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Merhaba arkadaşlar. Bu sayımız da haziran ayı içinde 
sesin nereden geldiği hiç şüphe bırakmayacak bir şe-
kilde belli oldu. Ses gezi parkın dan geldi. Biraz kuvvetli 
bir sesti bu ses, neredeyse ülke sınırlarını zorlayarak 
aştı ve bu sesi tüm dünya duydu. Bu güne kadar bah-
settiğimiz tekniklerin neredeyse hepsi sonuna kadar 
kullanıldı. Ses iletişimi için ana cihazlar da bulunan  mo-
dülasyonlar, son kullanıcılardaki ses cihazları vs. Sesin iyi 
gelme sebebi birazda alt yapının güçlü olması nede-
niyle olmadı mı sizce de ? Gezi parkının siyasi yönü,  
demokrasiyi benimsemiş ülkelerde son derece normal 
kabul edilen bir eylem şekli. Ülkemiz için şaşırtıcı olan 
1980 leri üniversite de yaşamış olan bir vatandaşınız 
olarak ölümler olmadan yapılan bu  protestoya inanın 
çok şaşırdım desem yalan olmayacak.İnsanların 100 lü 

sayılar da ölme ihtimalin den çok korktum tabi gene 
de ölenler olduğu için çok üzgünüm ölenlere de Allah 
Rahmet eylesin diyelim.  80 öncesinde okulumuz 
da bizde olaylara karışırdık. Olaylar derken de kendi 
adımıza doğru olan yönetim şekillerini savunma adına 
yaptığımız yürüyüşlerden bahsediyorum. Bu yazdı-
ğım yürüyüş  sadece bir yürüyüş den ibarettir. Belirli 
bir cadde seçilir o caddenin başında hızlıca toplanılır 
çevik kuvvet gelmeden hazırlanılır gecikilir ise enseniz 
de  direk polisin joplarını  ve askerin tüfek dipçikleri 
ensenizde hissedersiniz. Bunu okurken kolay ve zevkli 
bir düşünce ortamı yaratıyoruz belki ama yaşarken 
pek de keyifli olmuyordu inanın . Bazı arkadaşlar 
kaybolur bir daha haber alınamaz  onların adları du-
varlara yazılır aranır . Sonra bir daha yürüyüş böylece 
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demokrasi adına sosyal toplum adına her türlü fikrini 
benimsetmeye anlatmaya çalışan  gösterilerdi  bunlar 
. Kısa süreli gösterilerdi ama sayı olarak çok fazla idi. 
Bu gösteriler ve o anki yönetime karşı yapılan hare-
ketleri sadece biz bilirdik ve 1 tane de devlet yayın 
organı olan TRT gösterir veya radyosun da  söylerdi. 
TRT Radyosu ve TRT televizyonu da mevcut yönetimi 
desteklerdi. Neden destekliyor çünki TRT Gn.Md. Yö-
netim tarafından tayin ediliyordu. Dolayısı ile muhale-
feti destekleyecek ya da kendi yönetimini eleştirecek 
yayınlar yapmazdı. Şimdi o zaman ki halka bakalım TRT 
ile sadece ses ve görüntü iletişiminde büyük şehirlerde 
neler olmuş diye ne varsa bunun ile ilgili tüm haberler  
en ücra köylere kadar bu TRT  yayınlarına inanılırdı. 

Şimdi durum farklı hem  iktidar hem de muhalefet,  
yaptığı  her şey den  anında tüm ülkede haberdar olu-
nuyor. Data alt yapısının teknik kuvveti ne kadar güçlü 
ise demokrasi veya halkın inandığı yönetim şekli o 
kadar destekleniyor. Hatta çekilen bir fotoğraf yabancı 
bir ülkenin parlamentosun da destek buluyor ve başka 
bir kıtada o ülkenin bayrakları taşınarak  o ülkenin 
kendi gösterileri yapılabiliyor. Bura da  kötü olan nedir? 
Provakasyon onlarda aynı teknolojiyi kullanıyorlar o 
zaman istenmeyen bir yığın olaylar söz konusu oluyor.
Teknoloji düşünemediği için kime hizmet ettiğini 
bilemiyor. 

Şimdi teknolojideki ses basit bir kömür ve elektrik 
sinyalinden diğer tarafa zar zor giderken dev alt yapılar 
inşa edildi , Kranportörler icad edildi, ısdn konuşmalar 
başladı  direkler dikildi, uydular fırlatıldı, gelinen son 
noktaya bakarsak tüm bunlar halkın anında kendisin-
den bahsedebilmesi ve bu benimsediğini yayabilmesini 
sağladı . Teknolojiye dikkat ederseniz insanları birbirine 
bağlıyor ve insanların olayların  bir tarafın da  olmasını 
sağlıyor. Bir taraf  olmasını sağlıyor dedik  çünkü her 
tarafın tüm düşüncelerini ve amaçlarını teknoloji sa-
yesinde olan bir rekabet içerisin de insanlara yayılıyor. 
Gezi Parkı direnişi için teknolojiyi kaldırırsak ilk olması 
gereken şey nedir?,bence bir ”LİDER” gerekli .  Bir 
lider olmalı  ve insanların ortak inandığı şeyleri  bağı-
rarak herkesin olduğu bir ortamda seslenmeli  . Şimdi 
teknolojinin kullanıldığı ortama bakalım. Herkes ortak 
düşüncesini twetter,  fecebook gibi sosyal medya da 
paylaşıyor.Ortak neden direk  olarak  da, istatistik-
sel olarak da, kimin kaç kişinin ne dediğini, ne kadar 
beğendiğini, anında görüyor ve kendisi de aynı fikirde 
ise direk o olayın içine girebiliyor.Bunu iktidar da mu-
halefette aynı oranda takip edebiliyor hatta güvenlik 
güçleri bile takip edebiliyor.  Bazı Muhalefet bakıyor 
paylaşılan konular, beğeniler, katılımcılar hatta katılım-
cıların eğitim seviyeleri oturdukları semtlere kadar her 
şeyi herkes görebiliyor. Muhalefet demiştik . Hemen 
diyor ki bu konunun bizim ile hiçbir alakası yok ne 
inançlarımıza nede tercihlerimize uyan bir konu değil 
biz dışarıda kalalım diye tercihlerini dile getirebiliyorlar 
ve anında taraftarları ile paylaşabiliyorlar.Teknoloji iyi 
durumda ve engellenmiyor ise.  Aksi halde bir ön-
ceki gibi eski ve eksik teknoloji ile olsaydı bu durum 

Teknolojiyi iyi kullananların seçtiği bu görsel  
Guy Fawkes  (Guido Fawkes 13 Nisan 1570 – 
31 Ocak 1606)adında bir İngiliz direnişçiye aittir. 
Fawkes parlamento binasının altında dolu barut 
fıçıları ile yakalanmasının sonucun da  idam 
edilmiştir. “Bkz internet google”
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İktidarın gösterdikleri doğrultusunda bilgilenecekler di. 
Buna karşı hareket ise kendisini ilgilendirsin veya ilgi-
lendirmesin düşüncesinin neresinde olursa olsun direk 
eylem ve müdahale için taraftarları sokağa çıkacaktı. 
Bu olay da bunun çok güzel örnekleri oldu hatırlarsa-
nız bir parti bu konu bizi direk ilgilendirmiyor düşün-
cesi ile herhangi bir şekilde taraf olmadı. Şimdi gerçek 
den doğru düşünelim  kötü bir teknoloji ile tüm siyasi 
görüşler bir taraf olarak sokak da olsaydı ne olurdu.? 
Teknoloji ile herkes  anında doğru bilgilendiriliyor. İlk 
önce bilgiyi kendi taraftarı olduğu yakın çevresinden 
alıyor,  teknolojiyi burada kullanıyor hiç beklemeden 
diğer tarafında bilgisine onların yayın yaptığı portlar-
dan denetliyor. Hatta bilmem  ne semtinde bilmem 
ne yokuşunda eylemci olarak az kaldık lütfen destek 
istiyoruz bile deniliyor, inanılır gibi değil Eskiden sadece 
güvenlik güçleri yapabiliyordu bu çağırıları . Şimdi bu 
teknolojiye baktığımızda o tuşların üzerinden akıp 
giden parmaklarımıza baktığımız da  her şeyin kontrol 
altında olduğunu görebiliyoruz ne istiyoruz istediğimi-
zin neresindeyiz daha neler  isteyebiliriz. İşte size bir 
liderin liderlik edeceği sorular ve yönlendirmeler. Artık 
liderimiz teknoloji  ses nerden geliyorsa oraya bakı-
yoruz ve kararımızı o anda veriyoruz. Değerli okuyu-
cularım  gezi parkı için yazacaklarım benden bu kadar. 
Umarım herkes istediğine kavuşur aman ölümler ve 
sakatlanmaların olmamasını gönülden istiyorum. 
Her şey hız ile ilgili, hep yazıyordum “daha da hızlısı” 
işte anlatmak istediğim gezi parkın da ortada. Yaşı 30 
ile başlayanlar kesin anlamayacaklardır .Bu gezi par-
kı direnişi çok hızlı bir şekilde başladı ve sanıyorum 
bitiyor bu yazıyı okumaya başladığınızda da biraz daha 
küllenmiş olacaktır eminim. 80 öncesinde böyle bir 
eylem sanıyorum 6 ayda anca organize edilirdi. Eylem 
sırasında zaten ağaç falan kalmadığı gibi yapılması 
düşünülen bina da protesto edilen bina da veya  her 
ne ise o yapının da temel atma safhasına bir şekil-
de gelinirdi. Temel safhasında kalan inşaat da taş ve 
demirler olaylar anında dağıtılır resmen ölümüne kanlı 
bir şekilde savaşılır arkasından da hurdacılar bunları 
toplar mahallelerinde de yeni zenginler olarak yaşar-
lardı.Gaza kızabilirsiniz ama bence arada bir kalkan 
olarak güvenlik görevlilerini ve direnişçilerin kafa 
kafaya gelmesini engelledi.Eğer çok yakın temas ile bir 
arbede olsaydı bir taraf diğer tarafa el ile ulaşabileceği 
bir mesafeye girecek ve elindeki cisimleri kesinlikle 
birbirlerine vuracaklardı.

Gaz da eylemler için yeni bir teknoloji ileri  ülkelerde 
bunun için kullanıyorlar burada bunu da anladım . 
Derseniz ki  gerçekten gaz işi doğru mu? bu sorunun 
yanıtı sayılar ve kullanım şekli ile doğru orantılı derim 
.Neyse ,  Teknolojimiz de arada bir gaza geliyor aman 
siz gaza gelmeyin.Teknoloji daha da hızlandıkça bu tip 
eylemlere daha çabuk kara veriliyor ve daha çabuk 
bir reaksiyon alınıyor. Arkasından da hemen taraftarlar 
toplanıyor. Belki de provakatörlerin de daha çok işine 
geliyor eskiden olayların içinde fiilen bulunması ve 
bir çok yerde birçok provakatörün bulunması  gere-
kirken şimdi elektronik ortam sayesinde oturdukları 
yerden hiçbir risk almadan yapıyor da olabilirler. Bu 
yönünü bilemem ama artık her şey çok hızlı oluyor 
ve yaşanıyor. Bu eylemler haklı olduğu sürece olmalı 
insanlar düşüncelerini paylaşacak ve kendini dinleyecek 
ortamlar oluşturmalı demokrasiye ve özgürlüğe inan-
malı. Bunların gerçek seçim yeri de beğenmesek de  
oy  sandıklarıdır. Oyların sınırlarını da insan haklarının 
başladığı yere kadar olduğunu da biliyorsak o zaman 
sorun yoktur. Demokratik seçimlerin başı boş bıra-
kılmaması teknolojinin gerçek den doğru kullanılarak 
demokrasiyi desteklemesi gerekir. 

Bir söz vardır “insanlar layık oldukları şekilde 
yönetilirler” ve “oy kullanan değil oyu sayan önemli dir” 
değerli teknoloji dostları teknolojinizi akıllıca kullanın. 
Kalın sağlacakla...

Ne yaparsanız yapın sonun da teknolojinin oyunu 
olmak dan  kaçamıyorsunuz .
 Teknolojiyi kullanırken çok dikkat edelim 
oynayalım ama  oyuncağı olmayalım 
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