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Ayaklanmalar, İnternet ve sosyal medyanın “devrim”i mi?
Tunus’ta genç bilgisayar mühendisinin kendini yakmasıyla 
başlayıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yayılan protesto 
gösterileri, İnternet ve sosyal paylaşım sitelerinin gücünü 
gösterdi. 
Aslıhan Bozkurt

D ünya, 2010’un son günlerinde Tunus’ta başlayıp sadece bu ülkeyle sınırlı 
kalmayıp “domino etkisi” gibi Kuzey Afrika ile Ortadoğu ülkelerine yayılan 
ayaklanmalara ve İnternet’in kitleleri organize etmedeki etkinliğine tanık oldu. 

Özellikle gençler, İnternet ortamında kurdukları ortak iletişim ağlarıyla hızla haberleşip 
birlik oluşturabileceklerini dünyaya gösterdiler. 
İki yıl önce İran seçimlerinin ardından başlayan muhalif gösterilerde ilk kez etkili şekilde 
kullanılan İnternet ve sosyal ağlar, özellikle Tunus ve Mısır’daki gösterilerin de ortak 
noktası oldu. Ortadoğu’da iktidar değişikliklerine yol açan ayaklanmalar, kimilerine göre, 
sosyal medyanın ilk devrimi olarak tarihe geçti. Gösteriler, Facebook, Twitter, Youtube 
ve Dailymotion gibi sosyal paylaşım sitelerinin gücünü ortaya koydu. Çünkü gerek Tunus 
gerekse Mısır’da, “karizmatik bir muhalif lider”, kitleleri sürüklemedi. Farklı coğrafi 
bölgele ve farklı sosyal kesimlerden insanlar, tek tek sessizce sosyal ağa girip, örgütlendi. 
Ve aynı anda sokağa çıktı.
Her şey, Tunus’ta 26 yaşındaki bilgisayar mühendisi olan ve manavcılık yapan Muhammed 
Buozini’nin kendini yakmasıyla başladı. Tunus karıştı, halk ayaklandı ve darbeyle iktidara 
gelen Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin 23 yıllık diktatörlüğü 28 günde devrildi.  
Olayların devlet Başkanı ve eşinin yolsuzluk belgelerinin Wikileaks’ta açıklanmasına denk 
düşmesi ise “Wikileaks ilk kurbanını mı verdi?” sorusunu akıllara getirdi. 

Ardından Mısır’da ülkeyi 30 yıldır yöneten Hüsnü Mübarek’i koltuğundan eden ayaklanma 
yaşandı. Gösteri günü olarak, resmi tatil ilan edilen “Polis Günü” seçildi ve Facebook ve 
Twitter hesaplarından “sokağa dökülün” sözüne, 90 bin kişi olumlu yanıt verdi. Ve 1977’den 
bu yana en büyük gösteride binlerce kişi iktidara karşı sokağa döküldü. Mısır’da hükümet, 
önce özellikle Twitter ve Facebook gibi sosyal medya ağlarını yasakladı. Sonra da İnternet’e 
erişimi tamamen engelledi. Göstericiler cep telefonlarından SMS’le örgütlendiler. Bunun 
üzerine cep telefonları da kesildi. Bu arada Mısır’da hükümetin uyguladığı İnternet 
erişim yasağı karşısında alternatif yöntemler geliştirildi. Google, Mısırlıların ülkedeki 
İnternet engellemesine takılmadan cep telefonu aracılığıyla Twitter üzerinden mesaj 
gönderebilmelerini sağlayacak bir sistem kurmak üzere işbirliği yaptığını açıkladı. 
Ayaklanmalarda sosyal medya ve Wikileaks’in etkisi tartışma yarattı. Kimilerine göre halk, 
Wikileaks belgelerinde hükümetin yolsuzluklara bulaştığını gördü ve sosyal paylaşım 
siteleri aracılığıyla örgütlendi. Kimi uzmanlar ise İnternet’in, ezilen halkın örgütlenmesine 
katkıda bulunsa da kitlesel bir hareket yaratamayacağı görüşünde. İran, Mısır gibi 
ülkelerdeki sansür, blog yazarlarının yargılanması ayaklanmaları tetiklediği söylenebilir. 
Ancak, devrimin birçok etmeni bulunuyor ve İnternet bunlardan yalnızca biri. 
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Sosyal medyanın toplumsal hareketlerdeki rolü 
Tarihçi, siyaset bilimci ve Ortadoğu uzmanı Hamit Bozarslan, “Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi” adlı 
yeni kitabında, devrimin öncüsünün, hareket yeteneğini İnternet’ten alan siber halk ordusu 
olduğunu belirtiyor.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Akgül ise, İnternet’in devrimsel bir değişim olduğunu anımsatıp Tunus ve Mısır’da yaşanan 
olayların paylaşım sitelerini, dolayısıyla İnternet’in gücünü kanıtladığını dile getirdi. Akgül, 
“Çok az insan iyi örgütlü olarak bütün dünyaya ulaşabiliyor. İnternet’in içinde olanlar bile ileriyi 
göremiyorlar. İnternet devrimsel bir değişim. Bu değişim birilerini rahatsız ediyor, onları sıkıntıya 
sokuyor” dedi.

Galatasaray Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Blogger Base ve Nublu’nun ev sahipliğinde 7-11 
Şubat 2011 tarihleri arasında yapılan “Sosyal Medya Hafta”sındaki panellerden birinde, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’da yaşanan ayaklanmalar ele alındı.  Haberturk’ten Kemal Pehlivanoğlu’nun 
haberine göre, bu panelde kimilerinin “dijital devrim” olarak gördüğü kimilerinin ise kuşkuyla 
yaklaştığı halk ayaklanmalarında sosyal medyanın toplumsal hareketlerdeki rolü masaya yatırıldı.
Örneklerinin gelecek yıllarda giderek çoğaldığını göreceğimiz bu tip olaylarda sosyal medyanın, 
dijital aktivizmin rolü üzerine iyimseler ve kuşkucular arasında ciddi tartışmalara şahit olacağız 
gibi.  
Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku öğretim üyesi Özgür Uçkan, “sosyal medya ve 
muhalefet”e yaklaşımda şüpheciler ve iyimserler olarak ikiye bölünmüş akademisyen camiası 
içinde, sosyal medyanın güçlü bir muhalefet oluşturabildiğini savunuyor.
Uçkan,  “Mısır’da İnternet’in kapatılmasından sonra, beş gün içersinde 300 kişi öldü, 1500 kişi 
de yaralandı. Resmi rakamlara göre zarar 5 milyon dolara ulaştı, gayri resmi olarak ise zararın 
300-600 milyon dolar arasında olması bekleniyor. İnternet geri geldiğinde artık olayların seyri 
değişmişti” diyerek İnternet ve sosyal medyanın Mısır’daki olaylardaki aktif rolüne ve ciddi 
rahatsızlık uyandırdığına parmak basıyor.

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr Aslı Tunç ise, sosyal medya ülkelere demokrasi 
getiriyor lafına şüpheyle ya da ihtiyatla yaklaşılmasından yana olanlardan. Eski İngiliz politikacı 
Gordon Brow’’un “Twitter çağına denk gelseydi, Ruanda katliamı olmazdı” lafı ona göre abartılı.

Türkiye’deki az sayıdaki bilişim hukukçularından Ceyda Cimilli Akaydın da olayların değerlendiriliş, 
sosyal medya söylemi üzerinden hikâye ediliş biçimini fazla “batılı” buluyor ve ekliyor: “Gençliğinde 
çok fazla provakasyona gelmiş biri olarak, bu olaylardan, sosyal medyanın gücü söyleminden 
kuşku duyuyorum.”
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Twitter devrimleri mi?
İsmet Berkan
iberkan@hurriyet.com.tr 

Sosyal medyanın Tunus ve Mısır’daki halk 
isyanlarındaki rolü ilk günden beri çok 
konuşuluyor. İnsanlar sosyal medya yoluyla, 
daha çok da Twitter yoluyla seslerini duyuruyor, 
birbiriyle haberleşiyor. Biz de, buralarda 
yaşananları sosyal medya sayesinde anında 
takip edebiliyor, istersek tepki verebiliyoruz.
…

Bir sosyal medya araştırma sitesi olan Sysomos, 
Mısır’la ilişkili tweetleri analiz etmiş. İlginçtir, 
toplamda 52 milyon twitter kullanıcısının 
sadece 14 bin 642’sinin yaşadığı yer olarak 
Mısır, Yemen veya Tunus’tan birini gösterdiği 
ortaya çıkmış. (Böyle bir şart yok, Türkiyeli bir 
kullanıcı olup yaşadığınız yeri Mars gezegeni 
olarak gösterebilirsiniz, unutmayın.) Bu 14 bin 
642 kişinin de yüzde 88’i Mısır’dan.

Kullanıcılar, 16-23 Ocak haftasında toplam 122 bin 139 tweet atmışlar, Mısır, Yemen veya Tunus’la 
ilgili. Ama Mısır’da gösterilerin tırmandığı 24-30 Ocak haftasında bir anda tweet sayısı 1 milyon 
317 bin 233’e tırmanmış.
Sadece bu rakam bile sosyal medyanın o dönemde ne kadar yoğun kullanıldığını, pek çoğu için 
yegane haberleşme aracına dönüştüğünü kanıtlıyor zaten. 

Clinton: Genç nesil, yeni İnternet 
teknolojileriyle eski düzenleri tehdit 
ediyor  
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 4 Şubat 2011’de Münih’te gerçekleşen 47. Güvenlik 
Konferansı’nda Ortadoğu’da “mükemmel bir ayaklanma fırtınası” gerçekleştiğini açıklayarak 
“Yeni genç nesil, yeni İnternet teknolojileriyle eski düzenleri tehdit ediyor ve ABD’nin çok önem 
verdiği bölge güvenliğini sarsıyor. Mevcut sistemler devam ettirilemez hale geldi” dedi.

15 Şubat 2011’de Georgetown Üniversitesi’nde 
konuşan Clinton, İnternet’in hem siyasi, 
sosyal ve ekonomik değişimin katalizörü hem 
de bu değişimi durdurmak için bir araç olarak 
kullanılabileceğini anlattı ve İnternet’in 
21’nci yüzyılın kamusal alanı haline geldiğini 
söyledi. Özgür, açık, güvenli ve güvenilir bir 
İnternet için uluslararası işbirliği çağrısı 
yapan Clinton, ABD’nin İnternet aktivistleri 
ve muhaliflerle yan yana durmaya devam 
edeceğinin sözünü verdi. 

İnternet’in hem siyasi, sosyal ve 
ekonomik değişimin katalizörü hem de bu 
değişimi durdurmak için bir araç olarak 
kullanılabileceğini anlatan Clinton, İnternet’in 
21’nci yüzyılın kamusal alanı haline geldiğini 
söyledi. “Bu alandan yararlanmak için temel 
prensipleri, kuralları, desteklenmesi gereken 
davranışları tartışmalıyız” diyen Clinton, 
geçtiğimiz yıl benzer bir konuşma yaparak 
evrensel haklar ve özgürlüklerle ilgili bir 
temel çerçeve ortaya koyduğunu anımsattı.

İnternet aktivistlerine 25 milyon dolarlık yardım 

Clinton, 21 Şubat 2011’de yine aynı üniversitede,  görüşlerini İnternet üzerinden yayan 
muhaliflere teknoloji, araç ve eğitim yardımı yapacaklarını açıkladı. ABD’nin İnternet 
aktivistlerine yardım için 25 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı bildirildi.  
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Time: Teknoloji ve gençlik, umut oldu

Time dergisi, Ortadoğu’da yaşanan halk ayaklanmaları ile ilgili yayınladığı yorumda endişelerini 
dile getirirken teknoloji ve gençliğin umut olduğunu yazdı. Dergideki yorumda şu ifadeler yer aldı:
“Sicilya ve Fransa’da yaşanan 1848 Devrimi’nin ruhu, bugün Ortadoğu’da yaşananlara çok 
benziyordu. 1848’in sonu iyi olmadı ama bu kez her şey farklı olabilir. Bunun da iki sebebi var: 
Gençlik ve teknoloji.
Tunus ve Mısır’da yaşananların sebebinin Facebook olduğunu söylemek olayı fazla basitleştirmek 
anlamına gelebilir. Ancak teknolojinin bölge halklarının eğitilmesinde, bilgilenmesinde ve 
dünyayla bağlantılarının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığı yadsınamaz.

…

Bu tür gelişmeler 
devletleri zayıflatır, 
bireyleri güçlendirir. 
Eski günlerde bilgi 
teknolojileri iktidardakilerin 
avantajınaydı çünkü sınırlı 
sayıdaydı. Bu yüzden 
1930’lu yıllarda devrimciler 
radyo istasyonlarını 
kontrol altına almaya 
çalışırdı. Böylece kitlelere 
ulaşabilirlerdi. Bugün 
teknolojiler o kadar çok ki 
kimse kontrol edemiyor. 
Bilginin yayılmasını önlemek 
isteyenlere kötü haber…”
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