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Bu kitabı 2017 baharı ile 2018 güzü arasında yazdım; Amerikan kim-
liği, kültürü, teknolojisi, siyaseti ve diskuru gittikçe hararetlenen 
tartışmalarla dolu, dayanılmaz bir süpernovaya dönüşüyormuş 
gibi hissettiren bu dönem, gündelik deneyimlerin hem durmuş bir 
asansöre hem de durmak bilmeyen bir dönme dolaba benzediği bir 
zaman dilimiydi; birçoğumuz kendimizi sık sık her şeyin daha da 
kötü bir hale gelemeyeceğini düşünürken buluyorduk ve sonrasın-
da tabii ki işler daha da kötüleşiyordu.

Bu süre boyunca, düşündüğüm herhangi bir şeye güvenemedi-
ğimi fark ettim. Aklımın bir köşesinde varlığını koruyan şüphe git-
tikçe büyüdü: Kendim, hayatım ve çevrem hakkında vardığım so-
nuçlar ne olursa olsun tümüyle doğru olabileceği gibi yanlış da ola-
bilirdi. Bu şüpheyi düzgün bir şekilde dile getirmek benim için güç; 
bunun bir nedeni, normalde yazı yazarak bu yangını söndürmem. 
Bir şey kafamı karıştırdığında, ben kâğıtta beliren kişiye –makul dü-
zeyde güvenilir, sağduyulu ve anlaşılır bir kişiye– dönüşene kadar 
o şey hakkında yazarım.

Tam da bu alışkanlığım –veya dürtüm– yüzünden kendimi kan-
dırdığımdan şüpheleniyorum. Kâğıtta beliren o sakin kişiysem ger-
çekten, neden beni o noktaya getiren bir kurgu uydurmaya ihtiyacım 

Giriş
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olsun? Seçimlerden sonra kafam karıştığı için, kafa karışıklığı miza-
cıma ters düştüğü için, bu çekişmeyi ortadan kaldıracak tek stratejim 
yazı yazmak olduğu için bu kitabı yazdığımı söylüyorum kendi ken-
dime. Fotonegatifini görmeme rağmen bu hikâyeye inanıyorum: Bu 
kitabı yazdım çünkü kafam hep karışık, çünkü hiçbir zaman hiçbir 
şeyden emin olamıyorum, çünkü beni bu gerçekten uzaklaştıran her 
türlü mekanizmaya çekiliyorum. Yazmak benim için ya kandırmaca-
larımdan kurtulmamın bir yolu ya da onları geliştirmemin. İyi çalı-
şılmış, sonu olan bir kurgu genelde güvenilmezdir: Kişinin “dram 
sevmemesi” ya da Amerika’nın tekrar kudretli hale getirilmesi ge-
rekmesi veya Amerika’nın halihazırda kudretli olması gibi. 

Bu denemeler kendime, ülkeme ve bu çağa dair düşüncelerimi 
şekillendiren ve halkı ilgilendiren konular hakkında. Bir tanesi in-
ternet hakkında. Bir diğeri her şeyi “optimize etme” ve geç kapita-
list fetiş giyimi olan spor/rahat giyinme modasının popülerleşmesi, 
kadın bedenlerinin zaman içinde piyasa performanslarını artırması 
gerektiğine dair inanışın gittikçe çoğalan örnekleri üzerine. Uyuştu-
rucu, din ve ekstazinin bu ikisi arasında kurduğu bağ üzerine bir 
deneme, Y kuşağının dünya görüşü haline gelen dolandırıcılık ve 
edebiyattaki kadın kahramanların cesur kız çocuğundan depresif 
ergene, oradan da muhtemelen artık ölmüş olan küskün yetişkin 
kadına giden yolculuğu üzerine de denemeler var. Bir deneme, er-
genliğimde kısa ömürlü realite şovu yarışmacılığı deneyimim üzeri-
ne. Bir tanesi, mezun olduğum ve bir dizi ikna edici hikâyenin bek-
lenmedik bir şekilde pahalıya mal olduğu Virginia Üniversitesi’nde 
güç, seks ve ırk üzerine. Son iki deneme feminist tartışmaların “zor” 
kadınlara olan takıntısı ve yirmili yaşlarımda, senede birkaç bin ta-
neymiş gibi hissettiren düğünlere katılırken edindiğim, ağır ağır 
büyüyen deliliğim üzerine. Kendimi işte bu prizmalar içinden gör-
düm ve tanıdım. Bu kitapta, o prizmaların kırdığı ışıkların etkisini 
geri çevirmeye çalıştım. Kendimi, aynaya baktığım zaman görece-
ğim şekilde görmek istiyordum. Onun yerine epey detaylı bir tablo 
çizmiş olabilirim.

Ama dert değil. Son birkaç yıl bana bir sonuca kavuşmayı arzu-
lamamayı, hiçbir şeyin durağan olmadığını varsaymayı ve tekrar 
tekrar yapılan pazarlıkların daimi olacağını, zaman içinde küçük 
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gerçekliklerin ortaya çıkacağını ummayı öğretti. Bunu yazarken, ta-
nımadığım biri, 2015’te Jezebel’de yazdığım bir makaleden bir alıntı 
tweet’ledi; kadınların feminist internet sitelerinden ne istediklerine 
dair bir cümlenin altını çizmişti: “Hem kusursuzluk aldatmacası 
hem de devamlı kusur bulmayı sağlayan bir kendini cezalandırma 
seçeneği sunan hileli bir ayna.” Kitaba isim bulurken bu lafı kullan-
dığımı hatırlamıyordum ve Jezebel’deki yazıyı yazarken o cümlenin, 
daha kişisel bir şeyin açıklaması olduğunu anlamamıştım. Hayatım 
boyunca kendime ipuçları bıraktığımı fark etmeye başladım. Bazen 
nereye gittiğimi bilmemem önemli değildi. Açık bir şekilde görme-
ye çalışmam önemli esas, diyordum kendime, neyi görmeye çalıştı-
ğımı anlamak senelerimi alacak olsa bile.





HİLELİ 
 AYNA





Başlarda internet iyi bir şey gibiydi. Bir Angelfire sitesinde “Jia Na-
sıl İnternet Bağımlısı Oldu” başlıklı yazımda, “Babamın ofisinde ilk 
kullandığım andan itibaren internete âşık oldum ve AŞIRI HAVALI 
bir şey olduğunu düşündüm,” diye yazmıştım on yaşındayken. İna-
nılmaz çirkin mor bir arka planın üstüne konmuş metin kutusunda 
yazmaya devam etmişim:

Fakat o sıralar üçüncü sınıftaydım ve tek yaptığım oyuncak be-
bek sitelerine girmekti. Evde eski püskü bir bilgisayarımız oldu-
ğundan internetimiz yoktu. AOL bile çok uzak bir hayal gibi geli-
yordu. Sonra 1999’un bahar tatilinde son model bir bilgisayarı-
mız oldu ve tabii ki içinde bir sürü deneme sürümü vardı. O 
yüzden nihayet AOL hesabım oldu ve bir profil sahibi olmanın, 
mesajlaşmanın ve internette sohbet etmenin muhteşemliğine 
hayran kaldım!

Sonra da kişiye özel internet sayfalarını keşfettiğimi yazmışım. 
(“Şaşkınlığa uğradım!”) HTML ve “birkaç Javascript numarası” öğ-
rendim. Amatör hosting sitesi Expage’de kendi sayfamı açtım, pas-
tel renkler kullanıp “yıldızlı gece teması” seçtim. Sonra yerim kal-
mayınca “Angelfire’a geçmeye karar verdim. Vay canına.” Kendi 

İnternetteki Ben
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görsellerimi yapmayı öğrendim. “Bunların hepsini dört ayda yap-
tım,” diye yazmışım, on yaşındaki internet vatandaşlığımın ne ka-
dar hızlı geliştiğine hayran kalarak. Geçenlerde bana eskiden ilham 
veren sitelere girdim ve “böyle bir şeyi fevkalade bulacak kadar ap-
tal” olduğumu fark ettim. 

Yirmi sene önce farkında olmadan bu yazıya başladığımı ya da 
internette kendimden eski izler ararken rastladığım bu Angelfire 
sayfasını açtığımı hiç hatırlamıyorum. Artık sayfa bir deri bir kemik 
kalmış: “EN İYİLER” başlıklı giriş sayfasında, Dawson’s Creek’ten 
Andie’nin sepya renkli bir fotoğrafı ve “DONMUŞ ÇAYIR” adlı –ki 
bu isim “ÇOK DAHA İYİ!”– bir başka sayfaya giden ama artık çalış-
mayan bir bağlantı var. Bir sayfa Susie adlı, göz kırpan bir fare GIF’i-
ne adanmış tamamen; bir başka sayfa da “Havalı Şarkı Sözleri Sayfa-
sı”, tepesinde kayar yazıları, Smash Mouth’un “All Star” şarkısı, 
Shania Twain’in “Man! I Feel Like A Woman!” şarkısı ve Sporty 
Thievz’in TLC’ye laf sokmak için yazdığı “No Pigeons” adlı şarkının 
sözleri var. Sıkça sorulan sorular sayfasında (bir sıkça sorulan soru-
lar sayfası vardı) kişiselleştirilebilen karikatür-bebek bölümünü ka-
pamak zorunda kaldığımı, çünkü “fazla ilgi gördüğünü” yazmışım.

Görülen o ki 1999’da bu Angelfire sayfasını açıp birkaç ay kul-
lanmışım, annemler bilgisayar aldıktan hemen sonra yani. Saçmalı-
ğın daniskası SSS sayfam, sitenin haziranda açıldığını söylüyor ve 
“Günlük” adlı bir sayfa –“Hayatım konusunda son derece dürüst 
olacağım ama kişisel düşüncelerimin çok derinine inmeyeceğim,” 
diye bir beyanda bulunmuşum– ekim ayından girdiler barındırıyor. 
Bir girdi şöyle başlıyor: “Dışarısı çok SICAK ve kafama kaç kez pa-
lamut düştüğünü artık sayamıyorum bile, belki de yorgunluktan-
dır.” Sonrasında kâhinvari bir şekilde şunu yazmışım: “Deliriyo-
rum! Resmen internete bağımlıyım!”

1999’da bütün bir günü internette geçirmek farklı hissettiriyor-
du. Bu herkes için geçerliydi, sadece on yaşındakiler için değil: Me-
sajınız Var dönemiydi bu, internette olabilecek en kötü şey sektörde-
ki rakibinize âşık olmak gibi görülüyordu. Seksenler ve doksanlar 
boyunca insanlar internette açık forumlarda toplanmış, başka in-
sanların merakı ve uzmanlık alanlarının çiçek ve göllerine kelebek-
ler gibi çekilmişlerdi. Usenet gibi kendi kendini yöneten haber 
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grupları1 uzay keşfi, meteoroloji, tarifler, nadir albümler hakkında 
görece medeni ve hararetli tartışmalara ortam yaratıyordu. Kullanı-
cılar tavsiye veriyor, soru cevaplıyor, arkadaş ediniyor ve bu inter-
net denen yeni şeyin neye dönüşeceğini merak ediyordu.

Çok az arama motoru olduğundan ve merkezileşmiş sosyal 
medya platformları bulunmadığından, internetin ilk zamanlarında 
keşifler genelde kendi özelinizde yapılırdı ve bundan alınan zevk 
başlı başına bir ödüldü. 1995’te çıkan, You Can Surf the Net! [İnter-
nette Gezinebilirsin!] adlı kitap, film eleştirileri okuyabileceğiniz ya 
da dövüş sanatları öğrenebileceğiniz sitelerin bir listesini veriyordu. 
Okurları temel kurallara uymaya teşvik ediyor (tamamen büyük 
harf kullanarak yazı yazmayın, fazla uzun gönderilerle insanların 
pahalı internetini yemeyin) ve bu yeni dünyada rahat etmeleri için 
onları yüreklendiriyordu (“Merak etmeyin,” diyordu yazar. “Fırça 
yemek için gerçekten ciddi bir hata yapmanız gerekir.”) Bu sıralarda 
GeoCities, kendi golf sitelerini açmak isteyen babalara ya da ilkel 
bir ziyaretçi defteri ve yeşil-siyah ziyaretçi sayaçları olan, Tolkien, 
Ricky Martin veya tek boynuzlu atlara simli, parıldayan mabetler 
yapmak isteyen kızlara kişisel internet sitesi hizmeti sunmaya baş-
lamıştı. GeoCities, tıpkı internetin kendisi gibi kullanışsız, çirkin, 
yarı yarıya işlevsizdi ve mahallelere ayrılmıştı: /51.Bölge/ bilim-
kurgu için, /batıhollywood/ LGBTQ hayatı için, /büyülüorman/ 
çocuklar için, /hayvanistan/ evcil hayvanlar için. GeoCities’den çı-
karsanız, devamlı büyüyen bu ilginçlikler kasabasının diğer sokak-
larında gezebilirdiniz. Expage ve Angelfire’da tıpkı benim gibi gezi-
nebilir ve küçük karikatür hamsterların dans ettiği yolda mola vere-
bilirdiniz. Yeni yeni çıkan bir estetik anlayışı vardı: yanıp sönen ya-
zılar, kaba saba animasyonlar. Sevdiğiniz bir şey bulduysanız, bu 
mahallelerden birinde daha çok vakit geçirmek istiyorsanız kendi 
evinizi HTML’le inşa edebilir, içini döşemeye başlayabilirdiniz.

İnternetin bu dönemine Web 1.0 adı verildi; 1999’da yayımla-
nan “Parçalanmış Gelecek” adlı makalesinde yazar ve kullanıcı-de-
neyimi tasarımcısı Darcy DiNucci’nin ortaya attığı Web 2.0 ismin-

1. Sadece haberlerle sınırlı olmayan, farklı konuların tartışıldığı, internetin atası sayılabilecek 
bir tür iletişim protokolüyle erişilen platformlar. (Ç.N.)
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den geriye giderek kullanılmıştı. “Şu anki haliyle bildiğimiz inter-
net,” demişti makalede, “temelinde, statik ekranlarda tarayıcı pen-
cerelerine yükleniyor ve gelecekteki internetin bir embriyosundan 
ibaret. Web 2.0’ın ilk parıltıları görülmeye başlandı... İnternet, ek-
ranlar dolusu yazı ve görsel olarak değil, bir taşıma aracı, etkileşi-
min gerçekleşeceği eter olacak.” Web 2.0’da yapıların dinamik ola-
cağını öngörmüştü DiNucci: İnternet siteleri ev değil, devamlı deği-
şen bir aktivite akıntısının –durum güncellemeleri, fotoğraflar– ser-
gilenebileceği geçitler olacaktı. İnternette yaptıklarınız, diğer herke-
sin yaptıklarıyla birbirine dolaşacak ve başkalarının beğendiği şey-
ler karşınıza çıkan şeyler olacaktı. Blogger ve Myspace gibi Web 2.0 
platformları sadece gezinip etrafını seyreden insanların kişisel, de-
vamlı değişen manzaralar yaratmalarını sağladı. Varlıklarını dijital 
ortama kaydeden insanların sayısı arttıkça, vakit geçirmek için ya-
pılan bir şey adeta zorunluluğa dönüştü: Var olmak için varlığınızı 
dijital ortama kaydetmeniz gerekiyordu. 

Kasım 2000’den bir The New Yorker makalesinde Rebecca Mead, 
Megnut mahlasıyla bilinen bir blog yazarı olan Meg Hourihan’ın 
kısa bir biyografisini yazmıştı. Sadece geçmiş on sekiz ayda bile 
“weblog”ların sayısının elliden birkaç bine çıktığını gözlemlemişti 
Mead, ve Megnut gibi blogları günde binlerce kişi ziyaret ediyordu. 
Bu yeni internet sosyaldi (“bir blog temelinde, başka web sitelerine 
giden bağlantılar ve bu bağlantılara getirilen yorumlardan oluşur”), 
kişinin kimliğini merkezine oturtarak yapıyordu bunu (okurları 
Megnut’ın San Francisco’da daha iyi balık taco’ları olmasını istedi-
ğini, feminist olduğunu ve annesiyle yakın bir ilişkisi olduğunu bi-
liyordu). Bu blogosfer aynı zamanda yankılanmaya, artmaya meyil-
li karşılıklı alışverişlerle doluydu. “Blogların asıl kitlesi başka blog 
yazarlarıdır,” diyordu Mead. Görgü kuralları, “biri senin blogun 
hakkında yazıyorsa, senin de onun blogu hakkında yazmanı” ge-
rektiriyordu.

Blog yazarlığının çıkışıyla kişisel hayatlar halka mal oluyor ve 
sevilmek, görülmek gibi sosyal teşvikler ekonomik teşviklere dönü-
şüyordu. İnternet görünürlüğünün mekanizmaları kariyer için elve-
rişli bir temel gibi görünmeye başlamıştı. Hourihan Blogger’ı, son-
radan Twitter’ın kurucularından biri olacak Evan Williams’la birlik-
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te kurmuştu. 1996’da kurulan JenniCam, üniversite öğrencisi Jenni-
fer Ringley’nin yurt odasının bilgisayar kamerasıyla çekilmiş fotoğ-
raflarını paylaşmasıyla başladı ve bir noktada günde dört milyon 
ziyaretçi çekmeye başladı; bu ziyaretçilerden bazıları, daha hızlı 
yüklenen fotoğraflar için abonelik ücreti bile ödüyordu. Potansiyel 
olarak sınırsız bir izleyici kitlesi vaat eden internet, kendini ifade 
etmenin asıl yolu haline geldi. Bir blog yazısında Megnut’ın erkek 
arkadaşı olan Jason Kottke isimli blog yazarı, düşüncelerini neden 
kimsenin göremeyeceği bir şekilde yazmadığını soruyordu kendi-
ne. “Nedense bu bana tuhaf geliyor,” diyordu. “İnternet, düşüncele-
rinizi, duygularınızı vs. ifade etmek için bir yer. Bunları başka bir 
yere koymak saçma geliyor.”

Her geçen gün daha çok kişi Jason’ın fikrine katıldı. Kendini 
ifade etme çağrısı, internet kasabasını bir şehre dönüştürdü; o da 
hızla büyüdü, sosyal bağlar nöronlar gibi her yöne doğru uzanmaya 
başladı. On yaşındayken bir ağ halkasında sağa sola tıklıyor, hay-
van GIF’leri ve Smash Mouth bilgileriyle dolu başka Angelfire site-
leri bulmaya çalışıyordum. On iki yaşındayken herkese açık bir 
Live Journal sayfasında günde beş yüz kelime yazıyordum. On beş 
yaşında, MySpace’e mini etekli fotoğraflarımı yüklüyordum. Yirmi 
beş yaşıma geldiğimde işim, ideal şartlarda gönderi başına yüz bin 
kişiyi kendine çekecek şeyler yazmaktı. Şimdi otuz yaşındayım ve 
hayatımın büyük bir kısmı internetten, onun durmak bilmeyen bağ-
lı kalma zorunluluğundan ayrılmaz halde; hummalı, cayır cayır, ya-
şanmaz bir cehennem.

Web 1.0’dan Web 2.0’a geçişte olduğu gibi, sosyal internetin de-
ğişimi önce yavaş, sonra birdenbire gerçekleşti. Taşma noktası sanı-
rım 2012 civarıydı. İnternet, insanları eskisi gibi heyecanlandırmıyor-
du, insanlar yeni birtakım gerçekliklerden bahsetmeye başladı. Face-
book sıkıcı, önemsiz ve yorucu bir hale gelmişti. Instagram daha iyi 
görünüyordu ama çok geçmeden gerçek yüzünü gösterecek, altında 
yatan mutluluk, popülarite ve başarı gösterilerinden oluşan sirk orta-
ya çıkacaktı. Twitter, tartışmalara açık bir mecra olma vaatlerine rağ-
men herkesin havayolu şirketleri hakkında şikâyette bulunduğu ve 
insanları dırdır ettirsin diye yazdırılmış makalelerle ilgili dırdır et-
mek için tweet attığı bir yerdi. İnternette daha iyi, daha gerçek bir 
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benliğin hayali ellerimizden kayıp gidiyordu. Bir zamanlar internet-
te, olduğumuz gibi davranmakta özgürken artık internetteki kendi-
mize zincirlenmiştik ve bu, özgüvensiz hissetmemize sebep oluyordu. 
Bağ kurmayı vaat eden platformlar toplu yabancılaşma aşılamaya 
başlıyordu. İnternet tarafından vaat edilen özgürlük, en büyük po-
tansiyeli istismarda yatan bir şey gibi görünmeye başlamıştı.

İnternette gittikçe daha üzgün ve çirkin bir hal alsak da daha iyi 
bir internet benliğinin serabı parıldamaya devam ediyordu. Bir mec-
ra olarak interneti, doğasında var olan performans teşviki tanımlar. 
Gerçek hayatta hayatınızı yaşayabilir ve başka insanlar tarafından 
görülebilirsiniz. Fakat internette öylece gezinirken insanların gözü 
önünde olamazsınız; birilerinin sizi görmesi için rol yapmanız gerekir. 
İnternette varlığınızı sürdürmek için iletişime geçmelisiniz. İnterne-
tin ana platformları kişisel profiller etrafına kurulduğundan –ilk ola-
rak mekanik seviyede ve sonrasında gömülü bir içgüdü olarak– bu 
iletişimin asıl amacı kendinizi iyi göstermekmiş gibi görünebilir. İn-
ternette ödüllendirme mekanizmaları, internet dışındakilerin yerine 
geçmek için can atar, sonra da onları geçip geride bırakır. İşte bu yüz-
den Instagram’da herkes böylesine seksi ve gezgin görünmeye çalı-
şır, işte bu yüzden Facebook’taki herkes kendini beğenmiş ve muzaf-
fer görünür, işte bu yüzden Twitter’da meşruluğu kendinden men-
kul bir siyasi beyanda bulunmak çoğu kişinin gözünde siyaseten 
makbul bir eylemde bulunmanın yerini almıştır.

Bu alışkanlığa sıkça “duyar kasma” denir, çoğunlukla solu eleş-
tiren muhafazakârlar tarafından kullanılır. Fakat duyar kasmak iki 
taraflı, hatta apolitik bir eylemdir. Twitter, silah taşıma özgürlüğüne 
edilen dramatik bağlılık yeminleriyle dolup taşıyor, bunlar sağcıla-
rın duyarı olarak işlev görüyor, aynı zamanda bir ünlünün ölümün-
den sonra insanların alo intihar hattını paylaşması da duyar kasma 
sayılabilir. Çok azımızın buna bağışıklığı var, zira siyaseten erdemli 
olmaya duyduğumuz arzu ile çakışıyor. Ailelerin ülke sınırında bir-
birinden ayrılmasına karşı çıkmak için düzenlenen bir protestonun 
fotoğraflarını paylaşmanın (bu kitabı yazarken benim de yaptığım 
gibi) anlamı mikroskobik denecek kadar az, gerçekten prensip sahi-
bi ve aynı zamanda kaçınılmaz bir şekilde, iyi biri olduğumu göster-
me girişimidir.
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