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Medya
Med

Meee...

Gazetesi, televizyonu, radyosu hatta
bankasý, þirketleri, holdingleriyle yaygýn
medya,  hayatýmýzýn her alanýna, her anýna
nufuz etmiþ durumda. Yeme, giyinme,
düþünme, konuþma, eyleme biçimimiz
üzerinde belirleyici role sahip, en klasik
benzetmeyle “Dördüncü Kuvvet” adeta. Ve
týpký diðer üç kuvvet arkadaþý gibi,
demokratiklik maskesi ardýnda anti-
demokratik, adil söylemine raðmen taraflý.
Üç arkadaþý gibi, o da kapitalist sistemin
tarafýnda. Hedef çok açýk; egemen
ideolojinin varlýðýný
sürdürmesi ve

ehlileþtir-
ilmiþ, sormayan,

düþünmeyen, boyun eðen
insan tipinin yaratýlmasý, yaygýnlaþtýrýlmasý.
Kapitalizmin tüketim kutsamalarýyla insan-
larý yozlaþtýrmak, yabancýlaþtýrmak...
Yalnýz bu “Dördüncü Kuvvet” daha kibar,
daha eðlenceli, daha görünmez yollarla
sýzýyor hayatlarýmýza. Kuponlarla tencere
tava vererek okutuyor bize yalanlarýný;
gelin-kaynana yarýþmalarý, made in USA
sit-comlarý, rontgenciliðe övgüler düzen
magazin programlarý ile beyin müshili
veriyor insanlara. Ardýndan da, yaný
baþýmýzdaki savaþlarý, kýyýmlarý caný iste-
diði þekilde, daha doðrusu sistemin devamý
için gereken dozajda, duyarsýzlaþtýrýcý,
yabancýlaþtýrýcý bir haber diliyle sunuyor.
Toplumsal olaylarý bireysel bir mesele gibi
gösterip baðlamýndan koparan köþe
yazýlarý, sanki sosyal bir çatýþma yokmuþ
havasý yaratýyor. Devasa bir piyasa olan

kültür endüstrisi, her gün yeni bir star, yeni
bir kurgu yaratarak, düþünmesinden kork-
tuðu beyinleri meþgul ediyor. Herþeyden
önemlisi medya, dünyayý saran toplumsal
ve ekonomik iliþkileri sabit, deðiþmez

þeyler olarak gösteriyor. Böylece insanlarýn
var olaný olduðu gibi kabullenmesine,
deðiþimi harekete geçirmemesine yol açýy-
or. Sonsuz bir çeþitlilik, renklilik var gibi
görünmesine karþýn, birkaç tekelci kapital-
istin, bir avuç patronun elinde olan medya-
da, gerçeðin tek bir versiyonu sunuluyor.
Ve genellikle egemen medyadan
öðrenebildiðimiz, hay-
atýn gerçek

yüzü deðil,
onun kapitalist sistem

açýsýndan ehlileþtirilen bir kur-
gusu oluyor. “Ýletiþim Çaðý”, “Ýletiþim
Toplumu” kandýrmacasý ardýnda bize day-
atýlan, koyun sürüsü olmamýza yetecek
oranda tek yanlý iletiler bombardýmaný
sadece.

Aðýr aksak kapitlistleþen memleketimiz
de, dünyanýn genel “medya”tik durumun-
dan muaf deðil. Ne mutlu ki bizim de “çok
sesli” özel televizyonlarýmýz, tek elden
yayýn yapar gibi görünen iktidarýn sesi

gazetelerimiz, holdingleþmeye giden
medya gruplarýmýz mevcut. Ve týpký “uygar”
batýda olduðu gibi, bizim de lafta
mangalda kül býrakmayýp
pratiðe gelince  

ortalarda görün-
meyen köþe yazarlarýmýz,

sahibinin deðil vicdanýnýn sesini din-
lediðinde kapý dýþarý edilen basýn emekçi-
lerimiz var.

Alternatif
Alter

Aaaa!

Medya, Zamyetin’in “Biz” romanýnda
bahsedilen son çareyi, insaný insan olmak-
tan çýkaracak tek yolu zorluyor; düþ
gücümüzü bir operasyonla almaya çalýþýy-
or. Oysa insanlýk, düþ görme yeteneði,
emeði, düþünce ve duygu birikimi ile
eleþtirel tutumuyla dünyayý deðiþtire-
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Týpký "uygar" batýda olduðu gibi, bizim
de lafta mangalda kül býrakmayýp
pratiðe gelince ortalarda görünmeyen
köþe yazarlarýmýz, sahibinin deðil vic-
danýnýn sesini dinlediðinde kapý dýþarý
edilen basýn emekçilerimiz var

Söz tanrýsý, hile, yalan tanrýsý, beklenmedik servetlerin tanrýsý,
tüccarlarýn ve hýrsýzlarýn koruyucusu ama özel mülkün gözeticisi,

altýn sopasýyla insanlarý uykulara daldýrýp uyandýran, 
eþyanýn biçimini deðiþtiren, olaylarý çarpýtan tanrý, Olympos’un uþaðý Hermes...

Tanrýlar pazarýnda medya için bundan daha uygun bir tanrý bulmak
mümkün mü sizce?*
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Kýbrýs’ta internet üzerinden yayýn yapan “Beþinci
Element”lerden biri ile; “Hamamböcüleri”yle söyleþtik.
http://www.hamamboculeri.org adresinde, terlikle koval-
adýðýnýz bu yaratýklar hakkýnda daha önce hiç düþün-
mediðiniz bir önermeyle karþýlaþýyorsunuz: 
Hamamböcüleri pis deðildirler. Pislikleri temizlemek için
yaþarlar. Devlet hamambocülerini sevmez. Çünkü hamam-
bocüleri ona ne kadar pis olduðunu hatýrlatýrlar.
Ýnsan hak ve özgürlükleri ve demokrasi normlarýna baðlýlýðý,
ýrkçýlýða ve cinsiyetçiliðe karþý kalem ile mücadeleyi, eleþtirel
düþünme ve sorgulamayý ilke edinmiþ böcülerden Turgut
Durduran sorularýmýzý yanýtladý.

Hamambocülerinin yumurtalarýndan çýkýp ortalýðý sarmasý
nasýl oldu?
Beþ yýl kadar önce internet üzerinden yazý ve bilgi
alýþ veriþi yaptýðýmýz dostlarýmýzla, özellikle
Sevgül Uludað ve Birikim Özgür ile, klasik
gazetelerin, dergilerin dýþýnda, daha
özgürce, daha yaratýcý bir þekilde fikirler-
imizi yayabileceðimiz, insan haklarý ihlalleri
gibi dünyaya duyurulmasýna önem
verdiðimiz þeyleri yayýnlayabilecegimiz bir
ortam arayýþý içindeydik. Benim zaten yýllar-
ca öncesinden, 1993’te Kýbrýs’la ilgili ilk web
sayfasýný yapmamdan beridir, bu tür internet üstünden
örgütlenme, yayýn yapma deneyimim ve ilgim vardý. Ýnterneti kul-
lanarak deðiþik bir yayýn üretelim dedik. Bir kýsým arkadaþa ve
bizim dýþýmýzda kuzey Kýbrýs’ta daha “ünlü” (öyle demiþ olalým)
yazarlara seslendik ve olumlu cevap alýnca bu iþe giriþtik. 

Yayýn ilkeleriniz bence
önemli ve güzel de
olsa burada sormayýp
merak edenleri sit-
enize yönlendirelim.
Çalýþma tarzýnýzdan
bahsetsene biraz.
Öncelikle bir kolektif
olarak calýþmaya karar
verdik. Yani bir liderlik, bir hiyerarþi yok. Kararlarý ortak olarak,
konsensusa dayalý bir þekilde alýyoruz. Sonra, politik yelpazeyi
geniþ tutmaya, belirli bir grupcuða, bir fraksiyona baðlý kalmamaya
karar verdik. Genel bir kaç temel ilkeye uyuldugu sürece kapýmýz
herkese açýk. Ayrýca,  klasik düzen yerine, yazanlarýn kendi
düzenlerine göre çalýþan bir sistem olsun dedik. Mesela ben bir
kaç ayda bir yazý yazarým, Birikim ve Sevgül ise haftalýk, hatta
bazen daha sýk yazarlar. “Sürekli Yazarlar” dediðimiz grubun kendi
yazýlarýný kendi kontrol etme, karar verme kuralýný da getirdik. Yani
kolektif, sadece bir konuk yazar olduðunda ya da yeni bir þey
yapýlacaðýnda ortak bir karar alýyor. Böylece yazarlar baðýmsýz
olarak kendi düþüncelerini yansýtabiliyorlar. Ýlk etapta böyle
baþladýk. Zamanla  “Alternatif Haberler” dediðimiz, ya yayýnlan-
masý “sansürlü” ya da genel medyaya yansýmamýþ haberleri de
yayýnlamaya baþladýk. Bunlarý ayrýca zaman zaman e-mail

aracýlýðý ile örgütlere ve kiþilere ulaþtýrýyoruz. Mesela Afrika
yazarlarýnýn tutuklandýðý olaylarý dünyadaki örgütlere çabucak
ulaþtýrmayý baþardýk.  Bu, aþaðý yukarý derginin, sitenin çalýþma
þeklini gösterir. Dinamik olmaya sürekli deðiþmeye çalýþýyoruz.
Tabii bazen serverler bozuk olunca da zorunlu tatile giriyoruz. 

Hamamböcüleri esprisi nereden aklýnýza geldi?
Bu ismi ben sevdim. Philadelphia’da Cumhuriyetçi Parti’nin
cumhurbaþkaný adayýný belirleycek olan kongre sýrasýndaki gös-
terilerde duvarlara, bizim slogan diye  benimsediðimiz yazýlar

yazýlmýþtý: “Hamamböcüleri pis deðildirler.
Pislikleri temizlemek için yaþarlar. Devlet
hamamböcülerini sevmez. Çünkü hamam-
böculeri ona ne kadar pis olduðunu hatýrlatýr-

lar.” Benim hoþuma gitti, arkadaþlar da beðen-
di kullandýk. Gerçekten de örneðin Kýbrýslý

Gazetesi’nde çýkan saldýrýlarda, tehditlerde
gördük ki dikkat çekmiþ, mesajýný vermiþ.  

Sizce neden alternatif medyaya ihtiyaç var?
Yaygýn, egemen medya neyimize yetmiyor ki! 

Medya zenginleþtikçe daha yararlý olur. Ne yazýk ki kar
amacý güden, sýnýrlarýn,  tabularýn içinde yaþayan medya gün-

lük hayatýmýzý kontrol etmekte. Gazetelerde birbirine benzeyen
haberler, partilere yakýnlaþmýþ köþe yazarlarý o sýnýrlarýn içinde,
hepsi bir arada, ayný yerde çýkarlar. Televizyonlarda spor, reklam,
moda, reality show gibi þeyler insanlarýn kendi hayatlarýný, sosyal,
ekonomik sorunlarýný düþünmek yerine bunlarnan oyalanmalarýný
saðlar. Alternatif medya, adý üstünde, bunlara alternatif olmaya
çalýþýr. Ýnternet gibi araçlar sayesinde klasik yöntemlerin dýþýna

taþýp çok para,
enerji harcamadan
yaratýcý, insanlara
yakýn fikirleri kulla-
narak alternatif
medyanýn dünya
çapýnda etkili ola-
bildiðini görüyoruz.
Ben, internetnan
1993’te tanýþtýðým-

dan beridir Kýbrýs için çok önemli bir rol oynama potansiyeli
olduðuna inandým. Yaptýðýmýz deðiþik projeler, web siteleri çok
yanký uyandýrdý. Bu birikimi  Hamamböcüleri’nde de kullanmaya
çalýþtým. Kýbrýs’taki medyayý çok sýkýcý, çok kalýplaþmýþ buluyo-
rum. Alternatif medyanýn bile belirli tekelleri var! Ýlginçtir... Bunlarý
biraz da olsa delelim dedik. Ýnterneti yaratýcý bir þekilde kullanalým
dedik. Daha iyi de yapabilirdik. Elimizden geleni yaptýk. 

Son olarak, böcülere katký koymak isteyenlere ne diyorsun?
Yazý, fotoðraf, haber, fikir... Kapýmýz herkese açýk. Katýlýmý artýr-
mak, daha yeni þeyler yaratmak istiyoruz. Orada (sitede)
gördüðünüzle deðil görmediklerinizle düþünün. “Daha neler
yapýlabilir? Kýbrýs’ta insanlarýn refahý, barýþý, huzuru,
sosyal/ekonomik eþitlik, insan haklarý, alternatif medya, alternatif
sanat için neler gerekli? Bu aracý nasýl kullanabiliriz?” deyin. Q
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BEÞÝNCÝ ELEMENT MÝ?

“Yazý, fotoðraf, haber, fikir... Kapýmýz herkese açýk”“Yazý, fotoðraf, haber, fikir... Kapýmýz herkese açýk”

bilmiþtir. Ve þimdi, hala umut vardýr. Gerçek
bir iletiþimi yaratmak, egemen medyanýn
kabullendirdiði, olaðanlaþtýrdýðý yapay
yaþam tarzýnýn eleþtirel biçimde yeniden
deðerlendirilmesiyle, yanlýþ insan tarihin-
den özgürleþilmesiyle mümkündür.

Yalanlarý, kar hýrsý, özel mülkiyete

övgüsü ve insanlarý uyutan ninnisi ile
“Dördüncü Kuvvet” yerine, inançla inþa
edilecek ve insan olmayý, insan kalmayý
hedefleyen “Beþinci Element”i koymanýn
zamanýdýr. Diðer dört element arkadaþý gibi
üretken, gerçek ve emek yanlýsý “Beþinci
Element”I; alternatif medyayý...Q

*Tanrýlarýn daðý Olympos’ta yazýlan ve
medya üzerine kelam etmeye çalýþacak
bu yazý için en iyi baþlangýç, Öteki

Yayýnevi’nden çýkmýþ olan “Medya Eleþtrisi ya
da Hermes’i Sorgulamak” kitabýndan bir alýntý
olabilirdi. 

0000 “Alternatif Haberler” dediðimiz, ya yayýnlanmasý “sansürlü” ya
da genel medyaya yansýmamýþ haberleri de yayýnlamaya
baþladýk
0000 Televizyonlarda spor, reklam, moda, reality show gibi þeyler
insanlarýn kendi hayatlarýný, sosyal, ekonomik sorunlarýný
düþünmek yerine bunlarnan oyalanmalarýný saðlar




