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dünya daha hızlı dönüyor

• #iranelection
• Wikileaks

• Collateral Murder”

• Afghan War Diary

• Iraq War Logs

• Cablegate
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“Arap Baharı”
“Arap Baharı aniden üzerimize indi. Otokratik 
toplumların cesur vatandaşları - Tunus, Cezayir, Mısır, 
Yemen-, tiranlık siyasetine karşı etkin muhalefet 
yürütmek ve bütün siyasi rejimlerin en ele avuca gelmez 
hakkını, yani bireylerin karşılık görme korkusu olmadan 
toplanma, hapse atılma tehlikesi olmadan konuşma, 
şiddet terörü olmaksızın muhalefet etme, geçmişten 
farklı bir gelecek için oy kullanma hakkını savunmak 
üzere sokaklara çıktı. Nasıl 1989 baharı Doğu ve 
Merkezi Avrupa'da Sovyet tahakkümünün sönüşüyle 
işaretlendiyse, 2011 baharı da yoksulluk, işsizlik, baskı 
ve eşitsizliğe dair zor bir geçmişin içinden yeni bir Arap 
siyasetinin başkaldırışıyla anılacak.” 

Arthur Kroker
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domino etkisi

• Tunus devrimi - Ben Ali gider...
• Cezayir karışır
• Arnavutluk karışır
• Ürdün, Yemen, Suriye derken...
• Tunus “dominosu” Mısırʼa çarpar... 

Olaylar sürüyor...
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• Yani denetleyemedikleri uydu iletişimi dışındaki her şeyi... 
2 Şubat 2011ʼde her şey “normal” sansürlü haline dönene 
kadar, koskoca ülke küresel ağda bir kara deliğe dönüştü! 

• İnternetin anlık kesintisinin bile bir ülkenin ekonomisine ne 
kadar büyük bir zarar vereceği biliniyor. Nitekim OECD 
Mısırʼın zararının yaklaşık 90 milyon dolara ulaştığını 
açıkladı. 
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• Bu önlem işe yaradı mı? Tam olarak değil... 
• Mısırlılar, internet faks köprüleri, amatör 

radyo, uydu telefonlarıyla kurulup 
paylaşılan gayri merkezi ağlar gibi “eski” 
tekniklerle (low tech) bu kesintiyi bile aştı 

• Muhalif bilgi halkın (ağ) gücüyle akmaya 
devam ediyor. 

• Ağ teorisi henüz yanlışlanmadı. İletişimin 
devrimlerin temellerinden biri olduğu teorisi 
de...
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örümcek ve denizyıldızı

".. örümcek, merkezileşmiş bir hayvandır; bacakları 
merkezi gövdesinden uzar; başını kesin, ölür... 
Denizyıldızı ise gayri-merkezi bir ağdır. Başı yoktur. 
Temel organları her bir kolda tekrarlanır. İkiye 
böldüğünüzde iki denizyıldızınız olur..."

Ori Brafman ve Rod A. Beckstrom, Denizyıldızı ve Örümcek: 
Lidersiz Organizasyonların Önlenemez Başarısı (The Starfish 
And the Spider: The Unstoppable Power of Leaderless 
Organizations), 2006
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conquistador ve apaçi
"Aztek'ler ve İnka'lardan farklı olarak Apaçi'ler tek bir piramit inşa 
etmemişler, tek bir yol açmamışlar, hatta adından söz ettirecek tek bir 
kasaba bile kurmamışlardır; doğal olarak “Conquistador”ların ilgisini 
çekecek altınları da yoktur. Dolaysıyla İspanyollar, yağmalamak yerine 
onları Hıristiyan köylülere dönüştürerek yerleşik olmaya zorlar. Bu çaba 
ancak çok küçük bir nüfus üzerinde etkili olur. Apaçi'lerin büyük bölümü 
buna direnir, direnmekle de kalmayıp savaşırlar. İspanyolları çağrıştıran 
her şeye saldırırlar. İnsan önce bu vahşi kabilelerin İspanyol ordusuna 
karşı hiç bir şansları olmayacağını düşünür. Ama sonuç farklıdır: 17. 
Yüzyıl'ın sonunda İspanyollar Kuzey Sonora ve Chihuahua'yı Apaçi'lere 
kaptırır. Bunu amaçlamamış olsalar da, tüm Kuzey Meksika artık 
Apaçilerin elindedir. Bu, tesadüfî bir zafer değildir. Apaçiler iki yüzyıl 
daha İspanyollara kök söktürmeye devam eder. Bunun nedeni 
Apaçi'lerin Aztek ve İnka'ların bilmediği gizli bir silaha sahip olmaları 
veya İspanyol ordusunun güçten düşmüş olması da değildir. Bunun 
nedeni Apaçi'lerin toplumsal örgütlenme tarzlarıdır."

Ori Brafman ve Rod A. Beckstrom
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düşer.

7. İnsanları açık bir sisteme koyun, otomatik olarak katkıda bulunmak 
isteyeceklerdir. 

8. Saldırıya uğradıklarında, merkezi sistemler daha da merkezi olma 
eğilimindedir.
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Yeni T.A.Z.: ağ yapısına sahip, dolayısıyla gayri-merkezi, 
yersizyurtsuz, yani göçebe, kökleri, bağlantısı olmadan 
yayılabilen bir ayrık otu, ağ üzerinde sürekli geçici otonom 
muhalefet bölgeleri yaratabilen bir bilgi gerillası...

Bir tür ağ gerilla şebekesi, tüneller yerine interneti kullanan bir tür 
Viet Kong... 
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• “Görünmez internet projeleri” (Invisible Internet Projects - IIP): 

• P2P ağlarını maksimum güvenlik ve anonimlik koruması ile 
güçlendiren I2P ağları, 

• özgür ağ (freenet), 
• karanlık ağ (darknet), 
• derin ağ (deep web), 
• “sanallaştırılmış- veri cennetleri üreten kaos kutuları 

(virtualization-data haven chaosbox; blacthrow / ultimate 
chaosbox), 

• şifreleme ortamları (siber alem/cyberspaceʼden farklı bir 
paralel evren olarak cypherspace/şifreli alem) 

• TOR, PGP, Shields vb...
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• 21. Yüzyılın başlarında, özellikle internet ve temsil ettiği 
gayri merkezi örgütlenme potansiyelleri sayesinde, 
beklenmeyen ve “davet edilmemiş” iki yeni oyuncu 
sahneye çıktı.
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gayri merkezi örgütlenme potansiyelleri sayesinde, 
beklenmeyen ve “davet edilmemiş” iki yeni oyuncu 
sahneye çıktı.

• Bunların ilki, anonim, kendi motivasyonuyla harekete geçen 
“sızdırıcı” (leaker) idi: Bakışı her an hepimizin üzerinde 
olan kadir-mutlak Büyük Ağabeyʼin (big brother) arkasında 
sakladığı ve gücünü aldığı kirli sırları bize fısıldayarak onu 
iki paralık eden bir “küçük kardeş” (little brother); 
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• 21. Yüzyılın başlarında, özellikle internet ve temsil ettiği 
gayri merkezi örgütlenme potansiyelleri sayesinde, 
beklenmeyen ve “davet edilmemiş” iki yeni oyuncu 
sahneye çıktı.

• Bunların ilki, anonim, kendi motivasyonuyla harekete geçen 
“sızdırıcı” (leaker) idi: Bakışı her an hepimizin üzerinde 
olan kadir-mutlak Büyük Ağabeyʼin (big brother) arkasında 
sakladığı ve gücünü aldığı kirli sırları bize fısıldayarak onu 
iki paralık eden bir “küçük kardeş” (little brother); 

• üstelik internet sayesinde erişime açılan ileri istihbarat ve 
gözetim  teknolojilerini asimetri eksenin tersine çeviren ve 
yine internet sayesinde Büyük Ağabey ile aynı yayma / 
dağıtma (dissemination) gücüne sahip bir yeni oyuncu... 
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“Büyük Ağabey” / “küçük kardeş”
• Burada, küçük ağabey tarafında sızdıranın (leaker) yanı sıra bir 

başka oyuncudan daha söz etmek gerek: 
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• Burada, küçük ağabey tarafında sızdıranın (leaker) yanı sıra bir 

başka oyuncudan daha söz etmek gerek: 
• O da, sızdıranın sızdırabilmesi için gerekli teknolojiyi ona sunan, 

pusuda, kuytuda gizlenen güçlü bir oyuncu, yani “lurker” (to lurk: 
gizlenmek, pusuya yatmak, karanlık bir köşede saklanmak). 



Dr. Özgür Uçkan

“Büyük Ağabey” / “küçük kardeş”
• Burada, küçük ağabey tarafında sızdıranın (leaker) yanı sıra bir 

başka oyuncudan daha söz etmek gerek: 
• O da, sızdıranın sızdırabilmesi için gerekli teknolojiyi ona sunan, 

pusuda, kuytuda gizlenen güçlü bir oyuncu, yani “lurker” (to lurk: 
gizlenmek, pusuya yatmak, karanlık bir köşede saklanmak). 

• “Lurker”, kötü amaçlı üretilen yazılımlar (malware) hariç, her 
türlü muhalefet odaklı bilgi işlemi kullanan (dark computing) bir 
“karanlık bilgi işlem aktivisti” olarak sızdıranın (leaker) 
vazgeçilmez eşi haline geliyor. 
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• Burada, küçük ağabey tarafında sızdıranın (leaker) yanı sıra bir 

başka oyuncudan daha söz etmek gerek: 
• O da, sızdıranın sızdırabilmesi için gerekli teknolojiyi ona sunan, 

pusuda, kuytuda gizlenen güçlü bir oyuncu, yani “lurker” (to lurk: 
gizlenmek, pusuya yatmak, karanlık bir köşede saklanmak). 

• “Lurker”, kötü amaçlı üretilen yazılımlar (malware) hariç, her 
türlü muhalefet odaklı bilgi işlemi kullanan (dark computing) bir 
“karanlık bilgi işlem aktivisti” olarak sızdıranın (leaker) 
vazgeçilmez eşi haline geliyor. 

• Şöyle örnekleyebiliriz: (eğer onca belgeyi sızdıran oysa) Bradley 
Manning bir “sızdıran” (leaker); Wikileaks, sızıntı sürecini devam 
ettirdiği için , ama bunun mümkün hale getiren teknolojiyi de 
sağladığı için hem “sızdıran” (leaker) hem de “karanlık bilgi 
işlem aktivisti “(lurker); Telecomix gibi oyuncular ise doğrudan 
birer “karanlık bilgi işlem aktivisti “(lurker)... 
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“Büyük Ağabey” / “küçük kardeş”
• Diğer yeni oyuncu ise, internetin gayri merkezi ve 

dağıtık yapısını kullanarak çok hızlı bir şekilde bir 
araya gelen ve eyleme geçen, yine internetin 
yayma / dağıtma gücüyle bilgiyi hızlı, kesintisiz, 
durdurulamaz bir biçimde üreten, elde eden, 
yayan, paylaşan halk oldu. 
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• Diğer yeni oyuncu ise, internetin gayri merkezi ve 

dağıtık yapısını kullanarak çok hızlı bir şekilde bir 
araya gelen ve eyleme geçen, yine internetin 
yayma / dağıtma gücüyle bilgiyi hızlı, kesintisiz, 
durdurulamaz bir biçimde üreten, elde eden, 
yayan, paylaşan halk oldu. 

• Halkın gücü bir yandan kendiliğindenlik, 
öngörülemezlik ve hızlılık diğer yandan etki 
alanının genişliği bakımından, “denizyıldızı” tipi 
gayri merkezi yapıların gücünü kitlesellik 
faktörünün çarpan etkisiyle umulmadık boyutlara 
taşıdı (public flash power). 
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• Küçük kardeş, Büyük Ağabeyʼe ait olan özellikle iki 
teknolojiyi tersine çevirip, tıpkı judoda olduğu gibi 
ona karşı kullanıyor. 
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• Küçük kardeş, Büyük Ağabeyʼe ait olan özellikle iki 
teknolojiyi tersine çevirip, tıpkı judoda olduğu gibi 
ona karşı kullanıyor. 

• Bunların biri (muhalif) bilginin yayılması /
dağıtılması (dissemination of -dissident- 
information) ve toptan bir internet kapatması 
olmadıkça durdurulması imkânsız bir akış yaratıyor. 
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• Küçük kardeş, Büyük Ağabeyʼe ait olan özellikle iki 
teknolojiyi tersine çevirip, tıpkı judoda olduğu gibi 
ona karşı kullanıyor. 

• Bunların biri (muhalif) bilginin yayılması /
dağıtılması (dissemination of -dissident- 
information) ve toptan bir internet kapatması 
olmadıkça durdurulması imkânsız bir akış yaratıyor. 

• İnternetin toptan kapatılması ise, hem çok zor ve 
uç bir önlem, hem de bir taraftan Büyük Biraderʼin 
kendi operasyon yeteneğini diğer taraftan 
ekonominin kendisini olumsuz etkiliyor. 
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• Küçük kardeşʼin kullandığı diğer teknoloji 
ise kripto teknolojileri. Büyük Ağabeyʼin kendi 
sırlarını gizlemek için kullandığı teknolojiyi, halk 
üzerine çevrilen gözünü kör kulağını sağır 
etmek için kullanıyor küçük kardeş. 
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ise kripto teknolojileri. Büyük Ağabeyʼin kendi 
sırlarını gizlemek için kullandığı teknolojiyi, halk 
üzerine çevrilen gözünü kör kulağını sağır 
etmek için kullanıyor küçük kardeş. 

• Dolayısıyla gelecekte, küçük kardeşlerin 
çeşitlenip daha yaygın ve gayri merkezi 
ortaklıklar geliştireceğini öngörmek mümkün. 
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• Küçük kardeşʼin kullandığı diğer teknoloji 
ise kripto teknolojileri. Büyük Ağabeyʼin kendi 
sırlarını gizlemek için kullandığı teknolojiyi, halk 
üzerine çevrilen gözünü kör kulağını sağır 
etmek için kullanıyor küçük kardeş. 

• Dolayısıyla gelecekte, küçük kardeşlerin 
çeşitlenip daha yaygın ve gayri merkezi 
ortaklıklar geliştireceğini öngörmek mümkün. 

• Küçük ağabeyʼin sağladığı bilgi ve teknolojilerle 
donanan, beklenmedik ve davetsiz oyuncu 
halkın yapabileceklerinin ise bir sınırı yok...
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“Yeni Dünya Düzeni”
Merkezi yönetsel mekanizmaların çöktüğü, iletişimin 
tamamen gayri-merkezi, dağıtık, sınırsız, yatay yayılımlı 
ağlar, özellikle de internet üzerinde gerçekleştiği bir 
dönemde, sansür giderek atıl bir iktidar aygıtı haline geldi. 
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ağlar, özellikle de internet üzerinde gerçekleştiği bir 
dönemde, sansür giderek atıl bir iktidar aygıtı haline geldi. 

İktidarlar değişimi arkadan takip ederler doğaları gereği; o 
yüzden geçicidirler. Mevcut iktidar yapıları da olup biteni 
ancak iktidardan düştüklerinde anlayacak. O güne kadar 
sansürle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeni iktidar 
yapıları daha etkili sansür teknolojileri üretecek, bizler de 
bunları aşmak için yeni katılım, şeffaflık ve bilgi 
teknolojileri geliştireceğiz. 
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ağlar, özellikle de internet üzerinde gerçekleştiği bir 
dönemde, sansür giderek atıl bir iktidar aygıtı haline geldi. 

İktidarlar değişimi arkadan takip ederler doğaları gereği; o 
yüzden geçicidirler. Mevcut iktidar yapıları da olup biteni 
ancak iktidardan düştüklerinde anlayacak. O güne kadar 
sansürle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeni iktidar 
yapıları daha etkili sansür teknolojileri üretecek, bizler de 
bunları aşmak için yeni katılım, şeffaflık ve bilgi 
teknolojileri geliştireceğiz. 

İktidarlar demokrasiden korktukça, demokrasiyle yaşamayı 
öğrenemedikçe yıkılacaklar ve bu meşru bir durum. 
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Evet, şimdi Neo-con'lara, istihbarat örgütlerine, 
iktidarını paylaşmaktan korkan ulus-devletlere, 
oligopollere, güçten düşen ordulara, medya 
kuruluşlarına dönüp, 



Dr. Özgür Uçkan

“Yeni Dünya Düzeni”

Evet, şimdi Neo-con'lara, istihbarat örgütlerine, 
iktidarını paylaşmaktan korkan ulus-devletlere, 
oligopollere, güçten düşen ordulara, medya 
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"Yeni Dünya Düzenine hoş geldiniz" 
diyebiliriz; 
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Evet, şimdi Neo-con'lara, istihbarat örgütlerine, 
iktidarını paylaşmaktan korkan ulus-devletlere, 
oligopollere, güçten düşen ordulara, medya 
kuruluşlarına dönüp, 

"Yeni Dünya Düzenine hoş geldiniz" 
diyebiliriz; 

tıpkı onların hepimize on yıl önce dediği gibi...





"Rejimlerin tutumunu ciddi şekilde değiş2rebilmek için 
açıkça ve cesurca düşünmeliyiz; çünkü öğrendiğimiz tek bir 
şey varsa o da şudur: rejimler değişmek istemezler." 

“Adil olmadığını gördüğümüz ama karşı durmadığımız her 
durumda adaletsizliğin parçası oluruz.”

Julian Assange, Conspiracy as Governance, 3 Aralık 2006



“Biz Internetʼteniz, barışla geldik” 
(We're from internet, we come in peace)


