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BUNLAR HEP 
“HATER VE 
TROLLER” 

Mİ?Mİ?

Sosyal ağlar günlük hayatımızın bir parçası. Twit-
ter, Facebook, Tiktok veya Instagram üzerinden 
tüm dünyadan kullanıcılarla bilgi alışverişinde 
bulunuyor, boş zamanlarımıza ait resimlerimizi 
paylaşıyor veya yaptığımız işi tanıtıyoruz. Sosyal 
medyasız bir hayat artık çoğumuz için düşünüle-
mez.

Ne yazık ki kötüye kullanım da bu günlük hayata 
dahil. Nefret söylemi; sosyal medya kullanıcıları-
nın küçümsenmesi veya saldırıya uğraması anla-
mına geliyor – özelikle de bu muameleye uğrayan-
lar toplumsal bir azınlığın parçasıysa.

Kadınların cinsiyetçi hakarete uğramaları, siyah-
ların ırkçı aşağılamalara maruz kalmaları veya 
Yahudilerin antisemit kışkırtmalarla karşı karşıya 
kalmaları da nefret söylemi olarak tanımlanmak-
tadır. “Troller“ nefret söylemini özellikle provoke 
etmek amacıyla üretirken, “hater” denen kişiler 
genellikle çeşitli nedenlerle takip ettikleri münferit 
kişiler üzerinde yoğunlaşır. 

Onları harekete geçiren nedenler çok da önem ta-
şımıyor. Önemli olan; bu nefret dilinin insanlar ve 
toplumsal hayatımız üzerindeki etkileridir.
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GERİ ÇE-
KİLMEK Mİ, 
SAVUNMAK 

MI?MI?

Nefret söylemi bir şiddet şeklidir ve yıkıcı sonuçları olabilir. 
Nefret söylemi yaralayabilir, travmatize edebilir ve kullanı-
cıların sosyal ağların oluşturduğu kamusal alandan çekil-
melerine neden olabilir.

Bireysel düzlemde nefret söylemi insanı 
hasta eder. Uzun süreli olarak zarar verir 
ve örneğin panik atak, stres veya uyku 
bozukluklarına yol açabilir.

Toplumsal düzlemde ise nefret söylemi 
halihazırda baskın olmayan grupların ka-
musal alandan daha da geri çekilmelerine 
neden olabilir.

Biz sadece internet kullanıcılarının sosyal ağlarda nefret 
diline karşı harekete geçmelerini desteklemekle kalmıyoruz. 
Amacımız, internette nefret dilini birlikte hareket ederek 
zayıfl atmaktır.

Nefret söylemine 
karşı mücadele 
etmek bu nedenle 
çok önemlidir!
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ORTALIK KI-
ZIŞINCA NE 
YAPMALI?

Nefret söylemine karşı uygu-
lanabilecek stratejileri bilen-
ler, kendilerini ve başkalarını 
koruyabilir.

Uçak yolculuklarından da bildiğimiz gibi: Önce 
kendini koru, ancak o zaman diğerlerine de 
yardım edebilirsin. Örneğin kişisel bilgilerin, 
nerede oturduğun ve şu an bulunduğun yer hiçbir 
zaman herkes tarafından görünebilir olmamalı. 
www.kompass-social.media. sayfasında bu ko-
nuyla ilgili önerilere ulaşabilirsin. 

Sosyal sorumluluk üstlenmek önemli olmakla 
birlikte yorucu ve zorlayıcı da olabilir. Sadece 
yazılanları okuyup aktif olarak katılmasan dahi, 
kendi iyiliğini düşün ve bunu yapman gerektiğini 
hissettiğin zaman kendini geri çek. Sağlığın her 
şeyden daha önemli. 

Yalnız değilsin! Arkadaşlarından, tanıdıklarından 
veya derneklerden yardım alabilir, destek 
imkanlarından faydalanabilirsin. Nefret söyle-
mine maruz kalan başka insanlardan tavsiye 
isteyebilir ve varolan dayanışma ağlarını kullana-
bilirsin.

ORTALIK KI-ORTALIK KI-
ZIŞINCA NE ZIŞINCA NE 
YAPMALI?
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Nefret söylemine karşı uygu-
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ler, kendilerini ve başkalarını 
koruyabilir.
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Tüm önemli platformların hakaretleri olduğu 
kadar örneğin yalan haberleri de yasaklayan 
kuralları mevcuttur. Bu tür yorumlara rastlarsan 
bunları bildirebilirsin ve bildirmelisin de. Bildirim 
yapılabilen www.hassmelden.de gibi internet 
sayfaları da bu konuda yardımcı olabilir.

Nefret söylemini tespit et! En iyisi, diğerlerinin 
de bunun önemsiz bir konu değil, bir sözlü şiddet 
türü olduğunu görmeleri için açıkça teşhir etmek-
tir.

Karşılık vermek: Yalan haberlere – tartışmaya 
katılmayıp sadece yorumları okuyanları 
düşünerek de - itiraz etmek gerekir. Tek bir yorum 
bile konuyu tartışmaya açabilir, yeni bir bakış 
açısı yaratabilir ve nefret söylemine dikkat çeke-
bilir.

Ama: “Donʼt feed the troll!” Bazı internet 
kullanıcıları, nefret dilini kasıtlı olarak yaymak, 
rencide etmek ve kışkırtmak isterler. Eğer onlara 
tepki gösterdiğini farkederlerse bu onlara cesaret 
verebilir ve teşvik edebilir. Bu gibi hesapları bloke 
edebilir veya bildirimlerini sessize alabilirsin.

DONʼT DONʼT 
FEED FEED 
THE THE 

TROLLTROLL
!!
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İnternet kanunlardan muaf bir ortam değildir. 
İnternette meydana gelen olaylar hakkında 
da hakaret, halkı kışkırtmak veya şiddeti teşvik 
etmek suçlarından dolayı ihbarda bulunulabilir. 
Neredeyse her eyalette polisin online karako-
lu bulunmaktadır. Çok sayıda savcılık e-pos-
ta yoluyla yapılan ihbarları kabul etmektedir. 
Fakat dava açılırsa, ihbar edilen kişinin de se-
nin hakkında bilgiler edineceğini göz önünde 
bulundurmalısın.

Trolleri ifşa etmek, çelişkileri ortaya çıkarmak 
veya suç duyurusunda bulunmak amacıyla kanıt 
toplamak için her zaman ekran görüntüsü al.
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PROJEMİZ:
——

NEFRET NEFRET 
SÖYLEMİNE 
KARŞI GÜÇ-
LENDİRME

!!

Almanya`da çok sayıda sivil toplum kuruluşu – göçmen 
dernekleri veya diğer yerel dernekler - ırkçılığa ve anti-
semitizme karşı mücadele vermektedir. Nefret söylemi 
yüzünden bu gibi kuruluşlar tedirginleşmekte ve sosyal 
medyadan kendilerini geri çekmektedirler. Bu yüzden tam 
da bu toplumsal meseleler için kamuoyu oluşturmak çok 
önemlidir.

Bu inisiyatifl er, oluşturdukları ağ ile anti-
semitist ve ırkçı kışkırtmalara karşı birlikte 
hareket ederek güçlü bir sivil toplum ve 
çeşitlilik içinde birlikte yaşama için ne ka-
dar önemli olduklarını bir kez daha ortaya 
koymaktadırlar. 

Bizler, Almanya`da yerel düzeyde faaliyet gösteren ini-
siyatifl eri nefret söylemiyle mücadele edebilecek konu-
ma getirmek istiyoruz. Saldırılara karşı koyma becerileri 
aktarıp karşı söylem geliştirme stratejileri ürettiğimiz gibi 
dayanışma ve kooperasyon olanaklarını da gösteriyoruz. 

Bu inisiyatifl eri ihtiyaçlarına göre eğitimler, e-öğrenme 
formatları ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla trendler, 
community management, güvenlik ve bildirim yolları hak-
kında bilgilendiriyoruz. 
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