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TWITTER’DA	VAR	OLMAK

TRTakademi: Herhangi bir iş yapmadan sosyal medya ile hayat sürdürülebilir mi? 
Zamanınızın ne kadarını sosyal medyada geçiriyorsunuz?
Odun	Herif:	Sosyal medya ünlüsü, yani fenomen olmadan önce yazılımcıydım. Şu 
an geçimimi yalnızca sosyal medyadan sağlıyorum. Yazılım işini bıraktım. Geçimi-
nizi yalnızca sosyal medyadan sağlayan bir çok tanıdığım var. Yani bu mümkün. Şu 
an ortalama bir sosyal medya kullanıcısı kadar vakit harcıyorum. Gün içerisinde 
belli aralıklarla sosyal medyada ne olmuş ne bitmiş bakıyorum. 
Detroitli	 Kızıl:	Herhangi bir iş yapmadan sosyal medyayla geçinmek dediğiniz 
zaman, “geçimini temin etmek için para kazanmak” kavramını anlıyorum. Fakat 
burada “herhangi bir iş yapmamak” şeklinde söze girmek “sosyal medyayı” mala-
yani, boş ve iş olarak görmemek anlamına gelir ki o zaman yanılmış oluruz. 
Sorunun özüne geçersek sosyal medyayla bir insan hayatını kazanabilir ve evini 
geçindirebilir. Sosyal medya, büyük bir sektör olan iletişim ve reklamcılığın bir alt 
dalıdır. 
Türkiye’de henüz emekleme döneminde olsa da ara sıra çıkan haberlerden ve 
kendi izlenimlerimden anladığım kadarıyla geleceği oldukça parlaktır. Fakat bura-
da da işini iyi yapamayan, profesyonelleşemeyen ve “para kazandığı” müşterisini 
memnun edemeyenler sektörden silinip gidecektir.

TRTakademi: Trol olmanın ya da trollük yapmanın arkasındaki saikler nelerdir? 
Siyaset, para, popülerlik? 
Odun	Herif: Trol özünde biri veya birilerini kandırıp bundan keyif alan insandır. 
Bunu siyaset için de yapan var, para kazanmak için de yapan var, popüler olmak 
için de.
Detroitli	Kızıl:	Troll tanımı henüz bizim insanlarımızın kafasında net değil. Sosyal 
medyada kendi adıyla yazmayan herkese troll muamelesi yapılıyor. Oysa trollük 
ve troll apayrı şeyler. Bir insan “güvenlik” veya “gizem” gibi anlaşılabilir sebepler-
den dolayı kendi adını kullanmayabilir ve troll olmayabilir. Bir insan da kendi adını 
kullanarak trollük yapabilir. Troller, toplumun hassas noktalarını bulup provoke 
ederler ve bundan mutluluk duyarlar. Garip bir haz alırlar. 
İnsanlar neden trollük yapar bilmiyorum ama ben kendi sosyal medya macera-
mın içinde hiçbir dönem trollük yapmadım ve troll olmadım.

TRTakademi: Trol daha çok eğlenceli içerikler üreten biraz nihilist bir fenomen, 
profesyonel bir incitici olarak tanımlanıyor. Son zamanlarda ise sert siyasi tartış-
maların öznesi hâline geldiği görülüyor. Bu durumun demokratik tartışma adabını 
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bozduğu aynı zamanda tartışma adabının gelişmesini engellediği söyleniyor. Siz 
neler söylemek istersiniz bu konuda?
Odun	Herif:	Trollük denince akla pervasızca küfürler eden sosyal medya kullanı-
cıları geliyor. Her küfür yiyen siyasetçi, gazeteci, şarkıcı veya ünlü isimler, trollen-
diklerini düşünüyor. Hâlbuki trollük böyle bir şey değil ki. Tamam, çoğunun ağzı 
bozuk olabilir ama temelde trollük “kandırmak”, “manipüle etmek”tir. Demokra-
tik tartışma adabının gelişmesi mi gerekiyor ki? Yani böyle bir yasal zorunluluk mu 
var? Ben birinin kişilik haklarına saldırmıyorsam, yasal sınırlar içerisinde “trollük” 
dediğimiz şeyi yapıp eğleniyorsam, buna kim karışır? Aslında bunu soruyor olma-
nız, trol kelimesini “sağa sola küfürler savuran sosyal medya kullanıcısı” olarak 
tanımlıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Dediğim gibi o kullanıcıları trol olarak gör-
müyorum. Yaptıkları şey trollük değil taciz, saldırı, hakaret, tehdit. Bu kullanıcılara 
hukuk çerçevesinde yaptırım uygulanmasından yanayım. 
Detroitli	Kızıl:	Demokratik tartışma ve birbirine saygı uzun zaman önce kayboldu 
sosyal medyada. Benim aktif olarak kullandığım Twitter’da bu oldukça belirgin. 
İnsanlar artık iki kutup, tartışma değil linç hâkim. Böyle olunca da muarızlarınız 
ne kadar sertleşirse siz de o kadar sertleşiyorsunuz. Toplumsal olayların olduğu 
dönemlerde bu daha da belirginleşiyor. Sevdiğiniz bir kişiye, gönül verdiğiniz bir 
siyasi harekete yapılan sert çıkışlar, küfür ve hakaretler sizi de tahrik ediyor. 

TRTakademi: Usenet gönderilerine içerik analizi yapan Claire Hardaker trol dav-
ranışlarının dört özelliği bulunduğunu söylüyor: Saldırganlık, yalancılık, bozuculuk 
ve pervasızlık. Siz, sosyal medya kimliğinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bir de Twitter 
kimliğinizle gerçek kimliğiniz ne kadar uyuşuyor?
Odun	Herif:	Abuzer Kadayıf filmini izlediğimde kendimi görmüştüm. Benim bir 
hayatım var, arkadaşlarım, ailem var, bir kişiliğim var. Bir de sosyal medyada orta-
ya koyduğum Odun Herif karakteri var. O, ben değilim ama aynı zamanda benim 
de. Yani çok karışık bir durum. Yani Odun Herif’in yaptığı trollükleri kendi kişiliği-
me mal etmiyorum ama Odun Herif denilen karakter bir film karakteri de değil ki. 
Sanal bir karakter de olsa gerçek hayata etkisi var. O hâlde yaptıklarından sorumlu 
olmalıyım. Yani bu, kafamı çok karıştıran, beni karmaşık duygular içerisine sokan 
bir durum. Odun Herif karakteri bugüne kadar kimseye küfretmedi, hakaret et-
medi. Odun Herif özellikle bir siyasetçiyle olan diyaloglarıyla bilindi. Burada olayı 
dışarıdan ve uzaktan izleyen herkes trollenenin, kandırılanın o siyasetçi olduğunu 
düşündü. Hâlbuki asıl trollenenler, olayı uzaktan izleyen, olaya seyirci olup bu 
diyalogların keyfini çıkaranlardı. Aslında belki de çoğunun bu diyalogların gerçek 
olup olmamasıyla da ilgilendiği yoktu. Odun Herif saldırgan değil. Yalancı değil 
ama manipülatör, bozucu değil ama karıştırıcı, saldırgan falan da değil.
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Detroitli	Kızıl:	Benim sosyal medya kimliğimle gerçek kimliğim neredeyse aynı. 
Sosyal medyada temkinli olduğum kadar gerçek hayatta da temkinliyim. Sosyal 
medyada kimseye hakaret ve küfür ettiğim görülmemiştir. Gerçek kimliğim de 
elimden geldiğince insanları kırmamaya gayret ediyor. 
Trollerle ilgili analizler ne yazık ki doğru. Sosyal medyanın itici gücü olan ve dina-
miklik sağlayan troller; saldırganlık, yalancılık, bozuculuk ve pervasızlık üzerinden 
ilerliyorlar.
 
TRTakademi: Twitter’da başarılı olmanın kriterleri nelerdir? Takipçi sayısı, günlük 
ya da anlık paylaşım, retweet ya da like sayısı mı? Nedir sizi başarılı kılan özel-
likler? 
Odun	Herif:	Başarı göreceli bir kavram. Yüksek takipçili olmak mı? Çok retweet 
almak mı? Çok konuşulmak mı? Hangisi başarı? Benim için ben şu an mutluysam 
başarılıyım, değilsem başarısızım, ötesi boş. Sosyal medyada ilgi görürken, konu-
şulurken, popülerken daha mutsuzdum. Bu soru üzerine konuşmamız gereken 
çok şey var aslında. Popülerlik başka bir şey ünlülük, bilinir olmak başka bir şey. 
Çok fazla retweet almak başka bir şey yazdıklarının akılcı, güvenilir olması, gün-
dem yaratıyor olması başka bir şey. 
Detroitli	Kızıl:	Trendleri çok iyi takip etmek ve geniş bir çevresi olmak. Siz trend-
leri yakalar ve iyi dostlarınızla bir sosyal medya çevresi oluşturursanız başarı ken-
diliğinden gelir. Sosyal medyanın dili apayrı. Bunu takip etmek, analiz etmek ve 
buna göre içerik üretmek gerekiyor. Sürekli yenilenen bir sosyal âlemde siz de 
yenilenmek, uyum sağlamak ve değişmek zorundasınız. 

TRTakademi: Yüksek sayıda takipçisi olan herkes o kitleyi harekete geçiremiyor. 
Siz bunu nasıl başarıyorsunuz?
Odun	Herif:	Belli bir plan program dâhilinde ilerlemek, kurgulamak gerekiyor. Bir 
de şu var yalnızca Odun Herif olarak biliniyorum. Hâlbuki sosyal medyada başka 
karakterlerde de yazıyorum. Zaman zaman başka karakterlere de bürünüyorum. 
Ama her ne yapıyorsam bunu belli bir program ve kurgu dâhilinde yapıyorum.
Örneğin, Melih Gökçek’le atışmalar sırasında 17 Aralık süreci devam ediyordu. 
Sürekli birilerinin ses kayıtlarının düştüğü söyleniyor ben de herkes gibi bu süreci 
sosyal medyadan takip ediyordum. O ara sosyal medyada Melih Gökçek’le ilgili 
de bir ses kaydının düşeceği dedikodusu yayıldı. Hemen bir tweet attım: “Yarın 
saat 18:00’de Melih Gökçek’in ses kaydını yayınlıyorum.” Bu duyuruyu Facebook 
sayfamdan da yaptım. Ertesi gün oldu öğle saatlerinde tekrar hatırlatma duyu-
rusu yaptım: “Bu akşam 18:00’de Melih Gökçek’in ses kaydını yayınlıyorum.” O 
ara ortam zaten müsait, bir kaos var, insanlarda beklenti oluştu. Melih Gökçek’le 
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ilgili bir ses kaydının düşeceği beklentisi oluştu. Saat 18:00’e geldiğinde Melih 
Gökçek’in canlı yayınlarda söylediği kelimeleri art arda sıralayarak eğlenceli bir 
rap şarkısı hâline getirilmiş olan bir videolu ses kaydını paylaştım. Yani tamamen 
eğlence içerikli bir video paylaştım ve insanlara yalan da söylememiş oldum. Ger-
çekten de videodaki ses Melih Gökçek’in sesiydi. Rap şarkı söylüyordu. Şarkıda 
küfür, hakaret de yoktu. Ayrıca şarkıyı düzenleyen kişiyi de videonun içine kaynak 
olarak eklemiştim. Velhasılıkelam işin hukuki ve vicdani boyutunu da göz önünde 
bulundurmuştum. Hepsi bir plan program dâhilinde ilerlemişti. O video çok güzel 
de ses getirmişti. İnsanları eğlendirmişti. O kaos ortamını o gün için bir nebze 
yumuşatmıştı. 
Detroitli	Kızıl:	Yüksek takipçi sayısından ziyade bu kişilerin gerçek kişi olması ve 
etkili bir sosyal medya kullanıcısı olması önemli. Sizin sözünüzün kıymetli olması 
da önemli. Eğer bir konunun üzerine dikkatle ve ısrarla gidiyorsanız, sizin kimli-
ğinizi bilenler de o konuya yöneliyor. Burada çok sık aralıklarla bunu yapmamak, 
tetikçilik yapmamak ve art niyet gütmemek de önemli. Mühim olan takipçi sayısı 
değil, takipçilerin nitelik olarak kalitesi bence.

TRTakademi: Attığınız tweetler yüzünden bir şekilde herhangi bir kesimden teh-
dit ya da uyarı alıyor musunuz? Sizin kim olduğunuz bilinmiyor ancak trollediğiniz 
kişi genelde popüler biri olduğu için sizinle aynı dili konuşamıyor. Trollük yapma-
nın ilk şartı hukukun sizi tespit edememesi midir?
Odun	Herif:	Yoo benim kim olduğum en başından beri hep biliniyordu. Kimliğimi 
hiç gizlemedim ki. Google’a Odun Herif yazan biri ismimden, yaşıma kadar, oku-
duğum okuldan telefon numarama kadar her şeye ulaşabiliyordu. Yaptığım tüm 
trollüklerde işin hukuki boyutunu göz önünde bulundurdum. Her şeyden önce 
trollediğim hiç kimseye hakaret, küfür, taciz ve tehditte bulunmadım. Kimsenin 
de trollediğim kişilere küfür ve hakaret etmesine izin vermedim. Facebook say-
famda paylaştığım içeriklerin altındaki yorumlarım hâlen olduğu gibi duruyor. 
Sayfamdan hiçbir siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar ya da sıradan vatandaşa küfür, 
hakaret edilmesine izin vermedim. Onun dışındaki her türlü mizahi içerik ya da 
yorum serbestti. Hatta küfür, hakaret yoksa benimle bile dalga geçilmesi serbest-
ti. Kendi sayfamda bana laf sokan oluyordu. Herif güzel laf söylemiş hakkını ye-
memek lazım deyip yorumu kaldırmıyordum, üstüne kendim de beğeniyordum. 
Bence en büyük troll, hukuku da trolleyendir. Ortalığı karıştırıp üstüne suç işlemiş 
olmuyorsanız trollüğün en babasını yapıyorsunuzdur. Hukuk sistemini trollemek-
ten ötesi mi var.
Detroitli	Kızıl:	Benim kim olduğumu bilmeyen kalmadı diye düşünüyorum.  Teh-
dit alıyorum, ama çok ciddi olmadığı için üzerine gitmiyorum. Trollerin kendisini 
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güvende hissetmesinin en önemli sebebi Twitter’ın işbirliği yapmaması. Yani in-
sanların haysiyeti, şerefi ve onuru trollere kurban ediliyor. Twitter mahkemelerle 
bile paylaşmıyor neredeyse herhangi bir bilgi. 
Trollere de sormak lazım elbette. Neden böyle yaptıklarını. Ben kendimi asla troll 
olarak konumlandırmıyorum. Ben etkili bir sosyal medya kullanıcısıyım. 

TRTakademi: Twitter gündeminizi nasıl oluşturuyorsunuz? Ortak bir fikir havuzu 
veya gündemi belirleyici toplantılar yapıyor musunuz?
Odun	Herif:	Kendi arkadaş ortamımızda zaman zaman bunu yapardık. Tamamen 
eğlence ve trollük amacıyla Twitter’da gündem oluşturmaya çalışırdık. Ama öyle 
düzenli ve programlı olarak yaptığımız görüşmeler yok. Biri bir şey yazar, dikkat 
çekici bir şeyse büyür gider. Herkes artık o konuda yazmaya başlamıştır. 
Şöyle bir örnek vereyim: Bir gün şu an kullanıcı ismini vermek istemediğim bir 
başka hesabımdan bir gündem yaratmak istiyordum. Bir konu hakkında bir şeyler 
söylüyorum, dikkatleri topluyorum. İnsanlar bir şeyler yazıyor. Kimileri o anda 
yaptığım, anlattığım şeyin gerçek olduğunu düşünüyor, kimileriyse bunun bir trol-
lük olduğunun farkında olarak açıklamalar yapıyor. Bunun bir trollük olduğunun 
farkında olan kişilerin anlamadığı bir şey var. Yeterli kanıtınız olmadan o olayın 
trollük olduğunu anlatmaya çalışmanız o olayın o trollüğün büyümesine sebep 
olur. Velhasılıkelam yapılan trollüğün gerçekten bir trollük olduğunu dair bir ispa-
tınız yoksa anlatacaklarınız o trollüğü büyütmekten başka bir işe yaramaz. Ben de 
öyle yaptım. Odun Herif hesabımdan diğer hesabımda yapılanın bir trollük oldu-
ğunu insanların ona inanmaması gerektiğini anlattım. Böylece istediğim gündemi 
oluşturdum. Yani yapılan trollüğü anlatarak insanların konuya olan ilgisini arttırıp 
ikinci bir trollük yapmış oldum.
Detroitli	Kızıl:	Biz yapmıyoruz. Böyle toplantılar yapıldığını da düşünmüyorum. 
Hatta bu toplantılardan çıkan gündemin de etkili olacağını sanmıyorum. Bugün 
botçu çocuklara bin lira verince saçma sapan başlıkları bile Twitter gündemine 
sokuyorlar. Gerçekten bir karşılığı var mı bunun? Elbette yok. En güzel gündem 
kendi kendine oluşan ve insanların doğal yoldan katıldığı gündem. O da gerçek 
hayatın ve gerçek gündemin tam karşılığı.

TRTakademi: Trollerle mücadele etme yöntemleri olarak görmezden gelme, kar-
şılık verme vb. seçenekler sunuluyor. Size göre insanlar trollerle nasıl mücadele 
etmeli?
Odun	Herif:	En kolay çözüm karşılık vermemek, görmezden gelmek. Eğer küfür, 
hakaret varsa önce Twitter’la iletişime geçilebilir. Twitter artık bu hesaplara mü-
dahalelerde bulunuyor. Sonrasında da hukuki yollar denenmeli. Hukuk işlemiyor 
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zannedilmesin. Yeterli delili topladığınızda bu konuda hukuk bal gibi işliyor, bal 
gibi o kişileri mahkûm edebiliyorsunuz.
Detroitli	Kızıl:	Ben görmezden geliyorum. Cevap vermiyorum. Sessize alıyorum 
veya engelliyorum. Okuyuculara da tavsiyem bu yönde. Bir troll ciddiye alındığı 
zaman daha da saldırgan oluyor. Başarı elde ettiğini düşünüyor. Sizin verdiğiniz 
cevap üzerinden dalga geçiyor. Sosyal medyada en önemli şey kontrollü ve tem-
kinli olmak. Bazen bir anlık öfkeyle verdiğiniz bir cevap sizin uzun yıllar yakanızı 
bırakmıyor.

TRTakademi: Siyasal hareketlerin trol ekipleri oluşturduğu, yönlendirdiği veya or-
ganize ettiği söyleniyor. Siz böyle bir organizasyonun parçası mısınız?
Odun	Herif:	Hayır değilim. Böyle ciddi bir troll ekibinin olduğunu da düşünmü-
yorum. Trollüğü küfür etmek, hakaret etmek, retweet sayısını yüksek göstermek 
ya da bir hashtage yüz binlerce tweet atmak olarak sayıyorlarsa ve bu işlemlerin 
siyaseten işe yaradığını düşünüyorlarsa ne siyaset biliyorlar ne sosyal medya. Ya 
bu konu hakkında şimdi otursam tek tek örneklerle sabaha kadar yazarım. 17 
Aralık sürecinin, Gezi Parkı eylemlerinin sosyal medya yansımalarından sabaha 
kadar bahsederim. 
Detroitli	Kızıl:	Ben böyle bir organizasyonun parçası değilim, ama bu tarz organi-
zasyonlar olabileceğini düşünüyorum. Sokaklara bayrak asmakla Twitter’da twe-
et atmak aynı duyguyla yapılıyor sonuç olarak. Bir partinin sosyal medya ekibi 
kurması, neden troll ordusu kurmak olsun? Bu tam anlamıyla bir komedi. Bir algı 
operasyonu. A Partisi veya B Partisi sevenlerine sosyal medyayı kullanmasını söy-
leyebilir, taraftarlarına sosyal kampanyalar yapmasını söyleyebilir. Bu zekice ve 
hakaretten arındırılmış bir şekilde yapılırsa ben buna sadece saygı duyarım. Troll 
diye yafta vurup geçiştirmeyi tercih etmem.


