımız akıl almaz biçimde artar. Onuncu kez 
Instagram’da birinin ne dediğine bak<ktan sonra sosyallikten doğan acı bizi daha da 
mutsuz eder, telefonu bırakırız. Hayalet Ntreşim sendromundan mı mustaribim? 
Çevrimdışı olsaydık daha iyi olmaz mıydı? Hayat neden bu kadar trajik? Beni blokladı. 
Gece, threadi tekrar okursunuz. Tekrar bırakmamız mı gerekiyor, bir defada, yoksunluk 
sendromlarını göze alarak? Başkalarının bizi duygulandırması, heyecanlandırması 
gerek ama hiçbir şey hissetmiyoruz ar<k. Kalp donmuş.  

 Social Media as Masochism (Mazoşizm olarak Sosyal Medya) başlıklı blog yazısında, Rob Horning şöyle diyor: 8

“Sosyal medya çoğunlukla güven ‘toplamak’ ve eylemlilik vermek için harcanan planlı bir çalışma. Süregiden sosyal 
medya kullanımı hakkında gelişNrilen kişisel farkındalık şiddetli bir kendinden kaçma arzusu doğurabilir. Horning’e 
göre sosyal medya “kendini-inşayı, mazoşist ve kendini olumsuzlaş<ran bir süreç haline geNriyor.” “Bir tarabnı dalga 
geçilmesi üzerine ortaya koyduğunda, o dalga geçişin acısı daha derinlerde hisseGğimiz güvensizlikleri ‘gerçek 
benliğimizden’ ayrış<rır, böylece onu şimdilik koruma al<na alır.” hPps://thenewinquiry.com/blog/social-media-as-
masochism.
 Byung-Chul Han, bu eserinde Facebook zamanında Carl SchmiP’in dost-düşman ayrımını tar<şıyor: 9

Müdigkeitsgesellschaw, MaPhes & Seitz, Berlin, 2016, s. 71.
 Adrienne Matei, “Seeing is Believing, What’s so Bad about Buying Followers? (Görmek İnanmak<r, Takipçi Sa<n 10

Almanın Neresi Bu Kadar Kötü?)” hPp://reallifemag.com/seeing-is-believing. Bu denemede Instagram imajlarında 
ve ‘genelde yüzeyselliği kınayan ve stratejik olarak imajları manipüle eden, kusurlarla barışmayı onları saklamaya 
yeğlemenin değerinin al<nı çizen’ açıklayıcı yazılardaki otanNk olma performansı ele alınıyor. Gözlemlerine göre 
influencerların otanNklik arzusuyla oldukça alakalı: bir imaj ancak bir tutkuyu anlatabildiği ya da yaratabildiği sürece 
‘gerçek’ sayılıyor, her ne kadar dikkatlice ve yanıltmak için tasarlanmış olsa da. Aşağı kaydırırken içinizde yaratacağı 
duygu çok daha önemli.” Dikkat çekmek için sahte, üzerinde oynanmış, yanlış inNba veren ya da bağlam dışı şeyler 
kullanmak pla�ormun problemi değil, tam tersine amacı. Matei’nin dediği gibi, sahte imajlar olmasa da sahte 
izleyiciler var. Bir influencerın anla�ğına göre: “İnsanların size kızmasından çok acıdığını görüyorsunuz. Hani barda 
sadece arkadaşı varmış gibi hissetmek için başkalarının da içkilerini ödeyen insanlar gibi. Üzücü. Takipçi sa<n almak 
yükünüzü baya hafifletebilir, ancak sahte para üreNmi paradoksunu da içinde barındırır: geçerliliğini azal�ğınız bir 
para birimini arzuluyorsunuzdur.”

 William Styron’ın 1990’da şiddetli depresyon geçirenler hakkında yazdığı Depression, Vintage Minis, 2017 11

düşünülerek yazıldı.
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Heyecan yavaşça azalınca; uzaklaşmak ve zihinsel mesafe almak için çabalıyoruz. Mark 
Greif’in “deneyim-olmayan” olarak adlandırdığına özlem duyuyoruz. Duyguların 
indirgenmesi “anesteNk ideolojinin” çok önemli bir parçası. Eğer deneyim, onları 
“birikNrmek ve anlatmak üzere işlenmemiş oluşlar içinde yara�ğımız izole anlar 
yaratma alışkanlığıysa,”  deneyimleri uyuşturmak “başka bir tür modern yeniliğin 12

uyarıcılarına, tamamen esteNk bir çevreye” karşı gelişNrilmiş bir bağışıklık sistemi 
tepkisidir.  Çoğunlukla ya şimdi ya hiçbir zaman hissiyle gözlerinizi ekrandan 13

ayıramazsınız.  Gloria Estefan’ın yazdığı gibi: “Üzücü gerçek şu ki olasılıklar kapınızı iki 
kere çalmaz.” Sonra, ayağa kalkarsınız ve davetsiz misafirden uzaklaşırsınız. Bir şeyleri 
kaçırıyor olduğunuz hissi geri teper, sosyal bataryanız bitmişNr ve telefonunuzu bir 
kenara koyarsınız. İşte tam bu anda mutsuzluk başlar. Bu durum fazla gelip, ne 
algıladığınızı fark etmez hale geldiğinizde bir anlığına kendinizi kaparsınız, 
cevaplamadığınız mesajlarla onu zehirlemeye devam edersiniz. Greif’e göre, 
“deneyim-olmayana dönüşün karakterisNği olaylarla doluluk halinin eşiğinin alçak 
olmasıdır.” Bir Facebook event’i ilgilendiğin ama gitmediğindir. Etrabmızdakileri 
gözlemleriz ancak ar<k bir muhabbeNn parçası değilizdir: “Doğanın yara<kları, 
modernitenin tüm zarafeN ile. Üzücü gerçek şu ki hala onların dünyasında yaşamak 
isNyorsunuz. İçinde olduğunuz dünya sanki sizi sürgün etmek üzere değişmiş gibi.”  14

Online pla�ormdan çıkarsınız, dinlenmeniz gerekiyor. Sürekli deneyim birikNrme 
peşinde koşan halinizin tam tersi. Ta ki yüzünüzü çevirip, telefona uzanıp, parmağınızla 
kaydırdığınız mesajı cevaplayana dek. Uygulamalar olmadan ne yapardım!  

Los Angeles’lı teorisyen ve sanatçı Audrey Wollen mutsuzluğu feminist bir strateji 
olarak ilan eG, siyasal bir direnç unsuru olarak “istediğimiz kadar bedbaht olmak.”  15

Sad Girl Theory (Mutsuz Kız Teorisi), isimli metninde belirGği gibi, “güçlendirme adına 
acımızın bir kenara a<lmasına izin veremeyiz. Bir materyal olarak, ağırlığı olan bir şey, 
haPa bir takoz işlevi görerek o makineyi bozarak durduracak ve örüntülerin 
değişmesine ön ayak olacak bir şey olarak düşünün.” Wollen için, siyasi protestolar 
genelde eril terimlerle açıklanır, “dışarıda gerçekleşen ve genelde şiddet içeren, sokak 
gösterileri, başkaldırı, işgal gibi.” Böyle bir tanımın dışarıda bırak<ğı “üzerlerinde 
tahakküm kuran sistemleri sekteye uğratmak adına mutsuzluklarını ve özyıkımlarını 
kullanan kızların tarihini” unutmamak gerekir. Feminizmin kız olmanın ne kadar harika 
ya da eğlenceli olduğunu savunmasına gerek yok. Bitmek bilmeyen güçlendirme 
vaazları, Lauren Berlant’ın “acımasız opNmizm” dediği şey olabilir. Online pla�ormda 
duygularını paylaşmak narsisizm olmak zorunda değildir. Wollen’ın ısrarcı olduğu 

 Alın<lar, Mark Greif, Against Everything, s. 225.12

 Ibid.13

 Ibid., s. 227.14

 Tracy Watson’ın Dazed için Audrey Wollen ile yap<ğı röportajdan alın<lar, 23 Kasım 2015, 15

www.dazeddigital.com/photography/arNcle/28463/1/girls-are-finding-empowerment-through-internet-sadness. 
Ayrıca: www.instagram.com/audreywollen ve www.tumblr.com/search/audrey%20wolle (Miriam Rasch’a 
teşekkürler).
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üzere: “Kızların mutsuzluğu edilgen, sadece içine dönük ya da yüzeysel değildir; bir 
özgürleşme jesN, kendi bedenlerimiz, kimliklerimiz ve hayatlarımız üzerinde eylemlilik 
iddiasında bulunmak için bilgilerimize dayanan, iyi bir ifade biçimidir. 

Mutsuzluğa toplumsal cinsiyet perspekNfinden bak<ğımızda ve kadının tepkisi olarak 
duygulanımı bir bağlama oturPuğumuzda, Wollen’ın mutsuzluğu siyasi bir silaha 
dönüştürdüğünü görüyoruz. Yine de bir bakımdan, bu silah halihazırda etkisiz hale 
geNrilmişNr. Günümüzde mutsuzluk koda sıkış<rılmış bir tekno-duyguya dönüşmüş 
durumda. Audrey Wollen sosyal medya eninde sonunda poziNf, ölçülebilir bir sonuç 
elde etmek için duygularımızı suisNmal eder, diyor ve ekliyor: “Mutsuzluk 
hazırcevaplığa dönüştü.”  

Ne kadar depresyonda olduğuma dair beşlik bir sone yazmak yerine bir 
tweet atabilirim. Sosyal medyanın nasıl canımıza kast edecek kadar kötü 
hisseGrdiğine dair sık sık konuşuyoruz, peki en son ne zaman 
arkadaşlarınızla bir araya geldiniz ve ağladınız? Hala mutsuzluğumuzu 
kucaklayıp sakince takılmak yerine ‘mutluluğun’ ulaşılabilecek bir hedef ya 
da bir şey olduğunu düşünüyoruz, ‘hak edeceğimiz’ bir şey.  16

Mutsuz olduğumuzu anlamak için başka duyguları referans alabiliriz. Değersizlik, 
boşluk, keyif alamama, sıkın<nın giGkçe artmasından duyulan korku, uyuşturucu 
bağımlılığından kurtulmaya çalışırken kendinden nefret etme hali, kendine güvenini 
kaybetme halleri, sabahları kalkamama, bıkkınlık ya da yabancılaşma hissinin sarması, 
endişe içinde boğuluyor gibi hissetmek, kendine zarar verme, panik ataklar ve tekrar 
kendimizi içinde bulacağımız ümitsizlikten önce gelen derin bunalım. Rusçada toska 
denen duygunun alanına girebiliriz.  Ya da online mutsuzluğu Camus’nün dünyayı 17

yara�ktan sonra tanrının anlık olarak hisseGği kozmik yalnızlık tahayyülünün bir 
parçası olarak görebiliriz. Keşke hiçbir chat bitmese. Peki cevap verememezlik 
çöktüğünde üstüne ne yapacaksın? Kalbin kırıldı ve o oturumu kapadın. Kalpsiz 
likelara, aptal yorumlara, boş mesajlara, duygusal bağ kuramayan e-postalara ve 
amaçsız selfielere maruz kaldığın bir süre geçirdiğinde kayıtsız ve boşlukta hissedersin. 
Hafif bir tatminsizlikle biraz daha oyalanırsın. Sakin kalmaya çalışırken aslında 
sinirlendiğini fark edersin, kendi Facebook anıların mide bulandırıcı gelmeye başlar. Bu 
yeni gelen mesaj neymiş? Garip. Cevap vermişler mi? 

 Yasi Salek’in Cul.st Zine için yap<ğı Audrey Wollen röportajı, 19 Haziran 2014, www.culNstzine.com/2014/06/19/16

cult-talk-audrey-wollen-on-sad-girltheory.
 Vladimir Nabokov toska’yı şöyle anla<yor: “genelde nedensiz yaşanan spritüel bir ıs<rap çekmek, ruhun yavan 17

ağrısı, özlenen bir şey olmadan duyulan özlem, hasta bir hasretlik hali, muğlak bir huzursuzluk. Bazı özel 
durumlarda birine duyulan tutku, nostalji ya da aşktan yataklara düşmek halinde kendini gösterebilir. En hafif 
haliyle, can sıkın<sı ve bıkkınlık halidir.” Daha fazlası için: hPps://advokatdyavola.wordpress.com/2012/05/07/an-
elegy-for-passion (Ellen RuPen’a referans için teşekkür ederim).
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Kaygılar tedavi edilmediğinde size zarar verecek seviyeye gelir. Ancak tükenmişliğin 
aksine mutsuzluk sürekli bir haleNruhiye olarak kalır. Mutsuzluk, eventler yavaşça sona 
ererken ortaya çıkar— kendinizi tekrar bu çıkmazda bulursunuz. Sonsuz şimdinin 
neresinden tutacağınızı bilemezsiniz ve etrafa savrulmuş online özneler olarak izole 
hissedersiniz. Peki sürekli şimdiki zamanda hapsolunca ruh ne olur? Franco Berardi’nin 
“geleceğin yavaşça iptali” derken demek istediği bu mu? Aşağı ya da yana kaydırarak, 
aç hayaletler gibi varoluşsal bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz, sürekli bir işaret 
arayarak – ve başarısız olarak. Telefon acı verdiğinde, beraber ağlarsınız, bu teknolojik 
mutsuzluktur. “Sesini özledim. Ara beni, mesaj atma.”  18

Mutsuzluğu Tasarımından Oluşlar 

Mutsuzluk derinden gelen bir ağrı gibi acı<r. Ancak ampirik anlamda neden olduğunu, 
hangi koşullarda ortaya çık<ğını anlamak gereklidir. Verdiğiniz tepkinin doğal 
olmadığını, mutsuzluğun arayüzlerin tasarımına ve uygulamaların yapısına entegre 
olduğunu unutmamak gerekir. Hem kullanıcıları hem de üreNcileri etkileyecek biçimde 
günümüzde mutsuzluk teknik bir mesele haline geldi. Öncelikle online videolara 
bakalım. Youtube’un en ünlü içerik üreNcilerinin tükenmişlik, panik atak ve başka ruh 
sağlığı problemleriyle boğuştuğunu belgeleyen Julia Alexander: “kullanılan pla�ormun 
algoritmalarının sürekli olarak değişmesi, bu alanın sürekli genişlemesi ve sosyal 
medyada yara<lan baskıdan dolayı güncel kalmayı takın< haline geNrmeleri, 
pla�ormun ve izleyicilerin istediği hızda üretmeye devam etmeyi imkânsız kılıyor,” 
diyor. “HayaPa tek istediğim buydu. Neden bu kadar mutsuzum?”  diye bağırırken 19 19

yaşındaki Youtuber Elle Mills, Britney Spears’ın kameralar karşısında kendini kaybeGği 
haline benziyor. Haya< o kadar hızlı değişmiş ki kameralar karşısında çöküyor. Günlük 
yayın yapan televizyon kanallarının kalabalık set ekipleri, editörleri ve stüdyoları 
varken, kendi dairelerinden yayın yapan vloggerlar ya kendi kliplerini üreNyorlar ya da 
çok daha küçük takımlarla çalışıyorlar. Televizyon sunucuları ünlüleri konuk olarak 
ağırlar ve toplumsal konularla ilgilenirlerken, Youtube ünlüleri hayatlarına dair bizi 
güncelliyorlar. Geçenlerde birinin bana anla�ğına göre millennial kuşağı nasıl 
hisseGklerini paylaşma konusunda çok daha açık yeNşmiş. İş/hayat farkı ortadan 
kalk<kça, öznellik ana meseleleri haline geliyor. İNraflar da fikirler de anında 
dışsallaş<rılıyor. Bireyleşme ar<k günlükte ya da küçük bir arkadaş grubu arasında 
yaşanmıyor, ortalıkta herkesin göreceği şekilde paylaşılarak yaşanıyor.   

 www.capNonstatus.com/sad-whatsapp-status.18

 Julia Alexander, Youtube’s top creators are burning out and breaking down en masse (YouTube’un en ünlü 19

yara<cıları tükenmişlik yaşıyor ve topluca çöküyor), 1 Haziran 2018, www.polygon.com/2018/6/1/17413542/
burnoutmental-health-awareness-youtube-elle-mills-el-rubius-bobby-burnspewdiepie.
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Edvard Munch, Çığlık (Scream) (1893), remix. Kaynak bilinmiyor (eser sahibiyseniz ya da bilgiye 
sahipseniz lü{en Red Thread’le ile.şime geçin) 

“Kişisel hayatlarını teşhir etmek üzerine kurulu kariyerlere sahip olan video 
şöhretlerinin işleri ve kişisel hayatları arasında bir denge kurması neredeyse imkânsız,” 
diyor Alexander.  İsteyerek yapılan bir şey olmaktan çıkıyor vlogları güncel tutmaya 
çalışmak. Bir gün bile ilgilenmediğinizde, ziyaret sıklığı ve takipçi angajmanını 
önceleyen algoritmaların sıralamasında pozisyonunuzu kaybediyorsunuz. Buradaki 
mesele aslında yaşananların önceden programlanarak, kıdemli mühendislerin gözeNmi 
al<nda çöküşünüzün de kodlara yazılarak, yazılım ayarlarının sizi yormaya programlı 
olması. “Kimse Youtubeculara sakin olmaları gerekNğini söylemiyor. Aksine, tek bir 
kişinin başa çıkabileceğinden çok daha fazlası isteniyor onlardan,” diyor Alexander.   

Başka bir vaka ise Snapstreak. Yakın arkadaşların isimlerinin yanında ateş emojisi 
belirdiğinde “sen ve haya<ndaki bu özel insan en az iki gün arka arkaya, 24 saat içinde 
birbirini snapledi” demek oluyor.  Streakler arkadaşlığın ya da birine gösterilen 20

önemin kanıtları olarak görülüyor. Aylarca üzerinde uğraş<ğınız streakleri kaybetmek 
bu yüzden kalp kırıcı olabiliyor. Kullanıcılar birkaç gün çevrimdışı olduklarında 
birikNrdikleri tüm sosyal kapital kayboluyor. Böylece Snap yöneNmi gençlerin, yani en 
geniş Snapchat kullanıcı grubunun, uygulamayı sürekli kullanmasını zorunlu kılıyor ve 

 www.bustle.com/arNcles/162803-what-is-a-snapchat-streak-hereseverything-you-need-to-know-about-20

snapstreaks.
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çevrimdışı bir ara vermelerini çok zorlaş<rıyor.  Gençler arasındaki ilişkilerin zaten 21

kaygan bir zeminde olduğunu, sürekli sorgulandığını ve uçlarda yaşandığını göz önüne 
alırsak; Snap-kaynaklı duyguların gençlerin bedenleriyle senkronize olması sonucu 
ergenlik daha da şiddetli yaşanıyor.  

Mutsuzluğun tasarlandığına dair kanıtlar endişe verici. WhatsApp kullanan milyarlarca 
kişinin sosyal gerçekliğini ciddiye alalım, bu kişiler taşra yavaşlığı içinde yaşamıyorlar. 
Her mesajın yanında çıkan gri ve mavi Nkler küçük bir detay gibi gözükebilir ancak 
kitlesel olarak yara�ğı endişeyi azımsayamayız.  Görmezden gelinmeyi unutun; 
arkadaşınızın a�ğı bir mesajı görmemiş gibi yapmayı da. Bazıları bu fonksiyonunu hep 
olduğunu düşünüyordu ancak iki gri Nk işareN eskiden mesajın gönderildiğini ve 
ileNldiğini belirNyordu— okunduğunu değil. Yani kullanıcının aklında: “Mesajım ileNldi. 
Uçak modunda okurum.” Bir sitede anla<ldığına göre: “Uçak modu akNfleşNrildiğinde, 
kullanıcı uygulamayı açması ve mesajı okuması, mesaj göndericisinin ekranında mavi 
Nk işaretlerinin belirmesine yol açmaz.”  Mavi Nklerin uykusuz gecelerimde beni rahat 22

bırakmıyor. Ah o mavi Nkler.   23

Whatsapp, kullanıcılarının endişelerini dindirmek için, karşı tarabn mesajınızı neden 
daha almamış olabileceğine dair bir liste yayımladı. Hani gerçekten merak ediyorsanız 
—telefonları kapalı olabilir, uyuyor olabilirler, özellikle de başka bir zaman diliminde 
yaşıyorlarsa; şebekeye bağlanamıyor olabilirler, ekranlarında mesajları olduğuna dair 
uyarıyı görmüş ama uygulamaya girip okumamış olabilirler (özellikle iPhone 
kullanıcıları arasında yaygın olan bir durum); ve en önemlisi sizi engellemiş olabilirler. 
Geçici bir süre için ileNşim kuramayacakları bir durumda olabilirler. Sizse içinize su 
serpecek bir değişiklik olması umuduyla sürekli uygulamayı açarken buluyorsunuz 
kendinizi, aksini biliyor olsanız da. Fikir yürütmeye devam eGğinizden, deliriyor gibi 
oluyorsunuz “Gerçek dünyada takdir, sevgi, saygı, ilgi görmeye açsınız; bu yüzden sanal 
dünyada birilerinin size hayran olması, sevmesi, saygı duyması beklenNsine 
giriyorsunuz; gerçekleşmeyecek ya da gerçekleşme olasılığı çok düşük olan bu beklenN 
yüzünden kaygılanıyorsunuz!”  İşte bu online çaresizlik, başınıza gelebilecek en kötü 24

 Taylor Lorenz, “Gençler Snapchat’in bağımlılık yaratan, arkadaşlıkların devam etmesine ya da bitmesine neden 21

olan, streaks dünyasını açıklıyor,” 14 Nisan 2017, www.businessinsider.com/teens-explain-snapchat-streaks-why-
theyre-so-addicNve-and-importanPo-friendships-2017-4.

 www.ingeniotechsarl.com/how-to-receive-your-boyfriends-whatsappmessages-online-using-android-phones-22

without-jailbreak-2018.
 Gruptaki herkes mesajınızı okuduğunda yanında iki mavi Nk işareN beliriyor.  AlternaNf olarak, mesajın üzerine 23

uzun bas<ğınızda ‘mesaj bilgilerine’ ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler detaylı olarak mesajın ne zaman alındığını, 
okunduğunu ya da dinlendiğini gösteriyor. Kullanıcılar “son görüldü” ibareleriyle sol üst köşede en son ne zaman bu 
uygulamayı kullanarak ileNşime geçildiğini görebilir ancak mavi Nk işaretleri daha direkt olarak bu bilgiyi verir. 
Uygulamanın bu özelliğini kullanmamayı seçebilirsiniz ama WhatsApp sizi diğer kullanıcıların en son ne zaman 
çevrimiçi olduğu bilgisine ulaşmanızı engelleyerek ‘cezalandırır’. Burada kuralları belirleyen bir kontra<n gücü var. 
Bu bir karşılıklı (aldım-verdim) ilişkisi olmaktansa, karşılıklı zorundalık ilişkisi; hem uygulamaya hem de ileNşim 
içerisinde olduklarımıza karşı.

 www.quora.com/Why-do-I-feel-anxiety-while-using-WhatsApp#.24
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triplerden biri: “Birinin mesajınızı okumasına rağmen neden cevap vermediğini tekrar 
tekrar sorgulamaktansa, size neden cevap vermediğini bilmemek daha baş edilebilir 
geliyor.”  25

İki Nk sendromunun ne olduğunu bilmeniz hala kıskançlık, endişe ve şüphe 
uyandırmasını engellemiyor. Bazen cahillik daha iyi olabilir; mesajınızı aldığını ya da 
gördüğünü kasten bilmemeyi seçerek, ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Sosyal medyanın 
çıplaklığı bu bilgiye sahip olmayı tercih etmeyen aşıkların arasını açıyor. Bu tercih bilgi 
çağında ağların bir parçası olmalısın diye dayatan sosyal baskıyla çok da uyuşmuyor. 
Whatsapp’ın renkli işaretleri yeni başlayan bir ilişkideki ölümcül kusurları ortaya 
çıkarabilir – gerçi bazıları için de hayat kurtarıcı olabilir. Buna cevaben alınan bir önlem 
ayarları değişNrip, mavi Nk fonksiyonunu kullanmamak, böylece de ileNşiminizi muğlak 
gri Nk alanına itmek. Yeni başlayanlar için tasarlanmış adeta. Wi-fi’ın ya da 
algoritmaların teknik yönleri hakkında hiçbir fikriniz olmayabilir ama iki Nk 
sendromunun ilişkisel özelliklerini kavramak oldukça kolaydır. “Belli ki okudun, neden 
cevap vermedin?”  

Burada tar<şacağımız son vaka da Tinder gibi buluşma uygulamalarına odaklanıyor. 
Bunlar zaman öldürme makineleri olarak tanımlanıyor, bir reality oyunu gibi sıkın<nıza 
iyi geliyor; ruhunuzu alışverişe çıkardığımız alternaNf  bir sosyal e-Ncaret de diyebiliriz. 
Saatlerce sağa sola kaydırdıktan sonra, biri sizden hoşlandığında dopamin barajının 
kapakları açılıyor. Oyunun amacı egolarınızın tatmin olması. Eğer sağa kaydırdığınızda 
eşleşNyseniz, ekranınızda mini bir kutlama yaşanır, bazen sadece bunun olması bile 
yeterlidir. “Tüm seçeneklerimizden anında haberdar olmak isNyoruz ki sonra aslında 
ne istediğimize karar verelim.”  Bir tarawan da elinizi kolunuz bağlayan bir sosyal 26

endişe basar ilgilendiğiniz biriyle eşleşNğinizde; bir türlü bir mesaj yazamazsınız ya da 
mesajlarına cevap veremezsiniz zira ‘’ aklıma gelen her açılış cümlesi ya da cevap 
aptalca ve benim salak olduğumu düşünecek, salağım ve de…’’ 

 hPps://vulcanpost.com/71431/why-im-not-keen-on-whatsapp-blue-Ncks.25

 Suzannah Weiss, “Why We Swipe Right And Then Ignore Our Tinder Matches (Neden Sağa Kaydırıyoruz, Sonra da 26

Tinder’da EşleşNklerimizi Görmezden Geliyoruz),” 10 Mayıs 2016, www.bustle.com/arNcles/157940-why-we-
swiperight-and-then-ignore-our-Nnder-matches.
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Ilya Varlamov, Paris protestoları sırasında selfie. Kaynak: instagram.com/varlamov 

Singapurlu Sherlyn OKCupid adı verilen ıssız denizde yaşadıklarını paylaşıyor:  

Tam olarak neden bu siteyi kullanmaya karar verdiğimi bilmiyorum. Hem 
ümidimi yiNrmiş hem de umutlu hissediyorum. Birçok kişiyle konuştum, 
ama kimseyle buluşmadım. Burada yaşadıklarımı gerçek hayata yansıtmak 
konusunda endişelerim var. Bu endişe nereden geliyor? Reddedilmekten 
mi korkuyorum yoksa kendimi kap<rmış olmaktan mı?  

Başka bir sefer, Sherlyn insani yardım örgütleri için belgesel çekNğini söyleyen biriyle 
konuşmaya başladığını söylüyor.  

Çok ilgimi çekmişN. Önce mailleşNk. Sonra academia’daki profilimi 
yolladım, tek amacım kendimi biraz daha tanıtmak<. Ona işi hakkında 
daha spesifik sorular sormaya başladım. Cevabı şu oldu: “Bu konuşma 
sanki OKCupid’de tanışmamışız da bir iş görüşmesi yapıyormuşuz gibi 
gelmeye başladı.” Ne demek istediğini anladım ve şöyle cevap verdim: 
“İşim, siyaseNmi, tutkularımı ve sanatsal duruşumu belirliyor. Sanırsam 
kendimi tanımlamama yardımcı oluyor. Burada tanış<ğımız için 
beklenNlerinin farklı olduğunu seziyorum, o yüzden burada biNrelim bu 
konuşmayı. Teşekkürler.” Bunun üzerine aldığım son mesaj oldukça kısaydı: 
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“Siyasete ayıracak vakNm yok, bir başkasının zamanını harca seni siyasi 
orospu, kaltak.”  27

Melankoli Yok Sana 

Anlık mutsuzluğun teknik formunu melankolinin anNk haliyle karşılaş<ralım. 
Melankolik kişilik bir hastalıktan mustarip gibidir. Harekete geçemez, dünyadan elini 
eteğini çeker, ölüm ve benzer yok oluş fenomenlerini tasarlamaya başlar . Bu durumu 
depresyon ya da sıkılmışlık olarak görenlerin yanı sıra bu tembel pasiflik halini 
harekete geçmek için ilham gelmesini beklerken kullanılan yara<cı bir strateji olarak 
adlandıranlar da vardır. Edebi kaynakların baş döndürücü dünyasına dalmak yerine, 
filolojiyi bizi çevreleyen ebedi dijital varlık ile kısa devre yap<racak dijital bir 
yorumlama öneriyorum. 

Henry Fuseli, Kâbus (The Nightmare) (1781), Kaynak: Detroit Ins.tute of Arts / Wikipedia 

Örneğin Susan Sontag’ın Walter Benjamin’i derin üzüntüye boğulmuş bir adam olarak 
tanımlaması, un triste.  Benjamin şöyle diyordu: ““Ben Satürn yıldızının al<nda 28

 Yazara gönderilmiş e-posta, 7 Ağustos 2018.27

 Susan Sontag, Under the Sign of Saturn (Satürn Burcu Al<nda), Vintage Books, New York, 1981, s. 111.28
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dünyaya geldim –devrini en geç tamamlayan yıldızın, gecikmeler ve yörünge kaymaları 
gezegeninin al<nda…” Bu derin melankoliyi, bir arkadaşımızla çekNğimiz selfie 
yüzünden aldığımız iğneleyici yorum ve bu yorumun bizi ne kadar rahatsız eGğiyle 
karşılaş<rın.  Günümüzde “Satürn’ün (yoldan sap<ran gezegen) çocukları,” tefekkürü 29

olağanüstü sayan sosyalliğin dayanılmaz hafifliğiyle nasıl başa çıkıyor? Ar<k un 
bonheur d’être triste diyemiyoruz. (ç.n. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, 
Victor Hugo’dan alın<) Alman sNliyle özdeşleşmiş klasik bir iç sıkın<sıyla da 
örtüşmüyor- hani şu her şeyden nefret ediyorum hali. 

Kaynak bilinmiyor (eser sahibiyseniz ya da bilgiye sahipseniz lü{en Red Thread’le ile.şime geçin) 

Melankoli çoğu zaman nedensiz bir mutsuzluk olarak tanımlanır ve güçlü varoluşçu 
çağrışımları vardır. Melankoliyi tanrısız bir toplumun en güçlü dayanağı olarak 
tanımlayarak <bbi sNgmasından kopararak özgürleşNren Kierkegaard’ı saygıyla anarak, 
problemin derine inen dikey bir düzlemdense yatay bir düzlemde olduğunu 
söyleyebiliriz. Mutsuzluğun demokraNkleşmesi bir yüzeyde çok ince bir tabaka halinde 
yayılmasıyla meydana gelir, homeopaNk dozlar teknik olanaklarla düz bir şekilde 
yayılır. AnNk çağlardan beri melankoli ya doğal, insanlık halinde kök salmış bir şekilde, 
ya da ağır yemekler ve koyu şarapların tükeNlmesi sonunda yaşanan kronik bir hastalık 

 Ibid. Sontag şöyle yazar: “Melankolik mizacın karakterisNk özelliklerinden biridir yavaşlık. Karış<rma hali, yani çok 29

fazla olasılığın farkında olma ve praNk olarak karar verememe hali.”
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gibi ele alınmış. Aristo Problemata XXX.1’de akışkanlığın yapısını, kuruyu ve ıslağı, 
vücut sıcaklığı ve soğukluğuyla bir arada inceler.  Buradaki önerimiz başka bir katman 30

eklemek: teknik mizaç (the technical temperament). Yüzyıllardır melankoliye kasvetli 
bir haleNruhiye olarak bakıldı. KasveNn anNk çağ tasvirleri sarı ve siyah safranın, kan ve 
balgamın, belirli oranlarda karışmasıyla ortaya çık<ğını söyler. Bu tanıya asık yüzlü 
uygulamaların ortak rengi o uğursuz maviyi de ekleyebiliriz.  31

Eğer sıvılar akışkanlıklarını koruyorsa, sosyoteknik halimizi analiz etmek için en iyi yol 
olmayabilir. Endüstride dendiği şekliyle günümüz semptomlarını zamanla, ya da dikkat 
ile, ölçüyoruz. Arkaik melankolik için geçmiş nasıl geçmiyorsa, tekno-mutsuzluk da 
süregelen şimdide takılı kalmış<r. İleri odaklıyız, ivmeye inanıyoruz ve kaybolan 
nesnelerin yasını tutmuyoruz. İlk tanım işte orada, elimizde. Her şey apaçık ortada, 
gözünüzün önünde. Melankoli üzerine yazılmış zengin tarihsel kaynaklar karşısında 
şimdiki halimiz hızlıca kontrast oluşturuyor. Geçmişte melankoli başkalarıyla ayrışma, 
daha az temas halinde olma ve kendine dönme ile tanımlanırken, günümüzde tristesse 
sosyal (medya) etkileşimleri arasında kendini gösteriyor. Sherry Turkle’ın dediği gibi, 
birlikte, bir kalabalığın parçası olarak, yalnızız ve bu yalnızlık sanki özellikle acımasız, 
hummalı ve yorucu.  

Bugün gördüğümüz şey melankolinin zaman üstü yönünün sistemler tarabndan sürekli 
altüst edilmesi.  Düşünmeye ya da Weltschmerz’e zaman yok. Sosyal gerçeklik geriye 32

çekilmemize, ara vermemize izin vermiyor.  En derin yalnızlık anlarında bile etrabmız 33

(online olarak) sarılmış durumda, konuşmaya devam ediyorlar ve dikkaNmizi çekmeye 
çalışıyorlar. Ama bu dikkat dağı<cı öğeler bizi sadece dünyadan uzaklaş<rmıyor – bu 
eski olsa da hala baskın olan, akıllı telefonların ölümcül çekiciliğini açıklamak için 
kurulan çerçevenin daya�ğı bir görüş. Ama hayır, dikkaNmizi dağıtması bizi 
uzaklaş<rmıyor, sosyalliğin daha da içine çekiyor. Sosyal gerçeklik ait olduğumuz sihirli 
alem. Burada kabileler toplanıyor; tam da olmamız gerekNği yerde- dünyanın en 

 Aristo analizi için: Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn and Melancholy (Satürn ve Melankoli), 30

Basic Books, New York, 1964. Kullandığım versiyonu güncellenmiş Almanca çevirisi olan, Saturn und Melancholie, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990, s. 76–92.

 Mavi sadece Facebook, TwiPer ve IBM’in rengi değil; popüler haber siteleri mavi ışığın uyku yoksunluğu 31

üzerindeki etkisini anlatan hikayelerle dolu. Örneğin: www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-
dark-side.

 Melankoliye erişimi olmamak, hayal kurma açısında ne anlama gelir? Eğer Julia Kristeva’nın dediği gibi “sembolik 32

anlamda sevgiden bahsetmeyen bir yazı, açıkça ya da gizlice melankolik olmayan tahayyül yoksa.” Bknz: Julia 
Kristeva, “On the Melancholic Imaginary (Melankolik Tahayyül Üzerine),” New Forma.on no. 2, (Sonbahar 1987). 
Marc Fisher’ın kendini özdeşleşNrebildiği bir melankoli mevcuPur, tutkunun peşini bırakmak yerine ona yenik 
düşmez. Şu anda gerçeklik olarak adlandırılan şeye uyum sağlamayı reddeder- bu reddin faturası kendi çağınızda 
sürgünde gibi hissetmenize yol açsa da…” (Ghosts of my Life (Yaşamımın Hayaletleri), Zero Books, Winchester, 
2014, s. 24).

 Bu anlamda mutsuzluk sosyal medya sektörünün beklenmeyen bir yan etkisi. Wolf Lepenies’e göre, hem ütopik 33

toplumların tarihsel tasvirleri hem de yirminci yüzyıl avangardı bir burjuva hastalığı olarak ortaya çıkan eyleme 
geçme endişesinin üstesinden gelmeye söz verdi. Gerçek bir devrimci melankolik değildi. HaPa bazı durumlarda 
melankoli yasaklanmış< da. (Melancholie und Gesellscha�, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, p. 40).
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tepesindeyiz. Gerçek hayaPa sosyal ilişkiler üstünlüklerini kaybeG. Eskiden gerçek/asıl 
hayat olarak adlandırılan köy mentalitesine geri dönüş fikri ürkütücü.   

So Sad Today  

Her ne kadar Franz Ka�a’nın Felice Bauer’a çaresizliğini ifade etmeye çalış<ğı 
mektuplardan farklı bir biçim alsa da sosyal medya kaynaklı endişe kendine edebi ifade 
alanı yara�. Ruh sağlığını kamusal olarak icra etmek günümüz dikkat ekonomisinde 
geçerli bir strateji. Hazin yaşamını eğlendirici bir şekilde paketleyip sunacak herhangi 
biri bunu paraya ya da şöhrete çevirebilir. Mesela ABD’li yazar Melissa Broder 
NewYork’tan Los Angeles’a taşındığı 2012 yılında So Sad Today (Bugün Çok Üzgünüm) 
isimli TwiPer hesabını aç<.  “TwiPerature” (TwiPer ve literature, yani edebiyat, 
kelimesinden üreNlmiş bir kelime) alanındaki başarısı şairliğinden ve önceki edebi 
faaliyetlerinden besleniyordu.  Broder çok az kişinin vakıf olabildiği şekilde aforizmalar 
yazabiliyor; böylece de duyguları ve endişeleri hap gibi tweetlere sığdırabiliyor.  
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Broder duygusal bir şekilde düşük özgüven, botoks ve bağımlılık hakkında yazıyor.  
Dönemin apaN, üzüntü ve işlevsizlik konularında bir uzman. Bir öğleden sonra 
cheesecake için kompülsif hissedebiliyor, gerçek kimliğini online bir teşhirci olarak 
önümüze seriyor, kamusal alanda yalnız hissedip, gevezelik yapıp, ağlamaya başlıyor. 
Sonra dikkaNni toplayamamaktan bahsedip, her şeyden nefret ediyor ve “haya<n içine 
etmek isNyor”. İnternet obsesyonu kendine duyduğu obsesyon. Hasta kocasına 
bakmak ve Santa Monica sosyetesiyle buluşmaları arasında bulduğu zamanda hep 
doldurulacak “doyumsuz spritüal boşluklar” buluyor. Olayları büyüPükçe, biGklerinde 
daha da mutsuz oluyoruz. Oradan ayrılır ayrılmaz, ondan sonraki deneyimin kafasını 
yaşamak isNyoruz. Moda dergisi Elle Broder için “TwiPer’ın kaygı, güvensizlik, cinsel 
obsesyon ve varoluş korkusu kraliçesi”  diyor. Başkaları ise onu “birinci tekil şahıs 34

endüstriyel kompleksinde”  çalışan herhangi bir işçi olarak yawalıyor.  Ben ona ideal 35

Internetgesamtsubjekt derdim.  

Melissa Broder’ın 2018 yılında yayımlanan The Pisces (Balık Burcu) isimli romanında 
Venice Plajı’nda yürürken bir anda inNhar eGğini düşünen ana karakter Lucy korkar ve 
şöyle der: “Telefonumu elime aldım ve beni eve götürmesi için bir araba çağırmak için 
bazı butonlara bas<m. Ar<k insanlar böyle yapıyor. Duygulardan telefona kaydık. 
Böylelikle yirmi birinci yüzyılda hayaPa kalıyoruz.” Telefon ve hayat ayrış<rılamaz hale 
geldiğinde, biz de gerçeklikle  sanal, gerçekle kurgu, veri ile şiir arasındaki farkı 
kavrayamamaya başlarız. Broder’ın dünyasında bunların hepsi yaşanan toplu 
hezeyanın bir parçası, bizi aşağı doğru çeken merhametsiz bir girdap adeta. “Aşkta 
aradığım şey, bilincimin yara�ğı rahatsızlıktan biraz olsun kurtulmak.” Tüm kurgusal 
aşk hikayelerini, özgüvensizlik perdesinin arkasından bakarak özetliyor. So Sad Today 
adı al<nda topladığı denemelerinde, bir tweet ya da kısa mesaj uzunluğundaki 
hikayelerini “: bir aşk hikayesi” diyerek biNrdiğini görüyoruz. “Bana oral seks yaparken 
uyuyakaldığım için özür dilerim: bir aşk hikayesi.” “Facebook sayfanda beş saat 
harcadım bugün: bir aşk hikayesi.” “O kadar üzücü ki ar<k seni düşünerek 
mastürbasyon bile yapmıyorum: bir aşk hikayesi.”  “İnternePen çıkmak veya 
başkalarının ihNyaçlarını düşünmek istemiyorum: bir aşk hikayesi.”  “Çıplak 
fotoğraflarımı gönderdiğimde, ne kadar mükemmel olduklarına dair bir tez yazmanı 
bekliyorum: bir aşk hikayesi.” “Haya<mızın sonuna dek kafamın içinde yaşayacağız: bir 
aşk hikayesi.” “Klitoriste diş kullanılmaz, teşekkürler: bir aşk hikayesi.” ‘’Çok mesaj 
a<yorsam, lü�en uyar: bir aşk hikayesi.’’  36

 Whitney Joiner, “Why is Melissa Broder So Sad Today? (Melissa Broder Neden Bu Kadar Üzgün?),” Elle Online, 14 34

Mart 2016.
 Laura BenneP’in Slate Magazine’e verdiği röportaj, Elle Online’da alın<lanmış, 14 Mart 2016.35

 Tüm alın<lar için “Help Me Not Be a Human Being (İnsan Olmamam İçin Yardım Edin),” Melissa Broder, So Sad 36

Today (Bugün Çok Üzgünüm), Scribe, Londra, 2016, s. 29–36.
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So Sad Today’in başka bir bölümünde çok da uydurma olmayan bir aşk hikayesine 
tanık oluyoruz: Her şey şöyle başladı:  

Bana aptal mesajlar yolluyor, bir yandan da yazılarımı övüyordu. Bir 
keresinde en sevdiğim şekerlerden bir resim yapıp yollamış<. (..) 
[Uygulama üzerinden] Beni dürtüyor, internePe paylaş<ğım her şeyi 
beğeniyordu. Bir öğleden sonra bir sex.ng (cinsel içerikli mesajlaşma) 
oyunu oynamaya başladık. Bunlar al< sayfayı dolduracak uzunlukta iç 
gıcıklayıcı mesajlar: “O: İnlemeni sikimde hissetmek isNyorum. Ben: 
Karnımı, amımı ve baldırlarımı beni yalvartana dek okşamanı isNyorum.” 

Bir sene sonra ManhaPan’da bir otelde buluşuna dek sex.nge devam eGler. Birkaç 
kez buluşup, akla gelebilecek her şekilde sevişNler, sonra sex.nge geri döndüler. Ama 
yaşananlardan sonra eskisi gibi olamadı ve düşündükçe kötüleşiyor, mutsuzluğa 
sürüklüyordu. Normal bir ilişki içinde olamayacaklarına karar verdiler ve ayrıldılar. “tek 
eşliliğe bir şans vermeye karar verdim. Bu aramızdaki cinselliğin de mesajların da sonu 
demek. bunu yazarken gerçekten çok üzgünüm. Çok iyiydik. güzel aşk. belki başka bir 
hayaPa?)” [sic] Aylarca kahrolduktan sonra, hikayesini yazmaya başlıyor. “En çok 
özlediğim şey kendi dünyamdan uzaklaşıp, onunla seks fantezileri kurmak<.  

(..) Ona, senin için gerçek miydim, diye sormak isNyorum. (..)” Seninle 
büyülü bir şey yaşadık. Peki bu sihir gerçek miydi? : “Online flört gerçekten 
üzücü. Tek başına taNle çıkmak ya da düğüne gitmek de üzücü. Evlilik de 
üzücü ama kısa bir süre de olsa aşk, tutku, delicisine birinden hoşlanmak 
üzgün değilmişim gibi hisseGrdi.”  

Tweetleri kadın hassasiyetlerinden sosyal kaygılara uzanıyor: modern yaşamdan nefret 
ediyor (“bugün uyanmış olmak tam bir hayal kırıklığıydı”, “hayaPa kalmak zorunda 
olmak allahın cezası bir baskı”), kendinden nefret ediyor (“ben kendimi sikmezdim”), 
kendine zarar verici hareketlerde bulunuyor (“poziNf bir duygu sonsuza dek sizi 
mahvedebilir”, “kendime iyi gelecek şeyler yapmak istemiyorum”), hiçbir zaman haya< 
olduğundan daha iyi göstermeye çalışmıyor (“nemlendirici sürmüyorum, yeterince su 
içmiyorum ve kendimi sevmiyorum”), talepkâr (“hakkeGğimizi düşündüğümüz sike 
hiçbir zaman sahip olamıyoruz”, “beynin bilimsel açıklamasına ihNyacım yok, nasıl iyi 
hissedebileceğimi söyleyin”). So Sad Today geniş ölçüde hissedilen duygusuzluğu 
kaydediyor (“hayaPa mıyım karar veremiyorum”, “tercih eGğim uyuşturucu düşük 
özgüven”), bir anda değişen şeylere bağımlı (“10 dakikada 8 kişiye aşık oldum”), 
önlenemez şeyler yaşıyor (“burcum: ona mesaj atmamalısın ama atacaksın”), boş 
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hissediyor (“5 dakikadır uyanığım ve şimdiden çok fazla geldi”) ve diğerlerini yargılıyor 
(“poziNfliğiniz yalanmış gibi geliyor”), inNhara meyilli (“tüm kanımı bağışlamak 
isNyorum”), insan ilişkilerini radikalize ediyor (“sadece arkadaş olmak kabus gibi”), kısa 
süren ilişkilerini özetlemekte çok iyi (“seni sevmek bir hastalık gibiydi”), ve 
takipçilerine bitmeyen hipermodern ikilemler sunmakta üstüne yok (“yemek mi 
yesem, uyusam mı ya da mastürbasyon mu yapsam: bir müzikal”).  37

Broder’ın üzüntüsü senteNk aşkı insanlaş<ran bir edebi etkiye mi sahip sadece? 
Broder’ın polyamorous (çokaşklı) ilişki statüsü ne ümitsiz ne de özgürleşNrici. Birden 
fazla cinsel ilişkisini anla<rken dürüstlüğü Michel Houellebecq’i andırıyor. Broder’ın 
üzüntüsü senteNk aşkı insanlaş<ran bir edebi etki mi sadece? Broder’ın kendine biçNği 
persona New York’ta işini ve evini kaybetmekte olan déclassé (mevkiini kaybetmiş) bir 
sekreterin trajik hikayesini anlatan Amos Kollek’in 1997 yapımı filmi Sue’daki femme 
fatale ile karşılaş<rılabilir.  Filmde <bbi bir metafor olarak kullanılan seks bağımlılığı 38

burada ekonomik bir düşüş olarak kendini gösteriyor. Yirmi sene sonra Melissa 
Broder’in eserlerinde mağduriyePen ya da yoksulluktan emare bulmak mümkün değil. 
Polyamorous hayat tarzı preker kondisyonunun halihazırda bir parçası. Bu soğuk 
umutsuzluk hali, empaN kurmak yerine, toplumun sürekli endişeli olduğu büyük resmi 
görmeye davet ediyor. HaPa, Broder, Slavoj Žižek’in umutsuz olma cesareNnin vücut 
bulmuş hali gibi: “tünelin sonundaki ışığın muhtemelen karşıdan bize yaklaşmakta olan 
başka bir trenin farı olduğunu kabullenin.”  39

İle`şim Kaybının Yasını Tutmak  

Paul B. Preciado’nun deyimiyle mutsuzluk tasarımının amacı “beyhude bir tatmin 
üretmekNr.”  İnternet kaynaklı üzüntümüz hakkında bir fikrimiz olmalı mı? Bu konuyu 40

online olan milyarlarca kişiyi küçük görmeden, fast-food karşılaş<rmalara yenik 
düşmeden ya da takipçilere özgürleşNrilmesi ya da göz kulak olunması gereken kırılgan 
bireyler olarak tepeden bakmadan nasıl tar<şabiliriz?  İtalyan dizayn teorisyeni Silvio 41

Lorusso’nun şu yazdıklarına ka<lıyorum:  

Eğer tasarım, sadece online ve klavye başında sarf edilen duygusal emeğin 
sakladığı bir bureaucrea.vity (bürokrasi ve yara<cılık kelimelerinin 
[bureaucracy/creaNvity] birleşmesiyle üreNlmiş) dışa vurumuysa, iş 
yapmayı bedensel ve bilişsel reddediş bu tarz işlerin zorunlu kıldığı olumlu 

 Melissa Broder’in @sosadtoday TwiPer hesabından seçilmiş tweet’ler, Mayıs– Temmuz 2018.37

 Referans için Katharina Teichgräber’e teşekkür ederim.38

 Slavoj Žižek, The Courage of Hopelessness (Umutsuz Olma CesareN), Penguin, Londra, 2017, s. xi. Şöyle yazar: 39

“Umutsuzluğumuzu tamamen kabullenmek için gücümüzü toplamalıyız.”
 Paul B. Preciado, Testojunkie, Feminist Press, New York, 2013, s. 304.40

 Cümlenin çevirisi, Hans Demeyer, “Uitgeput op driw, Over Mark Fisher,” De Wi~e Raaf 193, (Mayıs-Haziran 41

2018). s. 5.
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tutumu ya da hevesi reddetmekle birlikte düşünülmelidir.  Bu 
nedenlerden, mutsuzluk çağrım aslında duygusal bir karşı-kültür yaratma 
çağrısıdır, kendimizi yapay bir şekilde moNve ederek içinde bulunduğumuz 
materyal durumun üzerini örtmeye çalışanlara karşı kolekNf bir reaksiyon 
çağrısıdır. Sahtekâr yoldaşlarım, gülümsemeyi bırakın ve birleşin.  42

Ba< melankolisinin üstesinden gelme çağrısı yapmadan önce onu iyice anlamaya 
çalışmalı ve mekanizmalarını yapı söküme uğratmalıyız. Tasarım bağlamında amacımız 
“bir problemi doğuran nedenlere bakmak yerine şu an içinde bulunduğumuz durumun 
sonuçlarına odaklanırken tasarımcının içinden geçNği sürecin”  al<nı çizmekNr. 43

Budapeşte Gülümseme Kulübü (Budapest Smile Club) (1937), eser sahibi bilinmiyor. 

Mutsuzluğun üstesinden mutluluk ile gelmiyoruz, daha çok Andrew Culp’ın da ısrarla 
belirGği gibi bu dünyaya karşı duyduğumuz nefret ile başarıyoruz bunu. Mutsuzluk 
durağan “gelişim” sürecinin bir yalan olduğunu anladığımız durumlarda karşımıza çıkar. 
Acı çekiyoruz, bize bir kaçış sunacak bir abzürdizm formu yok. Dadaizmin yirmi birinci 
yüzyıl versiyonuna toplumun ulaşımı engellenmiş durumda. Sürrealizmin olmaması 

 hPp://networkcultures.org/entreprecariat/the-designer-without-qualiNes/.42

 “Western Melancholy/ How to Imagine Different Futures in the Real World (Ba< Melankolisi/ Nasıl Gerçek 43

Dünyada Farklı Gelecekler Tahayyül Edilir),” hPp://interakcije.net/en/2018/08/27/western-melancholy-how-
toimagine-different-futures-in-the-real-world/#rf3-2509. 
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acı<yor. Toplumsal fantezilerimiz neye benzerdi? Hukuki olarak crea.ve commons ve 
kooperaNflerin ötesinde tahayyüllerimiz var mı? Sanki pürüzsüzlüğe hapsolmuşuz da 
izlenimler ve bildirimlerle kirlenmiş bir yüzeyi sıyırıyoruz. KolekNf tahayyül beklemede. 
Daha da kötüsü bu banallik o kadar kusursuz ki tehlikelerini ya da çarpıtmalarını açık 
etmiyor. Sonuç olarak da biz bas<rılmış hissediyoruz. Efsane olasılığı teknolojik olarak 
imkânsız mı kılındı? İçimizdeki döküntüyü yara<cı şekillerde dışsallaş<rmak yerine 
acayipliklere olan ihNyacımızı insana benzeyen robotlara yansı<yoruz. Dijital ne yeni 
ne de eski ama, Culp’un tanımını kullanacak olursak, bu pürüzsüz işleyen hizmetler 
ar<k çalışmaz olduğunda etrabmız dehşet verici bir hal alacak. Bireysel domainlerimiz 
bu kadar kısıtlıyken, sosyal medya adı verilen bir kolekNfin trajik dışavurumu ile olumlu 
bir şekilde kendimizi özdeşleşNremeyiz. Ne misNsizme dönebiliriz ne de poziNvizme. 
İleNşimin naifliği kayboldu— bu yüzden ağlıyoruz.   44

İngilizceden çeviri: Deniz İnal 

 George Didi-Huberman’ın 1 Eylül 2016 tarihinde Libera.on’a verdiği röportaj için: Tears are a ManifestaNon of 44

PoliNcal Power (Gözyaşları Siyasi Gücün bir Göstergesidir), www.liberaNon.fr/notes/debats/2016/09/01/georges-
didi-huberman-les-larmes-sont-unemanifestaNon-de-la-puissance-poliNque_1476324 (Referans için Marie 
Lechne’e teşekkür ederim).
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Sayı 5: Geert Lovink’le Söyleşi 
Venedik, 10 Mayıs 2019 
Red Thread adına sorular: Vlidi 

Red Thread: 2019 tarihli kitabın “Sad By 
Design” (Mutsuzluğu Tasarımından), dünyanın bugün içinde 
bulunduğu durumun genel anlamı ve özel olarak da medya 
teknolojilerinin, gerçekliğin belirli bir imgesini ve bizim ona 
ka<lım biçimimizi şekillendirmek üzere, nasıl yara<ldığı ve hayata geçirildiği hakkında. 
Şu anki siyasi manzarayı nasıl görüyorsun? 

Geert Lovink: Doğası gereği bölgesel olan bu yeni otoriteryenizm biçimleri aracılığıyla 
çok kutuplu dünya benzeri bir durumun ortaya çık<ğına dair birçok kanıt görüyoruz. 
Bu İmparatorluk’un yeni bir şekli, bir değil çok merkezli, o yüzden de Soğuk Savaş 
siyasetleriyle tamamıyla alakasız. Soğuk Savaş’ın mirası da yöntemleri de ar<k tarih 
olmuş durumda. 

Bu Np bölgesel ihNrasları ilerletmek için, her bir yöneNci sınıbn kendi etki alanını 
giGkçe artan bir sıkılıkta elinde tutması gerekiyor. Ağ bağlan<lı bir bölgeselliği 
oluşturmaya odaklanması da mümkün değil, çünkü her seferinde dış güçler tarabndan 
sabote edilecek, nitekim hepsi kendi ülkesinde ipleri sıkı tutmayı yeğliyor. Öte yandan 
bu büyük bölgesel güçlerin 21. yüzyılda yöneNm araçları bakımından kapsamlı bir 
plana henüz sahip olmadığını görüyorum. 

RT: Sosyal medyanın günümüz toplumunun hemen her cephesinde giGkçe artan 
etkisinden bahsedecek olursak, dünyanın bu kısmındaki gelişmeleri yorumluyorsun? 

GL: Bunlar özellikle sözde ulusal güvenlik duvarları (firewalls) içinde oluyor. Bazı 
devletler ulusal sosyal medya pla�ormları benzeri şeyler sunacaklarını ima ediyorlar; 
orijinal Silikon Vadisi ya da bu servislerin Çin versiyonlarına göre en baştan işe 
girişerek. Fakat bunların gerçekleşNği ve bu ikamelerin kriNk bir kitleye ulaşıp 
ulaşmadığı hakkında herhangi bir gerçek değerlendirme yok. Şu an iNbarıyla 
elimizdekinin sadece bir halkla ilişkiler savaşı olduğunu ve bugünün halkla ilişkiler 
savaşlarının enformasyon alt katmanına ya da siber mücadeleye sahip olduğunu 
anlamalıyız. Siber savaşta örneğin ulusal arama motoru veya e-posta servisinin – 
açıkça Gmail’in ulusal formu olarak tanımlanan – duyurulması bir sis perdesi işlevi de 
görebilir, gerçek de olabilir. Şu anda bir sonuç çıkarmak zor. Ondan sonra uzunca bir 
süre ses çıkmaması bir şey demek olabilir de olmayabilir de; bu konuyu fazlaca alaya 
almamak akıllıca olur. Öte yandan bu iki durumu birbirinden ayıramıyor olmamızın bir 

125



Sayı 5: Geert Lovink’le Söyleşi 
Venedik, 10 Mayıs 2019 
Red Thread adına sorular: Vlidi 

anlamı var. Bu oryantasyon eksikliği, güvensizlik ve belirsizlik yaratmanın yeni biçimleri 
için zemin sağlıyor. 

RT: Hem kamusal hem de özel söylemde ortaya sürülen yönsüzlüğü ve güvensizliği dile 
geNrdiğinde, “alt-right” adı verilen harekePeki yükseliş olgusuna mı a<wa 
bulunuyorsun? Medya açısından bu yeni sağ oldukça tutarsız ve iki kutuplu bir 
görünüm sergiliyor. İkNdara doğru <rmandıkları hemen her yerde daha fazla medya 
deregülasyonu talep ediyorlar, sağın ikNdarı ele geçirdiği yerlerdeyse mümkün olan en 
sert medya düzenlemelerine başvuruyorlar. Şu kadar basit mi “sosyal medyayı ikNdara 
gelmek için kullanacağız ve geldiğimizde diğer herkesin kullanmasını engelleyeceğiz”? 
Böylesi bir “kullan at popülizm” belki tamamıyla pragmaNk düzeyde bir anlam taşıyor 
olabilir, ama ideolojik bir paradoksu da temsil etmiyor mu, ya da sen nasıl görüyorsun? 

GL: Bugün süregiden kavgaların çoğu doğru Gramsci’yi kimin sahiplendiği, bu 
hegemonyacı iddiaların mümkün olan en iyi şekilde nasıl öne sürüleceğini kimin 
anladığı etrabnda dönüyor. Aslında ilk başta mesele, solun ya da kim yapabilecekse 
onun, en azından kısmen ikNdarı ve yöneNmi ele geçirmesi için, geçmişte “halk 
cephesi” adı verilen türden bir oluşumun, tarihsel koalisyonun ya da İtalyan 
dağarcığında “tarihsel uzlaşma”nın nasıl kurulacağı idi. Ama günümüzde bu man<k 
bütünüyle asimile edildi ve özelleşNrildi, Gramsci’yi kendine göre okuyan sağ popülizm 
tarabndan sahiplenildi. O yüzden soruna cevap vermek güç… 

Aslında bunu bana sormak yerine Steve Bannon’a danışman gerekirdi çünkü kendisi 
açıkça bu paradoksun içine yerleşN. Onun adına neden ben cevap vereyim? Kendisi 
kamuya açık olarak, bu paradoks hakkında düşünüyor ve felsefe yapıyor. İnsanların 
şunu anlaması gerekiyor, Bannon her iki düzeyde, her iki yönde çalışıyor ve bunlar 
oldukça belirgin paradokslar. Peter Thiel açıklamalarında bu ayan beyan paradokslar 
hakkında son derece sarih konuşan bir diğer kişi. Günümüz dünyasına dair diyalekNk 
ve ikilikler hakkında düşünebilme kabiliyetlerini asla azımsamamalıyız. 

RT: Buradan nasıl devam edeceğiz, ilerici fikirleri nasıl tekrar işleyişe geçirebilir ve 
kamusal söyleme dahil edebiliriz? Bu meseleyle ilgili en akNf olanlar sanatçılar, 
akademisyenler ve benzeri gruplar olacak<r, sendika liderleri ya da deneyimli 
akNvistler değil. Ancak bu ilerlemeci çabanın çoğunlukla geniş çaplı etki yaratmanın 
uzağında kaldığı görülüyor. Sanat neleri daha iyi ya da daha fazla yapabilir/yapmalı? 

GL: Sanatsal stratejilerin çoğu bu konuda pek başarılı değil çünkü sembolik jestlerden 
oluşuyorlar. Araş<rmacı gazetecilerin yap<ğı gibi belgelerle çalışmaya dayalı gerçek 
işlere gelince bunları hakiki uzmanlara bırakmamız gerek. İhNyaç duydukları şey bizim 
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desteğimiz; çevrelerinde bir çeşit kalkan oluşturabiliriz, bir tür çerçeve, işlerini 
yapabilmeleri için kavramsal, esteNk, teknik çerçeve. 

O yüzden lü�en gerçek şeylerle ilgilenin. Yazı yazmayı ya da sanat yapmayı 
bırakmamalısınız ancak sembolik jestler üzerine biraz daha az düşünmek iyi olacak<r. 
Birçok sanatçı haritalandırma, görselleşNrme ve mem üreNmi işlerine girişebilir. 
Yapılabilecek çok şey var, video podcast’lerinden dijital yayıncılığa dek. Ayrıca ağ 
örgütler var; bu çeşit işler açısından uluslararası destek sistemlerine bakmak faydalı 
olacak<r. 

RT: Sembolik jestler ya da edimler yine de önemli olabilir; tahayyül edilebilecek bütün 
kelimelerin halihazırda duvarları kapladığı (ki bu da başka bir sorun, kelimeleri 
anlamsızlaş<ran) Ba<’dan farklı olarak, başka bir yerde tek bir kelime çok büyük önem 
taşıyabilir. Belki bir devrim başlatabilir ama daha sıkça rastlandığı gibi insanları hapse 
yollayabilir, ya da daha kötüsüne. 

GL: O zaman belki de görevimiz duvardaki o bir tek kelimenin etrabnda koruma kalkanı 
oluşturmak<r. Böylelikle azami etkiyi yaratabilir. 

RT: Peki bu durumdan çıkmak için ne gerekiyor, nasıl örgütlenmeli? Daha güçlü 
liderlere mi, daha net anlaşılır programlara mı yoksa medyayı daha iyi kullanmaya mı 
ihNyacımız var? Hepsi mi? 

GL: Hayır. Kanımca ilk olarak, başka yerlerde Gökkuşağı Koalisyonu adı verilen 
oluşumun yerel ya da ulusal versiyonunun gerekNği anlayışına ihNyacımız var. Ancak 
bu Gökkuşağı Koalisyonu bizim hoşlanmadığımız renkleri de içeriyor olacak. İşte sorun 
tam burada. Kitabıma ismini veren Mutsuzluğu Tasarımından metninin anlatmaya 
çalış<ğı gibi, seçimin bizzat kendisinin tasarlanış şekli sorun. En azından bir süre daha 
mutsuz olmaya devam edeceğiz. Fakat bu tekno-mutsuzluktan öğrenilecek şeyler de 
var. Douglas Rushkoff’un terimini kullanacak olursak, radikal empaN en yeni ve en 
etkili siyasi strateji olmayabilir ama oldukça güçlü bir jesGr. Radikal bakımı, öz bakımı 
örgütlemeli, bağımlılıkların üstesinden gelmeli ve yaşayan destek ağları yaratmalıyız, 
kendimiz ve başkaları için. 

İngilizceden çeviri: Aslı ÇeNnkaya 
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Arşivlerden: Vilém Flusser – Teknik Devrim Hakkında 1988 Tarihli 
Röportaj 
Yazı, kompleksite ve teknik devrimler üzerine, Miklós Peternák taraqndan Osnabrück’te 
yapılan röportaj, European Media Art Fes.vali, Eylül 1988 

Vilém Flusser:  Neden Osnabrück’teyim? İçinde bulunduğumuz kültürel devrimin en 1

önemli taraflarından birine gereken önemin verilmemesi karşısında şaşkınlığımı 
gizleyemiyorum. Sözlü ve yazılı dilsel ileNşimin ar<k dünya hakkındaki düşüncelerimizi 
ve konseptleri ifade etmemiz için yeterli olmadığından bahsediyorum. Yeni kodlar 
gelişNriliyor. En önemlilerinden biri de  teknik imaj kodu. Bu yüzden Osnabrück’e bu 
insanların ne yap<ğını görmeye geldim. 

Ne demek istediğimi anlatmama izin verin. Birkaç yüzyıldır bildiğimiz üzere, dünyayı 
anlamak isNyorsak onu kelimelerle tasvir etmek yeterli olmuyor. Dünyayı 
hesaplamamız da gerekiyor. Böylece bilim sayılara, yani düşüncelerin imajlarına, daha 
çok başvurmaya başlıyor. Örneğin, sayı olarak iki, ‘çiw’ konsepNnin bir ideagramıdır. Bu 
ideografik kod, yani sayıların kodlanması, bilgisayarlar tarabndan rafine bir şekilde 
gelişNriliyor. Sayılar dijital kodlara, dijital kodlar da senteNk imajlara transkodlanıyor. 
Bu nedenle inanıyorum ki günümüzde konseptler hakkında açık ve belirgin bir 
ileNşime girmek isNyorsak, ar<k senteNk imajları kullanmamız gerekiyor. Kelimeleri 
değil. Bu düşüncede devrim demek. İNraf etmeliyim ki bu konu oldukça ilgimi çekse de 
Osnabrück’teki deneyimimde bununla alakalı çok bir şey bulamadım. Bu durum belki 
de insanların bu yeni aracı nasıl kullanacaklarını bilmemelerinden kaynaklanıyor. 
Söylediklerim sorunuzu cevaplıyor mu? 

Miklós Peternák: Evet. Belki kitabınız Die Schriw’te anla�ğınız konseptleri ve fikirleri 
nasıl gelişNrdiğinize dair konuşabilirsiniz… 

Vilém Flusser: “Bu kitapta, [Die Schriw, GöGngen: Immatrix PublicaNons, 1987], şunu 
demeye çalışıyorum: alfabeNk yazı bulunduğunda, diyelim ki bundan 3500 yıl önce, 
sadece deneyimimizi değil eylemlerimizi de şekillendirecek bir dönüşüm yaşandı. 
Yazının bulunmasından önce, geleneksel imajlar dünyayı anlatmaya yardımcı oluyordu, 
ve imajların yapıları dünyaya miNk bir şekilde bakmayı gerekNriyordu. Alfabe 
bulunduktan sonra, miNk düşünce yerini tarihsel eleşNrel düşünceye bırak<. Lineer 

 hPps://www.youtube.com/watch?v=lyfOcAAcoH8 1

Orijinal transkripsiyon: Baruch Goglieb 
Transkripsiyon uyarlaması: Zeyno Pekünlü & Vladimir Jerić Vlidi 
Bu tarihi materyale dair bize yardımları için Miklós Peternák‘a teşekkür ederiz. 
Bu röportaj ilk olarak “Başkalarının Anısına Yaşayacağız (We shall survive in the memory of others)” DVD sürümü 
(2010) kapsamında yayınlanmış<r.
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yazım yapısı gereği dizisel ve yönsüz bir çizgide uzanır. Böylece insanlar zaman 
içerisinde tarihi neden sonuç ilişkisi kurarak, eleşNrel düşünmeye başladılar. Şimdiyse 
bu doğru noktalara bölündü, söylemin yerini kalkülüs aldı; tarihsel progresif 
düşüncenin yeri yeni bir düşünce biçimiyle doldurulmuş durumda. Buna sistemik ya da 
yapısal düşünce biçimi demek isNyorum. Bu sebeple, tarihe başlangıcını vermiş olduğu 
kabul edilen devrimle karşılaş<rılabilecek bir devrimin içinde olduğumuzu 
düşünüyorum; bu devrime şahit olduğumuza inanıyorum. Kendi terminolojimi 
kullanacak olursam, yazının bulunmasından önce insanlar tarih-öncesi bir biçimde 
düşünüyordu diyorum. Alfabe bulunduktan sonra tarihsel bilinç gelişN. Şu anda 
yap<ğımız ise tarih-sonrası, yapısal bir düşünme biçimi gelişNrmek.” 

Miklós Peternák: Burada verdiğiniz konuşmada yapısal ve fonksiyonel kompleksite 
arasında bir ayrm yap<nız. 

Vilém Flusser: Doğru, böyle diyebiliriz. 

Miklós Peternák: Bu fikri biraz daha detaylandırır mısınız? 

Vilém Flusser: Evet, bence sistemler iki neden dolayı kompleksNr. Yapılarından dolayı, 
yani sistemi oluşturan parçaların birbirleriyle kompleks ilişkisinden ötürü kompleks 
olabilirler. Ya da fonksiyonel anlamda kompleks olabilirler, yani sistem kompleks bir 
biçimde kullanılmaya uygundur. Bu iki durum birbirinden bağımsızdır. Yapısal olarak 
kompleks bir sistem fonksiyonel anlamda basit olabilir. Bir televizyon gibi. Yapısal 
olarak anlaması oldukça zor ama kullanması da bir o kadar kolaydır. Satranç oyunu gibi 
basit kurulumlu sistemler ise oldukça kompleks biçimlerde kullanılabilir. Fonksiyonel 
anlamda kompleks sistemlerin yara<cı düşünceye engel olurlar. Fonksiyonel anlamda 
basit olanlar ise biraz boğucu ve aptalcadır. Şu an ortaya çıkan kompleks sistemlerin 
yapısal olarak, kurulumlarından ötürü kompleks olduklarını söyleyebiliriz. 
Fonksiyonelliklerinin kompleks ya da basit olması bize kalmış durumda. Şu an için, bu 
kompleks sistemler fonsiyonel anlamda da basit işler için kullanılıyor, bu nedenle de 
entelektüel esteNk ve eNk anlamda bir düşüş içersindeyiz. Ama bu sistemin suçu değil, 
onu kullananların suçu. Zaman ilerledikçe, bu yapılara fonksiyonel kompleksite 
katmayı öğrenebiliriz. Yapmak istediğim de tam olarak bu. 

Miklós Peternák: ‘İmaj felsefesi’ ya da ‘imaj teorisi’ diyebileceğimiz bir disiplin var mı, 
ya da yara<labilir mi? 

Vilém Flusser: Evet, imaj felsefesinin, çoğu olumsuz olsa da, uzun bir tarihi olduğunu 
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düşünüyorum. Yunan ve Yahudi geleneğimizde, felsefe imajlara önyargılı yaklaşır. Bu 
önyargı, imajın sadece bir kopyadan ibaret olduğu, düşüncenin bir simulasyonu 
olduğunu ileri sürerken ya imaj üretmeyi yasaklamış ya da imajlara büyük bir 
güvensizlikle yaklaşılmasına neden olmuştur. Bunun günümüzde değişNğini 
düşünüyorum çünkü imajlar ar<k sadece dünyayı temsil etmiyor. Bu yeni imajlar, 
düşüncelerin dile geNriliş hali.  Bunlar kopya değil projeksiyonlar, modeller. Bu yüzden 
de onlara karşı yeni bir tutum gelişNrmemiz gerekiyor; ve gelişNğini de düşünüyorum. 
Walter Benjamin bu alanın öncüsüdür; hepimizin de bu geleneği sürdürdüğünü 
düşünüyorum. 

Miklós Peternák: Peki içinde olduğumuz yüzyılda bu konuda çalışanlar kim?  
Fikirleriniz aynı yolda şekillenmemiş olsa da sizin için önem addedenler hangileri? 

Vilém Flusser: Size iki isim verebilirim. Roland Barthes, her ne kadar düşüncelerinin 
tamamen yanlış olduğunu düşünsem de onunla başladığım için kendisini saymam 
gerekir. Diğeri de spektrumun diğer ucundan, imajlara faşist-vari yaklaşımı 
savunduğunu düşündüğüm bir isim: Marshall McLuhan. Kendisine tamamen karşıyım 
ancak fikirleri bir çıkış noktası oluşturmakta. Üçüncü bir düşünürü daha eklemek 
isterim, Abraham Moles. Kendisi neredeyse her gün ileNşimde olduğum ve giGkçe 
daha fazla fikir ayrılığı yaşadığım yakın bir arkadaşım. Eğer izin verirseniz, şunu 
söylemek isterim. Her devrim, siyasi, ekonomik, toplumsal ya da esteNk olsun, 
sonunda teknik bir devrimdir. İnsanlığın yaşadığı büyük devrimleri düşünecek olursak, 
NeoliNk devrim, ya da Bronz Çağı, Demir Çağı, Endüstri Devrimi, her devrim aslında 
teknik anlamda yaşanmış bir devrimden doğmuştur. Şu an yaşadığımız devrim de öyle. 
Ama bir farkla. Şu ana dek teknikler bedeni taklit ediyordu. İlk defa, bu yeni tekniklerin 
sinir sistemimizi taklit ediyor. Böylece gerçekten ilk kez Nnsel ve daha eski bir tabirle 
spiritüel bir devrim yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu bağlamda önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

Miklós Peternák: Teşekkürler. 

İngilizceden çeviri: Deniz İnal 
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Red Thread 
Farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren ve sosyal, kültürel teori üzerine çalışan kişiler arasında 
bilgi paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan bir pla�orm. 

Farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren ve sosyal, 
kültürel teori üzerine çalışan kişiler arasında bilgi 
paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan bir pla�orm. 
Red Thread, Balkanlar, Ortadoğu, Ka�aslar, 
Kuzey Afrika ve ötesinden sanatçılar, küratörler, 
teorisyenler, sosyal bilimciler ve kültür alanında 
faaliyet gösteren kişiler arasında bilgi paylaşımını 
ve işbirliğini sağlayacak akNf bir pla�orm olarak 
tasarlandı. Amacı, geniş bir jeopoliNk bağlamda 
sosyal meselelerle ilgilenen sanat praNkleri 
hakkında bilgi üretmek ve bu bilgiyi geniş 
kesimlere yaymak, böylece resmî sanat 
tarihlerinde ve sergi uygulamalarında Ba< 
anla<larının egemenliğine meydan okumak<r. 
Red Thread, sanat ve toplum arasındaki ilişkileri 
derinleşNren ve sorgulayan hem tarihi hem de 
güncel yaklaşımları araş<rmayı mümkün kılacak 
akNf ve erişilebilir bir websitesi ve derginin ele 
aldığı konular üzerine düzenlenecek tar<şmalar 
sayesinde; bu ‘marjinal’ bölgelerdeki modernist 
mirasları ve tarihleri tekrar sorunsallaş<rmayı, ve 
bölgenin kendi tarihini oluşturması ve 
konumlandırması ve sanat tarihinin tekrar 
yorumlanması üzerine yeni yaklaşımlar üretmeyi 
amaçlıyor. 
Projenin başlığı, Avrupa modernleşme projesinin 
periferi bölgelerindeki farklı kavramsal 
tezahürlerinde 1960’lardan beri mevcut olan 
eleşNrel kültürel ve sanatsal girişimlere işaret 
ediyor; bu tarihlerde Ba<’nın yekpare yüksek 
modernizm projesinin toplumsal ilerleme 
fikirleriyle ilişkisindeki kriz açıkça ortaya çıkmış<. 
“Red thread” ifadesinin metaforik anlamı, sadece 
labirenPen çıkışı değil, aynı zamanda toplumsal 
değişimi arzulayan ve bu süreçte kültür ile 
sana<n etkin rol oynamasını savunan farklı 

entelektüel, toplumsal ve sanatsal deneyler 
arasındaki kırılgan ve esnek bağı da temsil ediyor. 
Red Thread, uzun vadeli bir ileNşim zemini 
oluşturmayı ve daraldığı varsayılmakla birlikte 
gerçekte son derece somut olan coğra¥ sınırların 
parçası olan bölgelerden gelen sanatçılar ve 
kültür çalışanları için yeni uluslararası pla�ormlar 
yaratmayı hedeflemektedir. Her ne kadar bugün 
uluslararası sanat çevresinden dışlanmış hiçbir 
bölge kalmadığı düşünülse de, deneNm meselesi 
bakidir, içerme ve dışlama süreçleri hâlâ 
çözülmeden devam etmektedir. Bu açıdan, 
Balkanlar, Ortadoğu, Ka�aslar ve Kuzey Afrika 
bölgelerine odaklanan proje, küreselleşmiş 
dünyada (sanat dünyasında) sanat eserinin 
üreNmi, tanımlanması ve sunumu ile sanatçının 
kimliği gibi meseleleri yeniden düşünmek için 
etkin bir alan olarak tasarlanmış<r. 
Ba< sanat sisteminde geçerli olan yerleşmiş 
kuralları irdelemeyi, bilginin dolaşımının ve 
alımlanmasının nasıl düzenlendiğini ve bu 
düzene nasıl meydan okuyabileceğimizi 
(gerçekten meydan okuyup okuyamayacağımızı) 
sorgulamayı hedeflemektedir. 
Red Thread e-dergisinde yayınlanan tüm 
meNnler İngilizce ve Türkçe’nin yanı sıra özgün 
dillerinde de okunabilecek. Her sayıda, yeni 
meNnlerle beraber bölgede yaşayan yazarlarca 
kaleme alınmış, fakat uluslararası okuyuculara 
ulaşamamış bazı meNnlerin çevirilerine yer 
verilecek. 
Red Thread WHW (what, how and for whom) ve 
Osman Kavala tarabndan 11. İstanbul Bienali’nin 
parçası olarak 2009’da başla<ldı. 
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