
2014 NİSAN6 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 7

Merhaba
Geçen ay yaptığımız Yayın Kurulu toplantısında Nisan sayımıza biraz mizah katmaya 
karar verdik ve bilişimle ilgili “1 Nisan” soruları hazırladık. Gelen yanıtlar pek 
eğlenceliydi (otuz dördüncü sayfamız ve sonrasında bu yanıtları bulabilirsiniz). 
İnternetin dünyada 25, Türkiye’de 21. yaşına basması da bu sayımıza başka bir güzellik 
katacaktı. Bu yüzden kapakta gördüğünüz pastayı yaptık, mumları yaktık. Ancak, sizin 
de gördüğünüz gibi mumlardan ikisi daha baştan üflenip söndürüldü.(*) 
Twitter ve Youtube’un erişime kapatılmasından söz ediyorum. İşin “1 Nisan” şakası 
kadar komik yanı, bu yasağı Cumhurbaşkanı dahil, kadar kimsenin umursamamasıydı.  
Biliyorsunuz internet, bir atom savaşı çıktığında ABD’de eyaletlerin birbirleriyle 
haberleşmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir sistem. Dolayısıyla balıkçı ağının bir 
gözünü kesmek gibi , internet ağının bir düğümünü erişime kapattığınızda diğer gözler, 
düğümler  size yol verir. Yasağın en güzel yanı, insanımızın sanal ağlar (VPN) ve etki 
alanı (DNS) ayarları konusunda bilgilenmesini sağlaması oldu. Bu eğitimin pek çok 
kurstan daha öğretici olduğuna bizzat tanık oldum.  
Yasakların özel yaşamın izinsizce kamuya açılmasından kaynaklandığı iddia edildi. 
Ama bana göre sorun çok daha derinlerde, kafamızdaki uygarlık tasarımlarında veya 
güncel söylemle medeniyet tasavvurlarında…  Bizler temel gereksinmeleri karşılanan, 
“gerisini bana bırak” diyen bir “lider toplumu” mu olmak istiyoruz yoksa hukuk, insan 
hakları, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmuş,  vatandaşlarının bilgilenme, okuma, 
soru sorma, eleştirme hakkı olan din, dil, ırk, renk, düşünce ayrımı gözetmeyen bir 
“açık toplum” mu olmak istiyoruz? Önce şapkayı önümüze koyup buna karar vermemiz 
gerekiyor!
Eğer temel gereksinimleri bile karşılanmamış insanlardan oluşan bir toplumsak, 
özgürlük veya haber alma hakkı veya dünyayla entegrasyon kimsenin umurunda 
olmaz; sorunlarımız, temel gereksinimlerimizi nasıl karşılayacağımızla her zaman 
sınırlı kalır. Böyle toplumlar, çözümü sistemde değil yöneticilerinde ararlar ve lider 
güdümlü bir yönetimi tercih ederler. Bu tür toplumlara “lider toplumu” da denebilir. 
Açık toplumlardaysa, temel gereksinimleri karşılanmış, belli bir uygarlık düzeyine 
erişmiş ve insanlığın ortak projelerine katılmaya hazır bir insanlar topluluğu vardır ve 
bunlar özgürce konuşmak, paylaşmak, sorgulamak isterler. Açık toplumlarda bilgi, 
haber, malumat kolayca değiş-tokuş edilir. Bu hatlar açık olduğu için de dedikodu az 
olur. Günümüzde teknolojik ve bilimsel ilerleme iletişim ve paylaşımla tetiklendiği  
için bu toplumun üyeleri daha çok patent alır, buluş yapar. Bu toplumlarda yetki ve 
sorumluluklar açık olarak tanımlanıp  hakkaniyetli  dağıtıldığından, şeffaflık ve hesap 
verilebilirlik sistemin temel direkleridir. Hukuk konusuna değinmeğe bile gerek yok 
ama en az onun kadar önemli olan birey vicdanının gelişimidir. Vicdan, buna insanlık 
ve vatandaşlık bilinci de diyebiliriz, ancak yetki ve sorumlulukların açık tanımlandığı, 
hukukun  tam işlediği, hesap verebilen, şeffaf, paylaşımcı toplumlarda gelişir. 
Gelişmemiş toplumlarda (ki bunların çoğu lider toplumudur), iktidara gelen liderlerin 
vicdansızlaşmasının altında aslında onların önceden de vicdansız olduğu (vicdani 
gelişmesini tamamlayamadığı ) gerçeği yatar.     
Lider toplumları, yetki ve sorumluluklar dağıtılmadığından kendilerini yönetme 
becerisini kazanamazlar. Bunlar yazgıları için bir liderden diğerine kucak açıp 
dururlar. Böyle toplumlar için yaşam, temel gereksinimler, borç, alacak, diyet, gebelik, 
kayırılma, minnet, yasak, suç, ceza ve af şeklinde akar durur. İlginçtir, lider toplumu 
olmak her zaman ekonomik kalkınmayı baltalamaz, dünya yüzünde bu tür yönetimlerle 
yönetilmesine karşın ekonomik olarak gelişmesini sürdüren ülkeler de vardır. 
Bugün ve tarihte gelişmekte olan veya yoksul ülkelerin önemli bir kısmı ne yazık ki lider 
toplumlarıdır. 
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Lider toplumlarının olumsuz özelliklerinden biri liderin (psikolojik 
yaklaşımla, babanın) aklına, egosuna, duygularına bağlı kalmak, 
inisiyatif ve ortak aklı kullanamamaktır. Ortak akıl olmayınca ortaya 
büyük yanlışlar çıkabilir ve stratejik körlüklerle verilen yaşamsal 
kararlar, bütün ülkenin, hatta komşu ülkelerin büyük bedeller 
ödeyebileceği süreçlere dönüşebilir.  Lider toplumlarındaki liderler her 
an her yere yetişemeyecekleri ve denetleyemeyecekleri için (herkes 
de hesabını lidere yani babaya vereceği için) çevrelerindeki insanlar 
tarafından çok kolay kandırılabilirler. Lider ve çevresi arasındaki 
ilişki de bu yüzden tutku  ve nefretin ötesine geçmez. Örneğin saygı, 
lider tarafından yönetilenlere duyulmayacağı gibi, yönetilenlerin 
lidere göstereceği saygı da iktidarın süresini aşmaz. Lider, belli 
bir iktidar deneyiminden sonra  insanları üç şekilde sınıflandırır. 

Kandıran, kandırmayan ve kandıracak olan! Bundan dolayı, böyle toplumlarda liderlik 
zayıfladığı zaman ortalık Brutus  kaynar. Oidipus kompleksi açısından bakarsak , vicdanı 
gelişmemiş birey, fırsatını bulduğunda kendini ezdiğini hep farkettiği liderini/babasını 
öldürür. 
Ülkemize gelirsek, gelişmekte olan bir ülke/toplum olduğumuzdan ülkemiz hem temel 
gereksinimlerini ancak karşılayan hem de çağdaş uygarlık düzeyini talep eden ve bu 
ikisi arasında kesişim kümeleri oluşturan toplumsal gruplara ve bu grupların çıkardığı 
yöneticilere sahip. Her grup da ülkesini en az ötekiler kadar seviyor. Her grup kendi 
yaptığının, kendi seçtiğinin ve kendi kararlarının en doğrusu olduğunu düşünüyor. Ancak 
öne geçmenin yolu duygularımızı dinlemek değil bilimin gösterdiği yoldan gitmekten 
geçiyor. 
Elli yıl önce biz bizeydik, bugün artık küresel bir köy gibi yaşamaya başladık. Elli yıl önce 
içte koyduğumuz kurallara kimse fazla karışmazdı. Şimdi karışanımız çok ve kuralları 
da artık biz koymuyoruz. Küresel bir teknoloji ve sermaye hareketlerinin içinde yüzmeğe 
çalışan bir ülkeyiz. Ama meclisin de hukukun da nasıl kullanılacağını pek çok ülkeden 
daha fazla biliyoruz. İlk meclis kurulalı (Meclis-i Mebusan’ın kuruluşu, 23 Aralık 1876) 
yüz otuz sekiz, Cumhuriyet kurulalı doksan bir yıl olmuş. Kurum  demokrasisi için bir 
geleneğimiz var. Ama kurumların içi özgür düşünceli ve demokrat bireylerle dolmadı 
mı gerçek demokrasiye geçme şansımız yok. Özgür düşünceli ve demokrat bireyleri de 
ancak açık toplum içinde çoğaltabiliriz. İşte bu yüzden açık topluma dönüşmek (açık 
toplumu seçmek) zorundayız.  Günümüzde kuralları koyan ülkeler de benzer yollardan 
geçmişler ve sonunda açık topluma demir atmışlar…  Kuşkusuz mükemmel sistem 
yoktur, geliştirilecek sistem vardır. Eksikler açık toplum çerçevesini bozmadan, yasaksız 
da giderilebilir, gedikler de aynı şekilde kapatılabilir…  
Unutmayalım, yasaklar lider toplumundan çıkmadır. Hele internet yasakları, pire 
için yorgan yakmak, bir için bini cezalandırmaktır… Kusur, yanlış karar vermek değil, 
kendimizi kusursuz sanmaktır... 
İyi okumalar diliyorum.
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(*)  3 Nisan 2014 tarihinde Twitter yasağı kalktı. Biz de pastamızdaki  sönmüş  
mumlardan birini yaktık. Darısı diğer mumun başına…
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