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Özet
Blog sistemi, tüm dünyada, anaak›m medyan›n hegemonyas›na
karfl›, sanal ortamda kat›l›mc›l›¤›, çokseslili¤i ve elefltirelli¤i mümkün k›lan
bir alternatif medya türü olarak ortaya ç›km›flt›r. Blog, bireyin iletiflim
sürecine aktif olarak kat›lmas›n› sa¤layan, eriflimi ve kullan›m› kolay bir
web hizmetidir. Bu çal›flmada, Türkiye’de türünün ilk örne¤i olan, Milliyet
Gazetesi’nin blog hizmeti, blog sisteminin sa¤lad›¤› aç›l›mlar ve getirdi¤i
yenilikler aç›s›ndan sorgulanm›flt›r. Bu amaçla, 44 Milliyet Blog yazar› ile
görüflülmüfltür. Elde edilen veriler do¤rultusunda, Milliyet Blog’un, bir
alternatif medya mecras› olarak de¤il, Milliyet Gazetesi’nin kurumsal
kimli¤ini temsil eden bir kurulufl olarak ifllev gördü¤ü ortaya ç›km›flt›r.
Milliyet Blog yazarlar›n›n da, iletiflim sürecine aktif olarak kat›lmalar›na
ra¤men, hâkim iletiflim sistemine alternatif yaratamayan, elefltirellikten
uzak, Milliyet yazarlar›na dönüfltükleri gözlemlenmifltir. Bu saptamalar,
iletiflim sürecindeki alternatif aray›fllarda, teknolojik yeniliklere eriflimin tek
bafl›na yeterli olmad›¤›n›, okurun/yazar›n içerik üretiminde de yeni
alternatifler gelifltirmesi gerekti¤ini ortaya koymufltur.
anahtar kelimeler: medya okur-yazarl›¤›, alternatif medya, blog
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Résumé
Le système de blogues s'annonce dans l'espace virtuel comme un média
alternatif qui rend possible la participation, la polyphonie et le criticisme contre
l'hégémonie des médias mainstream dans le monde entier. Le blogue est un
service du web facile à accéder et à utiliser, qui assure la participation active de
l'indivudu au processus de la communication. Dans ce travail, le service de
blogue du journal Milliyet, le premier de son type en Turquie, a été examiné à
l'égard des perspectives et des nouveautés offertes par ce système. Pour faire
cela, 44 écrivains du Blogue Milliyet ont été interviewés. A la lumière des
données obtenues, il s'est révélé que le Blogue Milliyet ne se fonctionne pas
comme un média alternatif mais comme un dispositif qui représente l'identité
institutionnelle du journal Milliyet. Il est aussi remarquable que les écrivains du
Blogue Milliyet, bien qu'ils participent activement au processus de la
communication, se sont transformés en écrivains de Milliyet qui ne peuvent pas
créer l'alternatif du système de la communication dominante et qui sont loin du
criticisme. Ces points mettent en évidence que dans le recherche des alternatifs
dans le processus de la communication, il ne suffit pas en soi à accéder aux
nouveautés technologiques et que les lecteurs/les écrivains doivent aussi
développer des nouvelles alternatives dans la production de contenu.
mots-clés : media literacy, médias alternatifs, blogue

Abstract
Blog system has worldwidely emerged against the hegemony of the
mainstream media as an alternative media which enables participation, and
criticism. Blog is a web-based service, which has an easy access and use
providing the active participation of the individual to the communication process.
In this study, the blog service of Milliyet Newspaper, being the first example, has
been examined in terms of the opportunities and innovations generated by the
blog system. For this purpose, 44 Milliyet blog writers have been questioned.
Under the light of the collected data, this study indicates that Milliyet blog is an
institution representing the institutional identity of Milliyet Newspaper rather
than constructing an alternative media space. This study illustrates that although
they actively participate to the communication process, all Milliyet blog writers,
being away from creating alternatives and critical standpoints, have been
transformed into the Milliyet writers. All these findings underline the fact that in
search of alternatives in the communication process, the access to the
technological innovations is not itself sufficient and the development of
alternatives in content by readers/writers is so crucial.
keywords: media literacy, alternative media, blog
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Bu çal›flmada, son on y›lda tüm dünyada büyük yayg›nl›k kazanm›fl blog
yay›nc›l›¤›n›n Türkiye’deki popüler bir örne¤i olan, Milliyet Gazetesi Blog sayfas›,
yazarlar›yla yap›lan görüflmeler çerçevesinde incelenecektir. Milliyet Blog
yazarlar›yla e posta arac›l›¤›yla görüflmeler yap›lm›fl, Milliyet Blog’un iflleyifli,
yazarlar›n›n blogla olan iliflkileri ve ona dair yorumlar› de¤erlendirilmifltir.
Yaz›n›n genel amac›, Türkiye’nin önemli bir gazetesinin internet
mecras›nda açt›¤› blog sayfalar›n› irdelemek, blog yazarl›¤›n›n aktif bir okur ve
yazar yaratmadaki ifllevini gösterebilmektir. Blog yazarl›¤›n›n s›radan okuru bir
köfle yazar› ya da yazar olarak aktif ve kat›l›mc› k›ld›¤›, onlara "yazar kimli¤i"
kazand›rd›¤›na iliflkin iyimser görüfller vard›r. Yeni bir internet mecras› olarak
bloglar›n ve blog yazarlar›n›n anaak›m medyaya muhalif bir alternatif sunabilece¤i,
yine oldukça iyimser bir yaklafl›mla dillendirilmektedir.
Teknolojik bir geliflmenin ya da onun dolay›m›yla oluflan yeni/farkl› bir yay›n
mecras›n›n mevcut yap›lanmaya mutlaka muhalif bir alternatif olabilece¤ini
düflünmek bafltan bir yan›lg› olacakt›r. Alternatif oluflumlar›n, özellikle kültürel ve
siyasi anlamda muhalif olanlar›n yayg›nl›k kazanmad›¤› veya yayg›nl›k kazand›¤›
ölçüde ehlileflerek merkezileflti¤i görülmektedir. Blog yay›nc›l›¤›n›n en önemli
ifllevi içerdi¤i haz›r kal›plar›yla s›radan insana web sayfas› yapabilme imkân›
tan›mas›d›r. Herhangi bir blog sayfas›na yaz› ya da resim yükleyebilmenin
kolayl›¤›, blog yay›nc›l›¤›n›n yayg›nlaflmas›n›n temel nedenidir. ‹nsanlara kiflisel
sayfalar›n› haz›rlayabilmenin yolunu açan blog yay›nc›l›¤›, pek çok insan› yaz›
yazmaya teflvik etmifl, onlara yazd›klar› izlenen (kendi okurlar›n› üreten) bir yazar
olma seçene¤ini sunmufltur. Milliyet, internet sayfas›nda yer verdi¤i blog alan›yla
okurlar›na bu seçenek ve kolayl›klar› tan›m›fl, okurlar›na yazar olma imkân›
sa¤lam›flt›r. Milliyet’in öncülü¤ünü yapt›¤› blog yay›nc›l›¤›, popülerlik ve kat›l›m
ölçütleriyle bak›ld›¤›nda, Türkiye’de henüz benzeri olmayan bir uygulamad›r.
Milliyet Gazetesi blog sayfas› ve blog yazarlar›n›n çal›flmam›z›n kapsam›n›
oluflturmas› bu benzersizlik nedeniyledir. Türkiye’de popüler olan blog
yay›nc›l›¤›n› incelemek, blog ve blog yazarl›¤›n›n ülkemizde nas›l anlafl›ld›¤›na dair
bir çerçeve çizebilece¤i gibi, iletiflim alan›nda yak›n zamanlarda s›kça yer tutan
medya okur-yazarl›¤› kavram›n› sorgulamak için bir imkân da yaratabilecektir.
Medya-Okur ‹liflkisi
Medya ile izlerkitle (audience) iliflkisinde, izlerkitle taraf›n›n daha güçlü ve
aktif hale gelmesi gereklili¤ine yönelik tart›flmalar oldukça uzun bir geçmifle sahip
olmalar›na ra¤men, medya okur-yazarl›¤› kavram›yla birlikte daha s›k gündeme
gelir olmufllard›r. Medya okur-yazar› olmak için üç gereklilik söz konusudur. ‹lki,
yaz›l›, görsel ve iflitsel medyaya ulaflma imkân›. ‹kincisi, medya iletilerine analitik
ve elefltirel yaklaflabilmek için gerekli donan›ma sahip olmak. Üçüncüsü ise,
bizzat iletiler üretip, iletiflim sürecine aktif olarak kat›labilmek (Kejanl›o¤lu, 2006;
172). Medya okur-yazarl›¤›n›n teorik önceli, Stuart Hall’un kitle iletiflimi süreci için
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öngördü¤ü varsay›msal konumlardan ikisine, müzakereli ve muhalif okuma
konumlar›na dayand›r›labilir. Müzakereli kodaç›mlama, uyumlu ve karfl›t unsurlar›n
bir kar›fl›m›n› içerir; büyük anlamland›rmalar yapmak için egemen tan›mlar›n
meflrulu¤unu kabul ederken, daha k›s›tl›, durumsal bir düzeyde, kendi kurallar›n›
koyar, kural›n istisnalar›yla çal›fl›r. Hall buna örnek olarak, bir iflçinin, grev yapma
ve ücretlerin dondurulmas›na itiraz hakk›n› k›s›tlayan bir bildiriye tepkisini gösterir.
"Ulusal ç›kar" düzeyinde kodaç›mlay›c›, egemen tan›m› benimseyerek,
"enflasyonla mücadele için daha az para kazanmay› kabul etmeliyiz" diyebilir. Ama,
iflçinin daha iyi bir ücret ve koflullar için greve gitme ya da örgütlü muhalefet etme
hakk›n›n sakl› kalmas›n› ister. Hall’un muhalif kodaç›mlamadan kast› ise
izlerkitlenin söylemi harfiyen ve yananlamsal olarak mükemmelen anlamas›na
ra¤men, iletiyi aksi yönde al›mlamas›d›r. ‹zlerkitle bütünlü¤ünü bozarak iletiyi
tercih etti¤i kodla alternatif bir referans çerçevesi içinde yeniden kurar. Hall buna,
izleyicinin ücretlerin düflürülmesiyle ilgili bir tart›flmay› dinlemesini, ama "ulusal
ç›karlar" sözünü her duyuflundaysa bunu "s›n›f ç›kar›" olarak okumas›n› örnek verir.
Burada anlamland›rma politikas›, yani söylem içinde mücadele bafllam›flt›r (2005:
96-97). ‹leti ve araç ile mücadele etme bu konumun temel belirleyenidir.
Medya okur-yazarl›¤› tart›flmalar›nda, enformasyon toplumu olgusu ve
teknoloji devrimi söylemi dolay›m›yla ortaya at›lan argümanlar›n, medya okuryazarl›¤› kavram›n› lay›k›yla de¤erlendirmekte zaafa düfltükleri görülmektedir.
Ça¤›m›zda her türden bilgiye daha kolay ve h›zl› ulafl›labildi¤i, teknolojik
yeniliklerin yayg›nlaflt›¤› ve ucuzlad›¤› savlar›ndan hareketle, medyan›n
eriflilebilirli¤inin tek bafl›na yeni aç›l›mlar sunmaya muktedir oldu¤u yan›lsamas›na
düflülmektedir. Medyan›n içeri¤i ve kullan›c›n›n onu ne amaçla ve nas›l kulland›¤›
gözden uzak tutulmaktad›r. Örne¤in, son y›llar›n en gözde alternatif medyas›
olarak lanse edilen web 2.0’›n yaratt›¤› coflku, bu alternatifin meram›na uygun
biçimde kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› sorgulamay› engellemektedir. Mitlefltirildi¤i
durumlarda teknoloji, tarihsiz, tarafs›z ve toplumsall›ktan uzak bir kavram olarak
ele al›nmaktad›r. Oysa, üretiminden tüketimine kadar, toplumsal iliflkilerden
etkilenen bir "mücadele alan›"d›r (Atabek v.d., 2006).
Çeflitli teknolojik alternatiflerle anaak›m medyan›n muhasara alt›na
al›nmaya bafllad›¤› yönünde bir iyimserli¤in yükseldi¤i günümüzde, medya okuryazarl›¤›n›n gündemi giderek daha fazla meflgul etmesi flafl›rt›c› de¤ildir.
‹zlerkitlenin yukar›dan afla¤› iflleyen iletiflim sürecine elefltirel yaklaflmas›n›
sa¤layaca¤›, onu bu iflleyifli tersine çevirecek araç gereç ve yetilerle donataca¤›
düflünülen en son teknolojik imkânlardan biri blog faaliyetidir. Blog hizmetleri,
kullan›c›y› iletiflim sürecine dahil eden ve aktif hale getiren web 2.0
uygulamas›n›n ürünüdürler. Blog, web ve log kelimelerinin birlefltirilmesinden
oluflan weblog’un k›saltmas›d›r. Weblog terimini, 1997’de Jorn Barger ortaya
atm›flt›r. K›salt›lm›fl› olan blog ise, ilk kez 1999’da, Peter Merholz taraf›ndan,
kendi internet sayfas›nda, "we blog" ("blog yap›yoruz") ifadesiyle kullan›lm›flt›r.
Blog kullan›m›, Blogger firmas›n›n bu hizmeti ücretsiz sunmaya bafllamas›yla,
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1999’dan bu yana yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Belli bafll› dört blog türünden söz
edilebilir: 1. Kiflisel bloglar, 2. Cemaat bloglar›, 3. Temasal bloglar, 4. fiirket
bloglar›. Dünyan›n en popüler blog siteleri aras›nda Blog-city, Blog spot,
Weblogger ve Live Journal say›labilir. Türkiye’de ise, 2007 Ocak rakamlar›yla
sadece Blogcu.com sitesinde 70 binin üzerinde blog vard›r.
S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü, kullan›c›y› iletiflim sürecine aktif olarak
katt›¤› için, bloglar›n anaak›m medyaya alternatif olduklar›n› savunur. Örgüt blog
faaliyetlerine destek verir ve bunu sistem elefltirisi, demokratik kat›l›m ve
muhalefet için halihaz›rdaki en uygun mecra olarak niteler. Örgütün, "Blog
Yazarlar› ve Siber-‹taatsizler ‹çin El Kitab›" ad›yla haz›rlad›¤› kitapç›kta, bloglar,
geleneksel medyan›n s›n›rlar›n›n bitti¤i yerde bafllayan bir alternatif medya olarak
gösterilmektedir. Bu kitapç›kta, anaak›m medyada engeller, dayatmalar ve
yönlendirmelerle karfl›laflan okur ve gazetecilere, tüm incelikleriyle blog sayfas›
haz›rlaman›n yollar› ö¤retilmektedir. Örgütün en çarp›c› önerisi, bask›c› rejimlerde
yaflayan okur ve gazetecilerin görünmez olmalar›n› sa¤layacak, "invisiblog"dur. Bu
sistemle yazarlar anonim hale gelmekte, kovuflturma ve cezai ifllemlerden, tehdit
ve sindirme giriflimlerinden kendilerini koruyabilmektedirler. Kitapç›¤›n girifl
yaz›s›n› yazan Julien Pain, ‹ranl› blog yazar› ve rejim muhalifi Arash Sigarchi’ye,
kimli¤ini gizli tutmaya gerek duymadan gerçeklefltirdi¤i blog faaliyetinden dolay›
verilen 14 y›ll›k hapis cezas›n› örnek göstererek, invisiblog’lar›n faydalar›n›n alt›n›
çizmektedir.
Pain yaz›s›nda, bloglar›n, ülkelerinin medya örgütlerini sarst›klar›n› iddia
etmektedir. Çünkü, bloglar› s›radan insanlar› aktif olmaya özendiren güçlü birer
ifade özgürlü¤ü arac› olarak görmektedir. ABD’nde ve dünyada blog yazarl›¤›n›n
öncülerinden olan Dan Gillmor’un blog tarifine gönderme yaparak bu sav›n›
desteklemektedir: "‹nsanlar taraf›ndan, insanlar için yap›lan, halka yak›n gazetecilik".
Ancak Pain, sunduklar› imkânlar gözard› edilmeksizin, bloglara ihtiyatl› yaklaflmak
gerekti¤ini de eklemektedir. Ona göre say›lamayacak kadar çok blogdan hangisinin
ciddi ve nitelikli araflt›rma içerdi¤i, hangisinin çerçöp sundu¤unu ay›rmak zordur
(www.rsf.org, s. 5). Pain’in bu tespiti, Mark Glaser’›n, bir blog sayfas›n›n sayg›nl›k
kazanabilmesi için haiz olmas› gereken özellikleri s›ralad›¤› yaz›s›yla
desteklenmektedir: 1. Özgün ve kiflisel bir ses olmal›; 2. Sürekli ilgilenilip
gelifltirilmeli; 3. Okurla etkileflim içinde olmal›; 4. Do¤ruyu söyleyip iktidara karfl›
ç›kabilmeli (www.rsf.org). Muhalifli¤i vurgulayan dördüncü özellik ço¤u kez
di¤erlerinden daha fazla önemsen-mektedir. Blog faaliyeti, anaak›m medyaya bir
alternatif, hatta giderek bir mücadele arac› olarak kabul görmektedir. Melissa
Wall’un ikinci Körfez Savafl›’n› konu edinen bloglar› inceledi¤i çal›flmas› bunun bir
örne¤idir. Wall, Amerika’da blog yazarl›¤›n›n ivme kazanmas›n›n, hükümetlerin
"terörizme karfl› savafl" ad› alt›nda gerçeklefltirdikleri iflgallerle eflzamanl› oldu¤unu
ifade etmektedir. Amerikan kamuoyunda anaak›m medyaya duyulan güven, iflgal
dönemlerinde iktidarlar› sorgulamaktan kaç›nd›klar› izleniminin do¤mas›yla
sars›lmaya bafllam›flt›r. Güven kayb›n›n yaratt›¤› bofllu¤u, bloglar doldurmufltur.
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Wall’un anlat›m›yla, Amerikan blog yazarl›¤› iki fakl› mecrada geliflmifltir.
Birincisi, anaak›m medyan›n iyilefltirilmesi misyonunu üstlenen ve onun alternatifi
olmaya niyetlenen blog siteleridir. ‹kincisi ise, medyadan beklenen nesnellik ve
tarafs›zl›ktan çok, ayr›ks› seslerin duyulmas›n› sa¤lamay› amaçlayan; içeri¤in
üretilmesinde izleyici kat›l›m› ve müdahalesini cesaretlendiren ve tutarl› metinler
yerine, belli bir bütünlükten uzak, fragmanlar denebilecek hikayeler anlatmay›
ye¤leyen sitelerdir (Wall, 2006: 111-113). ‹lk tür blog yazarl›¤›n›n ses getiren
örneklerinden biri, ABD’de gazeteci Dan Rather’in, CBS haber editörü ve
sunucusunun askeri kay›tlar hakk›nda verdi¤i yanl›fl bilgilerin aç›¤a ç›kmas›na
katk›da bulunarak, sunucunun istifa etmesini sa¤lamas›d›r. Yine bir grup blog
yazar›, Amerikan Kongre üyesi Mark Foley’in yard›mc›lar›na gönderdi¤i taciz
mesajlar›n› yay›mlayarak ortaya ç›karm›fllard›r (aktaran Saktanber, 2007). Blog
yazarl›¤› tüm dünyada yayg›nlaflt›kça, teknoloji fetiflizminin de itkisiyle, bloglar›n
"yeni bin y›l›n yaz›nsal alan›n› flekillendirece¤ini", anaak›m medyadaki köfle
yazarlar›n› tahtlar›ndan edece¤ini, hatta anaak›m medyan›n etkinlik alan›n›
daraltaca¤›n› iddia eden blog yazarlar›n›n say›s› artmaktad›r. Bu iddiay› destekler
biçimde Carroll, geleneksel medyada okurun, sesini ancak okur mektuplar›
arac›l›¤›yla duyurabildi¤ini ve bu mektuplar›n da editör denetiminden geçerek
yay›nlanabildi¤ini; bloglar›n ise çeflitli söylemler üretmeye elveriflli, diyaloga dayal›
bir medya ortam› yaratt›¤›n› iddia etmektedir (aktaran Roger, 2006: 2).
Türkiye’de, hemen her alanda oldu¤u gibi, internet dünyas›ndaki yenilikler
de, en az befl y›ll›k arayla takip edilmektedir. Nitekim, dünyada doksanl› y›llar›n
sonlar›nda dikkat çeken ve yayg›nl›k kazanan blog faaliyetinin, Türkiye’deki
geçmifli ancak birkaç y›l öncesine dayan›r. Türkiye’deki k›sa tarihinde blog
hizmeti, özellikle kiflisel bloglardaki büyük art›flla de¤erlendirilebilecek, yo¤un bir
ilgi görmüfltür. Bu ilginin kayna¤›, internet ba¤lant›lar›n›n yayg›nlafl›p
ucuzlamas›n›n yan› s›ra, anaak›m medyan›n yaratt›¤› güven bunal›m› ve
tatminsizliktir. Ayr›ca, kiflisel ilgilere hitap edecek, yeterince tematik yay›n
bulunmamas› da kullan›c›y› alternatif mecra aray›fl›na yöneltmifltir.
Bir ‹lk Olarak Milliyet Blog
Türkiye’de, ulusal nitelikli bir gazete bünyesinde faaliyet gösteren ilk blog
sitesi, Milliyet Gazetesi’nin Milliyet Blog sitesidir. Site, Haziran 2006 tarihinde
hizmete girmifltir. Ocak 2007 itibar›yla, 1032 üyesi vard›r. Gazete yöneticilerinin
iddias›na göre, bu üyeler, yap›lan 5 bin 332 baflvuru aras›ndan seçilmifltir.
Milliyet Blog’un internetteki tan›t›m sayfas›nda site, "temal›" bir blog sitesi
olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Bu s›n›fland›rman›n gerekçesi olarak, "okurlar›n bilgi ve
deneyim sahibi olduklar› alanlarda yazmalar›" gösterilmektedir. Ancak, Milliyet
Blog, kurumsal bir internet sitesi çat›s› alt›nda faaliyet gösteren, cemaat türü bir
blog mecras› say›labilir. Temal› bir site olabilmesi için, belirli bir konuya/türe ilgi
duyan ve ona yo¤unlaflan yazarlar›n (örne¤in sinema, müzik, otomobil, spor, v.b.)
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bilgilerini, görüfllerini paylaflt›klar›, tart›flt›klar› bir platform olmas› gerekmektedir.
Milliyet Blog’da yaklafl›k on farkl› kategoride yazan çok say›da yazar vard›r. Bunlar,
(moderatör olarak adland›rabilecek) sayfa editörlerince koordine edilmekte,
Milliyet Gazetesi’nin yay›n ilkelerini belirleyen kurallar ve etik kodlara, ayr›ca
teknik düzenlemelere uyum göstermeleri sa¤lanmaktad›r.
Milliyet Gazetesi’nin Milliyet Blog’u tan›tt›¤› internet sayfas›nda, gazetenin
Milliyet Blog hizmetini, okurlara gündem belirlemek ve e-günlük tutmak, bunlar›
baflkalar›yla paylaflma f›rsat› sunmak için hayata geçirdi¤i beyan edilmektedir.
Daha önce birçok gazete veya haber portal›, yorum sayfalar› açarak, okurlar› aktif
olmaya ve haberler ve yorumlarla ilgili yazmaya teflvik etmifllerdir. Bu
deneyimden, okur oldu¤u kadar, yorum yaz›lan yay›n organ› da avantaj
sa¤lam›flt›r. Okurlar, haber üretim sürecine kat›lma ve görüfllerini ifade
etme/paylaflma imkân› elde ederlerken, yay›n organlar› da, okurlar›n›n
kendilerinden beklentilerini belirlemifl, yeni bir etkinlik alan› yaratt›klar› için
geçmifle k›yasla daha genifl okur ilgisine sahip olmufllard›r. Ayr›ca, editoryal
denetim ve sansür bir yana b›rak›l›rsa, okurunu aktif hale getiren yay›n organ›
olarak, medya dünyas›nda farkl›l›k arz etmifllerdir. Yorum sayfalar›, gazetenin
yay›n politikas› do¤rultusunda, hâkim söylemi yeniden üreten birer sözde tart›flma
platformu olarak, çokseslilik yerine, ço¤unlu¤un faflizmine hizmet etmifllerdir1.
Okurlar›na sürekli yazar› olma imkân› sunan Milliyet, bu giriflimiyle, hem dünyada
giderek yayg›nlaflan ve popüler bir aç›l›m›n Türkiye bas›n›ndaki ilk uygulay›c›s›
olmufl hem de okurunu, yazar› haline getirerek gazete-okur iliflkisine farkl› bir
boyut katm›flt›r. Okurunu, blog yazar› olmaya teflvik ederek çeflitli kategorilerdeki
yaz›lar›yla ona bir tür köfle yazarl›¤›, "Ben Bildiriyorum" bafll›¤› alt›nda muhabirlik
yapt›rm›fl, mesaj ve yorum al›flverifliyle de bir cemaat olmalar›n› sa¤lamaya
çal›flm›flt›r.
Bu çal›flma için 44 Milliyet Blog yazar› ile e-posta arac›l›¤›yla görüflmeler
yap›lm›flt›r. Blog yazarlar›n›n kiflisel blog sayfalar›nda elektronik posta adresleri
bulunmad›¤› için onlarla iletiflim kurmak oldukça zahmetli olmufltur. Tek iletiflim
yolu, "Mesaj b›rak›n" üstbafll›kl› kutucu¤a t›klayarak blog yazar›na mesaj
göndermektir. Öte yandan, bu kutucu¤a elektronik posta adresi yazmak/eklemek,
Milliyet Gazetesi taraf›ndan engellendi¤i için, blog yazarlar›yla ba¤lant› kurmak,
yazarlar›n bir k›sm›n›n iyi niyetli çabalar›yla mümkün olabilmifltir2.
Görüflülen yazarlardan 16’s› kad›n, 28’i erkektir. 25’i üniversite mezunudur.
E¤itim seviyesi en düflük yazar lise mezunudur. Görüflülen kiflilerin beyan ettikleri
demografik özelliklerin do¤rulu¤unu s›namak imkân d›fl›d›r. Hele ki, görüflme
yüzyüze de¤il de sanal ortamda gerçeklefltirildi¤inden, görüflülen kiflinin cinsiyeti
ve yafl›n› kestirmek bile mümkün de¤ildir. Baz› yazarlar›n sayfalar›na koyduklar›
1

2

Bu tart›flma için Bkz fienol-Cantek, F. (2007), "Okurunun Gazetesi/Gazetesinin Okuru, Hürriyet’in
Yorum Sayfas› Üzerine", Toplum ve Bilim, Say›: 109.
Görüflme yap›lan yazarlar, isimden ve çal›fl›lan kurumdan yola ç›karak araflt›rmac›lar›n e posta
adreslerine ulaflabilmifl ve sorulara yan›t vermeye haz›r olduklar›n› bildirmifllerdir.
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foto¤raflardan iz sürmek bir sa¤lama yapma imkân› yaratabilirse de foto¤raflar›
oraya yerlefltirenler yine yazarlar oldu¤undan bu görsel verilerin de yan›lt›c› olmas›
ihtimali her zaman vard›r. Yine ayr›ca, Milliyet Blog yazar› olma talebi
de¤erlendirilirken, Milliyet Gazetesi baflvuranlardan demografik özellikleri ve
kimlik bilgileriyle ilgili hiçbir resmi belge talep etmemektedir. Bloglar›n
çokseslili¤e ve kat›l›mc›l›¤a teflvik eden, muhalif ve elefltirel bir tavr› destekleyen
bir platform olma özellikleri, yazarlar›n gerçek kimliklerini saklama arzular›n›
do¤allaflt›rmaktad›r. Ama Milliyet Blog’un bir anaak›m medyaya ba¤l› bir mecra
olarak blog faaliyetine muhalif bir perspektiften bakmad›¤› da hat›rlat›lmal›d›r.
Dolay›s›yla Milliyet Gazetesi’nin, beyan edilen bilgilerin kurmaca olma ihtimallerini
hesaba katmas› gazetenin blog yazar› kadrosunun e¤itim seviyesi yüksek,
büyükkentli ve itibarl› mesleklere sahip bir kesimden olufltu¤u konusunda iddial›
olmamas› gerekmektedir. Blog yazarlar›n›n beyanlar› do¤ru olsa bile Milliyet’in
›srarla alt›n› çizdi¤i bu yüksek e¤itimli yazar profili, gazetenin blog hizmetini
çokseslilik ad›na kullanmaktan yana olmad›¤›n›n, aksine seçkin kesimin sesini
duyuran bir mecra olarak ifllev görmekten rahats›zl›k duymad›¤›n›n göstergesidir.
Yap›lan görüflmelerden elde edilen veriler do¤rultusunda yap›labilecek
saptamalardan ilki, blog yazarlar›n›n ayn› zamanda, sad›k birer gazete takipçisi
olmalar›d›r. Özellikle bir köfle yazar›n›n müptelas› olan, yazarla birlikte gazete bile
de¤ifltiren bir okur, salt onun bak›fl aç›s›ndan da olsa gündemi, siyaseti, toplumsal
geliflmeleri takip edegelmifltir. Bu okurun çevresinde olup bitenlere karfl› duyarl›
olma ihtimali, herhangi bir yay›n› düzenli olarak takip etmeyenlere göre çok daha
yüksektir. Tiryakisi olunan gazete, ço¤unlukla da gazetenin bir yazar› okurunu,
toplumsal hayata daha aktif kat›lmaya ve kimi zaman yaz› yazmaya, bunun da
ötesinde, yazarak bir okur kitlesine sahip olmaya özendirebilir. Robin Roger,
gazete bloglar›n›n cemaat duygusu oluflturmadaki rolünü inceledi¤i çal›flmas›nda,
blog yazarlar›yla yapt›¤› görüflmelerden flu sonucu ç›karm›flt›r: Daha s›k olarak
websiteleri ziyaret eden, bloglar› okuyan ve blog yazan kesim, ayn› zamanda s›k›
birer gazete okurudur da... (2006:41). Bu çal›flma kapsam›nda görüflme yap›lan 44
kiflinin blog yazarl›¤› öncesi medyaya yönelik ilgileri sorguland›¤›nda, Roger’›n
bulgular›n› destekler bir sonuç ortaya ç›km›flt›r. Görüflülen blog yazarlar›n›n ço¤u,
gazetesiz bir hayat düflünemeyen tutkulu, ayn› zamanda blog faaliyeti
yayg›nlaflmadan önce gazetelere okuyucu mektubu gönderen, yorumculara
elefltirilerini yazan etkin okurlard›r. ‹nternetin sundu¤u olanaklar ve alternatifler
ortaya ç›kmadan önce sadece ka¤›t üzerinde kalan bu ba¤›ml›l›k iliflkisi, internet
gazetecili¤inin yayg›nlaflmas› ve bilgisayar donan›mlar›n›n ucuzlamas›yla birlikte
sanal ortama da tafl›nm›flt›r.
"Gazeteleri"ne tutkuyla ba¤l› Milliyet Blog yazarlar›n›n, gazetesiz
kald›klar›nda/kalmalar› ihtimalinde hissettikleri/hissedecekleri fley, "eksiklik"tir. Bu
eksiklik, yaflamsal fonksiyonlardan birinin sekteye u¤ramas›, örne¤in
konuflamama, yürüyememe gibi bir engelle karfl›laflmaya benzetilmektedir. Blog
yazarlar›ndan A.D. Han›m bu eksikli¤i, "yemek yememifl, su içmemifl gibi" diye
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tan›mlamaktad›r. Gazetesiz kalman›n yarataca¤› boflluk, gazeteden elde edilen
faydan›n toplumsal ve gündelik hayatta gazete okuru/bireyi sa¤layaca¤› gücün
kaybedilmesinden do¤an boflluktur: Arkadafl grubu içinde söyleyecek sözü
olmamak; geliflmelerden haberdar olmad›¤› için de¤iflime ve tehlikelere karfl›
haz›rl›kl› olmamak; tiryakisi olunan bir yazar/yorumcunun sunaca¤› hazdan
mahrum kalmak; gündelik hayat› idame ettirebilmek için gerekli kimi malumata
(nöbetçi eczaneler, alt›n ve döviz kurlar›, televizyon programlar› ve kültür-sanat
etkinliklerini gösteren sayfalar) ulaflamamak gibi.
Bu "eksiklikler" içinde en çok vurgu yap›lan ilkidir. Örne¤in, ‹.T. Bey, gazete
okumadan geçirece¤i bir gün veya hafta süresince "kendini ›ss›z bir adada gibi
hissedecek"tir. V. Han›m "ülkede büyük ölçekte neler konufluldu¤unu kaç›racak"t›r.
S. A. Han›m kendisini "toplumdan uzaklaflm›fl hissedecek"tir. T. B. Bey "birisi onun
okumad›¤› veya duymad›¤› bir haberden bahsedecek diye tedirgin olacak"t›r. Hatta
"gündemi takip etmiyor gibi görünmekten utanacak"t›r. Ö. D. Han›m kendisini
"kültürsüz ve dünyadan bihaber hissedecek"tir. M. G. Bey "dünyan›n kendisi
olmadan bir as›r döndü¤üne ve kendisinin bu mesafeyi katetmek zorunda
oldu¤una inanacak"t›r. G. S. Bey ise "hayat› ›skalad›¤›n›" düflünecektir.
Bu verilerden yola ç›karak, düzenli gazete okuman›n bir toplumsallaflma
arac› oldu¤unu iddia edebiliriz. Her ne kadar okuma edimi bireysel bir edimse de,
bireyin gazete okudu¤u zaman dilimi ayn› zamanda dünyayla karfl›laflma an›d›r.
Gazete okuma okurun zihinsel dünyas›n› zenginlefltirir, okuru ço¤alt›r. Bu
karfl›laflma an›, okunan gazetenin ideolojik perspektifiyle s›n›rl› ve malul olsa da,
medya okur-yazarl›¤› melekesiyle donanm›fl oldu¤u durumlarda okur kay›ts›z
flarts›z bu perspektife teslim olmayabilir. Ayr›ca takip edilen gazetenin okura
sundu¤u veriler ve önerdi¤i ideolojik yaklafl›m, onun sosyal hayatta bir kimlik
kazanmas›nda da etkili olabilecektir. Hangi gazetenin tercih edildi¤i bile, kiflinin
ideolojik yönelimi ve zihniyet kal›plar› hakk›nda fikir vericidir. Örne¤in, görüflülen
Milliyet Blog yazarlar›, gazeteleri düzenli takip ederek, söyleyecek sözü olan,
olaylar› yorumlayabilen, taraf tutabilen, bilgi sahibi olan vatandafllara
dönüfltüklerine inanmaktad›rlar.
Milliyet Blog yazarlar›ndan baz›lar›, okuduklar› gazeteleri tarif ederlerken,
bir aflk-nefret iliflkisine gönderme yapmaktad›rlar. Örne¤in R.Ü. Bey
"gazetesizli¤e en fazla üç gün dayan›r›m ama okuyunca da yine sinirlenirim"
demektedir. A.B. Bey bir süre gazete okumayarak "dinlenmeye çal›flsa da",
okumadan duramad›¤›n› belirtmektedir. Gazeteden bir süreli¤ine uzak durmaya
iten etken, gazetenin temsil etti¤i yay›n grubunun ideolojik angajman› olabilece¤i
gibi, her gün gazete sayfalar›nda karfl›lafl›lan, ülkenin ve dünyan›n gelece¤ine dair
karamsar tablo, kaza, gasp, tecavüz, cinayet vb. can s›k›c› haberler veya köfle
yazarlar›/yorumcular›n muktedirlerden yana tav›rlar› olabilmektedir. ‹lginç olan,
bütün bu olumsuzluklar›n okuru gazetesinden uzun vadede vazgeçmeye
yöneltememesidir. Gazete arac›l›¤›yla toplumsallaflma beklentisi, görüflülen
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kiflileri "ilkelerinden saparsa gazetemi de¤ifltiririm" demelerine ra¤men yay›n
politikas›n› elefltirdikleri gazetelerini sat›n almay›/okumay› sürdürmeye
yöneltmektedir. Bu da göstermektedir ki okur, gazetesinin yay›n politikas› ile
yay›n ilkelerini birbirinden ayr› olgular olarak görmektedir. Özellikle 90’l› y›llardan
itibaren gazetelerin farkl› siyasal görüfllere sahip köfle yazarlar›yla çal›flmas›,
manfletle uyumsuz/muhalif bölümlere yer verilmesi bu ayr›m›n kabullenilmesini
kolaylaflt›rm›fl gözükmektedir. Bazen sadece bir yazar, (en çok referans verilenler
Hürriyet’ten Emin Çölaflan, Vatan’dan Mine K›r›kkanat’t›r) okurun, ilkelerinden
sapt›¤›n› düflündü¤ü bir gazeteyi almay› sürdürmesini sa¤lamaktad›r.
Görüflülen 44 Milliyet Blog yazar›ndan kayda de¤er bir bölümü de gazete
okumadan geçirecekleri bir zaman diliminin kendilerini fazla, hatta hiç
etkilemeyece¤ini vurgulam›fllard›r. Buna gerekçe olarak da, gündemi takip etmek
konusunda do¤acak bofllu¤u öncelikle televizyon, ard›ndan internet veya radyo ile
kapatabileceklerini göstermifllerdir. Bu kesimi gazete okumaya yönelten temel
etkenin gündemi takip etmek oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Gündeme iliflkin bilgilerin
hangi kaynaktan edinildi¤i önem arz etmemektedir. Benzer biçimde, bu gruba
girenlerin sad›k okuru olduklar› bir gazete yazar› da yoktur. Hemen her büyük
gazetenin (hatta az tirajl› veya yerel gazetelerin bile) web sayfas› oldu¤undan,
takip edilen gazete, ana hatlar›yla ve ihtiyaç duyulan güncel haberlerle, internet
ba¤lant›s› olan her okurun kolayca ulaflabilece¤i mesafededir.
Gazetesiz geçirecekleri sürede herhangi bir eksiklik hissetmeyeceklerini
belirten blog yazarlar›, ayn› zamanda gazetelerini ka¤›t üzerinden ve ellerinde
tutarak okumaktan haz alan ilk gruptan ayr›flmaktad›rlar. ‹kinci grup, bas›l› gazeteyi
"antipatik" ve "zahmetli" bulmaktad›r. Kulaklardaki ka¤›t h›fl›rt›s›, parmaklardaki
mürekkep lekeleri, gazete sayfalar›n› açarken kollardaki yorgunluk ve bütçeye ek
bir yük getirmesi bas›l› gazeteden kolayl›kla vazgeçmelerine sebep olmufltur. ‹lk
grup da, neredeyse ayn› gerekçelerle, internet ba¤lant›lar› oldu¤u halde bas›l›
gazeteden vazgeçemeyeceklerini ifade etmifllerdir. Bas›l› gazetenin sayfalar›n›
çevirirken ç›kard›¤› h›fl›rt›, yatarak veya ayakta olsun, istenilen mekanda ve
pozisyonda okunabilirli¤i, al›fl›ld›k sayfa düzeninin yaratt›¤› aflinal›k hissinin verdi¤i
keyif, mürekkep kokusu ve hatta lekesi bile bu gruptaki okur için cezbedici
olmaktad›r. Bu okur türü, "gazetesi"nden, gündemini belirlemesinin d›fl›nda bir
fleyler bekleyen okurdur. Görselli¤in hâkim oldu¤u bir ça¤da, hala yaz›l› kültüre bir
yan›yla ba¤l› olan, be¤endi¤i köfle yazar›n›, gerçekten de sayfan›n köflesinde, spor
haberlerini arka sayfalarda, ekonomi haberlerini ortada ve "üçüncü sayfa
haberleri"ni, bu haberlere ad›n› veren sayfada bulmak istemektedir. fiafl›rt›c› olan,
bu iki grup aras›ndaki da¤›l›m›n, yafl, cinsiyet, e¤itim, meslek gibi de¤iflkenlere
ba¤l› olmamas›d›r. ‹ki farkl› tür yan›t veren, iki okur grubu, demografik özellikleri
itibar›yla birbirlerine benzemektedirler. Ancak bu özelliklerin gerçekli¤i konusunda
flüphe duydu¤umuz için sa¤l›kl› bir de¤erlendirme yapmak mümkün de¤ildir.
Milliyet Blog yazarlar›, gazete okuma pratikleri aç›s›ndan bir ölçüde
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farkl›laflsalar da, kendilerini blog yazar› olmaya yönelten etkenler aç›s›ndan, baz›
istisnalar d›fl›nda ortak paydada birlefltikleri söylenebilir: yazmaya yönelik
tutkular› ve yazd›klar›n› paylaflma, seslerini duyurma istekleri. Blog faaliyetini
tan›mlayan niteliklerden olan e-günlük olma vasf›, blog yazar›n› daha üretken,
daha sebatkar hale getirmekte ve yazarak yazma yetene¤ini gelifltirmesine f›rsat
tan›maktad›r. Sayfas›n› güncellemek ve ilgi çekmesini sa¤lamak için her gün, en
az›ndan iki üç günde bir blog sayfas›na bir yaz› girmek durumunda olan blog
yazar›, Milliyet Blog editörlerinin de müdahalesiyle, yaz›m hatalar›n› görme
flans›na sahip olmaktad›r. Milliyet Blog’un editoryal kadrosunun blog faaliyetine
belki de en olumlu katk›s› budur.
Öte yandan, görüflülen blog yazarlar›, editörlerce "üretken ve nitelikli"
bulunan yazarlar›n yaz›lar›n›n Milliyet Blog sayfas›n›n banner’›nda sürekli
döndü¤ünü3, cumartesi ekinde yay›nlanabildi¤ini, dolay›s›yla daha çok geri
besleme ald›¤›n› söylemektedirler. Bunun için Milliyet Blog yazarlar›, blog yaz›lar›
için kayda de¤er bir zaman dilimi ay›rmaktad›rlar. Üretkenlik nicelikle
ölçülebilirken, niteli¤in, kolay okunan, moda olan konularda veya gündemdeki
olaylara iliflkin yaz›lm›fl, çarp›c› foto¤raflarla süslenmifl, gazetenin yay›n
politikas›na ters düflmeyen, ideolojik ba¤lant›lar›n› maharetle gizleyen yazarlarca
yaz›lm›fl yaz›lara lay›k görüldü¤ü, k›sa bir araflt›rma ile anlafl›lmaktad›r. Ancak
ilerde yeniden irdelenece¤i gibi, blog yazarlar›n›n ço¤unun konuyla ilgili
flikayetleri, hatta seçimin böyle yap›ld›¤›ndan haberleri yoktur.
Görüflme yap›lan yazarlardan Milliyet Blog sayfas›nda öne ç›kanlar baflta
olmak üzere, neredeyse tümü, kendilerine bir okur kitlesi ve yazarl›k payesi
atfetmektedirler. Okur say›lar›n› editörlerce sayfalar›na gönderilen say›sal
verilerden ve b›rak›lan mesajlar ile yaz›lan yorumlardan takip etmektedirler.
Yazarl›k payesini ise okur say›lar› baflta olmak üzere, yazma yeteneklerine ve bilgi
birikimlerine duyduklar› güven, Milliyet’in cumartesi ekinde birkaç kez yaz›lar›yla
yer alm›fl olmalar› ve Milliyet’in onlara bu cesareti vermesi sayesinde kendilerine
lay›k görmektedirler.
Blog faaliyetinin ne oldu¤unu tam olarak bilmeden, s›rf yazma arzular›n›
tatmin etmek için Milliyet Blog yazar› olan bu kifliler için cesaretlendirici ve
yönlendirici olan önemli bir etken de, Milliyet’in yüksek tirajl› ve itibarl› bir gazete
olmas›d›r. Yazarl›k hevesini doyuracak mecray› açan büyük bir gazete oldu¤u için,
birçok blog yazar› uzun vadede Milliyet’in köfle yazarlar›ndan biri olma niyet ve
beklentisine de sahiptir. Blog yazarl›¤›n›n tüm dünyada yeni bir gazetecilik türü
olarak kabul görmesi, yükselen bir de¤er olmas› ve anaak›m medyaya alternatif
gösterilmesi, baz› Milliyet Blog yazarlar›n›n köfle yazarlar›n›n ço¤unda rahats›zl›k
yaratt›klar›n›, onlar›n kendilerini rakip olarak gördüklerini düflünmelerine zemin
haz›rlam›flt›r. Birço¤u, faal köfleyazarlar›n›, basit ve ajite edici konular seçip,
3

Blog yazarlar›n›n, baz› yazarlar› öne ç›kard›¤› ve eflitsizlik yaratt›¤› gerekçesiyle elefltirdikleri bu
uygulama, 2007’nin bafllar›nda sona erdirilmifl, ancak k›sa süre sonra yeniden bafllat›lm›flt›r.
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bunlar› özensizce kaleme alan, s›rf flöhretli veya üst s›n›f mensubu olduklar› için
piyasada var olmaya devam eden, yeteneksiz ve duyars›z kifliler olmakla
suçlamaktad›rlar.
Blog yazma faaliyeti, okuru ayn› zamanda yazar olmaya teflvik ederek ve
ona bu yönde çeflitli imkânlar sunarak, ço¤ulcu ve kat›l›mc› bir iletiflim sürecine
katk›da bulunma potansiyeli tafl›maktad›r. Bloglar, y›llard›r yazma iste¤i duyup,
nerede ve nas›l yazaca¤›n› bilemeyenler ile iletiflim sürecine yazar olarak dahil
olmak akl›ndan bile geçmeyen kiflilere bir mecra sunmufltur. Web sitesi
oluflturmaktan farkl› olarak blog yazarl›¤›, internet ba¤lant›s› d›fl›nda herhangi bir
ücret ödemeden, kay›t sürecinde teknik zorluklarla ve karmafl›k bir prosedürle
karfl›laflmadan, ilgi duyulan bir kategori seçerek dahil olunacak bir yazarl›k
deneyimidir.
Yazarl›k faaliyetini daha pratik biçimde ve potansiyel bir okur kitlesi vaad
eden bir mecrada icra etmek imkân› ortaya ç›k›nca, insanlar kendilerinde böyle bir
yetene¤in var oldu¤una inanmaya bafllam›fllard›r. Bu anlamda, bloglar›n bir ifllevi
de yazarlar›n›, kimi zaman, yeteneklerinin ve kapasitelerinin var olandan daha fazla
oldu¤una inand›rmas›d›r. Görüflülen Milliyet Blog yazarlar›n›n ço¤unda, sahip
olduklar› kültürel sermayeyi ve yazarl›k yeteneklerini abartma ve övünç
malzemesi yapma yönünde bir e¤ilim vard›r. Bunun yan› s›ra, Milliyet Gazetesi’nin
çat›s› alt›nda yaz›yor olmak, kendilerine kanaat önderi olan bir köfle yazar›, bilgi ve
birikimlerinden yararlan›lacak bir guru ve dertlere derman bulacak bir "Gönül Abla"
kimli¤i vehmetmelerine neden olmufltur.
Neden Blog Yazar› Olunur?
Görüflülen Milliyet Blog yazarlar›n› blog haz›rlamaya yönelten etken,
temelde yazma ve yazd›klar›n› paylaflma arzusu olmakla birlikte, bunun birkaç
farkl› veçhesi vard›r. ‹lki, H.E.A.M. Bey gibi, "toplumun eksik bilgilendirildi¤i
düflüncesinde olan" blog yazarlar›n›n oluflturdu¤u gruptur. Bunlar kendilerini "halk
kitlesi"nin d›fl›nda/üstünde tutmakta, onlar› e¤itip, yönlendirme misyonunu
üstlenmektedirler. A.H. Bey nas›l ki "zengin olan zekat›n› ihtiyac› olana
vermeliyse, bilgi ve deneyime sahip olan›n da bunu ihtiyaç duyanla paylaflmas›
gerekti¤i"ne inanmaktad›r. Ö.S.Ç. Bey daha farkl› bir yaklafl›mla, hitap etti¤i okur
kitlesini, "yurttafllar" olarak adland›r›p, "onlar›n uslar›na yeni bir fleyler katarak takdir
edilmeyi" arzulad›¤›n› belirtmektedir. Er. T. Bey "kiflileri e¤itmek iste¤iyle" blog
yazd›¤›n› laf› doland›rmadan ifade ederken, ayn› fleyi daha meydan okuyucu ve
ma¤rur bir ifadeyle, O.A. Bey yinelemektedir: "di¤erlerine göre her konuda daha
deneyimli, birikimli oldu¤unu hissetti¤inden, kendini ispat etmek amac›yla"
yazmaktad›r. G. B. Bey birikimlerini aktarman›n ötesinde, okurunu etkileyip
toplumsal dönüflüme katk›da bulunmak gibi somut bir sonuç aray›fl›ndad›r.
Yazma eylemine daha mütevaz› beklentilerle yaklaflanlar baflka bir grubu
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oluflturmaktad›rlar. Örne¤in T.I. Han›m "sanal ortamda sesini duyurup
düflüncelerini paylaflmakla" yetinmektedir. fi. Ö. Han›m "can› istedi¤inde
yazabilece¤i bir yer aray›fl›nda" oldu¤undan Milliyet Blog yazarl›¤›na bafllam›flt›r. V.
Han›m "yazmay›, iletiflimi seviyor" olmas›n› gerekçe göstermifltir.
Üçüncü bir grup da, gelecekteki yazarl›k kariyerleri için Milliyet Blog’u bir
s›çrama tahtas›, yeteneklerini gelifltirdikleri bir mecra olarak görenlerdir. Örne¤in
A.S. Bey blog yazar› olmas›n› "yaz› aflk›" yan›nda, "takdir edildi¤ini görme iste¤i"ne
de ba¤lamaktad›r. Milliyet Blog editörleri ve okurlar›ndan yo¤un ilgi gördü¤ünü,
baz› yaz›lar›n›n gazetede de yay›nland›¤›n›, bunlar›n "kitap ve köfle yazarl›¤› yapma
umut ve arzusunu canl› tuttu¤unu" belirtmektedir. Ö.D. Han›m "gazetecili¤e
duydu¤u merak›n" itkisiyle Milliyet Blog yazar› olmufltur. Görüflme yap›lmayan
ama blog sayfalar› incelenen yazarlar aras›nda da, "yazar aday›" veya "yazar"
olduklar›na inananlar›n say›s› çoktur.
Anlafl›laca¤› üzere yazarlar içinde "keflfedilmemifl yetenek" olduklar›na
inanan, iddial› ve özgüvenli olanlar›n say›s›, önüne geçilmez yazma tutkular›n›
hayata geçirebilecekleri bir mecra bulman›n tatminiyle yetinenlerden fazlad›r.
"Best seller kültürü" ad›n› verebilece¤imiz bir anlay›fl›n hâkim oldu¤u ça¤›m›zda,
yazarak flöhret olabilmek hem çok kolay, hem de çok zordur. Türkiye özelinde ele
alacak olursak, yazarak starl›k derecesinde bir flöhrete sahip olmak yak›n döneme
kadar imkân dahilinde de¤ildi. Doksanlardan itibaren medya arac›l›¤›yla
ola¤anüstü önem kazanan görsel kültür, hem okuma faaliyetini kolay okunur ve
gündelik konular› ele alan metinlerle s›n›rland›rd›, hem de bu tür metinlerin
yazarlar›n› flöhret yapt›. Ya da medya arac›l›¤›yla zaten flöhret olanlar› bu tür
metinler de üretmeye yöneltti. Öte yandan da, medyan›n ilgisine mazhar
olamayan yetenekli yazarlar az ama istikrarl› satan "iyi edebiyat"›n, kaliteli
araflt›rmalar da üniversitelerin dar okur cemaatlerine hapsoldular. Bu metinlerin
yazarlar› ne flöhret ne de yazd›klar›yla hayatlar›n› idame ettirecek kadar gelir elde
edebildiler.
Konumuza geri dönecek olursak, sözünü etti¤imiz "best seller kültürü",
Milliyet Blog yazarlar›n›n yaz› konular›n› ve üsluplar›n› da belirlemektedir. Popüler
olma arzusuyla yazanlar, en fazla t›k alaca¤›n› tahmin ettikleri konular› bilinçli
olarak tercih etmelerinin yan›nda, k›s›tl› bilgi birikimlerinin ve medyan›n da
yönlendirmesiyle dahil olduklar› "ortalama"n›n konforunun sa¤lad›¤› güven ve
rehavetle okumas› kolay, cezbedici ve hâkim söylem taraf›ndan belirlenen
gündeme dair temalara a¤›rl›k vermektedirler. Sayfa editörleri de bu yönelimi
teflvik etmektedir. Bir t›k fazla alman›n avantaja dönüfltü¤ü ticari yay›nc›l›kta,
bazen sansasyonel bir bafll›k bile metne, dolay›s›yla gazeteye tiraj
kazand›rabilmektedir. Bu sistemde metnin okunmas›na bile gerek yoktur. Bafll›k
veya ona efllik eden görsel malzemenin cazibesine kap›l›p metne t›klanmas›
beklentileri karfl›lar. Blog yazarlar›n›n yaz› konular›n› belirleyen kategoriler bu
amaca da hizmet etmektedir.
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Yazarlar›n Milliyet Blog’da kendilerine blog sayfas› olufltururken, önerilen
çok say›da kategoriden birini seçmeleri gerekmektedir. Görüflülen blog yazarlar›,
genellikle kapsay›c› oldu¤unu ve çok okunaca¤›n› düflündükleri kategorileri tercih
etmifllerdir. Bu nedenle, "Gündelik Yaflam" kategorisi ilk s›ralarda yer almaktad›r.
"Aflk-evlilik" bunu izlemektedir. Kapsay›c› bir kategori seçen yazar, ilgilendi¤i pek
çok farkl› konuyu bu bafll›k alt›na s›¤d›rabilece¤i için, sürekli bir tan›mlama aray›fl›
içine girmekten kurtulmufl olacakt›r. Kapsay›c› kategori aray›fl›n›n karfl›t› olarak,
baz› yazarlar özgül ve öznel sorunlar›n yönlendirmesiyle kategori tercihi
yapm›fllard›r. Örne¤in L.B. Bey "Türkiye için mortgage’in hayal oldu¤unu
düflündü¤ü ve siyasilerin bu konudaki yalanlar›na katlanamayaca¤›na karar verdi¤i
için" "Mortgage" kategorisini seçmifltir. N. Y. Han›m "sivilcelerle bafl›n›n dertte
oldu¤u bir dönemde" "Sa¤l›k" kategorisini tercih etmifltir. H.K.Ö. Bey Mickey
Spillane’in ölümünün ard›ndan okudu¤u ilginç hayat hikayesi kendisini çok
etkiledi¤i için ilk yaz›s›n› Hammer’le ilgili yazm›fl ve kategori olarak da "Edebiyat"›
seçmifltir. Kapsay›c› kategori tercih edenler, blog yazarlar› aras›nda daha iddial› ve
üretken olanlard›r. Di¤erleri, blog yazarl›¤›na kiflisel ilgilerini benzerleriyle
paylaflmak için bafllayanlard›r.
Kapsay›c› kategoriler aras›nda "Aflk-evlilik" kategorisi, görüflülen kiflilere
göre, en çok yaz›lan ve okunan, ayr›ca en çok polemik yaratan kategorilerdendir.
Milliyet Blog sitesinin banner’›nda en çok dönen yaz›lar›n da bu kategoridekiler
oldu¤u göz önünde tutulursa, Milliyet Blog editörlerinin bu kategoriyi, siteyi
sürükleyen lokomotif olarak de¤erlendirdikleri söylenebilir. Blog yazarlar› aras›nda
bu kategoriyi, "yaflam›n temeli aflkt›r" iddias›yla savunanlar bulunmakla birlikte,
yaz›lar›n içeri¤ine de gönderme yaparak magazinel ve depolitize edici nitelikte
görerek elefltirenler de vard›r. ‹lk gruptan A.Ü. Han›m "Aflk-evlilik" kategorisindeki
yaz›lar› küçümseyen ve gereksiz bulanlar›, "aflk hayatlar›nda mutsuz olanlar" olarak
tan›mlamaktad›r. Ayr›ca H›ncal Uluç’un da bu tür yaz›lar yazd›¤›n› hat›rlatarak,
"fiimdi onu da m› küçümseyecekler?" diye sormaktad›r. A.Ü. Han›m’›n referans
olarak H›ncal Uluç’u göstermesi, Uluç’un, Milliyet Blog yazarlar›n›n da ortak
referans noktas› ve köfle yazarl›¤›nda kendini kan›tlam›fl biri oldu¤unu
düflünmesinden kaynaklanabilir. Ö.D. Han›m Milliyet Blog’un daha genifl bir okur
kitlesine ulaflabilmesi için bu tür yaz›lara ihtiyaç duydu¤unu, M.T. Bey de bu
kategoriye s›n›rlama getirmenin veya kald›rman›n, bir "paylafl›m platformu"
oldu¤unu düflündü¤ü Milliyet Blog’un ilkelerine ters düflece¤ini savunmaktad›r.
Ö.S.Ç. Bey, bu kategoriye karfl› ç›kanlar›n, "blog mentalitesini çözemediklerine"
hükmetmektedir. Ö.S.Ç. Bey’in bu itiraz›, blog yazarlar› aras›nda blogun amaçlar›
ve varl›k nedenleri hakk›nda bir uzlaflma olmad›¤›n› da göstermektedir.
Nitekim, Milliyet Blog’un en politize bloglar›n› yazan T.B. Bey, "Aflk-evlilik"
kategorisindeki yaz›lar› en çok kad›nlar›n okudu¤unu ve bu yaz›lar›n genifl bir okur
kitlesinin oldu¤unu belirttikten sonra, bu ilginin "toplumun portresini çizdi¤ini"
savunmaktad›r. Milliyet Blog editörlerine, "habercilerle magazincileri ay›r›n!"
ça¤r›s› yapt›¤›n›, ama yan›t olarak, "çeflitlili¤i koruma zorunlulu¤unda olundu¤una"
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dair bir elektronik posta ald›¤›n› söylemektedir. T. B. Bey’in editörlerden
haberciler-magazinciler ayr›m›n›n yap›lmas›n› talep ederken, tam olarak nas›l bir
beklenti içinde oldu¤u belli de¤ildir. Ama en az›ndan kendisini "haberci" olarak
isimlendirdi¤i kategoriye koydu¤u, "haberci"li¤i de sadece gazetecilik prati¤i
olarak de¤il, ülke gündemini belirleyen/de¤ifltiren siyasi, ekonomik, diplomatik ve
kültürel konularda kalem oynatmak, elefltirilerde bulunmak, okuru
"bilinçlendirmek" olarak gördü¤ü ortaya ç›kmaktad›r. T.B. Bey’i blog sayfas›
haz›rlamaya yönelten etken, "Kral Ç›plak! deme iste¤i"dir. T.B. Bey "kral›n sadece
ç›plak de¤il, ayn› zamanda e¤itimsiz, hasta, çökmüfl, aldat›lm›fl, tecavüze u¤ram›fl
ve sindirilmifl durumda" oldu¤unu düflünmektedir.
A.S. Bey de benzer bir yaklafl›mla, "Aflk-evlilik" kategorisine ra¤betin çok
olmas›n›n, "kendisi gibilerin en derin yaras› oldu¤unu" belirtmektedir. A. S. Bey
Milliyet Blog’da en çok de¤inilen ve kendisinin olabildi¤ince uzak durmaya
çal›flt›¤› konular› s›ralamaktad›r: "Atatürk, din, futbol, ucuz aflk-meflk, televizyon
dizileri, ucuz politika". A.S. Bey Milliyet Blog’un gündemini meflgul ettiklerini
düflündü¤ü bu tür yaz›lar› (örne¤in, "Dans etmek de Atatürkçülüktür", "Hangi burç
nas›l seviflir?") elefltirirken, Milliyet Blog cemaatinin birlik duygusunun sekteye
u¤rad›¤› noktalara da iflaret etmektedir. T.B. ve A.S. Beylerin politik olmad›¤›n›
düflündükleri yaz›lar› ve onlar›n yazarlar›n› elefltirirken, dolayl› olarak yapt›klar›
"politiklik" tarifi, daha çok toplumun altyap› kurumlar›n› ve idare mekanizmas›n›
konu edinmek üzerine kuruludur. Ama bu tarifin içinde hâkim söyleme yönelik
elefltiri ve kayda de¤er bir muhalefet potansiyeli bar›nmamaktad›r. Ço¤unluk
faflizmine dönüflebilen de¤er yarg›lar›n› paylaflmaktad›rlar. Öte yandan, özel
olan›n da politik oldu¤una inanmamaktad›rlar. Bu sebeple, aflk-evlilik üzerine
yaz›lar› küçümsemektedirler.
Görüflülen blog yazarlar›ndan bir bölümü, sayfa olufltururken kategori
tercihinde bulunman›n ve daha sonra da yaz›lan yaz›lar› bir kategoriye dahil edip
yay›nlama zorunlulu¤unun, yazma özgürlüklerini k›s›tlad›¤›n› düflünmektedirler.
Baz› yaz›lar›n editörlerin müdahalesiyle kategori de¤ifltirmesi de flikayet edilen
sorunlardan biridir. G.S. Bey, editörlerin mesleki ve kültürel zaaflar›n› vurgulamak
için, kategorilendirme sürecinde yaflad›¤› ilginç bir deneyimi aktarmaktad›r. ‹çinde
Zidane’›n ad› geçiyor diye, yoksullukla ilgili bir yaz›s› editörlerce "Futbol", di¤er bir
yaz›s› da geçti¤imiz bayram ifllenen seri cinayetlerden bahsediyor diye
"Bayramlar" kategorisine yerlefltirilerek yay›nlanm›flt›r.
"Aflk-evlilik" kategorisine yöneltilen elefltiriler, tan›t›m sayfas›nda Milliyet
Blog’un e-günlük olarak adland›r›lmas›na yöneltilen elefltirilerle benzer
argümanlara dayanmaktad›r. Bloglar, sürekli güncellenmeleri ve yazarlar›n›n
kiflisel dünyalar›n› di¤er internet ortamlar›na göre daha yo¤un yans›tmalar›
sebebiyle, ortaya ç›kt›klar›ndan beri, tüm dünyada e-günlük olarak adland›r›l›rlar.
Ancak Milliyet Blog yazarlar›n›n bir bölümü, günlük adland›rmas›n› sadece günlük
tutma prati¤inin iflaret etti¤i mahremiyet ve romantizm ile ba¤daflt›rmaktad›rlar.
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Bu sebeple "Aflk-evlilik" kategorisine kiflisel deneyimlerini yazan ve mahrem
dünyalar›n› açan Milliyet Blog yazarlar› onlar› rahats›z etmektedir. Bu farkl›l›k,
Milliyet Blog yazarlar›n›, "köfle yazarlar›" ve "günlük tutanlar" olarak iki farkl›
kategoride de¤erlendirmeyi zorunlu k›lmaktad›r. ‹lk kategoridekiler, ülke ve dünya
sorunlar›yla daha çok ilgilenenlerdir. Bunlar›n kulland›klar› dil, soyutlamalara daha
fazla yer veren, sofistike bir dildir. ‹kinci kategoridekiler, duygusal dünyalar›na,
karfl› cinsle iliflkilere/iliflkilerine yaz›lar›nda a¤›rl›k verenlerdir. Bunlar›n kulland›klar›
dil okumay› kolaylaflt›ran yal›n bir dildir. Konular›yla müsemma, romantik bir
üsluplar› vard›r.
Örne¤in, G. S. Bey Milliyet Blog’u "gerçekten de bir günlük gibi kullanan,
özel hayat›n›, s›radan konular› yazan" blog yazarlar› oldu¤unu söylemektedir. A.B.
Bey günlük tarz› yazanlar›n "be¤enilmek ve kabul görmek kayg›s›"n›n galebe
çalmas›yla, "mahremiyet kayg›s›n›" bir yana b›rakt›klar›n› düflünmektedir.
"‹nsanlar›n anlatacak fazla bir fleyleri olmad›¤› ama k›r›lan kalplerine sahte
merhemler arad›klar› için" günlük tarz› yaz›lar yazd›klar›n› söylemektedir. H. K.Ö.
Bey "günlük tutman›n yaln›z olanlar›n ya da birisinin kendisini keflfetmesi için olta
atanlar›n ifli" oldu¤unu düflünmektedir. A. D. Han›m günlük tarz› yaz›lar yazman›n,
"oraya yaz›lanlar› magazinlefltirdi¤ini, yaz›n›n ve dilin dejenere olaca¤›n›"
düflünmektedir. Ona göre, "Bloglar›n misyonu, halka sorgulama ve dil uzatma
yetisi kazand›rmak oldu¤u için", günlük tarz›n›n bunu engelleyece¤ine
inanmaktad›r.
Sansür: H›rs›z› Bekçi Yap!
Milliyet Gazetesi, internet sayfas›nda Milliyet Blog’u tan›t›rken, "Gündem
Sizsiniz" ifadesini kullanarak gazetecilik prati¤inin temel ifllevlerinden biri olan
gündem belirleme ayr›cal›¤›n› blog yazarlar›na da vaad etmektedir. Gündem
belirleme ifllevi, Lippmann’›n insanlar›n d›fl dünyay› anlaml› hale getirebilmeleri
için ihtiyaç duyduklar› anlam haritalar›n› medya yard›m›yla oluflturmalar› sav›nda
temelini bulur. Medyan›n "s›n›rl› etkileri" görüflünden, "güçlü etkiler" sav›na bir geri
dönüfl say›labilecek gündem belirleme tart›flmalar›, k›saca, insanlar›n ne
düflüneceklerini de¤ilse de, ne hakk›nda düflüneceklerini medyan›n belirledi¤i tezi
etraf›nda odaklanmaktad›r (‹rvan, 2001: 70). ‹nsanlar›n ne hakk›nda
düflüneceklerini belirleme vaadi, yazma prati¤ine yönlendirme aç›s›ndan eflsiz bir
motivasyondur. Nitekim Milliyet Blog, okuru yazar› olmaya davet ederken, blog
yazarl›¤›n›n e-günlük tutmak gibi daha mütevaz›, daha iddias›z ve kiflisel bir
yönünün yan› s›ra gündem belirleyici olmak imkân›n›n da alt›n› çizmektedir.
Görüflülen blog yazarlar›n›n ifadelerinden yola ç›karak ço¤unun bu ifle
giriflirken kendilerini cezbeden fleyin ve blog yazarl›¤›ndan beklentilerinin, egünlük yazarl›¤›ndan çok, gündem belirlemek oldu¤u söylenebilir. Birçok konuda
oldu¤u gibi bu konuda da görüflülen blog yazarlar› ikiye bölünmüfllerdir. ‹lk grup,
Milliyet Blog’un gündem belirleme konusunda vaadini yerine getirdi¤ini
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düflünmektedir. Örne¤in, A.T. Bey Milliyet Blog’un "gazete içinde baflka bir
gazete" oldu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla Milliyet Blog’u, Milliyet
Gazetesi’nin yay›n politikas›ndan, ideolojik ve ticari ba¤lant›lar›ndan azade bir
kurumsallaflma olarak alg›lamaktad›r. Benzer biçimde Y.E. Han›m "Tan›k oldu¤u
olay ve sorunlar› bir gazete veya televizyonda anlatmaya kalksa, patronun
akrabas›, onun flusu, bunun flusu diye makaslayacaklar›n›" iddia etmektedir. Y.E.
Han›m’a göre Milliyet Blog’da "Herkes eflit flartlarda bir kitlenin önüne
ç›kmaktad›r. Sanki kendi bas›n yay›n kuruluflunu kurmufl ve yönetiyormufl gibi
olduklar›n›" hissetmektedir.
A.T. Bey ve Y.E. Han›m’dan farkl› olarak Milliyet Blog’un Do¤an Holding’in
bir flirketinin uzant›s› oldu¤unu ve holdingin yönetim tarz› ve ilkelerinin burada da
geçerli olaca¤›n› düflünen yazarlar da vard›r (Örne¤in H.E.A.M. ve A.V. Bey’ler).
Dolay›s›yla Milliyet Blog’da yazmak isteyen bu ilkelere uymal›d›r. Burada ilginç
olan, iki farkl› de¤erlendirme yapan yazarlar›n, Milliyet Gazetesi’nin ve Milliyet
Blog’un ba¤l› oldu¤u ticari yap›ya ve ilkelerine elefltirel yaklaflmamalar›d›r. ‹ki taraf
da yazar olarak faaliyet gösterdikleri mecradan ve konumlar›ndan hoflnutturlar.
‹kinci grup, Milliyet Blog’un gündem belirleme vaadinin, bütünüyle aldat›c›, hayata
geçirilmesi imkâns›z ve tiraj artt›rmak için yap›lm›fl bir hile oldu¤una inananlardan
oluflmaktad›r. Bunlardan bir bölümü, bunun sorumlulu¤unu gazetenin yöneticileri
ve çal›flanlar›na, di¤er bir bölümü de Türkiye’de medyan›n genel iflleyifline
yüklemektedirler. Örne¤in T.Ç. Bey Milliyet Blog’un asl›nda gündem yaratmaya
uygun bir mecra olabilece¤ini ama editörler "hangi bafll›klar alt›nda gündem
yarat›laca¤›n› belirledikleri için" bu imkân›n s›n›rland›¤›n› düflünmektedir. T.Ç. Bey
sayfa editörlerinin kraldan çok kralc› tav›rlar›n›n, yaz›lar›n ço¤unlukla bir üst
kademedeki yöneticiye ulaflmadan reddedilmesine sebep oldu¤una
inanmaktad›r. Türkiye’deki medya ortam›n›n, kat›l›mc›l›¤a ve okurun da belirleyici
oldu¤u bir iletiflim sürecine meydan vermeyece¤ine inananlar, Milliyet Gazetesi
ve Milliyet Blog’un yay›n politikas›n› bu perspektiften de¤erlendirmektedirler.
Örne¤in, F.P. Bey "gündemi egemen güçler belirledi¤i için halk›n bu konuda
iradesi olmad›¤›n›" ileri sürmektedir. Dolay›s›yla Milliyet Blog’un da böyle bir ifllevi
olamayacakt›r. V. Han›m "Milliyet Blog ortam› son derece s›k› ve gazetenin yay›n
politikas› d›fl›ndaki seslere kapal› bir yer. Ama bunu da anlayabiliyorum. Zira bu,
medyan›n genel olarak sorunsal durumu ve ülkedeki genel demokrasi ve ifade
özgürlü¤ü ortam›yla ilgili" demektedir. ‹. T. Bey ise "kelli felli yazarlar›n bile" bunu
(gündem belirleme) baflaramad›klar›n› söyleyerek, genel medya ortam›n›n
antidemokratik yap›s›na gönderme yapmaktad›r.
‹kinci gruptaki yazarlar›n, Milliyet Blog’un gündem belirleme ifllevine
yaklafl›mlar›, bileflik kaplar misali toplumsal gerçekliklerin birbirlerini etkileyip
belirleyecekleri sav›na gönderme yapmaktad›r. Milliyet Blog’un gündemi, Milliyet
Gazetesi’nin gündemidir. T›pk› Milliyet Gazetesi’nin gündeminin toplumdaki
iktidar odaklar›n›n gündemi olmas› gibi. Hegemonya ve ideoloji kavramlar›yla
medyay› de¤erlendiren yaklafl›mlar›n medyan›n gündeminin belirlenmesinde,
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gazetecilerin ya da medya kurumlar›n›n özerk olamad›klar›n›, iktidar odaklar›na
ba¤›ml› olduklar›n› vurgulad›klar›n› an›msarsak (Bkz. ‹rvan, 2001: 84), bu gruptaki
yazarlar›n, toplumsal gerçeklikleri sorgularken daha elefltirel ve donan›ml›
olduklar›n›, ancak yazarl›k deneyimi için alternatif bir mecra aramad›klar›n›
söyleyebiliriz. Bunun sebebi muhtemelen, bir anaak›m medya kuruluflunun
bünyesinde yazmak istiyorlarsa, Milliyet’ten farkl› bir alternatif bulamayacaklar›
gerçe¤inin fark›nda olmalar›d›r.
Görüflülen yazarlar aras›nda yaz›lar› sansürden en fazla nasibini alan T.B.
Bey, Milliyet Blog’un yazarlar›na gündemi belirleme vaadinde bulunmas›na
ra¤men, "gündemi belirleyecek bir yaz› yazd›rmad›klar›n›" savunmaktad›r. T.B.
Bey, gündem belirleyici oldu¤unu düflündü¤ü ve Recep Tayip Erdo¤an’›
elefltiren/alaya alan bir 10 Kas›m yaz›s›n›n, Milliyet Blog editörlerince "kimseyi
k›rmamam›z gerek" gerekçesiyle reddedildi¤ini anlatmaktad›r. T.B. Bey editörlere
sürekli yaz›p, reddedilme nedenlerini sorgulay›nca yaz›s› befl dakikal›¤›na sayfaya
yerlefltirilmifltir. Yaz›s›n›n tekrar sayfadan kald›r›lmas›na içerleyen T.B. bey,
"Kimseyi k›rmadan nas›l gündem belirleyece¤iz?" diye sormaktad›r. T.B. Bey’in
reddedilen bir baflka yaz›s›, Milliyet Blog sisteminin iflleyiflini elefltiren ve editoryal
sürece alternatif veya onu denetleyecek bir Milliyet Blog Meclisi öneren yaz›d›r.
Söz konusu blog yazar› bu yaz›n›n red gerekçesini ö¤renmek ve yay›na al›nmas›
için editörlerle çok say›da yaz›flma gerçeklefltirmifltir. Öyle ki art›k Milliyet
Blog’daki varl›¤›n› flu cümleyle ifade edecek duruma gelmifltir: "Ben burada yaz›
yazm›yorum, yaz›lar›m yay›nlans›n diye bo¤ufluyorum".
T.B. Bey’in reddedilen bir baflka yaz›s› için editörlerin gösterdikleri gerekçe:
"Nas›l gazeteler oluflturduklar› yay›n çerçevesi d›fl›ndaki haberlere yer
vermiyorlarsa, ayn› fley bizim için de geçerli" biçimindedir. Editörler, öne
sürdükleri bu gerekçeyle, Milliyet Blog sitesinin bir gazeteye ba¤l› olmayan, kendi
belirledi¤i kurallarla iflleyen, özerk bir yay›n organ› oldu¤unu düflündürmek
istemektedirler. Denetim ve sansür uygulamalar›nda Milliyet Gazetesi’nin
müdahalesi olmad›¤› izlenimini yaratmaya çal›flmaktad›rlar. Okurlar›na seslerini
duyurma imkân› vermek amac›yla böyle bir hizmette bulunuldu¤unu iddia eden
Milliyet, farkl› sesleri elemeden geçirip yay›n politikas›na ters düflmeyen bir
mecra yaratmak zorunda oldu¤unu aç›klayamaca¤›na göre, okurunu/yazar›n›
Milliyet Blog’un Milliyet Gazetesi’nden ayr› ve kendi iflleyifl düzeni, kurallar› olan
bir birim oldu¤una ikna etmeye çal›flmak zorundad›r. Ancak, T.B. Bey’in bu
gerekçeye de itiraz etmesi üzerine, sansürlenen yaz›n›n sorumlulu¤u
milliyet.com.tr yay›n yönetmenine yüklenmektedir. Milliyet Blog yay›n ekibi
olarak söz konusu yaz›y› yay›na al›r almaz, milliyet.com.tr’den uyar› geldi¤ini ve
yaz›y› kald›rmak zorunda kald›klar›n› belirtmektedirler. Bu kez sansür, "bir yay›n
kuruluflu olundu¤undan, tüm yay›n ekiplerinin koordineli çal›flmas› gere¤i"nin
sonucu olarak gösterilmektedir. Yazar›n ›srar›, ilk iddiay› çürütmüfl, Milliyet Blog
editörleri gazeteden ba¤›ms›z olarak faaliyet gösteren bir sayfay› yönettiklerini
savunmaktan vazgeçip, milliyet.com.tr’nin müdahalesini itiraf etmek durumunda
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kalm›fllard›r. T.B. Bey editörlerin kibar fakat taviz vermez yaklafl›mlar›na ra¤men,
Milliyet Blog’dan ayr›lmamaktad›r. "Sistem elefltirisi yapma" iste¤ine uygun
mecran›n buras› olmad›¤›n› anlad›¤› halde, Milliyet Blog yazar› olarak kalmaya ve
yazmaya devam etmesi iki gerekçeye dayand›r›labilir: ‹lki, Milliyet Gazetesi’nin
çat›s› alt›nda yaz›yor olman›n sa¤lad›¤› itibardan vazgeçmek istememesi, ikincisi,
orada kalarak, editoryal kadroyla mücadelesini sürdürerek, Milliyet Blog sitesinin
iflleyiflini dönüflüme u¤ratmaya kararl› olmas›. Belki iki gerekçe birden onu Milliyet
Blog kadrosundan ayr›lmaktan al›koymaktad›r.
Milliyet Blog editörlerinin, sansür ve denetim mekanizmas›yla mücadele
eden yazarlara bir süre sonra daha müsamahakar davrand›klar› söylenebilir. Kimi
yazarlar› Milliyet’in kurumsal kimli¤inin bir parças› haline getirme giriflimi olarak,
onlara "güvenilir üyelik sözleflmesi" göndermektedirler. Bu sözleflmede yer alan
baz› ifadeler, yazar›, gazetenin yay›n ilkelerini zedelemeyece¤ine yönelik
yükümlülükler alt›na sokmaktad›r. S›n›rlar› belirsiz bu ifadeler, Milliyet Blog
editörlerinin diledikleri zaman sözleflme imzalam›fl olan yazara verdi¤i sözü
hat›rlat›p onu tekrar denetim alt›na alma haklar›n› sakl› tutmalar›na yaramaktad›r.
Zaten ço¤u yazarl›k ve daha da ileri giderek Milliyet’te köfle yazarl›¤› hayali kuran
blog yazarlar›n›n, güvenilir üye statüsüne yükseltildiklerine inanmalar›, gazetenin
vazgeçilmez bir parças› ve takdir edilen yazar› olduklar›na da inanmalar›n›
beraberinde getirmektedir. Örne¤in, E.T. Bey, güvenilir üye ilan edildi¤inden beri,
"Ben Bildiriyorum" kategorisine ihtilallerle ilgili yaz›lar yazmak istemesine ra¤men
kendini frenledi¤ini söylemektedir.
Güvenilir üyelik sözleflmesi imzalat›lan yazarlar›n özellikleri incelendi¤inde,
iki unsur dikkat çekmektedir. ‹lki, sözü edildi¤i gibi, denetim mekanizmas› ile
mücadeleye girmeleridir. ‹kincisi ve daha önemlisi ise, okur say›lar›n›n
çoklu¤udur. Bu sözleflme ile gazetenin kurumsal kimli¤inin bir parças› haline
getirilerek sorumluluk yüklenen yazar, gazetenin tiraj›na, dolay›s›yla itibara ve
reklam gelirine katk› sa¤layanlar aras›ndan seçilmektedir. Görüflülen 44 blog
yazar›ndan sadece biri, R.Ü. Bey, telif almadan yaz› yazmaktan rahats›zl›k
duymaktad›r. Yazd›¤› yaz›lar›n gelirine Milliyet’in el koydu¤unu düflünmektedir.
Milliyet Blog’un üretken yazarlar›ndan olan R.Ü. Bey, "gelecekbilimle ilgilenen 100
kifliden biri oldu¤una, Türkiye için bu kadar yeni ve merak uyand›r›c› bir konuda
yaz›yor olmas›n›n karfl›l›¤›n› Milliyet’in ald›¤›na" inanmaktad›r4.
R.Ü. Bey, Milliyet Blog’un eme¤ini sömürdü¤üne inanmas›na ra¤men
neden yazmay› sürdürdü¤ü sorusuna, "Çaresizlikten" yan›t›n› vermektedir. R. Ü.
4

Do¤an Holding’in bir kuruluflu olan Milliyet, bir blog yazar› taraf›ndan yazarlar›n›n eme¤ini
sömürmekle suçlan›rken, yine Do¤an Holding’in bir kuruluflu olan Do¤an Online çat›s› alt›nda
faaliyet gösteren onpunto.com’un yay›n yönetmeni Ümit Aslanbay, "Türkiye’de blog köleli¤ine
son!" slogan›yla ortaya ç›kmaktad›r. Aslanbay, "fiimdiye kadar insanlar yaz›yor, baflkalar› para
kazan›yordu. fiimdi yazd›klar›n›n karfl›l›¤›n› almak üzere bir sistem gelifliyor" aç›klamas›n›
yapmaktad›r. Bu sitede, manflete ç›kan her yaz›, yazar›na 200 YTL kazand›racakt›r
(www.referansgazetesi.com).
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Bey’in yazar olarak bu sitede yer almas›ndan dolay› yaflad›¤› tatmin hissini dile
getirmeyip, sadece Milliyet’in eme¤ini sömürdü¤ü iddias›nda bulunmas›, bir
kurum olarak Milliyet ve Milliyet Blog yazarlar› aras›ndaki iliflkiyi/anlaflmay›,
bilerek veya bilmeyerek gözard› etmesinin sonucudur. Milliyet Blog yazarlar›n›n
büyük bölümünün, Türkiye’nin en yüksek tirajl› ulusal gazetelerinden birinin çat›s›
alt›ndaki yazarl›k deneyimlerinden, edindikleri okur kitlesi ve aidiyet hissinden
duyduklar› memnuniyet, gazete yönetiminin/Milliyet Blog editörlerinin bask›c› da
olabilen uygulamalar›n› ve Milliyet Blog hizmetinin iflleyiflindeki aksakl›klar›
içlerine sindirmelerine veya görmezden gelmelerine sebep olmaktad›r.
Yaz›lar› sansüre u¤ramas›na ra¤men, Milliyet Blog editörlerini ve
Milliyet’in, Milliyet Blog’un yay›n politikas› konusundaki yaklafl›m›n›
elefltirmekten imtina eden yazarlar, "bir kimli¤i olan" büyük bir gazetede
yazd›klar›n›n bilincinde olduklar›n›, gazetenin kendilerine de¤il, kendilerinin
gazeteye uyum sa¤lamalar› gerekti¤ini savunmaktad›rlar. Örne¤in A.T. Bey,
"Daha özgür olmak istersem kendi sitemi kurar›m" diyerek, Milliyet’in belirli
k›s›tlamalar ve s›k› bir denetim mekanizmas› karfl›l›¤›nda, Milliyet Blog yazarlar›na
sundu¤u kimlikten duydu¤u tatminin alt›n› çizmektedir. Nas›l bir medya
profesyoneli, bir yay›n organ›n›n çal›flan› oldu¤unda kendi öznelli¤inden s›yr›l›p, o
kurumun ideolojik yap›s›na, kurumun öznelli¤ine eklemlenmek zorunda
kal›yor/eklemleniyorsa, Milliyet Blog yazarlar›ndan bir bölümü de Milliyet Blog
çat›s› alt›nda yazarken, kendilerini bir medya profesyoneli gibi görmeyi tercih
etmektedirler. Oysa onlar amatördür ve amatörlerin yukar›dan afla¤›ya dayat›lan
kurallarla iflleyen iletiflim sürecinden çok, afla¤›dan yukar›ya bir sürecin iflledi¤i,
çoksesli bir iletiflim sürecine inanmalar› ve bunu gerçeklefltirmeleri beklenir.
Milliyet Blog yazarlar›n›n blog sitesindeki sansür ve denetim uygulamalar›yla ilgili
yan›tlar›ndan anlafl›lan odur ki, yazarlardan baz›lar› özgürlükçü ve kat›l›mc› bir
medya ortam›nda s›radan (amatör) bir yazar olmaya, Milliyet gibi bir anaak›m
medyada, gelecekteki yazarl›k konumlar›na (profesyonellik) iliflkin hayaller kurup,
arada bir yaz›lar›n› gazetede bas›lm›fl görmeyi, kayda de¤er bir okur kitlesi
edinmenin keyfini yaflamay› tercih etmektedirler.
A.V. Bey Milliyet’in "kendisi fikirlerini yazs›n diye flirket kurmad›¤›n›, paray›
verenin düdü¤ü çalaca¤›n›", H.E.A.M. Bey ise "sayfa onlara [Milliyet’e] ait oldu¤u
için, neyi yay›nlay›p neyi yay›nlamayacaklar›n›n onlar›n bilece¤i ifl" oldu¤unu
söylerlerken, kurallar› bilen, içsellefltiren, r›za gösteren, bu sebeple hata
yapmayarak, kendilerini otoriteye be¤endirmeye çal›flan, uysal aile fertleri
olduklar›n› da göstermifl olmaktad›rlar. Üstelik bu iki yazar›n da reddedilen yaz›lar›
vard›r. Onlar reddedilirken, T.B. Bey gibi, hakl› ama haks›zl›¤a u¤ram›fl olarak
de¤il, uyum göstermeyi baflaramam›fl, düzeni bozmufl olmaktan dolay›
kendilerini mahcup olarak konumland›rmaktad›rlar. T. Ç. Bey de Milliyet
yöneticilerinden Hanzade Do¤an’a hitaben yazd›¤› yaz›da, "Milliyet gibi bir aile
içine, yafllar›, kimlikleri, adlar› ne olursa olsun kabul edildikleri, acemi de olsalar,
yanl›fl da yazsalar önemsendikleri ve yaz›lar› yay›nland›¤› için flükranlar›n›"
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sunmaktad›r. Bu yaz›ya vesile olan Milliyet’in blogcu buluflmas›n›n Milliyet’te
yay›nlanan haberinde öne ç›kan seçkincilik, T.Ç. Bey’in dikkatini çekmemifl
görünmektedir ki, her kim olurlar ve her ne yazarlarsa yazs›nlar gazete taraf›ndan
kabul gördüklerine inanmaktad›r.
Milliyet Blog cemaatindeki görüfl ayr›l›klar› bununla s›n›rl› kalmamaktad›r.
Ahlak, namus, haysiyet v.b. konulardaki de¤er yarg›lar›n›n çat›flmas›, blog
yazarlar›n› birbirleriyle mücadeleye yöneltirken, geleneksel de¤er yarg›lar›na ba¤l›
taraf, editörleri de yard›ma ça¤›rmaktad›r. Örne¤in, "Aflk-evlilik" kategorisinde
yazan M. Han›m’› "bir afl›¤a özlem duydu¤u hissini yaratacak" bir yaz› yazd›¤› için,
"özel hayat›n› aç›klamak" ve "c›v›kl›k"la suçlayanlar olur. M. Han›m duldur ve o
yaz›y› k›z›n› özledi¤i için yazd›¤›n› belirten yeni bir yaz› kaleme al›r. Milliyet Blog
yazarlar›ndan S.Ç. Han›m, M. Han›m’›n "haks›z yere" suçland›¤›n› düflünmektedir
ve onu destekleyen bir yaz› yazar. M. Han›m’›n, "Sevgili S." diye hitap edecek
kadar yak›n buldu¤u S.Ç. Han›m, M. Han›m ‹stanbul’a geldi¤inde, onun görüflme
talebini bir bahaneyle geri çevirir. As›l gerekçesi, ondan "ne kadar samimi
yorumlar, mesajlar al›rsa als›n, onunla görüflmenin, yaflam tarz› ve tan›mad›¤› bir
karakter olmas›ndan dolay› içinden gelmemesi"dir. S. Ç. Han›m ayr›ca, eflinin de
bu buluflmaya izin vermeyece¤ini eklemifltir. S. Ç. Han›m’›n, M. Han›m’›n yaflam
tarz›ndan duydu¤u rahats›zl›k, ahlaki tutuculu¤unun göstergesi iken, tan›mad›¤›
bir karaktere ihtiyatla yaklaflmas›, sanal ortamdaki güven probleminin boyutlar›na
dikkat çekmektedir. S. Ç. Han›m, yaflam tarz›ndan hofllanmad›¤› birisine yönelik
ahlaki tutuculu¤u, sanal ortamda protesto ederken, gerçek hayatta ahlaki
tutuculukla ondan uzak durmaktad›r.
T. B. Bey, yazarlardan ‹zmirli A. Han›m’›n "Aflk-evlilik" kategorisindeki
yaz›lar›nda, s›k s›k de¤iflen sevgililerinden söz edip Milliyet Blog gündemini iflgal
etmesinden rahats›zl›k duyarak, onu editörlere flikayet eder. Ama flikayetini,
cinsiyetçi bir yaklafl›mla, afla¤›lay›c› bir üslupla yapar: "Yahu bu kad›n›n üstünden
bütün ‹zmir geçmifl!". T. B. Bey’i bu flikayeti yapmaya sevk eden, ahlaki
muhafazakarl›¤›n›n yan› s›ra, kendisinin "sistemi elefltiren" yaz›lar› reddedilebiliyorken, basit ve yoz buldu¤u bu türden yaz›lar›n rahatl›kla yay›na
girebilmesidir. T.B. Bey otoriteden eflitlik talep etmemektedir. Yani "hem o, hem
ben" dememektedir. Geleneksel ahlaki de¤erlere ayk›r› ve basit buldu¤u
konulardaki yaz›lar› Milliyet Blog’dan s›n›rd›fl› ettirmek istemektedir. Asl›nda,
bask›c›l›¤›ndan flikayetçi oldu¤u editörlerden, baflka bir yazara da bask›
uygulamalar› konusunda talepte bulunmaktad›r. A. 1951 Bey de, blog sitelerinde
yazman›n "kamuya aç›k alanda dolaflmak gibi" oldu¤unu, bunun için dolaflan
kiflinin "hakk›nda yanl›fl kanaat oluflturmayacak biçimde olgun davranmas›
gerekti¤ini" savunmaktad›r.
Sanal ortam›n yaratt›¤› güvensizlik, ironik biçimde "güvenli" bir "mevzi"
edinme f›rsat› sunmas›n›n sonucudur. Böylece birçok kifli bir siperin ard›na
gizlenip, kurgulad›klar› kimliklerle iletiflim sürecine kat›labilmektedir. Tüm sanal
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karfl›laflmalarda bu tür bir mu¤lakl›k, kaygan bir zeminde yürüme tedirginli¤i var
olmas›na ra¤men, baz›lar›, yarat›lm›fl ikinci ve hatta üçüncü, dördüncü bir
karakterle sanal ortamda var olmay› bir oyuna dönüfltürmektedirler. Veya
böylece "as›l ben"lerini korumaya almaktad›rlar. Örne¤in R.Ü. Bey, Milliyet Blog
yazarlar› aras›nda zekas›, bilgi birikimi ve ilgi alanlar›yla farkl›laflt›¤›n› ve seçkin bir
yazar oldu¤unu iddia eden bir blog yazar› olarak, böyle bir oyun oynad›¤›n› ve bu
oyunu Milliyet Blog yazarlar›n› kolayca kand›rarak ("Yaz›lanlar›n 11 sosyal zeka
yafl› ortalamas›na sahip" oldu¤unu iddia etmektedir), gerçekmifl gibi alg›lamalar›n›
sa¤lad›¤›n› savunmaktad›r. Anlafl›lan o ki, Milliyet Blog cemaati, kimi yazarlar için
paylaflma ve bir ortak duyu yaratma mecras›yken, kimileri için de, zekas› ve
yarat›c›l›¤›n› test etme, bileyleme f›rsat›d›r.
"Benim Blog Ailem"
Yeri gelmiflken, Milliyet Blog cemaatini bir aile olarak niteleyen ve Milliyet
Gazetesi taraf›ndan da desteklenen söylem üzerinde durmak gerekir. Milliyet
Blog yazarlar›n›n s›kl›kla baflvurduklar› aile söylemi, bir blog cemaatinin üyesi
olman›n yaratt›¤› aidiyet duygusunun ürünüdür. Kiflisel blog sayfalar›ndan farkl›
olarak, cemaat türü bloglar, hele de bir kurumun uzant›s› olarak faaliyet
gösteriyorlarsa, ortak ilgiler, duyarl›klar yaratma e¤ilimindedirler. Tabii ortak
ahlaki kodlar ve yaz›l›/yaz›s›z kurallar da... Bloglar›n varl›k nedeni olan özgürlükçü
ve kat›l›mc› bir mecra yaratma sav›na ters düflen bu normlar, kurallar, yazarlar›n›n
ifade özgürlüklerini bir ölçüde s›n›rland›r›rlarken, di¤er yandan da, onlara bir
aidiyet duygusu kazand›rmaktad›rlar. Yazarlar›n s›n›rl› özgürlükleri içlerine
sindirmelerini sa¤layan da büyük ölçüde bu kazan›md›r. Her blog yazar›n›n
kayg›s›, hiçbir bask› ve s›n›rlamayla karfl›laflmadan, özgürce yazmak de¤ildir.
Kimisi, özellikle cemaat türü bloglara üye olanlar, sosyalleflme, benzerleriyle
karfl›laflma ve o cemaatin bir parças› olarak statü kazanma aray›fl›ndad›r.
Milliyet Blog cemaatini büyük bir aile olarak gören yazarlardan E.T. Bey,
"Benim blog ailem" bafll›kl› yaz›s›nda aile metaforunu kullanarak, yedi ayd›r üyesi
oldu¤u Milliyet Blog’daki ilk deneyimlerini s›ralamaktad›r: "ilk soru, ilk yorum, ilk
mesaj...". E. T. Bey’in k›sa blog yazarl›¤› geçmiflinin safhalar›na verdi¤i önem, bir
bebe¤in büyümesinin safhalar›n› gurur ve heyecanla takip eden ebeveynin tavr›n›
and›rmaktad›r. Ayr›ca yaz›lar›n geri besleme almas›, Milliyet Blog’un di¤er
üyelerince onayland›¤›n›n göstergesi olarak aidiyet duygusunu pekifltirmektedir.
Milliyet Blog yazarlar›n›n bir ailenin ferdi olma fantezilerinin, kimi zaman
ailenin otorite kayna¤›n›n (süper ego) göreve ça¤r›lmas›n› gerektiren, kurallar ve
ahlaki normlar dayatt›¤›n› gösteren bir örnek, K.O. Bey’in editörlere hitaben
yazd›¤› yaz›d›r. K.O. Bey, Milliyet Blog "ortam›n› demokratik ve mecray› da liberal"
bulmaktad›r. Ama bu liberallik, ona göre fazlad›r. "Merkezden gelecek daha etkili
bir kontrol mekanizmas›n›n f›rsat eflitli¤i sa¤lamas› gerekti¤ini" düflünmektedir.
"Fazla özgürlükçü ortamlar›n suistimale aç›k olabildi¤ini" blog yazarl›¤›
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deneyimiyle fark etti¤ini de eklemektedir. K.O. Bey’in bu yaklafl›m›, aile reisinin,
çocuklar/kardefller aras›ndaki ayr›ma engel olmas› beklentisine denk
düflmektedir. Daha çok yazan›n, yani daha çok sesi ç›kan›n öne ç›kar›lmas›n›,
daha kaliteli ama az yazanlar› pasifize etmesini elefltirirken hakl›d›r ama bunu
yaparken ayn› zamanda, Milliyet Blog’un özgürlükçü bir ortam olmaktan
ç›kmas›na meydan verecek bir denetim/kontrol mekanizmas› için gönüllü ça¤r›
yapmaktad›r. Daha kavgac› olan, daha yüksek sesle konuflan›n daha fazla ilgiye
mazhar olmas›, televizyonlardaki yar›flma ve sabah kufla¤›nda yer alan kad›n
programlar›n›n görünür k›ld›¤› bir olgudur. Ancak kat›l›m› dengelemek ve
adaletsizli¤i önlemek için bir üst otoritenin cayd›r›c› ve cezaland›r›c› güç olarak
müdahalesini beklemek, demokrasi kültürüne darbe vurabilecek bir tav›r olarak
sorgulanmal›d›r.
Milliyet Blog’un bir aile yap›s› arz etti¤ini, kendine has fliirsel diliyle bir kez
daha vurgulayan S.R. Han›m, "Bizi yazar s›n›f›na koydu¤u için Milletimin
Milliyeti’nin hakk› ödenmez" demektedir. Aile söyleminin flahikas› olan bu yaz›,
Ayd›n Do¤an’›, "babam›z" ilan ederek sürmektedir. A.B. Bey Milliyet Blog
editörlerinden bir istekte bulunmak için yazd›¤› yaz›ya, "Sevgili editörlerim"
hitab›yla bafllamakta, "Bafllad›¤›m›z ifli gelifltirmek ve baflar›larla sürdürmek
san›r›m kiflisel oldu¤u kadar bizler Milliyet ailesi olarak da büyük keyif alaca¤›z"
diyerek bitirmektedir.
Milliyet Gazetesi’nin, Milliyet Blog faaliyeti arac›l›¤›yla yarat›lan yazar
cemaatine itibar atfetmek ve blog cemaatinin yaratt›¤› aidiyet duygusunu
güçlendirmek amac›yla ve bir halkla iliflkiler etkinli¤i olarak organize etti¤i blogcu
buluflmas› bu anlamda baflar›yla sonuçlanm›flt›r. Ocak 2007’de gerçekleflen
buluflman›n Milliyet’te yay›nlanan haberinin bafll›¤› "‹flte Türkiye’nin Dev Yazar
Kadrosu"dur (Milliyet, 15 Ocak 2007). Bafll›¤›n meram›, kat›l›mc›l›¤› destekleyen
ve yenilikçi bir gazete olan Milliyet’in, okurlar›ndan önemlice bir bölümünün ayn›
zamanda yazar› olmas›na imkân tan›d›¤›n› ve yazar/okurlar›n›, gazetenin kurumsal
kimli¤inin bir parças› olarak gördü¤ünü vurgulamakt›r. Böyle bir bafll›k, hem
okurlar› Milliyet’in yazar kadrosuna dahilmifl gibi göstererek onurland›rmay› hem
de Milliyet Blog’a yönelik ilginin boyutunu ("dev kadro") sergilemeyi
amaçlamaktad›r.
Milliyet’in blogcu buluflmas›n›n yaratt›¤› memnuniyet, buluflman›n
ard›ndan organizasyonda haz›r bulunan blog yazarlar›ndan ço¤unun yazd›klar›
de¤erlendirme yaz›lar›yla kan›tlanm›flt›r. Milliyet Gazetesi buluflmay› konu etti¤i
haberin devam›nda, övgü ve coflku dolu bloglardan baz›lar›n› yay›nlam›flt›r.
Buluflmada Do¤an Holding Yönetim Kurulu ad›na Hanzade Do¤an’›n bizzat
evsahipli¤i yapmas›, gazetenin flöhretli yazarlar›ndan Güneri Civao¤lu,
yöneticilerden Sedat Ergin’in ve tüm Milliyet Blog sayfas› editörlerinin de orada
bulunmalar›, yazarlarla yak›ndan ilgilenip sohbet etmeleri, buluflman›n bir halkla
iliflkiler faaliyeti olarak da baflar›s›n›n göstergesidir. Örne¤in yazarlardan S.Ç.
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Han›m, "Güneri Civao¤lu’yla gözgöze" bafll›kl› yaz›s›nda, Civao¤lu’nun orada olup,
kendisiyle samimi bir flekilde sohbet etmesinden duydu¤u memnuniyeti dile
getirmifltir. M.C. Bey Hanzade Do¤an’›n buluflmay›, "Hoflgeldiniz Milliyet
Yazarlar›" diyerek açmas›ndan gurur duymufltur. T.Ç. Bey, do¤rudan Hanzade
Do¤an’a hitap ederek, "kendilerine önem verdikleri ve ailenin içine kabul ettikleri
için" teflekkür etmifltir.
Milliyet Blog’un yaratt›¤› cemaat yap›s›na yönelik elefltiriler de vard›r.
Bunlar aras›nda, cemaat duygusunun yeterince güçlü olmad›¤›n› ve cemaat
içindeki alt gruplar›n di¤erlerini d›fllayarak öne ç›kma kayg›s› tafl›d›klar›n› iddia
edenler oldu¤u gibi böyle bir ortamda cemaat duygusu yaratman›n yersiz ve
k›s›tlay›c› oldu¤una inananlar da vard›r. ‹lk gruptakilere örnek olarak O.T. Han›m
gösterilebilir. O.T. Han›m blog yazarlar› aras›nda "eski-yeni ayr›m› ve
kamplaflmas›" oldu¤una inanmaktad›r. Eskilerin ayr› bir cemaat gibi tav›r alarak
yenileri d›fllad›klar›n› ve onlara ihtiyatl› yaklaflt›klar›n› düflünmektedir. Görüflmenin
yap›ld›¤› tarih itibar›yla 7 ayl›k geçmifli olan bir sitede, "eskiler-yeniler" ayr›m›n›n
yap›lmas›, yazarlar›n blog cemaatine bir "tarih" ve bir kimlik kazand›rma çabas›n›n,
blog yazarlar› aras›ndaki gruplaflman›n ve rekabet hissinin bir göstergesi olsa
gerektir. Blog yazarlar› aras›ndaki hiyerarfli ve alt gruplar oluflturma e¤iliminden
flikayetçi olan bir baflka yazar olan G. Han›m, kimi yazarlar›n sadece birbirlerine
yorum yazd›klar›n›, birbirlerinin sayfalar›n› ziyaret ettiklerini, birbirlerine
göstermelik ve yapay oldu¤unu düflündü¤ü sevgi sözcükleriyle hitap ettiklerini
gözlemlemifltir. Baz› yazarlar›n kiflisel sayfalar›ndaki "Gruplar›m" alt bafll›¤›, böyle
bir alt gruba iflaret etmektedir. Ayr›ca yazarlar seçtikleri kiflileri, sayfalar›ndaki
adres defterlerine kaydederek, yazd›klar› tüm yaz›lar› onlara gönderebilmektedirler. Böylece bir grup yazar, birbirlerinin ne yazd›¤›ndan haberdar
olabilmektedirler. ‹.T. Bey sadece kad›nlara mesaj atan erkek yazarlar ve sadece
birbirlerine mesaj atan ve "kafadar" ad› verilebilecek kiflilerden oluflan gruplar
oldu¤undan bahsetmektedir.
‹kinci gruptan L.B. Bey, Milliyet Blog’u, ‹tiraf.com gibi sitelerden farkl›
biçimde bireysel olarak var olunacak ve cemaat iliflkilerine ihtiyaç duyulmayan bir
mecra gibi görmektedir. L.B. Bey’in ‹tiraf.com’un mahremiyet olgusunu ve
geleneksel ahlak› bir kriter olarak kabul etmeyen, iffla ettirici yap›s›ndan farkl›
olarak, Milliyet Blog’un belirli normlarla s›n›rlanm›fl ve bir gazete bünyesinde
faaliyet göstermenin "a¤›rl›¤›n› tafl›yan", öznellikten çok nesnellik üzerine kurulu
bir yap›s› oldu¤unu düflündü¤ü anlafl›lmaktad›r. M. B. Bey de art›k Milliyet
Blog’da yazmaktan vazgeçti¤ini belirten yaz›s›nda, buna gerekçe olarak blog
yazarlar›n›n birbirlerini elefltirmek yerine, "birbirlerine sevgilerini ve sayg›lar›n›
sunmakta olmalar›n›", "sürekli olarak ‘biz bir aileyiz’ vurgusu yapmalar›n›"
göstermektedir. M. B. Bey’i rahats›z eden aile vurgusu ve uyum, blog yazarlar›n›
ehlilefltirmeye yaramakta, Milliyet’in kurumsal kimli¤ine ve sayg›nl›¤›na zarar
verecek, gazetenin ve sayfan›n yöneticilerini "zor durumda b›rakacak" yaz›lar
yazmamaya yöneltmektedir.

51

Sanal cemaatlerin, gerçek hayattakilerden çok fazla farklar› yoktur. Temel
fark, yüz yüze iliflkilerin olmamas›d›r. McMillan ve Chavis’in s›ralad›klar›, cemaat
duygusunun dört unsuru, sanal cemaatler için de geçerlidir: aidiyet hissi; sözünü
dinletme ve etkin olma; ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›; duygusal paylafl›m (aktaran
Roger, 2006: 14). ‹nternet ortam›nda kurulan cemaatlerin gerçek hayattakilerden
en önemli fark›, toplumsal kontrolü bir yandan kolaylaflt›r›rlarken, di¤er yandan
zorlaflt›rmalar›d›r (Loft, 2004: 50). Kolaylaflt›rmalar›n›n gerekçesi, kendi kurallar›n›
ve etik de¤erlerini oluflturarak, üyelerini bunlara uymaya zorlamalar›d›r.
Cemaatten d›fllanmaman›n flart› budur. Zorlaflt›rmalar›n›n gerekçesi de, sanal
ortam›n bilinmezliklerine dayan›larak yarat›lan özgürlükçü havan›n, toplumsal
dayatmalardan kendini koruma potansiyelidir. Fine ve Holyfield 1996 tarihli
araflt›rmalar›yla insanlar›n sanal ortamda benzerleriyle bir fleyler paylaflma
arzular›n›n, fiziksel bir aradal›¤a galebe çald›¤›n› ortaya koymufllard›r (aktaran
Loft, 2004: 51). Fiziksel bir aradal›¤›n sa¤lad›¤› avantajlar›n (vücut dili kullanma,
göz temas› ve fiziksel temas›n mümkün olmas›, sözlerin mimik ve jestlerle
desteklenerek etkilili¤inin artt›r›lmas›, anlamlar›n›n güçlendirilmesi gibi) sanal
cemaatlerde geçerli olmamas›, ilk bak›flta bir dezavantaj gibi görünse de, sanal
ortam›n dinamikleri ba¤lam›nda bunlar›n eksikli¤i baflka türlü bir zenginli¤i
mümkün k›lmaktad›r. Yüz yüze iliflkilerde baflar›s›z olanlar, sanal ortamda birden
çok kimlikle var olup, iletiflim sürecine farkl› biçimlerde kat›lanlar, yazarak ifade
etmeyi konuflmaya tercih edenler ve benzerleri, sanal cemaatlerde say›s›z
imkânlarla karfl›laflmaktad›rlar. Ayr›ca Fine ve Holyfield’in, mekansal ortakl›¤›n
inanç infla etmek için gerekli olmad›¤›, etkileflimi güçlendirmek için cemaatte
inanç ve güven olmas›n›n yeterli oldu¤u sav› (aktaran Loft, 2004: 54) da bu
saptamay› desteklemektedir.
Milliyet Blog sitesini cemaat iliflkileri ba¤lam›nda de¤erlendirdi¤imizde,
sitenin sözde bir tür cemaat blogu olmas›na ra¤men uygulamada bir kurumsal
blog gibi iflledi¤i görülmektedir. Milliyet Blog yazarlar›, beyan ettikleri demografik
bilgiler do¤rultusunda kültürel sermayeleri birbirine benzer insanlardan
oluflmufllarsa da cemaatin uyumlu, paylafl›ma dayal› ve aidiyet hissi yaratan
özelliklerini gözlemlemek mümkün de¤ildir. 1032 kiflilik blog yazar› kadrosunun
uyumlu bir birliktelik sergilemesi beklenemez. Nitekim benzer ilgileri paylaflan ve
zihniyet kal›plar› benzeflen birçok alt cemaat grubu oluflmufltur. Ama ba¤l›l›¤›n ve
aidiyet hissinin yöneltildi¤i odak Milliyet Gazetesi’dir. Ço¤u blog yazar› kendisini,
Milliyet Blog cemaatinin bir üyesi olarak de¤il, Milliyet Gazetesi’nin bir yazar›
olarak tan›mlamakta ve di¤er yazarlardan pek ço¤unun bu adland›rmay› hak
etmediklerine, Milliyet Gazetesi’nin kurumsal kimli¤ini temsil edemediklerine
inanmaktad›rlar.
Sonuç
Milliyet Gazetesi’nin Milliyet Blog hizmeti hakk›nda, blog yazarlar›yla
görüflmeler yap›larak haz›rlanan bu çal›flman›n ulaflt›¤› en önemli sonuçlardan biri,
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sadece alternatif teknolojiler kullanarak, alternatif medya içeri¤i oluflturman›n
mümkün olmad›¤›d›r. Okurun yazar olarak aktif bir konuma geçmesi, anaak›m
medyayla ve yukar›dan-afla¤› iflleyen iletiflim süreciyle mücadele edebilmenin can
al›c› aflamas›d›r. Ancak yazarl›k faaliyetinin entelektüel donan›m ve elefltirel
yaklafl›mla sürdürülmesi gereklidir. Medya okur-yazarl›¤›n›n iflaret etti¤i anlamda
bir medya okuru olamam›fl birey, medya yazarl›¤›n› da ayn› yetersizlik ve
içsellefltirilmifl toplumsal uyum arzusuyla yürütmektedir. Milliyet Blog, blog
olgusunun varl›k sebebi ile en kritik noktalarda çeliflen bir blog faaliyeti
yürütmektedir. En baflta, blog faaliyeti, bir anaak›m medya bünyesinde
yürütüldü¤ü için, s›n›rlar› bu medyan›n yay›n politikas› ve ticari kayg›lar›yla
belirlenen bir faaliyet olacakt›r. Nitekim Milliyet Blog yazarlar›n›n ço¤unun gönüllü
olarak, geri kalan›n›n da zorunluluktan, onlar› Milliyet Blog yazar› olmaya
yöneltti¤ini söyledikleri güdüleyicilerle ve blog yaz›lar›n›n konu seçimi ve içeri¤iyle
Milliyet’in kurumsal kimli¤ini temsil ettikleri gözlenmifltir. Böyle bir rolü
üstlenmeyi reddedenler, blog faaliyeti içinde yer alamam›fllard›r.
Blog yazarlar›n›n Milliyet’in yay›n politikas› do¤rultusunda faaliyet
göstermelerini sa¤layan ise, gazete yönetimini temsilen sayfay› yöneten
editörlerdir. Editörler, blog yazarlar›yla resmi yaz›flmalarda bulunan, yaz›lar›
gramer ve anlat›m olarak düzeltip biçimlendiren, gerekti¤inde müdahalelerde
bulunarak sansürleyen ve öne ç›kartt›klar› konu bafll›klar›yla yönlendirici olan, "kim
olduklar›" belirsiz kiflilerdir. Kimliklerini aç›k etmemeleri, bütün yaz›flmalar› editör
anonim kimli¤iyle sürdürmeleri önemli bir kurum tercihidir. Bu çal›flma
çerçevesinde editörlerle hiçbir biçimde iletiflim kuramad›¤›m›z›, hiçbir epostam›za cevap alamad›¤›m›z› belirtelim. Öyle ki gazete içinden arac›lar bularak
yapt›¤›m›z görüflme taleplerimize dahi olumlu veya olumsuz bir tepki
verilmemifltir. Editörlerin konuflmama tercihi, blog yazarlar›yla olan mesafelerini
göstermesi bak›m›ndan tipiktir. Sonuçta Milliyet, halkla/okurla iliflkilerini s›cak
tuttu¤unu iddia eden bir gazetedir. Akademik nitelikli bir çal›flma için görüflme
talebine olumsuz bir cevap bile verilmemesi, blog yaz›lar›na yönelik denetleme,
yönlendirme ve sansürün nas›l iflledi¤i hakk›nda bir fikir vermektedir. Blog
yazarlar›, bu az "konuflan", resmi ifadelerle müdahalelerde bulunan editörlerin
varl›¤›ndan mutlaka etkilenmekte, giderek onlar›n istedi¤i gibi yazmaktad›rlar.
Milliyet Blog, yazar seçimleri, konu/e¤ilim tercihleri ve denetleyici/yönlendirici
tutumlarla bir arada düflünüldü¤ünde bir e¤lence hizmeti olarak kullan›lmak
istenmektedir. Sadece ço¤unluk e¤ilimleriyle ters düflen muhalif görüfller de¤il
bütünüyle reel siyasete blog alan›nda yer verilmemektedir. Milliyet Blog
yazarlar›n› daha fazla "t›k almaya" teflvik eden, birbirine benzer yaz›lar› ço¤altan,
radikal e¤ilim ve ç›k›fllar› marjinallefltirerek d›flar›da tutan bir politikaya sahiptir.
Muhalif ve alternatif bir oluflum olmad›¤› gibi gazetenin okur art›rmaya yönelik bir
uygulamas› olarak görülmesi gerekmektedir. Üstelik Milliyet yak›n gelece¤in
gazete biçimi olarak görülen blog yay›nc›l›¤›n› genifl ölçekli kullanarak, bir yat›r›m
yapm›fl da olmaktad›r.
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Anaak›m medyan›n günümüzdeki en büyük rakiplerinden biri olarak
görülen blog sistemi, bir anaak›m medya olan Milliyet Gazetesi bünyesinde
ehlilefltirilmifltir. Milliyet Blog, blog sisteminin sundu¤u avantajlar› kullanm›fl,
ancak elefltirellik potansiyelini denetim alt›na alm›flt›r. Bunu baflarabilmesi,
yazarlar›n›n ço¤unlu¤unu Milliyet Gazetesi gibi yüksek tirajl›, köklü bir geçmifle
sahip ve medya dünyas›nda sayg›nl›k kazanm›fl bir gazetenin bünyesinde yazarl›k
yap›yor olman›n prestijiyle onurland›rmas› ve gündemi belirlediklerine
inand›rmas›yla mümkün olmufltur. Bu karamsar tabloya karfl›l›k, Milliyet Blog
sayfas›, Türkiye’de bir ilk olarak okurunu yazarl›k prati¤ine yönlendirmifl, yaz›lar›n›
yay›nlayabilece¤i ve geri besleme alabilece¤i bir teknik donan›m oluflturarak ona
bir mecra sunmufltur. Ard›ndan birkaç yüksek tirajl› gazete daha okurlar›n›
gazeteleri bünyesinde blog yazar› olmaya davet etmifllerdir. Sonuç itibar›yla, ticari
kayg›s› ön planda ve elefltirellik, ço¤ulculuk potansiyeli zay›f olan bu giriflimler,
kullan›c›lara blog sistemini tan›tmak ve kullanmaya teflvik etmek gibi bir katk›da
bulunmaktad›rlar. Türkiye’de blog yay›nc›l›¤› ve yazarl›¤›n›n ço¤ulcu aç›l›mlar için
alternatif bir mecra olup olmayaca¤›n› ise zaman gösterecektir.
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