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Politik Muhalefet Neden Sanal Aleme 
Kaydı?

• medya ve basın adeta ortadan ikiye yarılıyor

• Medya şirketleşiyor, iş modelleri geliştirerek kâr 
peşinde koşuyor. 

• Basın ise internetle birlikte giderek daha fazla halka 
iniyor ve genişliyor.

• Yeni basın anlayışını 20. yüzyılın kavramlarıyla 
tanımlamak mümkün değil.



Politik Muhalefet Neden Sanal Aleme 
Kaydı?

• İktidar ve denetim mekanizmaları yavaş yavaş el 
değiştirmekte. 

• Gazetelerin Don Kişotvari bir üslupla halkın haklarını 
koruduğu iddialarına da kimse inanmıyor.  

• Dev ve hızla hantallaşan medya kuruluşları artık 
kimsenin sesi olamıyor.



İnternet Aktivizmi: Abartı mı? 
Gerçek mi?

• siber-iyimserler siber-kuşkuculara karşı

• Twitter’sız devrimler olmadı mı?

• Fransız Devrimi matbua, 

• İran Devrimi kaset, 

• 1989 Polonya olayları telefon devrimi miydi?



“Twitter çağında Ruanda soykırımı yapılamazdı”

Gordon Brown



Siber Kuşkucular

• Sosyal medya ve bloglara açıkça dudak büküyorlar ve 
değişimin bu mecralardan gelemeyeceğini, bazı 
eylemlerin Batı medyası tarafından bilinçli bir şekilde 
abartıldığını ve yönlendirildiğini söylüyorlar. 

• Tweetler değil, insanlar hükümetleri alaşağı eder.

• “Flickr, You Tube ve Batılı sempatizanlar sayesinde 
gizli istihbarat servisinin elinde koca bir bilgi havuzu 
var.” (Evgeny Morozov-The Net Delusion)



Yakınlık mı Yakındaşlık Mı?
• İnsanları bir amaç uğruna buluşturan 

şey kişisel ilişkiler

• İnsanlar ancak çok yakın 

arkadaşlarının peşine takılarak 

eylemlere katılırlar

• Oysa sosyal mecralar yakınlık 

değil ancak yakındaşlık ve tanışıklık 

sunuyor. 



Yakınlık mı Yakındaşlık Mı?

• Uzaktan bildiği, izini kaybettiği, yüzünü bile 
hatırlamadığı insanlar için kimse kendini tehlikeye 
atmıyor. 

• En fazla Facebook’ta imza veriyor, para topluyor ama 
sokaklara düşüp toplumsal eylemlere katılmıyor.



Facebook Üzerinden Eylem

• Arizona’da çıkan bir göçmen yasasına karşı Facebook
üzerinden örgütlenme örneği

• Bu örneğe göre önce 1,6 milyon imza toplanmış sonra da 
büyük bir gösteri yürüyüşü düzenlendi. 

• Hem de Facebook’ta birbirini tanımayan insanlar bir 
araya geldi. 

• Herkesin sosyal medyanın toplumsal değişimi 
tetikleyeceğine dair inancımız tam olmazsa 20. yüzyılın 
başında Marconi’nin icadını küçümseyenlere mi döneriz?



Proneteryanın İsyanı
(La Révolte du pronétariat)

• Joël de Rosnay

• “pronetarya” bilgiyi üreten, 

tüketen ve yayan yeni bir sınıf

• E-Devrim

• Değişen muhalefet tanımı

• İnfo-kapitalistler,

Proneteryaya karşı!



Tunus ve Mısır’a Giden Yolda

• Sanal Alemde Çakan Muhalefet Kıvılcımları 
Tunus ve Mısır’la başlamadı

• 2004 Irak 

• 2004 İspanya

• 2007 Belçika

• 2009 İran



Söyleyecek Sözü Olanlar, Birleşin!



Son Söz Niyetine

• “Günümüzde internete bağlı olmak, bir gruba 
ait olmaktan çok daha önemli. Sanal alemde 
birbirine bağlanmış insanların yarattığı yeni 
bir dünya var artık. Sessiz sedasız şekillenen 
bu dünyanın henüz kurum, kural ve yasaları 
ortada görünmüyor. Ama bu haliyle bile 
mevcut pek çok kurumu anlamsız ve işlevsiz 
kıldığı bir gerçek...”

Michel Serres


