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ve gençlik Bizim kuşak” yetmiş dokuz kuşağı” olarak anıldı bizden öncekilere ise “altmış 
sekiz kuşağı” deniyordu. Bu iki kuşak, gerçekten çok büyük zorluklardan geçtiği 
için tüm dinamiklerinde kendisi tarafından temsil edildiğine inandı ve düşünsel 
yapısını ona göre şekillendirdi. Bu şekillenme birtakım saplantıların doğmasına 
neden oldu. Şimdi bu saplantılara teker teker bakalım:

Saplantı 1: Şimdiki gençliğin dikkate alınacak bir entelektüel birikimi yoktur.
Bizim kuşaklar çocuklarına bakıyor ve şöyle bir yorum yapıyorlardı: “Bunların, bilgisayar 
başından kalktıkları yok ya oyun oynuyor ya da bilgisayarda birileri ile yazışıyorlar 
okumaya bir dakika vakitleri kalmıyor nasıl olurda entelektüel bir birikime sahip 
olurlar.”
Oysa onlar da babaları için şöyle düşünüyorlardı: “Bir makale okumak için bile gazete 
almaya gidiyorlar, ya makale New York Times’da çıksa ne olacak New York’a mı 
gidecekler”. Onlar için artık makale okumak için gazete almak anlamsızdı hatta bu 
makale dünyanın neresinde olursa olsun yerinden kalkmadan okunabilirdi.
Bizim kuşak farkında değildi ama basılan kitap çeşidi ile birlikte, kitap baskı sayıları 
hızla artıyor e-kitap indirmeleri yüz binleri aşıyordu. Eskiden on bin basan yazarlar, 
şimdi yüz binlik baskı adetleri ile halkın karşısına çıkıyorlardı. Bilişim teknolojisi basılı 
kitap okuma oranına da olumlu bir katkı yapıyordu. Gençlik bilişim teknolojisi ile 
bütünleşik bir entelektüel ortam içinde yerini alıyordu.

Saplantı 2: Bu bilişim teknolojisi, gençliği apolitize ediyor.
Oysa dünyanın hiçbir baskısı gençliği apolitize edememişti ki bunu bilişim teknolojisi 
yapmayı başarsın. Salazar, Franko, Musollini ve Hitler, tüm güçlerini kullanarak 
gençliğin kendi politikalarının takipçisi ya da en azından yandaşı olmasalar bile karşıtı 
olmamaları için büyük çaba gösterdiler ama daha yaşarken karşılarında ciddi bir 
politik gençlik hareketleri vardı.  Ama ellerinde dünyanın en gelişmiş teknolojilerini 
taşıyorlardı.

Saplantı 3: Hayata ciddi bakamıyorlar çünkü izledikleri yayınlar çok gayrı ciddi.
Bizim unuttuğumuz mizahın çok ciddi bir iş olduğuydu.  Ayrıca bir olay olduktan bir 
saat sonra olayın yüzlerce değişik bakış açısıyla irdelenen karikatürleri, onlara yorum 
yapan binlerce insanın bulunduğu bir ağın yaratıcı etkisinin ve insana sağladığı “yalnız 
değilsin” mesajının altyapısı bilişim teknolojisinin günümüzde geldiği teknolojik boyuttu.
Bizim kuşağın diğer bir büyük hatası da biz sadece teknoloji gelişiyor zannediyorduk 
oysa sosyolojinin temel kurallarından birini unutmuştuk. O kural “Eğer bir üretim aracı 
gelişirse mutlaka onu kullanan insanı da geliştireceği” kuralıydı.

Bu yazıya başlığına bakarak Gezi Ana teması ile çıkan dergimizde 
böyle bir yazı yazdığımı sanmayın. Çok sayıda arkadaşımız bu 
konuda görüşlerini yazdılar. Ben hızla değişen dünyada bizim 
kuşağımızın saplantıları, bu saplantıların nasıl yıkıldığı ve bu 
yıkılmaya etki eden bilişim teknolojisinden söz etmek istiyorum.
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