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“İki farklı kutupta bakış açısı var. Biri, her şey süper; 

 İnternet bize özgürlük verdi ve muhteşem bir şey.  

Diğeri her şey felaket durumda, İnternet, bizi gözetlemeleri  

ve bize baskı kurmaları için birçok aygıt sundu” 

Aaron Swartz, 10.07.12 

Bu çalışmada, örgütlenmelere birebir etki eden sansür ve gözetimin büyüyen 

etkisinden, hacker gruplarının anonim örgütlenme tarzlarına dair gözlemlerden ve 

tekno-eylemci grupların toplumsal hareketlere olan etkisinden bahsetmek istiyorum. 

Çalışmanın bir bölümü de, İstanbul’da gerçekleşen Agora99 toplantı notlarına 

ayrılmıştır. Tabi bunlardan bahsederken, her zaman bir sorun olarak karşımıza çıkan, 

bilginin ve kültürün karşısında sınırlayıcı olarak yer alan “mülkiyet / fikri mülkiyet” 

meselesine, “mülksüzleştirme” kavramı üzerinden bakacağız. Dünya’dan ve 

Türkiye’den örneklerle, bazı uygulamalarla İnterneti kendi mülkiyetlerine, insanları 

da kendi gözetimleri ve denetimleri altına almak isteyen durumları tartışacağız. 

Michael Albert, Katılımcı Ekonomi – Kapitalizmden Sonra Yaşam adlı eserinin 

Mülkiyet bölümüne, şöyle bir alıntı ile başlar; “Tutsak edilmiş bir korsan Büyük 

İskender’e zekice ve doğru bir cevap verdi. Bu kral adama denizin gaddar hakimi 

olmakla neyi kastettiğini sorduğunda, korsan cesaret dolu bir gururla şöyle cevapladı: 

‘Sizin bütün dünyaya hükmetmekle kastettiğiniz şeyin aynısını. Ben bunu küçük bir 

gemiyle yaptığım için hırsız diye anılıyorum, ama siz büyük bir donanmayla 

yaptığınız için imparator olarak kabul ediliyorsunuz.”
2
 Bu diyalogun alıntılandığı 

zamandan yüzyıllar sonra ise Wikileaks’ten Julian Assange şöyle der; “Elimizdeki en 

önemli özgürleşme aracı olan İnternet, totaliterliğin bugüne dek görülmedik düzeyde 
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tehlikeli bir yöntemi haline geldi. İnternet insan uygarlığı için bir tehdit arz ediyor”.
3
 

Tarihsel aralığı oldukça açık olan bu iki alıntının bağlamı birbirinden uzak gelebilir 

fakat bazı politik ve toplumsal süreçlerin bizi, ilk alıntının yapıldığı tarihlerdeki 

zihniyet yapısına çektiğini hep birlikte görmekte ve bunu deneyimlemekteyiz.  

Gezi Parkı eylemleri ve ardındaki direniş, İnternet alanının ya da Yeni Medya olarak 

tanımlayabileceğimiz alanın, ilk kez hayatlarımızda bu kadar vücut bulduğunu ve 

internetin sokak ile olan ilişkisinin varlığını göstermesiyle her zaman belleklerimizde 

kalacaktır. Bu yazıdaki amaçlarımızdan biri de, yeni medya araçlarının direnişe 

etkilerinin çeşitli açılardan değerlendirilmesidir. Doğası gereği potansiyel eğilimleri 

güçlendiren İnternet, zaman ve mekan sınırlamalarının ortadan kalktığı, iki yönlü ve 

eş zamanlı bilginin dolaşıma sokulduğu bir sistemdir. Bu sistem, katılımcı ve 

ulaşılabilir bir iletişim sistemidir. Öte yandan bilgi ve internet teknolojileri sürekli 

gelişirken insanları da değiştirip dönüştürmektedir. İnternet üzerinde insanların 

günlük iletişim biçimleri yeniden kurgulanırken, daha önce birbirleriyle iletişim 

kurmamış gruplar da sosyal ağlar üzerinden ilişki kurmaktadır. Fakat bu ilişkiler 

sistemi ve iletişim ortamları mevcut tehlikeler barındırmaktadır. 

Toplumsal Hareketler: Nereden Nereye? 

İnternetle bütünleşen hareketleri anlayabilmek için, toplumsal hareketler tarihine 

şöyle bir göz gezdirmek ve paralellikleri görmek gerekir. Toplumsal hareketler 

literatürüne baktığımızda, 1950’den öncesi ve sonrası olarak incelemeyi ikiye 

ayırabiliriz. 1950 ve 60’lı yılların öncesindeki toplumsal hareketler krizlerle -özellikle 

ekonomik krizlerle- özdeşleştirilirken, temel haklar üzerinden kitleselleşiyor. O 

dönemlerde kitle psikolojisi çalışmaları yürüten ve kitle hareketlerinin yayılmasını 

bulaşıcı hastalıklara benzeten Gustave Le Bon
4
, Türkiye’de yakın dönem siyasetinde 

kullanılan “dış mihraklar/güçler” retoriğinin o dönemlerdeki teorisyenlerindendir. 

Kitlelerin “kadın” karakterli olduğundan –güvenilmez ve kontrolsüz anlamında- 

bahseden Bon, kitle hareketleri içindeki “elebaşları”nın, aslında tüm hakkını arayan 
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bireylerin, bedenleriyle beyinlerinin ayrılması konusunda da, devletçi milliyetçi 

geleneğin kullanabileceği fikirler üretmiştir. 60’lı yıllardan sonra, Le Bon’un 

“mantığıyla hareket etmeyen kitleler” anlayışının tersine, bireylerin aşırı rasyonel 

davrandığını ve kolektif eylemlerin aklını inceleyen kuramlar gelişmiştir. 1968 

yılından itibaren ise toplumsal hareketlerde kırılma ve dönüşüm yaşanıyor.  

Siyasi katılım mefhumu 1950’lerden önce, sadece sandığa gidip oy verme biçiminde 

görülmüştür. Neyse ki günümüz Türkiye’sinde durum öyle değil; toplumsal muhalefet 

sandıkla biçimlendirilmeye çağırılmıyor. Toplumsal hareket kuramları, siyasi 

katılımın niteliğini açıklarken bir yandan da birbirleriyle bağlantılı meseleleri, 

“insanlar neden ve neyi protesto eder?”, “bireyler ne zaman ve nasıl harekete geçer?” 

gibi sorulara cevaplar aramaktadır. Bununla birlikte, 1970’lerden itibaren teorisyenler 

de “neden” sorusunu bırakıp “nasıl” sorusuna odaklanmaya başlamıştır. Şimdi iki 

önemli kurama değinmenin vakti geldi; kitle mobilizasyonu teorisi ve yeni toplumsal / 

sosyal hareketler yaklaşımı. Kitle mobilizasyonu teorisi, toplumsal hareketlere katılım 

göstermek için ekonomik krizlerin ve bazı yoksunların yeterli olmadığını söyler. 

Eylemselliğe dönüşecek hareketlerin kaynaklara ihtiyacı vardır ve evet, krizler 

önemli bir kaynak birikimi sağlamaktadır ancak sanayileşme, modernleşme ve 

kentleşme gibi büyük sosyal dönüşümler, kolektif eylemlerin ortaya çıkışında aynı 

zamanda göz ardı edilebilir konumdadır. Teori, toplumsal aktörün rasyonelliğinden 

dolayı psikoloji biliminin konusu olmayacağını söylerken bir taraftan da örgütleri ön 

plana çıkarır ve bu örgütlerin harekete geçmenin temel taşı olarak benimser. Bu 

süreçte bir kısım teorisyen eylemselliğin mevcut ve harekete geçirilebilir kaynaklarla 

ilgili olduğunu söylerken, diğer bir kesim siyasal fırsatların protesto hareketlerini 

etkileyen yönlerini ortaya çıkarır, başka bir yaklaşım ise, eylemlere bireysel katılımı 

anlamak için kişilerin geçmişteki bağlantılarına ve eylemliliklerine bakmamız 

gerektiğini ileri sürer.
5
 Hareketlere katılımların hem bireysel gerekçeleri hem de 

yapısal nedenleri mevcuttur. “Bireysel düzeyde toplumsal hareketler duygusal 

hareketlerdir. Zamanımızda çok biçimli dijital yatay iletişim ağları tarihteki en hızlı 

ve en özerk, etkileşime dayalı, yeniden programlanabilir ve kendi kendine genişleten 

iletişim araçlarıdır. Toplumsal harekette yer alan bireyler arasındaki iletişim 

süreçlerinin nitelikleri toplumsal hareketin örgütsel niteliklerini belirler: İletişim ne 
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kadar etkileşime açık ve kendi kendini yapılandırır olursa örgüt o kadar az hiyerarşik, 

hareket katılıma o kadar açık olur”.
6
 

Genellikle ekonomi biliminden devşirilen kavramlarla toplumsal hayata bakan 

görüşlerin dışında 1980’li yıllara gelindiğinde siyasal alan da teorilerde kullanılmaya 

başlanır. Burada Sidney Tarrow’un
7
 “siyasi fırsatlar” görüşüne bir selam gönderirsek, 

siyasi sistem içerisinde kalarak sistemi değiştirmeyi önceleyen hareketleri anlama 

çabalarımız sonuç verir. Özellikle Türkiye’deki seçim yasası ve sistemine bakarsak, 

Gezi süreciyle birlikte zaten oldukça dar olan siyasal katılım unsurlarının 

genişleyeceği yere gittikçe erişime kapalı olmasını vurgulayabiliriz. Devlet aklının -

yer yer bilerek yapıldığı hissiyatı veren- çıkışları nasıl özel yaşamların derinliklerine 

kadar girip oradan kamusal alanlara ve internetteki tartışma platformlarına kadar 

yayılıyorsa, Gezi Eylemleri / Direnişi başlangıcında görülen, sahiplenme, savunma ve 

protesto biçimlerinin, bireylerden ve küçük gruplardan başlayıp öncü örgütlenmelere 

doğru yayılması, katılımcı politik arayışların varlığını kanıtlar niteliktedir. Henüz 

yeterince teorileştirilmemiş ve eşit derecede farklı yeni somut politik beden 

biçimlerinin geliştiğini
8
 deneyimlemek, bireylerin radikal ve doğrudan bir şekilde 

politik katılımına dair bir başlangıç olarak görülebilir. Yeni toplumsal hareketler 

yaklaşımının kuramcılarından Alain Touraine’e göre toplumsal kırılmalar, aktörlerin 

değişmesi –mesela işçi sınıfının yanına beyaz yakalıların eklenmesi-, taleplerin ve 

hedeflerin değişmesi ve en sonunda da örgütlerin değişmesiyle birlikte dayanışma 

grupları, halk meclisleri gibi müşterek alanların oluşması neticesinde farklı bir boyuta 

ulaşmıştır. Birkaç hareketin her şeyden önce, toplumsal ve ekonomik yönelimlerinin 

kaynağını sanayi toplumlarından alan hareketlerden alabildiğine farklı kültürel 

hareketler olduğudur; işçi hareketinden ve özellikle devrimci eğilimlerinden miras 
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kalan bir ideolojinin ve eylem biçimlerinin içine konduğu için kaybolduğudur.
9
 O 

yıllarda, eylemlerin taleplerinin devletin siyasi alanından uzak olmasını dile getiren ve 

toplumsal alan – devlet ayrımını yapan Touraine, sonraki dönem çalışmalarında, 

tekrar işçi sınıfının konumlanışlarına yer vermektedir.  

Politik Aktivizm: Hacktivizm 

Sivil itaatsizlik
10

 eylemlerinin çok daha eskilere dayandığını bilmekle beraber burada 

toplumsal hareketleri 68’ eylemleriyle başlatabiliriz. Çünkü 68’in etkileri, 

oluşturduğu bilinç, eylem pratiklerinin olgunlaşması ve belki de dijital aktivizmle 

buluştuğu noktalar, halen canlılığını koruyan unsurlardır. Bu eylemlerin bir farklılığı 

da, iktidarı hedefleyen stratejilerin başarısızlığını göstermesi ve bu hedefi reddetmesi, 

öte yandan tüm vurgusunu bütün iktidar ve hiyerarşik yapılanmaları özgürlük adına 

dönüştürme bilincini üretmesiydi. İşte Hack
11

 Hareketi’nin -daha sonra Hacktivizm 

olarak adlandırılacak- de temelleri bu zamanlara dayanmaktadır. Hatta o zamanlar bu 

eylemler oldukça saygı duyulan, şimdiki gibi “terörizm” ile bağdaştırılmayan bir 

düzeydeydi. Tekno-eylemcilik olarak adlandırabileceğimiz bu girişimler, 1960’lı 

yıllarda dijital karşı-kültür şeklinde belirginleşen hareketin ikinci dalgası olarak 

karşımıza çıkar. Başka bir dünyanın mümkün olabileceği düşüncesi ile hareket eden 

bu tekno-eylemciler, dijital iletişim teknolojilerini kullanarak endüstri toplumunun 
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demokratikleşmesine katkıda bulunabileceklerini düşünmüşlerdir.
12

 Buradan 

görüyoruz ki 68’ zamanı doğan, yeşeren ve gelişen politik hareketler, hem toplumsal 

alanda hem de dijital alanda bütünleşmiş, yer yer beraber hareket etmiş ve sonuçta 

aynı amaçlar altında örgütlenmiştir. Zaten; iletişim örgütlenmektir. Ayrıca bu 

eylemcilerin çalışmaları yalnızca insanların eylemcilik ‘yapma’ şeklini 

değiştirmemekte, internetin kendi yüzünü de değiştirmektedir.
13

 Zamanla, 

hacklemenin tarihi, elektronik hippiler, Ağ Özgürlüğü İttifakı (Network Liberty 

Alliance) ve sloganları “insanları değil kodları hackleyin” olan Hackblok Kolektifi 

dahil olmak üzere bazı tanınmış örnekleri takip ederek donanımdan yazılıma 

kaymıştır.
14

 

Hacker sınıfı bilginin mülkiyete, entelektüel bir mülkiyet şekline 

dönüştürülmesiyle yükselir. Bu yasal hack, hacki yöntem üreten bir mülkiyet 

yapar ve böylelikle yöntem üreten bir sınıf. Hack mülkiyet sorusunu sormaya 

ve cevaplamaya eğilimli bir sınıf gücünü, hacker sınıfını üretir. Hacker sınıfı 

yalnızca dünyadaki öznelerin ve nesnelerin yeni çeşitlerini ve 

betimlenebilecekleri mülkiyet formunun yeni çeşitlerini yaratma kapasitesine 

sahip olmakla kalmaz aynı zamanda mülkiyetin kendi şeklini sorgulayan 

beklenmedik özelliklere sahip yeni ilişki çeşitleri yaratır.
15

 

Kitlesel eylemlerin dayandığı noktalardan biri de ekonomik sistemin sorunlara çare 

üretememesi ve kendini yenileyememesidir. Öfkeliler Hareketi, Occupy Wall Street 

ve Mısır’daki Eylemler(Tahrir), bazı noktalarda birbirlerinden ayrılsa da kötü 

ekonomik işleyişin körüklediği ve kaynaklık ettiği eylemlerdendir denilebilir. Burada, 

adını 1910 Meksika Devrimi’nin liderinden, yani köylülerin topraklarını kaybetmesi 

üzerine, toprak ağalarına karşı komünal toprak sahipliğini yeniden kurmayı 

amaçlayan hareketin öncüsü olan Emilio Zapata’dan alan Zapatista Hareketi’nden 

bahsetmemiz gerekiyor. Bu toplumsal “isyan” hareketi yeni düzenin baş 
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pazarlarından olan Meksika’da, burjuvazinin, yönetenlerin, lobicilerin tepkisini 

çekmiştir. Neden mi? Yazının başında vurgu yaptığımız ve sonunda da yapacağımız 

gibi mülkiyet ilişkileri yüzünden. Evet, sınıfsal/toplumsal/sosyal/ekonomik ilişkiler 

değişiyor fakat mülkiyet ilişkileri değişmiyor ya da yeniden üretiliyor. Öncelikle 1994 

yılında serbest ticaret anlaşması NAFTA geliyor, ardından 1995 yılında, Türkiye de 

dahil olmak üzere müzakereye katılan 114 ülke tarafından imzalanan TRIPS; tam 

adıyla Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması. TRIPS’in önemi, fikri 

mülkiyet haklarının ticaretle olan bağlantısının düzenlendiği ilk anlaşma olmasıdır. 

Öte yandan Zapatista hareketinin en önemli özelliği, araç olarak İnternet’i 

kullanmasıydı. Zapatistalar ve destekçileri, ”Yeni teknolojileri kullanmayıp 

eskilerinde ısrar edersek, 60’ların 70’lerin Samizdat
16

 anlayışını internete 

geçirmezsek, çok etkili olamayız” demiştir. Artık onlar için İnternet, seslerini 

duyurma ve bir mücadele aracı olarak oldukça ön plandadır. Öte yandan, EZLN’nin 

komuta kademelerinde yer alanların yüzlerini bir maskeyle kapatması bir eşitlik 

göstergesidir ve internetteki anonimlik kavramı  ile yakından bağlantılıdır. 

Eleştirel Sanat Topluluğu
17

 hacktivizmi, politik eylemlerin ve kodun birleşmiş gücü, 

sanal metinlere dönüşmüş ve bu metinlerle konuşan “elektronikleşmiş aktivizm” 

olarak tanımlamıştır. Bu sürece, aktivist eylemlerden hacktivist eylemlere geçiş süreci 

de diyebiliriz. Bu tarz eylemleri içinde barındıran “sanatsal yaratıcılık” duygusu, 

küresel kapitalizmin makinesel aklını internet ağları/araçları sayesinde bozma imkanı 

vermektedir. Mesela Floodnet
18

 kaynaklı hacktivist hareketlerin tohumu buralarda 

atılmış, yerlilere yapılan kıyımı uluslararası boyutta duyurmanın, bunları gizleyen 

medyayı bloke etmenin, hükümete ait iletişim kanallarını tıkamanın yolu, bu tarz 

girişimlere dayanmıştır. Seattle Eylemleri’nin (99’) ve Indymedia hareketinin temelini 

oluşturan ise “bilgisayardan uzak eylemciliği, bununla bütünleştirmeliyiz” 

düşüncesidir. İnternet, bu eylemlerde eylemcilerin, zamandan, çeşitli maliyetlerden ve 

                                                        
16

 “Sovyet bloğunu oluşturan ülkelerdeki kaçak yayınları ve bu yayınların el altından dağıtılmasını 

kapsayan terimdir. Komünist rejim tarafından sansürlenen yayınların kopyaları kısa bir sürede basılır 

ve bu kopyaları alanlar da kopyalayarak dağıtmaya devam ederdi”. Wikipedia Samizdat maddesi.  

17
 Critical Art Ensemble (CAE), 1994, http://www.critical-art.net/ 

18
 Zapatista hareketini destekleyen ve Digital Zapatismo olarak adlandırılan eylem türünü ortaya 

koyan The Electronic Disturbance Theater adlı grubun yaptığı, web sitelerini tekrar tekrar “istemeye” 

dayalı bir tür ddos aracı. 

http://www.critical-art.net/


mekanlardan bağımsız bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamıştır. Seattle’ın 

bizlere gösterdiği bir başka önemli nokta ise, yasal zeminin dışına çıkmaya başlayan 

ve kontrolsüz bir şiddet gösterisi sergileyen polis mevzusudur. Polisin eylemcileri 

düşmanlaştırıcı faaliyetleri, toplumsal hareketlere karşı bu kolluk gücünün bakış 

açısını da göstermiştir. Gezi ile birlikte gördük ki polisin bu tarz eylemlere karşılığı, 

çatışma dinamiğini arttırarak, düşmanlaştırılan eylemciyi toplumsal, fiziksel ve 

zihinsel anlamda yıldırmaktır.  

Polis kavramı, önceleri kamusal otorite uygulanan insan topluluklarını ve bunların 

idare edilmesini tanımlarken, 17. yüzyıldan itibaren “polis” kelimesinin derin biçimde 

farklı bir anlam kazanmaya başladığını görüyoruz.
19

 Polisin tüm toplumdaki 

sınıflandırıcı, baskılayıcı ve totaliter yapısını kurması için istatistik ve tüm bilgi 

alanının verilerine ihtiyacı oldu.
20

 Öte yandan Foucault, polis ve istatistik birbirlerinin 

koşuludur der ve ekler; İstatistik, devletin devlet hakkındaki bilmesidir[savoir]-

devletin kendini bilmesi olduğu kadar diğerlerini de bilmesi anlamında.
21

 Polis 

şiddetinin sistemli olarak arttığı ve artacağı görülen Türkiye’deki durum için 

Foucault’un “Polis fiili olarak neyle iştigal eder?” sorusunu yinelersek, reform adı 

altında sunulan güvenlik paketleri ve polise yeni araçlar alınması adına yapılan 

yatırımlar
22

 düşünüldüğünde, tam bir polis / disiplin / denetim ve gözetim devleti 

içinde huzurla yaşayacağımız söylenebilir. Polisin hedef aldığı şey tam da insanın 

etkinliğidir
23

, bu her türlü etkinlik olabileceği gibi, dijital alandaki İnternet eylemliliği 

de bununla yakından ilgilidir. Gezi Parkı Direnişi esnasında örgütlenmek ve 

haberleşmek adına kullanılan yeni medya araçlarının, polis teşkilatı tarafından izleme 

ve gözetim araçlarına dönüştüğüne bizzat şahit olmuştuk. Öte yandan Çin’deki 
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sansürü, İnternet polislerini ve bunlar için uyguladıkları yöntemleri
24

 

düşündüğümüzde, yakın zamanda Türkiye, sağlam iradeler eşliğinde bunu kendine 

model olarak düşünmeye başlayacaktır.  

Polisin ilgilendiği şey esas olarak toplumdur. Ancak Turguet de Mayerne daha 

o zaman şöyle diyordu: İnsanların yönelimi(...)birbirleriyle br araya gelmektir, 

birbirlerini karşılıklı olarak aramaktır ve polisin ilgi nesnesi de işte bu 

“iletişim”dir, bu iletişimin “tamamına erdirilmesi ve bası kalması”dır.(...) İşte 

polis gelip buraya sızar, öyle ki polis, yaşamanın, yaşamaktan biraz daha 

fazlasını yapmanın, bir arada yaşamanın, iletişim kurmanın, bütün bunların 

devletin kuvvetlerine dönüştürülmesini sağlayan –müdahale ve araçların- 

tekniklerin bütünüdür.
25

       

Bir İngiliz iktisatçı olan Ely Devons’un bir zamanlar katıldığı bir toplantıda söylemiş 

olduğu gibi, “İktisatçılar, atı incelemek istediklerinde ahıra gidip ata bakmazlar. 

Masalarının başında oturur ve ‘Şayet bir at olsaydım ne yapardım’ diye düşünmeye 

başlarlar.” İşte bu bakış açısı #Occupy Hareketlerine bir itki olmuştur. İspanya’daki 

mortgage yasasına göre, insanlar borçlarını ödeyemediklerinden dolayı evlerini 

bıraksa bile finans kuruluşlarına olan borçları baki kalmaktaydı. Araştırmalara göre 

her gün yüzlerce insan evlerinden edilmiş, mülksüzleştirilmiş ve borçlandırılmaya 

devam edilmiştir. İşgal Et hareketini çözümleyen ağ teorisyeni Jeffrey Juris, burada 

kendisinin daha önce küreselleşme-karşıtı hareketin özelliği olarak saptadığı ‘ağ 

oluşturma mantığı’na karşı olarak, ‘biraraya gelme mantığı’nın öne çıktığı 

görüşündedir.
26

 Juris burada, sosyal ağların bir araya gelme mantığını beslediğinden 

bahsetmiştir. Fakat bazı eylemlerde görüyoruz ki, çok fazla enformasyon akışına ve 

hareketliliği vurgulayan içeriklere karşın, sokakta toplanan kişi sayısının istenilen 

seviyeye ve etkinliğe ulaşmaması. Ulaşım ve toprak hakkı, kemer sıkma politikaları 

yüzünden yaşanan yoğun işsizlik gibi sebeplerle sokakla dijital aktivizmi birleştiren 

İspanya’daki Öfkeliler Hareketi’nde (İndignados) de biraraya gelme ve beyinsel ağlar 
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(isyan ağları) kurma durumlarının izlerine rastlamamız mümkündür. Her ne kadar ilk 

sokağa çıkış hareketindeki talepleri birbirlerinden farklı olsa da burada Öfkeliler ve 

Gezi Eylemleri’ni politik kazanımlar bağlamında şimdilik birbiriyle karşılaştırabiliriz. 

2011 Mayıs’ında İspanya Indignados kampçıları için zemini işleyen ve hazır 

hale getiren protestolardan birisi, sosyal ağları düzene sokma ve özelleştirme, 

aynı zamanda kullanıcılarını da suçlu kategorisine sokma tehdidi içeren 

sosyalist hükümetin önerdiği bir yasaya (Sinde yasası) muhalefet ediyordu. Bu 

yasaya karşı çoklu çarpışmalar ve “oğul halinde” ayaklanmalar görüldü. 

Başlangıçtan itibaren, mücadelenin hedefi, yani ağları özgürleştirmek, aynı 

zamanda mücadele aracını da sağlıyordu. Özgürleştirilmiş ağlar, aslında, 

İspanyol kampçılarının başlıca örgütsel aracıydı; onlar Akdeniz’in güney 

sahilindeki ülkelerden önce, Britanya isyanları ve İşgal hareketlerinden sonra 

ortaya çıkmıştı.
27

 

Sosyal ağları denetim altına almak isteyen yasalar adına dünyanın her yerinde olduğu 

gibi Türkiye’de de tepkiler oluştu. Makalemizin sonlarına doğru bunlardan da 

bahsedeceğiz. Sonuçta, Öfkeliler hareketini temel alan Podemos partisi kurulduktan 

çok kısa bir süre sonra 2014 yılı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %8 oy alarak 5 

milletvekiliyle temsil hakkı kazandı.
28

 Güncel ve ana akım siyaset alanları dışında 

sosyal ağlarda iletişim içinde olan bu hareketin başarısı, yıllar sonra Gezi’den ortaya 

çıkacak politik kazanımların da bir habercisi olabilir niteliktedir. 

Agora99 ve Dayanışma 

Burada, açık bir buluşma ve çalışma grupları olarak, çapraz meclislerin ve tematik 

atölyelerin düzenlenmesiyle; 15M’ye(İspanya’daki 15 Mayıs Hareketi), Occupy’a, 

Blockupy’a ve diğer taban ayaklanmaları hareketlerine katılan kolektiflerin, ağların, 

bireysel eylemcilerin bir araya gelmesine, yüz yüze görüşmesine, mübadelesine, 

diğerlerinin eylemlerine destek vermesine ve Avrupa bağlamında 15M ayaklanması 

ile ilgili durumun dikkate alınmasına olanak sağlayan Agora99
29

 girişiminin 
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İstanbul’daki son toplantısından biraz olsun bahsetmek istiyorum. İstanbul’da 

boyunca İspanya, Almanya, İtalya ve Hollanda’dan gelen konuşmacılar iki gün 

boyunca deneyimlerini aktardı ve dayanışma çağrılarını dile getirdi. 15M hareketini 

temsilen gelen katılımcı, Avrupa Parlamentosu seçimleri başarısından sonra, İspanya 

yerel seçimlerinde de aday göstereceklerini söyledi. Bu politik / siyasal katılım 

sürecinin birtakım temsil kurumları ortaya çıkarması, parti ve tabandan gelen 

mücadele için olumsuzluklar yaratabilir fakat bu parti örgütlenmesi, 3 yıldır hareketin 

içinde olan insanların desteği ve katılımıyla gerçekleştiği için, alışılagelmiş parti 

modeline benzemiyor. Asıl önemli olanın, aşağıdaki haritada göreceğimiz üzere 

kolektif birlikler ve mücadeleler ekosistemi olduğuna vurgu yapıyorlar.  

 

15M Hareketi’nden doğan dayanışma mekanizması, politikalar belirlenirken partinin 

merkezde olmamasını sağlıyor ve partinin iç demokratik pozisyonlarını belirliyor. 

Ayrıca yeni teknolojileri kullanmaya özen gösterip, hiyerarşik olmamaya ve katılımcı 

mekanizmaları öne çıkarmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemdeki en önemli 

gündemleri, “kurumları ele geçirme” operasyonları.  

Toplantıya Almanya’dan katılan ve Blockupy
30

 hareketini başlatan Müdahaleci Sol 

grubundan iki katılımcı, deneyimlerini aktarmaya başlamadan önce Almanya’da, 

diğer Avrupa ülkelerindeki ve Türkiye’deki gibi toplumsal eylemlere yoğun bir 

katılım olmadığını vurguluyor. Diğer ülkelerden eylemcilerin de desteğini alan 
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Blockupy hareketinin yaptıkları
31

 ve hedefleri, Frankfurt’ta bulunan Avrupa Merkez 

Bankası, AB Komisyonu ve IMF’nin buradaki merkez binasına odaklanıyor. 

Amaçları, kemer sıkma politikalarını dayatan Avrupa Merkez Bankası’nı bir 

günlüğüne işleyemez hale getirmek. Burada, iktisadi sistemlerin sorunlara çare 

üretemediğini, sermaye yapılarının İnternet ile birlikte yeniden üretiminin çoğaldığını 

ve kendine yeni alanlar bulmaya başladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte de yeni 

direniş mecralarının ve toplumsal hareketlerin yeşerdiğini görebiliriz. 

Toplantıya Hollanda’daki 30 yıllık bir işgal evinden gelen katılımcı ise, toplumsal 

mücadelelerin ve direnişlerin bir sonucu olan işgal evlerine karşı hükümetin son 

yıllarda başlattığı kapatma ve ücret alınması yönündeki girişimleri anlattı. En önemli 

gündem maddelerinin, ABD ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan TTIP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership) anlaşması olduğunu ve buna karşı 

kampanyalar düzenlediklerini anlattı. İşgal evlerinin yakınındaki bir park alanına 

konferans merkezi ve otel yapılacağından, oraya dair bir işgal eyleminin 

planlandığından da bahsetti. Hollanda Gezi Dayanışması’ndan gelen diğer katılımcı 

ise, Hollanda ve Türkiye arasındaki bağların güçlenmesi gerektiğinden ve kendi 

deneyimlerinden bahsetti. Agora99 oluşumunun toplantılarını, özgür bir iletişim 

platformu olan, Avrupadaki Korsan Partilerin yanı sıra içinde olduğum Türkiye 

Korsan Parti Hareketi’nin de kullandığı Mumble
32

 üzerinden gerçekleştirdiğini 

söylemekte fayda var.  

Peki, neden toplumsal hareketlerin temelinde ekonomi var? Çünkü insancıl ve 

inandırıcı değil, ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Sorunlu kavramlardan olan homo-

economicus, insani davranış şekillerini bireyden alan, tüketim modeli içinde insanı bir 

makine/robot olarak tanımlayan ve tüm sosyolojik gerçeklikten uzak bir kavramdır. 

İşte iktisadi çözümlemeler yaparken tüm bireyleri klasik ekonominin homo 

economicus bakış açısı üzerinden değerlendirmek, hele ki tüm sosyal ve ekonomik 

sistemlerin değişime uğradığı bilişim çağında oldukça zor ve imkansızdır. neo-klasik 
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iktisadın güncel sorunları çözmekte yetersiz kalması ve günümüz ekonomi sisteminde 

uygulanabilirliğinin sorgulanmasıyla birlikte, iktisat biliminde yeni açılımlar ve 

tartışmalar meydana gelmeye başladı. Paylaşım / Armağan ekonomisi, Korsan 

ekonomisi, Post Otistik İktisat ve Deneysel İktisat gibi alanlar, ekonominin 

sorunlarına farklı araçlarla yaklaşan akımlar olarak görülebilir. Douglass Cecil 

North’a göre iktisadi değişme, öncelikle insanoğlunun nicelik ve niteliğinde; ikinci 

olarak insanoğlunun bilgi stokunda ve bu bilginin kullanımında ve üçüncü olarak da 

toplumun kurumsal yapısında meydana gelen değişimin bir sonucudur.
33

 

Küresel boyuttaki işsizlik tehlikesi, artan yoksulluk, gelir dengesizliklerindeki artışlar, 

bireyleri borçlandırmaya mahkum eden ekonomi politikaları, artan ev hacizleri, çevre 

katliamları, toprakların, bilginin ve iletişimin çitlenmesi gibi olgular, dünya 

üzerindeki tüm yönetimlerin ve her türlü politikanın sorgulanmasını beraberinde 

getirdi. Slavoj Žižek, Zuccotti Park’ta yaptığı konuşmada
34

 önemli bir duruma vurgu 

yapıyordu ve soruyordu: 

Eğer tabular kırılmışsa, olabilecek en iyi dünyada yaşamadığımızı biliyoruzdur.  

Ama önümüzde uzun bir yol var. Önümüzde gerçekten de zor sorular var. Ne 

istemediğimizi biliyoruz. Peki ne istiyoruz? Kapitalizmin yerini nasıl bir toplumsal 

örgütlenme alabilir? 

Devleti “devlet” yapan ve insanların gözünde “yücelten” bazı temel unsurlar vardır 

fakat görüyoruz ki, yaşadığımız bu dönemde devletlerin bu unsurları yavaş yavaş 

ellerinden gitmeye başlamıştır. İnternet yapısının ortaya çıkardığı Bitcoin gibi dijital 

para girişimleri devletlerin elindeki merkezi para piyasası modellerini, alternatif 

medya yapıları ve devletlerin vatandaşlarıyla arasına ördüğü gün geçtikçe kalınlaşan 

duvarlardan akan “sızıntılar”, yer yer devletle birlikte hareket eden ve birçok ticari 

alanla ilişkisi olan dev medya organizasyonlarını dağılmaya, çürümeye ve merkezi 

otoritelerin kudretinin çökmesine teşvik etti.  
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Devletin, şirketlerin –seçkinlerin- ve bankaların ekonomik mübadele üzerindeki 

merkezileşmiş denetimini, kredi kartları gibi araçlarla bireylerin iktisadi 

etkileşimlerinin gözetlenmesini engelleyebilecek yegane yöntemler, ekonomik 

özgürlüğü, şeffaflığı ve ademi-merkeziyetçi yapıları teşvik eden elektronik para 

girişimleri ve bunların desteklenmesidir. Bir başka deyişle, ATM makinalarının, 

banknotlardaki seri numaralarını, kimin hangi parayla hangi işlemleri yaptığını 

görebilmek için analiz ettiği
35

 bu dönemde iktisadi ilişkilerdeki gizlilik ve özgürlük, 

ifade özgürlüğü kadar önemli bir konudur.  

Organsız Bedenlerin Örgütlenişi 

Gösteri Toplumu’nun yazarı Guy Debord 1961 yapımı Critique de la Separation
36

 

isimli çalışmasında bizlere sorar: “Nasıl bir iletişim arzuluyoruz ya da 

deneyimliyoruz? Ya da sadece taklit ediyoruz?”. Belki de Zerzan’ın
37

 dediği gibi, 

gelişme, ileriye doğru değil geriye doğrudur. Ama bildiğimiz bir şey var ki, ortak 

alanlarımızın (commons) çitlenmesinden ve sömürülmesinden iletişim her anlamıyla 

nasibini almaktadır. Ağdaki iletişimi de iktisattan ayrı düşünmemekle birlikte, iletişim 

meseleleri, bugün her zamankinden daha fazla, bilgi meseleleriyle dolaysız bir 

birliktelik ilişkisi içindedir.
38

 İspanya Seville’deki 15M grubunun iletişim komitesi 

tarafından hazırlanan kitapçıkta, “kimse senin yerine karar veremeyecekse, kimsenin 

senin yerine iletişim kurmasına izin verme!” denilmektedir.
39

 

Bu bölümde, bilgi / internet özgürlüğünün ve toplumsal hareketlerin / örgütlenmelerin 

karşısında korkunç bir şekilde yer alan sansür ve gözetim olgusunu, Anonymous ve 

LulzSec gibi hacker –ya da hacktivist gruplar- gruplarının varoluşlarını, onların 

anonim örgütlenme şekillerini ve “örgütleyici-liderlik” yapılarını tartışacağız. Sahip 

olma, mülkiyet, taklit ve icat meselelerine dair sosyolog Gabriel Tarde’ın görüşlerine 

başvuracağımız bu bölümde, İnternet alanındaki mülksüzleştirme, yeniden üretim ve 

dijital sömürüye dair savunma pratiklerinden bahsetmeye çalışacağız. 
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Konunun ayrıntılarına girmeden önce, “Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal 

medya ağları dünyanın tüm sokaklarını birbirine bağlıyor, devrimci dalga hiçbir engel 

tanımayan bir biçimde bu ağlar üzerinden yayılıyor”
40

 tarzı görüşlere, sosyal medya 

ağlarının birer şirket olduğunu ve kar etmeleri açısından insanların kişisel verilerini 

devletlerle ve şirketlerle paylaştıklarını, istemedikleri ve onlardan istenen hesaplara 

sansür uyguladıklarını
41

 unutmadan yaklaşmalıyız. Çünkü bir dönem, Türkiye’de de 

yapılan çalışmalarda bu tarz şirketlerin bir “devrim” getirdiğinden bahsedilmiş ve 

bunun altında yatan –reklam, sömürü, gözetim, sansür, eylemliliğe yabancılaşılması 

vs.- unsurlar göz ardı edilmişti.  

Gilles Deleuze Gabriel Tarde’ın sosyolojisini şöyle tanımlayacaktır: ”Tarde, 

Durkheim’ı, izah edilmesi gerekeni –yani, ‘binlerce insanın birbirlerine benzemesini’- 

hali hazırda varsaydığı için eleştirir. Alternatif anlamda –büyük adamların düşünceleri 

yerine- küçük adamların taklitsel akımlar arasındaki küçük müdahalelerini, küçük 

fikir ve icatlarına önerecektir. Tarde’ın açtığı alan mikrososyolojidir; bireyler arasında 

ne olup bittiğiyle ilgilenmekten ziyade, sadece bir tek bireyin içinde ne olup bittiğiyle 

ilgilenir”.
42

 Tarde’a göre her şey bir toplumdur ve her olgu toplumsal bir olgudur. 

Toplumsal olguları anlamak için eylem sırasında yakalanıp ayrıntılı bir şekilde 

incelenmesi gereken şey, sosyal değişimlerdir.
43

 Tarde, toplumsal olanın “yaşamsal” 

olduğunu söyler ve toplumsal ilişkilerin içine gömülü olan “taklit” meselesine, 

“Muhtemelen toplumsal varlık, toplumsal olduğu derecede taklitseldir ve taklidin 

toplumlarda oynadığı rol, kalıtsalın organik hayat açısından veyahut titreşimin 

organik kütleler açısından oynadığı rol ile paraleldir”
44

 diyerek katkı yapar. 

Ekonomi anlayışının temelinde taklit kavramı bulunan Tarde’ın düşüncesine göre 

ekonomi bilimi, bazı ekonomistlerin üzerinde durduğu gibi sadece bir “üretim” bilimi 

değil, “yeniden üretim” teorisidir, yani daha önce başkalarının ürettiği zenginliklerin 
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yeniden üretilmesidir. Ayrıca ekonomistlerin, bir bütün olan insan faaliyetlerinin 

sadece ölçülebilir kısımlarına baktığını söylemekte ve davranışsal iktisadi yönelimleri 

hiçe saymasını da bir eksiklik olarak görmektedir. “Adam Smith için icat, iş 

bölümünden ve işçilerin hünerinden ‘türeyen akış’tır. Ancak buna karşı Tarde, icat 

olmaksızın ne bölünmüş ne de bölünmemiş iş olabileceği yorumunu yapar.
45

 Tarde 

taklit ve icadı ekonominin bir motoru olarak görür ve bunun da ekonomik gelişmede 

bir “akış” yarattığını söylemektedir. Tarde’a göre, (bilimsel olsun ya da olmasın) 

taklit edilemeyen bir icat toplumsal olarak mevcut değildir.
46

 Ekonominin önemli 

kavramlarından biri olan üretim kavramına bakış açısı oldukça ufuk açıcı ve nettir. 

Eğer üretim, bir başka kişinin eylemlerinin benzerinin yapılması aracılığıyla yapılıyor 

ya da sonunda ortaya daha önce üretilen bir ürünün benzeri çıkıyorsa, bu durumda 

yapılan şey yeniden üretim, daha doğrusu taklittir.
47

 Dolayısıyla bizim anladığımız ve 

klasik iktisat teorilerindeki üretim, ancak icat yapılması ile gerçekleşir ve içinde 

yaratıcılık barındırmayan süreç, üretimden sayılmamalıdır. Karl Marx Kapital’in 

üçüncü cildindeki “İcatlar Aracılığıyla İktisat” bölümünde, “evrensel emek” 

kavramının toplumsal birliktelikten geldiğini söylerken bir yandan da şöyle demiştir: 

”Evrensel emek tümüyle bilimsel çalışma, icat ve buluştur. Bir taraftan günümüzde 

yaşamakta olan insanların işbirliğinin ürünüyken, bir taraftan da geçmiş çalışmalara 

dayalıdır.”
48

 

“Bilgi nasıl üretilir?” diye sorar Tarde ve “kitap meselesinde kural bireysel üretimdir, 

oysa mülk edinilmesi esas olarak kolektiftir; çünkü eserlere mal muamelesi 

yapılmasaydı ‘edebi mülkiyet’ in bireysel bir anlamı olamazdı; ayrıca kitabın fikri 

yayımlanmadan önce, yani toplumsal dünyaya henüz yabancıyken sadece ve tümüyle 

yazara ait de değildir zaten”
49

 diyerek fikri mülkiyet konusunda ufkumuzu açar. 

Tarde’a göre, bilginin bilme arzusunu gidermek için birisinin mülkü olması ve 
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‘pazarlanması’, yani ‘ürünün yabancılaşması’ gerekmiyor.
50

 Bilginin iletilmesi ya da 

kopyalanması yolu ile de hem bilgiyi veren hem alan tarafında hiçbir eksiklik 

olmuyor, tam tersine ortaya büyük bir değer çıkıyor. Yine sansürlenmeden özgürce 

dolaşan ve birbirine eklemlenen bilgiler, birbirlerinden koparılmaya çalışıldığında ya 

da bu dolaşım engellenmeye çalışıldığında etkisizleşir ve işlevsizleşir. Hacker için 

yalnızca tek bir entelektüel çalışmanın sınıf meselesiyle gerçek bir ilişkisi vardır: 

mülkiyet sorunu, bilgi kimin mülkiyetidir.
51

 Sosyolog Bruno Latour, Tarde ve 

Toplumsalın Sonu
52

 adlı makalesinde; ”İnternetin bana bu kadar Tardecı bir teknoloji 

gibi gelmesinin nedeni de bu: herhangi bir söylentiyi, haberi, bilgi parçasını, alım 

satım işlemini tam olarak takip edilebilir kılıyor; aynı bir yüzyıl önce bilimin de, 

yazılan makaleler ve raporlarla, özenli atıflar ve alıntılar ağıyla takip edilebilir olduğu 

gibi” diyerek onun görüşlerinin günümüzün toplumsal yapısı içinde güncelliğini hala 

koruduğunu göstermektedir. Öte yandan ‘toplumsal’ kelimesinin kullanımdan ziyade 

sosyal olaylar için ‘ilişkilenme’ sözcüğünü öneren Aktör Ağ Teorisi’nin (ANT) fikir 

babalarından olan Tarde, eğer bir toplumsal ağın yapısını anlamak istiyorsak o ağ 

içindeki aktörlere, fakat anlamak istediğimiz bir aktörse, onun yarattığı ağa bakmamız 

gerektiğini söylemiştir. 

Richard Stallman
53

, şirketlerin kullanıcıyı kısıtlayan “dijital kelepçe” uygulamalarını 

anlatırken
54

, gözetimle mücadele edebilmemiz için örgütlenmeye ihtiyacımız 

olduğundan da bahseder ve Anonymous gibi grupların ağ protestoları için şöyle der; 

Bu yalnızca demokrasi. Ne var ki, esasen bankacılar ve diğer büyük şirketlere 

çalışan hükümetlerin her türlü popüler siyasi etkinliği suçlulaştırmaya çalıştığı 

bir devirde yaşıyoruz. Protestoları cezalandırmak için zekice yollar arıyorlar, 

saatlerce onları kuşatma altında tutmak gibi. Bu yüzden protesto yapılış 

biçimindeki her değişiklik suçlulaştırma için bir fırsat yaratıyor. Eğer insanlar 
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önceden sokakta şimdiyse ağlarda protesto yapıyorlarsa, ağda yapılan 

protestoyu yasaklayıp saldırı yapılıyor diyebilirler doğrusu. 

Amerika’daki ana akım medyanın devlerinden Fox Tv, hacktivist grup Anonymous 

hakkında 26 Temmuz 2007 tarihinde yaptığı haberi şöyle sunuyordu: ”İnternete 

bilgisayar oyunu gibi davranıyorlar, web sitelerini yağmalıyorlar...”.
55

 Gerçekten de 

Anonymous hareketinin başlangıcı 4chan adlı web sitesine ve bazı çevrimiçi oyunlara 

dayanıyordu. Burada oyun metaforu kavramıyla Pierre Bourdieu’ye sözü bırakırsak, 

ona göre yaşadığımız sosyal hayat da, karşılıkları farklı olsa da ve sadece bir 

mücadele alanı olmanın dışında da, aynı zamanda bir oyuna benzemektedir. Öte 

yandan LulzSec isimli grup ise, Anonymous ekibinden bazı kişiler tarafından harekete 

geçirilen, ismini, onların gerçek kimliğini bulmaya yönelik faaliyetler gösteren bir 

“security” firmasından alan ve onlarla dalga geçmeyi görev edinen bir gruptur.  

Anonymous’un doğduğu 4chan platformunda, “herkesin” özgürce kullanımına açık ve 

içeriklerini anonymous adıyla paylaşabildiği /b/ board, belki de onların kimseye belli 

etmeden örgütlendiği ve harekete geçtiği bir alandır. Hatta elemanlardan biriyle 

yapılan röportajda, tüm anonymous rumuzuyla yapılan paylaşımların tek bir kişi 

tarafından yapıldığına dair eğlenmek adına bir söylenti türettiklerini okuyabiliriz. Bu 

anlamda Anonymous’u, Gilles Deleuze’ün ortaya attığı ve Félix Guattari ile birlikte 

geliştirdikleri “organsız beden”
56

 kavramına benzetebiliriz. Bu bedenler güvenli 

iletişimlerini ve anonim örgütlenmelerini, dünyadaki Korsan Parti’lerin
57

 de yoğun bir 

şekilde kullandığı 1988 yılında yaratılan IRC (internet relay chat – internet aktarmalı 

sohbet) üzerinden gerçekleştiriyorlar. IRC, günümüzün güvenilmez ve gözetime açık 

iletişim platformlarına göre SSL bağlantısı ve şifreleme özellikleriyle daha güvenli ve 

sadece metin tabanlı bir platformdur. Ayrıca bu platform, dosya alış-verişine de 

olanak sağlamaktadır. IRC üzerinde çoklu sohbetler kanallar (#kanalismi) üzerinden 

gerçekleşmektedir ve bu kanalların yöneticileri bulunmaktadır.  İşte anonymous gibi 

grupların eylemlerine karar verdikleri, bilgi paylaşımları için kullandıkları, eylemleri 
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değerlendirdikleri ve çeşitli bildirileri yazmak için fikir yürüttükleri alan IRC 

üzerindeki kanallardır. Toplumsal hareketler konusunda tartışılan “liderlik” ya da 

“liderler” olgusu burada da karşımıza çıkmaktadır. Dijital platform üzerindeki bu 

liderlik türünü, klasik hiyerarşik liderlik yapısına benzetemeyiz. Belki ortaya çıkan bu 

liderlik yapısına “geçişken / akışkan liderlik” ya da “yatay yarı-hiyerarşik liderlik” 

olarak adlandırabiliriz.   

Çokluğun –burada çokluk kullanımını anonimler olarak düşünürsek- bir yeri yoktur 

ama onları birbirlerine bağlayan ortak bir dilleri vardır.
58

 Bu ortak dil ve imgeler, 

anonim örgütlenmelerin “küme aklını” oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Fakat 

Hardt ve Negri’nin bahsettiği son bir aşama daha vardır: “Bu çokluklar, isyanlarında, 

duyurudan inşaya geçişin bir yolunu bulmalıdır.”
59

 Bu inşa yolunda anonim 

örgütlenmelerin içinde de, toplumsal fayda ve eylemlerin niteliği konusunda yer yer 

anlaşmazlıkların çıktığı gözlemlenmektedir. İnternet üzerindeki örgütlenmelerde, 

“gerçek hayat”takinden biraz daha farklı, daha hızlı, değişken ve dramatik akışlar 

mevcuttur. Bu durum, ağlar arası hareketliliğin ve eylemliliğin yoğun yaşandığı 

hacker gruplarında sıkça görülen durumlardır ve oldukça doğaldır. Bu toplulukları, 

eylem anlarında bir anda birleşip –buna, daha yoğun ve zor eylemlerde birleştirilen 

botnet güçlerini de ekleyebiliriz- eylem tamamlandıktan sonra dağılan anonim 

topluluklar (flash-mobs) olarak tanımlarsak, dijital eylem dünyası ile sokak 

hareketlerinin birlikteliğini de görebiliriz. Öte yandan, bu topluluklar içinde yer alan 

bazı hackerların, birbirlerini doxlama yani gerçek kimliklerini deşifre etme faaliyetleri 

de bilinmektedir. Bu yaptıkları aslında güvenlik güçlerine bir hizmettir. Bu yüzden bu 

eylemciler, eylem kabiliyetleri dışında kendilerini şifreleme ve anonimlik üzerine de 

yeteneklerini sergilemek zorundadırlar.  

Toplumsal hareketler literatüründen biliyoruz ki, harekete geçmek farklı aşamaları, 

özel olarak bir ilk başlatma aşaması ile daha sonra hareketliliği sürdürme aşamasını 

(bu aşama bilhassa uzun dönemli kitlesel oturma eylemlerinde önemlidir) kapsayan 

dinamik bir süreçtir.
60

 İşte günümüzde anonymous, wikileaks gibi organizasyonların, 
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kamuya açtıkları belgi ve belgelerle, toplumsal hareketlerin ilk başlatma unsurunu 

harekete geçirdiğini ve gelecek dönemde de geçireceğini söyleyebiliriz. Sonuçta bu 

grupların kullandığı radyo yayınları, mail grupları, şifreli iletişim ve bazı internet 

platformları gibi araçlar, dijital ortamda haberleşip fiziksel ortamda toplanmaya 

yarayan araçlardır. Tekno-eylemci grupların bir önemli özelliği de, toplumsal 

hareketlerde her zaman ifade özgürlüğü ve insan hakları tarafında durmaları, bilgiye 

ulaşımın önündeki sınırlamalara ve yasaklara karşı mücadele etmeleridir. 

Sansür ve Gözetim Altındaki İnternette Mülksüzleştirme 

İşte bu mücadele alanı, tüm dünyayı saran sansür ve gözetim canavarıdır. 5651 sayılı 

kanunda yapılan düzenlemelerle Türkiye de, bazı toplumsal dinamikler dışında ilk kez 

gözetim ve sansür anlamında dünyayı yakalamış oldu. Jeremy Bentham gözetim 

kavramını, Fransız Devrimci Millet Meclisi (1791) tarafından basılan Panoptikon adlı 

kitabında şöyle tanımlıyor; “Bugüne kadar örneği görülmeyen, insan zihni üzerinde 

zihinsel iktidar elde eden yeni bir yöntem”.
61

 Gözetleme ve güvenlik kavramları 

bizleri tek bir toplum yapısına doğru götürürken, özellikle 9/11 ‘den sonra çıkarılan 

yasalarla ve kolluk birimlerine tanınan sonsuz haklarla birlikte, Foucault‘nun tasvir 

ettiği toplumun içinde, iletişimin öznesi değil bilginin nesnesi olarak var oluyoruz ya 

da olamıyoruz. Öte yandan vatandaşlar mahremiyetlerini gittikçe yitirirken ve yine 

tüm hayatlarımız çevrimiçi vaziyette devletler, şirketler ve kurumlar tarafından 

rahatça izlenirken,  yöneten iradeler gittikçe daha merkezi ve totaliter bir hale 

bürünüyor. Hiçbir zaman bilgi akışı üzerinde tam denetim sağlayamayan ama hep 

bunu arzulayan devlet daha ne kadar izleyebilir, sansürleyebilir, fişleyebilir ve bütün 

verilerimizi nereye kadar toplayabilir ki? Bu verilerle neler yapılabilir? Bir diğer 

taraftan, işçileri işyerlerinde denetim ve gözetim altında tutma yöntemleri giderek 

artmakta ve yoğunlaşmaktadır. Kimlik numaralarından ziyade bu yöntemleri, iris 

tanıma ve retina analizleri, parmak izi, yüz tanıma, avuç içi damar analizleri, ses 

tanımlama, ter gözenekleri analizleri vb. gibi yöntemler olarak sıralayabiliriz. 
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Yunanca kökenli bir kelime olan biyometri,”bios” yani “yaşam” ile “metria” yani 

“ölçme” kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur.
62

 

Hukukçu Günther Jakobs 1985 yılında “Düşman Ceza Hukuku” çalışmasına göre, 

düşmanın iç dünyası da tehlikelidir ve düşmanın iç dünyası bir suç unsuru olarak 

değerlendirilip, bunun cezai karşılıkları vardır. Şimdi bu cümledeki düşman kelimesi 

yerine vatandaş kelimesini koyun ve tartışılan devlet güçlerinin yetkilerini düşünün. 

İşte sosyolog Jean-Claude Paye Hukuk Devletinin Sonu adlı çalışmasında 11 

Eylül’den 45 gün sonra ABD’nde imzalanan “Patriot Act” yasasına vurgu yaparken, 

insan hakları ihlalleri ve özel hayatın dokunulmazlığı gibi konularda yaşananlara 

dikkat çekmişti. Bu yasa “düşman ve teröristleri yakalama” kılıfı altında insanları, 

yönetime karşı girişilen her türlü gösteriyi, grevi, yürüyüşü, barışçıl eylemi terör 

suçları ile ilişkilendirilebilir kılıyordu. Bu yasanın getirdiği bir başka unsur da, 

“internet ya da farklı türden bir ağ üzerinden” makul şüphe olmadan devletin tüm 

iletişim yollarını izleyebilmesi, özel e-postaları bile takip edebilmesi ve gözetimi tüm 

yaşam/iletişim alanlarına yayabilmesidir. 

“Kitlesel öziletişim ister bireysel ister kolektif olsun, toplumsal aktörün toplumsal 

kurumlar karşısındaki özerkliğinin inşasına yönelik teknolojik platformu sağlar. 

Hükümetlerin internetten korkmasının sebebi budur; şirketlerin internetle bir aşk-

nefret ilişkisi içinde olmasının, bir yandan internetin özgürlük potansiyelini 

sınırlarken (örneğin dosya paylaşım ya da açık kaynak ağlarını denetlerken) bir 

yandan onu kullanarak kar elde etmeye çalışmalarının sebebi de budur”.
63

  Manuel 

Castells bir şey daha diyor; artık tüm sistemler ve ilişkiler ağlar üzerindedir. Sansür 

mekanizması, yönetenler için adeta bir koruyucu kalkan olarak tarih boyunca 

karşımıza çıkmıştır. Bir diğer taraftan sansür, iktidarların bilgiyi denetimden kaçırma 

yoludur. Herhangi bir siyasi projenin hedeflerinden biri de, var olan bilgi akışlarına 

yapıcı müdahalelerde bulunmaktadır. Yönetenlere göre, onların sansür 

uygulayamadığı gerçek, gerçek değildir. Ama İnternet ise herhangi bir sansürle 

kontrol altına alabileceğiniz bir yer değildir. Bilgi her zaman özgür kalmalıdır ve 

doğası gereği özgür kalmayı istemektedir. Eskiden ekonomik sansür çok ön plandaydı 
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şimdi ise sansür piramidinin en önemlisi oto-sansür olarak görülmektedir.
64

 İlginç 

muhalif düşüncelerin büyük bir kısmı, uzunca bir süredir zihnimizde zaten mevcut; 

kendimize uyguladığımız sansürü geçici olarak kaldırabilirsek, bunlar su yüzüne 

çıkacak ilk düşünceler olacaktır.
65

 Tüm devletlerin İnternet’te gözetimi kendilerine 

görev edinmeleri,  tam da sosyal ve ekonomik sistemin bu ağa entegre olduğu 

zamanda ve toplumsal hareketlerin internetle bütünleştiği zamanda geldi. Şunu da 

söylememiz gerekiyor ki, internetle ilgili yapılan tüm düzenlemeler devletlerin şiddet 

tehditleri sayesinde yürürlüğe konmaktadır.  Ayrıca toptan ve tam anlamıyla gözetim 

sadece internette yok, sokaklarda, evlerde, her yerde. Konumuz ve ilgi alanımız 

dahilinde İnternet, bu gözetim kuşatmasından uzun zamandır nasibini alıyor. “İnternet 

hayattır” diyorken, o hayatı bizlere dar etmek isteyenleri görüyoruz ve hayatlarımızı 

geri almaya çalışıyoruz. 

Bedensel şiddet ve yıpratma kadar, zihinsel şiddet unsurları uzun zamandır 

hayatlarımıza nüfus etmektedir. Her ikisini de Gezi Parkı Eylemleri / Direnişi 

sırasında bunu çokça yaşadık ve bunun izlerini yeni yeni görmeye başladık. Diğer 

taraftan Gezi Parkı süreci, “yeni medya” olarak tanımlayabileceğimiz alanın, ilk kez 

hayatlarımızda bu kadar vücut bulduğunu ve internetin sokak ile olan ilişkisinin var 

olduğunu göstermesiyle her zaman belleklerimizde ve eylemlerimizde kalacaktır. 

Fikirlerimizi sansürleyen, bizleri belki de ondan daha tehlikeli olan oto-sansüre iten 

uygulamalar anonimlik tartışmalarını da beraberinde getirir. Anonimliğin kitleler 

tarafından zamanla unutulmasının sebeplerinden biri de, Facebook gibi sosyal ağların 

bizleri kimliğimizi ortaya dökmeye çağırması ve ancak bu şekilde bu platformlar 

üzerinde var olabileceğimizi önermesiydi. Facebook kullanıcıları arasındaki iletişim 

kullanıcılar hakkında kişisel ve sosyal enformasyon çokluğu yaratır ki bu 

enformasyon sanal olarak tüm tüketici endüstrilerindeki şirketler için giderek daha 

değerli hale gelen ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama uzmanlarının hevesle 
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peşinden koştuğu enformasyondur.
66

 Ayrıca Facebook, kendiniz hakkında yanlış 

bilgiler vermenizi engeller ve iletişim bilgilerinizin sürekli yeni ve güncel olmasını 

hatırlatır. Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri, izleyici ve kullanıcı emeğinin 

sömürüldüğü, gönüllü işçilerin –yani biz kullanıcıların- içerik sağladığı, 

enformasyonun iletişim ve sosyallik aracılığıyla üretildiği bir fabrikayı
67

 

andırmaktadır. Yeni medya araçları, ana-akım/geleneksel medya tarafından gizlenen 

ya da üzerine düşülmeyen olayların görünür kılınmasına ve kullanıcılar arasında 

etkileşim yaratmasına yardımcı olmaktadır. Yeni medya araçlarını kullanırken dikkat 

etmemiz gerekenler dışında bu ağların en büyük tehlikelerinden birinin, paylaştığımız 

içerik ve kodların Facebook, Twitter gibi şirketler aracılığı ile iletilmesi olduğudur. 

Kullandığımız sosyal ağlar kar amacı güden çok uluslu şirketlerdir ve bu şirketler, kar 

için sansürlemekten ya da bilgilerinizi devletlerle / şirketlerle paylaşmaktan 

çekinmezler. 2011 yılında Hillary Clinton’ın teknoloji danışmanının “İnternet, 21. 

yüzyılın Che Guevara'sıdır” demesi sizce de tesadüf mü?
68

  

Yaşayan mücadeleler anlamında sosyal ağlar sadece bir yüzey olarak karşımıza 

çıkmaktadır, henüz bir araç haline gelmemektedir. Burada önemle üzerinde durulması 

gereken asıl husus sosyal medya araçları değil, onların kullanımları esnasındaki akıl 

ve biçimdir. Peki, sosyal ağlar, birçok kaynaktan toplayarak oluşturdukları haber ve 

içerik havuzlarıyla birlikte,  toplumsal hareketlere ve mücadele alanlarına katkı 

sağlamakta mıdır? İnternet, Habermas’a uygun tek bir kamusal alan yerine, birçok 

‘alancık’ (sphericules) yaratmıştır.
69

 İletişimsel parçalanma ve hücre iletişim ağları, 

sansür ve gözetim altındaki bilgi alışverişi için oldukça önemlidir fakat aynı önem 

toplumları harekete geçirme (mass mobilisation) konusunda ne durumdadır? 

İnternetle bütünleşen toplumsal hareketler ise, kalıplaşmış, kadük kadrolar halinde 

hareket eden ve temsil mekanizmalarını minimuma indiren siyasi partilere/yapılara 

inanmıyor, geleneksel medyaya güvenmeyip alternatif medyaya güveniyor ve onu en 
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etkin şekilde kullanıp içerik üretiyor, merkezi, biçimsel ve liderli yapıları reddediyor, 

yerel örgütlenmelere, toplu tartışmalara ve kolektif bilince dayanıyor. Kısaca 

söylemek gerekirse, klasik anlamdaki merkezi iktidar yapısını sorguluyor ve 

varlığıyla tehdit ediyor. 

Tıpkı baskı teknolojisinin ortaçağ loncalarının iktidarını ve toplumsal iktidar 

yapısını değiştirmesi ve azaltması gibi, kriptolojik yöntemler de kurumların ve 

ekonomik işlemlerdeki devlet müdahalesinin yapısını köklü olarak 

değiştirecek. Yükselen bilişim piyasalarıyla beraber, kripto anarşi sözcüklere 

ve resimlere aktarılabilecek tüm malzemeler için likit bir piyasa yaratacak. Ve 

tıpkı dikenli tel gibi önemsiz görünen bir icadın ABD batı sınırında bulunan 

büyük çiftliklerdeki çitlerin kalkmasını olanaklı kılması, dolayısıyla buradaki 

mera ve mülkiyet hakkı kavramlarını sonsuza dek değiştirmesi gibi, 

matematiğin sır dolu bir dalının geliştirdiği bu önemsiz görünen keşif de fikri 

mülkiyetin etrafındaki dikenli telleri söken tel makası olacak. Kalk, dikenli 

telli çitlerinden başka kaybedecek bir şeyin yok!
70

 

Türkiye’de İnternet’e dair varlığıyla bizleri tehdit eden son gelişmelerle bu çalışmayı 

sonlandıralım. İçinde sansür ve gözetimi her daim barındıran, 2007 yılında yürürlüğe 

giren 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun" sansür ve 

gözetim anlamında bir çıta daha yükseltilerek karşımıza çıktı. Algı oyunları ve 

yalanlarla birlikte insanlara "yutturulmaya" çalışıldı, mecliste onaylandı, 

cumhurbaşkanlığına iletildi ve uygulanmaya başlandı. Bu çalışmanın yürürlüğe 

girdikten sonraki etkisine, devlet yetkililerin sosyal medya şirketleriyle –özellikle 

twitter şirketi temsilcileriyle- birkaç kez masaya oturduktan sonra nelerin 

yaşandığına, küçük bir İnternet taramasıyla ulaşabilirsiniz. Hukukçuların dediği gibi 

Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanı içinde "sıkıntılar" bulunan yasayı, "hükümetin 

düzelteceğini" umarak onayladı. Bu konu hakkında ilk bildiriyi Korsan Parti Hareketi 

yazdı
71

, insanlara durumu anlatmaya çalıştı ve STK'ları harekete geçirdi. İngilizce bir 
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bildiri ile dünyanın birçok noktasına bu yasa duyuruldu. Peki, bu yasa kısaca ne 

demek?  

Yasayla birlikte Erişim Sağlayıcıları Birliği adında bir yapı kuruldu. Bu yapıyı ilk 

duyduğumda birliği, 1500’lü yıllarda Kraliçe Mary’nin (Kanlı Mary) anlaştığı Londra 

Matbaacılar Birliği’ne benzettim. O zamanlar telif hakları bir sansür mekanizması 

olarak işlev görüyordu ve bu birlik de sarayın istediği eserleri basıp istemediklerini 

basmıyordu. Bir bakıma kraliyetin özel sansür bürosu olarak görev yapıyordu. Bir 

benzerlik olduğu kesin, hem de arada yüzyıllar varken. Şimdi çalışmanın başındaki ilk 

iki alıntıya tekrar bakmanızı istiyorum. 

Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre sansür, her türlü yayının, sinema ve tiyatro 

eserinin hükümetçe önceden denetlenmesi işi, sıkı denetim demektir. Bir diğer husus 

da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) başına MİT geçmişi olan birinin 

geçmesidir. MİT’in sitesinde istihbaratın tanımı: “İstihbaratta gaye, doğru haber 

almak ve devleti bir sürprizle karşı karşıya bırakmamaktır”. Teknik olarak da, araçları 

ve tüm imkânları kullanarak bilgiyi temin edip işlemek, yorumlamak ve bunlardan bir 

sonuç çıkarmak olarak ifade edilebilir. İşte TİB bahşettiği bu yeni kanun ile bizlere ait 

olan verileri temin etme, bu verileri işleme, yorumlama ve bundan bir sonuç çıkarma 

yani fişleme sürecine yasal olarak sahip olmuştur. Bunun yanında, daha önce de 

kısmen uygulanan ve tüm veri akışının izlenmesi anlamına gelen URL tabanlı 

engelleme de bu kanunla birlikte yürürlüğe girmektedir.
72

 

Denetim, her türlü bilginin kolay bir şekilde denetlenebileceği, ayıklanabileceği, 

işlenebileceği ve çoğunlukla engellenebileceğini bilmenin getirdiği paranoyayla 

sağlanmaktadır.
73

 Deleuze disiplin toplumlarını naklederken imzalardan ve bize 

verilen sayılardan bahseder, oysa denetim toplumlarında, önemli olan artık bir imza 

ya da sayı değil, bir koddur: Kod bir “şifredir”; öte taraftan disiplin toplumları 

“parolalar” tarafından düzenlenirler (hem uyum sağlama hem de direniş açısından).
74

 

Denetim insanlarının, sürekli bir şebeke içinde dalgalı, sınırsız ve sürekli hareket 

ettiğini ve bu yüzden kapatıp-kuşatan eski zaman toplumlarının hayvanının mideye, 
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çağımız denetim toplumunun hayvanının ise yılan olduğunu söylemektedir. “Denetim 

toplumlarıyla üçüncü türden makinalarla işliyorlar –bilgisayarlarla- ve tıkanma 

türünden edilgin, korsanlık ya da virüs bulaştırma türünden etkin tehlikelerle”.
75

  

İnterneti, bu alanda bilgi paylaşılmasını ve buradaki iletişimi kötüleyen insanların / 

kurumların belli başlı argümanları vardır. Bu argümanlar genellikle bahsettiğimiz tarz 

baskı ve denetim içeren yasaların geçmesi yakın zamanlarda kamuoyunda tartışmaya 

açılır. Bildiğimiz tartışma gibi geçmeyen, tek taraflı devlet görüşlerinin açıklandığı bu 

konuşmalarda, bilgi mahşerinin atlılarından her daim bahsedilir. Bunlardan biri de 

uygunsuz içerikler, porno ve özellikle çocuk pornosudur. Türkiye hükümeti, İsveçli 

NetClean firmasıyla 40 milyon euro değerinde anlaşma imzalayarak, çocuk pornosu 

engeli bahanesiyle işleyecek olan fakat asıl işinin o olmayacağına dair şüpheleri 

içinde barındıran bir yazılım almaya niyetlendi.
76

 Foucault, “acaba yasak, sansür, 

inkar gerçekten de iktidarın belki genel olarak tüm toplumlarda, ama özellikle de 

bizim toplumumuzda işleyebilmesi için uymak zorunda olduğu biçimler midir?”
77

 

diye sorarken, iktidarların işleyiş mantığını da düşünmemizi sağlar. Peki bu tür 

mekanizmalarla toplumsal sorunlara çözüm bulunabilir ya da baskılar bu konuda bir 

çare yaratabilir mi? Baskı hem yok olmaya mahkum etme işlevi görür hem de bir 

susma emri, var olmayışın olumlanması ve dolayısıyla da tüm bu konularda 

söylenecek, görülecek ya da bilinecek hiçbir şey olmadığının tespit edilmesini 

sağlayacak biçimde işler.
78

 Bunun gibi yatırımlar, sokakta ve zor şartlar altında 

çalıştırılan “çocuk işçiler”, şiddet gören ve zorla evlendirilen “çocuk gelinler” gibi 

kısaca “çocuk istismarı” olarak sınıflandırabileceğimiz kökleşmiş sorunlara aktarılsa, 

kimler için ve nerede üretildiği, çoğunlukla kimlere hizmet ettiği belli olan “çocuk 

pornosu” üzerinden İnternet tokatlanmasa, daha doğru bir politika üretilmiş olmaz 

mı? Bunu engelleme konusunda Jérémie Zimmermann şöyle demektedir; 

Bana kalırsa çözüm daima sansür dışında bir yerde. Yapılacak şeylerden biri 

sunucuları sistem dışı bırakmak, bu içeriği kimlerin yüklediğini tespit etmek, 

ve böylelikle bunu üreten, yani çocukları istismar eden kişileri tespit etmek. 
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Ve bir şebekeye rastlamamız durumunda, ticari şebeke vb., gidip bu kişileri 

tutuklamak. Oysa bir yasa kabul edildiğinde –Fransa’da böyle bir yasa var ve 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı idari merci hangi internet sitelerinin 

engelleneceğine karar veriyor- teftiş mercilerinin gidip bu işleri yapan kişileri 

bulmasını sağlayacak mekanizmayı ortadan kaldırıyoruz. “Kötü videolara 

erişimi engelledik” diyerek sadece içimizi rahatlatıyoruz, sorunu inceleyen 

birinin gözlerini elimizle kapatmakla sorunu çözmüş olduğumuzu sanıyoruz.
79

   

Tüm dünyada bilginin, ifade özgürlüğünün ve paylaşım kültürünün üzerine ket 

vurulması çalışmaları ve İnternet’in mülkiyet
80

 altına alma çabaları hızlı bir şekilde 

devam etmektedir. Karl Marx, feodalizmden kapitalizme geçişte incelediği ilkel 

birikim kuramını, 18. yüzyılın sonuna kadar farklı biçimlerde ortak olarak kullanılan 

arazilerin “çevrelenmesi” ya da farklı “zorlamalarla” çitlenmesi yoluyla sermaye 

birikiminin sağlanması olarak oluşturmuştur. 1980’li yıllardan sonra yeni neo-liberal 

çitlemeler dönemi başlamış ve İnternet ile birlikte sermayenin yeniden üretimi 

başlamış ve bir müşterek alan olan İnternet’i çitleme arzuları yoğunlaşmıştır. İletişim 

ve İnternet teknolojililerinin gelişimiyle artı-değer üretiminin nasıl ve ne şekilde 

gerçekleştiği üzerine çalışmalar da yoğunlaşmaktadır. Yaşadığımız bu “bilişim 

dönemi”nde de, yeniden üretilen ilişkiler ve yeniden biçimlenen tüketim ilişkileri 

ortaya çıkmıştır. O halde, ilk(el) birikim, kapitalist üretim biçiminin çıkış noktasıysa 

şayet, bu, günümüz geç kapitalizmindeki sermaye birikim süreçlerini anlamak 

açısından bize nasıl fayda sağlayabilir?
81
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Mülksüzleştirerek birikim, kendisini kamusal varlıkların özelleştirilmesi –

ortak mallara el konulması- yoluyla gösterir. Bu özelleştirmeler, doğal 

kaynaklardan (su, toprak, hava) tutun da, altyapı hizmetlerini (toplu taşıma, 

telekomünikasyon, enerji kaynakları), sosyal hizmetleri, eğitimi, kamu 

kurumlarını, sosyal konutları, savaşı ve buna benzer daha nice şeyi, kısaca, 

şimdiye kadar sermaye dolaşımına dahil edilmemiş her şeyi kapsar. Dahası, 

bilgi ve genetik materyaller gibi maddi olmayan varlıkların ve yeniden üretim 

süreçlerinin özelleştirilmesi de söz konusudur. Daha önce ortak mallar, 

kamusal hizmetler, ulusal çıkar vesaire şeklinde düşünüldükleri için sermaye 

dolaşımının dışında tutulan bu alanların tümüne, kapitalizmin neoliberal 

modeli içinde farklı derecelerde el konulur. Bunlar, sermaye dolaşımına 

eklenerek, kapitalist mülkiyet ilişkileri içine dahil edilirler. Böylece toplumda, 

kişilerin sosyal ilişkilerini de dönüştürürler.
82

 

İnternette ne bildiğimiz anlamıyla coğrafya ne de toplumsal cinsiyet biçimleri vardır. 

Türkiye’de, bilişim konuları ne zaman bürokratlar tarafından konuşulsa hep 

rakamlardan ve internet erişiminin nasıl gittikçe arttığından, sosyal ağlara dahil olan 

kullanıcı sayısının nasıl arttığından bahsedilir. Fakat dünyada internet erişimi 

bulunmayan 4.4 milyar insan vardır.
83

 Acaba çokuluslu büyük şirketlerin Afrika 

kıtasına yaptığı internet yatırımları, burada insanları “erişilebilir” kılıp, onları 

sermayenin yeniden üretim alanına çekmek ve emeklerini, tıpkı Hint ya da Çinli 

gençler gibi sömürmek midir? İletişim alanındaki özelleştirme ve finansallaşma, 

devlet yönetimlerinin merkezileşmesi ve otoriterleşmesine paralel olarak iletişimin 

tekelleşmesini ve sermayenin uzamsal olarak merkezileşmesini
84

 getirir. Burada, 

protestolar zamanında Mısır hükümetinin 27-28 Ocak tarihlerinde, cep telefonlarının 

mesajlaşma hizmetlerini ve interneti neredeyse tamamen engellemesini hatırlamakta 

fayda var. Sosyolog Charles Tilly
85

, bazı dönemlerde, “bazı eylem biçimleri daha 

etkili ve işlevsel olabilir, bazı durumlarda da işlevsiz olabilir, fakat, eylem 

tekniklerinin, tarihin hangi dönemlerinde tekrar işlev kazanacağını bilemeyiz” 
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demiştir. Mısır örneğinde olduğu gibi, internete karşı yapılan saldırılarda, geleneksel 

yöntemlerin bir savunma ve erişme dürtüsü olarak karşımıza çıktığını hatırlamalıyız. 

Mısır’da ve daha birçok yerde, faks makineleri, amatör radyo, çevrimiçi modemler ve 

telefon hatları gibi geleneksel iletişim kanalları internetin engellenmesinin aşılmasına 

yardımcı oldu.
86

 Öte yandan, kamusal alanların öze sektöre aktarımı, planlı yaratılan 

gösterge ekonomik krizler ve devletin çoğu zaman şiddet eliyle sermayenin yeniden 

dağıtımına katkısı, yukarıda bahsettiğimiz Türkiye’deki yasalarla getiren İnternet 

kısıtlamalarını, tek elden iletişim yetkilerini ve erişim sağlayıcıları gibi birlikleri 

doğurur.  

Artık, ticari ve ticari olmayan içeriğin birbirinden ayrılamadığı internet ortamında, 

özellikle cep telefonlarıyla her an çevrimiçi olarak sürekli tüketici ve aynı zamanda 

üretici durumundaki izleyiciler konumuna ulaştık. Günümüzde bizden alınan emek ve 

yaratılan artı-değer, çevrimiçi durumlardaki tüm eylemlerimizin bütünüdür. İnfo-

emekçiler sadece hücreselleştirilmiş zamanlarının karşılığı olan ücreti alırlar, fakat 

tüm günleri bu tür üretime tabi kılınmıştır; her türlü iletişim gereçleri ile her daim 

hazır, “sürekli titreşim halinde ve müsait, bekleme halinde yayılmış bir beyin 

gibidirler.”
87

 El koyarak / zorla mülksüzleştirme ve sonra bizleri “alıcı” yerine koyup 

sermaye döngüsü içine sokma işlevi, Türkiye’deki HES’leşmede, kentsel yıkımlarda, 

Yırca’daki zeytinlik işgalinde, termik santral yapımlarında vs. görüldüğü gibi artık 

İnternet alanında da karşımıza çıkmaktadır. Ticari ve kişisel anlamda sürekli gözetim 

altında tutulmamız, verilerimizin, bizlere ait özel bilgilerin birtakım reklam 

firmalarına, devletlere ve şirketlere satılması, yaşı oldukça küçük çocukları kod 

yazmaya teşvik eden dev firmalar ve internetin bizlerle bütünleşen yapısı, bedava olan 

hizmetlerin zamanla ücretli hale gelmesi... Acaba bunlar yeni sömürü düzeni için bir 

alt yapı mı oluşturuyor? Kodlar ve kriptolojiyle ilgilenen insanların politik düzeyi 

önemlidir ve ileride sistemleri “kıracak” insanlar, bu bilişsel sömürüye direnen ve 

toplumsal mücadelelere bu anlamda katılan yazılımcılar, hackerlar, vb. gibi nitelikli 

insanlar olacaktır.   
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Bu artık bizim dünyamız... Elektronun ve devre anahtarlarının dünyası... 

Saniyede akıp giden veri birimlerinin güzelliği... Çıkar peşinde koşuşan 

açgözlülerin elinde olmasaydı; son derece ucuz olabilecek, zaten mevcut olan 

bir hizmeti para ödemeden kullanıyoruz. Bilgiyi arıyoruz. Ve sen bize suçlu 

diyorsun. Bizim ten rengimiz, milliyetimiz, dinsel bağlantılarımız yok. Ve sen 

bize suçlu diyorsun... Sen atom bombaları yapıyor, para için savaşlar 

çıkarıyor, hile yapıyor ve bizim tüm bunları kendi iyiliğimiz için yaptığına 

inandırmaya çalışarak yalan söylüyorsun... Suçum insanları söylediklerine ve 

düşündüklerine göre yargılamak, nasıl göründüklerine göre değil. Suçum 

sizden daha akıllı olmam ki, bu yüzden beni hiçbir zaman affetmeyeceksiniz. 

Ben bir hacker’ım ve bu benim manifestom. Bu bireyi durdurabilirsiniz, fakat 

hepimizi durduramazsınız. Hepsinden öte, hepimiz birbirimizin aynısıyız.
88

  

Fakat unuttukları bir şey var ki, internet ve ağ yapıları, bu şekilde mülkiyet altına 

alınabilecek bir şey değildir. İnterneti ve bilgiyi mülkiyeti altına almak isteyenlere 

karşı direniş, yer altında ve görünmez olsa da daima mevcuttur ve her an yerin 

üstünde görünme potansiyeline sahiptir.
89

 “Bir yaşam edinin, yaşam tarzı değil.”
90

 der 

Hakim Bey. Artık insanlar internetin, alternatif medyanın, ifade özgürlüğünün, 

toplumsal muhalefetin, gizliliğin, anonimliğin, şifrelemenin, dijital örgütlenmelerin ne 

olduğunun önemini, kısaca hayatlarının önemini ve buna olan tehditleri açıkça 

anlamış oldu. Ve biz, bu insanları birlikte hareket etmeye, çözümler üretmeye, 

mülkiyetsiz (ortak tabanlı) internetimizi –mesh network- kurmaya ve hayatımızı 

tekrar geri almaya çağırıyoruz. 
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