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Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı başlatılan 
direniş ile doğanın simgesi olan ağaçlar 
demokrasinin de simgesi oldu. Ağaca sarılarak 
görüntü verenler aslında geleceklerine, ülkelerine, 
demokratik hak ve özgürlüklere sarılıyorlardı.

Yurdumun kendinden duyarlı medyası bu konuya da yeterince duyarlık göstermiş, 
yaşananları gerektiği kadar (!) paylaşmayı tercih etmiştir. Milyonlarca insanın dünyanın 
her yerinden destek verdiği eylemlerde polisin vatandaşına karşı takındığı orantısız güç 
içeren tavrı ise birkaç televizyon kanalı tarafından olduğu gibi paylaşılmıştır. Ülkemizde 

olup bitenleri yabancı basın yayın kuruluşları aracılığı ile öğrenmek ne kadar acı verici. 

İnternetin gücü, bilgiyi paylaşmanın gücü bir kez daha görüldü. Keşke içinde yaralanmalar, 
ölümler olmayan konularda bu gücü yaşayabilseydik.

Eylemler sırasında yaşananların paylaşılmasının engellenmesi için 3G bağlantısının kesildiği 
bilgisi sosyal medyaya yansıyınca, evindeki, iş yerindeki internet bağlantılarını herkese açanlar 
ile atılan gaz bombalarından etkilenenler için kendi mekanlarını açanlar ayrı tutulabilir mi?

Tahrir Meydanı’nda yaşananların sosyal ağlar ile tüm dünyaya duyurulması aklımıza geldi. 
Taksim, Tahrir olmaz. Umarım hükümetimiz duyarlı davranarak, polisi halkın üzerine 
sürmekten ve orantısız güç kullanmaktan vazgeçer. Her türlü şiddetin ve terörün zararlarını 
yıllardır yaşamış olan bu halk da şiddet ve terör tuzağının içine çekilmemiş olur.

İnternetin bu kadar yaygın ve etkili kullanıldığı ülkemizde yurttaşlarımız yaşananların ne 
kadarının farkında? İnterneti ve sosyal medyayı yalnızca oyun oynamak ve eğlence amacıyla 
bulunulan bir ortam olarak görenlerin sayısı nedir? Aile aboneliği olanlar da bu gelişmeleri 
izleyebiliyorlar mı?

“Televizyonlar hala daha magazin programlarını, harem dizilerini, güzellik 
yarışmalarını ve futbolcu transferlerini yayınlayadursun... / Tam bu sırada, 
Türkiye’de, sokaklarda, aslında neler oluyor?”

“2 hafta önce ve daha önce buldukları her fırsatta birbirine giren taraftar 
gruplarını bile birbirlerini ‘polisten kurtaracak’ kadar birleştiren bir olay 
varsa, bu olay tahmin edilenden çok daha büyüktür...”

“Tüp kaçağını çakmakla kontrol eden bir milleti biber gazıyla 
yıldırabileceğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. “

Bunlar sosyal medyadaki 
bazı mesajlar. Akıllı 
telefonu olan herkesin 
birer muhabir, 
kameraman olduğu bir 
dünyada olup bitenden 
habersiz kalmak 
olanaksız.
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