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Dört kitabın yazarı olan Dery’nin ilk metni Escape 
Velocity, 90’larda gelişen Dijital Devrim’i etkisi 
altına almaya çalışan liberal ideolojinin eleştirisini 
yapıyordu. Ardından Amerikan mitolojisi ve 
patolojisi çalışmalarına dayanan iki kitabı yayınlandı 
The Pyrotechnic Insanitarium: American Culture on 
the Brinkes ve makalelerini topladığı I Must Not 
Think Bad Thoughts. Dery’nin son kitabı ise  Born 
To Be Posthumous: The Eccentric Life and 
Mysterious Genius of Edward Gorey isimli biyografi 
çalışması oldu.

NYU’da uzun yıllar gazetecilik eğitimi verdi ve Yale 
Sanat Fakültesi’nde “karanlık estetik” dersleri verdi. 
Makale ve yazıları New York, The New York 
Times Magazine, Rolling Stone, Elle, Bookforum, 
Boing Boing , Cabinet , The Dai ly Beast , 
Hyperallergic, Salon, Wired, The Washington 
Post, and The LA Review of Books gibi mecralarda 
yayınlandı. Dery kültür alanındaki popülerliğini 
1993’te yayınladığı bir dizi çalışmada yer alan kültür 
karıştırıcılığı, gelecek için siyahiler, Afrofütürizm” 
gibi radikal kavramlara kazandı.

Mark Dery: denemeci, kültür eleştirmeni ve yazar.

www.markdery.com

www.facebook.com/markderywriter

www.twitter.com/markdery

www.instagram.com/mark.a.dery



Adbusters gibi fanzinler 90’ların başında Kültür Karıştırıcılığı tartışması ile aslında geç 
kapitalizm karşısında en önemli mücadele methodlarından birini harekete geçirmişti. 
Sovyetlerin çökmesi ile dünyaya hızla yayılan küreselleşme hem yeni sorunların hem de yeni 
avantajların iletişim açısından yeniden gözden geçirilmesine olanak sağladı. Bu keskin kavga 
21. YY. ve enformasyon toplumunun yükselişi ile Castells’in ön görülerini de işe katarak 
bambaşka bir kaosa dönüştü. Kültür Karıştırıcılığı kavgasını özellikle Amerikan medya 
üretim aygıtları adına en tehditkar boyuta taşıyan ise Mark Dery’nin 1993 tarihli manifesto 
metni Kültür Karıştırıcılığı: Göstergeler İmparatorluğunda Hackleme, Tahrip ve Pusu Ateşi 
oldu. 

Tabii ki “culture jamming” terimi için Türkçe’ye daha evvel “kültür parazitlenmesi” hatta 
değerli hocam Tuğrul İlter’in önerisi ile “kültüre çomak sokmak” gibi alternatif karşılıklar 
önerilse de biz çeviri de kültür karıştırcılığı kavramnı kullanmayı tercih ettik. Bunun basit bir 
gerekçesi var, son 20 yıldır Türkçe literatürde kavramın en sık bu tanımla kendine yer 
edinmesi. Diğer alternatif çeviri önerileri de şüphesiz kavramın dildeki karşılığını aramak 
adına doğru ve geçerli öneriler. Neticede kavramın temel işlevi, mevcut ana akım kültür 
akışının saptırılması, bozulması, tahrip edilmesi. Aynı kavramın ana kaynaklarından biri olan 
Durumcular’ın kullandığı detournement tekniği gibi, anlamı saptırmaya, yönünü değiştirmeye 
yönelik bir girişim.

Kitaba dönecek olursak Türkçe literatürde olmaması bence medya çalışmaları adına uzun bir 
dönem ciddi bir kayıp oldu. Metni Kült’ten çevirmek 2012’den beri hep tezgahtaki 
projelerden biriydi. Bir akademi ve yayın emekçisi olarak derslerde andığım bu metni 
literatüre dahil etmek de bir tür göreve döndü benim için. 2015’te Dery ile Türkçe çevirinin 
yayınlanması konusunda mutabakata vardık, metin 2016’da Nalan Kurunç tarafından çevrildi. 
Ancak hem ekonomik şartlar hem de bazı iç aksaklıklardan dolayı yayın süreci sarktı. 
BİBLOTECHA PANDEMOS serisini başlatmaya karar verdiğimizde ise Dery ile yeniden 
yayın meselesi üzerine tartıştık. Dery’nin kafasındaki en büyük meselelerden biri 93’ten beri 
epey radikal dönüşümler geçirmiş medya ve kültür alanı için bu kitabın ne kadar cevap 
vereceğiydi; bunu üzerine hem Türkçe okurlar hem de metnin bugünle nasıl bir bağ 

YAYINCININ NOTU



kurabileceği üzerine uzun ve katmanlı bir önsöz yazmaya karar verdi. Kitabı okuduğunuzda 
aslında yeni yöntem ve taktiklerle bu eskimiş gibi duran meselenin ne kadar kritik bir 
mahiyeti olduğunu göreceğiz. Bilhassa 90’larda kültür karıştırıcılığı kavramı geliştirilirken 
Debord ve Durumculuk geleneğinin hatta avangard sanat geleceğinin mirası üzerine kendini 
eklemlemişti, bugünse Dery’nin tespiti ile sağ politika mim savaşları üzerinden kültür 
karıştırıcılığını aktif bir manüplasyon metodu olarak kullandığını görüyoruz. Özellikle troller 
aracılığı ile ağ içindeki bir takım taktik mimler sağ ve muhafazakar politikanın söylem ve 
uygulamalarına ciddi bir zemin hazırlıyor. 

Bir başka açıdan ise alternatif kültür üretim alanları için de mim savaşları güçlü bir mücadele 
biçimi kuruyor. Berardi'nin üç yıl önce Adbusters içinde benim çevirdiğim Derin Direniş 
makalesi bu açıdan önemli bir tartışma.  İnanıyorum ki bu metin hem ağ toplumu sosyolojisi 
hem de yeni medya çalışmaları için kritik bir kaynak oluşturacak. Metni kıymetli kılan bir 
başka niteliği de semiyoloji açısından radikal bir bakış açısına sahip olması. Metin birkaç gün 
içinde ücretsiz olarak erişime açılacak. Kült olarak bu metnin dilimize kazandırılmış 
olmasından ciddi anlamda gurur duyuyoruz.

Halil Duranay
20 Mayıs 2020

Lefkoşa



90’ları birbirine katan kültür karıştırıcılığı, medya hacklemesi, malumat savaşı, tahribat sanatı ve 

gerilla semiyotiğinin hevesi ortadan kalktı mı? Muhalefet ve ortaklığın eski retoriği, tüketicilerin 

medya içeriklerini az da olsa biçimlendirebildiği bir dünya varsayıyordu. Oysa Henry Jenkins 

2006 tarihli kitabı Yakınsama Kültürü’nde yeni dijital ortamın tüketici faaliyetlerinin kapsamını 

genişlettiğini söylüyordu.

İnsanlara küresel erişim imkanını sunan Facebook ve Twitter gibi ağ ile birbirine bağlanmış bir 

dünyada, insanlara kendilerini ifade etmeleri için mikrofon uzatan bir “karıştırıcılık” artık 

miladını doldurmuş bir anakronizm mi? Siyahilerin dövüldüğü ve polis tarafından öldürüldüğü 

akıllı telefon videoları bugün ırk konusunda ulusal konuşmamızı yönlendiriyor. Yoksa 

“karıştırıcılar” Kültür Endüstrisi’nin kuramcıları Adorno ve Horkheimer gibi Marxist keyif 

kaçırıcıların soyundan mı geliyordu? 

Ya da onlar, Madison Bulvarı ve Hollywood'un gizli ikna edicileri ve bilinçdışı baştan çıkarıcıları 

tarafından kolayca küçümsenen öncü züppeler miydi? Medya gözümüze perdeyi çekerse, gerçeği 

nasıl dikizleyebiliriz? Peki, karıştırıcılığın taktiksel ironisi- Gösteri Toplumunun kritik bir 

mesafeden görme çabasını düşünerek- alt kültür direnişinin kurumsal tetikçilerce neredeyse 

anında tahsis edildiği bir dünyada doğan binlerce yıllık karikatür bir rahatlama mı? Karıştırıcılık 

paranoyak ısrarı ile haber medyasının, reklam verenlerin ve kitle eğlencesinin zihin kontrol edici 

güçleri içinde, her zaman iktidara dekoratif bir süs mü oldu? (İroni şurada!) Yirmi birinci 

yüzyılda kültür karıştırıcılığı, günümüzün mücadeleleriyle alakasız hale geldi, çünkü Jenkins'in 

dediği gibi muhalefet ve iş birliğinin eski retoriği, gülünç derecede modası geçmiş, dijital 

tarafından eskitilen, medya hiyerarşilerini düzleştiren, “tüketici faaliyetlerinin kapsamını ve 

erişimini” genişleten bir aksama. Tabii ki, hiç kimse 90'larda yaşamış olan karıştırıcılardan 

uzakta, bir medya galaksisinde yaşadığımızı inkâr edemez. 

Ağ- özellikle Facebook, Twitter, Reddit, Instagram gibi sosyal medya platformları; YouTube ve 

TikTok gibi kitlesel video paylaşım siteleri, sağ kanattaki Breitbart ve Daily Caller ya da sol 

kanattaki Truthout ve Daily Kos gibi alternatif haber kaynakları (en azından teoride), kamuoyu ve 

toplumsal fikirleri oluşturmak adına New York Times ve The Washington Post gibi TV ve “kayıt 

gazeteciliklerinin” yarattığı tıkanmayı kırdı diyebiliriz.

Kültür Karıştıcılığı’nın 
Türkçe Edisyonu İçin Önsöz



90'lardaki karıştırıcılık, benim gibi eleştirmenlerin de yer aldığı, güçlü bir kitle baskısı karşısında, 

dar bir azınlıktan oluşan topluluğumuza entelektüel bir ivme kazandıran alt kültürdeki ters bir 

tepkiydi. Haberler, güncel olaylar hakkındaki ulusal sohbeti şekillendirdi, seçilmiş gündemler 

için kitle desteğini harekete geçirdi ve thinktanklerin statüko mutabakatına meydan okuyan 

muhaliflerini marjinalleştirdi. Reklamlar, fetişleşmiş metalar için tüketici arzusunu arttırdı ancak 

Freudcu analiz, kitle psikolojisi ve göstergebilimden yararlanarak karıştırıcılık, güçlü bir 

duygusal uzlaşı havasında onların hakimiyetini yıktı.

Buna karşılık, Dijital Çağda büyümüş olanlar, ikna edici endüstrinin görsel okuryazarlığını 

aşılayan, Brown'daki tüm semiyoloji derslerinden bahsetmeyecek kadar akıllılar. Ya da bize 

anlatıldığı gibi, Wi-Fi erişimi olan herkes gerçeği söyleyebilecek güce sahip. Doğru zamanda ve 

doğru yerdeki herkes, elindeki akıllı telefon veya gösterge paneli ile gazetecilik eylemini 

yapabilir pozisyonda, hikâye böyle akıp gidiyor.

Ayrıca, ağ öncesi bir dünyada semiyotik gerilla savaşı için tasarlanan taktiklerin birçoğunun- 

anaakıma karşıt görüş ve platformlara erişimin çok daha sınırlı olduğu dönemde- ağ bağlantılı 

yaşımızla alakasız olduğu iddia edilebilir. Billboard haydutluklarının, bozguna uğratılmış 

reklamların, medya muzipliklerinin, sokak tiyatrosunun; Twitter gelenekleri, Rus psikolojik harp 

videoları ya da diğer viral safsatalar düşünüldüğünde saçma görüneceği aşikâr. Ama bu sonuçta 

1993’te yazdığım Kültür Karıştırıcılığı için bir önsöz olacağı için lafı gediğine oturtmam gerek.

Başlamak için, A.J. Liebling’in şu gözlemini analım, “basın özgürlüğü yalnızca medya sahibi ve 

takipçilerini garanti altına alır”. O zaman ağın, gazeteciliği radikal bir şekilde 

demokratikleştirdiği iddiası saçmalık, çoğumuzun mimlerini takas ettiği ve bağlantılarını 

paylaştığı sosyal medya (kullandığımız şirket markası adına) özel bir mülkiyettir. İster sevimli 

kedi fotoğraflarını beğenin ister günün sosyal adaletsizliği hakkında dürüst öfkeyle seslerimizi 

yükseltin, Mark Zuckerberg gibi Yeni Ekonominin Efendileri için, mutlu mesut ücretsiz içerik 

sağlayıcıları olarak çalışıyoruz. I.F.'deki araştırmacı gazeteciler Stone / George Seldes 

modellerine göre tüm gizlilik ilkelerine karşın kişisel verilerimiz de reklam verenlerin 

analizlerine göre dağıtılıyor. 

Bu arada, Gerçekliğin Çölü'ne döndüğümüzde şunları gözlemliyoruz; medya mülkiyetinin 

düzenlenmesini tahlil eden 1996 Telekomünikasyon Yasası sayesinde, büyük medya 

kuruluşlarının daha az çokuluslu markalara dönüştürülmesine hız kazandırmaya devam ediyor. 

Anaakım medyanın, jeopolitik okuryazarlığın her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde 



çalışanları buduyor ve yabancı büroları kapatıyor. Büyük şehirlerin dışında, banliyöler ve 

Amerika taşrasının büyük kesimleri, yerel gazetelerin patladığı “haber çölleri”ne dönüştü ve 

buralarda kimse politikacıları, polisleri ve şirketleri yakından takip edemez hale getirildi. Haber 

kapsamında görünecek şekilde hazırlanan reklam metinleri, sunulan gerçek olay ve "sponsorlu 

içerik" arasında pek bir fark kalmadı, reklam ve haber arasındaki sınır iyice bulanıklaştırıldı.

Aynı zamanda, ağ ve kablolu medya pazarlarının çoğalması- fikir çeşitliliği düşünüldüğünde 

tartışmasız iyi bir şey gibi görünse de- birçok dezavantajı var: Fox Haber ve onun Demokrasi 

Hakkı Şimdi lejyonlarından tutun Sol kanattaki Genç Türkler’e, kendinizi ideolojik bir basınç 

odasına kapatarak ve %100 saf onaylama önyargısının havasını solumak her zamankinden daha 

kolay. Beyaz Saray’ın eski kıdemli danışmanlarından Dan Pfeiffer, haber medyasının kongre 

kararlarında tıkanıklığına yol açan ideolojik kutuplaşma suçunun bir kısmını ortaya koydu. 

Pfeiffer, New York dergisine şunları söyledi; “[Cumhuriyetçiler] ile iletişim kurma yeteneğimiz 

yok- iklim değişikliğinin gerçek olduğuna ikna etmek için sıkı iletişim çevrelerine bile giremeyiz. 

Sadece kendileriyle aynı fikirde olan insanlarla konuşuyorlar, bu bakış açısını pekiştiren haber 

kanallarını dinliyorlar ve başkan muhtemelen partizan yanlılığı nedeniyle bunu değiştirme 

yeteneği en az olan kişidir.”

1993 yılında şu soruyu sormuştum, “Gölgeler nasıl paketlenir? Kafeslenmiş bir politika, 

göstergeler imparatorluğunda nasıl bir biçim alır? TV'nin etkisi azalabilir ve ağ, kültür fikrini bir 

monolog değil, bir konuşma olarak popülerleştirmiş olabilir ancak haberler, eğlence ve reklam 

medyaları zihinsel yaşamlarımız üzerinde güçlü bir etki yaratmaya devam ediyor- tartışmasız 

olarak ekranın diğer tarafında geçirdiğimiz yaşam miktarımız göz önüne alındığında. 90'ların 

karıştırıcıları için “TV”, şirket haberleri ve devlet propagandası için İyi Yaşamın masallarını 

pompalıyordu hem bireyler ve hem de toplum için başka bir dünyanın mümkün olduğu hissini 

daraltan anlatılardı bunlar.

Durumcu Guy Debord'un dediği gibi Gösteri Toplumu, bir zamanlar “doğrudan yaşanmış” olan 

şeyin giderek sanal biçimde yaşandığı bir Matrix dünyasıdır; sosyal etkileşimlerimize “imgelerin 

aracılık ettiği” ve “meta toplumsal yaşamın kolonileşmesini tamamlandı”. (Kaç Facebook 

“arkadaşınız” var? Kaç Twitter “takipçiniz”? Son mesajınız kaç Beğeni topladı? Tweet'iniz kaç 

retweet kazandı? Durumunuzu ölçün; sosyal sermayedeki net değerinizi hesaplayın.)



Debord'u izleyerek kültür karıştırıcılığı, Marshall McLuhan'ın “sanayi insanının folklorü” olarak 

adlandırdığı şeyi hatırlatıyor, çok uluslu şirketlere ait markaların, pop şarkılarının, TV şovlarının, 

film franchiselarının ve ortak kültürümüz olan çevrimiçi toplulukların ortak mitolojisini 

hatırlatıyor. Ağ ve sosyal medya, vatandaş aktivizminin güçlendirilmesi, tüketme ve şirketler 

tarafından bize getirilen kültürlerle başa çıkma fırsatlarının baş döndürücü bir şekilde artmasının 

ardında önemli bir gerçektir- bunun sonucunda büyüyen kurumsal demokrasi yıkımı ile tatlı bir 

şekilde uyumlu kültürel dinamik birşeyler yapıyor; misal Yargıtay'ın Citizens United'daki 

kampanya harcamalarını yeniden düzenleyip geri alması gibi.

Eğer kültür karıştırıcılığının bir anlamı varsa, bu reklamcılıkta bizi tüketicilere, ağzı açık 

cüzdanlara indirgemekte ısrar eden bir kültürde vatandaş olarak kendimizi hissetme hayalimizdir. 

Kültür karıştırıcılığının ilk dalgasının uygulamaları, çağdaş politik aktivistlerden, tüketici kültürü 

kararsızlıklarına ve taktik-medya isyancılarına değin “semiyolojik gerilla savaşı” (Umberto Eco) 

tekniklerini daha da sanallaşmış bir dünya için yeniden güncelliyor. Sanal yaşamlarımızı yeniden 

yaşanmış deneyimlere dönüştürmek için bize ilham veriyorlar; çevrimiçi sosyal ağlarımızı 

aktivist amaçlarla kullanmak olanaklı. Bizi kurumsal haber medyasının kapsamayacağı hikayeleri 

yaymaya çağırıyorlar, onları viral nitelikleri nedeniyle ön sayfalara ve gece haber yayınlarına 

çıkmaya zorluyorlar. Ve evet, bize söylemim boşluğunu ortaya çıkarmak için Matrix'in kesintisiz 

yüzeyini delmenin yollarını hayal ederek “muhteşem görüntüyü ve dili kullanmak” adına 

Debord’un Durumcu taktiğini güncellememiz için ilham veriyorlar…

İronilerin ironisi ise, bugünün karıştırıcılarının karşılaştığı en büyük zorluğun argümanların şok 

birlikleri olan troller tarafından tahsis edilmesi, beyaz ırkın üstünlüğüne karşı demografik 

zorluklara ve toksik erkekliğe karşı feminist itirazlara getirilen gerici tepkinin şok birlikleri olan 

bu sosyal medya trolleri; Milo Yiannopoulos ve Gavin McInnes gibi sağ provokatörler tarafından 

ve diğer sağcı politikacılar ve otoriter liderler tarafından beslenen kaynaklar bunlar. Sağ'ın baktığı 

gerçeklik, beyaz baskının korkunç gerçeğidir (Amerikan erkekliğinin ‘feminazi’ kavramını 

kullandırma metodu gibi) CNN, MSNBC ve New York Times gibi liberal çıkışların ürettiği yanlış 

bilgi ve dezenformasyon Matrixinden çıkmak için sadece “kırmızı haplarla sarılmaya” istekli 

olanlar, Geniş Sol Kanat Komplosunun çıplak bir şekilde ortaya çıktığını görecekler.

Nefret edilen liberaller üzerinde Orwellvari bir zihin kontrolüne ve onların “derin devlet” 

müttefiklerine karşı sağcı karıştırıcılar, aralarında medya virüsü veya mim savaşları gibi bir dizi 



taktik kullanıyor: Pizzagate ve onun işsizleri, 5G kulelerinin COVID-19’a  neden olduğunu iddia 

ediyor, dahası beyaz “OK” el sinyali ve kötü şöhretli  Kurbağa Pepe mimi gibi işaret ve 

semboller; erimiş beyinli Nancy Pelosi'nin sözlerini bulanıklaştırdığını göstermek için 

yavaşlatılmış bir klip gibi manipüle edilmiş videolar. Mim, postmodern Sağ'ın Molotof 

kokteylidir. Viral olmak için tasarlanan mimler, başarılı olursa, Rush Limbaugh gibi sağcı radyo 

uzmanları ve Fox News ve One America'daki saldıran kafalar tarafından alınacak; konuşma 

noktaları, buna karşılık, en başta Başkan Trump olmak üzere muhafazakâr medyaya dayanan 

muhafazakâr politikacılar tarafından kullanılacaktır. 

Melania Trump (bazıları kocasının acımasız politikaları nedeni ile ailelerinden ayrılan) göçmen 

çocuklar için kurulan özel bir gözaltı merkezini gezerken “gerçekten umrumda değil ya sizin?” 

moduyla süslenmiş hâkî ceketi ile kitleleri trollüyor ve medyayı yönlendiriyordu. Başkan Trump, 

Beyaz Saray basın birliklerinin ısrarla dezenfektanlar corona virüsünü öldürüyor mu sorularına, 

alaycı bir biçimde “sizin gibi gazetecilere ne etki edeceğini merak ediyorum” diye cevap vererek 

liberalleri trollüyordu. Aslında sağ kanat kültür karıştırıcılığı, trollemenin siyasallaşmasıdır. 

Trolleme, bir tür taciz olarak başladı- Usenet gruplarının üst düzey üyeleri Trumpizm, nativizm, 

nihilizm, histerik erkeklik ve ırkçılık şaçma sapan bir boyuta ulaştı. Sağcı kültür karıştırıcılığı 

çeşitli tatlarla bezelidir- beyaz-milliyetçi, neo-faşist, erkek hakları, Avrupa-merkezcilik. 

Çevrimiçi trollerin lumpen-politiği kendi dışında olana sürekli reaksiyon göstermeye hazır halde 

bekler. Neye karşı olduğunu bilir ama bunun ne olduğuna dair hiçbir fikri yoktur.

İlerici ve sol kanat kültür karıştırıcılığı, pasif medya mitleri, tüketiciler veya komplo teorilerini 

gerçek sananların aksine aktif bir sivil yaşam ve kamusal söylemle meşgul olduğumuz daha iyi 

bir dünya vizyonu sunar.  Trump gibi milliyetçi demagogların kitlesel hipnozuna, kuruluş 

medyasının statüko ortodoksluklarına, Facebook ve YouTube reklamlarında ortaya çıkan iyi 

yaşamın meta görüntülerine musallat olan safsatalarla mücadele ediyor. Bu mücadelenin felsefi 

kökleri ortaçağdaki, domuzların vaftiz edilerek kralın ve tanrının ilahi gücünün altüst edildiği 

karnavallara kadar gidiyor. Kültür bir anlatılar çekişmesidir, hikayeler savaşıdır ve her 

ortodoksluk için ona denk ve karşıt bir küfür vardır.

Mark Dery, New York, 15 Mayıs, 2020.

*Bu önsözün bir benzeri daha önce Kültür Karıştırıcışığı: Sanat, Aktivizm ve Popüler Müdahale kitabının 
önsözü olarak kullanıldı.  “Ed. Marilyn DeLaure ve Moritz Fink (NYU Press, 2017).” Bu önsözün tüm 
hakları yazara aittir (© Mark Dery) ve yazarın yazılı izni olmadan herhangi bir ortamda yeniden 
yayınlanamaz veya kullanılamaz.





Kültür Karıştırıcılığı
Göstergeler İmparatorluğunda 

Hackleme, Tahrip ve Pusu Ateşi 



1. Göstergeler İmparatorluğu

 Halka seslendiği bir konuşmasında kışkırtıcı bir soru sordu John F. Kennedy: 
“Amerikalı yurttaşlarım”, “ayağınızı hiç televizyon ekranına bağlamak istemediniz 
mi?” 

Şüphesiz, bunu soran aslında Kennedy değil, Ant Farm performans-sanat kolektifi 
tarafından 1975 yılında sahnelenen “Media Burn” gösterisindeki bir oyuncuydu. Bir 
kürsünün üzerinden konuşan “Kennedy”, Amerika’nın bağımlılığını fişe takılı 
uyuşturucuya bağlayarak, “medya tekellerinin, halkı, onların bilgi üzerindeki 
denetimleriyle kontrol ettiğini” iddia ediyordu. Bu esnada işaret alan bir yardımcı, bir 
duvar gibi yükselen televizyon takımını gaz yağıyla ıslattı ve bir kibrite hafifçe 
vurarak onu en yakın konsola fırlattı. Televizyonlar, çatırdayan alevler ve havada 
dönen dumanlar arasında patlarken, kalabalıktan minnettar bir uğultu yükseliyordu.

Birkaç dakika sonra gösteri için özel hazırlanmış 1959 model Cadillac, tüyler ürperten 
bir sesle yanan bu duvarın üzerine doğru hızla fırladı. Durduğunda, paramparça olmuş 
ve kararmış televizyon leşleriyle sarılı bir haldeydi. Etrafta bazı televizyon takımları 
hala yanıyor, içlerindeki resim tüpleri izleyicilerin damak tadına yaraşır bir şekilde 
birer birer içeriye doğru patlıyordu. Gösterinin onuncu yıl dönümü vesilesiyle basılan, 
olayların piroteknik doruk noktasıyla ilgili bir kartpostal kopyasında tuhaf bir şiir 
vardır: 

Modern uyarı salgını TV’lerinizi yakacak korkuyu yok edecek imaj parçalayıcılar 
Amerikan TV kahramanlarını ezip yakarak özgür kılacak

Ant Farm, “Media Burn” gösterisinde katot ışın tüpüne herkesin gözü önünde tekme 
atmaktan günahkâr bir zevk içinde keyif alıyordu. Şimdi neredeyse yirmi yıl sonra, 
televizyonun dev gözleri kültür sahnesinin her köşesine dikkatle bakıyor ve kör etme 
arzusu her zamanki kadar güçlü. “Media Burn”, tüketim demokrasisinin sahte kalbi ve 
boş kafasıyla arzuladığı, söylemi, The McLaughlin Hour’un öfke besleyen 
köpekbalığı havuzundan daha soylu olan Volvo reklam kampanyasının vaat ettiği aile 
değerlerine göre daha yüksek bir inanç sistemi düşünü gerçekleştirdi.

Yaşamlarımızın derinden ve içinden çıkılmaz bir biçimde televizyon deneyimiyle 
kuşatılmış olduğu, postmodern bir klişedir. Amerika’daki evlerin yüzde doksan 
sekizinden fazlasının iç tesisatı ve başında günde ortalama yedi saatin geçirildiği en 
az bir televizyonları var. Devlet okulları ve kütüphanelere ayrılan kaynakların 
azaltılması, Roger Cohen’in “okumayı bilen fakat bunu tercih etmeyen çocuklar ve 
genç yetişkinlerin kitapları reddetmesi” olarak tanımladığı “okuryazar olmayan” bir 
kültüre yol açan VCR’lerin ve elektronik oyunların hızla satılmasıyla başa baş hale 
getirilmiştir. Ve ümitsiz bir gerçek vardır ki, Amerikalıların üçte ikisi  “çoğu bilgiyi” 
hemen hemen hiç aydınlanma sağlamayan televizyondan almaktadır. 

Medya araştırmacısı Bill McKibben, bilginin değerindeki bu değişimi araştırmaktadır:

Bir bilgi ‘patlamasının’ ve ‘devriminin’ gerçekleştiği ‘bilgi çağında’ yaşadığımızı 
düşünüyoruz. Dar anlamda bu durum böyledir, birçok önemli açıdan ise tam zıttı. 
Çünkü aynı zamanda, daima sahip olduğumuz, kim olduğumuz ve nerede 



yaşadığımızın hayati bilgisine artık erişemediğimiz derin bir cehalet uğrağında 
yaşıyoruz. Cehalet. Kayıp bilgi çağı.

Televizyonun zararlı etkileri en çok gazetecilik ve siyaset dünyasında kendini 
gösterir; her iki alanda da televizyon, görselin dil üzerindeki, duygunun fikir 
üzerindeki hegemonyasını kanıtlarcasına, söylemini ünlülerin fotoğraflarına ve kısa 
açıklamalara kadar düşürmüştür. Bu gelişmeler sonradan, medyayı sekiz yıl zaptemiş 
bir hokkabaz olan Ronald Reagan’ın bedeninde cisimleşmiştir, bu yüzden Amerikan 
halkı büyülenmiş bir halde gezmiştir. Mark Hertsgaard’ın ifade ettiği gibi, başkanın 
medya menajerleri, gözü dört açık bekçi köpeğinden yalakalık yapan minik bir 
köpeğe dönüştüklerini düşünmekten hoşnut bir halde dördüncü sınıfa kadar 
düşebiliyordu: Deaver, Gergen ve meslektaşları, başkanlığa ait imaj yaratma 
kurallarını etkileyici bir şekilde yeniden yazdılar. Amerikan medyası üzerine yapılmış 
sofistike analizlerinden yola çıkarak –nasıl çalıştığı, hangi butona ne zaman 
basılacağı, hangi yöntemlerin önceki yönetimlerin işine yaradığı ya da yaramadığı-, 
ülkenin en zirvedeki politikacısını paketleme üzerine yeni bir model uyguladılar ve bu 
politikacıyı Amerikan halkına satmak için basını kullandılar. Amaçları basitçe basını 
evcilleştirmek değil, devletin ne yaptığının farkında olmayan sözcüsüne 
dönüştürmekti.

Reagan dönemi boyunca ilk talimatı imajların üretimi ve manipülasyonu yoluyla 
toplumsal kontrolü sağlamak olan Amerika, bir televizyon demokrasisine 
dönüşmüştü. Reagan’ın eski danışmanı Michael Deaver, “Biz [Reagan kampanyası 
çalışanları] televizyonu doldurmak için en eğlenceli ve görsel olarak en çekici 
sahneleri yaratmaya çalıştık, böylece yayın ağlarından kameralar onları kullanabilir.” 
diye bir açıklama yaptı. “Söyledikleri gibiyse, bu harika olurdu, ’Bu gece şovumuzu 
renklendirecek.’ ‘Hollywood yapımcıları olduk.”

Amerikan toplumunun iletişiminin sanal bir gerçekliğe dönüşmesi içler acısı bir 
şekilde kendini Körfez savaşında göstermiştir; sırtında ticaret yapan mini televizyon 
dizileri (Tişörtler, beyzbol şapkaları, Saddam tuvalet kağıtları, Orijinal Çöl Kalkanı 
Kondomlar) ve amigoluk yapan bir medyadan geveze, Entertainment Tonight tarzında 
abartılı reklamlar. NBC’ye bağlı film yapımcısı Jon Alpert, Amerikan bombardımanı 
altındaki Irak’a ait mide bulandıran görüntüleri getirdiği için, sahibi dünyanın en 
büyük silah üreticilerinin biri olan General Electric’nin iletişim ağı tarafından işten 
kovuldu ve filmin yayınlaması reddedildi. Alpert’in filmi halk kitlelerini uyandıracağı 
için reddedilmedi; savaş süresince Amerikalılar bilmeme hakkı talep etmişti. Özellikle 
New York Times’daki bir anket çalışması endişe vericiydi: “Ankette okuyuculara 
sunulan, ordunun bilgi üzerindeki kontrolünü arttırması ya da bilgiyi savaş haberi 
yapma konusunda işin ehli haber kuruluşlarına bırakmak seçeneklerine, okuyucuların 
yüzde 57’si daha büyük askeri kontrolü tercih ettiklerini söyleyerek yanıt vermişti.”

Sivil cepheden haber kuruluşları savaşın ilk haftaları boyunca protesto yürüyüşlerine 
karartma uygulayarak savaş düğmesine basan Pentagon’a yardım ederken, Deaver 
heyecandan başı dönmüş bir haldeydi: “Uluslararası bir olay için medya ilişkilerini 
düzenleyecek bir halkla ilişkiler firması kiralayacaksanız,” “şu anda yapılmakta 
olandan daha iyisi yapılamazdı.” Öyle ki bu iş için P.R.,  Hill & Knowlton firması 
kiralanmıştı. Bu firma, korku hikâyesi Irak askerleri tarafından küvezden koparılıp 
alınan ve “soğuk bir zeminde ölmeye mahkûm edilen bebekler” olan perişan genç 



Kuveytli kadının tanıklığını planlamıştı. Bu yöntem, savaş için halk desteğini 
seferberlik etme açısından son derece etkili olmuştur. Kuveytli bu kadının tanıklığı 
asla doğrulanmadı ve kimliği –Kuveyt’in Amerikan büyükelçisinin kızıydı- gizli 
tutuldu, fakat detayların üzerinde neden durulmuştu? “Bir 2. Dünya savaşı filmi gibi 
tasarlanan Körfez Savaşı”, “askeri birliklerin zafer kazanmışçasına Broadway’den ya 
da Main Street’ten aşağı yürüdüğü, son jenerik dönerken Amerikalı yoldaşlarının 
şükran havuzunda yıkandığı tıpkı bir 2. Dünya savaşı filmi gibi sona erdi.” diye 
yazmıştı Neal Gabler.

Gelgelelim sarı kurdelelerin indirilmesinin ardından geriye ürpertici bir hoşnutsuzluk 
kaldı. Televisual Weltanschauung’da yavaşça yayılan kin –ki hala bizimledir- talk 
show sahipleri, haber sunucusu klonları ve cumartesi sabahları reklamlarda verilen ve 
“Alışveriş yapmayı seviyorum” ”Alış veriş merkezinde buluşalım” gibi “dört 
eğlenceli cümlesi” olan Teen Talk Barbie gevezelikleriyle daha da şiddetlendi. Mark 
Crispin Miller, televizyonun toplumuzdaki yerini tüm açıklığıyla göstermektedir:

Herkes televizyon seyrediyor fakat hiç kimse aslında bunu severek yapmıyor. Bu, 
televizyonun günümüzdeki açık sırrıdır. Yalnızca en iyilerin kendine ait yöneticileri, 
kendilerini sömüren reklamcıları ve anlaşmalı bir akademik yardımcı ağı var. Diğer 
yandan televizyonun doğal muhafızları yok çünkü neredeyse savunulacak hiçbir şeyi 
yok.

Güçsüz bırakılmış izleyicinin öfke ve hüsranının şeytan kovarcasına defedildiği 
“Media Burn” gösterisi ansızın, Bruce Springsteen’in “57 Channels (And Nothin' 
On)” adlı parçasında ortaya çıktı. Her kanaldan kendisine saldıran anlamsız bilgi 
karmaşasından aklını oynatan bir adamı anlatan Scorsesevari bir hikayeydi bu. Şöyle 
diyordu Bruce Springsteen parçasında: “Bir a.44 magnum aldım elime, masif 
çelikten / kutsal Elvis aşkına, onun patlamasına izin verdim / ta ki televizyonum 
ayaklarımın önünde paramparça olana kadar / sonra yüce huzuru bozduğum için beni 
tutukladılar.”

Alevler içindeki televizyon duvarına çarpan beyaz Cadillac’ın görüntülerinin olduğu 
bu “57 Channels” videosu açıkça “Media Burn’e “ bir saygı duruşudur. Amerikan 
kitle kültüründe durmaksızın yinelenen TV setlerinin ritüalistik yıkımı, artık kendini 
dizginlemeye başlayan izleyicinin misilleme hareketi olarak görülebilir. Ve burada 
sadece sezgisel olarak, “seçme özgürlüğünün”  bir tuşla daha büyük seçeneklerin 
sunulmasına işaret ettiği uzaktan kumanda birimine bağlı ”güç” önerilmektedir. Bu 
tekno-büyüsel ayin sadece ileten fakat asla almayan tek yönlü bilgi hattının sembolik 
tahribini oluşturmaktadır. Bu ayin, kâr marjı en düşük seviyede olan uluslararası 
büyük şirketlerin penceresinden dünyaya bakmaya mecbur bırakılmış herkes adına 
yapılan iyi bir büyüdür. “Tüketicinin dikkatine,” der Ben Bagdikian;

“Küresel medya oligopolü görünmezdir... Gazete bayileri hala bir dizi göz kamaştıran 
renk ve konuda gazete ve dergi dizilerini sergilemektedir. Videokasetler ve müzik 
yayınlarında olduğu gibi, yayınlar ve kablolu kanallar da tüm dünyada artmaya devam 
etmektedir. Fakat… bu parlak kaleydoskop birdenbire ortadan kaybolacak olursa ve 
kendi ürünlerine sahip  kurumsal kolofonlar  yer değiştirirse, kolaj şu an alana 
hükmeden birkaç çokuluslu şirketin adıyla eskiyebilir.



Bagdikian, bir dönüm noktası niteliğindeki The  Media  Monopoly adlı çalışmasında, 
uluslararası medya devlerinin sayısının 23’e düştüğünü ve hızla küçüldüklerini söyler. 
Başka bir rotayı izleyen Herbert Schiller ise, iç içe geçmiş şu iki meseleyi 
değerlendirir: bilginin özelleştirilmesi ve bilgiye sınırlı erişim. 

Bilginin ticarileştirilmesi, ondan özel kazanç elde edilmesi ve satışı başlıca endüstri 
haline gelmiştir. Özel kullanım için üretilen formatlarda ve ancak bir ücret ödeyerek 
elde edilebilecek türden eskiye nazaran daha çok materyal üretilirken, genel 
vergilendirme ile desteklenen kamuya ait bilgi, kabul edilemez yardım ödeneği olarak 
özel sektör tarafından saldırıya uğramaktadır… Bu nedenle bireyin, ulusal ve 
uluslararası hayatın gerçek durumunu bilme yeteneği gitgide azalmıştır.

Martin A. Lee ve Norman Solomon da aynı derecede rahatsız edici bir başka yerden 
bilgi veriyor:

İletişim çağında haber üretiminde azalma olmuştur ve işten çıkarmalar 
gözlenmektedir. Birçok haberci de yöneticinin keyfini kaçıracağını bildiği yazıların 
peşinde koşma konusunda isteksizdir. “İnsanlar şimdi daha dikkatli.” demişti 
NBC’nin eski haber yapımcısı, “çünkü tüm bu basın özgürlüğü fikri, medya 
sahiplerinin, hakkında rapor hazırlanması gereken aynı kişiler haline geldiği bir 
dönemde bir çelişki haline gelmiştir.”

Haber medyasının ortak sahipliği, daha çok sayıda yayın firmalarının ve televizyon 
ağlarının, daha az sayıda çok uluslu firmaları kapsaması ve gerçeğin, bilgi-zengini, 
teknokratik elitler tarafından giderek özelleştirilmesi yeni yükselen meseleler değildir. 
Ve daha yakın zamana ait bir yorum; kamunun aklı şirket fantazmaları tarafından 
sömürülmektedir – düşlerimize dadanan gücün ve arzunun hayaletimsi imajları. Neal 
Gabler’in gözlemlerini dikkate alacak olursak:

Uydurmadan ibaret, sahte ve teatral olan her yer, gerçek hayat ve sahne arasında 
hiçbir ayırım kalmayıncaya dek, giderek doğal, gerçek ve kendiliğinden olanın dışına 
çıktı. Aslında burada, Amerikan yaşamının teatralleştirilmesinin, bu yüzyılın temel 
kültürel dönüşümü olduğu ileri sürülebilir.

Ve Marshall Blonsky:

Artık onu derhal videoda görmeyi istemekten başka bir şey yapamıyoruz… kendisi 
için eyleyen ya da kendisini oynayan hiçbir olay ya da insan da yok. Olayların ya da 
insanların gidişatı bir imaj olarak, televizyon imajı olarak kopyalanıyor. Bugün 
gönderge kaybolmuş durumda. Dolaşımda olan imajlar. Sadece imajlar.

Gabler ve Blonsky’nin sınırlarını çizdiği bol kurgusal fakat tuhaf bir biçimde verimsiz 
alan, düşünür Jean Baudrillard tarafından detaylı bir şekilde haritalandırılmıştır. 1975 
yılında yazdığı dönüm noktası niteliğindeki “The Precession of Simulacra” adlı 
makalesinde Baudrillard, bir “hiper-realite” içinde, gerçekliğin, yansımalar 
sonsuzluğunda kaybolduğu medya aynaları salonunda yaşadığımız fikrini ileri sürer. 
Olayları ilk olarak ve her şeyden çok, pek çok kez ortadan kaldırılmış, hakkında 
söylentiler çıkan fenomenlerin elektronik kopyası olarak “deneyimliyoruz.” der ve 
şöyle devam eder; gerçek olanlar, devamlı surette dijital olarak geliştirilmiş 
temsillerine nazaran kaçınılmaz olarak yetersiz kalmaktadır.” Gerçeğin çölünde” der 



Baudrillard, vahalardan çok serap vardır ve bu seraplar aç gözler için daha 
cezbedicidir. Ayrıca şunu ileri sürer, göstergeler bir zamanlar uzak gerçekliklere işaret 
ederken şimdi yalnızca kendisine işaret etmektedir. Sadece Norman Rockwell’in 
resimlerinde ya da MGM film setlerinde var olabilecek türden yeni yüzyılın 
başlangıcına ait bir tür pastoral kasabayı tasvir eden ABD’deki Disneyland’ın Main  
Street’i, kendine gönderme yapan bir simülasyon kitabı örneğidir ve daha önce hiçbir 
şeyin olmadığı kadar özenli bir kopyadır. Baudrillard, kültürel olarak tanımlanmış 
gerçekliğin bozuluşunu düşünürken neredeyse nekrofilik bir hazza ihanet ederek, 
“Tüm bunlar imajın başarılı safhaları olabilirdi.” der.  “[İmaj] temel gerçekliğin 
yansımasıdır; temel gerçekliği maskeler ve çarpıtır; temel gerçekliğin yokluğunu 
maskeler; hiçbir gerçeklikle tek bir ilişkiye dayanmaz; kendi saf simülakrı içindedir.”

Gerçeklik artık eskiden olduğu şey değildir. Amerika’da, işgücünün azaltılmasının 
manipülasyonla yer değiştirdiği, sembollerin bilgisayarlar dünyasında üretim sürecine 
katıldığı bilgi ekonomisi, fabrika kapitalizminin yerini almıştır. Endüstriyel üretim 
motorları yavaşlamış, soyut metalar üreten fantazmatik kapitalizme teslim olmuştur -- 
Hollywood’un gişe bombaları, televizyon sit-comları, dikkat çekici sloganlar, 
cıngıllar, moda haline gelmiş sözcükler, imajlar, bir dakikalık mega trendler, 
fiberoptik bağ boyunca titreyen finansal işlemler gibi. Savaşlarımız artık, öldüren bir 
televizyonda sinema ve silahın birleştiği, akıllı bombalara karşı savaş verilen birer 
Nintendo savaşlarıdır. Gelecek bilimciler gelecek yüzyılın en iyi teknolojisinin ”sanal 
gerçeklik” olacağını söylüyorlar. Bu da, bilgisayar-animasyonu dünyasında görüş ve 
anlam elde etmek için kullanıcıları kablolu şapka giyme gibi bir durumun içine 
sokacak bilgisayara dayalı bir sistemdir. Sanal gerçeklikte televizyon, izleyicileri 
kayıtsızca yutar.



2. Kültür Karıştırıcılığı

Bu esnada bir soru belirir:  Gölgelerle nasıl dövüşülür? Başka bir deyişle, göstergeler 
imparatorluğunda politika hangi biçimi üstlenir?

Cevap belki de Umberto Eco tarafından tasavvur edilen “semiyotik gerilla savaşı” 
denilen şeyde yatıyordur. Şöyle der Eco, “Mesaj alıcısının geriye kalan tek bir 
özgürlüğü vardır: onu farklı bir biçimde okuma özgürlüğü… Burada okuyucu 
kitlesine mesajı ve onu yorumlamanın çoklu olasılıklarını düzenlemeyi 
öneriyorum.” [B]ir ortamın bir dizi fikri başka bir ortama iletmesi sağlanabilir… 
Teknolojik İletişim evreni de böylece, pasif alıma yeniden eleştirel bir boyut 
kazandırabilecek iletişim gerillaları grubu tarafından korunur.”

Eco,  a priori, radikal bir görsel okul yazarlık politikası varsayar. Eco’nun bu fikri bir 
tüketim kültürü eleştirmeni olan Stuart Ewen tarafından güçlü ve etkili bir şekilde 
şöyle tartışılır;  Ewen, “İmajın, diğer tüm anlam yapılandırma biçimlerini gölgede 
bırakarak söylevin baskın bir biçimi haline geldiği zamanlarda yaşadığımızı” iddia 
eder. “Fakat gördüğümüz eğitim, henüz retoriği, tarihsel gelişmeyi ya da 
hayatımızdaki imajların toplumsal imalarını anlamlandırmaya bizleri hazırlama 
konusunda çok yetersiz.” diye devam eder. Isı, ışık ve elektronik öcülerin toplumunda 
–”sonsuz enginliğin, enfes ışığın ya da maddi şeylerin parlaklığının ve 
pürüzsüzlüğünün –ürpertici dünyasında anlamı yeniden inşa etmenin ümitsiz çabası 
ya da en azından pazarlama departmanlarından ve P.R. firmalarından düşünceyi 
kurtarmak, görsel eğitim almış hayalet adamları gerektirir.

İşte bu hayalet adamlar tanımına uyan, “kültür karıştırıcılarıdır”. “Karıştırıcılık”, 
radyo yayınlarının ya da konuşmaların, abartarak oynayan oyuncuların küstahça 
osurukları ve açık saçık ve aynı derecede anlamsız şamatalarıyla yasadışı olarak 
kesilmesi eylemini ifade eden bir CB argosudur. Kültür karıştırıcılığı buna karşın her 
zamankinden daha çok davetsiz, işlem tarzı sembollerin manipülasyonu yoluyla rıza 
üretimi olan araçsal tekno-kültüre karşı sahneye konur.

“Kültür karıştırıcılığı” terimi ilk olarak, bir kolaj topluluğu olan Negativland 
tarafından, billboard tahrifatı ve diğer medya sabotaj biçimlerini tarif etmek için 
kullanılmıştır. “Jamcon  ’84’ teki alaycı bir topluluk üyesi şunları söylüyor, “İşgal 
ettiğimiz medya ortamının, bazen direnen fakat gelişen iç dünyamızı nasıl etkilediğini 
ve yönlendirdiğini bildiğimiz için… Ustalıkla üzerinde yeniden çalışılmış billboard, 
izleyiciyi gerçek şirket stratejini düşünmeye yönlendirir. Kültür karıştırıcısının 
stüdyosu genel olarak dünyanın kendisidir.”

Kültür karıştırıcıları yarı sanat teröristleri yarı aykırı eleştirmenler olarak, Eco’nun 
‘iletişim gerillaları’ gibi vericiden alıcıya geçerken sesi sinyallere katar, kendine özgü, 
planlanmamış yorumları destekler. İşgalciler olarak, anlamı tahrip ederek reklamlar, 
haberler ve diğer medya eserlerini ortaya koyarken eş zamanlı olarak onların kodlarını 
çözer ve cazibelerini etkisiz hale getirirler. Kültür karıştırıcıları büyülü sözler ve 
simülasyonla telif hakkının olmadığına dair kesin bir kanıt öne sürerler. Ve tıpkı 
Ewen’in kültür kriptocuları gibi, kamu söylemi düşüncesini canlandırarak pasif 
müşteri rolünü reddederler. 



Son olarak ve en önemlisi, kültür karıştırıcıları baskıcı ideolojilerin neşeli yıkımında 
eğlenmeyi önemseyen Groucho Marksistleridir. Müzmin üçkâğıtçı, eski Ölü 
Kennedy’i canlandıran şarkıcı Jello Biafra’nın bir keresinde söylediği gibi, “7/11’i 
desteklemekle ‘basit bir suç’ arasında büyük bir fark vardır ve ‘yaratıcı suç’ bir ifade 
biçimidir… Yaratıcı suç ruhu canlandırmaktır… Karınca yuvası toplumumuzun 
hayatta kalması yerine kamuoyunu sakinleştiren korkunç kitle medyasına zarar 
vermekten daha iyi bir yol var mıdır? Şeytani bir gün köpeği uzakta tutar!”

Kültür karıştırıcılığı, aşağıda yazacaklarımın da dahil olduğu tarihsel bir sürecin 
parçasıdır: 

Rus samizdat’ı (resmi sansüre meydan okuyan underground bir yayın); John 
Heartfield’in anti-faşist fotomontajları; Sitüasyonist detournement (Greil Marcus 
tarafından Lipstick Traces’da ”sanatsal eserlerin kendi bağlamlarından çalınması ve 
her birinin bağlamının saptırılarak değiştirilmesi” olarak tanımlanmıştır); Paul 
Krassner, Jerry Rubin, ve Abbie Hoffman gibi 60’ların radikallerinin underground 
gazeteciliği; Pentagon’u havaya uçurma girişimini kutlayan Yippie sokak tiyatrosu; 
Dallas merkezli Yeraltıdehası Kilisesi gibi parodi dinler; iş yeri sabotajlarını 
belgeleyen Processed World; muhalif bir veri girişi parazitleri dergisi; Earth 
First!’nün eko-politik İngiliz anahtarı; Radikal teorist Hakim Bey’in “poetik terörizm” 
olarak adlandırdığı Artaudvari vahşetin gelişi güzel eylemleri (bilgisayar bankacılığı 
lobilerinde tüm gece boyunca tuhaf bir şekilde dansetmek… garip yaratıkların devlet 
parklarına dağılması); William Burroughs’un “Elektronik Devrim’de” hazırladığı 
“cut-up- kolaj tekniğinin asice kullanımının (”Cut/up tekniği total illüzyona yaslanan 
kitle medyasını yenebilir”) ve son olarak alt küre ait brikolaj (egemen kültürle ilişkili 
olan sembollerin toplumsal “outsiderlar” olarak yeniden işlevsel hale getirilmesi, 
ortak kıyafetlerin ve yoksullar, geyler ve büyük ölçüde beyaz olmayan travestiler 
yarattığı Popüler modelin benimsemesi gibi).

Kültür karıştırıcılığı, esnek bir kategori olarak bir alt kültür deneyimleri çokluğuna 
yer açar. Bilgisayar hackleme, kurumsal ya da şirkete ait suçların teşhirini amaçlayan 
eylemlere bir örnektir, bir diğeri ise “tahrip” ya da metin avcılığıdır. (“Tahrip” ifadesi, 
“Kirk/Spock”’un kısaltması olan pornografik “K/S”den gelmektedir. “Kirk/Spock”, 
Star Trek’in hayranları tarafından yazılmış ve underground fanzinlerde yayınlanmış 
hikayelerdir. K/S ya da “tahrip”, Star Trek’in çoğunlukla feminist dürtülerle yazdığı 
homoerotik anlatılarından çekilmiştir. Genel kullanım için bu ifadeyi uygun gördüm 
ve onu kitle tüketiminin sapkınca yeniden çalıştığını söyleyen hikâyelerdeki 
karıştırıcılığın her biçimine uyguladım. Yayım karıştırıcılığı; korsan televizyonculuk 
ve radyo yayıncılığı; ve kaydedici kamera ile karşı-gözetleme (DIY’nin skandal 
haberciliği yapan gazetecileri tarafından polis vahşetini ya da resmi yolsuzlukları 
belgelemek için kullanılan düşük maliyetli tüketici teknolojileridir) kültür 
karıştırıcısının potansiyel çalışma biçimidir. CBS’nin Manhattan ofislerinin önündeki 
televizyon setleri yığının neşeli bir şekilde yok edilmesi örneğindeki gibi bir medya 
aktivizmi (Körfez savaşı sırasında medyanın taraflılığına karşı FAIR (Habercilikte 
Adalet ve Doğruluk) tarafından düzenlenen protestonun bir parçasıdır) ve ACT UP’ın 
AIDS konusuna az yer verdiği için protesto ettiği The McNeil/Lehrer Newshour’un 
işleyişini durduran “medya-çarpıtması”, bunlar da kültür karıştırıcılığının bir 



parçasıdır. Ve kültür karıştırıcılığının daha geleneksel ifadesi olan medya gözcüsü 
projelerinden bazıları: bilgi endüstrisini eleştiren bölümler yayınlayan bağımsız bir 
üretim kolektifi olan Paper Tiger televizyonu; ülke çapında halka açık kablolu 
kanallara özgür düşünce programları dağıtan köklü uydu şebekesi Deep Dish 
televizyonu ve sloganları “Devrim Televizyonda Gösterildi” olan genç Afro-
Amerikan kolektifi, ‘kamera aktivistleri’ Not Channel Zero. Ve sonra akademi 
hacktivizmi: asi entelektüellerce üniversite duvarları dışında yürütülen kültürel 
çalışmalar.

Böylelikle kültür karıştırıcılığı çok çeşitli biçimler üstlenir. Şimdi ise konuyu daha 
detaylı bir şekilde, daha karakteristik görünümleriyle ele alalım.

Pusu Ateşi ve Yeraltı Reklamcılığı

“Yeraltı reklamcılığı”, Madison Caddesi’nin girişimlerini saptırarak tüketicinin 
dikkatini belirli bir yöne çeken reklam karşıtı ürünlerin üretimi ve dağıtılmasıdır. 
Yaygın bir karıştırıcılık biçimidir ve çoğunlukla ‘pusu ateşi’ biçimini alır; posterler, 
fırçalar ve macun kovalarıyla donatılmış casusların kamusal alana gece yarısı gizlice 
ve yasadışı bir şekilde saldırmasıdır.

Tüketim kültürünü eleştiren Vancouver, B.C. merkezli üç aylık bir yayın olan 
Adbuster sayfalarını iğneleyici taşlamalarla şenlendirir. Üzerinde “Tam bir Saçmalık”, 
yazan ve açıkgözlülükle işleten bu tanıdık şişe şunları söyler: “Reklam 
kampanyamızın alkolizme, içkili araba sürmeye, kadın ve çocuklara vurmaya yönelik 
getirdiği tüm öneriler tam bir saçmalık. Hiç kimse reklamlarla ilgilenmiyor.” Kendisi 
de gizli bir karıştırıcı olan Ewen da, “Geleceğin Billboardları” adlı çalışmasında -
imzasız olarak postalanan reklam fotokopileridir-, belirgin tüketimi şiddetle eleştirir, 
tıpkı şu reklamındaki gibi: “Cüret: kadınlar ve erkekler için parfüm, bir kere 
sıktığınızda sağlığın eşit dağıtımını talep edeceksiniz.” Ve kendini “sanat dünyasının 
vicdanı” olarak tanıtan, vahşice eğlenceli ve on ikiden vuran posterleriyle tanınan 
hizip bir feminist grup, Gerilla Kızlar. Goril maskesinin içinde çıplak bir metresi 
sergileyen bir üyesi şunu sorar: “Kadınlar Met. Müzesine girmek için soyunmak 
zorunda mı?” Los Angeles’ın Robbie Conal’ı ise bilgi çağına denk bir şekilde kent 
duvarlarını Dorian Gray’in portreleriyle kaplar: Oliver North’un Ed Meese’in ve 
skandallarla dolu diğer devlet adamlarının groteks yorumları. “Karşı-reklamcılıkla 
ilgileniyorum” der Robbie Conal, “bir tür ters penetrasyon biçiminde reklamcılığın 
modern işaret dilini kullanıyorum.” Gey aktivistleri içinse yer altı reklamcılığı ve 
pusu ateşi azılı silahlar olarak kendini ortaya koyar. 1991 yılının Mart ayında Village 
Voice gazetesinin “gezi” savaşlarının cephe hattından verdiği haberler, “Absolutely 
Queer” posterlerinde konu edinilmiştir. Bu posterler KARAKOL adındaki hayali 
örgütü şereflendirerek Manhattan’daki binaların üzerinde yer almıştır. Ve Kuzuların 
Sessizliği filminde görülen homofobi üzerinden ateşlenen tartışmayı tetikleyen Jodie 
Foster’ın öne çıkan şu altyazılı fotoğrafı: “Oscar Winner. Yale Mezunu. Eski Disney 
Çocuğu. Hendek.” Queer Nation, yoksulları ve onların paralarını hesaplayan New 



York loto reklamlarını içeri tıkan “Reklamcılıkta Dürüstlük” adında bir poster 
kampanyası başlatmıştır.  “Tüm ihtiyacınız bir dolar ve bir hayal” olan resmi reklam 
sloganını “Tüm ihtiyacınız üç dolarlık bir fatura ve bir hayale” çevirmiştir. Ve bir 
zamanlar ACT UP’ın bir parçası olan grafik kolektifi Gran Fury’ın, daha önce hiç 
olmadığı kadar keskin bir dille verdiği mesaj: 1989 yılında olağanüstü bir Benetton 
parodisi, San Francisco ve New York sokaklarında otobüslerin üzerinde sergilenmişti. 
İkisi gey olmak üzere hepsi farklı ırklardan bir dizi öpüşen çiftin fotoğraflarının 
üzerinde şöyle yazıyordu: “Öpüşmek Öldürmez: Açgözlülük ve Duyarsızlık Öldürür”. 
Grup üyesi Loring Mcalpin şöyle demiştir; ”Coca-Cola’nın ilgi çekme çabası kadar 
güçlü bir şekilde ilgi çekmeye çalışıyoruz.” “Eğer biri yeterince öfkeliyse ve bir 
fotokopi makinesine sahipse, aynı şeyleri hisseden beş altı arkadaşı da varsa, ne kadar 
ileri gidebileceğinize şaşırırsınız.”

Medyayı Kafalama

Medyayı Kafalama, etraflıca düşünülmüş ve itinayla sahnelenen hilelerle gazetecileri 
oyuna getirme sanatıdır ve kültür karıştırıcılığının en saf biçimidir. Örneğin, Joey 
Skaggs gibi muhalif kavramsal sanatçılar, hem kamu yararı ile asıl önemli olanın 
arasındaki farkı hem de bilgilendirme sorumluluğu ile eğlendirme arzusunun 
arasındaki farkı unutmuşa benzeyen basının doğasındaki tehlikeleri oyunlaştırır. 

Skaggs 1966’dan beri kablolu bir dünyadaki haber hikâyelerinin öz-tekrara dayalı 
adeta viral olan dünyasına işaret ederek gazetecilere oyun oynamaktadır. Şöyle der 
Skaggs, “Hile, devlet bünyesinde çalışmayan bir gazeteciye ulaşmak ve gizli bir 
hikâye yazmaktır. Sonra o hikâyenin fotokopisini çekmek ve ikinci bir maile 
eklemektir. Gazeteciler bunu basım ve düşünme sürecinde ortaya çıktığını düşünürler, 
bu nedenle daha fazla araştırma yapmaya gerek duymazlar. Kar tanesi kartopuna ve -
en korkunç kısmı- bir çığa bu şekilde dönüşür. Burada medyanın size söylediği her 
şeye inanmanın oldukça zor olmaya başladığı bir noktaya işaret edilmektedir.

Skaggs, 1976 yılında Fifi cinsi (Fransız pino köpeği) ile Lady the Tramp köpeği 
arasında seçim yapılacağı, küçük köpek Fahişelerin “iştah açıcı seçimini’ teklif eden 
“Köpekler için Kedi Evi” adlı bir köpek genelevi kurmuştu. ASPCA çileden çıkmış, 
Soho News öfkelenmiş ve ABC bu olay için, daha sonra yılın en iyi haber yayını 
alanında Emmy ödüllerine aday gösterilecek bir bölüm adamıştı. Bir süre sonra 
Skaggs, Walk Right!’ın öncüsü olarak yeniden göründü. Dr. Joseph Gregor gibi 
Skaggs da UPI’yi ve New York’un WNBC televizyonunu, mutant 
hamamböceklerinden alınan hormonların, kireçlenmeleri, sivilceleri ve nükleer 
radyasyona bağlı hastalıkları iyileştirebileceği konusunda ikna etmişti. 

Oltayı eline alan Skaggs medya kuruluşlarında dolandıktan sonra çevirdiği dolapları 
ortaya döken bir konferans düzenlemiştir. “Kafalama sadece bir tuzaktır ve 
kafalamayı ortaya koyduğum ikinci aşama bu eylemin önemli bir parçasını oluşturur. 
Joey Skaggs’ın yaptığı gibi, medyanın bir devletin propaganda makinesine nasıl 
dönüştüğünden ve Ortadoğu ile savaşa gideceğimize inandırmak için bizi nasıl 
manipüle ettiğinden bahsetmek için bir basın konferansına çağrıda bulunamam. Fakat 
bir karıştırıcı olarak bu meseleleri bir kafalamayı ortaya koyma sürecinde ele 
alabilirim.



Ses Ajit-prop’u

Ses ajit-prop’u, dijital alıcıların, medya kültürünü yapı söküme uğratmak ve telif 
yasasına meydan okumak amacıyla kullanıldığı kısmen daha zararsız bir karıştırıcılık 
biçimidir. Olası zanlıları, Tanrı Aile Ülke değerlerine ve medyanın taraflılığına kafa 
yoran Sucking Chest Wound; MTV’nin ve Entertainment Tonight’ın değerlerini 
kucaklayan “happy talk” adlı haber programındaki “Televizyon, Ülkenin 
Uyuşturucusunda”’ nişan alan The Disposable Heroes of Hiphoprisy; Küstahça dans 
parçalarının “medya ekolojisi”ne dair diyaloglar için alışılmadık bir zemin yarattığı 
For Bob yapımcılarının zehirli bir medya ortamında hayatta kalmak için 
McLuhan’dan esinlenerek geliştirdiği hayatta kalma stratejisi; ve cut-up basın 
konferanslarıyla,  başbakanlık konuşmalarıyla ve gece haberleriyle Noam Chomsky 
okuyucuları için korsan C-Span olan Chris Burke’nin Oil War’ı. Sucking Chest 
Wound’den Wayne Morris şunları söylerken hepimiz adına konuşmaktadır, “ Tarafsız 
haberciliği es geçen taraflı yayınlar beni gerçekten öfkelendiriyor. Haberlere bir hurda 
muamelesi yaparak ve onları bariz bir biçimde manipüle ederek, manipülatif 
medyadan intikamımızı alıyoruz.”

Billboard Haydutluğu

Son olarak, Negativland’ın icadına esin veren “billboard haydutluğu” fenomeni 
vardır.  Örneğin, Avustralya’nın BUGA UP’ı, vur kaç tarzındaki “rütbe indirmelerini” 
ya da sigara ve içki reklamlarının üzerine graffiti çizerek reklam karşıtlıklarını 
sahneler. Grubun tam adı: “Sağlıksız Reklamlara Karşı Billboardları Kullanan 
Graffiticiler”dir ve “bozmak” ile Avustralya’da argo bir sözcük olan “içine etmek” 
kelimelerinden oluşan bir tür sözcük oyunudur.

Afro-Amerikan eylemciler, toplulukları hedef alan sigara ve içki reklamlarına 
mümkün mertebe kafa tutmaya karar vermişlerdi.  Din adamı Calvin Butts’ı ve sevgili 
Harlem sakinlerini resmeden bir Hennesey billboarduna boya ve silindir ile 
saldırmaları üzerine Z dergisinden Michael Kamber şunları aktarmıştır, “Bir 
dakikadan kısa bir süre içinde, caddeden isteksizce bir gülümsemeyle geçen kadından 
dakikalar önce panonun üzerinde sadece beyaz bir leke vardı.” Chicago’nun 
saygıdeğer Michael Pfleger’ı –silah arkadaşlarıdır- bir Temizleme Operasyonuyla –
bazıları “yeni bir çehre kazandırma” ifadesini tercih eder- sadece 1990 yılında reklam 
panolarından yaklaşık 1000 sigara ve içki resmini silmişti. “Operasyon, yasadışı 
uyuşturucu sorunuyla başladı.” demiştir Pfleger, “Fakat daha sonra bir numaralı 
katilin crack ya da eroin değil tütün olduğunu,  tütün ya da içki tüketimini durdurmak 
için de reklamcılık meselesinin peşinden gitmemiz gerektiğini anladık.”

San Francisco’da faaliyet gösteren Billboard Liberation Front, -Santa Cruz’da 
kurulmuş “gece yarısı billboard editörleri” topluluğudur-, Truth in Advertising ile 
birlikte billboardları sökerek ve yeniden düzenleyerek trafiğin en yoğun olduğu 
saatlerde şoförleri transtan aniden uyandırırlar. Valdez felaketinin canlandığı sırada 
BFF de eskisini bozarak yeniden bir radyo reklamı yaptı. Buna göre “Çarpar. Yeni 
X-100″ ifadesi “Olur Böyle Şeyler — Yeni Ekson”’e dönüşmüştü; TIA ise, “Tropikal 
Karışım. Vahşi Yanık Teni” , “Sıradan Karışım. Reklamlarda Sekse” dönüştürdü. Ve 



SSS olarak bilinen Seattle merkezli bir üçlü, nötron bombalarının üretimine başlamak 
için planların yapıldığı bilgisini veren bir son dakika haberinden esinlenerek, bir 
‘Kent’ sigarası billboardunun üzerinde yeniden çalıştı. Bu yeni billboarda, sigara 
paketi resminin yerine başkan Ronald Reagan portresini koymuştu ve şöyle diyordu: 
“Hollywood, Kent III ‘ün tadından yıkıldı!” yerine “Hollywood Nötron Bombasından 
Yıkıldı!” 

Artfux ve bağımsız bir olan grup olan Cicada Corps of Artists, neo-Sitüasyonist 
happeningler sahneleyen New-Jersey merkezli ajit-prop kolektifleridir. Artfux üyeleri 
bir keresinde, ressam Ron English’in billboard haydutluğu eğitimi verdiği bir dersine 
katıldı. Resimler ve montaj posterler Ron English tarafından kavramsallaştırılmıştı. 
Ve bir gün bu New Yorklu sanatçıyla beraber hep birlikte Manhattan’a saldırdılar. 
Gizli operasyonlarından birinde hayvan katliamları ve ekolojik felaketleri anlatmak 
için matematik sembolleri kullanmışlardı: Talihsiz görünümlü bir inek ve ölü bir baş, 
McDonald’ın polistiren bir çeneli kepçesi ile eşitlenmişti. ”Yiyecek, öfke ve eğlence!” 
diyerek alay ediyordu reklam sloganı. Benzer bir damardan, Camel sigara 
kampanyalarıyla dalga geçen “Düzgün Joe” adında bir iş yapmışlardı. Camel 
sigaralarının üzerindeki devenin fallik burnunu sarkık penise, sarkık dudaklarını da 
testise çevirmişlerdi. Bozdukları bir billboard, “Coca Cola için –Sizi Osurtur” iken bir 
diğeri, efsaneye karşıt bir biçimde tırmıklanmış, bitkin Sam Amca’ydı; “Sansür iyidir 
çünkü ----!“ 

Bir Artfux üyesi olan Orlando Cuevas, Jersey Journal’da şunları demiştir; “Şirketler 
ve devletler iyi ya da kötü istedikleri her şeyi satabilecek paraya ve araçlara sahip.” 
“Biz diğer herkes için alarm çalıyoruz.”



3. Gerilla Semiyotiği

Kültür karıştırıcıları genellikle “gerilla” semiyotiği olarak adlandırılabilecek ve 
edebiyat teorisyeni Roland Barthes’ın “anlam sistemi” olarak tarif ettiği, bir kültürün 
gizli dilini oluşturan işaret ve sembolleri deşifre etmek için çalışan bilim insanlarının 
kullandıkları analitik yöntemlerden faydalanırlar. Barthes’ın Göstergebilim 
İlkeleri’nin önsözünde belirttiği gibi bu sistemler, iletişimin hem sözlü hem de sözel 
olmayan biçimlerinden oluşur ve “imajları, jestleri, müzikal sesleri, nesneleri ve tüm 
bunların karmaşık birlikteliğini” içerir.

En ufak bir ironi –ya da trajedi- söz konusu olmaksızın, toplumun işaret diline ait 
örtülü anlamları açığa çıkartmayı amaçlayan semiyotik, Casablanca’nın, 
Disneyland’ın ya da bizim Marilyn Monroe’ya olan ebedi takıntımızın gizli 
anlamlarını sezmeye yarayarak, akademik salon hileleri için pop kültürü stenografisi 
haline gelmiştir. Semiyotik, Wilson Bryan Key’in Bilinçaltı Ayartıcılığı gibi bir 
paranoid pop ruhu içerisinde, şımarık reklamcılığın zevkli kod çözümünü önerir. “Bu 
bilinçaltı reklamcılığıyla meşgul olma” der Ewen, “2. Dünya savaşı sonrası Amerikan 
kapitalizminin efsanevi yaşamının parçasıdır: Ritz krakerlerinin üzerinde yazan 
“SEKS” kelimesi; çiftleşen bedenler ya da ölü imajlar, buz küpleri içerisinde ya da 
diğerlerinde gizlenmektedir.” Reklamcılık bu popüler mitolojiyi giderek 
üstlenmektedir: buz küpleriyle dolu bir kokteyl bardağını resmeden yeni bir basılı 
reklamın üzerinde “Saf votka” yazmaktadır, pütürlü ve gölgeli yüzeyinde belli belirsiz 
görülen reklam sloganı ise “Saf Bilinçaltıdır.” 

Semiyotiği değersiz ve verimsiz göstermeye çalışan her şeye rağmen, semiyotik 
aslında doğası gereği politik bir düşüncedir; Barthes’ın dediği gibi “ Spesifik 
toplumsal gruplara özgü (örn. iktidardakiler) anlamlar üzerinden çoğunlukla gizli olan 
kurallar, kodlar ve normlar dizisini incelemek adına yola çıkmak evrensel bir tasarıdır 
ve toplumun tamamı için “verilmiştir.” Marshall Blonsky semiyotiği, Marshall 
McLuhan’ın “atom bombası atıklarını kontrol etmeye çalıştığımız gibi bir gün 
medyanın atıklarını da kontrol etmeye çalışacağız.” kehanetini tamamlarcasına, “bilgi 
hastalığına, dünyanın ‘çok fazlalığına’ karşı bir savunma” olarak tanımlamıştır. Kültür 
karıştırıcıları için semiyotik, dünyayı, onun güç ağlarını ve iletişim kanalları boyunca 
sürekli titreşen şifreli mesajlarını anlamlandırma girişimlerinde gerekli bir araçtır.

Bu, bu makalede bahsedilen tüm karıştırıcıların düşüncelerini bilinçli bir şekilde 
semiyotikten aldıkları ya da bu fikre aşina oldukları anlamına gelmez. Yalnızca, kültür 
analizine doğaçlama yaklaşımlarının, göstergebilimcinin bir metin olarak ele aldığı 
kültürün “satıralarını okuma” çabasıyla fazlasıyla ortak noktası bulunmaktadır. Çoğu 
karıştırıcı saf teori soluyan akademik vakuma uzun dalıştan doğan çılgınlıkla çok az 
ilgilidir. Öngörülerine dayanarak, politikanın reddedilmesine -Baudrillard gibi 
postmodernistler buna tipik bir örnektir- karşı çıkarlar. Bu, genellikle tanrıların 
alacakaranlığında ring koltuklarına oturmak için gösterilen aşırı sabırsızlıkla 
sonuçlanan görüşün geçersiz kılınmasıdır. L.A. Weekly gazetesi Baudrillard’ın endişe 
verici bir gözlemini aktarmaktadır;  “insanlık, kültürün tasfiyesini seyretmeyi, derin 
teslimi deneyimlemeyi seviyor.” Walter Benjamin’in, “insanlığın “öz yabancılaşması” 
öyle bir boyuta varmıştır ki, kendi yıkımını birinci dereceden bir estetik tatmin olarak 



deneyimlemektedir.” yorumunu hatırlatan bir gözlemdir bu. Bunun aksine kültür 
karıştırıcıları, Hollywood ve Madison Avenue canavarlarına terkedilen kamusal alanı 
kurtarmaya ve baş döndüren televizyon kültürüyle hastalanmış bir topluma denge 
duygusunu geri kazandırmaya çalışırlar.



4. Sınırdan Notlar

Bu makale tarafından sınırları çizilen alan elektronik sınırda son bulur, yani gezegenin 
etrafına dolanan telefon hatları aracılığıyla bir bilgisayardan diğer bilgisayara 
muazzam miktarda bir toplamın sinyaller ürettiği, Fredric Jameson’un deyişiyle 
“çokuluslu sermayenin yeni dünya uzamında”. Çoğumuz, işgünlerimizi uzun 
zamandır, siberpunk yazarı William Gibson’ın Neuromancer romanında “milyarlarca 
yasal operatör tarafından her gün deneyimlenen karşılıklı bir halüsinasyon “ olarak 
tarif ettiği ilksel bir “siber-uzam” biçiminde geçiriyoruz...  İnsan sistemine dahil her 
bir bilgisayar yığınından soyutlanan verinin grafiksel temsili.” Örneğin, bir bilgisayar 
uzmanı olan W. Daniel Hillis’in deneyimi, giderek benzer bir hal almaktadır:

Karımla ilk tanıştığımda, ticari seçeneklere batmış durumdaydı. Ofisi Boston’daki 
gökdelenlerin en tepesindeydi, bu yüzden işteyken tek bir fiziki konumu dahi 
tanımlayamadığı bir dünyada yaşıyordu. Bilgisayarın karşısında otururken, hem 
tekliflerle ve ticari işlerle uğraştığı hem de arkadaşlarından, düşmanlarından ya da 
sakin ve fırtınalı havalardan haberdar olduğu bir dünyada yaşıyordu. Her gün, günün 
büyük bir kısmında bu dünya ona fiziksel çevreden daha gerçek geliyordu.

Gelecek yüzyılda giderek daha fazla Amerikalı yapay ortamlarda çalışacak ve hareket 
edecek, en doğru anlamıyla, bilgisayar hafızasına depolanmış bytes’lar olarak. 
Bilgisayar-tabanlı interaktif ortam patlaması, bu yüzyılın ikinci yarısına hükmeden 
interaktif olmayan ortamı kesinlikle silip atmaya yazgılı görünüyor yani, televizyonu. 
Bu ortamların birçoğu bir gün, halen birçok eve telefon ağı hizmetinin sunulması gibi,  
“bilgi otobanının” yüksek kapasiteli, yüksek hızlı bir fiber optik ağına bağlanabilir. Ve 
bu ağ, bilgisayar uzmanı John Markoff’ın da dediği gibi “bir yüzyıl önce kıtalar ötesi 
demiryolunun malların akışını sağlaması gibi ya da bu yüzyıldaki eyaletlerarası 
otoban sisteminin yaptığı gibi “bilgi akışını –kelimeleri, müzikleri, filmleri, tıbbi 
görselleri, detaylı proje yapımını ve daha fazlasını sağlayabilir.

Kültür karıştırıcıları her zaman şunu sormuştur: Bu bilgi bolluğuna kim erişim 
sağlayacak ve hangi terimlerle? Fiber-optik otobanlar, bilgiye evrensel olarak 
erişilebilecek halk kütüphanelerinde depolanacak mı yoksa sadece tüketicinin 
savunma gücünü kırmak için tasarlanmış psikolojik bombardımanının işini mi 
kolaylaştıracak? Peki ya ağ haberleri? İç ısıtan (her zaman “iç ısıtan”) kurtarılmış 
köpek yavrusu masalları ve boş şakaların, anlamsız kargaşaların şok edici (her zaman 
“şok edici”) hikâyelerinin taşıyıcısı yerel yayınlar tarafından geçersiz kılınacak mı? 
Ya da Big Three, her biri bir spesifik demografiyle ilgili küresel, ulusal ve yerel 
olayların sayısız haber kanallarına boyun eğecek mi? Hi-8 video kameralı, dijital 
tarayıcılı ve PC-tabanlı biçimlendirme olanaklarına sahip siberpunk tele-gazeteciler, 
radyo-tv yayınlarını meşrulaştırmak için onların yolunu kesecek mi? Ya da neredeyse 
sonsuz olan bir bant aralığı ve kanal ortamında basitçe kendi yayın süresi onlara 
verilecek mi? Peki ya elektronik sınır “geçici otonom bölgeler”?  Hakim Bey’in 
toplumsal önemin yapay bir şekilde geçici olarak askıya alındığını merkeze alan 
korsan ütopyaları kavramı--, ya da kültür eleştirmeni Andrew Ross tarafından 
adlandırılan “militer-endüstriyel-medya karışımı” tarafından bölünecek ya da üst 



düzeyde geliştirilecek mi? “Belli bir yaşın altındaki tüm tüketicilerin eski vatandaşlık 
kavramından çok, tükettikleri ürünlerle tanımlanacağı bir dünyaya doğru 
ilerlediğimizi” düşünen Gibson bu konuda iyimser değildir. Cyberpunk adlı belgesel-
videosu’nda sanal gerçekliğin, beyni doğrudan uyaran bir aygıtla birleştiği takdirde ne 
olacağına ilişkin ürpertici bir bakış sergiler. “Çok kârlı olacaktır.” der. 
“Kortekslerinize doğrudan enjekte edilen çok, çok pahalı Amerikan televizyon 
reklamlarına bir son verebilirdik.” 

“Satılık” işareti siber-uzamın gerçekdışı itibarını darmadağın etmektedir. Newsweek, 
kapak konusu olarak seçtiği interaktif medyanın vaatlerini yazarken, ki şöyle der: 
“yeni teknoloji, alış veriş etme, hareket etme ve öğrenme tarzınızı değiştirecektir 
(fakat buradaki kural Amerikan değerlerinin önceliğidir.)”, New York Times da, 
“Multimedya Sınırları Üzerinde Hak Talebinde Bulunma Telaşı” adlı bir makalesinde 
şöyle bir tahminde bulunur: “tüketicileri, sorunsuz bir şekilde hizmetlere bağlayacak 
olan yazılım ve donanımlar onlara evden alış veriş yapma imkânı sağlayacaktır.” 
Video satıcıları da interaktif ortam ile evden alış verişin birleşmesinin zilyon dolar 
değerinde satın alımla sonuçlanacağı konusunda bahse giriyorlar: zirkonyum 
yüzükleri, yapışmaz kızartma tavaları, kostümlü oyuncak bebekler, kokulu peruklar. 
Bu süreç, steroidler üzerinde yer alan bir Evden Alışveriş Ağı’na benzer bir şekilde 
son bulabilir, bir New York Times yazarı bunu zekice şöyle ifade eder: 
Communicopia (tüm iletişim teknolojilerinin sanal olarak bir noktada birleşmesi).

Fakat umut baharları bitmez, siber-uzamda bile. Kültür karıştırıcıları, elektronik 
sınırın yeni bir medya paradigması vaadiyle neşelenir. Bu paradigma, pasif olmaktan 
çok interaktif, yerleşik ve merkezi olmaktan çok göçebe ve atomize ve nihayet elitist 
olmaktan çok eşitlikçidir. Bu paradigma iki biçim alır: sanal topluluk ve masa üstü 
yayını ya da on-line ‘zine’. (“Zine” underground yayıncılar arasında tercih edilen bir 
terimdir ve kurnazca politik yan anlamları vardır: köklü organizasyon, yetersiz bütçe, 
canlı özenin anti-estetiği, verici ve alıcılar arasındaki canlı işbirliği ve ana akım 
medyaya nazaran çoğunlukla alaycı ve muhalif bir duruş). Sanal topluluklar, modemle 
ilan tahtası sistemlerine (BBS) - internete, uluslararası bilgisayar ağlarını birbirine 
bağlayan bir üst-ağa sıçrar- bağlanan bilgisayar kullanıcılarından oluşur. Reklamcılar 
yerine ücretli aboneler tarafından finanse edilen BBS, karıştırıcıların gerçek bir 
demokratik kitle iletişim araçları düşü için ilk adımdır. Sanal topluluklar bir ütopya 
için yetersizse de –çünkü kadınlar, ciddi anlamda yeterince temsil edilmemiş kişiler 
ve giriş ücretini karşılayamayanlar ya da kültürel pozisyonlarından dolayı ya da 
bilgisayarlara erişimi engellendikleri için teknolojiden uzak kalmış herkes bu sistemin 
hala dışındadır- yine de homojen ve hegemonik televizyon ortamında büyük bir 
gelişmeyi yansıtmaktadır.

Bir ilan tahtası sisteminde (BBS), katılacak diğer aboneler için ne kadar gizli olduğu 
önemli olmaksızın her abone bir tartışma konusu başlatabilir. İlan tahtası İnternete 
bağlandığında, yorumları internetteki diğer bilgisayar kullanıcıları tarafından 
okunacak ve yanıtlanacaktır. Online-forumlar en sonunda dinlenmeye çekilir. Pazar 
sabahı bilgeliği, becerikli elitler, ağ haberlerinin sunucu klonları hatta itinayla 
gösterilen izleyicileri ve durmadan tekrarlanan politikacılarıyla belediye binası. 



WELL adında San Francisco merkezli bir ilan tahtasının sakininin ifade ettiği;

Bu ortam bize otoriteler ve uzmanlardan bağımsız bir dünya inşa etme imkânı (ya da 
illüzyonunu) sağlıyor. Okuyucunun, yazarın ve eleştirmenin rolü o kadar hızlı 
değişiyor ki giderek ortak yaratım topluluklarının dışında kalıyorlar.

Moda haline gelmiş, daima daha ucuz ve giderek daha sofistike hale gelen masaüstü 
paket programları yayıncılığı (bu broşürü üreten yazılım ve donanımlar gibi) şunu 
göstermektedir;  basın özgürlüğünün yalnızca kendi basınına sahip olanlara tanındığı 
bir toplumda –A. J. Leibling’in öngördüğü gibi –tek yayıncılar sadece çokuluslu 
monolitler değildir. Bir zamanlar zine yayıncısı olan ve sanal toplulukların en eski 
sakinlerinden Gareth Branwyn’ın işaret ettiği gibi, 

Görece ucuz multimedya iletişim araçlarının mevcut canlılığı, uzun süredir beraber 
yaşadığımız fikirlerin tekelini yıkmak için muazzam bir potansiyel taşır… Kişisel 
bilgisayarlar; evden yayıncılık, yayın özelliğine sahip televizyon stüdyoları, 
profesyonel kayıt stüdyoları ya da uluslararası bir bilgisayar ilan tahtası sistemleri ağı 
olarak yapılandırılabilir.

“Zine”’ler internet aracılığıyla tüm dünyaya yayılmak için giderek daha çok online 
olarak yayınlanıyor. “Herkesin bir internet ağına sahip olacağı bir gelecek 
görüyorum.” diyor ifade özgürlüğü, gizlilik ve siber-uzamın diğer esaslı meseleleriyle 
ilgilenen Elektronik Sınırlar Vakfı’nın başkanı Mitch Kapor. “ Herkes yayıncı 
olabilecek. Bu şimdi sahip olduğumuz medyadan daha iyi.”

Şeytanın avukatları, toplu katliamcıların meraklıları için hazırlanmış Festering Brain 
Sore adlı fanzinin ya da kendini “kötü sekse” adamış WELL’in, kurumsal medya 
sistemlerine hemen hemen hiç darbe indirmeyeceğini iddia edebilir. Şöyle der Hakim 
Bey “bilgisayar ağlarının hikayesi, BBS ve elektro-demokrasi alanındaki diğer farklı 
türden deneyimler, geri kalan büyük çoğunluk için bu zamana dek bir hobizm 
olmuştur. Çoğu anarşist ve liberterin kişisel bilgisayarın, bir özgürleşme silahı ya da 
kişisel özgürlük olduğuna dair derin bir inancı vardır – fakat bu gerçek bir kazanım ya 
da somut özgürlük anlamına gelmez.” 

Ve sonra tekrar, sanal topluluklar ile zine sahnesi arasındaki ilişki hızlı bir şekilde 
mutlak hobizmin ötesine yayılmaktadır: BBS’de yaklaşık 10 milyon insan 
bulunmaktadır ve tahmini olarak 10.000 yayınlanmış Zine vardır. Gelişmekte olan bu 
alt kültürler meta arzusuyla değil, topluluk hayaliyle harekete geçiyorlar –tam da 
oyun şovlarının, sitkomların, spor programlarının, talk showların ve giderek daha az 
sıklıkta akşam haberlerinin izlendiği ve üstelik tüm bunların ulusal olarak 
deneyimlendiği bir toplumda. Bu, karıştırıcıların dünyamızın parçalarını, lüks 
arabalardan, seks teknolojisinden ve ekranlarımızın önünden geçen abartılı 
tasarlanmış bedenlerden daha derin bir şeye yeniden monte etme çabasının kalbinde 
yatan anlam ve uyum özlemidir. Devlet suçlarını teşhir eden hackerlar, metin avcıları, 
suikastçiler, billboard haydutları, reklam hilebazları, yeraltı reklamcıları ve canlı 
haberleri kesen isimsiz politik protestocular, bizlere,  söylenmeyeninin sesinin gerçek 
hikayeden daha çok çıktığı günlük gazetelerde ya da akşam haberlerinde verilmeyen 
sayısız hikayeyi hatırlatmaktadır. Karıştırıcı, şu seçenekte ısrar eder: Çoksesli bir 



markanın, reklamcının şarkısının asli tek alıcı piyasasını örtbas ettiği bir ortamda, 
tüketici seçeneklerinin baş döndürücü bir şekilde çoğalmasını değil, kurumsal medya 
tarafından yayılan tek anlamlı dünya görüşünün, çok sesli ve çok değerli bir dünyaya 
teslim olduğu gerçek bir çokluğu savunur.

Elektronik sınır,  Eco’nun “pasif alıma eleştirel bir boyutu” yeniden canlandırmaya 
kararlı olan “ iletişim gerillalarının gözlediği Teknolojik İletişim evrenine” kadar 
uzanmaktadır. Bu gerilla semiyotikleri, kendi yaşamlarının kumaşının, apolitik 
entelijensiyanın ya da kurumsal medyanın Magic Kingdom’ının baskıcı kurgularının 
can sıkıcı hikâyeleriyle çok da işi olmayan deneyimler ve arzular örtüsüyle iç içe 
geçtiği yeni mitlerin peşindeler. “Maruz kaldığımız imaj bombardımanı yeniden 
düzenlenmek zorunda” der Stuart ve Elizabeth Ewen. “Eğer meta kültürü eleştirimiz 
daha iyi alternatiflere işaret edecekse, her ne olursa olsun bizim kendi geleceğimizin 
billboardlarına bakmalıyız.” Şu anda bile hackerlar, tahripçiler ve suikastçiler, kısaca 
kültür karıştırıcılarının hepsi bu imkânı yükseltiyorlar.


