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on zamanlarda bir twitter f›rt›nas› es-
meye bafllad› Türkiye’de. F›rt›na 

de¤il adeta twitter efsanesi. Bir kaç y›l önce-
sine kadar facebook ile yat›p kalkanlar, bir
anda twitterc› oldular. Hani biraz daha zor-
lasak y›llar evvelinin asitçiler-heavy metalci-
ler uzlaflmaz çeliflkisine benzer radikal çat›fl-
malar›n ortaya ç›kmas› bile ihtimal dâhilin-
de. Sosyal a¤ kullan›c›lar› aras›ndaki ayr›-
m›n, muhafazakâr facebookçulara karfl›, 
yenilikçi twitterc›lar fleklini almas› iflten 
bile de¤il. Nedir peki twitter’› bu kadar 
popüler hale getiren? 

Önce tarihin de¤iflmeyen kural›yla baflla-
yal›m: Herkes en büyük de¤iflimlerin kendi
devrinde yap›ld›¤›n›, bundan sonra ise bu
kadar önemli de¤iflimlerin olmayaca¤›n› dü-
flünür. Bunun için önemli icatlardan sonra
sarfedilen, hayal gücünü zorlayan ifadelere
bakmak kâfi. Mesela iletiflim teknolojisi ala-
n›ndaki en büyük gaf, telefon icat edildi¤in-
de yap›lm›flt›: Oldukça sayg›de¤er bir tarihi
figür telefona atfen “iletiflimi art›ran bu ci-
hazdan sonra art›k dünyada savafl olamaya-
ca¤›n›” savunmufltu. Hem de Birinci Dünya
Savafl›’ndan çok az bir zaman önce. Asl›nda
benzerleri çok s›k bafl›m›za geliyor. Medya
tarihi ile biraz ilgilenenler internetin yayg›n-
laflmas› üzerine ç›kan yaz›lar› flöyle bir elden
geçirseler bu tür ibretlik yaz› bulma s›k›nt›s›
olmad›¤›n› görürler. 

90’lar›n ikinci yar›s› Türk akademisinde
de “internetin geliflmesinin burjuva kamusal
alan›na etkisi” ya da “internet ve demokrasi-
nin alan›n›n geniflletilmesi” tarz› “akade-
mik” yaz›lar epey oyalad› birçok kifliyi. An-
cak o zaman da telefonla ilgili malum ifade
as›l›yd› tarihin sayfalar›nda.

Tarih konusundaki problemini görme-
yenler, tarihi, Hoca Nasrettin’in istihzai bir
flekilde “dünyan›n merkezi aya¤›m› bast›-
¤›m yer, inanmayan ölçsün” ifadesindeki 
gibi kendi do¤duklar› günden bafllatanlar,
kendi dönemlerini istisnai sayarak, Hannah
Arendt’in akademik bir kavramsallaflt›rma
ile  “insanl›k durumu”, bizim fani dilimizde
ise “insanl›k hali” fleklinde ifade buyurdu-

¤umuz halleri inkar etmekten çekinmezler.
Tarihi kendileri ile bafllatmayan bizler ise,
böylelerinin hep olaca¤›n› bilerek, en fazla
b›y›k alt›ndan gülerek moda konunun yat›fl-
mas›n› bekleyece¤iz. ‹nternet devriminde,
telgrafta ya da telefonda yapt›¤›m›z gibi.
Telgraf twittera karfl›

Bu girizgâhtan sonra ise hemen bir kaç
ayr›m yapmakta fayda var. Elbette telefon
ya da telgraf gibi icatlar ile twitter ya da fa-
cebook aras›nda temel bir fark var: ‹lk grup-
takiler birer cihaz iken, ikinci gruptakiler bi-
rer bilgisayar program›. ‹lk bak›flta önemsiz
gibi görünse de, bu ayr›m› yapmak analiz
aç›s›ndan son derece mühim. Cihaz ya da
alet maddi varl›¤› ile gündelik yaflam›n ör-
gütlenmesini derinden etkileyip, teknolojik
katk›lar› ile hayat›m›za “maddi” etkilerde
bulunurken, bilgisayar programlar› daha
yüzeysel, dar ve zamanla s›n›rl› bir etkide
bulunurlar. fiöyle ki: Telgraf›n icad› dünya
imparatorluklar›n›n yönetim tecrübesini et-
kileyerek, co¤rafyan›n tecrübe edilme biçi-
mini de¤ifltirmiflti. Art›k haber fiziksel düz-
lemde insan, hayvan ya da tafl›t h›z›ndan da-
ha farkl› bir h›zda yol alabiliyordu. 

Bu etki zaman-mekan s›k›flmas›ndan bü-
rokrasinin karakterinin de¤iflimine, yöneti-
flim tekniklerinden modern gazetecili¤in do-
¤ufluna, flive ve yerel a¤›zlar›n standartlafl-
mas›ndan ulusal dillerin kurumsallaflmas›na
kadar bir çok toplumsal etkiye yol açm›flt›.
Telgraf ya da benzer icatlar bu anlam›yla bi-
reyin dünya ile, bedenin zihin ile, imparator-
lu¤un mekan ile, elin göz ile, dilin yaz› ile
iliflkisini de¤ifltirdi. Bunlar› neolitik devrimle
karfl›laflt›rmad›¤›m›z sürece, önemli de¤iflik-
likler oldu¤unu itiraf etmek zor olmasa ge-
rek. Twitter ya da Facebook gibi bilgisayar
programlar›n› de¤il bu düzeyde, daha az
düzeyde dahi radikal de¤iflim yaratan icatlar
olarak görmek adil bir davran›fl olmasa ge-
rek. Bu elbette bu tür programlar›n›n etkisiz
oldu¤u anlam›na gelmez. Zira facebook’un
hem mahremiyetin kapsam› anlam›nda hem
de istihbarat anlam›nda önemli etkileri oldu.

Hayat›n en mahrem alanlar›n› “dostlara”
açarak, asl›nda mahremiyet ile kamusall›k
aras›ndaki ayr›m› epeyce de¤ifltirdi. Bu ne-
denle bazen teflhircilikle-mahremiyet aras›n-
daki s›n›r mu¤lâklaflt›. Twitter’›n da bu aç›-
dan önemli etkisinden bahsetmek mümkün:
Twitter sayesinde gevezeli¤in ve bofl laf›n
tan›m› de¤iflti.Bu haliyle cihaz ya da aletlerin

icad› derin izler yarat›p, yönetim tekniklerini
de¤ifltirirken, ikinci tür de¤iflimler ise daha
çok gündelik hayat›m›zdaki baz› tecrübeleri
k›smen etkiler ya da de¤ifltirir. 

Mesela telgraf devlet ayg›t›n›n co¤rafya
alg›s›n› zorlarken, facebook en fazla foto¤raf
alg›m›z› de¤ifltirir (Art›k gündelik dile giren
“Facebook’luk foto¤raf” ifadesi bunun en
güzel ifadesi). Elbette McLuhanc› bir tekno-
lojik determinizme teslim olmamak gerekse
de, ilki dünyan›n yeniden organizasyonuna
yol açarken, ikincisi çok daha yüzeysel ve s›-
n›rl› etkiler yarat›r. ‹lki kendisini kabul etme-
yenleri de, yol açt›¤› radikal dönüflümler do-
lay›s›yla uzun vadede etkilese de, ikincisin-
den kaç›fl mümkündür (Bu en veciz flekilde
Recep ‹vedik’in “Facebook ameleye düflmüfl
ben art›k ç›k›yom” ifadesinde görülebilir). ‹l-
ki daha maddi kültür temelli ele al›nmas›
gereken bir tecrübe iken, ikincisi çok zorlar-
sak fenomenolojik bir tecrübe, hatta bunun
karikatürü mesabesindedir.
Obama efsanesinde rolü var

Peki, hal böyleyken nas›l oluyor da twit-
ter efsanesi bir anda ortal›¤› kas›p kavuru-
yor? Asl›nda meselenin önemli bir efsane
boyutu var gerçekten de: Obama efsanesi. 

2008 y›l›n› kas›p kavuran Obama efsane-
sinin twitter’›n yayg›nlaflmas›nda, dahas›
twitter’›n öneminin abart›lmas›nda önemli
bir pay› var. ABD baflkanl›k yar›fl›na sürpriz
isim olarak giren Obama, özellikle taban ör-
gütlenmesinde son derece ciddi aç›l›mlar
sa¤lad›. Bu aç›l›mlar aras›nda ABD seçim
sisteminde son derece önemli olan s›radan
vatandafltan al›nan düflük ba¤›fllar›n topar-
lanmas›, seçimin kaderini etkileyecek kadar
önemliydi. Obama’y› ABD’nin güçlü isim ve
kurumlar› kabul edene kadar bu dayan›flma
ayakta tutmufltu. Bu ba¤›fl sisteminin kurul-
mas›nda ise baflta facebook ve twitter gibi
sosyal paylafl›m siteleri olmak üzere sair ye-
nilikler kullan›lm›flt›. Bu yeni yöntemler
ABD akademi ve medyas›nda her an teori-
lefltirmeye alesta hazirun taraf›ndan tabiri
caizse sömürülerek, bir anda internet efsane-
sine dönüfltürüldü. Oysa Obama’n›n kazan-
mas›nda mali krizden, ABD müesses niza-
m›n›n r›zas›na, seçmenin sand›k bafl›na ta-
fl›nmas›ndan mahalle örgütlenmelerine ve

sair flirketlerin ittifak›na kadar birçok önemli
etken varken, bu yenilikler belki bir ad›m
öne geçmesine yarar sa¤lam›flt› sadece. An-
cak konu böyle de¤il de internet devriminin
sosyal paylafl›m stratejileri ad› alt›nda yeni-
den yarat›lmas›yla sonuçland›. Mizac› itiba-
riyle uzun aç›klamalara de¤il, hap izahlara,
k›saltmalara ve sloganlara yatk›n ABD ka-
muoyu da bu yaklafl›m› samimiyetle benim-
semekten çekinmedi. Bu geliflmelerin yan›
s›ra ABD D›fliflleri Bakanl›¤› da Obama’n›n
baflar›s›n›n kesinleflmesinin ard›ndan, halka
aç›lma, müttefik ülkelerin halklar›yla do¤ru-
dan temas kurma, kendini ve ABD politika-
lar›na halka do¤rudan tan›tma faaliyetlerini,
yani kamu diplomasisi faaliyetlerini yeniden
ele ald›. Obama’n›n sosyal a¤ program›nda-
ki baflar›s›n›, ABD’nin kendini tan›tma faali-
yetlerinde kullanmak isteyen bakanl›k bu
yeni yaklafl›mda twitter’a önemli bir yer ver-
di. Bu yeni yaklafl›m da “Kamu Diplomasisi
2.0” ad›yla yayg›nl›k kazand›.  

Twitter efsanesinde ikinci bir siyasi boyut
daha var: ‹ran seçimleri. ‹ran’da bu y›l›n Ha-
ziran ay›nda yap›lan cumhurbaflkanl›¤› se-
çimlerinde Mahmut Ahmedinecat’a muhalif
kesimler, seçimlere haz›rlan›rken de, ancak
özellikle seçimler sonras›nda twitter’› aktif
olarak kulland›. Seçimlerin ar›ndan yaflanan
fliddet olaylar›n›n, normal medya üzerindeki
kontrol nedeniyle twitter arac›l›¤› ile yay›l-
mas›, twitter üzerinden protesto gruplar›n›n
kurulup organize edilmesi twitter’› bir anda
önemli bir program haline getirdi. 
Twitter özgürlefltiriyor!

Bu serüven ‹ran’›n twitter’a eriflimi engel-
lemeye çal›flmas›, ABD’nin ise twitter’› özel-
likle ‹ran’da yayg›nlaflt›rmak istemesi ile bir
baflka mücadele alan› daha yaratt›. ABD D›-
fliflleri Bakanl›¤›’n›n twitter’›n protestolarda
önemli bir yer tuttu¤u de¤erlendirmesi ile
protestolar› engeller kayg›s›yla Twitter’dan
o döneme rastgelen ola¤an bak›m uygula-
mas›n› ertelemesini istedi. 

Böylece twitter bir anda normal bir prog-
ram olmaktan ç›karak “özgürlefltiren med-
ya” kategorisine girdi. ‹ran’daki muhalefetin
iç dinamiklerinden sosyal problemlere,
‹ran’daki fiah’a karfl› devrim mücadelesinde
medyan›n kullan›lmas›ndan mali krize ka-
dar tüm tarihsel ve toplumsal geliflmeleri
paranteze alan, ‹ran’daki muhalefeti adeta

Ortado¤u ve Karadeniz’deki renkli devrim-
ler kategorisine sokarak bir “Twitter Devri-
mi”’ne çeviren yaklafl›mlar revaç buldu.
Ciddi bir analizden uzak bu tür yaklafl›mlar,
‹ran’daki protestolar›n kredisini twitter’a ç›-
karmaktan çekinmedi. 
Gevezeli¤in niteli¤i de¤ifliyor

Twitter›n bu haliyle popüler olmas›nda
yukar›da bahsetti¤imiz siyasi yat›r›m›n ol-
dukça büyük bir etkisi var. Ancak elbette
mesele sadece bundan ibaret de¤il. Twitter
kullan›m› üzerine A¤ustos 2009’da bir çal›fl-
ma yapan piyasa araflt›rma ve dan›flmanl›k
flirketi Pear Analytics’e göre twitter’da yer
alan bafll›klar›n ya da kendi diliyle söylersek
tweet’lerin yüzde 40’› laf-› güzaftan ibaret-
mifl. ‹kinci s›rada yer alan kullan›m amac›
ise muhabbet: Yüzde 37. Geri kalan kulla-
n›m ise kendi reklam›n› yapma, reklam ve
haberden olufluyor. Araflt›rman›n bir di¤er
ilginç sonucu ise twitter’›n güvenli bulun-
mad›¤› için 20 yafl alt› gençler taraf›ndan ter-
cih edilmedi¤i fleklinde. Bu araflt›rma sonuç-
lar› asl›nda Türkiye’de neden twitter efsane-
sinin bu kadar çabuk yer tuttu¤unu gösteri-
yor. Türkiye’de ne ABD tarz› bir kamu dip-
lomasi hamlesine, ne ‹ran’daki gibi bir
“Twitter Devrimi”’ne, ne de Obama kam-
panyas›ndaki gibi bir siyasi propaganda
hamlesine flahit olmad›k. 

Twitter üzerine yak›n zamanda yaflad›¤›-
m›z tart›flmalar›n neredeyse tamam› özel ha-
yat, dedikodu ve laf-› güzaf içerikliydi. Bu
haliyle de twitter’›n kullan›m› Pear Analy-
tics’in araflt›rmas› ile paralellik arzeden bir
çizgi gösteriyor: Laf-› güzaf ve muhabbet. 

Bunda da yanl›fl olan bir fley yok özsel
olarak. Ancak problem galiba biraz da bu
dedikodu ihtiyac›n›n perdelenmesinden, laf-
› güzafa k›l›f bulma, bofl laftan özgürlük ef-
sanesi yaratma çabas›ndan kaynaklan›yor.
Oysa twitter asl›nda dedikodunun karakteri-
nin de¤iflmesi, polemik standartlar›n›n fark-
l›laflmas›, gevezeli¤in tarz ve fleklinin de¤ifl-
mesi anlam›nda analize de¤er bir program. 

nuhyilmaz@gmail.com
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Obama’n›n seçim
baflar›s›na, ‹ran se-

çimlerinde muhale-
fetin sesinin duyul-

mas›na katk›s› ve fa-
cebook’un papucu-
nu dama atmas›yla

duyduk twitter’›n
ad›n›. ‹nternet dev-

riminin çocuklar› fa-
ceebok’tan sonra

flimdi twitter üzerin-
den yaz›fl›yor. Face-

book pazara düfl-
müfl diyenler twit-
ter’› tercih ediyor.

S

Facebook’la arkadafl›n› bul
twitter’la devrim yap! 
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