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VVAAKKIIFF''TTAANN

Yeni bir kitap daha; Hak Savunucusunun Elkitab›: Hak Örgüt-
leri, Medyada Görünür Olmak... Hak örgütleri için medyayla
iliflkilerde önemli bir rehber olan bu çal›flma da Hak Habercili-
¤i Dizisi'ni oluflturan ‹nsan Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl›
Habercilik, Çocuk Odakl› Habercilik kitaplar›yla birlikte 2003-
2006 aras›ndaki üç y›ll›k bir dönemin bütün emek, kofluflturma-
ca, telafl, kayg›, düflünme, tart›flma ve keyiflerinin toplam›. Bu
toplam› sizlerle, hak savunucular›yla, gazeteci adaylar›yla, ga-
zetecilerle, bütün okurlarla paylafl›yoruz. Mutluyuz!

Böylece, IPS ‹letiflim Vakf›'n›n yay›mlad›¤› kitaplar on ikiyi bu-
luyor. Vak›f 1993'te fiahika Yüksel, Füsun Özbilgen, Tu¤rul Er-
y›lmaz, Ertu¤rul Kürkçü ve Nadire Mater'in yayg›n medya d›-
fl›nda da "bir fleyler yapman›n mümkün" olabilece¤i hayalleriy-
le kurulmufltu.

Bu hayaller yaln›zca hayal olarak kalmad›. Kas›m 2006'da ta-
mamlad›¤›m›z "Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹z-
leme ve Haber A¤›" –B‹A2– ile "baflka bir habercili¤in mümkün"
oldu¤u iddias›n› alt›nc› y›l›na tafl›d›k. Elinizdeki dizi, bu iddiay›
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Geriye dönüp bak›nca Vakf›m›z› kural› 14 y›l oldu¤unu görüyo-
ruz. ‹nan›l›r gibi de¤il. 1997, bu 14 y›l›n belki de en kritik ân›.
O y›l›n Nisan'›nda Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i'nin
(TMMOB) k›flk›rtmas›yla bafllad›¤›m›z, daha sonra Ba¤›ms›z ‹le-
tiflim A¤› (B‹A) ad›yla bilece¤imiz bir araya geliflin ilk ad›m›n› at-
t›k. Türkiye'nin her yerinden gelen yerel medya temsilcileri, ile-
tiflim akademisyenleri, TMMOB ve Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)
temsilcileri Ankara'daki "Ulusal Konferans"ta "Yerel Medyan›n
sorunlar› ve çözüm imkânlar›"n› tart›flt› ve B‹A'n›n çat›s›n› çatt›.
Fikri sonucuna vard›rmak IPS ‹letiflim Vakf›'n›n omuzlar›na yük-
lendi. B‹A'y› bafllatacak kayna¤› yaratmak için üç y›l beklemek
gerekti. 2000'de Avrupa Birli¤i'nden TMMOB'un giriflimleriyle
sa¤lanan hibe gereken maddi gücü yaratt›. "Baflka bir iletiflim"
aray›fl›m›z B‹A'n›n Ocak 2001'de ‹zmir'deki "Kurulufl Konferan-
s›"yla pratik ad›mlar›n› atmaya bafllad›: bianet, yerel medya e¤i-
timleri, yerel radyolar için radyo programlar›, bafl› dertte gaze-
teciler için hukuksal destek birimi ve yeni bir habercilik anla-
y›fl›n› derinlefltiren Habercinin Elkitab› Dizisi'yle tamamlanan
projeyi; her bir alan›n daha da zenginleflmesiyle B‹A2 izledi. Bu
dizi yay›na verilirken "Haklar için gazetecilik, gazeteciler için
özgürlük" (B‹A3) projesine bafll›yoruz. Bu, B‹A4, B‹A5, B‹A6... diye
gidecek...

Yola ç›karken, "zaman› gelmifl bir fikir"in peflinden gitti¤imiz-
den o kadar emin olmayabilirdik. Ancak geçti¤imiz yedi y›l bo-
yunca ayn› aray›flla dünyan›n baflka birçok yerinde harekete ge-
çen çok say›da yay›nc›, haberci, gazeteci ve iletiflimcinin farkl›
kapsamlarda ve farkl› yollardan da olsa ayn› hayali gerçeklefl-
tirmeye girifltiklerini gördük. Türkiye'nin ve dünyan›n "B‹A"la-
r›ndan bizim ulaflabildiklerimizle, Kas›m 2006'da ‹stanbul'da
düzenledi¤imiz "Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu" ile bu-
gün egemen olandan "baflka bir iletiflim"in mümkün oldu¤unu
hep birlikte uluslararas› bir ölçekte bir kez daha do¤rulad›k. 
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meslektafllar›m›zla paylafl›rken ortaya ç›kan ürünlerden biri yal-
n›zca.

"Haklar için habercilik, haberciler için özgürlük" ça¤r›s›yla sür-
dürdü¤ümüz çabalar›m›z›n merkezinde alt› y›ld›r her gün "hak
habercili¤i" anlay›fl›yla haber üreten bianet (www.bianet.org)
yer al›yor. Yerel haberciler, hak savunucular› ve ba¤›ms›z gaze-
tecilerle kurdu¤umuz üretim temelindeki dayan›flma üzerinde
kad›n, insan, çocuk ve ifade özgürlü¤ü odakl› bir yay›n sürdü-
rüyoruz. D›fllananlar›n, ihmal edilenlerin, haklar› çi¤nenenle-
rin, susturulanlar›n sesi olmaya çal›flarak habercilik yap›yoruz.
Türkiye ve dünyan›n gündemine buradan bak›yor ve buradan
her gün bir baflka dünya sunuyoruz. 

Bianet haber sitesinde ana haber sayfas›n› Kad›n›n Penceresi,
Çocuk sitesi, News in English alt siteleri tamaml›yor. Haftal›k on-
line magazin dergisi BiaMag de her cumartesi yay›nda. 

Vakf›m›z› kurdu¤umuz 1993'te büromuz Sultanahmet'teydi. Bi-
zi Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤›'na (B‹A) ulaflt›ran ilk fikirler, imkânlar›n
ipuçlar›n› bize sunan ilk araflt›rmalar orada ortaya ç›kt›. Gaze-
teler ve gazeteciler Ca¤alo¤lu'nu terk ettikten sonra 1999'da
Beyo¤lu Kallavi Sokak'taki büromuza tafl›nd›k. 2000-2006 ara-
s›nda çal›flmalar›m›z›n geniflleyip daralmas›na ba¤l› olarak yer
de¤ifltire de¤ifltire flimdi Çukurcuma'day›z. Bütün bu y›llar için-
de haber yay›n› her gün bianet bürosunda bafllam›fl ve bitmifl
olsa da memleketin ve dünyan›n baflka flehirlerinden, kasabala-
r›ndan tan›d›k tan›mad›k gazetecilerin, izleyicilerin, merakl›la-
r›n, katk›da bulunmak isteyen herkesin yaz›lar›, haberleri, kari-
katürleri, foto¤raflar›, çizgileri de bizimkilere kat›ld›. Yerel ga-
zetelerin ve radyolar›n, yerel habercilerin emeklerinden çok ya-
rarland›k, onlar›n da bizim emeklerimizden yararlanmalar› için
çaba gösterdik. Özetle yapt›¤›m›z her bir fleyde tam da hayal et-
ti¤imiz gibi, belki hayallerimizi de aflan bir ortaklaflal›k, bir da-
yan›flma var oldu.
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BB‹‹AA22 EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRII
VVEE YYAAYYIINNLLAARRII ÜÜZZEERR‹‹NNEE

Sevda Alankufl

Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A) projesinin bir aya¤›n› yerel medyaya
yönelik e¤itim çal›flmalar› oluflturuyordu. IPS ‹letiflim Vakf›'nca
daha önce yay›mlanan kitaplar›m›z› okuma firsat› elde edenle-
rin, ya da bianet izleyicilerinin bilebilece¤i gibi, B‹A projesi
1997'de IPS ‹letiflim Vakf›'n›n ça¤r›s›na yan›t veren bir grup ye-
rel medya kuruluflu, az say›da serbest gazeteci, iki meslek örgü-
tü Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ve Türk
Tabipleri Birli¤i (TTB) ile birkaç iletiflim akademisyeninin rüyas›
olarak bafllam›fl; 2000'de Avrupa Birli¤i MEDA Program›'ndan
sa¤lad›¤› hibeyle hayata geçme imkân› bulmufltu.

Yerel medyaya yönelinmiflti, çünkü B‹A bir yan›yla bir yerel
medya inisiyatifiydi, di¤er yan›yla bu inisiyatifin yayg›n medya-
n›n habercili¤inden memnun olmayan di¤er paydafllar›, ba¤›m-
s›z bir haber a¤› etraf›nda toplanacak yerel medyan›n içerik ve
kalite olarak güçlenerek, yayg›n medyaya bir alternatif olufltu-
racak hale gelmesini Türkiye'deki medya ortam›n›n ço¤ulculafl-
mas› ve demokratikleflmesi aç›s›ndan elzem görüyorlard›. Do-
lay›s›yla proje, yerel medya kurulufllar›yla birlikte kendisini ba-
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fiimdi çok daha umutluyuz. Yeryüzünün her bir köflesinde ba-
¤›ms›z medyalar› yaratan gazetecilerle, bu alan› tart›flmaya aç›p
bu konuda durmadan yaz›p çizen akademisyenlerle, bugün ya-
r›n medyaya ayak basacak iletiflim ö¤rencileri ve haber alma
hakk› peflinde koflan insanlarla bir araya geldik. Ço¤alarak de-
vam edece¤iz, sessizler seslerine kavuflana kadar...

Nadire Mater - Ertu¤rul Kürkçü
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(http://www.bianet.org /diger /bia_hakkinda.htm) bafll›¤› alt›n-
da da belirtildi¤i gibi, "toplumu enformasyonun sosyal ve kül-
türel de¤eri konusunda bilgilendirmek; her alandaki hak ihlal-
leri ile ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› geniflletmek üzere gerçek-
lefltirilen düzenlemelerin uygulan›fl›n› izlemek ve haberlefltir-
mek; çokseslili¤i ve kamu yönetimine kat›l›m› art›rmak için ye-
rel medyay› desteklemeye ve güçlendirmeye devam edebil-
mek; insan, kad›n ve çocuk haklar›n›n medyada daha s›k ve da-
ha nitelikli bir biçimde ele al›nmas›n› özendirmek ve gazeteci-
lik standartlar›n› ve profesyonel etik anlay›fl›n› yerlefltirmek ve
gelifltirmek" biçiminde tan›mlanm›flt›.

Böylelikle bir yandan hak habercili¤i yap›larak bu kavram ve
prati¤in akademik dünyada tart›fl›l›r, yayg›n/yerel medyada ise
uygulan›r hale gelmesine çal›fl›l›rken, di¤er yandan konuyla il-
gili kamusal duyarl›l›k ve bilinç oluflturmak, medyay› ise, insan,
kad›n ve çocuk haklar›n›n korunmas›, gelifltirilmesi ve uygulan-
mas› konular›nda birer takipçi haline getirmek amaçlanm›flt›.

B‹A2'nin e¤itim çal›flmalar›n›n oda¤›nda yine yerel medya vard›.
Ancak Türkiye'deki yayg›n medya ortam›nda eksikli¤i duyulan
etik ve politik olarak sorumlu habercilik anlay›fl›n› temsil etme-
si ve onun zorunlu bir dura¤› olarak hak habercili¤i yapmas›
beklenen yerel medyan›n yan› s›ra, hak aray›fllar›yla hak haber-
cili¤inin korunmas› ve yayg›nlaflmas›nda önemli rolleri olan
hak örgütleri ve avukatlara yönelik e¤itim çal›flmalar› da yap›l-
d›. E¤itim çal›flmalar›n›n içeri¤i ise odaklan›lan bu üç grubun
–yerel medya, hak örgütleri, avukatlar– hak aray›fllar› ve hakla-
r›n korunup gelifltirilmesinde üstlendikleri ya da üstlenmeleri
gereken rollere göre düzenlendi. 

Yerel medyaya yönelik olarak düzenlenen ve Hak Habercili¤i
Dizisi'nin yay›mlanmas›yla sonlanan e¤itim çal›flmalar›n›n he-
defi, yerel medya mensubu gazetecilerin etik ve politik olarak
sorumlu habercilik anlay›fl›n›n bir uzant›s› olarak hak haberci-
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¤›ms›z bir haber a¤›na (bianet'e) dönüfltürürken, bu a¤›n içinde
yer alan ya da almak isteyecek yerel medyan›n, etik ve politik
olarak sorumlu bir habercilik anlay›fl› etraf›nda, nitelikli ve or-
tak haber üretimiyle haber paylafl›m›na dayal› bir yay›nc›l›k an-
lay›fl›yla varl›¤›n› sürdürebilmesini sa¤lamak üzere e¤itim çal›fl-
malar›na bafllad›. 

2000-2003 aras›nda iki aflamal› olarak düzenlenen e¤itim çal›fl-
malar›n›n birinci aflamas› 9 bölgedeki kent merkezinde 141 ye-
rel medya kuruluflundan 270, ikinci aflamas› ise 3 bölgedeki
kent merkezinde 169 yerel medya kuruluflundan 213 kat›l›mc›-
ya, dolay›s›yla toplam 483 gazeteciye ulafl›larak tamamlanm›fl
oldu. E¤itim çal›flmalar› çerçevesinde iletiflim akademisyenle-
riyle, B‹A'n›n habercilik anlay›fl›n› paylaflan gazeteciler taraf›n-
dan gerçeklefltirilen seminer ve atölye çal›flmalar›n›n metinleri
2003'te Habercinin Elkitab› Dizisi'ni oluflturmak üzere; Medya
ve Toplum, Medya, Etik ve Hukuk, Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve
Medya, Gazetecilik ve Habercilik, Radyo ve Radyoculuk bafl-
l›klar›yla kitaplaflt›r›lm›fl, 2005 y›l›nda ise içindeki kimi metin-
ler yenilenerek dizideki kitaplar›n ikinci bask›s› yap›lm›flt›. 

Elinizdeki kitab›n öyküsü ise, bu birincisinin hem devam› nite-
li¤inde, hem de biraz farkl›. Hak Savunucusunun Elkitab›: Hak
Örgütleri, Medyada Görünür Olmak bafll›kl› bu kitab› insan,
çocuk ve kad›n haklar› alan›nda çal›flan hak örgütü temsilcile-
riyle Diyarbak›r, ‹zmir, Ankara ve ‹stanbul'da gerçeklefltirilen
buluflmalar›n sunumlar›ndan yola ç›karak Gülgün Erdo¤an To-
sun yay›na haz›rlad›. Burada, "hak örgütleri ve medya" çal›flma-
s›n›n da içinde yer ald›¤› öykünün ikinci k›sm›na geçerek B‹A

projesinin 2003 y›l›nda bafllayan ve B‹A2 olarak bilinen ikinci
dönemi ile, bu döneminde gerçeklefltirilen e¤itim çal›flmalar›n-
dan söz edeyim.

Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber
A¤› olarak da bilinen B‹A2'nin amac› bianet'te B‹A Hakk›nda
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¤› deste¤i, yeni dönemin koflullar›na uygun olarak gelifltirebil-
mek üzere tasarland›. Amaç, iletiflim hukuku ilgi alanlar›na gi-
ren avukatlar›n uzmanl›klar›n›n, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i (AB)
üyeli¤i görüflmeleri nedeniyle gündeme gelen ve k›saca "Uyum
yasalar›" diye bilinen yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde ye-
rel medyan›n hak habercili¤i yaparken karfl›laflabilece¤i durum-
larla ilgili olarak, tazelenmesiydi. Dolay›s›yla, Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi, Bireysel Baflvuru Hakk›, eski ve yeni Türk
Ceza kanunlar›, bas›n yasalar›, Radyo ve Televizyon Üst Kuru-
lu (RTÜK) gibi düzenlemelerle pratikte yaflanan sorunlar B‹A

Hukuk dan›flman› Fikret ‹lkiz'in yol göstericili¤inde Fikret ‹lkiz,
Semih Gemalmaz, Eren Keskin, Sezgin Tanr›kulu ve Meriç Eyü-
bo¤lu'nun sunumlar› ve alandaki avukatlar›n dosya paylafl›mla-
r› bu buluflmalar›n konusu oldu. ‹stanbul merkezli 2004 ve
2006'da iki kez gerçeklefltirilen buluflmalara 34 ilden ifade öz-
gürlü¤ü alan›nda çal›flan 57 avukat kat›ld›. 

Elinizdeki kitaba, Hak Savunucusunun Elkitab›: Hak Örgütleri,
Medyada Görünür Olmak'a dönersek, önce Hak örgütlerine
yönelik e¤itim çal›flmalar›ndan söz etmemiz gerekiyor. Hak ör-
gütlerine yönelik olarak gerçeklefltirilen e¤itim çal›flmalar›n›n
amac› insan, kad›n, çocuk haklar› savunusu yapan, bu konular-
daki hak ihlallerini raporlaflt›rarak, takip eden hak örgütlerinin
hem yürüttükleri faaliyetler hem de bunlar›n çok önemli bir
parças› olan medya ile iliflkiler konusunda güçlendirilmesiydi.
Somut olarak hedeflenenler: Hak örgütlerinin kurum kimli¤inin
tan›mlanmas›na ve kurum içi iletiflimin düzenlenmesine katk›-
da bulunmak; hak örgütlerinin hak arama çabalar›n›n esas›n›
oluflturan hak ihlalleriyle ilgili raporlar› gerekti¤i biçimde tuta-
bilmelerini sa¤lamak; hak örgütlerinin hak ihlalleri /mücadele-
leri konusunda seslerini yeterince duyurabilmeleri amac›yla
yayg›n ve yerel medyaya yönelik etkili politikalar oluflturmala-
r›na yard›mc› olmakt›. 
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li¤i yapman›n gere¤i ve biçimleri konusunda düflünmelerini ve
uygulamaya geçmelerini sa¤lamak, ayr›ca habercilik yaparken
–ço¤u defa fark›na var›lmadan– neden olunan hak ihlallerinin
önlenmesini sa¤lamakt›. Yerel medya temsilcilerine yönelik e¤i-
timler ‹nsan Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik, Ço-
cuk Odakl› Habercilik olmak üzere üç aflamal› olarak gerçek-
lefltirildi. 

2003-2006 döneminde "‹nsan Haklar› Habercili¤i"nde 227,
"Kad›n Odakl› Habercilik"te 248, "Çocuk Odakl› Habercilik"te
257 yerel haberciyle bulufluldu. Üç y›la yay›lan bu üç e¤itim tu-
runda Türkiye'nin 19 ilinde s›ras›yla 42, 47 ve 62 ilden haber-
ciye ulafl›lm›fl oldu. ‹nsan Haklar› Habercili¤i e¤itimlerimiz, Çi-
ler Dursun, Gülgün Erdo¤an Tosun, Hüsnü Öndül, Levent Kö-
ker, Murat Çelikkan, O¤uz Haksever, Ömer Madra, Rag›p Du-
ran, fierif Erol; Kad›n Odakl› Habercilik e¤itimlerimiz, Aksu Bo-
ra, Beyhan Demir, Eser Köker, Filiz Kerestecio¤lu, Hülya Gül-
bahar, Hülya U¤ur Tanr›över, ‹pek Çal›fllar, Nadire Mater, Ner-
min Y›ld›r›m, Selen Do¤an; Çocuk Odakl› Habercilik ise, Ah-
met fi›k, Ezgi Koman, Gülgün Erdo¤an Tosun, ‹ncilay Cangöz,
Kemal Özmen, Rag›p Duran, Seda Akço, Sema Hosta, Serdar
De¤irmencio¤lu, Tu¤rul Ery›lmaz, Yasemin Onat olmak üzere
ö¤retim üyesi, hukukçu, gazetecilerden oluflan toplam 28 e¤it-
men taraf›ndan yürütüldü. E¤itim çal›flmalar›nda yap›lan sunufl-
lar›n metinleri ise, t›pk› ilk B‹A Projesinin çerçevesinde gerçek-
lefltirilen e¤itim çal›flmalar›n›n sonunda yap›ld›¤› gibi bir dizi
haline getirildi. Hak Habercili¤i Dizisi'nin ‹nsan Haklar› Haber-
cili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik, Çocuk Odakl› Habercilik isim-
li üç kitab› böyle yay›mland›. 

E¤itim çal›flmalar›n›n "Hukuk atölyesi" bafll›kl› avukatlara yöne-
lik ikinci aya¤› ise, B‹A projesinin en bafl›ndan beri yerel med-
yaya karfl›laflt›klar› hukuki sorunlar karfl›s›nda yard›mc› olmak
üzere kurulan "hukuki destek birimi"nin yerel medyaya sa¤lad›-
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cunda ortaya ç›kan yay›nlar da B‹A deneyimini Türkiye'deki tek
örnek k›l›yor. IPS ‹letiflim Vakf› taraf›ndan yay›mlanan kitaplar›n
say›s› 13'ü bulmufl durumda. Bu da asl›nda yukar›da "B‹A'n›n
bir okula /ekole ve hak ihlallerinin takip edilmesi ve önlenmesi
için mücadele eden bir sivil inisiyatife dönüflmüfl oldu¤unu"
söylerkenki hakl›l›¤›m› kan›tl›yor. 

IPS ‹letiflim Vakf› taraf›ndan yay›mlanan bu 13 kitapl›k dizi pek
çok iletiflim fakültesinin program›na ya da ders içerikleri aras›-
na henüz gir(e)memifl konular› kapsayan içerikleriyle, iletiflim
alan›ndaki telif kitaplar say›s› bak›m›ndan henüz yolun bafl›nda
olan Türkiye'de önemli bir e¤itim kitapl›¤› oluflturuyor. 

Bu kitapl›kta neler var, bir kez daha hat›rlatay›m: Yukar›da sö-
zünü etti¤im ve B‹A projesinin ilk döneminin ürünü olan Ha-
bercinin Elkitab› Dizisi'nin Medya ve Toplum, Medya, Etik ve
Hukuk, Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve Medya, Gazetecilik ve
Habercilik, Radyo ve Radyoculuk isimli 5 kitab› ile Projenin
ikinci döneminin ürünü olan Hak Habercili¤i Dizisi'nin ‹nsan
Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik, Çocuk Odakl›
Habercilik isimli üç kitab›. Gülgün Erdo¤an Tosun taraf›ndan
yay›na haz›rlanan elinizdeki Hak Örgütleri, Medyada Görünür
Olmak. Ayr›ca, yine Proje çerçevesinde ve yine Türkiye'de bir
ilk olmak üzere Kas›m 2006'da düzenlenen ‹stanbul Uluslara-
ras› Ba¤›ms›z Medya Forumu'nda yap›lan sunumlar› –‹ngilizce
ve Türkçe olmak üzere– iki dilde bir araya getiren, editörlü¤ü-
nü Sevilay Çelenk'in yapt›¤› Baflka Bir ‹letiflim Mümkün bafll›k-
l› kitap. Burada hemen söylenmeli B‹A-IPS yay›nlar› aras›nda bu
belirtilenlerden önce yay›nlananlar da var. B‹A'n›n 1997 Anka-
ra Buluflmas›'ndan sonra bas›lan Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› /B‹A:
Ulusal Konferans ve Belgeler kitab› ile, her ikisi de çeviri olmak
üzere Gazeteciler ‹çin Pratik K›lavuz (1999) ve Cins Bak›fl› Söz-
lü¤ü (2000). 
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Diyarbak›r, Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul olmak üzere dört merkez-
de gerçeklefltirilen ve 28 ilden, yar›s› kad›n yar›s› erkek 128 hak
örgütü temsilcisinin kat›ld›¤›, Gülgün Erdo¤an Tosun, Fügen
U¤ur, Ergun Gümrah, Sinan Gökçen ve Erol Öndero¤lu'nun su-
numlar›, atölye çal›flmalar› ve tart›flmalarla gerçeklefltirilen e¤i-
timlerde kullan›lan metinlerin Gülgün Erdo¤an Tosun taraf›n-
dan yay›na haz›rlanmas›yla ise elinizdeki Hak Savunucusunun
Elkitab›: Hak Örgütleri, Medyada Görünür Olmak kitab› ortaya
ç›kt›. 

Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤›'n›n (B‹A) temeli, öykünün bafllang›c›n› bi-
lenler için çok önemli olan Yerel Medyan›n Sorunlar› ve Çözüm
Olanaklar› konulu TMMOB, TTB ve IPS ‹letiflim Vakf›'nca Hein-
rich Böll Vakf›'n›n deste¤iyle ortaklafla düzenlenen Ulusal Kon-
ferans ile 1997'de at›lm›flt›. 

Uygulamaya ise 2000 sonlar›nda baflland›. 2000-03 dönemin-
de Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A), 2003-06 döneminde Medya Öz-
gürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤› (B‹A2) ad-
lar›yla yürütülen yüzde 80'i Avrupa Birli¤i destekli projeler kap-
sam›nda gerçekleflen toplam 40 buluflma ile 1271 gazeteci,
128 hak örgütü temsilcisi, 57 avukat ile 52 B‹A e¤itmeni bulufl-
mufl oldu. Hemen ve k›vançla söyleyeyim, bu her aç›dan em-
salsiz bir giriflim. Gerek kat›l›mc›lar›n ve e¤itmenlerin say›s› ve
çeflitlili¤i, gerek kapsanan konular, gerekse gerçeklefltirilen bu-
luflmalar›n (karfl›l›kl›-etkileflimli ve uygulamal› atölye çal›flmas›)
niteli¤inde oluflu nedeniyle B‹A/B‹A2 ayn› zamanda alternatif bir
gazetecilik /habercilik okuluna, di¤er yandan ise hak ihlalleri-
nin önlenmesi ve takip edilmesi anlam›nda bir sivil toplum ini-
siyatifine dönüflmüfl durumda. 

Ancak hepsi bu kadar da de¤il: B‹A/B‹A2 Projeleri çerçevesinde
gerçeklefltirilen ve yukar›da içeri¤i, kapsam›, hedefleri anlam›n-
da emsalsiz oldu¤unu söyledi¤im e¤itim çal›flmalar›n›n sonu-
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Gülgün Erdo¤an Tosun

Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) aile-devlet-piyasa aras›nda kamu-
sal alan olarak isimlendirilen toplumsal / iletiflimsel eylem ala-
n›nda faaliyet gösteren örgütlerdir. Sivil toplum alan› da devlet-
ten özerkli¤ini sa¤lam›fl, kamusal tart›flma arac›l›¤›yla yurttaflla-
r›n kamusal hayata aktif kat›l›m›n› sa¤layan, ortak ç›karlar› ge-
lifltirmeye odakl›, gönüllülük temeline dayal› çok say›da kurum,
örgütlenme ve bireyin oluflturdu¤u esnek bir yap›d›r. Hak örgüt-
leri, sivil toplum alan› içinde özellikle insan haklar›n›n çeflitli
kategorilerine yönelik olarak etkinlik gösteren kurulufllard›r. ‹n-
san haklar›n› ilgilendiren çeflitli konularda savunuculuk ve far-
k›ndal›k yaratma/art›rma konular›nda faaliyet gösteren hak ör-
gütleri toplumun genelini ilgilendiren haklar ve özgürlükler ala-
n›nda faaliyet göstermekle birlikte, taraftar ve gönüllü kat›l›m›
aç›s›ndan nispeten zay›ft›rlar.

Mevcut sivil toplum alan› ve yap›s› içinde hak örgütlerinin ka-
mu bilincini etkilemeye yönelik etkinlikleri s›ras›nda karfl›laflt›k-
lar› en önemli sorunlardan biri, deste¤ini kazanmaya, harekete
geçirmeye çal›flt›klar› kamu gruplar›na ulaflmakt›r. Hak örgütle-
ri aç›s›ndan, kendilerini ve politikalar›n› topluma anlatma, et-
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Özetle, sadece iletiflim fakülteleri ö¤rencileriyle, yerel ve yay-
g›n medya çal›flanlar›n›n, hak örgütü temsilcileriyle, hukukçu-
lar›n de¤il, günümüzde demokratikleflmenin ve sorumlu yurttafl
olman›n gerekliliklerinden birisi haline gelen "medya okur-ya-
zar›" ya da "medya takipçisi" olmak isteyen herkesin yararlan-
mas›na aç›k olan, dahas› 7 y›ll›k bianet deneyiminin bir parça-
s› oldu¤u ölçüde okuruna "baflka bir iletiflimin mümkün oldu-
¤unu" kan›tlayan bir kitapl›k ile karfl›n›zday›z. 

Di¤er B‹A-IPS ve bianet (www.bianet.org) yay›nlar›nda bulufl-
mak üzere... 
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"Hak habercili¤ine göreli olarak daha genifl yer veren, muhalif,
elefltirel, radikal yay›n organlar›n›n (Ülkede Özgür Gündem, G.
Evrensel, Birgün, Radikal gibi) kad›n, çocuk ve ifade özgürlü¤ü
habercili¤ine verdikleri önem bak›m›ndan kimi zaman yayg›n
medyan›n ya da ana ak›m medyan›n gerisine düflmektedirler." 

Kürkçü, "haklar konusunun bu gazetelerce de henüz birinci ku-
flak haklar ve özellikle yaflama hakk› ve iflkence ve eziyet gör-
meme hakk› çerçevesinde alg›land›¤›n›", kad›n ve çocuk hakla-
r›yla ifade özgürlü¤ü konusunda genel olarak gazeteler aras›n-
da anlaml› bir farkl›laflman›n bulunmad›¤›n› belirtmektedir.
Kürkçü'nün oldukça yerinde olan bu saptamas›na kat›lmamak
imkâns›zd›r. 

Bas›n hakk›nda s›kça kullan›lan, art›k ezberlendi¤i için nere-
deyse sorgulanmadan kabul gören kavramlardan biri onun
"dördüncü kuvvet" oldu¤unu söyler. Oysa, insan haklar› günde-
minden yoksun bir bas›n "neyin dördüncü kuvvetidir" sorusu-
nun tek bir yan›t› olsa gerek: ‹ktidar›n... Asl›nda hangi aç›dan
bakarsan›z bak›n, bas›n› dördüncü kuvvet olarak tan›mlamak
onu iktidarla iliflkilendirmeyi içinde bar›nd›r›r. Dolay›s›yla dör-
düncü kuvvet tan›m› iktidara iliflkindir. Yasama-yürütme-yarg›
olarak bölünmüfl iktidar›n dördüncü parças› olarak ifllev görme-
sine gönderme yapan bu tan›m onu (bas›n›) siyasal iktidar›n bir
parças› haline getirir. Teorik olarak bas›n, –ço¤u zaman kendi-
lerinin de dile getirdi¤i üzere– siyasal iktidar›n de¤il, sivil top-
lumun içinde eyledi¤i kamusal alan›n sesi olmal›d›r. Kamusal
alan içinde medyan›n konumunu, neyin dördüncü kuvveti ol-
du¤unu (iktidar›n m›, sivil toplumun mu) medya gündemine ba-
karak saptayabiliriz. 

Afla¤›daki tablo Türkiye'de internet üzerinden arfliv taramas› ya-
p›labilen belli bafll› 9 ulusal gazeteyle (Milliyet, Radikal, Hürri-
yet, Sabah, Akflam, Vatan, Yeni fiafak, Zaman, Türkiye) internet
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kinliklerini halka/hedef gruplara duyurma, taraftar (üye/gönül-
lü) toplama, kamu otoritesinin belirleyece¤i politikalar üzerin-
de etkili olma kapasitesini art›rmak aç›s›ndan iletiflim ve halkla
iliflkiler faaliyetleri yaflamsal öneme sahiptir. Özellikle hak ör-
gütlerinin ana ak›m medyada ve genel geçer anlay›fl içinde mefl-
ruiyetlerinin ne kadar zay›f oldu¤unu, kendilerini halka ve ka-
mu otoritelerine kabul ettirmelerinin ne kadar zor oldu¤unu
dikkate ald›¤›m›zda, halkla iliflkiler, iletiflim ve medya ile iliflki-
lerin önemi daha da artmaktad›r. 

B‹A2 projesi kapsam›nda yürütülen Hak Habercili¤i Medya ‹zle-
me Raporlar›n› gözden geçirdi¤imizde, medyan›n haklar söz
konusu oldu¤unda haber yapma konusunda ne kadar isteksiz
oldu¤unu aç›kça görmekteyiz.

Hak habercili¤i izlemesi 2004 May›s-2005 Nisan aral›¤›nda
günlük olarak izlenen 12 ulusal gazetenin (Ülkede Özgür Gün-
dem, Günlük Evrensel, Cumhuriyet, Birgün, Radikal, Yeni fia-
fak, Milliyet, Zaman, Hürriyet, Akflam, Sabah, Vatan) haberleri
aras›nda yer alan kad›n, çocuk ve insan haklar› ile ifade özgür-
lü¤ü konular›ndaki haberlerin ayr›flt›r›lmas›, say›lmas› ve top-
lam haber say›s›na, ayr› ayr› ve bir arada oranlanmas› yoluyla
gerçeklefltirildi. Bu taramada eklerin tamam›yla temel bölüm-
lerde yer alan reklam ve duyurular d›fl›ndaki bütün girifller de-
¤erlendirildi. 

S›ralama, her bir gazetenin kad›n, çocuk, insan haklar› ve ifade
özgürlü¤üne ayr›lan haberlerin toplam›n›n genel haber topla-
m›na oran› ile elde edildi. 

Ertu¤rul Kürkçü'nün bu izlemeler çerçevesinde, örne¤in fiubat
2005 tarama de¤erlendirmesine göre (http://www.bianet.
org/2005/03/22/57013.htm) yaz›l› bas›n›n insan, çocuk ve ka-
d›n haklar› ile ifade özgürlü¤ü alanlar›ndaki haberlere, genel
haberler toplam› içinde ay›rd›¤› pay ortalama yüzde 3.25'tir. 
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Buna göre tabloyu inceledi¤imizde, Zaman gazetesi 4.500 fre-
kans say›s› (geçme s›kl›¤›) ile önde görünüyor. Üstelik tarama
sonuçlar› y›l›n ilk on ay›n› kaps›yor. Zaman gazetesinde ç›kan
insan haklar› ile ilgili haberlerin önemli bir k›sm›n›n baflörtüsü
ile ilgili oldu¤u tahmini yanl›fl olmayacakt›r. Zaman gazetesini
2.962 ile haber sitelerinden bianet izliyor. Ard›ndan (Cumarte-
si ve Pazar ekleri taramaya dahil edilemeyen) Radikal ve Akflam
gazeteleri geliyor.

"Birtan Alt›(u)nbafl" kelimesinin tarama sonucuna göre Radikal
20 frekans say›s› ile ilk s›rada, Sabah 15 ile ikinci, bianet ise 13
ile üçüncü s›rada geliyor. "‹HD"nin yer alma s›kl›¤›nda ise bi-
anet 585 ile di¤er haber sitelerini ve arflivleri 1995'lere 1997'le-
re uzanan gazeteleri epeyce geride b›rak›yor. Akflam gazetesi
148 ile ikinci, Milliyet 84 ile üçüncü s›radad›r. Bir baflka hak ör-
gütü olarak "MAZLUMDER"in yer alma s›kl›¤›nda da bianet 108
frekans say›s› ile Yeni fiafak gazetesini bile (57) geride b›rak›yor.

Tablonun son kolonu ise toplumdaki popüler imgeler karfl›s›n-
da insan haklar›yla ilgili haberlerin zay›fl›¤›n›n bir göstergesi
olarak tabloya dahil edildi. Bu çerçevede, "‹brahim Tatl›ses"in
yer alma s›kl›¤›nda Akflam gazetesi 950 ile en önde yer al›rken,
bianet (30) ile Yeni fiafak (24) en sonlara düfltüler. 

Bu tarama gazete içerikleri ile ilgili verileri içermiyor. Bununla
birlikte tablodan birkaç ç›kar›mda bulunmak mümkündür. 

• ‹nsan haklar›yla ilgili haberlerin medyada kendine yer bulma
oran› oldukça düflüktür. Pek çok insan haklar› sorunu medyada
ya yetersiz yer buluyor ya da hiç yer alm›yor. 

• ‹nsan haklar›yla ilgili sorunlar›n kendine yer bulma oran› ga-
zetenin sat›fllar›yla ters orant›l›. Dolay›s›yla çoksatan, AB'den
yana ana ak›m medya organlar›n›n insan haklar› gündemi ol-
dukça zay›f iken, az satan ideolojik yönelimleri güçlü gazete-
lerde insan haklar› gündemi daha yo¤un. Ancak, bu sonuçlar›
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temelli üç haber sitesinin (HaberX, HaberTurk, bianet) içerik ta-
ramas›n›n sonuçlar›n› gösteriyor. Söz konusu sitelere 6-7 Ekim
2004 tarihlerinde girilerek "insan haklar›", "Birtan Alt›(u)nbafl",
"‹nsan Haklar› Derne¤i", "MAZLUMDER" ve "‹brahim Tatl›ses" gi-
bi anahtar kelimeler üzerinden arama yap›lm›flt›r (Birtan Al-
t›(u)nbafl 1991'de gözalt›ndayken iflkence ile öldürülen Hacet-
tepe Üniversitesi ö¤rencisi olup, araflt›rman›n yap›ld›¤› günler-
de davas› gündemde oldu¤u için araflt›rmaya dahil edilmifltir).
Sonuçlar afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

TTaabblloo 11:: GGaazzeettee vvee HHaabbeerr SSiitteelleerriinnddee ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› GGüünnddeemmii

‹nsan
Haklar›

‹nsan Birtan Derne¤i ‹brahim
Gazete Haklar› Altunbafl (‹HD) MAZLUMDER Tatl›ses

Milliyet 1.183 12 84 8 190
Radikal* 2.759 20 5 7 196
Sabah 599 15 25 13 152
Hürriyet 1.020 2 7 23 200+
Vatan 42 2 - - 32
Zaman** 4.500 6 58 26 58
Yeni fiafak 413 - 53 57 24
Türkiye* 111 - 6 1 25
Akflam 2.241 6 148 3 950
HaberX 521 7 3 14 107
HaberTurk 50 - 30 8 50
bianet 2.962 13 585 108 30

bianet'te de yay›nlanan tarama sonuçlar› (http://www.bianet.org
/2005/03/14/56344.htm) gazetelerde yer alan "haber" say›s›n›
de¤il, gazetelerin internet versiyonlar›ndaki tüm k›s›mlar›nda,
aranan kelimenin geçme s›kl›¤›n› gösteriyor.
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* Radikal ve Akflam gazetelerinin Cumartesi ve Pazar ekleri tarama kapsam› d›fl›ndad›r.
** Zaman gazetesine iliflkin say›m 2004 y›l›n›n bafl›ndan 7 Ekim tarihine kadar olan
dönemi kapsamaktad›r.



ka ifadeyle, medya ve kamuoyu ile iliflkilerin gelifltirilmesi süre-
cinde halkla iliflkiler faaliyetlerinden yararlanmak hak örgütle-
rinin toplumsal itibarlar›n›n artmas›nda ve amaçlar›n›n toplum
taraf›ndan anlafl›lmas›nda önemli bir araç olarak düflünülebilir.
Çünkü bir STÖ için, kendisi ve etkinlikleri konusunda kamuoyu-
nu bilgilendirmenin en k›sa ve kolay yolu medyadan ve halkla
iliflkiler faaliyetlerinden yararlanmas›d›r. 

Ancak, ço¤u zaman profesyonel faaliyetler olarak de¤erlendiri-
len medya ile iliflkiler ve halkla iliflkiler faaliyetlerine STK'lar›n
ve özellikle hak savunuculu¤u yapan örgütlerin ay›racak mali
kaynaklar› ne yaz›k ki oldukça k›s›tl›d›r. Zaten oldukça s›n›rl›
olan STK öz kaynaklar›n›n bu alanlara aktar›lmas›, hak savunu-
culu¤u etkinliklerinde güç kayb›na yol açabilir. Dolay›s›yla,
hak savunucular›n›n medya ile iliflkiler, haber üretim süreçleri,
stratejik iletiflim ve halkla iliflkiler etkinlikleri aç›s›ndan e¤itim
almalar› gerekti¤i aç›kt›r. Ayr›ca, yerel medya çal›flanlar›na yö-
nelik insan haklar›, kad›n haklar› ve çocuk haklar› odakl› haber-
cilik e¤itimi verilirken, madalyonun öteki yüzünü oluflturan hak
örgütlerine ve savunucular›na da medya ile iliflkiler, iletiflim ve
halkla iliflkiler e¤itiminin verilmesi haklar odakl› e¤itimin bü-
tünlefltirilmesini de sa¤layacakt›. 

B‹A2 projesi çerçevesinde gerçeklefltirilen Hak Örgütlerine Yö-
nelik ‹letiflim ve Halkla ‹liflkiler E¤itimi çal›flmas› hak örgütleri-
nin iletiflim ve halkla iliflkiler araçlar›yla tan›flmalar›n› ve med-
yadan nas›l yararlanabileceklerinin yollar›n› di¤er hak örgütleri
ve iletiflim uzmanlar›yla birlikte aramalar›n› amaçlamaktayd›.
E¤itim program›ndan temel beklenti; ço¤u zaman medya iliflki-
leri konusunda yetersiz kalan hak örgütlerini iletiflim ve halkla
iliflkilerin temel kavramlar›yla tan›flt›rarak, medya ile iliflkilerin
gelifltirilmesi konusunda bilgilendirmekti. Bu temel amac›n yan›
s›ra insan haklar› alan›nda mücadele eden STK'lar›n ortaklafla
deneyim paylafl›m› yoluyla medya ile iliflkilerde yeni teknikler
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Kürkçü'nün yapm›fl oldu¤u araflt›rma ile birlikte de¤erlendirdi-
¤imizde, hak örgütlerinin ve mücadelelerinin medya gündemi-
ne yeterince dahil oldu¤unu söylemek mümkün de¤il. 

• ‹nsan haklar›yla ilgili sorunlar daha az göze bat›yor, insan hak-
lar› söz konusu oldu¤unda haber süreçleri daha yavafl iflliyor ve
"kamu güvenli¤i", "devlete zarar gelmemesi" ad›na insan hakla-
r› ma¤duriyetiyle ilgili konular daha nadir haberlefltiriliyor. 

• ‹nsan haklar› halen büyük ölçüde siyasal ve sivil haklar ola-
rak anlafl›l›yor, uluslararas› ekonomi, yoksulluk, eflitsizlik ve sos-
yal-ekonomik ayr›mc›l›k gibi ekonomik sorunlar medya taraf›n-
dan haberlefltirilirken bu sorunlar›n içerdi¤i ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar boyutu ço¤u zaman ihmal ediliyor.

Eldeki veriler çerçevesinde, hak örgütlerinin medyada görünür-
lüklerinin yüksek olmad›¤›n›, medyan›n hak örgütlerine ve et-
kinliklerine yeterince ilgi göstermedi¤ini, hak ihlallerini önem-
semedi¤ini söyleyebiliriz. Hal böyle olunca, haklar konusunun
daha çok ve daha nitelikli olarak haberlefltirilmesinin sadece
medyadan beklenmemesi gerekti¤i, hak örgütlerinin de kendi
iletiflim stratejilerini gelifltirmesi gerekti¤i aç›kt›r. ‹nsan haklar›
alan›nda mücadele eden örgütlerin medyan›n kendilerini önem-
semedi¤inin fark›na vararak, onlarla iletiflim kurman›n yollar›n›
aramalar› flartt›r. Olgu ve olaylar›n hangi durumlarda medya ta-
raf›ndan gündeme dahil edilece¤ini bilmeleri, haz›rlam›fl ol-
duklar› araflt›rmalar›n, raporlar›n ve yapacaklar› aç›klamalar›n
nas›l ve hangi formatta haz›rlan›rsa medya için cazip hale gele-
ce¤ini ö¤renmeleri gerekmektedir.

Hak örgütleri aç›s›ndan düflündü¤ümüzde, medya ile iletiflim
ve halkla iliflkiler faaliyetleri sadece onlar› medyada daha fazla
görünür k›lmaz, ayn› zamanda örgütün etkinli¤ini art›rmak için
ihtiyaç duydu¤u kamusal destek ve anlay›fl›n sa¤lanmas›nda
sosyal bir de¤iflim/dönüflüm arac› etkisi de yaratabilir. Bir bafl-
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cuk haklar›n›n gelifltirilmesi, uluslararas› düzeyde kabul gören
normlar›n yerlefltirilmesi konusundaki çabalar›na dikkat çeki-
yor. U¤ur'un da belirtti¤i üzere, hak örgütlerinin en güçlü olduk-
lar› nokta, insan haklar› gibi herkes taraf›ndan genel kabul gören
iyi bir amaç için mücadele ediyor olmalar›d›r. Öte yandan, kar-
fl› karfl›ya kald›klar› en güçlü tehdit de toplumda güçlü olanlar›n,
iktidarlar›n aya¤›na basmalar›, onlar› rahats›z etmeleridir. 

Gerçekten de hak örgütleri bir yandan insan haklar›yla ilgili
standartlar›n yükseltilmesi yönünde etkinlik gösterirken, yap-
m›fl olduklar› etkinlikler ço¤u zaman, gücünü ve denetim alan›-
n› kaybetmek istemeyen bask›c› iktidar odaklar›n› rahats›z et-
mektedir. Bu ortam içinde medya ve kamu otoritelerinin çeflitli
birimleri hak örgütleriyle iletiflim ve iflbirli¤i içinde olmaya faz-
la istekli davranmamakta, söz konusu örgütleri de kapsayan ile-
tiflim/ iflbirli¤i mekanizmalar› gelifltirilememektedir.

Küreselleflme süreciyle birlikte, hak örgütlerinin uluslararas› öl-
çekte artan baflar›lar›n›n alt›n› çizen U¤ur, hak örgütlerinin
özellikle Bat›l› ülkelerdeki iktidarlar nezdinde öncelikli, sayg›n,
güvenilir muhataplar haline geldiklerini vurguluyor. Hak örgüt-
lerinin haz›rlam›fl olduklar› raporlar›n giderek hükümetler tara-
f›ndan daha fazla dikkate al›n›r hale gelmesi, gözlemci-dan›fl-
man statüsünde iflbirli¤ine gidilmesi bu sayg›nl›¤›n ve güvenilir-
li¤in birer göstergesi olarak kabul edilmektedir. U¤ur'un da tes-
pit etti¤i üzere, ulusal-uluslararas› alanda faaliyet gösteren hak
örgütlerinin kendi aralar›nda kurduklar› a¤lar, birlikler ve plat-
formlar sayesinde, bu kurulufllar günümüzde sadece devletten
yönelen insan haklar› ihlallerine karfl› de¤il, çokuluslu flirketle-
rin faaliyetlerinin yol açt›¤› hak ihlallerine karfl› da baflar›l› kam-
panyalar yürütmektedirler. 

Yaz›s›n›n son bölümünde sivil toplum kurulufllar›na ve hak ör-
gütlerine yöneltilen çeflitli elefltirileri s›ralayan U¤ur, hak örgüt-
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ö¤renmeleri, kendilerini tan›ma, ifade etme konusunda güçlen-
dirilmeleri, araflt›rma ve raporlama faaliyetleri s›ras›nda dikkat
edilmesi gereken noktalar›n gözden geçirilmesi hedeflenmiflti. 

2005 y›l› Nisan ve May›s aylar›nda Diyarbak›r, Ankara, ‹zmir ve
‹stanbul'da gerçeklefltirilen e¤itimlere 21 ilden 121 STK temsil-
cisi kat›lm›flt›r. E¤itimlerin ilki Diyarbak›r'da 7-8 Nisan 2005'te,
ikincisi 16-17 Nisan'da Ankara'da, üçüncüsü 23-24 Nisan'da
‹zmir'de, sonuncusu ise 7-8 May›s'ta ‹stanbul'da yap›lm›flt›r. 

‹ki gün süren e¤itim çal›flmalar› s›ras›nda STK proje dan›flman›
Fügen U¤ur, Ege Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi'nden ö¤retim
üyesi Gülgün Erdo¤an Tosun, Leo PR'den iletiflim uzman› Ergun
Gümrah, Helsinki Yurttafllar Derne¤i'nden STK uzman› Sinan
Gökçen, B‹A2 Medya Gözlem Masas› sorumlusu Erol Öndero¤-
lu birer sunum yapm›fllard›r. E¤itimcilerden STK proje dan›flma-
n› Fügen U¤ur Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul, Gülgün Erdo¤an To-
sun ise sadece Diyarbak›r toplant›s›na kat›lm›flt›r. Di¤er e¤itim-
ciler dört e¤itime de kat›lm›fllard›r. Sunumlar›n yan› s›ra ilk gü-
nün son k›sm› ve ikinci gün ö¤leden sonra tamamen ortaklafla
atölye çal›flmalar›na ayr›lm›flt›r. 

STK proje dan›flman› Fügen U¤ur "Hak Örgütleri Kavram›, Dün-
yadan Örnekler ve Savunuculuk, Halkla ‹liflkiler Uygulamalar›"
bafll›kl› sunumunda, hak örgütleri tan›m› ve kavram› üzerinden
genel bir çerçeve çizerek, hak örgütlerinin ortak güçleri ve so-
runlar›n›, global ölçekte artan etkilerini, yöneltilen elefltirileri ve
bunlara karfl› yap›lmas› gerekenleri örneklendirerek anlatm›flt›r.
Kitab›m›z içinde yer alan yaz›s›n›n bafll›¤› ise "Hak Örgütleri
Kavram›, Küreselleflme ve Halkla ‹liflkiler: Dünyadan ve Türki-
ye'den Örnekler"dir. U¤ur yaz›s›n›n giriflinde, sivil toplum kuru-
luflu ile hak kuruluflunun tan›m›n› yaparak, sivil toplum alan›
içine dahil olan ve olmayan örgütleri ay›rmaya çal›flmaktad›r.
Özellikle hak kurulufllar›n›n insan haklar›, kad›n haklar› ve ço-
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lece¤ini, medya taraf›ndan daha dikkate al›n›r hale gelebilecek-
lerini ileri sürmektedir. Medya ilgisizli¤inin sürmesi halinde To-
sun'un önerdi¤i yol, hak örgütlerinin kendi medyalar›n› olufltur-
mas›, özellikle internet gibi alternatif maliyeti oldukça düflük
olan yeni mecralar›n ve iletiflim teknolojilerinin kullan›lmas›d›r.

E¤itimin birinci gününde ö¤leden sonraki Medya ile ‹liflkiler
atölyesindeki ilk sunumu Leo PR'den iletiflim uzman› Ergun
Gümrah yapm›flt›r. Gümrah'›n sunumu kitab›m›zda "Sivil Top-
lum Örgütlerinde Halkla ‹liflkiler ve Medya ‹liflkileri" bafll›¤›yla
yer alm›flt›r. Gümrah yaz›s›na, s›kça kar›flt›r›lan iki kavram olan
Propaganda ve Halkla ‹liflkiler aras›ndaki ayr›m› yapmakla bafl-
l›yor. Hak örgütlerinin gücünün kayna¤›n›n do¤ruluk, dürüst-
lük, halk›n ve hakl›n›n yan›nda olmaktan kaynakland›¤›n› ileri
sürerek, sivil toplum örgütlerinin propagandadan kaç›nmalar›
gerekti¤ini vurguluyor. Gümrah'a göre, halkla iliflkilerin teme-
lindeki stratejiden tüm sivil toplum örgütlerinin yararlanmas›
gerekir. "Tüm halkla iliflkiler uygulamalar›n›n temelinde iletiflim
ve stratejik bir plan vard›r" diyerek, halkla iliflkilere temel olufl-
turacak iletiflim stratejisinin temel u¤raklar›n› ve kavramlar›n›
aç›klamaya girifliyor. Gümrah'›n tüm metin boyunca çabas›;
önemli olan›n medyaya ç›kmak de¤il mesaj› iletmek oldu¤unu
anlatabilmek. 

Bu amaç etraf›nda kurgulanm›fl olan yaz›da; amaç ve hedef kit-
le belirlemeden, bütçe ve etkinliklerin ölçümüne dek uzanan
stratejik iletiflim plan› aflamalar› anlat›larak, kullan›lacak araç-
lar ve kanallar konusunda ipuçlar› verilmektedir.

‹nsan iliflkilerinin önemine de yaz›s›nda genifl yeren Gümrah,
gazetecilerle iliflki kurman›n yöntemlerini gazeteci duyarl›l›kla-
r› ve tipleri üzerinden aç›klamaktad›r.

Medya ile ‹liflkiler atölyesindeki ikinci sunumu Helsinki Yurttafl-
lar Derne¤i'nden STK uzman› Sinan Gökçen yapm›flt›r. Kitab›-
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lerinin bu elefltirilere yönelik izlemesi gereken stratejinin ipuç-
lar›na da yer vermifltir. Kaynaklar›n› saydamlaflt›rmak, aç›k ve
hesap verebilir olmak, kendi etik kurallar›n› oluflturmak, mis-
yon ve vizyon tan›m› yaparak, profesyonelce çal›flmak bu ipuç-
lar› aras›nda en fazla dikkat çekenleridir. 

Ege Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤retim üyesi Gülgün Erdo-
¤an Tosun e¤itim çal›flmas› s›ras›nda "Hak Örgütleri ve Halkla
‹liflkiler" bafll›kl› bir sunum yapm›flt›r. Kitab›m›zda da ayn› isim-
le yer alan yaz›s›nda Tosun öncelikle hak örgütleri kavram› üze-
rinde durarak, hak örgütlerinin iletiflim alan› içindeki di¤er ku-
rum/yap›lar›n yerini belirlemektedir. Genel iletiflim modeli çer-
çevesinde hak örgütleri aç›s›ndan iletiflimin önemi ve modelin
iflleyiflini etkileyen faktörler üzerinde duran Tosun, halkla iliflki-
ler taktikleri aç›s›ndan hak örgütlerinin dikkat etmesi gereken
noktalar› belirlemektedir. Hak örgütleri aç›s›ndan halkla iliflki-
lerin asl›nda bir tür kamuoyu iliflkileri olarak yorumlanmas› ge-
rekti¤ini belirterek, söz konusu etkinliklerin temel amac›n›n bir
yandan hedef kitlede istenen yeni fikirlerin yarat›lmas› /benim-
setilmesi süreci oldu¤unu, di¤er yandan da önceden belirlen-
mifl bir amaca ulaflmak için taraftar /destek sa¤lama oldu¤unu
vurgulamaktad›r.

Yaz›s›nda, kamusal sorunlar›n yaflam döngüsü modeli çerçeve-
sinde, kampanyac›l›k faaliyeti yürüten hak örgütlerinin izleme-
si gereken iletiflim ve halkla iliflkiler stratejilerinin genel ilkele-
rine yer veren Tosun, kamusal sorunlar›n tart›flmaya aç›lmas›
sürecinde izlenmesi gereken rotay› da çizmektedir. 

Hak örgütlerinin örgüt-içi ve örgüt-d›fl› halkla iliflkiler etkinlik-
lerinin önemini ve amaçlar›n› örneklendirerek anlatan Tosun,
örgütlerin güçlü ve zay›f yanlar›n›n kat›l›mc› bir flekilde belir-
lenmesi gerekti¤inin alt›n› çizmektedir. Ancak bu etkinlikler ta-
mamland›ktan sonra güçlü bir iletiflim stratejisinin belirlenebi-
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ve gündeminin de çeflitlendi¤ini vurgular. Öndero¤lu'na göre,
hak örgütlerinin dört aflamadan oluflan bir araflt›rma sürecinin
ürünü olarak oluflturdu¤u mesajlar ancak medya arac›l›¤›yla
kamuoyuna tafl›nmas› halinde gereken ilgiyi uyand›rabilecek
ve toplumsal sorunlar kamuoyu bilincine ç›kart›labilecektir. 

Hak ihlallerini raporlayan örgütler aç›s›ndan araflt›rma sürecin-
de elde edilen bilgiler medya ve resmi kurulufllar için kaynak
oluflturaca¤›ndan araflt›rman›n iyi planlanm›fl olmas› gerekti¤i-
ni belirten Öndero¤lu, araflt›rma s›ras›nda kullan›labilecek ba-
s›l› kaynaklar› ve ilkeleri de yaz›s›nda öneriyor. Araflt›rmada
kullan›lacak ça¤dafl araçlar bafll›¤› alt›nda; bilgi edinme hakk›
yasas›, internet ve medya arflivi, uzmanlaflm›fl sivil toplum ör-
gütleriyle iliflkilerin araflt›rma sürecindeki kullan›m›n› ayr›nt›l›
olarak anlat›yor.

Hak ihlaline maruz kalan ma¤dur /ma¤dur yak›n›, tan›k / tan›k
yak›n›yla görüflme s›ras›nda kullan›lacak dilden, kurguya ve
empatik iletiflime kadar dikkat edilmesi gereken noktalar› tek
tek vurgulayan Öndero¤lu, son olarak raporlama k›sm›nda
uyulmas› gereken ilkeleri s›ral›yor.

Kitab›m›z›n son iki bölümü, örnek kampanya analizi ve bir plan-
lama örne¤i olarak B‹A2 projesi çerçevesinde 3-5 Kas›m 2006'da
gerçeklefltirilen Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu haz›rl›k
çal›flmalar›ndan derlenen Toplant› Rehberi'nden olufluyor.

E¤itimler s›ras›nda Medya ile ‹liflkiler atölyesi kapsam›nda, Er-
gun Gümrah ve Sinan Gökçen'in sunumlar›n›n ard›ndan Umut
Vakf› taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olan Sessiz Ayakkab›lar Kam-
panyas› analiz edilmifltir. Kitab›m›zda "Örnek Kampanya: Bi-
reysel Silahlanman›n Önlenmesi Projesi" bafll›¤›yla yer alan
Sessiz Ayakkab›lar Kampanyas›, Ergun Gümrah taraf›ndan hak
örgütleri aç›s›ndan örnek bir halkla iliflkiler ve stratejik iletiflim
kampanya modeli olarak tüm yönleriyle analiz edilmifltir. Ör-
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m›zda "Hak Örgütleri ve Medya" bafll›¤›yla yer alan yaz›s›nda
Gökçen, insan haklar› ve medya gibi temel kavramlara de¤in-
dikten sonra, hak örgütlerinin nispeten yabanc›s› oldu¤u bas›n
toplant›s› düzenleme, bas›n bülteni haz›rlama, hak haberlerinin
yaz›m› ve röportajlarda dikkat edilmesi gereken noktalara yer
vermektedir. 

Haberciyi harekete geçiren en güçlü fley haberdir önermesin-
den yola ç›kan Gökçen, haber ve haber de¤erini belirleyen fak-
törlerden hareketle medyan›n ilgisini çekebilecek türden haber-
ler konusunda oldukça kapsaml› bilgi vererek, bir olay›n (etkin-
li¤in) habere dönüflme sürecinin kavranmas›n›n hak örgütleri
aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu belirtiyor. Gazetecinin habere
ulaflma yollar›n›n yan› s›ra, hak örgütlerinin medyaya ulaflmak
için kullanabilece¤i kanallara /yöntemlere de yaz›s›nda olduk-
ça ayr›nt›l› flekilde yer veren Gökçen, medyaya ulaflma konu-
sunda hak örgütlerinin kendili¤inden harekete geçmesinin, ba-
s›n›n nabz›n› tutmas›n›n önemine dikkat çekiyor. 

Son sunum ise e¤itimin ikinci günü, atölye çal›flmalar›ndan ön-
ce Erol Öndero¤lu'nun yapt›¤› sunumdu. B‹A2 Medya Gözlem
Masas› ve Hukuksal Destek Masas› koordinatörü, bianet.org si-
tesi bas›n ve ifade özgürlü¤ü editörü, S›n›r Tan›mayan Gazete-
ciler Örgütü (RSF) Türkiye muhabiri Öndero¤lu'nun sunumu
"Hak Örgütleri Aç›s›ndan Araflt›rma ve Raporlama Sürecinde
Hedef Gruplar›yla ‹letiflim" bafll›kl›yd›. Kitab›m›zda da ayn›
bafll›k alt›nda yer alan sunum hak örgütlerinin temel çal›flma
alanlar›ndan olan, araflt›rma ve raporlama konusuna odakl›d›r.
Yaz›s›nda hak örgütlerinin raporlama yaparken dikkat etmeleri
gereken yönleri tart›flmaya açan Öndero¤lu, önemli bir dene-
yim olarak RSF'nin etkinliklerinden örnekler vermektedir. Türki-
ye'de ulusal medya kurulufllar›n›n hak örgütleriyle d›fllay›c› bir
iliflki içinde oldu¤una dikkat çeken Öndero¤lu, dünyadaki ge-
liflmelere paralel olarak Türkiye'deki hak örgütlerinin kapsam
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HHAAKK ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹ VVEE
HHAALLKKLLAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR

Gülgün Erdo¤an Tosun

GGiirriiflfl

Yüzy›llar boyu aileden devlete uzanan yelpazede çeflitli iliflki,
örgüt veya toplumsal gruplar› belirtmek için kullan›lan sivil top-
lumu her yönüyle kapsayacak bir tan›mlama yapmak oldukça
zordur. Bununla birlikte, kavram bugün; devlet taraf›ndan kont-
rol edilmeyen haneleri, kitle iletiflim araçlar›n›, piyasay›, gönül-
lü kurulufllar› ve toplumsal hareketleri kapsayan bir sosyal ilifl-
kiler a¤›na gönderme yap›larak kullan›l›r (Keane, 1989: xvi). Sivil
toplum örgütü say›labilmek için gerekli koflul olarak devletten
özerkli¤ini sa¤lam›fl olma ve gönüllülük esas›na dayanma en
fazla dikkate al›nan özelliklerdir. Bu iki özelli¤in yan›nda, sivil
toplum örgütlerini toplumdaki di¤er gönüllü örgütlenmelerden
ay›ran en önemli niteliklerden biri toplumsal iyiye katk›da bu-
lunmakt›r. Yurttafll›k ba¤›n›n ötesinde bireylerin sivil toplum ör-
gütlerinde bir araya gelmelerini sa¤layan en önemli motivasyon
kayna¤›, toplulu¤un belirledi¤i ortak iyili¤e ulaflma konusunda-
ki birlik duygusunun oluflmas›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, etik
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nek kampanya üzerinden hak örgütlerinin halkla iliflkiler ve
medya ile iliflkiler konusunda dikkat etmesi gereken noktalar›n
üzerinden yeniden geçilmifl, stratejik iletiflim planlamas›n›n ay-
r›lmaz parçalar› kat›l›mc›lar taraf›ndan irdelenmifltir. 

Kitab›m›z›n ekindeki ikinci örnek Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya
Forumu çal›flmalar›n›n planlanmas› ve uygulanmas› sürecini
ayr›nt›lar›yla anlatmaktad›r. Söz konusu örnek, etkinlik yöneti-
mi çal›flmalar›nda okurlar›n ihtiyaçlar›na cevap verecek nitelik-
tedir. 

Baflta Nadire Mater ve Ertu¤rul Kürkçü olmak üzere B‹A projesi
uygulay›c›lar›n›n katk›lar›, alan›nda deneyimli e¤itmenlerin su-
numlar›, kat›l›mc›lar›n karfl›l›kl› soru ve cevaplar›yla oldukça
hareketli, tart›flmal› ve canl› geçen e¤itim süreci hak örgütleri-
nin halkla iliflkiler ve medya iliflkileri konusundaki e¤itim ve de-
neyim paylafl›m› ihtiyac›n›n ne kadar yo¤un oldu¤unu göster-
mifltir. Bu türden e¤itimlerin hak örgütlerine ve di¤er sivil top-
lum örgütlerine yönelik olarak sürdürülmesi tüm kat›l›mc›lar›n
fikir birli¤ine vard›klar› bir nokta olmufltur. 
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HHaakk öörrggüüttlleerrii

Sivil toplum örgütleri gündelik hayatta karfl›m›za genellikle ya
tamamen kendi üyelerinin ç›karlar›na yönelik ya da üyelerinin
belirledi¤i amaçlara yönelik faaliyetler yapan örgütler olarak
ç›kmaktad›rlar. Toplumsal yaflam›n ekonomik, politik, kültürel,
sosyal alanlar›nda faaliyet gösteren bu örgütlerin birbirinden ol-
dukça farkl› amaçlar› vard›r. Söz konusu örgütlerin bir k›sm›n›n
faaliyet ve etkinlikleri e¤itim, kültür, sanat, din, sosyal hizmet,
ekonomik ve mesleki dayan›flma, sosyal dayan›flma (hay›rse-
verlik), hemfleri dayan›flmas›, flehir kulübü, sa¤l›k, spor, hobi,
bilim-araflt›rma gibi amaçlara yöneliktir. Bu amaçlar genellikle
sivil toplum örgütünü oluflturan bireylerin ortak ç›karlar›n› yan-
s›t›r. Ancak bir k›s›m sivil toplum örgütleri ise; gençlik, kad›n ve
çocuk haklar›, insan haklar›, çevre haklar› (sorunlar›) gibi ço¤u
zaman o sivil toplum örgütünü oluflturan bireylere ait olmayan
toplumsal bir davan›n savunuculu¤una yönelik olabilir. Hak ör-
gütleri olarak isimlendirdi¤imiz bu oluflumlar, sivil toplum ala-
n› içinde, özellikle insan haklar›n›n›n çeflitli kategorilerine yö-
nelik olarak etkinlik gösterirler. Hak örgütlerine kimi zaman
toplumsal dava avukatl›¤› yapan örgütler ya da savunuculuk ör-
gütleri ismi de verilir. "Toplumsal bir davan›n avukatl›¤›na so-
yunmak, baflka bir deyiflle toplumsal dava savunuculu¤u kavra-
m›, benzer kifli veya gruplar›n, kamu politikalar›nda sistematik
ve bar›flç›l de¤iflimler gerçeklefltirmeye yönelik olarak sergile-
dikleri tavr› ve yürüttükleri faaliyeti ifade eder" (Biricik ve Akay,
2003: 1). Helsinki Yurttafllar Derne¤i taraf›ndan haz›rlanm›fl
olan broflürde farkl› alanlardaki savunuculuk faaliyetleri 6 ana
bafll›k alt›nda toplanm›flt›r. Bunlar (2003: 1-2): 

1. Sivil toplum örgütleri taraf›ndan yürütülen, amac› dezavan-
tajl› durumdaki gruplara do¤rudan kendi seslerini yükseltmele-
rini ve davalar›n› savunmalar›n› sa¤layacak donan›m› kazand›r-
mak olan Yurttafl Merkezli Savunuculuk,
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bir topluluk olarak sivil toplum örgütlerinin ortak de¤erler etra-
f›nda toplanm›fl bireylerden olufltu¤unu söyleyebiliriz. 

Sivil toplum örgütlerinin çal›flma ölçe¤i kurulufl amaçlar›na
ba¤l› olarak yerel, ulusal ve /veya uluslararas› ölçekte olabilir.
Faaliyetlerinin ölçe¤i ne olursa olsun sivil toplum örgütlerinin
toplumsal yaflamdaki önem ve etkinliklerinin özellikle 1990'l›
y›llardan bafllayarak yeniden canland›¤›n› söyleyebiliriz. Sivil
toplum etkinliklerindeki canlanman›n medyaya ne ölçüde yan-
s›d›¤›, sivil toplum örgütlerinin gündelik haberler içinde kendi-
ne ne kadar yer bulabildi¤i, sivil toplum örgütünün faaliyetle-
riyle ilgili toplumsal gruplara ulaflmada, onlar› taraftar /gönül-
lü /üye olarak kazanmada ne ölçüde baflar›l› olduklar› ise bir
soru iflareti olarak ortada durmaktad›r. Sivil toplum örgütleri ile
etkinliklerinin yönelik oldu¤u hedef gruplar ve medya aras›nda-
ki iliflkiler karfl›l›kl› anlay›fl ve tan›ma temeline oturmad›kça, or-
tak bir dil gelifltirilemedi¤i sürece sivil toplum örgütlerinin ka-
muoyu nezdindeki tan›n›rl›k ve itibar› da zay›f olacakt›r. 

Bu yaz›n›n (sunumun) amac›; hak örgütleri temelinde, sivil top-
lum alan›nda gözlenen canlanman›n kamu politikalar› üzerin-
de genifl çapl› etki yaratabilmesi, STK'lar›n toplumsal bir dönü-
flüm ve de¤iflim arac› halini alabilmesi için ihtiyaç duyduklar›
halkla iliflkiler ve medya iliflkilerinin genel çerçevesi hakk›nda
bilgi vermektir. Türkiye'deki mevcut güçlü devlet-zay›f toplum
yap›lanmas›n›n haklar ve özgürlükler alan›nda ortaya ç›kard›¤›
sonuçlar›n demokratikleflme aç›s›ndan do¤urdu¤u olumsuzluk-
lar›n ortadan kald›r›lmas›nda, stratejik iletiflim planlar› çerçeve-
sinde gerçeklefltirilecek halkla iliflkiler ve medya iliflkilerinin et-
kili olabilece¤ine inan›yoruz. Bilinçli iletiflim/halkla iliflkiler
uygulamalar› ve medya ile kurulacak sa¤l›kl› iliflkiler –özellik-
le– hak örgütleriyle ilgili olumsuz önyarg›lar›n ortadan kald›r›l-
mas›nda etkili birer araç olabilirler. Önemli olan bu araçlardan
yararlanmay› bilmektir.
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rar alma süreçlerine yurttafl kat›l›m›n›n art›r›lmas›, muhalif kim-
liklere kamuoyu nezdinde meflruiyet kazand›r›lmas›, farkl› top-
lumsal gruplar›n haklar› ve talepleri konusunda kamuoyunun
fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas›d›r. 

‹smi ister savunuculuk yapan örgütler, isterse toplumsal dava
avukatl›¤› olsun, genel olarak hak örgütlerini di¤er sivil toplum
örgütlerinden ay›ran temel nitelikler, bu örgütlerin kamuoyun-
da farkl› de¤erlendirmelere tâbi tutulmas›na yol açan faktörler,
insan haklar› alan›n›n do¤as›ndan kaynaklan›r.

• ‹nsan haklar›, insan varl›¤›n›n temeli ile ilgili olan, onu her
türlü tehdide karfl› koruyan bir normdur. Devlet-birey aras›nda
bir öncelik tercihi yapmak gerekirse, insan haklar› yaklafl›m› bi-
reyi ve haklar›n› öncelikli k›lar. 

• Ulusal insan haklar› devlet ile yurttafllar› aras›nda bir sözlefl-
me ya da anlaflman›n parças› olarak görülebilir. Ço¤u zaman
anayasalarla genel çerçevesinin çizildi¤i kabul edilen ulusal in-
san haklar› ayn› zamanda uluslararas› alanda da çeflitli kurum-
lar ve sözleflmelerle güvence alt›na al›nm›flt›r. Dolay›s›yla dev-
let-yurttafl iliflkisinde devletten yurttafllar›na yönelecek herhan-
gi bir insan haklar› tehdidine karfl› yurttafllar› koruyan uluslara-
ras› kurumlar ve sözleflmeler vard›r (Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-
kemesi, ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi vb.).

• ‹nsan haklar›, devlet gücünü s›n›rlar; bireyi, devlet karfl›s›nda
kimi hak ve yetkilerle donatarak nesne olmaktan kurtar›r, onu
özne durumuna sokar. Dolay›s›yla, insan haklar›n› korumaya
yönelik her türlü giriflim asl›nda do¤rudan do¤ruya devletin ik-
tidar alan›na müdahale eder. 

• ‹nsan haklar› temelde, ulusal düzeyde devletin bireysel hak
ve özgürlükleri tan›mas›, teflviki ve korumas› sorunuyla (veya
yükümlülü¤üyle) ilgilidir. Bir baflka ifadeyle, insan haklar›n›n
korunmas› do¤rudan do¤ruya devletin sorumlulu¤undad›r. 

HAK ÖRGÜTLER‹ VE HALKLA ‹L‹fiK‹LER • 37

2. Genellikle uluslararas› örgütler taraf›ndan yürütülen, amac›
baflta yoksullar ve d›fllanan/marjinal gruplar olmak üzere, do¤-
rudan insan hayat›n› etkileyen konular etraf›nda siyasal bask›
oluflturmak olan Sosyal Adalet Savunuculu¤u,

3. Ulusal ve uluslararas› sivil toplum örgütleri taraf›ndan yürü-
tülen, temel amac›, ulusal ve uluslararas› politikalarda dezavan-
tajl› konumda bulunan gruplar› görünür k›lmak ve yurttafllar
aras›nda tam bir eflitli¤i hayata geçirmek amac›yla, politikalar›n
oluflturulmas› sürecinde çeflitlilik ve farkl›l›klar›n göz önüne
al›nmas›n› sa¤lamak olan D›fllanmaya Karfl› Savunuculuk,

4. Sivil toplum örgütleri taraf›ndan yürütülen, temel amac› sivil
toplum gruplar›n› politikalar›n belirlenmesi sürecine dahil ede-
rek, karar alma mekanizmalar›n› daha kat›l›mc› hale getirmek,
kamusal alan›n ve yurttafll›¤›n kapsam›n› geniflletmek olan Ka-
t›l›mc› Savunuculuk faaliyetleri, 

5. Tekil olarak sivil toplum örgütleri ve flemsiye sivil toplum ör-
gütleri taraf›ndan yürütülen, amac›, belli bir siyasi gündem ve
hedef üzerinde yo¤unlaflarak, kamu politikalar›nda somut bir
de¤iflim yaratmak olan Politika Savunuculu¤u faaliyetleri, 

6. Güçlü sivil toplum örgütlerinin yan› s›ra lobi ve halkla iliflki-
ler alanlar›nda çal›flan profesyoneller, medya uzmanlar›, kamu-
oyu araflt›rmac›lar› ve gerekli mali kaynaklara sahip gruplar ta-
raf›ndan yürütülen, genel amac› genifl ölçekli kampanya ve lo-
bi faaliyetleri yoluyla sosyal ve siyasi politikalarda de¤iflim için
kaynak ve bask› yaratmak olan Toplumsal Yarar Merkezli Savu-
nuculuk faaliyetleridir.

Toplumsal dava savunuculu¤u yapan sivil toplum örgütlerinin
etkinlikleriyle hak örgütlerinin etkinlik alanlar›n›n pek çok nok-
tada kesiflti¤ini söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Bu ortak noktalar
aras›nda ilk akla gelenleri, siyasal fliddet ve bask›n›n azalt›lma-
s›, yurttafllar›n bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, politik ka-
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porlama faaliyetlerinin devletler üzerindeki etkinliklerinin art-
mas›n›n kuflkusuz pay› büyüktür. Bir baflka ifadeyle, ulusal ve
global ölçekte insan haklar›n›n çeflitli kategorileriyle ilgilenen
örgütlerin say›ca artmas›, söz konusu örgütlerin izleme/raporla-
ma faaliyetleri nedeniyle devlet üzerinde bir bask› grubu haline
gelmeleri ve örgütlerin yay›mlad›klar› bilgi, belge, dökümanlar-
la bas›n›n ilgi oda¤› haline gelmeleri insan haklar›na iliflkin ulu-
sal ve global kamusal gündemin oluflmas›nda etkili olmufltur.
Ne var ki Türkiye örne¤inde bahsetti¤imiz ilgi art›fl› henüz ne
medyada ne de kamusal gündemde hak örgütlerinin olumsuz
imaj›n›n tam olarak olumluya dönüflmesini sa¤layamam›flt›r.
Olumsuz imaj›n temel bileflenleri devlet karfl›tl›¤›ndan devlet
düflmanl›¤›na uzanan bir çizgide de¤iflmektedir. ‹maj› olumlu
imaja döndürebilmek için s›n›rs›z ve bask›c› bir iktidar karfl›s›n-
da bireyi ve bireyin temel haklar›n› koruyan örgüt nosyonunun
yayg›nlaflt›r›lmas› gerekir. Hak örgütlerinin sivil toplum alan›n-
daki di¤er örgütlenmeler kadar meflru oldu¤u, amaçlar› aç›s›n-
dan tüm toplumu ilgilendiren genel yarar-kamusal ç›kar odakl›
oldu¤u kitlelere anlat›lmal›d›r.

Hak örgütlerinin kendilerini ve meflruluklar›n› güçlendirebil-
mek, kamusal karar alma sürecinde daha etkili olabilmek, ken-
dilerini hedef toplumsal gruplara anlatarak üye/gönüllü / taraf-
tar potansiyelini artr›rabilmek için iletiflim, halkla iliflkiler etkin-
likleri ve medya iliflkileri önemli birer araçt›r. Bugüne dek ge-
nellikle pazarlama ve iflletme kavramlar›, çal›flmalar›, araflt›r-
malar› çerçevesinde gelifltirilen metotlar›n sivil toplum örgütle-
ri ve hak örgütleri aç›s›ndan kendi terminolojisinin oluflturul-
mas› gerekti¤i aç›kt›r.
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‹nsan haklar›n›n do¤as›ndaki uzlaflmaz çeliflki devleti ortada bir
yerde konumland›r›r. ‹nsan haklar› bir yandan ço¤unlukla dev-
lete karfl› ileri sürülen haklar iken, bu haklar›n korunmas›n›n so-
rumlulu¤u da devlete b›rak›lm›flt›r. Hak örgütleri bahsetti¤imiz
devlet-toplum ayr›flmas›n›n s›n›rlar›nda mücadelelerini yürütür-
ler. Bu nedenle ister istemez edindikleri devlete karfl› muhalif
olma karakteri onlar› devlet gözünde flüpheyle yaklafl›lan birer
örgüt haline getirmekte ve faaliyetlerinin s›kl›kla yasaklanmas›-
na yol açmaktad›r. Hak örgütlerinin yürüttükleri mücadele sü-
recinde savunduklar› kad›n haklar›, çocuk haklar›, çevre hakla-
r›, düflünce-ifade özgürlü¤ü gibi çeflitli insan haklar› kategorile-
rinde yerlefltirmeye çal›flt›klar› uluslararas› standartlar ço¤u za-
man görmezden gelinmekte, devlet karfl›t› faaliyetler olarak gö-
rülmektedir. Bunlara ba¤l› olarak, gerek toplumsal hayatta, ge-
rekse siyasal hayatta en fazla d›fllanan sivil toplum örgütleri hak
örgütleri haline gelmektedir.

Güçlü devlet-zay›f toplum yap›lanmas›n›n egemen oldu¤u Tür-
kiye örne¤inde, hak örgütlerinin devlet karfl›s›nda bireyin hakla-
r›n› savunan do¤as› nedeniyle muhaliflikten devlet düflmanl›¤›-
na ve kimi zaman hainli¤e uzanan bir yelpazede oldukça farkl›
flekillerde tan›mlanmas›na ve alg›lanmas›na yol açmaktad›r. Söz
konusu alg›ya ba¤l› olarak, genel geçer toplumsal alg› ve ana
ak›m medyada hak örgütlerinin meflruiyeti ve temsiliyeti olduk-
ça zay›ft›r. Temsil imkân› buldu¤unda da genellikle olumsuz bir
imajla temsil edildiklerini söyleyebiliriz. 

Medyada hak örgütlerinin ve etkinliklerinin haberleri eskisine
oranla artmakla birlikte, bunun yeterli olmad›¤›n› girifl yaz›m›z-
da belirtmifltik. Medyan›n hak örgütlerine ve etkinliklerine olan
ilgisinin art›fl›nda uluslararas› alanda insan haklar› konusunda
kaydedilen geliflmelerin, devletleri yükümlülük alt›na sokan ye-
ni uluslararas› sözleflmelerin, uluslararas› (global) sivil toplum
örgütlerinin ve ulus-afl›r› insan haklar› örgütlerinin izleme ve ra-
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mas› /benimsetilmesi hedeflenirken, di¤er yandan da önceden
belirlenmifl bir amaca ulaflmak için taraftar /destek sa¤lamak
hedeflenir.

fiekil 1: Sivil Toplum Örgütleri ve ‹letiflim Çevresi

Sivil toplum örgütünün çevresiyle olan iliflkilerini modellendi-
rebilmek için onun iletiflim içinde oldu¤u gruplar› ve kurumla-
r› gözden geçirmemiz gerekir. fiekil 1'i inceledi¤imizde, sivil
toplum örgütlerinin iletiflim çevresi içinde sivil toplum alan›n-
dan halka, bakanl›klardan siyasal partilere, yerel yönetimlerden
yerel /ulusal medyaya, düzenleyici kurumlardan potansiyel or-
taklara, sivil toplum örgütlerine fon ve destek sa¤layan örgütler-
den üye/gönüllü ve taraftarlara uzanan oldukça genifl bir yel-
pazeye da¤›lm›fl çeflitli kurum, kurulufl ve bireyler bulunmakta-
d›r. Bunlar›n her biri ayn› zamanda bir sivil toplum örgütünün
iletiflim/halkla iliflkiler etkinliklerinin hedef kitle grubu olarak
da de¤erlendirilebilir. Sivil toplum örgütlerinin yürütecekleri
iletiflim etkinli¤inin baflar›s› her fleyden önce söz konusu hedef
kitle gruplar›na ulaflabilmesiyle do¤ru orant›l›d›r. Bir baflka ifa-
deyle, bu gruplara mesajlar do¤ru bir flekilde ulaflt›r›labildi¤i
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HHaakk öörrggüüttlleerrii vvee iilleettiiflfliimm

Amaçlar› ve faaliyetlerinin alansal ölçe¤i ne olursa olsun sivil
toplumun üç hali oldu¤u söylenir: Birinci hal, devletin vesaye-
ti alt›nda olmayan özgür dernek ve topluluklar›n bulunmas›d›r.
‹kinci hal, bu dernek ve topluluklar arac›l›¤›yla toplumun ken-
dini yap›land›rabilmesi ve eylemlerini koordine edebilmesi ha-
lidir. Üçüncü hal ise, ilk ikisine ek olarak bu örgütlerin devlet
politikas›n› önemli ölçüde belirleyebildi¤i ve etkileyebildi¤i
haldir (Taylor, 1990: 98). Birinci haldeki sivil toplum kurumsal
varl›k olarak kendini var etme çabas› içindeki ilk aflamay› ifade
ediyor. Bu aflamada sivil toplum pasif bir varl›k olarak de¤erlen-
dirilebilir. ‹kinci hal yavafl yavafl sivil toplum alan›ndaki örgüt-
lerin kendini yap›land›rd›¤›, eylemlerini koordine edebildi¤i,
alan›ndaki di¤er ulusal /uluslararas› benzer örgütlerle iflbirli¤ine
yöneldi¤i bir aflamad›r. Bu aflamada etkinlik düzeyi pasiften bir
üst aflamaya geçse de, etkinlik alan› halen kendi örgütü ve ya-
k›n çevresi ile k›s›tl›d›r. Sivil toplumun üçüncü hali etkinlik dü-
zeyinin devlet ve kamu politikalar› alan›na do¤ru geniflledi¤i
bir aflamay› belirtiyor. Hak örgütleri aç›s›ndan düflünüldü¤ün-
de, üçüncü aflamaya eriflebilmek için, örgütün kamusal alanda-
ki meflrulu¤unun toplumun genifl kesimleri taraf›ndan kabul
edilmesi, çeflitli kamu kurumlar›-birimleri taraf›ndan bir partner
(ortak) olarak çeflitli süreçlere dahil edilmesi gerekir. Hak örgüt-
lerinin, karar al›c›lar›n dikkate alaca¤›, haz›rlad›¤› araflt›rma ve
raporlar›n karar alma sürecinde etkili oldu¤u üçüncü aflamaya
eriflmesinin yolu güçlü bir kamuoyu iliflkileri kurmaktan geçi-
yor. Tam da bu noktada iletiflim planlamas›, halkla iliflkiler et-
kinlikleri ve medya iliflkilerinin önemi devreye giriyor. 

Hak örgütlerinin iletiflim etkinlikleri, halkla iliflkiler, faaliyetle-
ri /uygulamalar› ve medya iliflkileri asl›nda bütünsel bir kamu-
oyu iliflkileri olarak yorumlanabilir. Söz konusu etkinlikler ara-
c›l›¤›yla bir yandan hedef kitlede istenen yeni fikirlerin yarat›l-
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cil hedef kitle gruplar› ise sivil toplum örgütünü destekleyecek
toplumsal gruplard›r. Söz konusu stratejik noktalar› ve hedef kit-
le gruplar›n› dikkate alarak yap›lacak bir planlama eldeki kay-
naklar›n etkin kullan›m›n› sa¤layacakt›r. Stratejik bir planlama
yap›lmamas› halinde önemli iletiflim f›rsatlar› kaç›r›labilecek,
hak örgütü kamusal gündem üzerinde etkili olamayacak, dola-
y›s›yla etkinlikleri sorun ortaya ç›kmadan onu kamuoyuna tafl›-
yan, gündeme gelmesini sa¤layan öncü faaliyetler olmaktan
çok, kamuoyu nezdinde tepkisel gösteriler olarak alg›lanacak-
t›r. Ayr›ca stratejik bir iletiflim plan› sivil toplum örgütlerinin da-
ha iyi medya planlar› gelifltirmesine de yard›mc› olacakt›r (www.
impacs.org). Hak örgütleri aç›s›ndan stratejik iletiflim planlama-
s›, örgütlerin elinde zaten k›s›tl› olan maddi ve befleri kaynakla-
r›n etkin kullan›m›n› sa¤layacak en k›sa yoldur.

Genel iletiflim modelini dikkate ald›¤›m›zda, en basit anlam›y-
la iletiflim bir kaynak taraf›ndan oluflturulmufl mesajlar›n hedef
gruplara do¤ru bir iletiflim arac› arac›l›¤›yla iletilmesi sürecidir.
Stratejik bir iletiflim plan›; geri besleme süreci de dahil olmak
üzere, mesaj oluflturulmas›ndan, hedef kitle belirlemeye, kulla-
n›lacak arac›n seçilmesinden sonuçlar›n de¤erlendirilmesine
kadar uzun vadeli ve kapsaml› faaliyetler içermektedir. Hak ör-
gütleri aç›s›ndan konuya yaklaflt›¤›m›zda, stratejik bir iletiflim
plan›n›n birinci hedefi medyada salt isim olarak yer almak de-
¤ildir. E¤itim seminerlerimize kat›lan hak örgütü temsilcilerinin
en fazla yak›nd›klar› konu medyan›n kendilerine salt bir isim,
haber olarak yer vermeleri, ancak ismin ya da haberin arka pla-
n›ndaki düflüncenin tam olarak aktar›lmamas› olmufltur. Hak
örgütü temsilcilerinin dile getirmifl olduklar› s›k›nt› örgütün fi-
kirlerinin hedef kitle gruplar›na eksiksiz aktar›lmas›, örgütün
hangi konuyla, neden, nas›l ilgilendi¤inin ve konuya iliflkin et-
kinliklerinin neler oldu¤unun iletilmesi konusunda yaflanan bir
s›k›nt›d›r. Ergun Gümrah ve Sinan Gökçen'in sunumlar›nda stra-
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takdirde hedeflenen amaçlara ulaflmak kolaylaflacakt›r. ‹letiflim
çevresi içinde yer alan hedef gruplardaki haberdar olma oran›
ve fark›ndal›k düzeyi artt›kça, sivil toplum örgütlerinin bekledi-
¤i deste¤i almas› kolaylaflacakt›r. 

fiekil 2: Sivil toplum örgütleri ve çevresiyle iletiflimde
sekiz stratejik nokta

Pek çok sivil toplum örgütü iletiflim sürecinin planlanmas› söz
konusu oldu¤unda s›n›rl› zaman ve kaynak sorunuyla yüz yüze
gelir. Bu nedenle ancak, stratejik bir iletiflim plan› eldeki kay-
naklar›n belirlenecek en önemli hedeflere ve önceliklere yöne-
lik olarak çok daha etkin kullan›lmas›na yard›mc› olabilecektir
(www.impacs.org). Yukar›daki fiekil 2 sivil toplum örgütlerinin
iletiflim planlar›nda dikkate almas› gereken 8 stratejik noktay›
göstermektedir. Her sivil toplum örgütünün planlamak istedi¤i
etkinlikleri aç›s›ndan çevredeki stratejik noktalar› gözden geçir-
mesi ve öncelikle etkilemek istedi¤i hedef kitle listesini ç›kar-
mas› gerekir. Bunu yaparken birincil ve ikincil öncelikli hedef
kitle listesi haz›rlamal›d›r. Birincil hedef kitle gruplar› genellik-
le fikir de¤iflikli¤i yarat›lmak istenen toplumsal gruplard›r, ikin-
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Kamusal sorunlar›n yaflam döngüsü modelinde dört aflama göz-
lenir. ‹lk aflama sorunun ortaya ç›kt›¤› ve paylafl›mc›lar›n ilgi dü-
zeyinin en yüksek oldu¤u döneme denk gelir. Bu aflamada hak
örgütlerinin birincil amac› paylafl›mc›lar›n görüfllerinde bir de-
¤iflim yaratmakt›r. Bu aflamada sorundan haberdar olanlar›n sa-
y›s› oldukça az oldu¤u için sorunun yönetimiyle ilgili kampan-
yac›l›k faaliyetleri en yüksek düzeydedir. ‹mza kampanyalar›n-
dan, bas›n toplant›lar›na ve sivil itaatsizlik eylemlerine uzanan
oldukça genifl bir yelpazedeki eylemlerle taraftar toplanmaya,
kamuoyu bilinçlendirilmeye çal›fl›l›r. ‹kinci aflama politik eyle-
me geçifl aflamas›d›r. Politik eylem aflamas›nda soruna iliflkin
kamuoyu ilgisinin artmaya bafllad›¤›n›, kampanyac›l›k faaliyet-
lerinin ise biraz azald›¤›n› gözlüyoruz. Politik eylem aflamas›n-
da lobi faaliyetlerinden ve medyadan genifl ölçüde yararlan›l›r.
Üçüncü aflama resmi hükümet eylemi aflamas› olup, hak örgüt-
lerinin sorunun yönetimiyle ilgili kampanyalar›n›n merkezinde
hükümet /kamu karar alma mercileri vard›r. Bu aflamada faali-
yetler büyük ölçüde karar alma sürecini etkilemeye yönelik fa-
aliyetler olup, kamunun ilgisinin nispeten düflmeye bafllad›¤›
gözlenir. Kamusal sorunlar›n yaflam döngüsündeki son aflama
yasal uygulamalar sürecini kaps›yor. Her ne kadar hak örgütleri
karar alma aflamas›nda bask› ve lobi faaliyetlerini art›rm›fl olsa
da, ortaya ç›kan kurallar›n uygulanmas› sürecinde de aksakl›k-
lar ortaya ç›kabilir. Yasal uygulama aflamas›nda hak örgütlerinin
etkinlikleri genifl halk kesimleri taraf›ndan desteklenen kampan-
yalar olmaktan ziyade, bas›n toplant›lar› ve kamuyu uygulama-
daki aksakl›klar konusunda bilgilendirme fleklinde geçer. Soru-
nun yönetilmesi düzeyi düfler. Bu süreçte baz› destekçi, payla-
fl›mc› örgütlerin destekleri de azalabilir. Ancak yasal uygulama-
lar aflamas›nda ortaya yeni sorunlar›n ç›kmas› halinde yaflam
döngüsünde bir parça yükselme ve sorunun çözülmesi yönün-
deki çabalar›n art›fl› gözlenebilir. 
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tejik iletiflim planlamas› ve aflamalar›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi ve
örnek kampanya kitab›m›zda yer ald›¤› için bu konuya daha
fazla girilmeyecektir. Benim burada odaklanmak istedi¤im ko-
nu, hak örgütlerinin öznel çal›flma alanlar› olan kamusal sorun-
lar›n kamuoyuna tafl›nmas› sürecidir. 

KKaammuussaall ssoorruunnllaarr››nn yyaaflflaamm ddöönnggüüssüü

Hak örgütlerinin yürüttü¤ü/yürütece¤i iletiflim faaliyetlerinin
etkin ve stratejik bir flekilde planlanabilmesi için amaçlar›n
do¤ru olarak ortaya konulmas› ve hedef kitlenin do¤ru tan›m-
lanmas› kadar, ilgilendikleri konunun öznelli¤inin ve do¤as›n›n
da iyi belirlenmesi gerekir. Hak örgütleri, yaz›m›z›n önceki k›-
s›mlar›nda da belirtti¤imiz üzere kamusal sorunlarla ilgilenirler.
Hak örgütlerinin iletiflim stratejilerindeki öncelikli hedeflerinin
kamusal sorunlar› kamusal tart›flmaya açmayla ilgili bu ön ka-
bulünden hareketle, söz konusu iletiflim sürecinin nas›l iflleye-
ce¤ini afla¤›daki flekil üzerinden inceleyebiliriz.

fiekil 3: Kamusal Sorunlar›n Yaflam Döngüsü 
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"Halkla iliflkilerde aranan sonuçlar genellikle bilinirli¤in art-
mas›, tutumsal de¤ifliklikler veya en son olarak davran›flsal de-
¤ifliklikler" yaratabilmektir (Aydede, 2002: 56-7). Dolay›s›yla
halkla ‹liflkiler kavram›n› genifl okur, dinleyici, izleyici kitlele-
riyle iletiflim kurma stratejilerinin genifl bir yelpazesi olarak dü-
flünmeliyiz.

Halkla iliflkiler, medya ile iliflkiler, kamusal enformasyon ve
benzeri terimler asl›nda bizim as›l kullanaca¤›m›z araç olan kit-
le iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla özel bir mesaja dayal› iletiflim sü-
recini tan›mlar. Söz konusu etkinliklerin temel amac›; daha ön-
ce de belirtti¤imiz gibi halkta veya belirli bir hedef kitlede bir
düflünce/ fikir yaratma ve/veya de¤ifltirmek olabilece¤i gibi,
kitleye kamusal yarar› oldu¤u düflünülen konularla ilgili bilgi
vermek, onlar› etkilemek de olabilir.

Hak örgütleri aç›s›ndan halkla iliflkiler faaliyetlerinin bafllang›ç
noktas› SWOT analizinin yap›lmas›d›r. Stratejik planlama araç-
lar›ndan biri olarak SWOT analizi bir örgütün kendisini ve ka-
pasitesini tan›mas›n›n en kolay yollar›ndand›r. Hak örgütleri bu
analizi hem kendilerine hem de uygulamak istedikleri projele-
re yönelik yapabilirler. SWOT analizinin esas› örgütün/projenin
kendi bünyesinde tafl›d›¤› unsurlar›n güçlü (Strengths) ve zay›f
(Weaknesses) yanlar, f›rsatlar (Opportunities) ve tehditler (Thre-
ats) eksenleri çerçevesinde analiz edilmesine dayan›r. Söz ko-
nusu analizle içsel kapasitenin ortaya konulmas› örgüt veya pro-
jenin flimdiki durumunun tan›mlanmas›n› sa¤lar. Varolan kay-
naklar›n belirlenmesi ve mevcut kaynaklar›n yönlendirilece¤i
amaçlar›n belirlenmesine imkân tan›r (Start ve Hovland, 2004).
Ancak bu türden bir analiz yap›ld›ktan sonra güçlü bir iletiflim
stratejisi belirlenebilir.

Örgütlü halkla iliflkiler için bafllang›ç noktas› örgüt-içi halkla
iliflkilerdir. Örgütün kendi amaçlar›n›, vizyonunu, misyonunu,
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Yukar›daki flematik çerçeveye göre, hak örgütlerinin iletiflim ve
halkla iliflkiler kampanyalar›nda kamusal sorunlar›n yaflam dön-
güsünü dikkate alan bir yaklafl›mla planlama yapmalar› gerekir.
Hak örgütlerinin toplumsal sorunlar›n kamusal tart›flmaya aç›l-
mas› sürecinin ilk ad›m› sorunun tan›mlanmas›d›r. Sorunun do¤-
ru tan›mlanmas›, soruna iliflkin oluflturulacak mesajlar›n do¤ru
üretilmesini sa¤layacakt›r. Sorunun do¤ru tan›mlanabilmesi için
kapsaml› bir araflt›rma süreciyle sorunun do¤ru analiz edilmesi
gerekir. Sorunun analizi aflamas›nda hak örgütlerinin en az ya-
rarland›klar› kurulufllar ne yaz›k ki üniversitelerdir. E¤er, üniver-
sitelerde daha önceden yap›lm›fl olan araflt›rmalar varsa, bu
araflt›rmalar›n bulgular› hak örgütlerinin sorunu do¤ru tan›mla-
yarak analiz etmelerini sa¤lar.

Sorunun analizi, hak örgütünün amaçlar› aç›s›ndan öncelikle-
rin belirlenmesine hizmet eder. Eldeki kaynaklar›n etkin kulla-
n›labilmesi için söz konusu önceliklerin do¤ru belirlenmifl ol-
mas› gerekir. Bir baflka ifadeyle tercih edilecek strateji tamamen
bu öncelikler üzerine odaklanacakt›r. Uygulamaya geçmeden
önceki son aflama program oluflturulmas›d›r. Bu aflamada daha
önce bahsetti¤imiz stratejik iletiflim plan› çerçevesinde bir uy-
gulama program› oluflturulur ve uygulamaya geçilir. Toplumsal
sorunlar›n kamusal müzakereye aç›lmas› sürecinde stratejik ile-
tiflim plan›n›n uygulanmas›n›n ard›ndan sonuçlar al›n›r. Elde
edilen sonuçlara göre bir performans de¤erlendirilmesinin ya-
p›lmas› gerekir. 

HHaakk öörrggüüttlleerrii vvee hhaallkkllaa iilliiflflkkiilleerr

Hak örgütleri aç›s›ndan halkla iliflkiler faaliyetlerinden temel
beklenti, gazetelerde yer alma say›s›n›n artmas›, bir organizas-
yon düzenlemek ya da posta vb. yollarla hedef kitleye mesaj
iletmek ya da bir sponsorluk anlaflmas› imzalamak de¤ildir.
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malar›n›n yap›lmas› halinde sizin ne oldu¤unuzla aynadaki
yans›man›z ve ne olmak istedi¤iniz aras›ndaki aç›klar›n saptan-
mas›na yard›mc› olacakt›r. Kimlik ve imaj çal›flmalar› halkla
iliflkiler ve iletiflim faaliyetlerinin daha sa¤lam bir temele otur-
tulmas›n›, hedef kitleyle daha sa¤l›kl›, samimi ve uzun süreli
iliflkilerin kurulmas›n› sa¤layacakt›r. 

Örgüt-d›fl› halkla iliflkiler faaliyetlerinin bir baflka önemli aya¤›,
hak örgütünün içinde bulundu¤u sivil toplum ortam›n›, siyasal,
hukuki, ekonomik yap›y› analiz etmeye dayan›r. Örgütün ken-
dine uygulad›¤› SWOT analizini sivil, siyasal ortam› analizde de
kullanmas› önerilebilir. Ortam analizi, hak örgütlerinin paydafl-
lar›n›, muhtemel ortaklar›n›, müttefiklerini ve muhaliflerini be-
lirlemesini sa¤lar. Böylece örgütlerin iflbirli¤i a¤lar›n› kurmalar›
ve gelifltirmeleri kolaylafl›r. 
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kaynaklar›n›, üyelerini, gönüllülerini tan›mas› hem kapasitesini
daha iyi bilmesine hem de, içeriye yönelik destek, motivasyon
ve enformasyon faaliyetlerinin planlanmas›na yard›mc› olur. Bu
sürecin tüm üyelerin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmesi gerekti¤i
aç›kt›r. 

Örgüt-içi halkla iliflkiler etkinliklerini küçük bir örnek üzerinde
stratejik amaçlar, hedef kitle, yer, mesaj, araç ve uygulanacak
strateji aç›s›ndan gözden geçirelim:

• Amaç: Bilgilendirme/destekleme/motivasyon
• Hedef Kitle: Yerel üyeler /gönüllüler
• Yer: Kentimizde, bölgemizde, Türkiye'de belirleyece¤imiz

herhangi bir yer
• Mesaj: K›sa ve basit, olumlu, yarat›c›, harekete geçirici 
• Araç: Poster, flama, bülten, gazete, e-posta listeleri, inter-

net /web, toplant›lar, bas›n aç›klamalar›, kiflisel iliflkiler 
• Strateji: Ne Zaman: Sürekli, özel tarihlerde, bir stratejiye ihti-

yaç oldu¤unda, Sorumlu Olan Kim: Halkla iliflkiler sorumlu-
su, baflkan ve yönetim kurulu veya bir üye.

Gerçeklefltirmek istedi¤imiz etkinli¤e ba¤l› olarak, yukar›daki
sorulara verilecek yan›tlar da farkl› olacakt›r. Etkinli¤imizin
amac› hedef kitlemizi, hedef kitlemizin durumu etkinlik yerimi-
zi ve zamanlama plan›m›z›, belirleyece¤imiz mesaj onu ilete-
ce¤imiz arac› büyük ölçüde belirleyecektir.

Örgüt-d›fl› halkla iliflkiler faaliyetleri ise imaj çal›flmalar› olarak
karfl›m›za ç›kar. Örgüt olarak sizin kendinizi nas›l gördü¤ünüz
ve baflkalar›n›n sizi nas›l görmesini istedi¤iniz sorular›na vere-
ce¤iniz yan›tlar di¤erleri üzerinde b›rakt›¤›n›z etkiyi ifade eden
imaja, sizin neye benzemek istedi¤iniz ve flu anda sizi di¤erle-
rinin nas›l gördü¤üne iliflkin verdi¤iniz yan›tlar ise sizin kimli-
¤inize gönderme yapar. ‹maj bir örgütün d›flsal perspektifini,
kimlik ise içsel perspektifini ortaya koyar. Kimlik ve imaj çal›fl-
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fiu anda kendinizi
nas›l görüyorsunuz?

Neye benzemek
istersiniz?

fiu anda di¤erleri
sizi nas›l görüyor?

Baflkalar›n›n sizi nas›l
görmesini istiyorsunuz?

fiekil 4: Örgüt-d›fl› halkla iliflkiler (siz ve di¤erleri) 



HHAAKK ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹ KKAAVVRRAAMMII,, KKÜÜRREESSEELLLLEEfifiMMEE
VVEE HHAALLKKLLAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR:: 
DDÜÜNNYYAADDAANN VVEE TTÜÜRRKK‹‹YYEE''DDEENN ÖÖRRNNEEKKLLEERR

Fügen U¤ur

BBaaflflllaarrkkeenn

Sivil toplum kuruluflu ve hak kuruluflu kavramlar› ile bafllamak
istiyorum. Olabildi¤ince sade tan›mlar yapmaya çal›flal›m.

Sivil toplum kurulufllar›: Gönüllü olarak bir araya gelmifl, seç-
tikleri / tespit ettikleri bir ya da birkaç sorunun çözümüne katk›-
da bulunmaya yönelik, devlet iktidar›ndan ba¤›ms›z olarak ça-
l›flan kurulufllard›r.

Hak kurulufllar›: Genel olarak insan haklar›n›n (uluslararas›
sözleflmelerle kabul edilen insan haklar›n›n) ya da belirli grup-
lar›n haklar›n›n (kad›nlar, çocuklar, eflcinseller, engelliler, tutuk-
lular /mahkûmlar, etnik vd. az›nl›klar vb.) veya baz› belirli insan
haklar›n›n (s›¤›nma hakk›, düflünce ve ifade özgürlü¤ü, din ve
vicdan özgürlü¤ü vb.) gerçeklefltirilmesine, hak ihlallerinin ön-
lenmesine yönelik çal›flan sivil toplum kurulufllar›d›r.
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SSoonnuuçç

Hak örgütlerinin stratejik iletiflim, halkla iliflkiler ve medya ilifl-
kilerini iyilefltirmeleri mutlaka kamuoyundaki görünürlüklerini
ve etkilerini art›racakt›r. Ancak baz› durumlarda söz konusu et-
kinlikler tamamland›ktan sonra dahi medya taraf›ndan dikkate
al›nmama durumu devam edebilir. Medya ilgisizli¤inin sürme-
si halinde bizim önerimiz hak örgütlerinin kendi medyalar›n›
oluflturmas›d›r. Özellikle internet gibi alternatif maliyeti olduk-
ça düflük olan yeni mecralar›n ve iletiflim teknolojilerinin kulla-
n›lmas› yoluyla medya ilgisizli¤ini bir ölçüde aflmak mümkün
olabilir. Bir bilgisayar ve modem ile sivil toplum örgütleri ken-
di ba¤›ms›z medyas›n› yaratabilir. ‹letiflimi h›zland›ran ve ucuz-
latan internet arac›l›¤›yla; daha etkin ve verimli faaliyetler ger-
çeklefltirebilir, daha h›zl› hareket edebilir, daha genifl iflbirli¤i
a¤lar›na ulaflabilir, dokümantasyon ve bilgi yönetimini kolay-
laflt›rabilir, örgüt-içi iletiflim kanallar›n› sürekli aç›k tutabilir,
uluslararas› fonlara daha rahat ulaflabilirsiniz.
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Karfl› karfl›ya kald›klar› en büyük tehdit:

Ço¤u zaman en güçlü olanlar›n, yani iktidarlar›n aya¤›na bas›-
yorlar, rahats›z ediyorlar. Hele bir de otoriter /despotik iktidar-
lar›n alt›nda yafl›yor ve çal›fl›yorlarsa, karfl› karfl›ya kald›klar›
tehdit hayati boyutlara ulaflabiliyor.

SSiivviill ttoopplluumm kkuurruulluuflflllaarr››nn››nn // hhaakk öörrggüüttlleerriinniinn 
kküürreesseell ööllççeekkttee aarrttaann eettkkiilleerrii // bbaaflflaarr››llaarr››

Sivil toplum kurulufllar›, yaklafl›k son 10-15 y›ll›k dönem içinde
hem global ölçekte, hem de Türkiye'de giderek artan bir öne-
me ve role sahip olmaya bafllad›lar. Bunda hem global ölçekte-
ki geliflmelerin, de¤iflen güç dengelerinin, hem de Türkiye aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda, yaflan›lan Avrupa Birli¤i'ne adayl›k süreci-
nin etkisi var. Sivil toplum kurulufllar›, giderek muhalif siyasi
ak›mlar›n, partilerin de yerini almaya bafllad›lar. Bu süreçte ya-
flananlar›n bir özetini yapmak gerekirse: 

Sivil toplum kurulufllar›, insan, kad›n, çocuk... haklar› alan›nda
uluslararas› düzeyde kabul gören normlar›n /standartlar›n gelifl-
tirilmesine katk›da bulundular; bu norm ve standartlar›n hükü-
metler ve uluslararas› örgütler nezdinde kabul edilmesini, söz-
leflmelere girmesini sa¤lad›lar. Sözleflmelerle kabul edilen stan-
dartlara uyulup uyulmad›¤›n›n takipçisi oldular.

Pek çok (uluslararas› çal›flan) sivil toplum örgütü hükümetler ve
uluslararas› örgütler nezdinde sayg›n, güvenilir kabul ediliyor-
lar, raporlar› dikkate al›n›yor, gözlemci /dan›flman statüsüne sa-
hipler. Özellikle Bat› kamuoyunda/medyada sayg›n, güvenilir
kabul ediliyorlar, destek buluyorlar.

A¤lar, birlikler, platformlar oluflturarak, zaten fakir olan ülke-
ler /bölgeler aleyhine olan dengenin/dengesizli¤in küresellefl-
meyle daha da bozulmas›na ve bu dengesizli¤in yol açt›¤› ih-
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Bu tan›m e¤itim, insan, kad›n ve çocuk haklar› alanlar›nda ça-
l›flan sivil toplum kurulufllar›n› kaps›yor. Tabii ki baflka alanlar-
da faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar› da var, mesela:

Düflünce kurulufllar›, kültür kurulufllar›, e¤itim kurulufllar›, semt
koruma/güzellefltirme dernekleri, çeflitli uzmanl›k alanlar›na yö-
nelik çal›flanlar (tarih, arkeoloji, mimarl›k/kent planlamas›, sa¤-
l›k vb.), hemflerilik dernekleri, kanarya sevenler dernekleri...

Tan›mlar böyle ama tabii ki kafa kar›flt›r›c› baz› fleyler de var: 

• Yasayla kurulmufl meslek örgütleri ne olacak? (Barolar, Türk
Tabipleri Birli¤i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i vb.)

• Ç›kar gruplar›n›n, mensup olduklar› gruplar›n ç›karlar›n› sa-
vunmaya yönelik oluflturdu¤u kurulufllar ne olacak? Türk Sa-
nayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i, Müstakil Sanayici ve ‹fla-
damlar› Derne¤i, Giyim Sanayicileri Derne¤i vb.)

• ‹ktidarlar›n /devlet kurulufllar›n›n kurdu¤u veya kurdurdu¤u
kurulufllar› ne olarak de¤erlendirelim?

• ‹ktidarlar›n /statükonun de¤erlerini / ideolojisini yeniden üre-
tip duran, üstelik bunu bir de gönüllü olarak yapan kurulufl-
lar da var...

Çevre kurulufllar› da hak örgütleri kapsam›na girer mi?

Sivil toplumun ne oldu¤una iliflkin sorular›n ucu aç›k b›rak›l-
m›fl. Biraz doldurulmaya ihtiyac› var gibi görünüyor. 

HHaakk // ‹‹nnssaann hhaakkllaarr›› kkuurruulluuflflllaarr››nn››nn oorrttaakk ggüüççlleerrii vvee ssoorruunnllaarr››

En güçlü olduklar› nokta::

Hak/ insan haklar› kurulufllar› herkes taraf›ndan kabul edilmifl
olan insan haklar›n›n gerçekleflmesi için, yani tart›flmas›z iyi bir
amaç için mücadele ediyorlar.
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Tüm bu geliflmelerin sonucunda da sivil örgütler / insan haklar›
örgütleri Bat›l› iktidarlar›n /uluslararas› örgütlerin öncelikli, say-
g›n, güvenilir muhataplar› haline geldiler. Genellikle onlar›n sö-
züne, de¤erlendirmelerine o ülkelerin hükümetlerinden daha
fazla güveniliyor.

SSiivviill ttoopplluumm kkuurruulluuflflllaarr››nnaa // hhaakk öörrggüüttlleerriinnee 
yyöönneellttiilleenn eelleeflflttiirriilleerr

Küresel ölçekte sivil toplum kurulufllar›n› / insan haklar› örgütle-
rini dinleyen/ takdir eden/muhatap kabul eden/destekleyenler
artt›¤› gibi –çeflitli nedenler ve amaçlarla– elefltirenler de art›-
yor. Bu elefltiriler flu noktalarda yo¤unlafl›yor:

• STK'lar›n mali kaynaklar› yeterince saydam de¤il. 

• Pek ço¤u Bat›l› hükümetlerden fon al›yor ve onlar›n "ajanla-
r›" olarak alg›lan›yor.

• Pek çok büyük STK birer "flirkete" dönüflmüfl durumda. En bü-
yük özellikleri "kâr amac› gütmemek" olmas›na ra¤men içlerin-
de fon oluflturmak amac›yla ticari faaliyetlere giriflenler var. Bu
ticari faaliyetler sonucunda ister istemez "ç›kar çat›flmas›" yafl›-
yorlar, bu faaliyetler s›ras›nda ne kadar etik davrand›klar› da
belli de¤il...

• Büyük STK'lar yine büyük, hantal bürokratik yap›lara sahip-
ler. Kurum içi demokrasi ifllemiyor.

• Kendilerini "iyi amaçlar için çal›flan, iyi ve fedakâr insanlar"
z›rh›n›n korumas› alt›na alm›fllar, dokunulmaz say›yorlar.

• Elemanlar› yüksek maafllarla çal›fl›yorlar. Özellikle kriz böl-
gelerinde/ fakir ülkelerde çal›fl›rlarken ayr›cal›kl› bir s›n›f›n
mensuplar› haline dönüflüyorlar.

• Hiçbiri seçilmifl de¤il, en iyi ihtimalle kendi üyelerini temsil
ediyorlar. Buna ra¤men pek çok yerde iyi kötü de olsa demok-
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lallere karfl› duyarl›l›k oluflturuyorlar, yeni taktik ve stratejiler
gelifltiriyorlar. 

Ulusal politikalara ve AB gibi siyasi birliklerin gelifltirdi¤i politi-
kalara müdahale ederek, bu politikalar›n gelifltirilme sürecinde
söz sahibi hale geldiler.

Çokuluslu flirketlerin dünya çap›ndaki ekonomik etkinlikleri s›-
ras›nda gerçeklefltirdikleri hak ihlallerine/çevre tahribat›na kar-
fl› kampanyalar yürütüyorlar /duyarl›l›k oluflturuyorlar. Kurum-
sal sosyal sorumluluk kavram›n› yerlefltirdiler, flirketler ve onla-
r›n üçüncü dünya ülkelerindeki ortaklar› /partnerleri, hükümet-
ler, sendikalar, sivil toplum kurulufllar›n›n taraf oldu¤u, ihlalleri
önlemeye ve çal›flanlar›n haklar›n›n /çevrenin korunmas›na yö-
nelik davran›fl kodlar› gelifltirilmesine katk›da bulunuyor, bun-
lar›n uygulanmas›n› izliyorlar.

Büyük sivil toplum kurulufllar› her türlü kriz / savafl /do¤al afet
yerinde önemli aktörlerden biri haline geldiler. Oralara ilk gi-
denlerin bafl›nda onlar geliyorlar. Önce insani yard›m amaçl›,
daha sonra da farkl› alanlara yönelik (e¤itim, kad›n, çocuk, med-
ya/ iletiflim, sa¤l›k) pek çok proje onlar taraf›ndan yürütülüyor.

Özellikle büyük do¤al felaketler / savafllar sonucunda ortaya ç›-
kan kriz durumlar›nda, uluslararas› ve yerel sivil toplum kuru-
lufllar› Bat›l› ülkeler ve uluslararas› örgütler taraf›ndan felaketle-
rin yafland›¤› ülkelerin siyasal iktidarlar›ndan daha güvenilir
olarak kabul ediliyorlar. Yard›m ve yeniden yap›land›rma fonla-
r› büyük ölçüde onlara aktar›l›yor. 

Bütün büyük/uluslararas› çal›flan sivil toplum/hak örgütleri
dünyan›n dört bir yan›ndaki flubeleri / irtibat ofisleri ve çeflitli
departmanlar›yla büyük organizasyonlar haline gelmifl durum-
dalar. Profesyonelce çal›fl›yorlar, öyle de olmak zorundalar.
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Bu durumda flunu söyleyebiliriz. Sivil toplum kurulufllar›, özel-
likle de hak örgütleri tüm di¤er toplumsal aktörlerden daha fazla

• Aç›k, saydam ve hesap verebilir olmak,

• Kendi içlerinde demokratik mekanizmalar kurmak ve kurum
içi demokrasiyi hayata geçirmek,

• Ald›klar› /kulland›klar› paran›n kaynaklar›n› aç›klamak ve bu
paray› alma gerekçelerini savunabilir durumda olmak,

• Tüm karar ve eylemlerinin olas› sonuçlar›n› mümkün olabil-
di¤ince kapsaml› düflünmek/öngörmeye çal›flmak ve bunlar›
savunabilecek pozisyonda olmak,

• Stratejik düflünmek, de¤iflen koflullara uygun taktikler gelifltir-
mek ve stratejilerini de bu do¤rultuda düzenli olarak gözden
geçirmek,

• Aralar›nda dayan›flmay› ve iflbirli¤ini gelifltirmek, a¤lar ve it-
tifaklar oluflturmak, ortak sorunlara ortak çözümler aramak,

• Kendi faaliyetlerini ilgilendiren tüm alanlarda uzmanlar yetifl-
tirmek ve uzmanlarla çal›flmak, alanlar›nda profesyonellefl-
mek,

• Kendi etik kurallar›n› gelifltirmek ve bunlara uymak,

• Kendilerine faaliyetlerinde yol gösteren ilke ve de¤erleri aç›k-
ça tan›mlamak ve bunlara uymak,

• Kendilerini nas›l tan›mlad›klar› ve nas›l tan›tt›klar› konular›na
önem vermek. Vizyon ve misyonlar›n› tan›mlamak ve aç›kla-
mak, kurumsal kimlik çal›flmas› yapmak, halkla iliflkiler / tan›-
t›m ve medyayla iliflkiler konular›nda stratejiler gelifltirmek,
profesyonelce davranmak zorundalar...

HAK ÖRGÜTLER‹ KAVRAMI, KÜRESELLEfiME VE HALKLA ‹L‹fiK‹LER • 57

rasi kurallar› içinde halk taraf›ndan seçilmifl siyasi iktidarlardan
daha makbul /güvenilir kabul ediliyorlar ve onlar da kendileri-
ni öyle görüyorlar. 

• Gittikleri ülkelerdeki farkl› kültürlerin özelliklerini bilmiyor-
lar, ö¤renme zahmetine katlanm›yorlar, bu özelliklere duyarl›
davranm›yorlar. 

• Hedef ve ilkelerine kitlenmifl durumdalar. Eylemlerinin yarat-
t›¤› sonuçlar› düflünmüyorlar. Örne¤in tekstil sektöründe çocuk
iflçi çal›flt›r›lmas›na karfl› kampanya yürütüyorlar, bunu engelli-
yor, söz konusu fabrikalar›n kapat›lmas›n› sa¤l›yorlar. Ama o fab-
rikalarda çal›flan çocuklar›n sonra ne olaca¤›, ailelerinin gelirle-
rinin tamamen kesilmesi sonucunda düfltükleri daha da büyük
sefaletle nas›l bafla ç›k›laca¤› konusunda çözüm üretmiyorlar. 

• Bat›l› ülkelerin hegemonik ç›karlar›na –istemeden de olsa–
hizmet ediyorlar. Bu bazen mevcut rejimlerin devrilmesine, bu
yolla Bat› yanl›s› yeni iktidarlar›n oluflturulmas›na kadar var›yor.

• Büyük uluslararas› flirketlerden ald›klar› fonlarla bu flirketle-
rin kendilerini aklamalar›na/ itibarlar›n› art›rmalar›na yard›m
ediyorlar. Varolan ve haks›z iktidar yap›lar›n›n böylece daha da
güçlenmesine/daha sofistike bir hale gelmesine katk›da bulun-
mufl oluyorlar.

NNee yyaappmmaall››......??

Tüm bunlar kafa kar›flt›r›c›...

Sivil toplum kurulufllar›n›n çal›flt›klar›, etkilemeye ve de¤ifltir-
meye u¤raflt›klar› topluluklar homojen de¤iller elbette. ‹ktidar-
lar, farkl› ç›kar gruplar›, farkl› ideolojilerin takipçileri, bunlar›n
yans›d›¤› medya kurulufllar›, bunlar›n tümü toplumun ço¤unlu-
¤unu kendi ç›karlar› ve görüflleri do¤rultusunda etkilemeye,
manipüle etmeye u¤rafl›yorlar. 
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dime tart›fl›yorum. Ama sosyal bilimlerde kesinleflmifl do¤rular
yok. Özellikle pratikte bir yanl›fl gözlemliyoruz. Sosyal sorum-
luluk projelerinin ne kadar sosyal sorumluluk ne kadar kurum-
sal sorumluluk veya ne kadar flirket ç›karlar› için yap›ld›¤› sor-
gulanabilir. Bunlar gerçekten birbirine çok girmifl kavramlar.
Bazen ne oldu¤unu hemen anlamak mümkün ama bazen de
hiç kolay de¤il bunlar› birbirinden ay›rmak, anlamak.

PPrrooppaaggaannddaa vvee hhaallkkllaa iilliiflflkkiilleerr

Halkla ‹liflkiler kavram› bize Bat›'dan gelmifl, Anglosakson bir
kültürün sonucu. Halkla ‹liflkiler, temelini propagandadan alan
bir yöntem, bir disiplin. ‹lk defa Birinci Dünya Savafl›'nda orga-
nize bir devlet propagandas› söz konusu. ‹ngiltere'de Enformas-
yon Bakanl›¤› savaflta durumu kötüye giden ‹ngiltere'ye bir
müttefik yaratma çabas› içine giriyor. Bu amaçla Amerika Birle-
flik Devletleri (ABD) entelektüellerini hedef al›yorlar. Yapt›kla-
r›nda da büyük baflar›ya ulafl›p ABD'nin Birinci Dünya Savafl›'
na girmesini sa¤l›yorlar. Yani ‹ngilizler, Amerikal› entelektüelle-
ri ikna ediyorlar ki Birinci Dünya Savafl›'na ABD girsin ve hep
beraber Almanlar› öldürsünler. Tabii bunun uzant›s› olarak da
ABD'nin içerisinde halk› ikna etmek için bir grup kuruluyor. Bi-
rinci Dünya Savafl›'ndan sonra da asl›nda tek tek var olan Halk-
la ‹liflkiler uzmanlar›, dan›flmanlar büyük bir endüstrinin temel-
lerini at›yor. Sonra Adolf Hitler bunu Joseph Göbels sayesinde
‹kinci Dünya Savafl›'ndaki en güçlü silahlardan biri haline geti-
riyor. Göbels, bütün Alman ulusunu, kendilerinden olmayan
"afla¤›" uluslar› öldürmeye ikna eden mekanizmay› kuruyor ve
yürütüyor. 

Halkla ‹liflkiler kökenlerini buradan al›yor. Tabii verimli bir üre-
tim tarz›, sanayi, büyüyen bir ekonomi yani bir kapitalist sistem
içinde çal›fl›yor. Sistemin en önemli araçlar›ndan biri haline ge-
liyor Halkla ‹liflkiler; reklam ve pazarlama iletifliminin bir par-
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SS‹‹VV‹‹LL TTOOPPLLUUMM ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹NNDDEE 
HHAALLKKLLAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR VVEE MMEEDDYYAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR‹‹

Ergun Gümrah

GGiirriiflfl

B‹A2 ad›na sivil toplum kurulufllar›na Halkla ‹liflkiler, medya ilifl-
kileri ve nas›l haber olunaca¤› konusunda e¤itim verme fikri
gerçekten heyecan verici. Pek çok flirketin bu konuda bilinç ve
e¤itim ihtiyac›n›n bulundu¤u ülkemizde, sivil toplum kurulufl-
lar›na böyle bir e¤itimi götürmek B‹A2'nin amaçlar› do¤rultu-
sunda at›lm›fl baflar›l› bir ad›md›r diye düflünüyorum. 

Bizlere bu f›rsat› tan›d›klar› için de kendi ad›ma teflekkür etmek
isterim. Gitti¤imiz kentlerde bildiklerimizi ö¤retiyor görünsek
de biz de çok fley ö¤rendik. Özetle karfl›l›kl› deneyim paylafl›m›.

Medya e¤itimini Sinan Gökçen'le birlikte teori ve pratik olarak
iki bölüm halinde vermeyi planlay›p, gerçeklefltirdik. Birinci
bölümde ben daha çok teori ve iflin mant›¤›ndan, Sinan ise so-
nunda uygulamas› da olan prati¤inden bahsediyor. 

Anlatmak istediklerimiz: ‹letiflim stratejileri, medyayla iliflki kur-
ma yöntemleri ve yapt›klar›m›z nas›l daha iyi haber olurun
mant›¤›. Halkla ‹liflkilerle ilgili paradigmay› her gün kendi ken-
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de reklam gibi; strateji vard›r, brief vard›r, hedef kitle vard›r, uy-
gulamalar (taktikler) vard›r. Bunlar hep askeri terimlerdir. Biraz
önce de anlatmaya çal›flt›¤›m gibi o Birinci Dünya Savafl›, ‹kin-
ci Dünya Savafl› propaganda vs. alanlardan, disiplinlerden el
al›p geldi¤i için böyledir. 

Çok genel olarak Halkla ‹liflkilere bakt›ktan sonra bu e¤itimin
as›l amac›na dönersek; Halkla ‹liflkilerde ne yapmal›y›z, gaze-
telerde nas›l daha fazla haber olmal›y›z gibi iki sorumuz var. Bu-
rada çok temel fleylerden biri, bizim iletiflim çal›flmalar›m›zda-
ki hedefimiz medya ve orada haber olmakt›r. Ancak bu tek kay-
nak ve tek yöntem de¤ildir. Medya bizim hedeflerimizden en
güçlüsüdür ancak iletiflim hedeflerimize varmak için yapt›¤›m›z
ve kulland›¤›m›z fleylerin içinde sadece medya yok. Baflka fley-
ler de var; yüz yüze iletiflim var, mektup göndermek var, göste-
ri yapmak var, grev yapmak var vb. gibi pek çok yöntem var.
Ama büyük kitlelere ulaflmak istedi¤imizde, medya bizim için
gerçekten çok güçlü bir araç. Basitçe söylersek bizim as›l hede-
fimiz vermek istedi¤imiz mesaj›n insanlara ulaflmas›d›r. 

PPllaannss››zz iilleettiiflfliimm oollmmaazz

Halkla ‹liflkiler uygulamalar›n›n temelinde bir plan, iletiflim pla-
n› vard›r. Bu plan s›ras›yla; amaç, hedef kitle, mesaj, strateji ve
uygulamalardan oluflur. Tabii ölçümlemeyi de asla unutmamak
gerekir. Bunlar› tek tek anlataca¤›z. 

Öncelikle yapmam›z gereken fley iletiflimimizi planlamak.
Plans›z bir fley olmaz ama iletiflim asla olmaz. Asl›nda Halkla
‹liflkiler fiirketleri birbirleriyle rekabet ederken, "Ben stratejik
planlama yap›yorum, ben stratejik iletiflim yap›yorum" gibi bir-
tak›m kavgalar ederler. Stratejisi, planlamas› olmayan herhangi
bir iletiflim çal›flmas› olmas› mümkün de¤il. Yani plans›z bir ye-
re varmak mümkün de¤il. 
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ças› oluyor. Burada flunu hemen söylemek gerekir. Propaganda
ile Halkla ‹liflkileri ay›ran en önemli nokta birincisinin do¤rular-
la iflinin olmamas›, ikincisinin ise en az›ndan teoride do¤rular›
söylemesi.

Benim size ilk anlatmak istedi¤im fley, sivil toplum kurulufllar›-
n›n en önemli gücünün do¤rulu¤u, dürüstlü¤ü ve kendilerine
temel seçtikleri "Halk›n ve hakl›n›n yan›nda olan" ideolojileri
oldu¤una inan›yorum. Bu anlamda, sivil toplum kurulufllar›n›n
Halkla ‹liflkiler çal›flmalar›nda asla ve asla propaganda yapma-
malar› gerekti¤ini düflünüyorum. Propagandadan kaç›nman›z›
ö¤ütlüyorum, yalana baflvurmaman›z› tavsiye ediyorum. 

Üstüne basarak tekrarlamakta yarar var; propaganda dedi¤imiz
fleyin, Halkla ‹liflkilerden fark› nedir? Propaganda sadece tek
yönlü bir iletiflimdir ve kendi do¤rular›n› topluma benimsetmek
için u¤rafl›r. Toplumun bu konudaki tepkilerini ona verdi¤i geri
beslenmeyi (feed back) kabul etmez. Toplumun gereksinimleri-
ni dikkate alarak kendisini de¤ifltirmez. Buna karfl›l›k Halkla
‹liflkiler, toplumdan ald›¤› bilgiyle; hizmet etti¤i fikir, ürün ve
hizmeti de düzenleyen, hizmet etti¤i kurumu veya yap›y› da
toplumun ihtiyaçlar›na göre yeni bir forma sokabilen bir disip-
lindir. Halkla ‹liflkilerle ilgili benim çok önem verdi¤im bir ta-
n›mlama flöyle: Halkla ‹liflkiler sizi ince gösterecek bir elbise
de¤ildir. Sizi inceltmeye yönelik bir disiplindir. Hayatta her za-
man böyle mi kullan›l›yor, tart›fl›labilecek bir fley tabii. Pratikte
bu hep böyle gerçekleflmiyor do¤rusu. 

Halkla ‹liflkiler gerçekten stratejik bir yap› ve gerek Pazarlama
‹letiflimi gerekse onun bir disiplini olan Halkla ‹liflkiler militarist
bir terminolojiyle konuflur, bütün sözcüklerini savafl terimlerin-
den alm›flt›r. Sevelim veya sevmeyelim bildi¤iniz gibi ordular
dünyan›n en iyi organize olmufl, hedefine odaklanm›fl ve bafla-
r›s›zl›klar› a¤›r sonuçlar do¤uran yap›lar›d›r. Halkla ‹liflkilerde
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lesi bir stratejiyi ifade eder. Otostop yapmayaca¤›m, yürümeye-
ce¤im. Mesela ne yapaca¤›m; köfleden taksiye binip dura¤a gi-
dece¤im, otobüse binece¤im, sonra dolmuflla bir noktaya kadar
gidece¤im sonra da tekrar taksiye binece¤im. Özetle hepsinin
toplam mant›¤›na strateji diyoruz. Kulland›¤›m›z tek tek toplu
tafl›ma araçlar› da taktikler veya uygulamalar oluyor. Bunu da
anlataca¤›z. 

Peki, Halkla ‹liflkiler stratejisi nelerden olufluyor? Bakal›m. Stra-
tejiyi oluflturmak için en önemli ihtiyac›m›z bilgi. ‹letiflimin te-
melinde planlama ve strateji var dedik, bir yerden bir yere git-
mek için, hedefimize gitmek için yapt›¤›m›z her fley yani taktik-
ler ya da uygulamalar stratejimizin bir parças›d›r dedik. 

Halkla ‹liflkiler stratejisi hangi bölümlerden olufluyor? Sivil top-
lum kurulufllar›n›n kendilerini dayand›rd›klar›, varl›k nedenleri-
ni oluflturan felsefi tabanlar› ve zaman içinde ortaya koydukla-
r› bilgi birikimi ve deneyim var. Mesela akademik çal›flmalar,
profesyonel araflt›rmalar, tan›kl›klar, yaflanan olaylar, bizim bun-
lar› belgelememiz, sav›m›z› gerçek ve sa¤lam bir tabana oturtu-
yor; ortaya yeni, bilinmeyen veya görülmek istenmeyen bir ol-
gu ç›kar›yor. Araflt›rma/çal›flma/üretimler bizim varl›k nedeni-
mizi, ayaklar›m›z› bast›¤›m›z yeri geniflletmek kadar, medyada
haber de¤eri olacak bir fleyler de ortaya koyuyor. Bilgi bize ha-
ber de¤eri olan malzemeyi yarat›yor. Bilgi bizim aç›m›zdan
böyle önemli. Çünkü gazeteciler haber için öyküleri severler,
rakamlar› severler ve yeni fleyleri severler. Gazetecilerin istedik-
leri yeni fleyler, al›fl›lmad›k fleyler, bunun yan›nda halk›n ilgisi-
ni çekecek ve halk›n yarar›na olacak fleylerdir. En az›ndan teori
böyledir. 

En önemli sorumuz: Hedef kitlemiz kimdir?

Önce bir amaçla yola ç›kaca¤›z dedik. Mesela amac›m›z Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni Türk Ceza Kanunu'nda (TCK)
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Neden plans›z gitmek mümkün de¤il, çünkü karfl›n›zda koca-
man bir iletiflim cang›l› var. Bu cang›lda her gün binlerce ileti-
flim mesaj› uçufluyor. 1965'te Amerika Birleflik Devletleri'nde
tüketicilerin yüzde 20'sine üç reklam spotuyla ulaflmak müm-
künken, bugün ayn› tüketici kitlesine ulaflmak için 90 spot ge-
rekiyor. Bu kadar yo¤unlaflan bir iletiflim ortam›nda bir plan›n›z
olmadan ortaya ç›kt›¤›n›zda hiç kimse sizi görmüyor. Papa 2.
Jean Paul öldü¤ünde dünyada ayn› anda on binlerle ölçülen sa-
y›da haber yay›mland›. Reklam mesajlar›; gazeteleri, televiz-
yonlar› ve radyolar› kapl›yor. Bu bilgi bombard›man› alt›nda
nas›l fark edilece¤inizi planlamak bir zorunluluk. 

fiimdi ad›m ad›m bir iletiflim plan›n›n nelerden olufltu¤unu gö-
relim. 

AAmmaaçç

‹letiflim plan› yaparken amaç asl›nda en kolay noktam›z. Bizim
bir sivil toplum örgütünü meydana getirirken akl›m›zda olan fle-
ye bizi tafl›yacak düflünce altyap›m›z. Mesela, diyelim ki, örgü-
tümüzü kurarken, kat›l›rken, desteklerken akl›m›zda olan fley
daha demokratik bir toplum yaratmak. Burada, mesela bir ka-
nunun de¤ifltirilmesini istiyoruz. Do¤ay› korumak için yola ç›k-
m›flsak, mesela yeni bir bo¤az köprüsünü engellemek gibi bir
amac›m›z olabilir. fiunu unutmamak gerekir, bir iletiflim plan›n-
da odaklan›lm›fl bir amaç gereklidir. 

SSttrraatteejjii

Peki strateji ne? Strateji, bizim oldu¤umuz noktadan varmak is-
tedi¤imiz noktaya gitmek için gerekli bütün iflleri hangi mant›k
içinde yapaca¤›m›z, yani izleyece¤imiz yol. Mesela buradan
kalk›p Kadifekale'ye gitmek için ne yapmam gerekiyorsa bunla-
r›n hepsi; "Toplu tafl›ma araçlar›n› kullanarak gidece¤im" cüm-
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mektup ile bir de kalem gönderirim. Bu kalem böyle güzel bir
kalemdir, fiyat› da budur, ödeme plan›m›z da fludur derim, iflin
önemli k›sm›n› bitiririm. Özetle temel hedef kitlem 20 otelin sa-
t›n alma müdürüdür. Hedef kitlemizi belirlemek, bizim bütün
iletiflim çal›flmalar›m›z› üzerine oturtaca¤›m›z ana gövdeyi de
sa¤lamaya yarar. 

Uygulamalarda titizlik

‹letiflim plan›m›z›n bir baflka parças› da uygulamalar›m›z. Uy-
gulama, yapt›¤›m›z fleyler: Taksiye nas›l bindim? Otobüsü nas›l
yakalad›m? Yürüyerek ne kadar gittim? Düfltüm mü? Bozuk pa-
ram var m›yd›? 

Sizin yapaca¤›n›z ifle uyarlarsak: Toplant› düzenledim, o top-
lant›da her fley yerli yerinde miydi, çal›fl›yor muydu? Bir görüfl-
meye nas›l gittim? Ne haz›rl›klar yapt›m? 

Köprü örne¤inden devam edersek, köprüyü engellemek için;
semt halk›n›n bir dernek kurmas›, kahve toplant›lar› yap›lmas›,
bas›n toplant›s› düzenlenmesi, daha önceki köprülerin yaratt›¤›
sonuçlar› ortaya koyan bilgilerin toplanmas›, "stratejimizi" uy-
gulamaya koyaca¤›m›z araçlar›m›z. Uygulamalar masa bafl›nda
planlad›¤›m›z fleylerin hayata geçirildi¤i ve iyi planlanmay›nca
yarar yerine zarar getirebilecek durumlar. Bu nedenle çok iyi
planlanmal›, çok iyi düflünülmeli ve titizlikle yap›lmal›. Eski bir
deyimle bin defa ölçüp, bir defa kesmek gerekir. Bas›n toplan-
t›s› yapaca¤›m, yürüyüfl yapaca¤›m, mektup gönderece¤im, ka-
p› kap› gezip broflür da¤›taca¤›m, bunlar› çok iyi planlamak zo-
rundas›n. 

‹letiflimde ölçüm gereklidir

Önemli ifllerden biri de ölçümleme yapmakt›r. Yapt›¤›m iflleri
nas›l ölçerim? Bunu bafltan belirlemek zorunday›z. Ben bu ifli
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baz› de¤iflikliklerin yap›lmas›n› sa¤lamak olsun. Bu noktada
önce iletiflimin en temel sorusu gündeme gelir: Hedef kitlemiz
kimdir? Amac›m›za ulaflmak için mesaj›m›z› kime iletmek, kimi
etkilemek ve ikna etmek istiyoruz? Zaman›, bu sorunun peflin-
de de¤erlendirmeyi önemsemeliyiz. 

Halka ‹liflkiler çal›flmalar›nda bütün iflin yüzde 75'ini masada,
planlama aflamas›nda yapmam›z gerekiyor. Ama bu sürenin en
önemli parças›n› da bu hedef kitle sorusunun cevab›n› bulmak
için harcamal›y›z. Bunu profesyonel reklam flirketleri ve Halkla
‹liflkiler flirketleri de hâlâ lay›k›yla yapam›yorlar. Yapanlar bafla-
r›l›, yapamayanlar baflar›s›z oluyor. Hedef kitlemiz kim olacak
sorusunun yan›t›n› önemsemeyenleri baflar›s›zl›k bekledi¤ini
söylemek hiç de abart› olmaz.

Kanun örne¤imize dönersek; biz mesaj›m›z› kime vermek isti-
yoruz. Yani bu kanunla ilgili Türkiye'de kimi etkileyece¤im?
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'› m› etkileyece¤im? Adalet Ba-
kan›'n› m›, TBMM'yi mi, kamuoyunu mu? Kamuoyu dedi¤imde
kimleri kastediyorum? Kamuoyunda hangi kesimleri hedefle-
mem laz›m? Kimi etkilersem sonuç alabilirim.

Yukar›da sayd›klar›m›n hepsine birden mi mesaj vermeye çal›-
flaca¤›m? Hedef kitlem kim? Bunu çok iyi seçmem laz›m. Pa-
zarlama iletiflimi bunu böyle yap›yor. Bunu iyi yapanlar baflar›-
l›, yapamayanlar baflar›s›z oluyor. Bu özel kalemi kime sataca-
¤›m? Bu kalemi zincir marketlere satamam, çünkü çok pahal›.
Kim sat›n alabilir? Mimarl›k ö¤rencileri, mimarlar m›? Öyleyse,
özel k›rtasiyecilerle mimarl›k kantinlerine yönelmem gerekiyor.
Yani, bütün Türkiye'ye bu kalemi anlatmam, televizyona rek-
lam vermem gerekmiyor. Bu hesaplar›n iyi yap›lmas› gerekiyor. 

Diyelim ki üstü yaz›l› ucuz bir kalemi otellere sataca¤›m. Otel-
lerin sat›n alma departmanlar›ndaki insanlara gitmem laz›m.
Mesela ‹zmir'de 3 y›ld›zl› 20 otel varsa, do¤rudan do¤ruya bir
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Bütçe 

Bir de çok önem verdi¤imiz bir fley var. Bu da çok ihmal edilen
fleylerden biri. Özellikle sivil toplum kurulufllar›nda gerçekten
büyük bir s›k›nt›. Bütçe. 

Ben bu ifl için kaç para harcayaca¤›m, kaç para harcayabilirim,
kaç param var? Hesap etmek zorunday›z. ‹flimizi biraz da büt-
çemize göre yapmak zorunday›z. Çünkü eksik bütçeyle yolda
kalabiliriz. O zaman yapt›¤›m›z her fleyi çöpe atma riskimiz do-
¤ar. Böyle bir s›k›nt›m›z olabilir. O yüzden bütçe kalemini de
ihmal etmemek laz›m. En büyük flirketler bile ifllerini s›n›rs›z
bütçelerle yapm›yorlar. Planlar belirlenmifl bir bütçe içerisinde
uygulanmaya çal›fl›l›yor. 

‹‹lleettiiflfliimm aarraaççllaarr››

Peki bir sivil toplum kuruluflunun iletiflim araçlar› nelerdir? ‹le-
tiflim araçlar› olarak genellikle kulland›¤›m›z fleyler belirli ol-
makla birlikte yarat›c›l›kla bunlar›n say›s› art›r›labilir. 

Temel baz› iletiflim araçlar›m›z var. Mesela, bas›n bülteni en
ucuz, ak›ll›ca kullan›ld›¤›nda en efektif sonuçlar veren iletiflim
araçlar›n›n bafl›nda gelir. 

Bas›n dosyas›, araflt›rmalar / raporlar da iletiflim araçlar› aras›n-
da yer al›rlar. Elinizde bir araflt›rma, bir rapor, bir tan›kl›k veya
bir bilgi vard›r ama bunu gazetelere nas›l göndereceksiniz? Me-
sela pek çok araflt›rma dosyas› gelir gazetecilerin eline. Bunla-
r›n önemli bir k›sm› çöpe gider, önemli bir k›sm› masan›n aya-
¤›n›n alt›n› düz tutmakta kullan›l›r. 

Bizim araflt›rma dosyalar›n› gazetelere gönderirken yapaca¤›-
m›z fludur; (do¤ru adreslere gönderildi¤i sav›yla yola ç›karsak)
araflt›rman›n büyüklü¤üne göre bir veya iki özet ç›kartmak. 
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yapt›ktan sonra 5 gazetede haber olmak istiyorum ve flu mesa-
j›m›n yer almas›n› istiyorum. Yahut daha farkl› hedef ve ölçüm
kriterleri koyabilirsiniz. fiu kanunun de¤iflmesini istiyorum, kö-
ye yol yap›lmas›n› istiyorum gibi hedefleri s›ralamak gerekir. 

Yeniden uygulama bölümüne dönersek, çok önemli bir bölüm
de zamanlamad›r. Bu da bizim plan›m›z›n içerisinde olmal›, bir
zaman plan› yapmal›y›z. Bugün bunu yapaca¤›z. Yar›n bunu
yapaca¤›z. Uluslararas› bir organizasyon yap›yoruz, ve A. B.'nin
toplant›m›za gelmesini istiyoruz. A. B.'nin gelmesini istiyorsak,
onun 6 ay öncesinden randevular› dolu olabilece¤ine göre, biz
bu ifli bir y›l öncesinden planlamal›y›z diye düflünmek gereki-
yor. Yani, kendimize bir zaman plan› ç›kart›yoruz. Yapt›¤›m›z
iflin boyutuna göre. 

fiöyle söyleyeyim, biz bir bas›n toplant›s›n› ‹stanbul'da düzen-
lerken, ki biz bunu profesyonel flirketler için yap›yoruz, bas›n
toplant›s›n› bir ay öncesinden planlamaya bafll›yoruz. Ve bir
bas›n toplant›s› planlarken bizim elimizde bir "kontrol listesi"
(check list) var. Yaklafl›k 80 maddeden oluflmufl. 

Mesela birinci maddenin sorusu fludur; Ayn› gün baflka bir et-
kinlik var m›? Bu etkinli¤in haberi, bizim etkinli¤in haberinin
önüne geçer mi? 

Sözgelimi, ekonomiyle iliflkili ifl yap›yorsam, ekonomi muha-
birlerinin o gün gazetelere koyabilece¤i baflka önemli bir ifl var
m› diye etkinlik gününü kontrol etmekten bafll›yorum. Böyle bir
"kontrol listesi" haz›rlaman›z gerekiyor kendinize. Nas›l yapa-
ca¤›z sorusu, planlama aflamas› bu anlamda çok önemli ve çok
detayl› bir süreç. Tekrar söylüyorum. Ne yapaca¤›z, amac›m›z
ne, bunu kimlere yapaca¤›z, nas›l yapaca¤›z, sorular›n› arka ar-
kaya koyup kâ¤›t üzerinde bunu hayata geçirmeniz laz›m.
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Siz zaten hep görünmesi istenmeyen bir fleyleri, ciddiye al›n-
mayan bir fleyleri haber yapmalar›n› istiyorsunuz, o zaman ha-
yat çok daha zordur. 

fiu noktay› da bilmek laz›m, gazeteci dünyan›n her yan›nda; ‹z-
mir'de de, ‹stanbul'da da, Diyarbak›r'da da küçük bir kasabada
da; barda¤›n bofl yan›n› gören kiflidir. Meslek biraz böyle bir
meslektir. Barda¤›n bofl yan›n› görme e¤iliminde olan bir mes-
lektir. O yüzden olumsuzluklar›n üzerine giderler. Ama sizin
gösterdi¤iniz olumsuzluklar de¤il de kendi görmek istedikleri
olumsuzluklar›n üzerine giderler, size güvenmezler, güvene-
mezler. O yüzden yüz yüze iletiflim kurmak, ama bunu profes-
yonelce yapmak ve gerçekten gazetecileri anlayarak onlarla
dostluk kurmak önemlidir. Bu sizler için kolay olmal›d›r, çünkü
ben sivil toplum kurulufllar›nda çal›flan insanlar›n, insanlar› sev-
di¤ini düflünüyorum. Hak örgütlerinde çal›flan insanlar›n, zaten
insan seven kifliler oldu¤unu düflünüyorum. Oradaki gazeteci-
ler de sonuçta sizin gibi insan. Bence insan sevgisiyle iliflkinin
temeli çok kolay at›labilir. Onlarla iliflki kurulduktan sonra sa¤-
l›kl›, birbirinizi kand›rmamaya dayanan, do¤ru haber vermeye
dayanan bir iletiflim yürütülebilir. Gazeteci onu kulland›¤›n›z›
düflünmemelidir. Dürüst bir temele dayanan iliflki her zaman
sa¤l›kl› sonuçlar verebilir. Bir noktada onun da profesyonel s›-
n›rlar› oldu¤unu bilmek zorundas›n›z. Bunu da kaç›rmamak la-
z›m iliflki kurarken. E¤er onlarla sürekli ve do¤ru bir iletifliminiz
varsa zaten her s›k›flt›¤›nda sizi arayacakt›r. 

Burada bir parantez açarak flunu söylemek laz›m. Haber kay-
na¤› meselesi, bütün dünyada tart›fl›lan önemli bir konu. Bak›n,
Körfez Savafl›'nda yüzde 90 civarlar›nda akademisyenler kulla-
n›ld›. Bu akademisyenler de hep hükümetin istedi¤i do¤rultuda
beyanat verdiler. Çünkü haberciler duymak istediklerini söyle-
yen kiflileri bulurlar. Mesela ben TV programc›l›¤› yapt›m, Dr.
Stress diye bir program yapt›m bir ara. Oraya bir konuk ç›kart-
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Bir sayfal›k k›sa özet editörün eline ald›¤›nda gazeteye hemen
haber olarak koyabilece¤i gibi olmal›d›r, telefon rehberi kal›n-
l›¤›ndaki raporu anlatmal›d›r. Bu nedenle, bu tek sayfal›k met-
ne, "yönetici özeti" de denir.

‹letiflim araçlar›m›z›n en güçlülerinden biri olan bu araflt›rmalar
sadece gazetelere gönderilmez, TBMM'de ilgili komisyonlara,
milletvekillerine, ifl çevrelerine, Avrupa Birli¤i ilgili birimlerine
de gönderilebilir. Uluslararas› kurulufllara metinlerin ‹ngilizce
gibi yayg›n olarak kullan›lan bir dilde gönderilmesi herkesin
hayat›n› kolaylaflt›racakt›r.

fiu mant›¤› bilmeliyiz, kime gönderirsek gönderelim, alan kifli-
nin bundan en kolay yararlanabilece¤i flekilde gönderilmesi ge-
rekiyor. Gönderdi¤imiz insan›n bizim gönderdi¤imizi anlamak
için çok fazla emek, zaman ve enerji harcamayabilece¤ini bafl-
tan hesap etmeliyiz. Bizim gündemimiz ve duyarl›l›klar›m›zla,
baflkalar›n›nkinin ayn› olmad›¤› herkesin malumudur diye dü-
flünüyorum. 

Yüz yüze görüflmeler çok önemli iletiflim araçlar›ndan biri.
Özellikle yerel bas›nla ilgili sorular çok geliyor. Yerel bas›nla
iletiflim kurman›n en iyi yolu gidip gazetecinin elini s›kmak ve
ben buyum diye ifle bafllamakt›r. Çünkü gerçekten, yerel iliflki-
ler büyük kentlere göre daha farkl›, daha zor, bazen de daha ko-
lay. Bu konudan gazeteci tiplerini anlat›rken de bahsederiz ama
yerel gazeteciler, kentli gazetecilere göre farkl› ruh haline sa-
hiptirler. "Taflral›" hissederler kendilerini. Ama onlar›n iflleri da-
ha zordur. Hayatlar› da daha zordur, tehdit alt›nda yaflarlar. Üs-
telik gönderdikleri haberler de gazetelerde çok kolay yer bul-
maz. ‹stanbul'daki yaz› iflleri, ülkenin herhangi bir yerinde bir-
iki kiflinin öldü¤ü kazayla ilgilenmez. Büyük bir kaza olmufl,
çok insan ölmüflse, kötü bir fley olmuflsa kullan›rlar da hay›rl›
bir fleyi kullanmazlar. Sivil toplum kurulufllar›n›n ifli zaten zor.
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broflür vs. ç›kartabiliyorsak, tabii ki çok iyi ve çok yararl›. Bun-
lardan birini kullanmak, di¤erlerini kullanmamak anlam›na gel-
miyor. Bunlar›n hepsi bir arada kullanabilece¤imiz, hatta hep-
sini bir arada kullanmam›z gereken araçlar. 

Burada da hedef kitlemizin belirlenmifl olmas› ve bunlar› neden
kulland›¤›m›z› bilmemiz gerekiyor. Yoksa sadece broflürümüz
olsun, dergimiz olsun, sitemiz olsun diye yola ç›kmak yanl›fl. 

Fuarlar, sergiler ve özel günler her zaman gazetecilerin ilgisi-
ni çeken fleylerdir. Mesela flimdi bir çocuk Kordon'dan düflse
bo¤ulsa, yeri birinci sayfad›r. Çünkü bugün 23 Nisan. 15 gün
önce düflseydi ayn› haberin yeri, üçüncü sayfada üç sütundu. 

Özel günler, özel tarihler gazeteciler aç›s›ndan çok önemli. Biz
de, kendi amac›m›za uygun özel günleri iyi kullanmal›y›z. Me-
sela insanlar›n belirli bir amaçla geldikleri toplant›larda, etkin-
liklerde veya fuarlarda olman›n faydas› vard›r. Mesela kitapla il-
gili bir fuara gelen insanlara insan haklar›n› anlatmak daha ko-
layd›r. ‹nsanlar o gün entelektüel bir amaçla, o motivasyonla
oraya gelmifllerdir. Motivasyonla gelen insana bir fleyi anlatmak
daha kolayd›r. Mesela al›flverifl merkezine gelmifl birinin o s›ra-
daki motivasyonu al›flverifl üzerinedir. Ona insan haklar›n› an-
latman›z ne kadar zorsa, deterjan› anlatman›z da o derece ko-
layd›r. Yani do¤ru insan›, do¤ru zamanda ve yerde yakalamak
gerekir. 

fiimdi, "bütün bu dediklerinizi yapt›ktan sonra bile haber olma-
m›z mümkün olmuyor" diyebilirsiniz. "Medya neden böyle" di-
ye sorabilirsiniz. O zaman biraz medyaya bakal›m.

MMeeddyyaaddaa yyeerr aallmmaakk

Chomsky'nin bir kitab› var, Medya'n›n Kamuoyunu ‹malat› di-
ye 1987'de yaz›lm›fl bir kitap bu. Sinan'la bu kitaptan bir fley
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mak zorundas›n›z, sizin derdiniz bir konuk bulmak. Kime gidi-
yorsunuz? Mesela belirli bir konuda karfl›t fikirleri olan bir sol-
cuyla, bir sa¤c›y› ç›kartacaksan›z, fianar Yurdatapan'la Abdur-
rahman Dilipak'› yan yana getiriyorsunuz, ifl bitiyor. Ama onlar
bu iletiflime zaten aç›klar. Telefonun hep ucundalar, bir kaynak,
bir konuda konuflabilecek kifliler olarak. Siz de gazeteciye kay-
nak olmak zorundas›n›z. Ama gazeteci size güvenini kaybeder-
se bir daha aramaz. E¤er kanarya severler derne¤indeyseniz,
kanaryayla ilgili bir fley oldu¤unda, mesela yaflad›¤›m›z yer Ba-
l›kesir'se orada sizi aramal›lar, sizi arayabileceklerini bilmeliler.
Kendinizi bu hale getirmek zorundas›n›z. Yani o konuda otori-
te olmal›s›n›z. Bu da bilgi üretiminize ve sizin güvenirli¤inize
ve iliflki kurman›za ba¤l› bir fley. Siz onu hiç kand›rmazsan›z,
hiç yanl›fl bilgi vermezseniz, aldatmazsan›z, sizde de bilgi var-
sa gelecektir gazeteci. Sizinle gazeteci aras›nda düzgün iliflki
kurman›n temeli budur. Ancak bir önemli nokta da iliflki kura-
ca¤›n›z gazetecinin ciddiyetidir. Bir magazin program›nda, bir
hak savunucusu kötü durumlara düflebilir. Bunu iyi hesapla-
mak ve her röportaja ve her program ça¤r›s›na da evet deme-
mek laz›m. 

‹‹nntteerrnneettii kkuullllaannmmaakk

Kurumsal yay›nlar›m›z da bizim iletiflim araçlar›m›z aras›nda
yer al›yor. Kurumsal yay›n her zaman sivil toplum kurulufllar›-
n›n k›s›tl› bütçeleri içerisinde uygulamaya geçirilmesi mümkün
olamayan bir fley. Ancak, internet gerçekten Türkiye'de de kul-
lan›labilecek en kolay yollardan biri. ‹nternet bizim kurumsal
yay›nc›l›¤›m›z aç›s›ndan önemli bir geliflim. Giderek tüketile-
cek ve giderek bence bu konudaki s›k›nt›lar ve avantajlar arta-
cak ve katlanacak. Ancak daha çok uzun bir süre internette ol-
mak ve kurumsal iletiflimimizi ve yay›nc›l›¤›m›z› internet üze-
rinden kurmakta da çok fayda oldu¤unu düflünüyorum. E¤er,
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Sonuç kâbus! Bugün kimi gazetelerin yaflad›¤› paradoks budur.
Reklams›z gazeteyi 50 kurufla sat›yorlar ama pahal› diye alan
say›s› s›n›rl› kal›yor. Az sat›nca da az reklam al›yor. Tabii, ide-
olojik nedenleri, kimi ambargolar› da hesaba katabiliriz ama
sonuç böyle iflte. Televizyonlarda durum çok daha zordur. Çün-
kü sat›fl yok, tek gelir reklam. Bunlar, üstünde çok uzun konu-
flulabilecek, ciddi konular. 

Her ne kadar biz, medya tek arac›m›z de¤il desek de flöyle bir
durum söz konusu: Yüz yüze görüfltü¤ümüzde bir kifliyi etkili-
yoruz. fiimdi ben 100 kifliye ulaflmak istedi¤imde bir toplant›
düzenliyorum. Birkaç bin kifliye ulaflmak istedi¤imde miting
düzenliyorum. 50 bin kifliye ulaflmak istedi¤imde bir radyoyu
kullan›yorum, ama televizyona ç›kt›¤›mda yüz binler, hatta mil-
yonlara ulafl›yorum. Bu nedenle bu sistemi anlamak ve medya-
y› kendi mesaj›m›z› iletmek için kullanmak zorunday›z. Amac›-
m›z farkl› olsa da orada haber olanlar›n kulland›¤›na benzer
yöntemler kullanmak zorunday›z, ayr›flt›rmak zorunday›z. 

ÖÖzzeell pprroojjeelleerr

Bu ayr›flt›rman›n içerisinde çok önem tafl›yan fleyler var: özel
projeler. O özel projelerden birini anlataca¤›m ben size. Umut
Vakf› Kampanyas›. Sizin de imkânlar ölçüsünde öyle özel proje-
ler yaparak, s›yr›lman›z mümkün olabilir. Bunlar sihirli formül-
ler de¤il. Bunlar masada her gün yeni bafltan üretilecek planlar,
ak›l oyunlar›. Y›lg›nl›¤a düflmeyecek kavgalar. Akl›m›z› kullan-
mak zorunday›z diye düflünüyorum. Nas›l s›yr›laca¤›z? Farkl›
olmak gerekiyor. ‹nsanlar›n böyle bir yap›s› var. Kapitalizmin en
büyük baflar›s› insan yap›s›n› yakalamas› asl›nda. ‹nsanlar en
fazla gördükleri fleylerden etkileniyorlar. Görsellik onlar› çok et-
kiliyor. O yüzden biz de görsel olarak fark edilmek zorunday›z.
Kendimizi öyle bir yöne koymak zorunday›z. 
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tart›fl›yorduk. Kitaba göre; ABD'de 12 flirket bütün medyay› elin-
de tutuyor 1987'de. Sinan dedi ki bu çok eski bir rakam. Seatt-
le Times'ta Amy Goodman'la David Goodman'›n ortak yay›m-
lad›¤› bir makalede daha yeni bir bilgi var, onu buldum geçen-
lerde. fiu anda ABD medyas›n› 6 flirket kontrol ediyor. ‹flte teh-
like bu. Çünkü iletiflim giderek daha teknolojik ve kolay ama
buna karfl›l›k pahal› hale geliyor. Medyan›n finansman› giderek
büyüyor. Medya sahipli¤i tekellefliyor. 

fiimdi flu rakamlar›n çarp›c›l›¤›na bakal›m. 1840'larda Londra
civar›nda bir gazete 2 bin pounda ç›kart›l›yor. Bütün maliyeti 2
bin pound. 20 y›l sonra bir baflka gazete ç›kart›l›yor, 50 bin po-
und. 25 kat›. 50 y›l sonra ç›kart›lan büyük bir gazete 2 milyon
pound. ‹lk gazetenin bin kat›. Bunlar 19. ve 20. yüzy›l›n rakam-
lar›, 21. yüzy›lda bu rakamlar› hesap etmek bile bir mesele. 

fiimdi, bu iflte flöyle bir paradoks var. Teknoloji her geçen gün
medyan›n alan›n› ve etkisini (!) büyütüyor ve teknoloji her ge-
çen gün daha pahal› hale gelerek ba¤›ms›z medyalar›n kurul-
mas›n› güçlefltiriyor. Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'
ünün gerçekleflti¤ini söylemek abart› m› olur acaba? Irak iflgali
öncesinde dönemin ABD Savunma Bakan› Colin Powell'in Bir-
leflmifl Milletler'de yapt›¤› bir sunum vard›. Irak'›n elinde kim-
yasal silahlar oldu¤unu iddia ediyor ve birtak›m resimler oldu-
¤unu söylüyordu. Bir y›l sonra bu yalanlar yüzünden özür dile-
mek zorunda kald›. Ama ABD kamuoyunun yüzde 56's› bu ya-
lanlar› hâlâ gerçek san›yor. Çünkü medya ikincisini ayn› yüksek
sesle duyurmad› kamuoyuna. 

Dönelim öteki sorumuza: Bu mecralar, mesela bir gazete-tv na-
s›l yaflar? Temelde reklam ve sat›flla... Sat›fl gazeteler için art›k
önemli bir oran teflkil etmiyor. Önemli olan reklam. Yani rek-
lam ve medya birbirini besleyen bir canavara dönüflüyor. Kü-
çükseniz ne reklam alabiliyorsunuz, ne de büyüyebiliyorsunuz.
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gidip gazetecilere anlat›yorsunuz. ‹nand›¤›n›z, do¤ru bildi¤iniz
bir konuyu gazeteciye anlat›yorsunuz. Bunun gücü var sizde. O
yüzden bu rahatl›kla gazeteciye gitmek çok kolayd›r. 

Ama, baflka bir fley var. Gazetecilerin önüne her gün 20 kifli, 50
kifli geliyor. Ona bir kart b›rak›n. Bu bafllat›lm›fl iliflkiyi sürdü-
rün. Sadece gazetecinin yaz aylar›nda, size ihtiyac› oldu¤unda
aramas›n› beklemeyin. Siz de gazeteciye zaman zaman eliniz-
deki yeni bilgilerle gidin ve onunla iletiflimi kopartmay›n. Çün-
kü iletiflim sürekli bir fleydir. ‹letiflim bir defa koptu¤unda onu
yeniden kurmak zordur. Mesela pazarlamac›lar›n dikkat çekti¤i
çok önemli bir fley var. Pazarlama iletifliminde çok önem ver-
dikleri bir fley. Yeni bir müflteri bulman›n maliyeti, elindeki müfl-
teriyi tutman›n maliyetinin 10 kat›. Bu bilimsel bir rakam. Bu
konuda çok çal›fl›yorlar. Çok para harc›yorlar. ‹nan›n bu rakam
do¤rudur. Yeni bir gazeteci kazanmak da böyle bir fley. Bir ga-
zeteciyi yakalam›fls›n›z, onunla iliflki kurmuflsunuz, o iliflkiyi ko-
partmay›n. Etinden, sütünden faydalan›n gazetecinin. Çünkü
gazeteye, dergiye, televizyona onunla gireceksiniz, baflka yolu
yok. O gazeteciden geçeceksiniz. Ayd›n Do¤an'dan zaten ge-
çemeyece¤inize göre. Yolunuz bu.

Gazeteciler ne ister? Genellikle profesyonel olarak onlarla ilifl-
ki kurman›z› beklerler. Zaten 15 dakikada anlars›n›z; gazeteci
oturup rak› içmek mi istiyor sizinle, sohbet etmek mi istiyor, sa-
dece haberini al›p gitmek mi istiyor. Bunu anlayabilirsiniz. Bu-
nu sa¤duyunuza b›rak›yorum. Gazetecilere gereksiz yorum ve
spekülasyon yapmaktan kaç›nmak laz›m. Mesela, "Siz de zaten
bu emperyalizmin hizmetinde çal›fl›yorsunuz," filan gibi. Ak›l-
l›ysa nerede çal›flt›¤›n› ve ne yapt›¤›n›, konumunu gayet iyi bi-
lir, sizin yorumunuza ihtiyac› yok. 

Gazeteciler bilgi bombard›man›n› sevmez. En az›ndan büyük
bölümü böyledir. Biraz önce söyledi¤im gibi bir klasör haz›rla-
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Mesela, kartvizit vermek çok önemli bir fleydir. Buradan hepi-
miz gidece¤iz, ayr›laca¤›z. Hele benim gibi unutkan birinin ak-
l›nda muhtemelen sadece kartviziti olanlar kalacak. Hatta kart-
viziti nereden ald›¤›m› da arkas›na yaz›yorum, çünkü onu da
unutuyorum. Kartvizit verince, bir "iz" b›rak›yorsunuz. Befl-on
y›l sonra bu kartvizit yok olacak, cep telefonlar›n›z o kartviziti
otomatik olarak alacak. Sizden bir iz b›rakacak, hayat böyle bir
fley. Burada yazd›¤›m rakamlar var, biraz önce söylediklerimi
do¤rulayan fleyler. Mesela son 30 y›lda üretilen enformasyon,
son 500 y›lda üretilen enformasyondan daha fazla. Sadece Ti-
mes dergisinin bir tek say›s›, 17. yüzy›lda bir insan›n bütün ha-
yat› boyunca ald›¤›ndan fazla enformasyon tafl›yor. Biyolojik
olarak bu kadar enformasyonu kald›racak yap›da de¤iliz. Kar-
bon uygarl›¤› bunu kald›rmaz. Belki silikondan insan yapt›kla-
r›nda kald›racak, ama bildi¤imiz anlamda insan yap›s› bu bilgi-
yi kald›rm›yor. Bu bilgi bizi manyak ediyor. Kullan›lan enfor-
masyon her befl y›lda bir ikiye katlan›yor. Bu bütün konufltukla-
r›m›zdan daha vahim bir durum. Giderek daha da vahim ola-
cak. Burada konufltuklar›m›z›n pek ço¤u befl y›l sonra de¤ifle-
cek. Bu anlamda iletiflim teorileri, yöntemleri ve uygulamalar›
da de¤iflecek. Bilgiye sahip olman›n ve bilgi üretmenin anlam›
bir kez daha kendini do¤rulayacak.

‹‹nnssaann iilliiflflkkiilleerriinniinn öönneemmii

Ancak teknoloji ne kadar geliflirse geliflsin hedefi insand›r. Bu
nedenle insan iliflkileri büyük önem tafl›r. Gazeteciler de insan-
d›rlar. Gazeteciler de iki aya¤›, iki kolu olan belki gözleri dört
olan insanlard›r. Sinan gazeteciydi. Ben gazeteciydim. Asuman
da gazeteci. Nadire de... Bizim gibi gazetecilerden hâlâ oldu-
¤unu san›yorum medyada, çünkü hepsi hâlâ arkadafl›m›z. Ga-
zetecilerle iliflki kurabilirsiniz. Sizin çok güçlü bir taraf›n›z var.
Siz gö¤sünüzü gere gere inand›¤›n›z, do¤ru bildi¤iniz bir fleyi
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ha da çok önem tafl›r. Gazetecilere, onlar›n yerel duyarl›l›klar›-
na önem verdi¤inizi belli ederseniz sizle dostluklar› daha da
kolay olacakt›r.

Görsel malzeme çok önemli bir fleydir. Ama görsel malzemeyi
nereye gönderdi¤inize bakmak gerekiyor. Görsel malzeme gön-
derece¤imiz mecraya göre de¤iflir. Mesela, radyoya gönderdi¤i-
miz malzeme ile televizyona gönderdi¤imiz malzeme farkl›d›r.
Bas›n›nki çok farkl›d›r. Dikkat ederseniz reklamc›lar ayn› rekla-
m› hem radyoda hem televizyonda kullanm›yorlar, çünkü ikisi-
nin mesaj verme yap›s› farkl›d›r. Televizyonda verdi¤iniz mesaj-
lar gözden gelen mesajlard›r, görsel bir tabana oturtmak zorun-
das›n›z. Radyoda verdi¤iniz kulaktan verdi¤iniz bir mesajd›r,
onu farkl› bir tabana oturtmak zorundas›n›zd›r. Reklamc›lar bu
ifli becermifller. Sizlerin de bunu aynen kullanman›z gerekiyor. 

Bas›n toplant›s› yapt›¤›n›zda olanaklar›n›z varsa radyoya kase-
tini veya CD'sini göndermek art›k çok mümkün. Televizyona da
görüntü bant›n› veya CD'sini, gazeteciye de bültenini vermek
laz›m. Haberinizin medyaya girmesi gönderdi¤iniz bilginin ve
görsel malzemenin kalitesine ba¤l›. ‹yi bir bilgi varsa, gerçekten
haber de¤eri olan bir fley varsa haber olma flans› da yüksektir.
Görsel malzemesi güzelse, daha büyük haber olma flans› vard›r.
Ama haber de¤eri tafl›m›yorsa gönderdi¤iniz fley, çöpe gidecek-
tir, yüzde 90 çöpe gidecektir. Ender durumlar, her zaman istis-
nalar mümkündür elbette. Önemli olan sizin gönderdi¤iniz
bültenin içeri¤i, kalitesi ve haber de¤eri tafl›mas›d›r. Bu bülteni
do¤ru kifliye ulaflt›rmak zorundas›n›z. Hep ayn› örne¤i veriyo-
rum, benim haber müdürü bir arkadafl›m var, önüne her gün bir
sürü bülten geliyor. Her gün bu bültenlerin büyük bir bölümü-
nü hiç bakmadan çöpe at›yor. Hiç bakm›yor, onun ifli de¤il çün-
kü. ‹stihbarat flefine gidiyorsa haber ondan ona geliyorsa, o da
yaz› iflleri masas›na gönderiliyor. Konufluluyor, giriyor veya gir-
miyor. Baz› küçük haberler yaz› iflleri masas›na bile gitmez,
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m›fls›n›z koskocaman, onda mutlaka bilgiyi ayr›flt›rman›z laz›m.
Bu, sizin göreviniz, gazetecinin de¤il. Çünkü onun önüne her
gün, sizin gönderdi¤iniz gibi yüzlerce bülten ve bilgi geliyor.
Gazeteciye yard›mc› olmak, kolayl›k sa¤lamak zorundas›n›z. 

Biz, flirketler için bas›n bülteni gönderiyoruz. Bazen kelimesi
kelimesine aynen giriyor, çünkü editörlerin onu yeniden yaz-
maya, okumaya vs. vakti yok. ‹stanbul'da da böyle, Türkiye'de
de böyle. Gazeteciler düflük ücretlere çal›fl›yorlar. Dört kiflinin
yapaca¤› ifli bir kifli yap›yor. Onlar›n da iflleri bafllar›ndan aflk›n.
Bu yüzden onlara kolayl›k sa¤layan, haz›r bilgi gönderen insan-
lar› seviyorlar ve onlar› kullan›yorlar.

Bas›nda ayn› kurumda çal›flan birden fazla kifliyle iletiflim kur-
mak iyi midir? ‹yidir, ama aç›k ve do¤ru iliflki kurmazsan›z so-
nuçlar› iyi olmaz. Yani bir bas›n bültenini A gazetesinde, hem
Handan'a hem Mehmet'e göndermen do¤ru bir fley de¤il. Do¤-
ru adresi, do¤ru kifliyi bilmen laz›m, bulman laz›m. Raporunu,
aç›klaman› kime gönderece¤ini bilmem laz›m. ‹ki kifliye gön-
dermiflsem onlar›n bunu bilmesi laz›m. Bas›n bültenini gönder-
dikten sonra, ald›n m› diye çok fazla aray›p da s›kbo¤az etme-
mem laz›m. 

Gazetecinin dostlu¤u önemlidir. Güvenilmez ama önemlidir.
Hiç ummad›¤›n›z yerde size çok destek ç›kabilirler. Eskiye da-
yanan ve güvene dayal› bir iletifliminiz varsa hiç ummad›¤›n›z
yerde gazetecilerden çok destek görürsünüz. Sizin hatalar›n›z›
görmezler, çünkü insanlar sevdiklerinin hatalar›n› görmezler.
Bu insan psikolojisidir. Bazen sizin iyi haberlerinizi koydu¤u gi-
bi kötü haberlerinizi koymama yoluna gidebilirler. Böyle fleyler
hayat›m›zda var.

Yerel duyarl›l›klara önem vermek gerekir, çünkü insanlar temel-
de bireysel iletiflim kurarlar. Etraflar› onlar aç›s›ndan çok önem-
lidir. Bu yerel duyarl›l›klar Türkiye gibi Do¤u toplumlar›nda da-
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fa b›rakacak olursak, yayg›n medyaya nas›l girebilece¤imizi dü-
flünmek zorunday›z. Bunu unutmay›n lütfen. Genele nas›l ya-
yar›z? Onlar nas›lsa yazacaklar. Siz gitmeseniz de göndermese-
niz de onlar görüyorlar. Çünkü varl›k nedenleri o. Gidiyorlar,
buluyorlar, yaz›yorlar. Bence onlar da ihmal ediliyor sivil top-
lum kurulufllar› taraf›ndan. Sivil toplum kurulufllar› bu gazetele-
ri bile beslemiyor. 

BBiillggii yyöönneettiimmii

Ulaflmak istedi¤iniz bütün mecralar› çok iyi tan›y›n. Segmente
edin ve onlarla ilgili listeler yap›n, datalar tutun. Onlar›n za-
manlamalar›n› iyi bilin. Mesela ö¤leden sonra 3'te yap›lm›fl bir
bas›n toplant›s› dünyan›n hiçbir yerinde hiçbir yere girmez.
Çok acil bir fley yoksa. 

Gazetelere gönderece¤imiz, –gazeteler diye hep söylüyoruz
al›flkanl›kla, gazete, radyo veya televizyon bunlarla ilgili ne
yapmak istiyorsak yapt›¤›m›z fleyin– ne zaman, nerede yay›nla-
naca¤›n› bilmek ve onun mekanizmas›n› anlamak zorunday›z.
Bas›n toplant›s› 10.30'da yap›l›rsa 12'deki gündeme girer ve o
gün gazeteye girme flans›n› elde eder. Bunu bilmek zorunday›z.
Bu zamanlar› bilmek zorunday›z. Onlarla düzgün bilgi ak›fl›
kurmak çok önemli. Bütün kurumlara eflit mesafede durmak da
önemli. Belli kurumlar› kay›rmak bazen iflimize yarar gibi gö-
rünse de iletiflim uzun soluklu bir ifltir, uzun vadede bizim aley-
himize dönebilir. Gerçekten baz› gazetecilerle oturup rak› içe-
bilir, çok güzel dostluklar kurabilirsiniz ama gazetecilerin siz-
den bekledi¤i fley bilgi ve veridir. Bunu üretmek zorundas›n›z.
Bu kaynaklarla donat›lmak zorundas›n›z ve gazeteciye bu bil-
giyi sunmak zorundas›n›z. Siz gazeteci için bir haber kayna¤›-
s›n›z. Gazeteci de sizin için asl›nda bir araç. Medyada yer al-
mak için de, mesaj›n›z› hedef kitlenize iletmek için de. 
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sayfa sekreterine gider. O yüzden sizin haberinizin kimi ilgilen-
dirdi¤ini bulmak zorundas›n›z. Burada yeri gelmiflken flunu
söylemek laz›m. Yerel olarak belki tek bafl›na bir kiflinin yapa-
ca¤› bir ifl de¤ildir ama hedef kitleye dönersek medyada da bir
hedef kitle s›ralamas› yapmak zorundas›n›z. Sizin haberleriniz-
le kim ilgileniyor? Hangi gazetede kim yaz›yor, neyi yaz›yor, ne
zaman yaz›yor, nas›l yaz›yor? Mutlaka her gün incelemek, ta-
kip etmek ve bir data bankas› oluflturmak zorundas›n›zd›r. Bu
sadece gazeteci olmaz, içeride sayfa sekreteri olur zaman za-
man ama, buna siz ulaflamayabilirsiniz, bu daha profesyonel
bir ifl, elinize geçmifl gazete, köfle yazar›, haber aç›s›ndan bü-
tün gazeteleri incelemek zorundas›n›z. Bunu, Bal›kesir'de tek
bir kurumun yapmas› mümkün de¤ilse sivil toplum kurulufllar›-
n›n dayan›flma içerisinde yapmas› laz›m. Mesela Sabah'› biri,
Hürriyet'i biri, Milliyet'i biri kontrol eder. Bu mecralar›n her bi-
rini baflkalar› kontrol alt›na al›r. Bunu yapmak zorundas›n›z.
Do¤ru bülteni do¤ru kifliye göndermedi¤inizde çöpe gitme flan-
s› emin olun yüzde 99. Böyle bir data bank tutup bizim haberi-
mizi kim kullan›r, kim ilgilenir demekte fayda var. 

Bu yak›nlarda Mardin-K›z›ltepe'de bir baba o¤ul öldürüldü.
Çok iyi bir örnek bu. Evrensel yazd›. Birgün yazd›. Kimse duy-
mad›. Nas›l duyuldu biliyor musunuz? Umur Talu, 450 bin sa-
tan Sabah gazetesinde yaz›nca. Oradan gördü baflka gazeteci-
ler de yazd›. K›z›ltepe rezaleti hepimizin gündemine geldi. O
ifli bilenler, duyuranlar gerçekten gazeteleri takip edip, bu ifli
bilselerdi, çok daha çabuk haber olurdu. Türkiye'de 4-5 gaze-
teci var bunu yazacak. Tabii yayg›n medyadan bahsediyorum.
Bunlara gönderselerdi çok daha çabuk Türkiye'nin gündemine
gelebilirdi. Data yönetimi, bilgi yönetimi böyle bir fley.

Küçük gazetelere girmek zaten zor de¤il. Onlar sizin haberleri-
nizi yaz›yorlar ama genel kamuoyu onlar› "solcu", "komünist"
ve "Kürt" gazeteleri diye okumuyor ve etkileri az. Bunu bir tara-
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ulaflt›rmak, bunun için arada pek çok araç kullan›yoruz. Bu
araçlardan bir tanesi medya, gazeteciler de medya çal›flanlar›.
O yüzden onlar bizim araçlar›m›z. Bizim amac›m›z kendi me-
saj›m›z› ulaflmak istedi¤imiz hedef kitlemize iletmek. 

Peki bu medyaya girmek için u¤raflmal› m›y›z? Evet, yenisini de
kursan›z, di¤er mecralar› kullanmak bir gereklilik. Sadece med-
yay› de¤ifltirmek için bir sivil toplum kuruluflu kurabilir miyiz?
B‹A2 yani Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› böyle bir proje iflte, alternatif bir
proje. O görevini en iyi flekilde yapmaya çal›fl›yor. Ancak bu
toplant›n›n konusu, biz bu medyan›n içerisinde nas›l yer al›r›z,
kendimizi nas›l ifade ederiz sorusuna yan›t aramak. Medyay›
elefltirmek de¤il. E¤er medyay› elefltirmek gerekirse, içinde 20
y›l bulunmufl biri olarak sizden çok daha a¤›r elefltirilerim var
medyaya. 

Üstelik Türkiye mesela ABD'ye göre daha iyi durumda. Ameri-
kal›lar›n yüzde 56's› ‹kinci Körfez Savafl›'n›n bafllamas›ndan
önce, yani bu bafllayacak olan savafltan bahsediyorum, Irak'›n
kitle imha silahlar›na sahip oldu¤una hâlâ inan›yorlard›. Her on
kifliden alt›s› da Irak'›n El-Kaide terör örgütüne ba¤l› oldu¤una,
do¤rudan destek sa¤lad›¤›na inan›yordu. ABD senatosunda,
Bush'un özel silah müfettiflleri bile bunun böyle olmad›¤›n› ka-
bul edip özür dilediler. ABD'nin yüzde 56's›... Amerikal›lar bu
yalanlara aptal olduklar› için de¤il, iyi birer medya tüketicisi ol-
duklar› için inan›yorlar. 

Yayg›n medyaya alternatif olarak bir mecra yarat›labilir mi?
Neden olmas›n! Öte yandan, böyle bir mecra hayata geçirilse
bile, sivil toplum örgütleri bütün mecralarda nas›l yer alaca¤›-
n› düflünmek ve bunun gere¤ini yapmak zorunda. Son söz ola-
rak flunu söylemek gerekir ki, bunun yolu planl› bir iletiflim-
den geçiyor. 
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Herkes gazetecilere kendi mesaj›n› vermek ister. Bunlardan
hangisini koyup hangisini koymayaca¤›na karar vermek gaze-
tecinin en önemli fonksiyonlar›ndan biri. Bunun arka yüzü ise
hangi haberleri görmedi¤inizdir. Bununla ilgili s›k›nt›y› en çok
siz yafl›yorsunuz. Bir de bütün haberleri koymak ve profesyonel
bir süzgeçten geçirmemek de baflka bir s›k›nt›. 

GGaazzeetteeccii ttiipplleerrii

Son olarak size, gazeteci tiplerini anlatmaya çal›flay›m. 

Dost bir gazeteci iyidir ama dost gazeteci de tehlikeli olabilir.
Her an mesle¤ini yapabilir. Onun bir gazeteci oldu¤unu hiçbir
zaman akl›m›zdan ç›kartmamal›y›z. 

Çal›flkan bir gazeteci, sizi çok iyi tan›yor olabilir. Sizin tahmini-
nizden çok daha iyi tan›yor olabilir. Onun karfl›s›na eksik ve
yanl›fl bilgilerle oturmamal›s›n›z. 

Tembel bir gazeteci size ilk baflta kolay gibi gelebilir. Verdi¤im
her fleyi yaz›yor ve koyuyor diye, ama ayn› tembellik daha do¤-
rusu sersemlik dolay›s›yla size çok daha büyük zararlar verebi-
lir. Burada düflman›n bile ak›ll›s›n› tercih ederim diye düflünüp
bence gazeteciler aras›nda da ak›ll› gazetecileri tercih etmekte
fayda var.

Uzman bir gazeteciyle birlikte olabilirsiniz. O anlamda daha
iyi haz›rlanman›z gerekiyor. 

Önyarg›l› ve sald›rgan gazeteciler de vard›r. Evet, bunlar hiç de
az›nl›k de¤ildir. Onlara karfl› da sakin olmak zorundas›n›z. 

SSoonnuuçç

Burada yapmam›z gereken fleyi tekrar tekrar söylüyorum. Ga-
zeteler ve gazeteciler sonuçta bizim hedefimiz de¤il, araçlar›-
m›zd›r. Bizim derdimiz arzu etti¤imiz mesaj› hedef kitlelere
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iflaret ediyor asl›nda. Bu iki kurum aras›nda oluflturulacak sa¤-
l›kl› bir etkileflim, ses getirici ve çözüm üreten ad›mlar›n at›la-
bilmesine zemin haz›rl›yor. ‹nsan haklar› örgütleri de bu potan-
siyeli iyi kullanmak, hak ihlallerinin önüne geçilmesinde ve in-
san haklar›n›n daha da gelifltirilmesinde bas›n›n gücünden ya-
rarlanmak durumundad›rlar. 

Elbette, hak örgütlerinin medyadan baflka kanallar› da mevcut-
tur. Ancak hem kamuoyunu hem de politika üretenleri etkile-
medeki etkinli¤i dikkate al›nd›¤›nda, medya, hak örgütleri için
"ihmal edilemez" bir konuma gelmektedir. Burada önemli olan
hak örgütlerinin medya kurumlar› ve gazetecilerle kuraca¤› ilifl-
kinin niteli¤idir. Bu bölümde hak örgütlerinin medyayla iliflki
kurma kanallar›n› tart›flaca¤›z. Hak örgütleri medyaya nas›l yak-
laflmal›, hangi yöntemleri nas›l kullanmal› sorular›na yan›t ara-
yaca¤›z. Bunu yapmadan önce, bu yaz›n›n esas›n› oluflturan
kavramlar›n üzerinde çok k›sa da olsa durmakta fayda var. 

TTeemmeell kkaavvrraammllaarr

‹nsan haklar›

Çok genel ve çok k›sa bir tan›mla, insan haklar›, insan›n iyilik
durumunu, onurunu korumaya ve gelifltirmeye yönelik temel
ahlaki ve yasal haklard›r. Uluslararas› anlay›fla göre, insan hak-
lar› devletler taraf›ndan "bahfledilmezler". Bu haklara hak ka-
zanmak için belli koflullar› yerine getirmeye de gerek yoktur.
Sadece "insan" olarak do¤mufl olmakla bu haklara sahip oluruz.
‹nsan haklar› "herkes" içindir; ›rk, milliyet, cins, yafl, sosyal ya
da ekonomik statü, dini ya da siyasi inanç gibi ayr›mlara tâbi
olamazlar. Bu anlamda insan haklar› evrenseldir ve hiçbir koflul
alt›nda çi¤nenemezler. 

Devletler insan haklar›na "sayg› göstermekle" yükümlüdür. Bu
anlamda insan haklar›, devlet ile birey aras›nda bir tampon böl-
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HHAAKK ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹ VVEE MMEEDDYYAA

Sinan Gökçen

GGiirriiflfl

Edmund Dene Morel ad› ço¤umuza yabanc› gelecektir. Halbu-
ki Morel, belki de dünyan›n ilk "insan haklar› gazetecisi" olma
onurunu tafl›yor. Belçika Kral› II. Leopold'un 1870 y›l›nda "kifli-
sel mülkü" haline getirdi¤i, 1908 y›l›na kadar ac›mas›zca sö-
mürdü¤ü ve bu dönemde yaklafl›k 10 milyon Afrikal›y› katletti-
¤i Kongo'da yaflananlar› dünya, Morel sayesinde ö¤rendi (1).
Morel, Kongo'nun ç›¤l›¤›n› dünyaya duyururken iki gücü hare-
kete geçirdi: Bas›n ve sivil toplum. Morel, bir yandan yazd›¤›
haber ve makalelerle Kongo'da sürmekte olan dehfleti gözler
önüne sererken, di¤er yandan da kurdu¤u "Kongo Reform Der-
ne¤i" arac›l›¤›yla etkili bir kampanya yürüttü. ABD'li ünlü yazar
Mark Twain, Sherlock Holmes'un yarat›c›s› ‹ngiliz yazar Sir Co-
nan Doyle gibi zaman›n›n ünlü ve etkili entelektüellerinin de
deste¤ini kazanan Morel, sonunda Kongo'yu Leopold'dan kur-
taracak uluslararas› bask› a¤›n›n kurulmas›n› sa¤lad›.

Morel'in kampanyas›n›n sonuca ulaflmas›, bas›n ve sivil toplum
örgütleri aras›nda kurulabilecek iliflkinin potansiyel gücüne de
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• Medya, insan haklar› alan›nda toplumsal duyarl›l›¤›n yüksel-
tilmesine, insan haklar›n›n herkesçe sahip ç›k›l›r ve savunu-
lur k›l›nmas›na katk›da bulunabilir.

• ‹nsan haklar› ile ilgili önemli tart›flmalara, bilgi sa¤layarak,
görüfl aktararak katk›da bulunabilir. 

• Hükümetlerin insan haklar› ile ilgili politikalar›n›n oluflumu-
nu etkileyebilir.

Bu liste bize, hak örgütlerinin medyay› neden ciddiye almas›
gerekti¤ini gösteriyor. Dünyan›n çeflitli ülkelerinde insan hakla-
r› alan›nda çal›flan örgütler, zaman zaman büyük s›k›nt›lar› gö-
¤üslemek, çeflitli riskleri göze almak durumunda kalmaktad›r.
Yak›n bir tarihe kadar Türkiye'de de insan haklar› savunuculu-
¤u, hayati risk tafl›yabilen "tehlikeli" bir u¤rafl idi. Son y›llarda
yap›lan düzenlemelerle ve demokratikleflme yolunda at›lan
ad›mlarla bu "tehlike" önemli ölçüde azald› ama geçmiflin izle-
ri yok olmad› ve risklerin tam olarak ortadan kalkt›¤› da söyle-
nemez. Dahas› hak örgütleri hâlâ seslerini duyurmakta büyük
s›k›nt› yafl›yor. Bu s›k›nt›y› aflman›n önemli bir yolu, medyan›n
yukar›da tan›mlanan potansiyel gücünü, insan haklar› savunu-
su sa¤lamak için harekete geçirebilmek. 

Toparlarsak, hak örgütleri, hak ihlallerini duyurmak, ihlal eden-
lerin cezas›z, ma¤durlar›n ise tazminats›z kalmamas›n› sa¤la-
mak, insan haklar› alan›nda toplumsal bilinci yükseltmek için
medya ile iflbirli¤i yapmal›d›r. Buradaki en büyük soru iflareti,
medya ile iliflkinin hangi kanallar üzerinden kurulaca¤› ve bu
iliflkinin kalitesinin nas›l sa¤lanaca¤›d›r. 

Haber nedir? – Haber de¤eri nedir?

Hak örgütleriyle medya aras›nda kurulacak kaliteli bir iliflkinin
temelinde elbette "haber" yatmaktad›r. Medya organlar›n›n var-
l›k nedeni, haber ve bu haberlerden yola ç›karak yap›lan yo-
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ge oluflturarak bireyi devletin bask›c› al›flkanl›klar›ndan korur.
Ancak devlet, haklar› sadece ihlâl etmemekle de¤il, baflkalar›-
n›n da ihlâl etmesine engel olmakla, yani "korumakla" da yü-
kümlüdür. Örne¤in kad›n eme¤inin sömürülmesini, çocuk iflçi
çal›flt›r›lmas›n› engellemek, genel çal›flma koflullar›n› iyilefltir-
mek için piyasa güçlerinin denetlenmesi de devletin sorumlu-
lu¤udur. Ayr›ca insan haklar›n›n kapsam›n›n ve uygulanmas›n›n
sürekli olarak daha ileri götürülmesinde de devletin sorumlulu-
¤u vard›r. K›sacas› devlet haklar› ihlal etmemekle, ettirtmemek-
le ve daha da gelifltirmekle sorumludur. 

Devlete bu görevlerinin s›k s›k hat›rlat›lmas› gerekebilir çünkü
devletler kendi haklar›n› korumakta genellikle çok becerikli ve
giriflken iken, sorumluluklar›n› an›msamakta s›k›nt› çekebil-
mektedirler. Türkiye gibi ciddi haf›za sorunlar› yaflayan ve gün-
demi sürekli yeni bir "son dakika" haberinin meflgul etti¤i bir
toplumda devlete görevlerini hat›rlatma sivil toplum örgütlerine
ve medyaya düflmektedir. Bu takip aral›ks›z olarak ve inatla ya-
p›lmazsa hak ihlalleri, "zaman afl›m›" deryas›nda unutulup gi-
debilir. 

Medya neden önemli?

‹ster görsel olsun ister sözlü ya da yaz›l›; medya kurumlar›, bil-
gilendirme, duyarl›l›k yaratma, gündem belirleme gücüne sa-
hiptir. Bahsedilen unsurlar bir araya geldi¤inde medya "de¤i-
flim" için bask› yaratabilir. Hak örgütleri için medyan›n sahip ol-
du¤u bu olanaklar çok k›ymetlidir. Hak örgütleri medyan›n bu
gücünden flu alanlarda faydalanabilir:

• Medya, sürmekte olan bir hak ihlalini duyurarak acil önlem
al›nmas›n› sa¤layabilir.

• Medya, geçmiflte yap›lan hak ihlallerini kamuoyunun günde-
mine yeniden tafl›yarak sorumlulardan hesap sorulmas›n› is-
teyebilir.
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• Sars›c›l›k / floke edicilik: Komflu ülkede savafl ç›kmas› ya da
bir köyde herkesin ayn› hastal›¤a tutulmas› sars›c› olaylard›r.

• Ola¤and›fl›l›k: Bir kad›n›n 65 yafl›nda do¤um yapmas› haber
de¤eri tafl›r. 

• Co¤rafi yak›nl›k: Olay bize ne kadar yak›n bir yerde cereyan
ediyorsa, haber de¤eri o kadar yükselir. Türkiye'deki medya
organlar›nda Lübnan'daki çat›flmalar, Sudan'daki savafltan
daha çok yer al›r. 

• Duygusal yak›nl›k: E¤er olaydan etkilenenlerle dil, ›rk, din ya
da benzeri yak›nl›klar varsa, olay› önemli k›lar. Örne¤in bir
uçak kazas› haberinde ilk araflt›r›lan unsurlardan biri, yolcu-
lar aras›nda o ülke vatandafl›n›n olup olmad›¤›d›r. 

• Çat›flma/gerilim: Olayl› bir toplant›, sakin bir toplant›dan da-
ha çok haber de¤eri tafl›yabilir. Bu nedenle; "when it bleeds,
it leads" (kan varsa, manflet olur) sözü gazetecilikte s›kça kul-
lan›l›r. 

• Uyar›c› olma: Belli bir ilac›n sa¤l›¤a zararl› olmas› nedeniy-
le toplat›lmas› insanlar›n hayat›n› etkileyebilece¤i için önem
tafl›r. 

• E¤itici olma: Yeni ç›kan trafik yasas› ya da emlak vergisinin na-
s›l ödenece¤i hakk›nda okuru bilgilendiren haber yap›labilir. 

• Tekrarlanma: Ayn› noktada s›k s›k yaflanan trafik kazalar›, ölü-
me ya da yaralanmaya yol açmasalar bile haber de¤eri tafl›r. 

Buraya kadar tart›flt›klar›m›z› flöyle özetleyebiliriz: Medya, ger-
çek dünyada yaflanan olaylar aras›ndan "haber de¤eri" tafl›yan-
lar› seçerek haberlefltirmeye, izleyicisine, okuruna sunmaya ka-
rar verir. Bu ay›klama süreci, bir di¤er deyiflle olaylar› "haber
de¤eri filtresi"nden geçirme ifllemi, bir olay›n okura haber ola-
rak ulaflana kadar geçirece¤i ilk aflamad›r. Bunun ard›ndan "edi-
toryal filtre" ve "5N 1K" filtreleri devreye girecektir. Bu iki filtre,
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rumlard›r. Dolay›s›yla hak örgütleri medya kurulufllar›n›n ilgisi-
ni "haber"le çekebilir. 

Peki, haber nedir? 

Her an etraf›m›zda, yak›n çevremizde, yaflad›¤›m›z toplumda,
dünyada, k›sacas› her yerde pek çok olay meydana gelir. ‹nsan-
lar do¤ar, ölür, sevinir, üzülür... Bu olaylardan baz›lar› bir gaze-
tede, televizyonda ya da radyoda baflkalar›na da aktar›l›r. Ses
getirece¤i varsay›l›p kamuya duyurulan olay, art›k bir haberdir.
Buradan hareketle flunu söyleyebiliriz: Haber, medyan›n okuru-
na/dinleyicisine/ izleyicisine aktarmaya karar verdi¤i olaylar-
d›r. Bir di¤er deyiflle medya, etraf›m›zda süren olaylar içinden
baz›lar›n› seçer ve onlara iliflkin bilgileri izleyicisine ulaflt›r›r.
Bu bilgiler yeni ve taze olmal›d›r. "Buradaki bilgi (ya da enfor-
masyon) sözcü¤ü önemli, çünkü olay›n meydana gelmesi ha-
ber de¤ildir. O olayla ilgili enformasyonun aktar›lmas›, duyu-
rulmas› haberdir" (Ery›lmaz, 2003).

Neyin haber olaca¤› gazetecilerin verdi¤i bir karard›r ancak as-
l›nda buna okuyucu ad›na var›lm›fl bir yarg› gözüyle de bakabi-
liriz. Bu nedenle bu karar›n nas›l al›nd›¤› çok önemlidir. Bu ka-
rar›n oluflumu, yani hangi olaylar›n habere dönüfltürülece¤i el-
bette keyfi de¤ildir; "haber de¤eri" tafl›yan olaylar›n haberleflti-
rilmesi ilkesi esast›r. Hangi olaylar›n haber de¤eri tafl›d›¤› tart›fl-
mas›nda evrensel standartlar ve gazetecilik ahlak› devreye girer. 

Buna göre bir olay›n haber de¤eri tafl›mas› için flu unsurlar› ba-
r›nd›rmas› beklenir (Ery›lmaz, 2003): 

• Etki alan›: Olaydan ne kadar çok insan etkileniyorsa, haberin
de¤eri o oranda artar. 

• Tazelik: Olay ya yeni bir olay olmal›d›r ya da eski bir olaya
iliflkin yeni bir bilgi içermelidir. 

• Güncellik: Olay yeni de¤ildir ancak etkileri sürmektedir. 
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• Hükümet /ordu kararlar›,
• Hükümet-muhalefet çat›flmalar›, polemikler,
• Devlet kademesindeki görev de¤ifliklikleri,
• Protestolar (fiiddetli-fiiddetsiz),
• Suç ve suçluluk haberleri,
• Skandal haberleri,
• Felaketler (deprem-sel-yang›n),
• Geleneksel haberleri,
• Do¤um, ölüm, evlenme,
• Biyografiler,
• Ola¤anüstü aktiviteler,
• Ünlülerin özel hayatlar›,
• Di¤er.

Görüldü¤ü gibi "insan haklar›", Türkiye'deki yayg›n medyan›n
"en sevdi¤i" haber türleri aras›nda de¤ildir. Bu engeli aflmak, ba-
s›n›n bu alana ilgisini art›rmak ancak uzun soluklu bir çabayla
mümkün olabilir. Bu çaban›n ilk aflamas› da bas›n› iyi tan›mak,
yöntem ve tercihlerini bilmektir. 

Gazeteci habere nas›l ulafl›r?

Medya kurulufllar› üç temel ifllevi yerine getirir: "Haber vermek/
bilgilendirmek", "e¤lendirmek" ve "e¤itmek". Bu ifllevlerin her
birini yerine getirmek için kurumlar ve gazeteciler "haber ak›fl›"
sa¤lamak zorundad›r.

Gazeteciler habere çeflitli kanallardan/kaynaklardan ulafl›rlar.
Yararlan›lan referanslar çeflitlendikçe gazetecinin yapt›¤› haber-
lerin say›s› ve kalitesi artar. Belli bafll› haber kanallar› /kaynak-
lar› flöyle s›ralanabilir: 

Haber ajanslar›: Sadece Türkiye'de de¤il, dünyan›n hemen her
yerinde medya kurulufllar›n›n en temel haber kaynaklar›ndan
biri (belki de birincisi) haber ajanslar›d›r. Yayg›n bir muhabir
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haber olmas›na karar verilmifl bir olayla ilgili bilgilerden hangi-
lerinin, haber metninde nas›l yer alaca¤› ile ilgilidir. Olay›n
hangi boyutunun haber metninde büyütülece¤i, hangi unsurla-
r›n göz ard› edilece¤i bu süreçler sonucu belli olur ve haber,
okura ulaflan son halini al›r.

Editoryal de¤erler ya da editoryal filtre, öncelikle, habere iliflkin
tüm bilgilerin do¤ru olmas›n› gerektirir. ‹simler, yerler, rakamlar
do¤rulat›lmal›, olay›n geliflimi eksiksiz ve yanl›fls›z olarak, net
ve anlafl›l›r bir flekilde aktar›lmal›d›r. Mümkün oldu¤unca nes-
nel olmaya çal›fl›lmal›, habercinin kiflisel görüfllerine yer veril-
memelidir. Gazeteci olaya iliflkin tüm taraflar›n görüflüne bafl-
vurmal›, taraf tutmamal›d›r. Haberin dili sade, anlafl›l›r ve yal›n
olmal›, s›fat kullan›m›ndan, tekrarlardan, gereksiz bilgi aktar›-
m›ndan kaç›n›lmal›d›r. 

Olay›n hangi unsurlar›n›n haberde yer alaca¤› konusunda mu-
habire ve editöre rehberlik eden filtre ise, "5N 1K" olarak bili-
nen kurald›r. Bir di¤er deyiflle bir haber flu alt› soruya yan›t ve-
rebilmelidir: Ne oldu? Ne zaman oldu? Nerede oldu? Neden ol-
du? Nas›l oldu? Kim? 

Neler haber oluyor?

Bir olay›n habere dönüflme sürecini anlamak ve kavramak, hak
örgütleri için çok önemlidir. Bir hak ihlalinin ya da örgütümü-
zün bafllatt›¤› yeni kampanyan›n haber olarak gazetelerde ya
da televizyonlarda yer almas›n› istiyorsak, hangi olaylar›n niye
haber oldu¤unu takip etmek, nelerin haber de¤eri tafl›d›¤›n› bil-
mek zorunday›z. Bir di¤er deyiflle, "bas›n›n nabz›n› tutmak",
hak örgütlerinin yeteneklerinden biri olmal›d›r. Hak örgütleri
medyay› yak›ndan ve iyi takip etmelidir. Esra Arsan, Türkiye'de-
ki gazete ve televizyonlarda en çok yer tutan haberleri flöyle s›-
ralamaktad›r (Arsan, 2003):
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gazetenin (ya da gazetecinin) ilgisini çekebilir. Böylece bu
medya kuruluflu olay›n üstüne gidebilir ve haberi büyütüp sür-
dürebilir. 

Yabanc› gazeteler: Yabanc› bir medya kuruluflunda yer alan bir
haber yerli medya kurulufllar› taraf›ndan ya çevrilerek ya da ye-
niden ifllenerek kullan›labilir. New York Times, Küçük Armutlu'
daki ölüm oruçlar›n› Pazar ekinin kapa¤›na tafl›y›nca, Türkiye'
nin önde gelen gazeteleri de bu olaya yer vermiflti. 

Bas›n bültenleri: Hedef kitlelerine kurumu, markas› ya da ürünü
ile ilgili mesaj›n› iletmek isteyen kurumlar ya da onlar›n Halkla
‹liflkiler ajanslar› gazeteci için önemli bir haber kayna¤›d›r.

Uzman kifli ve kurumlar: Belli bir konuda uzmanlaflm›fl, güve-
nilir ve sayg›n kifli ya da örgütler gazetecilerin s›k s›k baflvurdu-
¤u haber kaynaklar› aras›ndad›r. Hak örgütleri de konular›nda
uzmanl›klar›n› kan›tlayarak gazeteciler için baflvuru merkezi
haline gelebilir. Güven kazanm›fl ve popüler hale gelmifl STK'
lar›n haber olma flans› yüksektir. 

Medya kurulufllar›n›n ve gazetecilerin haber kaynaklar›n› /ka-
nallar›n› iyi bilmek hak örgütleri için çok önemlidir. Hak örgüt-
leri ancak bu sayede seslerini nerede, nas›l duyurabilece¤ine
iliflkin gerçekçi bir planlama yapabilirler. Bu nedenle hak örgüt-
leri medyay› yak›ndan ve iyi takip etmeli, e¤ilimleri tan›mal›,
hangi muhabirin nas›l haberlerle ilgilendi¤ini, hangi köfle yaza-
r›n›n hangi konulara öncelik verdi¤ini saptamal›d›r. Hak örgüt-
leri, iyi birer medya izleyicisi olmal›d›r. Neyin, nas›l haber ola-
bilece¤i, hangi bilginin "özel haber" olarak hangi gazeteciye
iletilebilece¤i, hangi geliflmenin hangi kanalla duyurulaca¤›,
hak örgütlerinin sesini duyurmaya çal›fl›rken verecekleri kritik
kararlard›r. Bu kararlar›n do¤ru olabilmesi için hem yerel hem
de ulusal medyan›n çok iyi tan›nmas› gerekir. 
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a¤›na ve yüksek h›zla haberi yayma gücüne sahip bu kurulufl-
lar, sadece rutin gündemi izlemekle kalmaz özel haberler de
yaparlar. Türkiye'nin en büyük haber ajans›, yar› resmi nitelik-
teki Anadolu Ajans›'d›r. AA'n›n yan› s›ra ANKA da, bas›n›n s›k-
l›kla kulland›¤› bir di¤er ajanst›r. Uluslararas› ajanslardan Reu-
ters, Agence-France-Presse (AFP) ve Associated Press (AP) de
Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Haber ajanslar›, hak örgütle-
ri için önemlidir. Ajanslar kanal›yla yayg›n medyan›n tümüne
ulaflmak mümkündür. Yabanc› ajanslar arac›l›¤›yla sesimizi
Türkiye d›fl›nda da duyurma flans›m›z vard›r. 

Rutin olaylar: Olaca¤› önceden bilinen geliflmeler yayg›n med-
yan›n en önemli haber kanallar›ndand›r. Örne¤in bas›n toplan-
t›lar›, önemli bir duruflma, bir aç›l›fl töreni, bir siyasi partinin
toplant›s› bu tip olaylard›r. Bas›n kurulufllar›na bu olaylar daha
önceden haber verilir. Yayg›n medyada yer alan haberlerin
önemli bir k›sm› bu olaylar›n izlenmesiyle yap›l›r. Hak örgütle-
ri bu kanallar› çok iyi kullanmal›d›r. Bu nedenle bas›n toplant›-
s›, protesto eylemi gibi etkinlikler bas›na daha önceden bildiril-
meli ve söz konusu etkinlikler "profesyonelce" düzenlenmelidir. 

Özel haber: ‹yi bir gazeteci rutin gündemin d›fl›na ç›kabilmeli
ve özel haber yapabilmelidir. Özel haberden kas›t, toplumu ya-
k›ndan ilgilendiren bir olay› /geliflmeyi ilk kez ortaya ç›kartmak
ya da bilinen bir olaya iliflkin yeni bir boyutu duyurmakt›r. Ör-
ne¤in bir siyasetçinin rüflvet ald›¤›n› ilk kez yazan ve bunu bel-
geleriyle kan›tlayan gazeteci "özel haber" yapm›fl olur. ‹yi özel
haberler gazetecilerin ve gazetelerin sayg›nl›¤›n› art›r›r. Bu ne-
denle asl›nda her gazeteci "özel haber" yakalamak için u¤rafl›r.
Bu durum hak örgütlerine önemli bir f›rsat sunar. Önemli bir ge-
liflmeyi, güvenilen bir gazeteciye bildirerek "özel haber" olma-
s› sa¤lanabilir. 

Baflka gazetelerin haberleri: Medya, kendi içinde bir haberi bü-
yütebilir. Bir gazetede k›sa olarak yer alan bir haber di¤er bir
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• Bas›n yeme¤i
• Bas›n ziyareti
• Etkinliklere bas›n›n ça¤r›lmas›
• Periyodik haber /bilgi ak›fl›

Hak örgütleri bu yöntemlerin hepsini kullanabilir ve kullanma-
l›d›r. Bu yöntemlerden hangisinin ne zaman kullan›laca¤›na ka-
rar vermek önemlidir. Ayr›ca, hangi yöntemi kullan›rsak kulla-
nal›m, bunu iyi yapmam›z gerekir. Bu nedenle, hak örgütleri
"derslerini çok iyi çal›flmal›", bas›n toplant›s› nas›l düzenlenir,
bülten nas›l yaz›l›r, görüflmede nelere dikkat edilmelidir gibi
bilgilere hâkim olmal›d›r. Aksi taktirde, sadece bekledi¤imiz et-
kiyi yapamamakla kalmaz, ters tepkiler do¤mas›na da neden
olabiliriz. 

fiimdi yukar›daki yöntemleri teker teker ele al›p nelere dikkat
etmemiz gerekti¤ini tart›flal›m.

1. Yüz yüze görüflme

Mülakat, medya arac›l›¤›yla sesimizi duyurabilece¤imiz en önem-
li iletiflim kanallar›ndan biridir. Mülakat talebi gazeteciden gele-
bilir çünkü: 

• Kurumunuzun uzmanl›¤›na ihtiyaç duyulmufltur.
• Örgütünüz ses getiren bir etkinlik düzenlemifltir.
• Medyan›n ilgi duydu¤u bir isim örgütünüze üyedir. 

Nedeni ne olursa olsun, mülakat hak örgütleri için önemli bir
f›rsatt›r ve çok iyi de¤erlendirilmesi gerekir. Mülakat için titiz-
likle haz›rlan›lmal›, gazetecinin neler sorabilece¤i ve bunlar›n
nas›l yan›tlanabilece¤i konusunda fikri haz›rl›k yap›lmal›d›r. ‹yi
ve verimli bir mülakat ancak iyi bir haz›rl›kla mümkündür.
Unutmay›n, görüflme s›ras›nda denetim sizde olmal›d›r. Aksi
taktirde, özellikle size ya da kurumunuza sempatiyle bakmayan
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HHaakk öörrggüüttlleerrii mmeeddyyaayyaa nnaass››ll uullaaflfl››ll››rr??

Gazetecinin sizin kap›n›z› çalmas›n› beklemek yerine öncelik-
le sizin onun kap›s›n› çalman›z gerekir. fiunu unutmamak la-
z›m: ‹nsan haklar› haberleri medyan›n manflete tafl›mak için
can att›¤› haberler de¤il. Bu haberlerin önemli olmamas›ndan
de¤il, hem medyan›n yap›s›ndan hem de s›n›rlar›ndan kaynak-
lan›yor bu durum. Yayg›n medya "daha çok satmak, dinlenmek,
izlenmek" ister. Bunun yolu da, maalesef, mesela Trabzon'da
yaflanan bir hak ihlalini duyurmaktan de¤il, Tarkan'›n aflk haya-
t› ile ilgili bir haberden geçiyor ya da bunun böyle oldu¤u dü-
flünüldü¤ünden arz-talep denklemi hep yanl›fl kuruluyor. Ama
ortada olan, bir sivil toplum olay›n›n yayg›n medyada haber
olabilmesinin herhangi bir "y›ld›z›n" konserinin haber olmas›n-
dan çok daha zor oldu¤u gerçe¤idir. Özellikle, Irak'›n ABD ve
‹ngiltere taraf›ndan iflgali öncesinde neredeyse her gün duydu-
¤umuz bir tan›m vard›: Kitle imha silahlar›. Bunun ‹ngilizcesi
mass destruction weapons. Yayg›n medyay›, bu tan›mdan yola
ç›karak, mass distraction weapons olarak, yani "kitlenin dikka-
tini da¤›tma silahlar›" olarak niteleyebiliriz (2). Sadece Türkiye'
de de¤il dünyan›n pek çok yerinde yayg›n medya, asli görevi
olan "kamuyu bilgilendirme" ifllevinden kaym›fl, "kamuyu e¤-
lendirme" ifllevini öne ç›kartm›flt›r. Ancak yine de, bizim de se-
simizi duyurabilece¤imiz "k›s›tl›" da olsa bir alan mevcuttur. Bu
gerçe¤i bilmeli ve bunu k›rman›n, "içeri s›zman›n" yollar›n› ara-
mal›y›z. E¤er yayg›n medyan›n "ne yapsalar haber olur, bir fley
yapmazlarsa, o da haber olur" kategorisine koydu¤u kifli ve ku-
rumlardan de¤ilsek, medyayla düzenli bir iliflki kurman›n yol-
lar›n› bulmal›y›z. 

Medyaya ulaflman›n belli bafll› yöntemleri flunlard›r:

• Yüz yüze görüflme/özel mülakat
• Bas›n toplant›s›
• Bas›n bülteni /Bas›n aç›klamas›
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gazeteciyle temas kurmas›n› sa¤lay›n. Yap›lacak en vahim hata,
"Biz sizi daha sonra aray›p bilgi veririz," deyip aramamakt›r. Ga-
zeteciyi muhakkak aray›n ve talebine iliflkin yan›t›n›z› bildirin. 

Baz› koflullarda mülakat vermemek isteyebilirsiniz. Örne¤in,
söz konusu gazeteci, güven duyaca¤›n›z biri de¤ildir. Bu du-
rumda mülakat talebini genel baz› gerekçelerle reddedin. 

‹kinci Aflama – Görüflme öncesi:

Görüflmeden önce, görüflmenin plan›n› kafan›zda flekillendirin
ve flu konularda haz›rl›k yap›n:

• Hangi mesajlar verilmeli,
• Hangi öncelik s›ras› ile verilmeli,
• Hangi konularda konuflmamak gerekiyor?

Bu haz›rl›¤› yapmak, söyleflinin denetimi aç›s›ndan çok önem-
lidir. Ayr›ca, kurumunuzun aç›s›ndan önemli olan mesajlar›n
eksiksiz verilebilmesi de ancak böyle sa¤lanabilir. Aksi takdir-
de, gereksiz ayr›nt›larda bo¤ulma, ikincil önemi olan bilgileri
aktarma riski vard›r. Bir baflka tehlike ise, hiç yap›lmamas› ge-
reken aç›klamalar›n "a¤›zdan kaçmas›d›r". Bu fikri haz›rl›¤›n
kurum içinde, ilgili tüm kiflilerin kat›l›m› ile yap›lmas› gerekir.
Böylece hem kurum içi demokrasi ve kurumsal bütünlük sa¤la-
n›r hem de bilgiler eksiksiz derlenir. E¤er mümkünse, kurum
içinde bir "mülakat deneyi" yap›n. Kurumunuzdan biri gazete-
ci rolü oynayarak, mülakat› verecek kifliyle görüflme yaps›n. 

Mülakat öncesinde flunlara da dikkat etmek gerekir:

• Zamanlamalara uymaya çal›fl›n. Mülakat›n yap›laca¤› saatte,
istenen yerde olun. Geç kalma ya da hiç gidememe halinde,
çok önemli olabilecek bir f›rsat› kaç›rabilirsiniz.

• Röportajda üstlenece¤iniz rolü ö¤renin ve haz›rl›¤›n›z› ona
göre yap›n. Kurumu temsilen mi konuflacaks›n›z yoksa bir uz-
man olarak m› görüfllerinize baflvuruluyor, bunu ö¤renin. 
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bir gazeteci ile muhatap oluyorsan›z, mülakat sizin hiç de iste-
meyece¤iniz yerlere kayabilir.fiimdi, baflar›l› bir mülakat için
nelere dikkat edilmesi gerekti¤ini aflama aflama ele alal›m.

Birinci Aflama – Gazeteciden kurumunuza bir mülakat talebi-
nin gelmesi:

Bu aflamada ilk yap›lmas› gereken, mülakat› yapacak gazeteci
hakk›nda bilgi sahibi olmaya çal›flmakt›r: Hangi kurumda çal›-
fl›yor, daha önce hangi haberleri yapm›fl, insan haklar›na özel
bir ilgisi var m›, kurumunuza karfl› bilinen (olumlu ya da olum-
suz) bir tavr› var m›? ‹nternet günümüzde böyle bir araflt›rma
için fazlas›yla imkân sunmaktad›r. Görüflme öncesi, gazeteci-
nin telefon numaras›, e-posta adresi, faks numaras› muhakkak
al›nmal› ve kaydedilmelidir. 

Bir mülakat talebi söz konusu oldu¤unda siz de bir gazeteci gi-
bi davran›n ve "5N 1K" formülünü kullanarak flu sorulara yan›t
aray›n: 

• Kim ö¤renmek istiyor /Hangi mecra?
• Ne ö¤renmek istiyor /Ne kadar bilgisi var? Daha önce kim-

seyle görüflmüfller mi?
• Nas›l ö¤renmek istiyor? Yüz yüze mi, yaz›l› m›?
• Ne zaman konuflmak istiyorlar? Haz›rl›k için yeteri kadar za-

man var m›?
• Bu röportaj Nerede gerçeklefltirilecek? Bizim rahat edece¤i-

miz bir ortam m›?
• Bu röportaj› Niçin gerçeklefltirelim? Bu konu, gerçekten ka-

muoyuna duyurmak istedi¤imiz bir konu mu?

Gazeteci, ya kurumunuzdan belli bir isimle mülakat yapmak is-
teyecek ya da size konuyu söyleyip bir isim önermenizi isteye-
cektir. E¤er belli bir isim talebi yoksa gazeteciyi kurumunuzdan
konuyla ilgili kifli /kiflilere yönlendirin veya bu kifliyi siz bulup
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• Net olun. Konuya iliflkin görüflünüzü/ tavr›n›z› yal›n bir dille,
k›sa cümlelerle aç›klay›n.

• K›saltma, yabanc› kelime ya da teknik terminolojiden kaç›n›n.
Mülakat› okuyan ya da izleyenler, konunun uzman› olmaya-
bilir. "Ukala" bir görüntü sergilemeyin. ‹lla teknik bir terim ya
da k›saltma kullanman›z gerekiyorsa, muhakkak anlam›n›
aç›klay›n. 

• "Kay›t d›fl›" (off the record) sorulara cevap vermeyin. Bundan,
gazeteciyi tan›m›yorsan›z özellikle kaç›n›n. Kay›t d›fl› kayd›y-
la yapt›¤›n›z aç›klama da, kayda geçmektedir, en az›ndan ga-
zetecinin haf›zas›nda!

• E¤er mümkünse, görüflme s›ras›nda yaln›z olmamaya özen
gösterin.

• Görüflmeyi muhakkak kaydedin. Böylece, sözleriniz çarp›t›-
l›rsa, elinizde belge olacakt›r. 

Mülakat s›ras›nda, ne söyledi¤iniz kadar vücut diliniz ve genel
görünüflünüz de çok önemlidir. Özellikle bir televizyon müla-
kat› söz konusu oldu¤unda vücut dilinin ve görünüflün önemi
daha da artar. ABD'de baflkanl›k seçimleri öncesinde baflkan
adaylar›n›n televizyonda yapt›¤› tart›flmalarda, vücut dili me-
sajlar›n bile önüne geçmektedir. Bu nedenle adaylar› bu tart›fl-
ma programlar›na bir uzmanlar ordusu haz›rlamakta, giyilen k›-
yafetten, ellerin nerede duraca¤›na kadar her ayr›nt› gözden ge-
çirilmektedir. Uzmanlara göre, görüflmelerdeki baflar›n›n yüzde
50'si "Nas›l biri gibi göründü¤ünüze", yüzde 40'› "Nas›l bir ta-
v›rla konufltu¤unuza", yüzde 10'u ise "Mesaj›n›z›n ne oldu¤u-
na" ba¤l›d›r. Bu nedenle, 

• Afl›r› el, kol, kafa ya da omuz hareketlerinden kaç›n›n.
• Oturufl biçiminizin muntazam olmas›na ama çok s›k›nt›l› gö-

rünmemesine dikkat edin.
• Görüflmelerde mümkünse, görev yapt›¤›n›z kuruluflun görse-

lini tafl›yan yaka rozeti tak›n.
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• ‹statistiki ya da rakamsal bilgiler verecekseniz mutlaka yan›-
n›za notlar›n›z› al›n.

• Röportaj sizin ofisinizde gerçekleflecekse sessiz bir ortam
ayarlamaya çal›fl›n. Görüflme s›ras›nda telefonlar›n çalmama-
s›na ve konuflman›z›n bölünmemesine dikkat edin.

• Verdi¤iniz bilgilerin yanl›fl anlafl›lmamas› için bas›l› olarak
verebilece¤iniz bilgiler haz›rlay›n.

E¤er mülakat talebi bir televizyon ya da radyodan geldiyse flu
noktalara da dikkat edin:

• Röportaj›n gerçekleflece¤i mekâna önceden giderek kamera
ve mikrofonun nerede oldu¤unu tespit edin.

• Röportajda sizden baflka birisi olup olmayaca¤›n› ö¤renin.
• Program›n canl› m› yoksa banttan m› oldu¤unu ö¤renin.
• Size ayr›lan sürenin uzunlu¤unu ö¤renin.

Unutmay›n, bir mülakat talebi geldi¤inde görüflmenin içeri¤ini
ö¤renme hakk›n›z vard›r. Ayr›ca gazeteciden, haz›rlanmak için
zaman da isteyebilirsiniz. Ancak bu her durumda geçerli de¤il-
dir. Aniden geliflen bir olay karfl›s›nda acil bir mülakat talebi ile
karfl›laflabilirsiniz. Bu durumda, konuya en vak›f kiflinin kuru-
mu temsilen mülakat vermesi en do¤ru yöntemdir. 

Üçüncü Aflama – Görüflme s›ras›nda: 

Baflar›l› mülakat, hem sesinizi en iyi flekilde duyurman›za yar-
d›mc› olacakt›r, hem de bas›nla sürekli bir temas›n kap›lar›n›
açacakt›r. Gazeteciler, "iyi mülakat" veren kiflileri severler. ‹yi
bir mülakat için flunlara dikkat edin:

• Gereksiz uzatmalardan kaç›n›n. Gazetecinin zaman› k›s›tl›d›r.
Ayr›ca, hangi mecra olursa olsun, size ayr›lan alan/zaman da
k›s›tl›d›r. Gereksiz bilgi y›¤›n›, konunun etraf›nda dönen aç›k-
lamalar mülakat› s›k›c› yapacak, as›l vermek istedi¤iniz me-
saj› perdeleyecektir. 
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soruyu cevaplamamal› ya da salt kurumunuzun perspektifinden
cevaplamal›s›n›z.

Örnek: "Yeni haz›rlanan TCK hakk›nda ne düflünüyorsunuz?"

• ‹lgisiz sorular: Konu sizin için ne kadar ilginç olursa olsun,
orada kurumunuz ad›na bulundu¤unuzu unutmay›n ve size ay-
r›lan zaman› kurumunuz için de¤erlendirin. Bu tür sorular sizi
amaçlar›n›zdan sapt›rabilir.

Örnek: ""Avrupa'daki ceza kanunlar›nda ne farklar var?"

• Alternatifli sorular: Bu tür sorular cevaplar›n›z› s›n›rlay›p ge-
nellikle iki seçene¤e indirmeye, sizi bir tercih yapmaya zorlar.
Ancak unutmay›n ki, görüflmeyi yapan kiflinin seçenekleri ile s›-
n›rl› de¤ilsiniz. Size sunulan seçeneklere kat›lm›yor olabilirsiniz. 

Örnek: "Sizce ‹talya'n›n m› yoksa Türkiye'nin mi ceza kanunla-
r› daha demokratiktir?"

• Üçüncü flah›slarla ilgili sorular: Temsil etti¤iniz kurum d›fl›n-
da bir kurum ad›na konuflmak zorunda de¤ilsiniz. Böyle bir so-
ru karfl›s›nda cevab›n›z "onlara sorun" fleklinde olmal›d›r.

Örnek: ""X derne¤inin TCK ile yapt›¤› eylemin zamanlamas› siz-
ce do¤ru muydu?"

• Spekülatif sorular: Sizden spekülasyonda bulunman›z› iste-
yen sorulara yan›t vermek zorunda de¤ilsiniz. Siz ancak bugün
için konuflabilirsiniz.

Örnek: "Avrupa Birli¤i plan› Türkiye için suya düflerse, derne¤i-
niz X konusuyla da ilgilenmeye devam edecek mi?"

• Sonu aç›k sorular: Bu tip sorular, önemli bir mesaj vermek ya
da bir noktay› vurgulamak için iyi bir f›rsatt›r. Görüflmeden ön-
ce, elinize f›rsat geçerse bu durumda hangi mesajlar› verece¤i-
nize karar verin, haz›rl›kl› olun.
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• Aksesuar kullan›m›nda afl›r›ya kaçmay›n.
• Giysinize özen gösterin. Örne¤in beyaz ya da çok ince çizgi-

li k›yafetlerden kaç›n›n çünkü televizyon yay›nlar›nda iyi so-
nuç vermemektedir. Yan›n›zda mendil bulundurun. Ceket gi-
yiyorsan›z, iliklemeyin. Bak›ml› olmaya özen gösterin, erkek-
seniz muhakkak t›rafl olun. 

Elbette bunlar genel önerilerdir ve bu liste daha da uzat›labilir.
Burada önemli olan, iyi bir görüntü sergilemek böylece izleyi-
cinin dikkatinin vermeye çal›flt›¤›n›z mesajlarda yo¤unlaflmas›-
n› sa¤lamakt›r. 

Söylefliyi yapan kifli bilgi almak, konuya aç›kl›k getirmek, fikri-
nizi ö¤renmek için sorular soracakt›r. Bazen gazeteci sizi "s›k›fl-
t›rmak" için de soru sorabilir. Soru tiplerine aflina olmal›, böyle-
ce s›k›nt›ya düflmeden yan›t verebilmelisiniz. Gazetecilerin
kulland›¤› baz› soru çeflitleri flöyledir: 

• Çok konu içeren sorular: Gelen sorunun içinde birden fazla
konu bulunuyorsa istedi¤iniz birini seçip konuflmay› o tarafa
yönlendirebilirsiniz.

Örnek: "Gazetecilerin TCK'dan rahats›z olmalar› normal say›la-
bilir, ancak özel hayat›n dokunulmazl›¤›n› korumak da gerek-
mez mi? Özel hayat ile bas›n özgürlü¤ü aras›nda bir çeliflki var
m›d›r? "

• Bir konuya iliflkin kiflisel fikrinizi soran sorular: Gazetecilerle
görüflürken, hangi kimlikle konufltu¤unuzu unutmamal›s›n›z.
E¤er kurumunuz ad›na de¤il, uzman kimli¤inizle oradaysan›z,
kiflisel fikrinizi aç›klayabilirsiniz. Bu durumda da, bahsetti¤ini-
zin sizin görüflünüz oldu¤unu ve kurumunuzu ba¤lamad›¤›n›
vurgulayabilirsiniz. Kurumunuzu temsil ediyorsan›z, herhangi
bir konuda sadece sizin fikrinizi soruyor olsalar bile o anda ora-
da mensubu bulundu¤unuz kurumu temsil etti¤inizi belirterek,
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si yapmalar› için de onlara iyi bir gerekçe sunulmal›d›r. Bu ne-
denle bas›n toplant›s›n›n neden ve nas›l düzenlendi¤i çok
önemlidir. Beceriksizce düzenlenmifl ve/veya gazetecilere,
"Biz bu kadar yolu bunun için mi geldik" dedirten aç›klamalar,
medyayla iliflkilerinize a¤›r darbe indirebilir. Bu nedenle s›k s›k
bas›n toplant›s› düzenlenmemeli, gerçekten çok önemli bir
aç›klama yapma gere¤i do¤du¤unda bu yöntem kullan›lmal›d›r.
Genellikle flu hallerde bas›n toplant›s› düzenlenebilir: 

• Önemli bir geliflmeyi duyurmak,
• Kamuoyunun yak›ndan tan›d›¤›, sayg›de¤er bir ismin kuru-

munuza kat›ld›¤›n› bildirmek,
• Resmi makamlara ya da özel kurulufllara yönelik elefltiri ve

suçlamalar› duyurmak, uygulamalar› protesto etmek,
• Düzenlenen bir kampanyaya ya da bafllat›lan bir projeye dik-

kat çekmek,
• Yürüttü¤ünüz kapsaml› bir araflt›rman›n/projenin sonuçlar›n›

duyurmak için.

Unutmay›n, hak örgütleri için önemli say›lan ve çok emek har-
canan bir konu, medya ya da kamuoyunun geneli için s›radan
hatta önemsiz olabilir. Ayr›ca, Türkiye gibi gündemin neredey-
se saat bafl› de¤iflti¤i bir ülkede güncel geliflmeler dikkate al›n-
mal›d›r. Bu nedenle bas›n toplant›s› düzenleme karar› almadan
önce kurum içinde flu tart›flmay› yap›n: Yapaca¤›m›z duyu-
ru/aç›klama, gerçekten gazetecilerin toplant›m›za gelmesini
gerektirecek kadar önemli mi? Bu aç›klamay› bas›n bülteni va-
s›tas›yla yaparsak ne kaybederiz? Zamanlamam›z iyi mi, e¤er
gündem çok hareketliyse toplant›y› ertelemek daha iyi olur mu?

Bu tart›flman›n sonucunda bas›n toplant›s› düzenleme karar›
al›rsan›z, bu etkinli¤i mümkün olan en iyi flekilde yapman›z ge-
rekir. Aksamalar medyay› so¤utur ve dikkatleri, vermek istedi¤i-
niz mesaj yerine bu aksakl›klara kayd›r›r. Gazeteciler kurumu-
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Örnek: "Son olarak eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?"

Sorular› yan›tlarken baz› "teknikleri" kullanmak, iflinizi kolay-
laflt›rabilir: 

• Basit sorular› net bir flekilde cevaplay›n ve as›l mesaja geçin.
• E¤er bir soruya yan›t vermek için zamana ihtiyac›n›z varsa

muhabirden soruyu tekrarlamas›n› isteyin.
• ‹tham içeren sorular› cevaplarken "hay›r böyle bir fley yok" ya

da "do¤ru de¤il" gibi net yan›tlar verin. Ancak kesinlikle ne-
gatif soruyu cevab›n›z›n içinde tekrar etmeyin; bu, ikna kapa-
sitenizi azalt›r. Ayr›ca, so¤ukkanl›l›¤›n›z› korumak size daha
büyük kazan›m getirir.

Baz› durumlarda yan›t vermeme hakk›na sahipsiniz. E¤er size
yöneltilen soru flu tip bilgileri edinmeyi amaçl›yorsa, cevap ver-
meyin:

• Özel bilgi: Dini inançlar, siyasi düflünceler,
• Rekabete kaynak olacak bilgi: Olas› projeler, olas› kaynaklar,
• Üçüncü flah›slarla ilgili bilgi: Di¤er kurumlar, görmedi¤iniz

raporlar,
• Hukuki bilgiler: Davalar.

Cevab›n› bilmedi¤iniz bir soru varsa, yan›tlamaya çal›flmay›n.
Dürüstçe, bu konuda bilginiz olmad›¤›n›, araflt›r›p yan›tlayaca-
¤›n›z› belirtin.

2. Bas›n toplant›s›

Bas›n toplant›s›, bas›na ve bas›n kanal›yla kamuoyuna bir bilgi
ya da mesaj aktarman›n en etkili yollar›ndan biridir. Bas›n top-
lant›lar›, di¤er pek çok iletiflim kanal›n›n aksine, bas›n›n aktif
kat›l›m›n› gerektirir. Medya kurulufllar› bas›n toplant›lar›n› izle-
mek için muhabir, foto muhabiri, kameraman gönderirler, bir
di¤er deyiflle eleman, zaman ve kaynak tahsis ederler. Bu tahsi-
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Yer: 
• Gazetecilere toplant› yerinin adresi bir kroki üzerinde de ifla-

retlenerek gönderilebilir. 
• Bas›n toplant›s›n›n yap›laca¤› mekân kolay ulafl›labilinir;

beklenen say›da gazeteciyi alacak, onlar›n rahat çal›flmas›na
olanak verecek nitelikte olmal›d›r. Salon ne çok büyük ne de
çok küçük olmal›d›r. 

• Gazetecilerin ulafl›m araçlar› için park yeri ihtiyac› da dikka-
te al›nmal›d›r. Bu ihtiyaç özellikle televizyon kanallar› için ge-
çerlidir. Toplant›n›n canl› olarak aktar›lmas› söz konusu ise
park konusunu ciddiyetle göz önüne almak gerekir.

• Gazetecilere çay-kahve tarz› ufak bir ikramda bulunmak hofl
olur. 

• Toplant› saatinden en az iki saat önce salonda olun ve haz›r-
l›klar› gözden geçirin.

• Salonda televizyon ve radyo ekipleri için yeterli elektrik prizi
olmas›na dikkat edin. 

• Salonun sessiz ve iyi ayd›nlat›lm›fl olmas› çok önemlidir. 
• Toplant› salonunda sigara içilmesine izin vermeyin.
• Gazetecileri kurumunuzdan bir ya da iki kifli salonun kap›s›n-

da karfl›lamal›d›r. Ayr›ca salonun girifline bir kay›t masas› ku-
rulmal›, toplant›ya kat›lan gazetecilerin isim ve iletiflim bilgi-
leri kaydedilmelidir. 

• Konuflmac›lar›n oturaca¤› bölümün, salonun her yerinden ra-
hatl›kla görünür olmas›na özen gösterin. 

• Toplant›n›n sonunda baz› gazetecilerin özel mülakat talebi
olabilece¤ini ak›lda bulundurun ve bu görüflmelerin yap›labi-
lece¤i yerleri önceden ayarlay›n.

Sunum: 
• Toplant›ya, ilan edilen saate bafllamaya özen gösterin. E¤er

gecikme olacaksa, bunun nedenini ve ne zaman bafllanaca-
¤›n› gazetecilere duyurun. Gecikmenin en fazla 10 -15 daki-
ka olmas›na dikkat edin. 
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nuzun yaflad›¤› s›k›nt›lar›, maddi ve teknik sorunlar› bilmek ya
da bilseler bile size sempatiyle yaklaflmak zorunda de¤ildir. 

Baflar›l› bir bas›n toplant›s› için flunlara dikkat etmek gerekir:

• Zamanlama
• Ça¤r›
• Yer
• Sunum.

Zamanlama: 
• Bas›n toplant›s› için en iyi zaman, sabah saatleridir. 
• Ancak, özellikle büyük kentlerde, sabah trafi¤i de göz önüne

al›nmal› ve saat buna göre saptanmal›d›r. 
• Televizyon kanallar›n›n ö¤len bültenleri de hedeflenmelidir. 
• Tüm bunlar göz önüne al›nd›¤›nda saat 10.00 bas›n toplant›-

s› için uygun bir saattir. 
• Çok zorunlu haller d›fl›nda hafta sonlar› bas›n toplant›s› için

iyi bir zaman de¤ildir. Bas›n toplant›s› için haftan›n ilk üç gü-
nü tercih edilmelidir.

• Toplant›y› düzenlemeyi planlad›¤›n›z tarihte bir baflka önem-
li olay olmad›¤›na (mesela hükümet hakk›nda güvenoylama-
s›, yurtd›fl›ndan önemli bir ziyaret gibi) dikkat edin.

Ça¤r›: 
• ‹deal olan, toplant›dan yaklafl›k bir hafta önce davetin gaze-

tecilere ya da kurumlara iletilmesidir. 
• Toplant›dan iki ya da üç gün önce telefonla, davetin ulafl›p

ulaflmad›¤› ve toplant›ya kat›l›p kat›lmayacaklar› sorulmal›d›r. 
• Bas›na yollad›¤›n›z ça¤r›da, toplant›da kimin/kimlerin konu-

flaca¤›, toplant›n›n yeri ve zaman› muhakkak yer almal›d›r.
Toplant›n›n ne amaçla düzenlendi¤ine iliflkin bilgi de, ayr›n-
t›ya çok girilmeden, verilmelidir. Ayr›ca kurumunuzdan bir
kiflinin ad› ve telefon/e-posta gibi haberleflme bilgileri de ile-
tilmelidir. 
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E¤er yabanc› bas›n› da ilgilendiren bir etkinlikse, yabanc› gaze-
teciler için ayr› bir toplant› düzenlenmesi, bu toplant›da tercü-
me imkân›n›n sa¤lanmas› ve bas›n dosyas›ndaki tüm malzeme-
nin en az›ndan ‹ngilizceye çevrilmesi tavsiye edilir. 

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan, en k›sa sürede, web sitenizi gün-
celleyerek bu toplant›n›n haberini girin, bas›n dosyas›ndaki mal-
zemeyi aktar›n.

3. Bas›n bülteni özel mülakat

Bas›n bülteni, sivil toplum örgütlerinin medyaya ulaflmada ya-
rarlanabilecekleri en etkili ve en maliyetsiz araçlardan biridir.
Bas›n bülteni flu amaçlar için kullan›labilir:

• Bilgi vermek: Bas›n bülteni arac›l›¤›yla yeni bir olay›, yeni
bir geliflmeyi, yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›n›, hak ihlalle-
rini, önemli bir mahkeme sonucunu, gerçeklefltirece¤iniz bir
etkinli¤i, bafllataca¤›n›z bir kampanyay› gazetecilere duyurabi-
lirsiniz.

Örnek: "Derne¤imiz Türkiye'deki Romanlara temel insan hak-
lar› e¤itimi vermeyi amaçlayan bir program bafllatm›flt›r." 

• Tav›r aç›klamak: Kurumunuzun bir olay karfl›s›ndaki tavr›n›
bu kanalla medyaya yans›tabilirsiniz.

Örnek: "Derne¤imiz, vicdani ret konusundaki son yasal düzen-
lemelerin, temel insan haklar›na ayk›r› oldu¤u görüflündedir." 

• Destek vermek: Kurumunuzun bir baflka kuruma, kifliye yö-
nelik deste¤i de bas›n bülteni arac›l›¤›yla iletilebilir. 

Örnek: "Derne¤imiz, hükümetin iflkence yapan kamu görevlile-
rine a¤›r yapt›r›mlar getirmeyi amaçlayan giriflimini destekle-
mektedir." 
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• Bas›n toplant›s›nda konuflmac›lar›n say›s› iki ya da en fazla
üç olmal›d›r. 

• Konuflmac›lar›n yan› s›ra kurumunuzdan bir kifli de "kolaylafl-
t›r›c›" görevi üstlenmeli, bas›n toplant›s›n›n ak›fl›n› yönetme-
lidir. Kolaylaflt›r›c› bas›n toplant›s›n› açmal›, gazetecileri se-
lamlamal›, konuflmac›lar› tan›tmal›, soru-cevap bölümünü
idare etmeli ve toplant›y› kapatmal›d›r.

• Konuflmac›lara ayr›lan süre k›sa tutulmal›d›r. ‹deal bir bas›n
toplant›s›, soru-cevap bölümü dahil, bir saati geçmemelidir. 

• Sunumlarda mümkünse "power point" ya da benzeri olanak-
lar kullan›lmal›, aç›klamalar ilgi çekici k›l›nmal›d›r.

• Gazetecilere bir bas›n dosyas› verilmelidir. Bu dosyada, 
- Bas›n duyurusu
- Kurumu tan›t›c› bir metin ya da broflür
- Bas›n toplant›s›n› düzenleyenleri tan›tan belgeler
- Toplant›da ele al›nan konuya iliflkin ayr›nt›l› bilgi
- Görsel malzeme yer almal›d›r. 

• Toplant›y› muhakkak kayda geçirin. Foto¤raf çekin, ses ve gö-
rüntü kayd› yap›n. Bu kay›tlar hem sizin kendi arfliviniz için
gereklidir hem de toplant›ya kat›lamayan medya kurumlar›na
iletilebilir. 

• Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan, daha önce haz›rlad›¤›n›z bir ha-
ber bültenini toplant›ya kat›lan gazetecilere, ajanslara, med-
ya kurulufllar›n›n haber merkezlerine e-posta ya da faks yo-
luyla iletin.

Daha önce de belirtildi¤i gibi, bas›n toplant›lar› kurumunuzun
bas›nla iliflkisi aç›s›ndan son derece önemli bir etkinliktir. Bas›n
toplant›s› sadece gerekti¤inde yap›lmal› ve her aflamas› titizlik-
le planlanmal›d›r. Medyan›n bas›n toplant›s›na ne kadar yer
verdi¤i izlenmeli ve arflivlenmelidir. 
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• Bülten, görsel olarak da göze hofl gelmelidir. Sayfa tasar›m›
önemlidir. 

• Bültenleri hafta içinde ve sabah saatlerinde yollamak flans›n›-
z› art›r›r. ‹letiflimde hem faks hem de e-posta kullan›lmal›d›r. 

K›saca toparlamak gerekirse, bas›n bülteni iyi yaz›lm›fl bir ha-
ber olmal›d›r. Bülten gönderildikten sonra medya kurulufllar› te-
lefonla aranarak, bültenin ellerine geçip geçmedi¤i sorulabilir.
Bu amaçla medya kurulufllar›na telefon açan görevli, bültende
duyurulan konu hakk›nda yeterli bilgi sahibi olmal›, gerekti¤in-
de telefonda kendisinden istenebilecek bilgileri vermelidir. Ay-
r›ca medyay› bas›n bülteni ya¤muruna da tutmamak gerekir. 

Bas›n bültenlerini haber merkezlerinin yan› s›ra, köfle yazarla-
r›na ve tan›nm›fl gazetecilere de yollamak gerekir. 

4. Bas›n yeme¤i

Bas›n yeme¤inin öncelikli amac› bir olay› bas›na duyurmak de-
¤ildir. Bu etkinlikle, kurumunuzun daha iyi tan›nmas›n› sa¤la-
yabilir, gazetecilerle kiflisel iliflki gelifltirebilirsiniz. Bas›n yeme-
¤ine kalabal›k bir grup ça¤›rmak yerine birden fazla yemek dü-
zenlemek ve her seferinde az say›da gazeteciyle bir araya gel-
mek daha do¤rudur. 

Yemek için seçilen yer kaliteli ve özenli olmal›d›r. Ancak lüks
ve pahal› bir lokanta tercih edilmemelidir. 

Yemek için ça¤r› yap›l›rken, di¤er davetlilerin kim oldu¤u da
belirtilmelidir. Birbiriyle kavgal› oldu¤u bilinen gazeteciler ay-
n› seferde ça¤r›lmamal›d›r. Siyasi görüflleri birbirine çok ayk›r›
gazeteciler de bir araya getirilmemelidir. Her iki durumda da
gazetecilerin kendi aralar›nda bir tart›flma bafllamas› ve sizin
ikinci planda kalman›z tehlikesi vard›r. 
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• Yan›t vermek: Örgütünüze yönelik as›ls›z iddialar ortaya at›-
labilir. Bunlar› yan›tlamak ve kamuyu do¤ru bilgilendirmek için
bas›n bülteni kullan›labilir.

Örnek: "Derne¤imizin Sulukule'deki Roman mahallesinde sü-
ren zorunlu tahliye uygulamas›na destek verdi¤i yönündeki
aç›klamalar gerçe¤i yans›tmamaktad›r." 

Medya kurulufllar›n›n haber merkezlerine her gün çok say›da
bas›n bülteni ulafl›r. Sizin bülteninizin bu kalabal›k aras›ndan
s›yr›l›p editörlerin dikkatini çekmesi için, bu metinler haz›rla-
n›rken flunlara dikkat etmek gerekir: 

• Yap›lan duyuru güncel olmal›d›r. 

• Bülten k›sa, anlafl›labilir olmal›d›r. Sade ancak kaliteli bir me-
tin kaleme al›nmal›d›r. K›sa cümle ve paragraflar kullan›lma-
l›d›r. Yaz›m hatalar›, cümle düflüklükleri, gramer yanl›fllar› ol-
mamal›d›r. Yabanc› kelimelerden, özel terimlerden, k›saltma-
lardan kaç›nmak gerekir. 

• Bülten "5N 1K" sorular›na yan›t verecek bilgileri içermelidir. 

• Bir sayfay› geçmemelidir. 

• Bültenin bafll›¤› çarp›c›, konuyu özetleyen ve merak uyand›-
ran bir bafll›k olmal›d›r. 

• Bültende birden fazla duyuru yer almamal›d›r. 

• As›l mesaj ilk cümlede yer almal›d›r. Bu cümle okuyan›n ilgi-
sini çekecek flekilde yaz›lmal›d›r. 

• Bülten için kurumunuzun antetli kâ¤›d› kullan›lmal›d›r. 

• Bültende kurumunuzun iletiflim bilgileri, konuyla ilgili olarak
kurumunuzdan kiminle ba¤lant›ya geçilebilece¤i, vb. yer al-
mal›d›r.

• Mümkünse görsel malzeme kullan›labilir. 

• Bültenin üzerinde tarih olmal›d›r.
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ninde etkinli¤in ne oldu¤u, ne zaman ve nerede yap›laca¤› an-
lafl›l›r ve yeterli ayr›nt› verilerek anlat›lmal›d›r. 

Ulafl›m ve a¤›rlama: Etkinli¤in gerçekleflece¤i mekân kent d›-
fl›nda ya da kent içinde ama zor ulafl›l›r bir yerde ise gazeteci-
lere ulafl›m olana¤› sa¤lanabilir. Kurumumuzun maddi olanak-
lar› varsa, kent içinden kalkacak bir minibüs gazetecilere tahsis
edilebilir. E¤er etkinlik bütün gün sürecekse gazetecilere su ve
yemek de sa¤lanmal›d›r. Kurumunuzdan bir görevli tüm etkin-
lik boyunca sadece gazetecilerle ilgilenmeli ve onlara yard›m-
c› olmal›d›r.

Bas›n dosyas›: Gazeteciler için bir bas›n dosyas› muhakkak ha-
z›rlanmal›d›r. Bu dosyada etkinlik hakk›nda detayl› bilgi, kuru-
munuzu tan›tan belgeler, görsel malzeme yer almal›d›r. E¤er et-
kinli¤e yabanc› bas›n› da ça¤›r›yorsan›z bu dosya ‹ngilizce ola-
rak da haz›rlanmal›d›r. 

E¤er bas›n› ça¤›rd›¤›n›z etkinlik miting, protesto gösterisi gibi
kitlesel kat›l›m gerektiren bir etkinlikse, bas›n›n bu olay› rahat
izlemesi için gerekli önlemler al›nmal›d›r. 

7. Periyodik haber /bilgi ak›fl›

Bu kanallar flöyle s›ralanabilir: 

• Bas›l› periyodik bülten
• Elektronik bülten
• Periyodik yay›n
• Web sitesi
• Rapor ve araflt›rmalar.

Bu kanallar bas›nla iletiflimi sürekli ve sa¤l›kl› k›lar. Burada te-
mel amaç, bas›na "s›cak" bir geliflmeyi duyurmak de¤il, kuru-
munuzun faaliyetleri ve ilgi alan›n›zdaki konularla ilgili sürekli
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Yeme¤in bafl›nda kurumunuzu tan›tan "power point" ya da ben-
zeri bir sunum, amaçlar›n›z, yürütülen projeler hakk›nda genel
bir aç›klama yap›lmal› ancak bunlar k›sa olmal›d›r. Yemek s›ra-
s›nda sorulara cevap verilmeli ancak bilgi aktar›lmamal›d›r. 

Bafllat›lan ya da sonuçlanan önemli bir kampanya veya proje
de, özellikle köfle yazar›, yönetici, editör konumundaki kiflilere
yemekli bir toplant›yla duyurulabilir. 

5. Bas›n ziyareti

Bas›nla iliflki kurman›n bir baflka yolu da, medya kurulufllar›n›
ziyaret ederek köfle yazarlar›, editörler ve muhabirlerle bir ara-
ya gelmektir. Bu etkinlik muhakkak daha önceden planlanma-
l›, randevu al›nmal›d›r. Ziyaretler mümkün odu¤unca k›sa tutul-
mal› ve ö¤le saatlerine denk getirilmelidir. Ziyarete gidecek he-
yet kalabal›k olmamal›, üst düzey yöneticilerden ve (varsa) ka-
muoyunun tan›d›¤› üyelerden oluflmal›d›r. Ziyaret s›ras›nda ku-
rumunuzu tan›tan bir dosya sunabilir, çal›flmalar›n›z hakk›nda
bilgi verebilirsiniz. 

6. Etkinliklere bas›n›n ça¤r›lmas›

Hak örgütlerinin düzenleyebilece¤i baz› etkinlikler bas›n için
haber de¤eri tafl›r. Bir elçilik önünde gerçeklefltirilecek protesto
gösterisi, miting, flenlik, anma günü, dayan›flma ziyaretleri bu
tip etkinliklere verilebilecek örneklerden baz›lar›d›r.

Genellikle aç›k mekânlarda yap›lan bu etkinliklerde bas›nla ve-
rimli bir iliflki kurmak ancak titiz bir planlama ile mümkündür.
fiunlara dikkat etmek gerekir: 

Ça¤r›: Bas›na ça¤r› etkinlikten yaklafl›k bir hafta önce yap›lma-
l›, iki gün kala da telefonla kat›l›m teyit edilmelidir. Ça¤r› met-
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gürlü¤ünün güçlü oldu¤u hiçbir ülkede k›tl›k yaflanmad›¤›n›,
k›tl›k felaketinin ancak bas›n›n özgür olmad›¤› ülkelerde ortaya
ç›kt›¤›n› vurgular. Çünkü bas›n›n özgür oldu¤u ülkelerde k›tl›¤a
yol açan yolsuzluk ve hata zincirleri bas›n taraf›ndan ortaya ç›-
kar›lacak, k›tl›k önlenecektir. 

Ancak maalesef, bas›n özgürlü¤ü aç›s›ndan ideal bir dünyada
yaflam›yoruz. Bas›nda tekelleflme, ola¤anüstü boyutlara varm›fl
bulunuyor. ABD'de yayg›n medya alt› flirketin denetimi alt›nda-
d›r (Bagdikan, 2000). Türkiye'de de medya az say›da grubun
elindedir. Medya patronlar› ayn› zamanda bankac›l›ktan turiz-
me pek çok farkl› sektörde de faaliyet göstermektedir. Medya
art›k "halk ad›na gerçe¤i araflt›ran" kurumlar de¤il, kâr etmesi
beklenen ticari giriflimler olarak görülmektedir. "Tiraj" ve "ra-
ting" gibi k›staslar, medya organlar›n›n baflar›s›n› belirler hale
gelmifltir. 

Bu durum gazetelerin neyi haberlefltirdi¤ini de etkilemektedir.
Daha önce de belirtildi¤i gibi, insan haklar› ve hak ihlalleri ha-
berleri maalesef Türkiye'de medyan›n en tercih etti¤i haberler
aras›nda de¤ildir. 

Yukar›da s›ralanan öneriler, tüm bu olumsuzluklara ra¤men
medyan›n insan haklar›na olan ilgisini sürekli ve canl› tutabil-
mek için gelifltirilebilecek basit ama etkili yöntemlerdir. Türki-
ye'nin bir de¤iflim süreci yaflad›¤› ve bir zamanlar yekten "sa-
k›ncal›" görülen hak örgütlerinin sözlerinin k›s›tl› da olsa din-
lenir hale gelmeye bafllad›¤› söylenebilir. Bu dönemin de¤er-
lendirilmesi, bas›n›n insan haklar› konusunda bilgilenmesini
ve gazetecilerin konunun önemini kavramas›n› sa¤lamak, an-
cak hak örgütlerinin medya ile diyalo¤unu artt›rarak mümkün
olabilir. 

Elbette yukar›da s›ralananlara eklenecek daha pek çok öneri
vard›r. Ayr›ca her öneri her kuruma uygun gelmeyebilir. Her ku-
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bir bilgi ak›fl›n› sa¤lamakt›r. Bu araçlar sayesinde bas›n›n insan
haklar› alan›ndaki geliflmelerden haberdar olmas› ve böylece
bu alana ilgisinin s›cak kalmas› da mümkün olur. Ayr›ca bas›n-
da insan haklar› alan›nda uzmanlaflacak gazetecilere de düzen-
li ve güvenilir bilgi aktar›larak katk› sa¤lan›r. 

Öte yandan, kurum için bir arfliv oluflturulmas›nda da bu kanal-
lar bir altyap› oluflturur. Projeler için kaynak aran›rken, iyi ha-
z›rlanm›fl, sürekli güncellenen bir web sayfas› olumlu bir izle-
nim yaratacakt›r. Ayr›ca, internetteki haber gruplar›, ulusal ve
uluslararas› a¤lar gibi farkl› mecralarda da bu malzemeler kul-
lan›labilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken en temel nokta, bu kanallar
arac›l›¤›yla aktar›lan bilgilerin güvenilir ve taze olmas›d›r. Ör-
ne¤in web sitesi muhakkak düzenli olarak güncellenmeli ve ko-
lay izlenebilir olmal›d›r. Haz›rlanan bültenler, özenli bir dille
kaleme al›nmal›d›r. Araflt›rmalar, güvenilir uzmanlarca yap›l-
mal›, sonuçlar fikir yürütmelere de¤il verilere dayanmal›d›r. 

SSoonnuuçç

Yayg›n olarak kullan›lan bir niteleme, bas›n›n "dördüncü kuv-
vet" oldu¤unu belirtir. Yani bas›n, yasama-yürütme-yarg› kuv-
vetlerinin yan›nda; bu üçünü de "halk" ad›na denetleyen bir
dördüncü kuvvettir. Bu klasik anlay›fla göre medya, halk ad›na
soru sorar, halk ad›na araflt›r›r ve gerçekleri ortaya ç›kar›r. Bu
durumda hak ihlalleri elbette medyan›n "do¤al ilgi alan›"d›r. Ay-
r›ca bas›n özgürlü¤ünün kendisi de bir insan hakk›d›r. Yani ba-
s›n, insan haklar›na duyarl› olarak asl›nda kendini de koruya-
cakt›r. Bu ikisi aras›nda diyalektik bir iliflki vard›r. 

Bas›n özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nd›¤› ülkelerde hak ihlal-
leri de azal›r. Nobel ödüllü ekonomist Amartya Sen, bas›n öz-
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1. Kral II. Leopold'un Kongo'da yapt›klar›n› ve Morel'in mücadelesini Adam
Hochschild, K›ng Leopold's Ghost (Kral Leopold'un Gölgesi) adl› kitab›nda mü-
kemmel bir dille anlatmaktad›r. Ayr›ca flu web sitelerinden de bilgi al›nabilir: 

< http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/tarih/02155/index.php >

< http://www.answers.com/topic/congo-free-state-1 >

<http://www.catalystmedia.org.uk/issues/nerve7/edmund_morel.htm

2. Bilindi¤i gibi ABD ve Birleflik Krall›k, Irak'ta kitle imha silahlar› bulundu¤u ve
bunlar›n dünya bar›fl›n› tehdit etti¤i iddias›yla bu ülkeyi iflgal etti. Ancak iflgalin
ard›ndan bu iddian›n gerçek olmad›¤›, iflgalciler taraf›ndan da kabul edildi. Kit-
le imha silahlar› iddias›n› sorgulamadan sayfalar›na ve ekranlar›na tafl›yarak ifl-
gale zemin haz›rlayan pek çok medya kuruluflu da bu sald›rgan savafla katk›da
bulundu.
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rum maddi olanaklar›, faaliyet gösterdi¤i kent, üye yap›s› gibi
k›staslar temelinde kendisi için en ak›lc› ve verimli yöntemi /
yöntemleri gelifltirecektir. Ancak yukar›daki tüm önerilerin or-
tak çarpan› olan "özen", "titizlik", "iyi planlama", "kalite", "do¤-
ruluk ve güvenilirlik" gibi baz› temel nitelikler, her kurum için
"olmazsa olmaz" haline gelmelidir.

‹hlallerin önlenmesi ve ihlal edenlerin cezaland›r›lmas›nda, in-
san haklar›n›n tüm toplumca sahiplenilen, üzerinde titizlik gös-
terilen de¤erler haline gelmesinde ve daha da gelifltirilmesinde,
hak örgütlerinin sab›rl› ve uzun soluklu çabalar›n›n katk›s› bü-
yüktür. Bu mücadelede hak örgütleri, yak›n anlay›fl› tafl›yan ga-
zeteci ve medya kurumlar›na da sahip ç›kmal›, bu kurum ve ki-
flilerle özel iliflki gelifltirmeli ve onlar› desteklemelidir. Bu elbet-
te, yayg›n medya kurumlar›na yönelik ›srarl› çabalar› bir yana
koymak ve sadece "ayn› dili konuflan" gazeteci ve gazetelerle
iflbirli¤i yapmak anlam›na gelmez. Ancak, "zaten onlar bizden"
anlay›fl› da, yanl›flt›r. 

Son olarak, medya kurumlar› için insan haklar› alan›nda güve-
nilir bilgi kayna¤› olmak, insan haklar› mücadelesinin "olmaz-
sa olmaz" bir parças› olarak görülmeli ve medya ile iliflkilere bu
temelde yaklafl›lmal›d›r. Medya kurumlar› iyi analiz edilmeli,
gazeteciler iyi tan›nmal›d›r. Çünkü, asl›nda do¤al müttefikimiz
olmas› gereken medya kurumlar›n› karfl›m›za almaya ne gerek
vard›r ne de hak örgütlerinin böyle bir lüksü vard›r. Bu medya
ile yaflamay› ö¤renmek ve onu müttefik k›lmak, hak örgütleri
için en verimli tercih olacakt›r. Kolay gelsin....
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Türkiye'de 90'lar›n bafl›ndan itibaren faaliyete geçen çeflitli ulu-
sal medya kurulufllar› hak örgütleri ile "d›fllay›c› bir iliflki" içeri-
sindeydi. Hat›rlanaca¤› üzere, 1998'de PKK itirafç›s› fiemdin
Sak›k'›n vermedi¤i ifadelerini "gözalt›ndaki ifadeleri" olarak
lanse eden çok sat›fll› bir gazete ve baflyazar›, o dönemde ‹nsan
Haklar› Derne¤i (‹HD) Genel Baflkan› olan Ak›n Birdal'›n silah-
l› sald›r›yla a¤›r yaralanmas›na isteyerek ya da istemeyerek yol
açt›lar. A¤›r insan haklar› ihlallerinin yafland›¤› bu süreç akti-
vistler aç›s›ndan siyasi yak›flt›rmalar›n ve damgalamalar›n da
ayyuka ç›kt›¤› bir dönem oldu. 

Bununla birlikte ister gönüllü isterse profesyonel olsun bu ör-
gütlerin medyaya olan ihtiyac› daima sürdü, sürüyor. Kamu-
oyuna araflt›rd›klar› gerçekleri, yaflanan ihlalleri, ihlallere karfl›
verilen mücadeleyi duyurmay› amaçlayan hak kurulufllar›, her
fleye ra¤men, televizyon kanallar›nda veya gazete sayfalar›nda
kendilerine yeterli ve elbette olumlu bir yer bulman›n yolunu
ar›yor, buluyor, koflullar› zorluyor. 

Geçmiflte hak ihlallerinin araflt›r›lmas› ve bulgular›n, kan›tlar›n
ve tan›kl›klar›n raporlaflt›r›lmas›na iliflkin ilke ve aflamalar bu-
günkü kadar sistematize edilmemiflti. Koflullar›n zorlu¤u nede-
niyle geçmiflte özellikle flube çal›flanlar›n›n e¤itim ve seminer-
ler için Genel Merkezlerde toplanmalar› çok güçken art›k me-
sela ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD), ‹nsan Haklar› ve Mazlumlar
‹çin Dayan›flma Derne¤i (MAZLUMDER) veya Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf› (T‹HV) gibi insan haklar› kurulufllar›n›n bu anlam-
da giderek artan çal›flmalar›n› hepimiz biliyoruz. 

Örgütlerin kendi yap›lanma ve iflleyifllerine yönelik faaliyetleri
bir yana, günümüzde STK'lar ve hak örgütleri varl›klar›n› duyur-
mak ve çal›flmalar›n› görünür k›lmak için medya ile sürekli bir
iliflki gelifltirmek zorunda. 
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HHAAKK ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹ AAÇÇIISSIINNDDAANN
AARRAAfifiTTIIRRMMAA VVEE RRAAPPOORRLLAAMMAA SSÜÜRREECC‹‹NNDDEE
HHEEDDEEFF GGRRUUPPLLAARRIIYYLLAA ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM

Erol Öndero¤lu

Sivil toplum kurulufllar› (STK) ve insan haklar› örgütleri, bizler
ad›na kamunun ifllemlerini denetlemek için, sorunlar› ortaya
koyarlar, boyutlar›n› tespit ederler ve gerçekleri gün ›fl›¤›na ç›-
kar›rlar. Bu örgütler, günlük yaflant›m›z içinde, toplumu daha
iyi tan›mam›z için dikkatimizi belirli sorunlara çekmeye çal›fl›r. 

Günümüz dünyas›nda ve Türkiye'sinde STK'lar›n ve hak örgüt-
lerinin çal›flmalar›n›n geçmifle göre yeri ve önemi giderek art-
maktad›r. Bunu sadece etkinliklerin çeflitlendirilmesinden de¤il,
medyan›n bu etkinlikleri daha s›k ele alarak okur / izleyicilere
yans›tmas›ndan anl›yoruz. 

Hak mücadelesinin etkinli¤i ve kamu icraatlar›na yönelik sivil
denetim günümüzde medyan›n ilgisi olmadan sa¤lanam›yor.
Devletin yan› s›ra Türkiye medyas›n›n önemli bir bölümü,
1990'larda insan haklar› örgütlerini a¤›rl›kl› olarak birer "terör
destekçisi" fleklinde lanse ederken, Avrupa Birli¤i adayl›¤›n›n
tesciliyle birlikte hak örgütleri, medyada daha çok görünür ol-
dular. Ancak, sorunlar›n çeflitlili¤i ve boyutlar› dikkate al›nd›-
¤›nda bu görünürlü¤ün yetersizli¤i ortada ki biz de bu hafta so-
nu buraday›z.
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Biz RSF ‹stanbul olarak meslektafl›m›z "Göktepe'nin öldürülme-
si" gerçe¤i ve "san›k polislerin yarg›lanmas›" üzerinde duruyor-
duk. Bu zor bir konuydu, üstelik gazetecilerin tek tek bir araya
gelmesi ve medyan›n bu gerçe¤e ilgi duymas› gerekiyordu. Bu
cinayeti yetkililer örtmeye çal›fl›yordu. Göktepe cinayeti ulusla-
raras› bas›n meslek örgütlerinin de önemli konular›ndan biri ol-
du. Bu cinayet araflt›r›lmal›, gerçekler ortaya ç›kar›lmal›yd›. 

RSF Türkiye bürosu olarak ilk araflt›rmam›z› Göktepe cinayetiy-
le ilgili gerçeklefltirecektik. RSF'nin Paris merkezinden gelen ga-
zeteci Franck Petit ile bir hafta süreyle Metin Göktepe'nin han-
gi koflullarda yaflam›n› yitirdi¤ini yerli yerinde araflt›rd›k. RSF'
nin di¤er ülkelerde yapt›¤› araflt›rmalar›n›n yöntem ve esaslar›
‹stanbul bürosunun yay›mlad›¤› ilk rapora da temel teflkil etti. 

Bas›n aç›klamalar› ve meslektafl toplant›lar›yla Göktepe davas›-
n›n süreci hakk›nda düzenli olarak bilgilendirmelerde bulun-
mak, çevremizin de genifllemesini sa¤l›yordu. Dolay›s›yla, gü-
nümüzdeki iliflkilerimizin ve çevremizin, o günlerin iflbirli¤i
üzerinden temellendi¤ini söyleyebiliriz. Sonraki y›llarda di¤er
mesleki problemlerin yüzlerce kiflilik gruplar halinde tart›fl›lma-
s› büyük ölçüde Göktepe davas›n›n yaratt›¤› iliflkiler a¤› üzerin-
den sa¤land›.

Geçmiflte yaflanan hak mücadelelerine bak›ld›¤›ndan hâlâ bu-
gün için bile önemli bir deneyim olarak and›¤›m›z Göktepe ci-
nayetinin ayd›nlat›lmas› ve san›k befl polis memurunun hüküm
giymesi muhalif ve yayg›n medyadan gazetecilerin dört y›l sü-
reyle verdikleri baflar›l› ve istikrarl› mücadelenin sonucu oldu.

AArraaflfltt››rrmmaa nneeddiirr?? 

Araflt›rmay› genel bir tan›mlamayla belirli iddia ve bulgulardan
hareketle belirli gerçeklere ulaflmak için yap›lan sistemli bir ça-
l›flma olarak tan›mlayabiliriz. Araflt›rma, k›saca "bir konuda ya-
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ÖÖnneemmllii bbiirr ddeenneeyyiimm:: RRSSFF TTüürrkkiiyyee bbüürroossuu

Sizlere Nadire Mater ile yaflad›¤›m›z S›n›r Tan›mayan Gazeteci-
ler (RSF) ‹stanbul bürosu deneyiminden söz etmek istiyorum.
Gazetecilerin hak ihlalleriyle bas›n ve ifade özgürlü¤üne yöne-
lik durumlar›n› izledi¤imiz bu süreçte bizler de özellikle bafl-
lang›çta siz hak örgütlerinin yaflad›klar›n› yaflad›k. Özellikle ifle
ilk bafllad›¤›m›z 1996'y› hat›rl›yorum, her fley sahiden çok zor-
du. En basit ihlallerin dahi yetkili makamlarca politize edildi¤i,
cezas›z b›rak›ld›¤› koflullarda hak arama mücadelesi dünyan›n
her bölgesinde oldu¤u gibi bizde de çok zordu. Ve özellikle be-
lirtmek istiyorum ki yayg›n bir iliflki a¤› gerektiriyordu. 

Günü gününe Türkiye'deki bas›n ve ifade özgürlü¤üne yönelik
ihlalleri izliyor ve geliflmeleri raporlaflt›r›yorduk. O günlerde
RSF aç›klamalar› yay›mland›kça medyan›n RSF'ye yönelik ola-
rak "bunlar bir tek Türkiye ile u¤rafl›yorlar" yollu elefltirilerini
unutmak mümkün de¤il. Bu elefltiriler zamanla RSF ‹stanbul'un
dünyan›n baflka bölgelerindeki ihlalleri, uluslararas› hukuk aç›-
s›ndan de¤erlendirerek haberlefltirmesiyle giderek azald›. Art›k
aç›kt› ki, RSF sadece Türkiye için de¤il bütün bir dünya haber-
cili¤i için mücadele veren bir örgüttü. Bu örne¤i özellikle veri-
yorum. Kimi faaliyetler örgütlerin kapsay›c›l›¤›n›, eflit yaklafl›-
m›n› göstermek aç›s›ndan önemli oluyor. 

‹‹llkk rraappoorruummuuzz:: MMeettiinn GGöökktteeppee cciinnaayyeettii

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe 8 Ocak 1996'da ‹s-
tanbul Alibeyköy'de cenaze izlerken gözalt›na al›nd›. Eyüp Ka-
pal› Spor Salonu'nda gözalt›ndayken dövülerek öldürüldü.

‹lk günlerde bu cinayet herkes için o kadar net de¤ildi. Çünkü,
medya için bafllang›çta Göktepe "parkta ölü" bulunmufltu, "du-
vardan düflmüfltü". 
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Çal›flma öncesi ortaya konulan hedeflere uygun bir planlama
ancak ihtiyaçlara yan›t verebilir. Örne¤in, amaç "insanlar›n ni-
çin linç edilmeye çal›fl›ld›¤›n›" araflt›rmak ise, sadece linç girifli-
mine u¤rayan insanlarla görüflmek yeterli olmaz. Sözgelimi, linç
olay›na tan›k olanlar, hatta mümkünse linç girifliminde bulu-
nanlar›n aras›ndan birileriyle görüflmek, olay›n yafland›¤› böl-
genin genel co¤rafi, kültürel, sosyal, tarihsel ve ekonomik koflul-
lar›na bakmak da konunun daha iyi anlafl›lmas› ve durum tes-
piti aç›s›ndan yararl› olabilir. Bu anlamda da, duruma ba¤l› ola-
rak, sosyolog ve/veya psikolog gibi uzmanlarla görüflmek de
düflünülebilir. 

AArraaflfltt››rrmmaa nniiççiinn ggeerreekkllii??

Araflt›rma faaliyetinde gözetilmesi gereken usuller gün geçtikçe
ilgili prati¤in sürekli sorgulanmas›yla geliflme gösteriyor. Örne-
¤in bundan 20 y›l önce raporlar, sadece çal›flma koflullar›ndaki
zorluklar nedeniyle de¤il araflt›rma kavram›n›n sivil toplumda
yayg›nl›k kazanmam›fl olmas› nedeniyle de bugünkü kadar ay-
r›nt› içermezdi. Üstelik, kaba bir flekilde sivil toplum ve devlet
olarak ikiye ay›rabilece¤imiz taraflar aras›ndaki so¤ukluk, arafl-
t›rma çal›flmalar›n›n etkisini büyük ölçüde k›rard›. Bu durum
günümüzde k›smen giderildi. Art›k, hak örgütleri devlet ile ay-
n› masada oturup konuflabiliyor. "Peki, konufluyor de ne olu-
yor," derseniz, ben de "flimdilik en az›ndan konuflulmaya bafl-
land›, bu da fena bir bafllang›ç de¤il," derim.

‹nsan haklar› alan›nda mücadele veren örgütler için bir vaka
araflt›rmas›n›n nedeni, dillendirilen, daha do¤rusu dillendirile-
bilen bir flikâyettir. Hepimiz biliyoruz ki, ihlalleri dillendirmek
her zaman o kadar kolay de¤ildir. Ortada, öncelikle bir ihlal id-
dias› ve dolay›s›yla "ma¤dur", "ma¤dur yak›n›" ve /veya bir "ta-
n›k" vard›r. Hak örgütü aç›s›ndan da ortada bir "flikâyet sahibi"
ve onun ileri sürdü¤ü bir "ihlal" vard›r. Burada hemen ekleye-
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p›lan yöntemli, bilimsel inceleme" olarak tan›mlan›yor (Püskül-
lüo¤lu, 1994). 

Araflt›rma, ba¤›ms›z çal›flmalara imkân verdi¤i için gerçeklerin
ortaya konulmas›n›n kuflkusuz en önemli arac›d›r. Bir olguyu
ortaya koymak, gün ›fl›¤›na ç›karmak veya kan›tlamak, bir soru-
nun yayg›nl›¤›n› gözler önüne sermek, araflt›rmayla de¤ilse bafl-
ka ne flekilde ortaya konur? 

Araflt›rma öncesinde yap›lmas› gerekenler, donan›m›m›z, ölçüt-
lerimiz ve haz›rl›klar›m›z, yapaca¤›m›z araflt›rman›n etkin so-
nuçlar vermesi aç›s›ndan önemli. Göç etmek zorunda kalan in-
sanlar›n sorunlar›, iflkence, çocuklara cinsel taciz veya ensest,
toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›, eflcinsellerin sorunlar› vb. günü-
müzde etkin bir araflt›rma ve bu araflt›rman›n sonunda kaleme
al›nan sistemli bir raporla ortaya konabilir. 

Uygun ve anlafl›l›r bir dille ve sistemli flekilde ifllenen bir rapor,
do¤ru mesajlar› kamuoyuna tafl›rsa ilgi uyand›rabilir, toplum-
sal sorunlar›n kamuoyunun bilincine ç›kart›lmas›na yard›mc›
olabilir ve fark›ndal›k yaratabilir. Ancak bir araflt›rman›n esas-
lar›n› bilmek, araflt›rma yapman›n kurallar› hakk›nda fikir sahi-
bi olmak ve buna giriflilirken de araflt›rman›n bir parças› olan
kiflilere (örne¤in, de¤iflik yafl, cinsiyet ve kesimlerden insan-
lar...) özgü, özellikle can güvenli¤inin sa¤lanmas› anlam›nda
ne tür önlem al›naca¤›n› bilmek, çal›flman›n yerli yerinde ya-
p›lmas›n›n yan› s›ra araflt›rman›n bizzat sonuçlar›n› etkiler. 

BBiirr aarraaflfltt››rrmmaa yyaappaarrkkeenn nneeyyee ddiikkkkaatt eettmmeellii?? 

Türkiye'de ve dünyada hak kavram›n›n grup haklar›na do¤ru
geniflleme göstermesiyle birlikte insan haklar› kurulufllar›n›n
çal›flma ve ilgi alanlar› zenginleflti. 

Hak örgütleri ve STK'lardaki araflt›rmac›lar›n ilk olarak neyi he-
deflediklerini belirleyerek araflt›rmaya bafllamalar› gerekiyor.
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Hiç kuflku yok ki, araflt›rmay› yürütenlerin ve görüflmeyi yapa-
cak kiflilerin mutlaka deneyimli olmas› beklenir. Çünkü, mese-
la, ma¤dur travma yaflam›fl da olabilir. Görüflme s›ras›nda bir
noktay› göz ard› etmemizle, kiflinin ruhsal durumunu yeterince
göz önünde bulundurmayarak ikinci bir travmaya yol açabili-
riz. Sivil toplum hayat›nda, bu türden çal›flmalarda yer alabile-
cek donan›ml› kiflilere daha ziyade genel merkezlerde rastla-
mak mümkün. Ancak flubeler düzeyinde bu ihtiyac›n karfl›lan-
mas› daha zor görünüyor. 

AArraaflfltt››rrmmaayyaa ddaaiirr iikkii öönneemmllii kkaayynnaakk

IPS ‹letiflim Vakf›'n›n Türkçelefltirerek bast›¤›, RSF'nin ‹nsan Hak-
lar› Evrensel Beyannamesi'nin 50. y›ldönümü dolay›s›yla UNES-

CO'nun katk›lar›yla yay›mlad›¤› Gazeteciler ‹çin Pratik K›la-
vuz'u bas›n özgürlü¤ü ihlallerinin araflt›r›lmas›na iliflkin esaslar
ve yöntemler konusunda önemli bilgiler içeriyor. 

K›lavuz, sadece araflt›rma ve raporlama unsurlar›n› de¤il, tehli-
keli bölgelerde görev yaparken nelere dikkat edilmesi, bomba
tehdidiyle karfl› karfl›ya kal›nd›¤›nda nas›l davran›lmas› gerekti-
¤i gibi pek çok durum için yol gösterici. Her ne kadar gazeteci-
lere yönelik olarak gelifltirildiyse de, bu kaynak farkl› alanlarda-
ki hak örgütü çal›flanlar› için de hayli yararl› bizce. Ancak ge-
nel hak savunucular› için, Kathryn English ve Adam Stapleton'
un The Human Rights Handbook (‹nsan Haklar› Elkitab›, 1995)
bu alanda en önemli kaynaklardan biri.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn ggeenneell iillkkeelleerrii

• Öncelikle belirtmek gerekir ki, her araflt›rma yaz›l› bir rapor
haline getirilmelidir. Ancak görüflmelere ait kay›tlar›n ayr›nt›la-
r› muhafaza edilmelidir. Mümkünse görüflmeler için standart
soru kâ¤›d› kullan›lmal›. 
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lim; konu bir STK için konufluluyorsa, ihlalden ziyade sorundan
söz etmek de pekâlâ mümkün görünüyor. 

Öne sürülen iddian›n birer "saptama, olgu veya kan›t"a dönüfl-
mesi bir araflt›rma sürecini gerektirir. Ancak "uzun bir sessizlik"
de bizi araflt›rma yapmaya itebilir. Bir bölgede konuflulmayan,
tabu olmufl bir sorun da bizim için araflt›r›lmaya de¤erdir. 

Dolay›s›yla araflt›rma, kad›n, çocuk veya insan haklar› gibi ça-
l›flt›¤›m›z alanlardaki durumu ortaya ç›karmaya yarar. Baflvuru-
lardan edindi¤imiz bilgi ve veriler baflta medya ve resmi ku-
rumlar için kaynak oluflturur, oluflturmal›d›r da. Bu bilgi ve ve-
riler kendi çal›flt›¤›m›z alandaki sorunu/durumu yans›tt›¤› için
çözüm yolundaki projelerde yol gösterici olur, yeni mücadele
alanlar›n›n yolunu açar. 

AArraaflfltt››rrmmaa nnaass››ll yyaapp››ll››rr??

‹nsan haklar›n› ilgilendiren bir araflt›rmada kiflilerle görüflmeler,
di¤er birçok çal›flmaya göre daha büyük özen gerektirir. Görüfl-
me isteyen kifli sürekli eflinin fliddetine u¤ram›fl bir kad›n, gözal-
t›nda iflkence görmüfl bir eylemci, okulda ö¤retmeninin dövdü-
¤ü bir çocuk veya bar›nma sorunu yaflayan ve ayr›mc›l›¤a u¤-
rayan bir eflcinsel olabilir. Ayr›ca, bir bölgedeki elektrik kaça¤›
sorunu veya iflsizlik gibi bir meseleyi tespit etmek için de arafl-
t›rma yapabiliriz. 

‹lgi alan›m›za giren soruna göre savunmas›z ve tehlikeye aç›k
insanlarla karfl›laflabiliriz. Bu insanlar›n her biriyle görüflme ya-
p›l›rken dikkat gerektirebilecek farkl›l›klar olabilir. 

fiikâyetler bize ya do¤rudan flikâyet sahibi kifliler yoluyla ya da
arac›lar›yla (akraba, tan›d›k, meslektafl vs...) ulafl›r. fiikâyet(ler)
bize bir mektup, bir elektronik posta mesaj›yla da gelebilir. Ay-
r›ca baflka bir hak örgütünün temsilcisi de bize baflvurabilir. 
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AArraaflfltt››rrmmaaddaa ççaa¤¤ddaaflfl aarraaççllaarr

a) Bilgi Edinme Hakk› Yasas›

Önemli bir yasa. Bugün yaflad›¤›m›z ortamda daha da önemli...
Araflt›rmalar›m›za katabilece¤imiz önemli bilgileri Bilgi Edinme
Hakk› Yasas› (BEHY) arac›l›¤›yla sa¤layabiliriz. 24 Nisan 2004'
te yürürlü¤e giren yasa, insan haklar› savunucular›n›n ve arafl-
t›rmac›lar›n yararlanabilece¤i çok önemli bir araç. 

Çok k›sa süreli bir çal›flma öngörmüyorsak, bu yasa ile soru sor-
ma ve gerçekleri ö¤renme hakk›n› kullanarak kamu kurumlar›-
na baflvurabiliriz. Bu önemli kaynak, mutlaka araflt›rman›n bir
parças› haline getirilmeli. Çünkü yetkililerden aç›klama istendi-
¤inde daima "ben memurum aç›klama yapamam" yan›t›yla kar-
fl›lafl›r›z. Ancak BEHY arac›l›¤›yla sa¤lad›¤›m›z bilgi araflt›rma-
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• Araflt›rmac› toplad›¤› bilgilerin gizlili¤ine sad›k kalmal›d›r.
Aksi taktirde, bu durum bilgi veren kifliler ve hatta kendisi için
ciddi tehlikeler yaratabilir. Tan›k beyanlar› ve adlar› mutlaka
izin al›narak kullan›lmal›. Örne¤in, "Kocam, ondan flikâyetçi
oldu¤umu ö¤renirse beni öldürür!" diyen ve beyanlar› için giz-
lilik garantisi verilen A'n›n bu söyledikleri, iki gün sonra bir ga-
zetede yay›mlan›rsa, bu durum en az›ndan A'n›n hayat›n› teh-
likeye sokabilir. 

• Gerek ma¤dur /ma¤dur yak›n› olsun, gerekse tan›kla görüfl-
melerde olsun, gerçekd›fl› bilgi ve yönlendirmelerin önüne geç-
mek için edinilen bilgilerin do¤rulu¤u karfl›laflt›rmalarla kontrol
edilmeli. 

• Araflt›rma kapsam›nda yap›lacak görüflmelerde, duruma gö-
re, izin almak kofluluyla, ya not tutmal›, ya da kay›t cihaz› kul-
lan›lmal›. Görüflmenin hemen bafl›nda görüflmenin ne zaman,
nerede ve kiminle yap›ld›¤› kayda geçmeli.

• Ses kay›t cihaz›yla usulüne uygun gerçeklefltirilen kay›t bant-
lar›, güvenli bir yerde saklanmal›. 1 Haziran 2005'te yürürlü¤e
giren yeni Türk Ceza Kanunu'ndaki baz› düzenlemeler dikkate
al›nd›¤›nda, özellikle de "iftira" gibi suçlamalarda, bant kay›tla-
r›n›n önemi daha da artabiliyor. Raporda yer verilirken görüfl-
melerde kay›t alt›na al›nan beyanlar›n içeriksel bir bozulmaya
u¤ramamalar› önemli.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn ddöörrtt aaflflaammaass›› 

Ad›m ad›m araflt›rma

Araflt›rman›n ilk aflamas›n› kan›t ve iddialar›n toplanmas› olufl-
turur. ‹kinci aflamada araflt›rmac› ma¤durlar›n anlat›mlar›n› göz-
den geçirir ve eksik bilgileri toplamaya çal›fl›r. Yetkililere iddi-
alarla ilgili sorular yöneltir. Üçüncü aflama ise, sonuç raporu-
nun yaz›lmas›d›r.
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‹‹DDDD‹‹AA

AADDIIMM AADDIIMM AARRAAfifiTTIIRRMMAA

‹hlal, sorun Ma¤dur /ma¤dur yak›n›
ve tan›k ifadeleri,

Ma¤dur /ma¤dur yak›n› ve tan›k
ifadelerinden ortaya ç›kan saptama,

Olgu, kan›t ve iddialar

Belgeler
Bilgi Edinme Hakk›
Arfliv

Sorun,
Talep/ talepler
Öneri /Öneriler

Ma¤dur, ma¤dur yak›n›

AARRAAÇÇLLAARR

BBUULLGGUULLAARR SSOONNUUÇÇ



b- ‹nternet ve medya arflivi

Arflivler, araflt›rma araçlar› içerisinde en önemli bilgi kaynakla-
r›ndan birini oluflturuyor. ‹mkâns›zl›klar nedeniyle, STK'lar arfliv
oluflturmakta zorlan›yor. Ancak araflt›rmaya konu problemin bir
bölgede, tüm ülkede veya dünyada nas›l bir varl›k gösterdi¤ini
en iyi ortaya koyman›n yolu da arfliv taramalar›ndan geçiyor. 

‹yi bir arfliv taramas›, raporlama aflamas›nda araflt›rmay› zen-
ginlefltirir, daha anlafl›l›r ve kabul edilebilir k›lar. Üstelik de, so-
runun yayg›nl›¤›n› anlat›r ve medyada ifllenifli konusunda fikir
verir. Çok aç›kt›r ki, arfliv tutmak denince, yararlan›lacak kay-
naklar aras›nda internet de anlafl›lmal›d›r. 

c- Uzmanlaflm›fl STK'larla iliflkiler

Ba¤›ms›z araflt›rmac›lar›n uzmanlaflm›fl sivil toplum örgütleriyle
sürekli iliflki gelifltirmeleri, bilgi kaynaklar›n› ço¤altmalar› için
önemlidir. Örne¤in, bir araflt›rmac›n›n Uluslararas› Af Örgütü
(AI), ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü (HRW) veya Uluslararas› Ga-
zeteciler Federasyonu (IFJ) ile iliflkisinin bulunmas›, hem araflt›r-
mas›n› daha iyi temellendirmesini sa¤lar, hem de araflt›rma ra-
porundaki verilerini çeflitlendirir ve sorunun dünya ölçe¤indeki
durumunun yans›t›lmas› sorunun boyutlar›n› karfl›laflt›rma im-
kân› verir.

GGöörrüüflflmmee öönncceessii nneeyyee ddiikkkkaatt eettmmeellii?? 

• Ma¤dur /ma¤dur yak›n› / tan›k ile yap›lan görüflmeler öncesin-
de, buluflman›n bu kiflilerin özgür iradeleriyle gerçekleflti¤ine
dair bir yaz›l› beyan almak, duruma göre, yerinde ve gerekli
olabilir.

• Araflt›rmac›n›n görüflmeye bafllarken hangi kurum/örgüt için
çal›flt›¤›n› söylemesi ve çal›flmalar›n›n neler oldu¤unu k›saca da
olsa anlatmas› önemli. 
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m›z›n yönünü de¤ifltirebilecek bir öneme sahip olabilir. Bu ya-
sa yoluyla da yan›t alamad›¤›m›z› düflünelim, bu da araflt›rma-
n›n raporlaflt›r›lmas› aflamas›nda kayda geçmesi gereken bir di-
¤er nokta. 

Yasan›n uygulamaya girdi¤i ilk y›llarda yetkililer bilgi verme ko-
nusunda oldukça çekingen davrand›lar. Ancak, son uygulama-
lar kurumlar›n önemine göre bilgi isteklerine olumlu yan›t ve-
rebildiklerini de gösteriyor. Araflt›rma yapan Türkiye'deki STK

ve hak kurulufllar›, Amerika Birleflik Devletleri (ABD) ve Avru-
pa'da bu mücadelenin vazgeçilmez unsurlar›ndan olan Bilgi
Edinme Hakk› Yasas›'ndan yararlanarak kamu kurumlar›na her
konuda soru sorabilmelidir. Hak savunucular›, her gerekti¤inde
bu yasadan yararlanarak bilgi istemeliler, devletin elindeki bil-
gileri araflt›rmalar›na katmal›lar. 

Gönül ister ki, bilgi taleplerine karfl›l›k yetkililerin verdi¤i yan›t-
lar araflt›rma konusu iddialar› tamamen veya k›smi olarak kan›t-
lamada yard›mc› olsun. Ancak, bilgi iste¤ine karfl›l›k, "Devlet
s›rr› kapsam›nda görüldü¤ü için sorunuza yan›t verilememifltir"
fleklindeki bir aç›klama dahi, araflt›rma raporunun "resmi ku-
rumlar›n›n yan›t›" hanesine kaydedilmelidir. 

Bir vak›f veya dernekte yetki belgesi sahibi bir kifli bilgi edin-
mek için kamu kurumlar›ndan bilgi isteyebilir. Bu kurumlar bu
bilgi talebinin gere¤ini 15 iflgünü içerisinde yerine getirmek du-
rumundad›rlar. Baflvuru yap›lan kurum tek bafl›na yan›t veremi-
yorsa ve de baflka bir kurumun deste¤ine ihtiyaç duyuyorsa, so-
runun yan›t›n› 30 gün içerisinde vermek zorunda. Yan›t veril-
memesi durumunda Bilgi Edinme De¤erlendirme Kurulu'na
baflvurulabilir. Bu Kurul da 15 gün içerisinde itiraz› de¤erlendir-
mek zorunda. Bu aflamada da olumsuz sonuç alamazsak, yarg›
yolu aç›k. Bunu akl›m›zda tutal›m. 
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Sorunu kavramak ve sorun yaflayan kifliyle empati kurmak ya-
rar sa¤lar. Ancak empati ile sempatiyi kar›flt›rmamak gerekir.
Ma¤dura empatinin ötesinde sempati ile yaklaflmak görüflmeci-
nin, duygusal olarak etkilenmesi, konuya yo¤unlaflamamas› ve
yanl›fl düflünmesi gibi sonuçlara yol açabilir. 

Kad›n Araflt›rma Vakf›'n›n "Gönüllü E¤itimi Elkitab›"nda baflvu-
ran kad›nla görüflme yaparken ruh halinin gözetilmesinin öne-
mine dikkat çekiliyor. 

Kitapta, zor durumda olan ve kurtar›c› arayan kad›nlar›n kimi
zaman baz› taleplerde bulunma e¤iliminde olduklar›na yer ve-
riliyor: "'Benim için ifl bul. Çocu¤uma okul bul. Kocamla konufl.
Onu yap. Bunu yap... Ben gazete ilanlar›na bakamam. Koca-
ma, akrabam fluna buna, anneme, babama telefon et, onlar› flu-
na raz› et, buna raz› et...' gibi taleplerin ve bu taleplerin nas›l
gerçeklefltirilmesi gerekti¤ine iliflkin reçetelerin sonu gelmez."

Görüflme yap›lan kiflinin anlatt›klar›n› dikkatle dinledi¤ini gös-
termenin baz› yollar› vard›r. Yine Kad›n Araflt›rma Vakf›'na gö-
re, sorunu olan kad›n› aktif bir flekilde dinlemek onunla olufltu-
rulacak iliflkinin en temel yolu. Özellikle s›¤›nma evine kad›n-
lar çok çekinerek gelirler; bu kolay bir fley de¤il elbette. Bu du-
rumda, ilk birkaç dakikal›k görüflme, ilk izlenim çok önemli. Bu
nedenle, bizimle görüflürken kifli öncelikle konufltuklar›n›n ha-
vaya gitmedi¤ini, bizim onu dinledi¤imizi, anlamaya çal›flt›¤›-
m›z› hissetmeli. Ancak bunu yaparken nasihat vermekten, suç-
lay›c› tepki göstermekten, ona kendisini çaresiz hissettirmek-
ten, ya da onun sorumluluklar›n› üstlenmekten kaç›nmal›y›z.

Ona "Sizi anl›yorum" mesaj› vermek için, dinlerken dikkatimi-
zi vermenin d›fl›nda duruma göre tekrarlatma, anlat›lan› bölme
ve soru sorma, sessizlik, yüzleflme, kendimizden örnek verme
gibi yollardan birine ya da birkaç›na baflvurabiliriz. Örne¤in,
"Beni her gün dövüyordu" diyen bir ma¤dura "sahiden bu her
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• Ma¤dur ve tan›k foto¤raflar›n› çekmek veya görüntü kayd›
mutlaka izin alarak yap›lmal› ve asgari düzeyde tutulmal›. ‹fl-
kence veya kötü muameleye maruz kalanlar›n görüntüleri yan-
l›fl kiflilerin eline geçebilece¤i için çekilmemeli. 

• Görüflme s›ras›nda ma¤dur ya da ma¤dur yak›n› veya tan›¤›n
hal ve davran›fllar› gözlenmeli ve not edilmeli. Örne¤in, görüfl-
me yapt›¤›n›z kifli bir tan›ksa, onun afl›r› heyecanl› görünmesi,
afl›r› derecede terlemesi, baz› sorular›n›za sinirlenmesi, dikkati
baflka yöne çekmek istemesi, göz göze gelmekten çekinmesi,
tan›k kimli¤iyle ilgili anlafl›l›r kuflkular uyand›rabilir. Bu neden-
le, bu tür izlenimler özel bir bölüm olarak araflt›rma raporunda
yer almal›.

GGöörrüüflflmmee yyaapp››llaaccaakk oorrttaamm 

Ma¤dur /ma¤dur yak›n› / tan›k ile görüflmeler özel bir odada ve
kifliyi rahatlatabilecek s›cak bir ortamda yap›lmal›. Bu, görüflme
öncesi rahatlatmakla kalmaz güven duygusu da uyand›r›r. Ör-
ne¤in, çiçeklerle donat›lm›fl, görüflen ve görüflülen aras›nda hi-
yerarfli düflündürtmeyecek bir oturma düzeni ve resmiyet duy-
gusu yaratmayan bir ortam görüflmeyi kolaylaflt›r›r. 

GGöörrüüflflmmeeyyee bbaaflflllaarrkkeenn

Görüflmeler, ma¤dur, tan›k ve ma¤dur yak›n›yla ayr› ayr› yap›-
l›r. Her bir görüflmede görüflen ve görüflülen kifli d›fl›nda odada
kimsenin olmamas› tercih edilmeli. Ancak özel durumlarda
(psikolojik olarak etkilenmifl bir kad›n veya çocuk vs...) kendi-
lerini güvende hissetmelerini sa¤layacaksa bir yak›nlar›n›n efl-
lik etmesi uygun olabilir. 

GGöörrüüflflmmee iiççiinn bbaazz›› tteekknniikklleerr

Bilinmelidir ki, iliflkinin en temel yolu dinlemektir. Görüflme s›-
ras›nda dikkatli dinleme sorunun anlat›m›n› teflvik eder. 
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gün oluyor muydu?" fleklinde bir soru sormak belki mant›kl› gö-
rünmeyebilir ancak görüflmenin havas› içerisinde gösterdi¤iniz
dikkat için ma¤duru rahatlatabilir. 

Görüflme yap›l›rken sorular›m›z› aç›k, anlafl›l›r flekilde ve tek
tek soruyoruz. Art arda s›ralad›¤›m›z iki soru en basit anlamda
karfl›m›zdakinin dikkatini da¤›tabilir. Ayr›ca, sorular›n niteli¤ine
göre, kifli kolay›na gelen soruya yan›t vermeyi tercih edebilir.
Bu durum konunun da¤›lmas›na ve bizim alabilece¤imizden
daha az bilgi almam›za yol açabilir. Örne¤in, art arda s›ralad›-
¤›m›z "Oraya yaln›z m› gittiniz?", "Dükkân kapal› m›yd›?" soru-
lar›na görüfltü¤ümüz kifli, "Evet dükkân kapal›yd›" fleklinde bir
yan›t veriyorsa, görüflmeci, görüfltü¤ü kiflinin dükkâna tek bafl›-
na gidip gitmedi¤ini sonuçta bilemeyecektir. Bu nedenle soru-
lar›n sadece aç›k ve anlafl›l›r olmas› yetmez, bunlar›n tane tane
sorulmas› da o oranda belirleyicidir. 

Gerginlik yaratacak sorulardan kaç›n›yoruz: Görüflme s›ras›nda
k›flk›rtan, gerginlik yaratan, hesap soran, k›nayan ve alçaltan ta-
v›rlardan uzak durmak önemli. Örne¤in, "‹kinci gidiflimde de
beni dövdü" diyen kifliye, "Siz de niye ikinci kez gittiniz!?" flek-
linde bir karfl›l›k vermemeliyiz.

Yan›t› "evet" ya da "hay›r" olan, yan›t› içeren sorular sormama-
l›y›z. Örne¤in, "Oradayken gergin miydiniz?" fleklindeki bir so-
ruya muhtemel "evet" veya "hay›r" yan›t› al›r›z. Ancak "Oraday-
ken ne hissettiniz?" biçiminde aç›k uçlu bir soru, bilgilenmemi-
zi ve karfl›m›zdakinin de gerçek duygular›n› paylaflmas›n› sa¤-
lar. Rapor yaz›l›rken dil mümkün oldu¤unca sade ve anlafl›l›r,
cümleler k›sa olmal›. Karmafl›k, anlafl›lmaz, ya da yanl›fl anla-
maya yol açabilecek kavram ve anlat›lara yer verilmemeli.

Dilin ideolojik ça¤r›fl›mlardan uzak olmas›na dikkat etmeliyiz.
Örne¤in, "Terörist, "faflist", "özgürlük savaflç›s›" gibi tan›mlama-
lardan uzak durulmal›. 

Klifle kullanmaktan kaç›nmal›. Örne¤in, "geliflmeler karfl›s›nda
flok olduk" cümlesi yerine bizi flok eden ortam› ya da geliflmeyi
anlat›rsak okuyan da bizim flok oldu¤umuzu zaten anlar. Rapor
yaz›m›n›n en önemli kurallar›ndan biri de, vaka aktar›mlar›n›n
asla yorum içermemesi, bulgulardan oluflmas›d›r. Son olarak,
her raporun özellikle medya için bir bas›n aç›klamas› tarz›nda
özeti yap›lmal›d›r. 

AArraaflfltt››rrmmaayy›› nnaass››ll rraappoorrllaaflfltt››rr››rr››zz??

Araflt›rmalar›n en etkin flekilde aktar›labilen hallerinden biri de
"raporlama"d›r. Araflt›rma toplumsal sorunlar› ortaya koymak
için önemli bir çal›flmad›r. O konuda oluflturulan rapor ise,
araflt›rman›n medya arac›l›¤›yla kamuoyu ve kamu yetkililerine
ulaflt›r›lmas› için tasarlanan kapsaml› ve sistemli bir kay›tt›r.

1. Sorunun önemi nedir?

Rapor yaz›m›na, ilgili sorunun sosyal ve hukuki boyutunu Tür-
kiye, yaflad›¤›m›z bölge ve varsa dünya ölçe¤inde aktarmakla
bafllanmal›. Sorunun yayg›nl›¤›, sonuçlar› anlat›lmal›. Sorun da-
ha önce ulusal ve uluslararas› hak örgütlerin gündemine gelmifl-
se buna iliflkin verilerden söz edilmeli. Bu ilk bölümde önemli
olan, meselenin ne oldu¤unun okuyanlarca anlafl›lmas›d›r.

2. Bize ulaflan flikâyet nedir, sorun nedir?

Raporun ikinci bölümünde flikâyetten söz edilmelidir. fiikâyetin
bize hangi yolla ulaflt›¤›, sak›ncas› yoksa kim(ler) taraf›ndan bi-
ze ulaflt›r›ld›¤› anlat›l›r. 

Sorun kapsam›nda nelerin yafland›¤› raporda aktar›l›rken, ma¤-
durun, ma¤dur yak›n›n›n, tan›¤›n beyanlar› kesinlikle kar›flt›r›l-
mamal›, beyanlardan iddia düzeyinde olanlar iddia, olgu dü-
zeyinde aktar›lanlar olgu fleklinde yans›t›lmal›d›r. Sorunun na-
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teflebbüsleri, ölüm tehditleri ve kaç›rmalar söz konusu oldu-
¤unda, Uluslararas› Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi'nin 6.
maddesine; ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi'nin 3. madde-
sine iflaret edilmeli. 

Ayr›ca, ba¤›ms›z kurumlar›n yapt›¤› soruflturmalar hükümetle-
rin uluslararas› hukuk çerçevesinde yaflam hakk›na yönelen sal-
d›r›lar› araflt›rma yükümlülüklerini ortadan kald›rmaz. Bu çer-
çevede, Birleflmifl Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konse-
yi'nin 1989/65 Nolu karar› devletlerin yükümlülükleriyle yar-
g›s›z infaz ve kurfluna dizmeleri önlemeye ve bu infazlar›n et-
kin bir biçimde araflt›r›lmas›na iliflkin ilkeleri belirtir. 

Tabii ki, bu bölümde ilgili devletin yükümlülük alt›na girdi¤i
sözleflmeler ve taahhütlerin hat›rlat›lmas›yla kal›nmaz, araflt›r-
mac› önerilerde de bulunur. Gerçek hâlâ ortaya ç›kar›lamam›fl-
sa yetkililerden bu yönde çaba göstermeleri için talepte buluna-
bilir ve devletin bu yöndeki yükümlülüklerini hat›rlatabiliriz.
Araflt›rmay› yapan kurum bu yolla ma¤durun ve yak›nlar›n›n
can güvenli¤iyle ilgili kuflkular varsa koruma ça¤r›s› yapabilir. 

5. Ma¤durun korunmas› 

Bu durumda, devlet ve yetkililerden ma¤dur ve yak›nlar› için
can güvenli¤i istemekle kalmamal›, kiflilerin yaflamlar›n›n tehli-
keye girmemesini de gözetmeliyiz. Durum ve koflullara göre de
gerekli önlemleri almaya çal›flmal›y›z. Araflt›rmac›, varl›¤›n› ö¤-
rendi¤i olaylar›n takibini yapar ve tan›klara yönelik olas› y›ld›r-
ma çabalar›na karfl› önlem al›r ve bu aç›dan dikkatli davran›r.

SSoonnuuçç

Türkiye geçmiflte yaflanan ihlalleri, karanl›k dönemleri ve özel
dosyalar› yeterince araflt›ramayarak bugünlere geldi. Geçmiflin,
baflta yasal düzenlemelerin getirdi¤i k›s›tlar olmak üzere farkl›
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s›l ortaya ç›kt›¤› ve yol açt›¤› sonuçlar tüm ayr›nt›lar›yla anla-
t›lmal›.

3. Araflt›rd›k, nelere ulaflt›k? 

Raporun üçüncü aflamas›nda araflt›rmalar›m›zdan elde etti¤i-
miz kan›t ve bulgular› paylafl›r›z. Bu tespitlerimizi en kapsaml›
olandan bafllamak üzere ayr›nt›l› flekilde ortaya koyar›z. Elimiz-
deki kan›t tüm gerçe¤i ortaya koyacak nitelikte nadir elde edi-
len türden ise, bu kan›ta yer veririz. Bununla birlikte, bu kan›t-
la ba¤daflan beyan ve anlat›lar da s›ralanabilir. 

Raporun bu aflamas› art›k "gerçek" veya "olgular›n" hepimiz ve
raporu okuyacaklar için gözle görülür hale geldi¤i bölüm ola-
cakt›r. Örne¤in, bir yak›n› A.E.'nin gözalt›nda tutuldu¤unu gö-
zalt›ndaki bir kifliden ö¤rendi¤ini söyledi. Araflt›rmalar›m›z so-
nunda A.E.'nin Baronun CMUK Servisi'nden avukat deste¤i ald›-
¤›n› belgeledik. Bu beyana yer verirken hemen ard›ndan bu du-
rumu belgeledi¤imizi de belirtir, belgeyi de ekleriz. 

Raporda teyit edilemeyen anlat›mlardan, birer "iddia" olarak
ancak olgu ve kan›tlardan sonra söz edilmelidir. Araflt›rmac›, her
iddiay› rapora tafl›mak zorunda de¤ildir. Kan›tlanmam›fl olsa da
bir iddian›n a¤›rl›¤›, geliflmelere farkl› bir boyut katma ihtimali
vb. yönler dikkate al›narak raporun bu k›sm›nda de¤erlendirile-
bilir. Araflt›rmac›, ister araflt›rma isterse raporun yaz›lmas› afla-
malar›nda olsun, devlet ve di¤er siyasi gruplarla eflit mesafede
olmal›. 

4. Sonuç bölümü

Kan›tlanm›fl /belgelenmifl beyanlar raporun sonuç aflamas›nda
birer olgu olarak ifllenebilir. Olgunun oluflturdu¤u ihlalin, han-
gi ulusal yasalara ve uluslararas› sözleflmelere ayk›r›l›k teflkil et-
ti¤i belirtilir. Örne¤in, "yarg›s›z infazlar" ve cinayetler, cinayet
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ÖÖRRNNEEKK KKAAMMPPAANNYYAA::
BB‹‹RREEYYSSEELL SS‹‹LLAAHHLLAANNMMAANNIINN
ÖÖNNLLEENNMMEESS‹‹ PPRROOJJEESS‹‹

Ergun Gümrah – Sinan Gökçen

11.. DDuurruumm aannaalliizzii // aarraaflfltt››rrmmaa 

Bireysel silahlanma nedir?

Ayn› toplum içinde yaflayan bireylerin herhangi bir ideolojiye
ait olmaks›z›n, ateflli silahlar ve b›çaklar ile di¤er aletlerle do-
nanmas› bireysel silahlanma olarak tan›mlan›r. Bireysel silah-
lanmada örgütlenme söz konusu de¤ildir. Devletlerin birbirleri-
ne karfl› veya savunma amaçl› silahlanmalar› bireysel silahlan-
ma kapsam›nda tutulmaz.

Dünya'da bireysel silahlanma sorununun boyutlar›

Birleflmifl Milletler kay›tlar›na göre y›lda 500 bin insan hafif si-
lahlarla sald›r› sonucu hayat›n› kaybediyor. 

Savafl zaman› (devletleraras› savafllar, hükümet darbeleri, terör)
y›lda 300 bin kifli ölürken, bar›fl zaman›nda (cinayetler, intihar-
lar, kazalar) y›lda 200 bin kifli ölüyor.
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boyutlardaki zorluk ve s›n›rl› imkânlar› ve belki de en çok yo-
¤un ihlallerin yaratt›¤› çal›flma ortam› hak örgütlerinin pek çok
olay›n ayd›nlat›lmas›nda yeterince çal›flmas›n› önledi. Yine de
hiçbir fley için geç de¤il. Sözgelimi, 78'liler Vakf› Giriflimi'nin
30 Mart 1972'de 10 kiflinin K›z›ldere'de öldürülmesi olay›yla il-
gili Bilgi Edinme Hakk› Yasas› çerçevesinde ‹çiflleri Bakanl›¤›'na
sundu¤u dilekçe geçmiflte yaflananlar›n aç›¤a ç›kart›lmas› çaba-
lar›na bir örnektir.

Hak örgütleri çeflitlenen ve artan sorunlar›n önüne geçmeyi an-
cak sistematik bir araflt›rma metodu gelifltirerek ve benimseye-
rek baflarabilirler. 

Günümüzde halen süren imkâns›zl›klar bir yana hak örgütle-
ri kendi araflt›rma ilkelerini ortaya koymak ve bunlar› kendi
özelliklerine uygun flekilde gelifltirmek konusunda kal›c› e¤i-
tim çal›flmalar›na önem vermeliler. Burada, örgütler aras› de-
neyim paylafl›m›n›n da önemini hat›rlatmak hepimiz için ya-
rarl› olabilir. 

Türkiye'de demokratikleflme sürecine vazgeçilmez katk› yapan
bu tür faaliyetlerin yerleflik hale gelmesinin koflullar›ndan biri,
araflt›rma, raporlama ve di¤er çal›flmalar›n sadece pratikte yafla-
ma geçirilmesi de¤il uygulanmas›na iliflkin esas ve ölçütlerinin
sürekli sorgulanarak gelifltirilmesinden geçiyor. Bizleri bekle-
yen onca iflin üstesinden baflka bir flekilde gelemeyiz! 

KKAAYYNNAAKKÇÇAA

Püsküllüo¤lu, Ali (1994). Arkadafl Türkçe Sözlük, ‹stanbul. 

English, K., Adam Stapleton (1995). The Human Rights Handbook, A Practical
Guide to Monitoring Human Rights, Colchester: University of Essex, Human
Rights Center.

132 • MEDYADA GÖRÜNÜR OLMAK



Küçükçekmece %25, Bak›rköy %22,5,
Bahçelievler %10,5, Güngören %7,8,
Ba¤c›lar %7,5, Zeytinburnu %5,1,
Büyükçekmece %4,7, Avc›lar %3,3,
Gaziosmanpafla %2,5, Esenler %2,3'ü 

oluflturuyor. Ayr›ca, ‹stanbul genelinde adam öldürme olayla-
r›nda,

Esenler'de %60, Gaziosmanpafla'da %78, 
Sultanbeyli'de %200, Ümraniye'de %50, 
Ba¤c›lar'da %54, Kartal'da %200 

oran›nda art›fl yafland›¤› belirtiliyor. Uzmanlar silahla ifllenen
cinayetlere ra¤men ruhsat baflvurusunun az olmas›n› gayri res-
mi silahlanman›n yaflanmas›na ba¤l›yorlar. 

22.. SSttrraatteejjii 

Kamuoyunun bildi¤i isimleri kullanarak soruna dikkat çekmek,
yap›lan eylem ve etkinliklerle bas›nda yer almak. Yani, bireysel
silahlanma sorununun evrensel oldu¤u inanc›yla, 2003 y›l› yaz
aylar›nda Türkiye'de Foça'da tatil için bulundu¤u s›rada bir ka-
za kurflunu nedeniyle hayat›n› kaybeden 2,5 yafl›ndaki Alistair
Grimason'un ailesi ve ‹skoçya'da silahl› bir kifli taraf›ndan bas›-
lan okulda hayat›n› kaybeden 8 yafl›ndaki Sophie North'un ba-
bas› Mich North'un 28 Eylül Bireysel Silahs›zlanma Günü'ne
kat›l›mlar› sa¤land›. 

Nazire Dedeman, 1993 y›l›nda ateflli bir silahla kaybetti¤i evla-
d› Umut'un annesi olarak sorunun Türkiye'deki boyutunu sim-
gelerken, Grimason Ailesi ve Mich North sorunun dünyadaki
boyutunu simgelemifllerdir. 

33.. ‹‹lleettiiflfliimm hheeddeeffii

Toplumda bireysel silahlanma sorununa dikkat çekilmesi, 

• Toplumda bireysel silahs›zlanma bilincinin oluflturulmas›,
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Türkiye'de bireysel silahlanma sorununun boyutlar›

Türkiye'de y›lda ortalama 3000 kifli bireysel bir silah nedeniyle
hayat›n› kaybediyor. Türkiye'de 800 kiflilik bir grup üzerinde
yap›lan araflt›rmaya göre insanlar›n,

%30,4'ü ifl riski, 
%29,6's› evde bulundurmak, 
%15'i avc›l›k ve 
%10,5'i hobi için silah al›yor. 

Çok çarp›c› di¤er bir tespit ise, silah ruhsat› için baflvuranlar›n
%87,5'inin silah almay› gerektirecek herhangi bir tehdide (h›r-
s›zl›k, soygun vs.) maruz kalmamalar›d›r. 

Bak›rköy Psikiyatri Tedavi ve Araflt›rma Merkezi taraf›ndan, bi-
reysel silahs›zlanma ve sonuçlar›na iliflkin yürütülen çal›flmalar
çerçevesinde yap›lan bir araflt›rmada;

• Türkiye'deki silah say›s›n›n son 10 y›lda 10 kat artt›¤›, 

• 1 milyon civar›nda "tafl›ma" ve "bulundurma" ruhsatl› silah ile
1,5 milyon "av tezkereli" tüfek bulundu¤u,

• Ruhsats›z silah say›s›n›n ruhsatl›lar›n 3 kat› oldu¤u, 

• Cinayetlerin %50'sinin silahla ifllendi¤i,

• Aile içi fliddet ve efl öldürmeyle sonuçlanan olaylar›n %35-
40'›nda ise silah kullan›ld›¤› tespit ediliyor.

Araflt›rmalar, ‹stanbul'daki baz› bölgelerin göç, çarp›k kentlefl-
me gibi olgular nedeniyle sosyal patlamalara gebe potansiyel
risk tafl›d›klar›na ve bu bölgelerde gayri resmi silahlanma ya-
fland›¤›na iflaret ediyor. 

Yine ayn› kurum taraf›ndan 1998-2000 y›llar› aras›nda, 10 bin
vaka ile ilgili yap›lan göç, silah ve suç araflt›rmas›na göre Esen-
ler'de y›lda ortalama 20 cinayet iflleniyor. 

Silah ruhsat› için yap›lan baflvurulara bakt›¤›m›zda, 
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hip bir sorundur. Umut Vakf› ise toplumun soruna dikkatini çek-
mek için çeflitli faaliyetler gerçeklefltirmektedir. Bu do¤rultuda,
Umut Vakf› 28 Eylül 2003'te,

"Sessiz Ayakkab›lar›n Yürüyüflü" etkinli¤ini Taksim Gezi Par-
k›'nda, y›l içinde gerçeklefltirdi¤i "Bireysel Silahs›zlanma: Yafla-
ma Hak Tan›y›n" konulu 1 Dakikal›k Çizgi Film Yar›flmas›'n›n
Ödül Töreni'ni ise Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Sa-
ray›'nda düzenlemifltir. 

Sessiz ayakkab›lar›n yürüyüflü

Etkinlik, Birleflmifl Milletler taraf›ndan 18 Temmuz 2001 tarihin-
de New York'ta düzenlenen Ateflli Silahlar Konferans› esnas›n-
da binan›n önünde gerçeklefltirilen bireysel silahla yak›nlar›n›
kaybetmifl kiflilerin protesto gösterisinin tekrar› olarak, 28 Eylül
2003'te ikinci kez Umut Vakf› taraf›ndan düzenlenmifltir. 

Bireysel bir silah ile hayat›n› kaybetmifl kiflilerin art›k söz söyle-
me ve protestolar›n› dile getirme flanslar› yoktur. Onlar›n yeri-
ne, bireysel silahlanma sonucu gerçekleflen fliddeti ve vahfleti
temsil eden k›rm›z› bir hal› üzerine yak›nlar›nca b›rak›lan ayak-
kab›lar› simgesel olarak yürüyüfl yapacaklar ve protestolar›n› bu
yürüyüfl ile dile getireceklerdir. 

"Bireysel Silahs›zlanma: Yaflama Hak Tan›y›n" Konulu 
1 Dakikal›k Çizgi Film Yar›flmas› 

Yedinci sanat olan sinema genifl kitlelere kolay ve çabuk ulaflan
etkin bir iletiflim ve e¤itim arac›d›r. Bu nedenle Umut Vakf› ge-
leneksel "28 Eylül Bireysel Silahs›zlanma Günü Etkinlikleri"
kapsam›nda 2003 y›l›nda, ödüllü yar›flma dal› olarak "1 Daki-
kal›k Çizgi Film" seçilmifltir.

Yar›flman›n amac›; Türk Animasyon Sanatç›lar›'n›n bireysel si-
lahlanmaya yaklafl›mlar›n› irdeleyerek, eserlerini görsel medya-
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• 28 Eylül tarihinin "Bireysel Silahs›zlanma Günü" olarak kabul
edilmesi. Paydafllar: Sivil Toplum Kurulufllar›, ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi, Ebeveynler, E¤iticiler, Medya Mensuplar›,
E¤itim Kurumlar›, Yurttafllar

44.. TTeemmeell mmeessaajjllaarr

Bireysel Silahlanma evrensel bir sorundur.
Bireysel Silahlanma yaflamsal bir sorundur.
Silah yaln›zca öldürür.
Bireysel Silahlanmaya Hay›r.
Yaflama Hak Tan›y›n.

55.. AArraaççllaarr

• Yar›flma flartname ve posterleri
• Davetiye
• Bireysel Silahs›zlanma Argüman› Broflürü
• Umut Vakf› Tan›t›m Broflürü
• "Bireysel Silahlanmaya Hay›r" Yaka Kokartlar›
• Davetiye Gönderi Listesi oluflturulmas›
• Bilboardlar (‹stanbul Büyükflehir Belediyesi deste¤iyle)
• Medya Çal›flmas› (Yaz›l›, görsel, iflitsel ve elektronik medya)
• Elektronik Ortamda Duyuru yap›lmas› (Umut Vakf›'n›n hafta-

l›k bülten gönderdi¤i yaklafl›k 10.000 kifliden oluflan e-listesi-
ne ve ilgili web sitelerinde "Bireysel Silahlanmaya Hay›r" ban-
ner'›n›n yer almas›) 

66.. UUyygguullaammaallaarr

28 Eylül Bireysel Silahs›zlanma Günü etkinlikleri

Bireysel silahlanma konusunda yap›lan söz konusu araflt›rmalar
gösteriyor ki, bu sorun toplum ve toplumun kanaat önderleri ta-
raf›ndan çok da dikkate al›nmayan, fakat "yaflamsal" öneme sa-
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77.. MMeeddyyaa uuyygguullaammaallaarr›› 

Etkinlik öncesi haz›rlanan bilgi dosyalar›n›n ve davetiyelerin,
Umut Vakf› Kurucu Baflkan› Say›n Nazire Dedeman'›n soruna
iliflkin tespitleri ve etkinliklerin önemine iliflkin kaleme al›nm›fl
›slak imzal› mektubu eflli¤inde; köfle yazarlar›, editörler, araflt›r-
mac› gazeteciler, radyo ve televizyon program yap›mc›lar›, ko-
nuya özel ilgi duyan medya mensuplar›na iletilmesi.

Gelen röportaj taleplerinin karfl›lanmas› ve bilgi ihtiyac›n›n der-
hal giderilmesi.

Grimason ailesinin ‹stanbul Havaliman›'na geliflleri s›ras›nda,
havaalan›nda bulunan medya mensuplar›n›n bilgi taleplerinin
ve Grimason ailesiyle yap›lacak röportajlar›n organize edilme-
si ve takibi.

Uluslararas› bas›n›n konuya ilgisi halinde, bilgi ve röportaj ta-
lep ve ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›.

Etkinlik öncesi bas›n davet mektubu haz›rlanarak, haber ajans-
lar›, istihbarat ve kültür sanat servislerine fakslanmas›, takip
edilmesi ve kat›l›m raporunun oluflturulmas›.

Etkinlik için bas›n kitlerinin ve görsel malzeme teflkil edecek
broflürlerin oluflturulmas› ve etkinlik s›ras›nda, etkinlik alan›nda
haz›rlanan bas›n masalar›ndan gazetecilere bilgi aktar›lmas›.

Ödül Töreni etkinli¤i için yar›flmaya ve Ödül Töreni'ne iliflkin
bilgi kitlerinin ve yar›flman›n 1., 2. ve 3. seçilen çizgi filmlerin
yer ald›¤› bir kasetin Betacam format›nda oluflturulmas› ve ka-
t›lan medya mensuplar›na iletilmesi.

Etkinliklerde kurulan bas›n masalar›nda kat›lan bas›n mensup-
lar›n›n kay›tlar›n›n al›nmas›.

Etkinlikler sonras›nda kendilerine desteklerinden ötürü teflekkür
edilmesi.
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da ve Umut Vakf› etkinliklerinde yay›nlamak suretiyle toplum-
da sorunla ilgili duyarl›l›k oluflturmak ve konuya sahip ç›k›lma-
s›n› teflvik etmektir.

Mart 2003'te bafllayan çal›flma kapsam›nda; yar›flman›n flartna-
mesi oluflturulmufl, yar›flman›n konusu www.umut.org.tr ile
medyaya gönderilen duyuru bültenleriyle, özel olarak tasarlan-
m›fl bir ilan›n Cumhuriyet gazetesinde yay›nlanmas›yla aç›klan-
m›fl ve duyurulmufltur.

Yar›flmaya özel poster ve flartnameler ço¤alt›larak da¤›t›m› ya-
p›lm›flt›r. 15 Eylül tarihinde yar›flman›n seçici kurul toplant›s›
yap›larak, sonuçlar belirlenmifltir.

28 Eylül 2003, Bireysel Silahs›zlanma Günü'nde "1 Dakikal›k
Çizgi Film" yar›flmas›n›n sonuçlar› aç›klanm›fl, Lütfi K›rdar Kong-
re Saray›'nda Ödül Töreni gerçeklefltirilmifltir. 

Ödül Töreni Program›

Saat: 14:00 Kokteyl Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›

Nazire Dedeman – Umut'un annesi
Michael North – Sophie'nin babas›
David Grimason – Alistair'›n babas›
Çizgi Film Gösterimi ve Ödül Töreni

Sessiz Ayakkab›lar›n Yürüyüflü (Etkinlik Program›)

Saat: 13:00 – Taksim Gezi Park›

Nazire Dedeman – Umut Vakf› Kurucu Baflkan›
Ali Müfit Gürtuna – ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›

Hülya Aksular - Mifla Kolozin – Bolero/Dans Performans›

Soprano Gülderen Erdo¤mufl –
Devlet Opera ve Balesi Sanatç›s›
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99.. AAkkssiiyyoonn ppllaann›› 

• 28 Eylül Bireysel Silahs›zlanma Günü Sessiz Ayakkab›lar›n
Yürüyüflü ‹stanbul Büyükflehir Belediye deste¤iyle Taksim Gezi
Park›'nda, kat›l›ma aç›k aktivist bir etkinlik.

• ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ali Müfit Gürtuna'n›n
konuflmas› ard›ndan Nazire Dedeman'›n günün anlam ve öne-
mine iliflkin konuflmas›.

• K›rm›z› hal› üzerine ayakkab› ve beyaz gül b›rak›larak, hayat-
lar›n› kaybeden kiflileri temsilen bireysel silahlanmay› protesto
etmek. 

• Etkinlik alan›nda Grimason Ailesi ile birlikte "bireysel silah-
lanmaya hay›r" imza kampanyas›. Toplan›lan imzalar›n Baflba-
kanl›k'a iletilmesi.

• Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›'nda "Bireysel
Silahs›zlanma: Yaflama Hak Tan›y›n" konulu 1 Dakikal›k Çizgi
Film Yar›flmas› Ödül Töreni yap›lmas›.

• Ödül Töreni'nde Umut Önal'›n annesi Nazire Dedeman'›n
konuflmas› ard›ndan Alistair Grimason'un babas› David Grima-
son'un ve Sophie North'un babas› Michael North'un soruna ve
yaflad›klar›na iliflkin konuflmalar›. 

• Konuflmalar›n barkovizyondan kat›l›mc›lara sunumu.

• Yar›flman›n sonuçlar›n›n aç›klanmas› ve ödüllerin takdimi.

1100.. YYaarraatt››cc››ll››kk

a. Yaratt›¤› etki 

Umut Vakf› Türkiye'de bireysel silahlanma sorununa iliflkin ça-
l›flan ve "Bireysel Silahs›zlanma" kavram›n› dünyada ve Türki-
ye'de kabul ettiren tek sivil toplum kurulufludur. 

Umut Vakf›'n›n konuyla ilgili çal›flmalar› 28 Eylül Bireysel Si-
lahs›zlanma Günü etkinlikleri ile bütünleflmifl, etkinliklerin ge-
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88.. ZZaammaannllaammaa 
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• Etkinliklere Devlet ve ‹stanbul protokolünden gelen destek ve
tebrik mesajlar›n›n arflivlenmesi ve say›sal tespiti.

c. Ölçüm sonuçlar› 

• Sessiz Ayakkab›lar›n Yürüyüflü Etkinli¤i'ne yaklafl›k 600 kifli, 

1 Dakikal›k Çizgi Film Ödül Töreni'ne ise yaklafl›k 200 kifli ka-
t›lm›flt›r.

• Medya'da etkinli¤i destekleyen, bireysel silahlanma sorunu-
na dikkat çeken ve irdeleyen haberler, televizyon kanallar›n›n
ana haber bültenlerinde ve çeflitli programlar›nda, 28 Eylül gü-
nü a¤›rl›kl› olmak üzere toplam 2 saat 32 dakika yer alm›flt›r. 

Görsel, iflitsel ve yaz›l› bas›nda, toplam 100 kez, etkinlikle ve
bireysel silahlanma sorunuyla ilgili haberlere yer verilmifltir.

Afla¤›daki grafik web sitesinin ziyaret trafi¤ini göstermektedir.
Web sitemizin, 2003 y›l›n›n A¤ustos ay›ndaki ziyaretçi say›s›
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lenekselli¤i, konsepti, uygulamas› ve yaratt›¤› etki bak›m›ndan
kamuoyunca kabul görmüfltür. 

b. Ak›lda kal›c›l›k 

Etkinlik bireysel silahlanman›n evrensel bir sorun oldu¤unu
simgeleyen kat›l›mc›lar›n etkisi ve etkinlik seramonisinin öz-
günlü¤ü ve görsel zenginli¤i bak›m›ndan ilgi uyand›rm›flt›r. 

28 Eylül Bireysel Silahs›zlanma Günü Umut Vakf› ve Kurucu Bafl-
kan› Nazire Dedeman ile özdeflleflmifl, bireysel silahlanma soru-
nuna dikkat çeken geleneksel bir faaliyet niteli¤i kazanm›flt›r. 

"Bireysel Silahs›zlanma: Yaflama Hak Tan›y›n" konulu çizgi
filmler çeflitli vesilelerle Umut Vakf› etkinliklerinde ve televiz-
yon programlar›nda gösterilmesi suretiyle sorunun hat›rlanma-
s›na katk›da bulunmufltur.

1111.. ÖÖllççüümm vvee ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee

a. Ölçüm kriterleri 

• Etkinliklere kat›l›m oran›
• Medyada (pozitif – negatif) yer alma oran›
• Umut Vakf› web sitesinin (www.umut.org.tr) ziyaretçi say›s›-

n›n etkinlik sonras› de¤iflim oran›
• Etkinliklere protokolden gelen tebrik mesajlar›n›n oran› ve

niteli¤i

b. Ölçüm yöntemleri 

• Etkinliklere kat›l›m›n say›sal ölçümü.
• Görsel, iflitsel ve yaz›l› medyada etkinliklerle ilgili haberlerin

takibi ve say›sal tespiti.
• Web sitesi ziyaretçi adedinin A¤ustos, Eylül ve Ekim aylar› iti-

bariyle takibi ve say›sal tespitinin grafik karfl›laflt›rmas›.
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HHAAKK ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹ ‹‹ÇÇ‹‹NN
TTOOPPLLAANNTTII RREEHHBBEERR‹‹

Bu k›sa rehber IPS ‹letiflim Vakf› ve Inter Press Service'in 3-5 Ka-
s›m 2006'da ‹stanbul'da düzenledi¤i Uluslararas› Ba¤›ms›z Med-
ya Forumu deneyiminden yola ç›k›larak haz›rland›. 

Rehber, dikkat edilmesi gereken noktalar› pratik önerilerle bir-
lefltirerek benzer organizasyonlar düzenleyecek kurulufllara yar-
d›mc› olmay› amaçl›yor.

‹‹ssttaannbbuull UUlluussllaarraarraass›› BBaa¤¤››mmss››zz MMeeddyyaa FFoorruummuu

IPS ‹letiflim Vakf›'n›n 2003-2006 aras›nda yürüttü¤ü "Medya
Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤›" Pro-
jesi (B‹A2) kapsam›nda gerçeklefltirilen Foruma yurtd›fl›ndan ve
Türkiye'den 90 akademisyen, gazeteci, iletiflim ö¤rencisi ve si-
vil toplum kuruluflu temsilcisi davet edildi. Bilgi Üniversitesi
Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleflen etkinlikleri iki gün bo-
yunca davetlilerin d›fl›nda yaklafl›k 300 kifli izledi.

Forum boyunca dört panel, iki tart›flma grubu düzenlendi. Bu-
nun yan› s›ra Forum alan›nda film gösterimleri, foto¤raf sergile-

• 145

2013 kifli iken, Eylül ay›nda 2911 kifli, Ekim ay›nda ise 2918 ki-
fli olmufltur.

• Etkinli¤e davet edilen ve kat›lamayan Devlet ve ‹stanbul pro-
tokolünden toplam 24 adet tebrik ve destek mesaj› al›nm›flt›r.

De¤erlendirme kriterleri göz önünde bulunduruldu¤unda, et-
kinli¤in hedeflenen sonuca ulaflt›¤› tespit edilmektedir.

BB‹‹RREEYYSSEELL SS‹‹LLAAHHLLAANNMMAAYYAA HHAAYYIIRR !!

YYAAfifiAAMMAA HHAAKK TTAANNIIYYIINN......
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• Toplant› tarihi belirlenmeli ve beklenmedik bir mecburiyet or-
taya ç›kmad›kça asla de¤ifltirilmemeli. Tarih belirlenirken top-
lant›yla çak›flan ayn› kentte, ayn› zeminde gerçekleflebilecek
öngörülebilir di¤er etkinlikler, resmi tatil günleri, özel günler,
bir bütün olarak Ramazan ay›, üniversitelerin yaz ve yar› y›l ta-
tilleri, hatta maraton gibi trafik ve ulafl›m› etkileyebilecek mer-
kezi ve yerel düzenlemeler göz önüne al›nmal›. 

• Etkinli¤in geçici bütçesi haz›rlanmal› ve bütçenin kaynaklar›
belirlenmeli. Öngörülebilir kaynaklara dayanmayan abart›l› bir
bütçeden kaç›n›lmal›. Bütçe ve program aras›nda denklik olufl-
turulmal›.

• Taslak programda rol alacak konuklara etkinli¤in amac›, kap-
sam›, süresi ve kendilerinden beklenen rolün ne oldu¤unu aç›k-
layan yaz›l› bir davet mektup ve elektronik posta ile gönderil-
meli, telefonla do¤rulanmal›. Gelecek yan›tlara göre bu liste sü-
rekli olarak güncellenmeli ve her zaman en son durumun net
bir biçimde görülebilece¤i bir tablo haz›rlanmal›. 

• Etkinlik mekân› belirlenmeli ve gerekli ön anlaflmalar yaz›l›
olarak yap›lmal›. Acil durumlar için baflka seçenekler de ak›lda
tutulmal›. Toplant› mekân›, tahmini kat›l›mc› say›s›, ulafl›m ola-
naklar›, sahne, oturma düzeni, toplant›n›n biçimi ve teknik ola-
naklar› göz önüne al›nmal›.

• Toplant›yla ilgili tan›t›m materyallerinin (afifl, dosya, not def-
teri, kalem, kokart, broflür vs.) ve etkinlik kimli¤inin dizayn› ›s-
marlanmal›.

AAlltt›› aayy öönnccee

• Etkinlik mekân›n›n yetkilileriyle etkinlik program›n›n gerçek-
leflmesi boyunca geçerli olacak bir sözleflme karfl›l›kl› olarak
imzalanmal›.

HAK ÖRGÜTLER‹ ‹Ç‹N TOPLANTI REHBER‹ • 147

ri ve enstelasyonlar yer ald›. Forumun kapan›fl›nda Türkiye'den
ve Lübnan'dan birer sanatç› konser verdi. Forumla ilgili tüm bil-
gileri http://forum.bianet.org adresinde bulabilirsiniz.

Afla¤›da, bafltan bafllayarak Forumun gerçekleflece¤i tarihe yak-
lafl›rken yapt›¤›m›z ifllere göre benzer bir toplant›y› düzenler-
ken dikkat edilmesi gereken noktalar›n k›saca listelendi¤i bir
plan var. 

BBiirr yy››ll öönnccee

• Özel olarak bu etkinlik için etkinli¤in mahiyetine ba¤l› olarak
çeflitli alan ve düzeylerden deneyim ve bilgi-görgü sahibi dost-
lardan bir düzenleme komitesi oluflturulmal›. Komite içinde et-
kinli¤in kapsam›na ba¤l› olarak iflbölümü gerçeklefltirilmeli ve
her bir üye belirli bir iflten de sorumlu tutulmal›. 

• Tercihen etkinli¤i düzenleyen kurumda yönetici konumunda
olan ve düzenleme komitesinde yer alan bir kiflinin etkinlik ko-
ordinatörü olarak görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi.

• Etkinli¤in ruhunu oluflturmak bu komitenin esas görevi kabul
edilmelidir. Komite etkinli¤in gerektirdi¤i periyotlarda, tarih yak-
laflt›kça daha s›k bir araya gelmeli, karar ve tavsiyelerini kay›t al-
t›na alarak arflivlemeli. 

• Etkinli¤in niteli¤ine ba¤l› olarak bu etkinlikte yer alacak top-
lant›n›n hangi düzende gerçekleflece¤i –seminer, konferans, fo-
rum, atölye vs.– öngörülmeli. Etkinlikte yer alacak di¤er yan fa-
aliyetler –sergi, film ve saydam gösterisi, performanslar vs.– ay-
r› ayr› ve etkinli¤in bütünü göz önünde tutularak tasarlanmal›.
Bunun için toplant›n›n ne flekilde biçimlenece¤i belirlenmeli. 

• Komite, belirlenen biçime göre taslak program›n içeri¤ini
oluflturmal›, takvimlemeli. Ve konu bafll›klar›na göre etkinli¤i
yönlendirmesi beklenen sunufl ya da kolaylaflt›r›c›l›k gibi roller
üstlenecek konuklar› yedekli olarak listelemeli. 
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• Etkinlikteki yan etkinlikler kesinlefltirilmeli ve teknik baflta ol-
mak üzere her türlü ihtiyaç belirlenmeli ve sa¤lanmal›.

BBiirr aayy öönnccee

• Etkinlik program› son halini almal› ve bas›lmal›.

• Etkinlik mekân›n›n ›fl›k, dekorasyon ve benzeri donat›m› plan-
lanmal›, gerekli düzenlemeler sa¤lanmal›.

• Toplant› tan›t›m materyalleri haz›r olmal›.

• Davetiyeler haz›r olmal› ve gönderilmeye bafllanmal› (pos-
ta /e-posta / faks yoluyla).

• Bas›n toplant›s›n›n biçimi, tarihi, yeri ve saati belirlenmeli. 

• Kat›l›mc›lar›n ulafl›m ve konaklama bilgileri e-posta ve tele-
fonla olmak üzere iki yoldan bir kez daha hat›rlat›lmal›. Kat›-
l›mc›lara toplant› süresince yap›lacak etkinlikler, bofl zaman-
lar› ve neler yapabilecekleriyle ilgili genel bilgi verilmeli. 

• Kent d›fl›ndan ve yurtd›fl›ndan geleceklere etkinli¤in yap›ld›-
¤› kent, kald›klar› yer, etkinlik mekân› ile ilgili harita ve kro-
kiler ulaflt›r›lmal› ve web sitesinde bulundurulmal›.

• Konuklar etkinlik s›ras›ndaki muhtemel hava durumu, trafik
ve ulafl›m konular›, karfl› karfl›ya kalabilecekleri muhtemel
olumsuzluklar ve f›rsatlar konusunda ayd›nlat›lmal›.

• Konuk ve kat›l›mc›lara etkinlik mekân›n›n flehir merkezine
mesafesiyle ba¤lant›l› olarak ulafl›m servisi organize edilmeli.

• Toplant› s›ras›nda ses kayd›, video ve foto¤raf çekimi ekipleri
belirlenmeli.

• Tan›t›m, bas›nla iliflkiler, salon görevli gruplar›yla haz›rl›k
toplant›lar›na bafllanmal› ve hareket planlar› tasarlanmal›. 

1155 ggüünn öönnccee

• Etkinli¤in tan›t›m›, duyurulmas› ve kat›l›m›n zenginlefltirilme-
si için dost ve ilgili kurulufl temsilcileri, ilgili kifliler, konuyla
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• Taslak program davetlilere gönderilerek toplant›ya kat›l›mlar›
için tekrar onay al›nmal›. Davetli kat›l›mc›larla ilgili bilgilerin
yer ald›¤› liste bir bütün olarak gözden geçirilmeli, tablo gün-
cellenmeli. 

• Kent d›fl›ndan gelecek a¤›rlamakla yükümlü olunan konukla-
r›n konaklamalar› için gerekli ön rezervasyonlar ile ulafl›mla-
r› üstlenilen konuklar›n ön rezervasyonlar› yap›lmal›. 

• Çeviri, ses sistemi vb. teknik düzenlemeler için ön anlaflma-
lar yap›lmal›.

• Kat›l›mc›lar›n sunumlar› / sunum özetleri yaz›l› olarak toplan-
t›dan en az iki ay önce elimizde olmak üzere tarih verilerek
istenmeli.

• Etkinlik s›ras›nda yap›lacak yan etkinliklerin çerçevesi belir-
lenmeli ve ça¤r›s› yap›lmal›.

• Etkinlik tarihinden geriye do¤ru bir zaman çizelgesi ç›kart›l-
mal›; etkinlik organizasyonu için gerekli çal›flma ekipleri ihti-
yac› belirlenmeli, yürütme komitesi kurulmal› ve iflbölümü
yap›lmal›. 

• Etkinlik için web sitesi oluflturulmal›, yurtiçi /yurtd›fl›nda du-
yurulara ve ilgili kifli /gruplarla görüflmelere bafllanmal›.

‹‹kkii aayy öönnccee

• Davetli kat›l›mc›lar›n toplant› s›ras›nda yapacaklar› sunum-
lar / sunum özetleri derlenmeli. 

• Ulafl›m ve konaklama bilgileri kesinlefltirilerek ça¤r›l›lara ve
otellere bildirilmeli.

• Etkinlikle ilgili tan›t›m materyallerinin (afifl, dosya, not defte-
ri, kalem, kokart, broflür vs.) bask›s› tamamlanmal›. 

• Etkinlikle ilgili bir tan›t›m plan› oluflturulmal›. Bas›n toplant›-
s›, bas›n dosyalar›, kamuoyu aç›klamalar› vs. planlanmal›. 
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ilgili gazeteciler özel olarak ziyaret edilmeli ve bilgilendiril-
meli.

• Yayg›n medyada etkinlikle ilgili ilk haberlerin yer almas›n›
kolaylaflt›rmak üzere kat›l›mc›lar, etkinli¤in özgün yönleri, ele
al›nacak konulara iliflkin bilgilerin ilgili kiflilere ulaflmas› sa¤-
lanmal›. 

• Afifller ve di¤er tan›t›m malzemeleri hedef kitleye ulaflmay›
gözeten bir plan çerçevesinde da¤›t›lmal› ve ilgili yerlere as›l-
mal›. 

• Etkinlik alan›nda sanal bir prova gerçeklefltirilmeli, olas› so-
runlar saptanarak çözümler gelifltirmeli. 

• Beklenmeyen geliflmeler –gerginlik, sertleflen tart›flmalar, d›-
flar›dan müdahaleler, elektriklerin kesilmesi, ses düzeninin
aksamas›, deprem, yang›n vb.– hesaba kat›larak acil durum
senaryosu haz›rlanmal›.

11 hhaaffttaa öönnccee

• Etkinlikten bir gün öncesinden geriye do¤ru her gün yap›la-
cak tan›t›m çal›flmalar›, bas›n duyurular›, yay›nlanacak ilan-
lar ve da¤›t›lacak tan›t›m materyalleri gün gün tasarlanmal›
ve gerçeklefltirilmeli.

• Yürütme Komitesi'nin oluflturaca¤› etkinlikte çal›flacak ekip-
lerle toplant› alan›nda oryantasyon çal›flmas› ve görev da¤›l›-
m› gerçeklefltirilmeli. Ekibin etkinlik alan›nda ve etkinlik sü-
resince bütün kentte haberleflme yöntemleri (telsiz, haberlefl-
me hiyerarflisi, iletiflim kodlar› vd.) belirlenmeli, bunun için
gerekli teçhizat, araç, gereç sa¤lanmal›.

• Yürütme Komitesi'nin oluflturaca¤› ekipler –lojistik, tan›t›m ve
bas›nla iliflkiler, salon görevlileri, karfl›lama-a¤›rlama vb.– ken-
dilerini ilgilendiren kontrol listelerini haz›rlamal›. 

Bas›l› materyaller: Kay›t listeleri, muhasebe listeleri, yaka kart-
lar›, isimlikler, broflür, afifl, pankart, program, dosya...
Yiyecek-içecek: Su, kahve, çay, ö¤le yeme¤i, akflam yeme¤i...
K›rtasiye: Kalem, kâ¤›t, bant, z›mba, dosya, ip, makas...

• Etkinlik senaryosu yap›larak her olay›n art arda nas›l gerçek-
leflece¤i ve o s›rada nelere ve kimlere ihtiyaç olaca¤›n› belir-
ten bir liste haz›rlanmal›.

• Etkinlik s›ras›nda çal›flacak herkesin iletiflim bilgilerinin ve
görevlerinin bulundu¤u listeler haz›rlanarak tüm görevlilere
da¤›t›lmal› (çevirmenler, servis floförleri, toplant› ekibi, otel-
ler). Ayr›ca acil durumda ulafl›lacak numaralar –emniyet, itfa-
iye, belediye, acil servis vb.– da bu listelerde yer almal›.

11 ggüünn öönnccee

• Etkinlik mekân›nda çal›flacak ekiple birlikte mekâna gidilerek
iflleyifl-ak›fl düzeni oluflturulmal›. Etkinlik mekân›n›n yap›s›na
uygun olarak flu düzenlemeler gerçeklefltirilmeli:

Girifl

• Kay›t masas› (Kay›t listeleri, k›rtasiye malzemeleri, yaka
kartlar› vd.)

• Bas›n masas› (Bas›n dosyalar›, kay›t listesi vd.)

• Bilgi masas› (Program, broflür vd.)

• Muhasebe masas› (Tüm harcamalar ve ilgili belgelerin top-
lanmas› için)

Geçifl Alan›

• Yönlendirme oklar›

• Afifller

• Sergiler

• ‹kramlar
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• Beklenmeyen geliflmeler karfl›s›nda acil durum plan›na uygun
olarak hareket edilmeli.

EEttkkiinnlliikk ssoonnrraass››nnddaa

• Bas›n takibi gerçeklefltirilerek etkinlikle ilgili yaz›l› ya da gör-
sel medyada ç›kan yorum, haber vb. arflivlenmeli.

• Kat›l›mc›lara ve destek verenlere teflekkür mektubu gönde-
rilmeli.

• Kat›l›m listeleri, görseller, bas›l› malzeme, ses ve video kay›t-
lar› s›n›fland›r›larak korunmal›. 

• Bütçe ve mali ifllemler sonuçland›r›larak, ödemeler yap›lmal›. 
• Etkinlik raporu haz›rlanarak kat›l›mc›lara ulaflt›r›lmal›.
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Toplant› /Atölye alanlar›

• Masa-sahne-kürsü düzeni (isim kartlar›, su, bardak, kâ¤›t-
kalem)

• Teknik düzenek (ses düzeni, çeviri tesisat›, perde, projeksi-
yon, bilgisayar)

• Oturma düzeni ve salon dekorasyonu (pankart, afifl)

Destek alanlar›

• Bas›n ve haberleflme odas› (bilgisayar, internet ba¤lant›s›,
yaz›c›, masalar, kâ¤›t, z›mba, atafl vb.)

EEttkkiinnlliikk ssüürreerrkkeenn

• Etkinlikte çal›flacak ekipler konuklar›n mekâna varmas›ndan
en az bir saat önce gelerek son kontrolleri yapmal›. Her biri-
nin bafl›nda bir kiflinin bulundu¤u ekipler toplant› alan›na da-
¤›lmal›; haberleflme afla¤›dan yukar› do¤ru gerçekleflmeli.

• Tüm kat›l›mc›lardan kay›t al›narak yaka kartlar› verilmeli. Ge-
rekli belgeler /ödemeler kay›t s›ras›nda yap›lmal›.

• Hükümet görevlileri, mekân›n sahipleri / sorumlular› ile temas
gerekti¤inde tek elden, Forum Koordinatörü arac›l›¤›yla mu-
hatap olunmal›.

• Ses düzeninin, kay›tlar›n, çeviri düzeninin, foto¤raf ve video
çekimlerinin öngörülen plana ve ihtiyaca göre gerçekleflip
gerçekleflmedi¤i izlenmeli ve duruma göre gerekli müdahale-
ler yap›lmal›. 

• Toplant› aralar›nda, kahve molalar›nda yiyecek içecek ile
araç gereç ifller vaziyette ve ihtiyaca uygun olarak bulundu-
rulmal›.

• Ö¤le ve/veya akflam yemeklerinin öngörülen düzenlemeye
uygun olarak konuklara ikram edilmesi için gerekli önlemler
al›nmal›. Konuklar ö¤le ve/veya akflam yemeklerini nas›l ve
nerede yiyecekleri konusunda önceden bilgilendirilmeli.
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2233--2244 NNiissaann 22000055,, ‹‹zzmmiirr OOtteell KKaayyaa PPrreessttiiggee

Kat›l›mc›lar: Müferra Tavl› (KADER Bal›kesir), Ayfle Figen Zeybek (KA-
DER Bal›kesir), Turan Cengiz (‹HD Bal›kesir), Mehmet Gün (MAZLUM-
DER-‹zmir), Coflkun Üsterci (T‹HV ‹zmir), Leyla Maytere (TÜKODER Fo-
ça), Özlem Y›lmaz (‹nsan Haklar› Gündemi Derne¤i), Mehmet Akdöl
(‹zmir ‹flkenceyi Önleme Grubu), Elif Aydo¤du (Makine Mühendisleri
Odas›), T›rgan Ülker (Difl Hekimleri Odas›), Sedef Önayak (Sokak Ço-
cuklar› Koruma Derne¤i), Asuman Memen (Makine Mühendisleri Oda-
s›), Bekir Böke (KESK), Turhan Aygün (KESK), Veli Irmak (KESK), Ahmet
Alagöz (‹HD ‹zmir), Serhan Karatay (Uluslararas› Af Örgütü), Kamer
Türky›lmaz (Elektrik Mühendisleri Odas›), ‹brahim Halil Bozgeyik
(MAZLUMDER Kütahya), Ruker fiar (KADER Manisa), Ayflegül Erman (Bi-
zim Çocuklar), Ender Ergür (Mu¤la Kad›n Dayan›flma Grubu).

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Baran Gündo¤du, Tolga Korkut. 
Sunumlar: Fügen U¤ur, Sinan Gökçen, Ergun Gümrah, Erol Öndero¤lu.

1166--1177 NNiissaann 22000055,, AAnnkkaarraa PPuuiiss OOtteell 

Kat›l›mc›lar: Oya Özden Saner (Uçan Süpürge), Zeynep Ekin Aklar
(Uçan Süpürge), Munise Day› (Ankara Barosu Kad›n Haklar› Kurulu),
Tu¤ba Baflsa¤›ro¤lu (Karabük Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu), Fezi-
let Boynue¤ri (Karabük Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu), Adem Selefl
(MAZLUMDER Konya fiubesi), Ali Bozan (‹HD Mersin fiubesi), Nesrin
Temur (Mersin Ba¤›ms›z Kad›n Derne¤i), Gülçin Saya (Ankara Özgür-
lü¤ünden Yoksun Gençlerle Dayan›flma Derne¤i), Adem Arkadafl
(Uluslararas› Çocuk Merkezi-ICC), Demet Özgün (SHÇEK), Serpil Kaya-
er (MAZLUMDER Ankara fiubesi), Ömer Faruk Altuntafl (MAZLUMDER
Genel Merkez), Bilgen Tümen (KADER Ankara fiubesi), Ayfle Sarg›n (Ka-
d›n Dayan›flma Vakf›), Özlem K›nal (Uçan Süpürge), Münevver Öz-
genç (KADER Mersin fiubesi), Recep Yazgan (MAZLUMDER Samsun fiu-
besi), Mehmet Sevim (MAZLUMDER Sivas fiubesi), Çetin Y›lmaz (‹HD
Karadeniz Ere¤li fiubesi), K›ymet Çatak (Sosyal Hizmet Uzmanlar› Der-
ne¤i), Aycan Akdeniz (AB Komisyonu Temsilcisi), Muazzez Araç (‹HD
Tarsus fiubesi), Mutlu Serezli (Türk Tabipleri Birli¤i), Lümeys Dede (‹HD
Hatay fiubesi), Semiha Altuntafl (MAZLUMDER Ankara fiubesi), Feray
Salman (AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu), Sema K›l›çer (AB Ko-
misyonu Türkiye Delegasyonu), ‹rfan Aktan (bianet Ankara Muhabiri).

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Baran Gündo¤du, Kemal Özmen.
Sunumlar: Fügen U¤ur, Ergun Gümrah, Sinan Gökçen, Erol Öndero¤lu.

KATILIMCILAR‹ • 155

KKaatt››ll››mmcc››llaarr

77--88 MMaayy››ss 22000055,, ‹‹ssttaannbbuull OOtteell PPooiinntt

Kat›l›mc›lar: Mahmut Alemdar (MAZLUMDER Akyaz› fiubesi), S›dd›k
Bafler (MAZLUMDER Akyaz› fiubesi), Hayrettin Piflkin (‹HD Çanakkale
fiubesi), Serap Yaflar (Çanakkale Kad›n El Eme¤ini De¤erlendirme Der-
ne¤i), ‹lksen fiahinbafl (Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakf›),
Gülseren Yoleri (‹HD ‹stanbul fiubesi), Ayfle Güney (Kad›n Sa¤l›kç›lar
Derne¤i), Murat fientirk (Sivil Toplum dergisi), Oya Coflkun (fiahmaran
Kad›n ve Dayan›flma ve Araflt›rma Derne¤i), Nimet Tanr›kulu (Tunceli-
ler Derne¤i), Nuran A¤an (Maltepe Kad›n ‹nsiyatifi), Belinda Mumcu
(Hay Gin), Filiz Yafl Gör (E¤itim Sen 5 Nolu fiube), Abdullah Karatay
(Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i), Mahir Han (Sosyal Hizmet Uz-
manlar› Derne¤i), Latife Bu¤day (Bar›fl Anneleri ‹nisiyatifi), Leman Yurt-
sever (Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karfl› Hukuki Yard›m Pro-
jesi), fiengül Öztürk (‹mece Kad›n Dayan›flma Kooperatifi), Ayfle Akka-
ya (‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama Merkezi), Ayfle Sa¤lam (‹s-
tanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama Merkezi), Leyla ‹ncegöz (KA-
DAV), fiilan Timur (MAZLUMDER Kocaeli fiubesi), Yener Bayramo¤lu
(Lambda), Kenan Döner (‹HD), Esengül Ayy›ld›z (Umut Vakf›), fiaban
Dayanan (‹HD ‹stanbul).

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Leyla ‹flbilir, Kemal Özmen, Erhan
Üstünda¤. 
Sunumlar: Fügen U¤ur, Ergun Gümrah, Sinan Gökçen, Erol Öndero¤lu
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YYaazzaarrllaarr

EErrgguunn GGüümmrraahh

1960'ta ‹zmir'de do¤du. Ege Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek Okulu'n-
dan mezun oldu. Gazetecili¤e 1984'te Yeni As›r gazetesinde bafllad›.
1987'de ABD'deki dil ve meslek e¤itiminden sonra ‹stanbul'da Sabah,
Hürriyet ve Milliyet EP dergilerinde muhabir olarak çal›flt›. 1993'te Dr.
Stress program›n›n yap›mc›s› olarak televizyonculu¤a bafllad›. 1994'te
Zülfü Livaneli seçim kampanyas›nda dan›flman olarak çal›flt›. 1994-97
aras›nda Türkiye'nin ilk ekonomi kanal› olan Kanal E'nin yay›n strate-
jisini belirledi; prototipini haz›rlayarak dört y›l boyunca genel koordi-
natörlü¤ünü yürüttü. 1997-99 aras›nda Kent TV'nin yeniden yap›lan-
mas›n› gerçeklefltirdi ve genel yay›n yönetmenli¤ini yapt›. 2000 y›l›n-
da Cumhuriyet TV'yi kurdu. Kanal ruhsat alamad›¤› için yay›na geçe-
medi. 2001'in Ocak ay›nda Türkiye'nin ilk sa¤l›k kanal› olan Medical
Channel'›n kuruluflunu gerçeklefltirdi. 2001 May›s ay›nda Leo PR MS&L
Türkiye Genel Müdürü oldu, halen bu görevi sürdürüyor. 

EErrooll ÖÖnnddeerroo¤¤lluu

1969'da Erzincan'da do¤du. Ö¤reniminin bir bölümünü Fransa'da
yapt›; son olarak da 1993'te ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Frans›z Dili ve Edebiyat› Bölümü'nden mezun oldu. Gazetecili¤e 1996
y›l›nda uluslararas› bir bas›n özgürlü¤ü kuruluflu olan S›n›r Tan›mayan
Gazeteciler Örgütü'nde (RSF) muhabir olarak bafllad›. Ba¤›ms›z ‹letiflim
A¤› (B‹A) projesinin bafl›ndan beri içinde yer ald›. Proje kapsam›nda al-
t› y›ld›r Medya Hukuki Destek Birimi'nde koordinatör olarak ve
www.bianet.org sitesinde ifade özgürlü¤ü haberleri editörü olarak gö-
rev yap›yor. Evli ve üç yafl›ndaki Ekin Ali'nin babas›.
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Kat›l›mc›lar: Ömer Faruk fian (-‹HD Ad›yaman fiubesi), Saadet Becerik-
li (‹HD Batman fiubesi) Gülistan Taflk›n (Selis Kad›n Dan›flmanl›k Mer-
kezi), Gülseren Beydilli (E¤itim Sen fiube Kad›n Sekreteri), Narin Bulut
(Nubensa Kad›n Haklar›), ‹hsan Babao¤lu (E¤itim Sen Diyarbak›r fiube
Baflkan›), Serdal Savaflç› (BES Diyarbak›r fiube Baflkan›), ‹lyas Arslan
(Tüm-Bel Sen Diyarbak›r fiube Baflkan›), Sad›k Uslu (BTS Diyarbak›r fiu-
be Baflkan›), Murat Taflk›ran (‹HD Diyarbak›r fiubesi), Zeynep Deniz
(MAZLUMDER Diyarbak›r fiubesi), Sakine Arat (Bar›fl Anneleri ‹nisiyati-
fi), Adile Ulu¤ (Diyarbak›r Kad›n Platformu), Emel Çak›c› (Kad›n Eme-
¤ini De¤erlendirme Vakf›-KEDEV), Fatma Altunç (KEDEV), Ebru Günay
(Selis Kad›n Dan›flmanl›k Merkezi), Melike Ça¤lar (KAMER), Medya Pi-
riçlio¤lu (Selis Kad›n Dan›flmanl›k Merkezi), Mehmet Halit Atefl (E¤i-
tim Sen Yürütme Kurulu Üyesi), Mehmet Nafiz Koç (‹HD Elaz›¤ fiube-
si), Hamza Yaman (‹HD Gaziantep fiubesi), Kemal fiener (Malatya Ta-
bip Odas›), Osman Nuri Son (BES Mardin fiubesi), Mensur Ifl›k (‹HD
Mufl fiubesi), fiahin Kay›kç› (‹HD Siirt fiubesi), Bedirhan Batur (E¤itim
Sen Yürütme Kurulu Üyesi), Mustafa Ar›süt (MAZLUMDER fianl›urfa fiu-
besi), Müslüm K›na (‹HD fianl›urfa fiubesi), Devran Melik (Kad›n Yaflam
Evi), Saadettin Paksoy (Türkiye Aile Planlamas› Derne¤i fianl›urfa fiube-
si), Emine Akkufl (fianl›urfa Barosu Kad›n Komisyonu), Sevinç Özipek
(Uçan Süpürge), Abdülmütalip Tohumeken (E¤itim Sen Yürütme Kuru-
lu Üyesi), Özkan Ünal (Van Tabip Odas›), Mecit Emen (MAZLUMDER
Van fiubesi), Müzahit Karakufl (E¤itim Sen Van fiubesi), Mehtap Ceyran
(Batman Kad›n Platformu), M.Ali Oral (BES Ad›yaman fiubesi), Tekin
Kayra (E¤itim Sen Siirt fiubesi), Berivan Göko¤lu (Anne Çocuk E¤itim
Vakf› fianl›urfa fiubesi), Hacer Tümen (E¤itim Sen Ad›yaman fiubesi),
Özgül Anlafl (Dicle Üniversitesi), Necla Akkaya (Do¤u Bilimsel ve Kül-
türel Araflt›rmalar Kooperatifi), Cevdet Güno¤lu (Tüm Bel-Sen Diyarba-
k›r fiubesi).

B‹A Koordinasyonu: Ertu¤rul Kürkçü, Ayliz Bask›n, Leyla ‹flbilir, Erhan
Üstünda¤.
Sunumlar: Gülgün Erdo¤an Tosun, Ergun Gümrah, Sinan Gökçen, Erol
Öndero¤lu.
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SSiinnaann GGöökkççeenn

1962'de Gaziantep'te do¤du. 1985'te Ortado¤u Teknik Üniversitesi
Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1986'da Yeni Gündem der-
gisinde gazetecili¤e bafllad›. 2003'e kadar çeflitli gazetelerde muhabir-
lik ve editörlük yapt›. Ayn› zamanda 1990' lar›n bafl›ndan itibaren bafl-
ta Helsinki Yurttafllar Derne¤i olmak üzere çeflitli sivil toplum örgütle-
rinde insan haklar›, az›nl›klar ve demokrasi alanlar›nda çal›flmalar yü-
rüttü. 2003'te Budapeflte'de bulunan Central European University'de
insan haklar› hukuku yüksek lisans program›na girdi. Halen ‹ngiltere
Sheffield Üniversitesi'nde "Türk Bas›n›nda Milliyetçilik" üzerine dokto-
ra çal›flmas›n› sürdürüyor. 

YAZARLAR • 159

FFüüggeenn UU¤¤uurr

‹stanbul Alman Lisesi ve Aachen Teknik Üniversitesi ‹flletme Bölümü'
nü bitirdi; ayn› üniversitenin Avrupa Araflt›rmalar› Program›'n›n verdi-
¤i Avrupa Hukuku ve Avrupa Politikalar› sertifikalar›n› ald›. Çeflitli ulu-
sal ve uluslararas› sivil toplum kurulufllar›nda yöneticilik ve Türkiye
temsilcili¤i görevlerinde bulundu. Yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki çeflitli kurum
ve kurulufllara proje gelifltirme, uluslararas› etkinlik organizasyonu ve
proje de¤erlendirme konular›nda dan›flmanl›k hizmetleri veriyor; ifl eti-
¤i konusunda e¤itmenlik ve dan›flmanl›k yap›yor.

GGüüllggüünn EErrddoo¤¤aann TToossuunn

1966'da Ayd›n'da do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Ayd›n'da tamamlad›.
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Kamu Yö-
netimi Bölümü'nden 1988'de mezun olduktan sonra, yüksek lisans de-
recesini 1992'de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden; dok-
tora derecesini 1999'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü'nden ald›. 2004'te Siyaset Bilimi alan›nda doçent unvan›n› ald›.
1990'dan bu yana Ege Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Gazetecilik Bölü-
mü'nde ö¤retim üyesi. Demokratikleflme Perspektifinden Devlet-Sivil
Toplum ‹liflkisi, Türkiye'nin Siyasal ‹stikrar Aray›fl› –Tanju Tosun ile or-
tak–, ‹zmir Sivil Toplum Kurulufllar› Rehberi ve ‹zmir'de Sivil Toplum
adl› kitaplar›, çeflitli dergilerde ve kitaplarda yay›mlanm›fl makaleleri
bulunan Tosun'un bafll›ca ilgi alanlar›; sivil toplum, demokratikleflme,
insan haklar›, siyasal partiler ve elektronik demokrasi.

SSeevvddaa AAllaannkkuuflfl

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1981'de mezun ol-
du. Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi'nden doktoras›n› K›br›sl› Türk
Elitlerin Siyasal Kültürü üzerine haz›rlad›¤› tezle ald›. Alankufl çal›flma-
lar›na Leeds Üniversitesi'nde Kültürel /Etnik Kimlikler üzerine devam
etti. Ege ve Ankara üniversiteleri ‹letiflim fakültelerinde 1982-99 aras›n-
da ö¤retim üyesi olarak çal›flt›. Medya ‹zleme, B‹A'n›n Yerel Medya E¤i-
timleri, ‹lk ve Orta ö¤retim Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› gibi proje-
lerde dan›flman, araflt›rmac› ve koordinatör olarak çal›flt›. Doçentlik
unvan›n› 1995'te ‹letiflim Teorileri üzerine ald›. 1999'dan bu yana Do-
¤u Akdeniz Üniversitesi, ‹letiflim ve Medya Çal›flmalar› Fakültesi'nde
ö¤retim üyesi ve halen fakültenin dekanl›¤›n› yürütüyor.
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