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‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu'na
kat›lanlar bütün dünyada hükümetleri, yayg›n med-
yay›, ba¤›ms›z ve yerel medyay› halklar›n ifade ve
bilgiye eriflme özgürlü¤ünü kullanmas› için kendile-
rine düflen eylemi gerçeklefltirmeye ça¤›r›r.

YAYGIN MEDYA

• Medyan›n mülkiyet yap›s›n› yurttafllar›n hisse sa-
hibi olacaklar› flekilde yeniden düzenleyin.
• Bireysel gazetecilere flirket ç›karlar›ndan özerk ola-
caklar› bir editoryal özgürlük ve daha genifl bir eleflti-
ri ve kat›l›m ortam› sa¤lay›n.
• Medya endüstrisinin bütün düzeylerinde gazeteci-
lerin örgütlenmesi önündeki bütün engelleri kald›r›n.
• Mesleki etik normlar›na ve de¤erlerine uyun; izleyi-
ci/okurlar›n editoryal konularda kat›l›m›n› sa¤laya-
cak mekanizmalar› oluflturun.
• Haber ve bilgi üretiminde ›rkç›, cinsiyetçi/hetero-
seksist, ayr›mc› dil ve yaklafl›mdan kaç›n›n.
• Çocuklar›n haklar›n›n korunmas›nda medyan›n ro-
lünü belirleyen uluslararas› antlaflmalara uyun.
• Toplumsal cinsiyet kimli¤ini serbestçe aç›klama
hakk› ve kad›n haklar›n›n gerçeklefltirilmesi konu-
sunda medyan›n rolünü belirleyen uluslararas› ant-
laflmalara uyun.
• Savafl› ya da savafla yönelik davran›fllar› dolayl› ya
da dolays›z onaylayan politikalar izlemekten kaç›n›n.
• ‹letiflim ve gazetecilik ö¤rencilerinin stajyerlik ko-
flullar›n› düzeltin.
• Medya endüstrisi ile üniversite aras›nda özellikle
ö¤rencilerin mesle¤e bafllamalar› aç›s›ndan daha ya-
p›c› iliflkiler kurun.

YEREL VE BA⁄IMSIZ MEDYA

• Kurulufllar›n›zda demokratik karar alma süreçlerini
gelifltirmek için çeflitli seçenekler yaratmak üzere
çaba gösterin.
• Okur ve izleyicilerin etkin kat›l›m›n› sa¤lamak için
çeflitli seçenekler yarat›n.

• Kâr amac› gütmeyen kurulufllarla ve di¤er yerel ve
ba¤›ms›z medya kurulufllar›yla güçlü yatay iliflkiler
gelifltirin.
• ‹letiflim ve gazetecilik ö¤rencileri için stajyerlik ve
istihdam olanaklar› gelifltirin.
• Yerel yetkililerle iliflkiler aç›s›ndan titizlikle uyula-
cak bir mesleki etik çerçevesi kurun.
• Haberlere canl›l›k ve çekicilik kazand›rmak için üre-
tim düzeyini gelifltirin. Yaln›zca olumsuz politikalar›
de¤il halk›n yaflam›n›n çeflitli yönlerini göz önüne se-
rin.
• Gazetecilerin mesleki becerilerinin gelifltirilmesi
için e¤itim imkânlar› yarat›n.

HÜKÜMETLER

• Mesleklerini gerçeklefltirirken haber verme özgür-
lü¤ünü kullanan gazetecilere azami koruma sa¤lay›n.
• Medya özgürlü¤ünü k›s›tlayan politikalara son ve-
rin, medya özgürlü¤ünü gelifltirin.
• Ulusal güvenlik kayg›lar›n› haber verme özgürlü¤ü-
nü k›s›tlaman›n gerekçesi haline getirmeye son verin.
• Mesleklerini gerçeklefltirdikleri için hapsedilmifl
gazetecileri derhal serbest b›rak›n.
• Gazetecilere karfl› ifllenmifl suçlar› kovuflturun ve
faillerini adalet önüne ç›kar›n.
• Gazetecilik ve iletiflim e¤itimi veren kamu üniversi-
telerine daha etkin e¤itim ve ö¤retim gerçeklefltire-
bilmeleri için yeni kaynaklar sa¤lay›n.
• Taban hareketlerinin ba¤›ms›z medya inisiyatifleri
ve projeleri gelifltirebilmesi için kaynak sa¤lay›n.
• Yurttafllarca denetlenen bir kamu yay›nc›l›¤› sektö-
rünün gelifltirilmesi için gerekli düzenleme ve kay-
naklar› sa¤lay›n.
• Kad›nlar, çocuklar ve di¤er ihmal edilen toplumsal
gruplar›n medyaya eriflimlerini güçlendirecek yasa
ve yönetmelikler ç›kart›n, bu yönde var›lm›fl uluslara-
ras› antlaflmalara uyun, koydu¤unuz çekinceleri kal-
d›r›n.

5 Kas›m 2006, ‹stanbul

Eylem Ça¤r›lar›
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SEV‹LAY ÇELENK

Uluslararas› Ba¤›ms›z
Medya Forumu

Ba¤›ms›z Medya Forumu'nun gerçeklefltirildi¤i Ka-
s›m 2006'n›n ilk günlerinden bugüne, umut k›r›c› bir
iklimin a¤›rl›¤› alt›nda, ba¤›ms›z medyan›n yaflamsal
önemi iyiden iyiye hissedilir oldu. Forum'dan bu ya-
na geçen k›sac›k zamanda çok fley yafland›. Bir mil-
letvekili genel seçimi daha geride kald›. Son aylar›n
gündeminin en önemli konusu, Kuzey Irak'a s›n›r
ötesi operasyonla ilgili tezkere tart›flmalar›yd›. Yay-
g›n medyan›n kimi zaman pervas›z bir savafl ç›¤›rt-
kanl›¤› yaparak ve ayr›mc›, ›rkç› refleksleri yücelte-
rek kat›ld›¤› bu tart›flmalar s›ras›nda, alternatif bir
sese; strateji, d›fl vizyon, iç misyon vs. hesaplar›yla
vicdan›n› yitirmemifl olan seslere ihtiyaç duyduk.
Koyu bir belirsizlik bulutuyla kuflat›ld›¤›m›z bu or-
tamda, içimizi bir parça ferahlatan bir fley vard›ysa o
da bu sesler oldu. Alternatif seslere duydu¤umuz ih-
tiyaç, içinde bulundu¤umuz günlerde, derinleflmifl
biçimde sürüyor. 

Elinizdeki kitapta, baflka bir iletiflimin mümkün
oldu¤u inanc›yla, 3-5 Kas›m 2006'da ‹stanbul Ulus-
lararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu'nda bir araya ge-
len medya çal›flanlar›, aktivistler, e¤itimciler, ö¤ren-
ciler ve akademisyenlerin metinleri yer al›yor. Kitaba
girifl yapman›z› kolaylaflt›rmay› umdu¤um bu yaz›-
da, "ba¤›ms›z medya" etraf›ndaki kavramsal tart›fl-
malara girmeden1 bu metinlerin temel meselelerini
açmaya çal›flaca¤›m. 

1. Kavramsal tart›flmaya girmeyiflimin nedeni, elinizdeki
kitapta metinleri bulunan birçok ismin yan›nda, esas olarak,
John Downing ve Sevda Alankufl'un yaz›lar›n›n bu tart›flmaya
a¤›rl›kl› olarak yer vermifl olmas›d›r.

Yrd. Doç. Dr., AÜ ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi; 
Estonya Tallinn Üniversitesi'nde Konuk Ö¤retim Üyesi
(2007-2008 ö¤retim y›l›). 

Önsöz
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desteklemeleri için teflvik etmek. 
• Türkiye'deki ba¤›ms›z medya uygulamalar›n›n ni-
telikçe geliflmesine ve nicelikçe art›fl›na katk›da bu-
lunmak (Korkut, 2006).

Özetle söylenirse; Ba¤›ms›z Medya Forumu, ye-
ni küresel yayg›n medya evreninin s›n›rlar› ve sorun-
lar›yla aç›l›fl yapt›. Yayg›nl›k d›fl› kalan medya evreni-
nin geliflme olas›l›klar›n› tart›flt›. Elefltirel bir medya
okur yazarl›¤› ve fark›ndal›k gelifltirmeye öncelik ta-
n›yan e¤itim süreçleri ile reklama ba¤›ml› ve s›kl›kla
vicdans›zlaflabilen sektör pratikleri aras›nda ne ya-
paca¤›n›, nerede duraca¤›n› flafl›ran iletiflim ö¤renci-
lerinin ikilemlerini konufltu. Dünyan›n dört bir yan›n-
dan gelen kat›l›mc›lar için birikim ve deneyim payla-
fl›m› anlam›nda çok önemli bir f›rsat yaratt›.

Kitapta Forum'un çok iyi planlanm›fl bu düzeni-
ne ve ak›fl›na olabildi¤ince ba¤l› kalmaya çal›flt›m.
Metinleri afla¤› yukar› bu ak›fla uygun olarak kitaba
yerlefltirmeye özen gösterdim. Bu genel aç›klama-
dan sonra metinlerin öne ç›kard›¤› baz› bilgilere ve
tart›flmalara –bir s›ray› de¤il de kitab›n içsel, düflün-
sel bütünlü¤ünü koruyarak– girifl yapmak, metinle-
rin de¤erini vurgulamak ad›na anlaml› görünüyor.

Ne söylüyorlar?

Southern Illinois Üniversitesi, Küresel Medya Arafl-
t›rmalar› Merkezi'nden Prof. John Downing'in met-
ninde öne ç›kan bir vurgu, Türkiye'nin gündeminde
bir süredir var olan ve haziran ay›n›n bir gece yar›s›
Genelkurmay taraf›ndan "kitlesel refleks" olarak
ad›n›n konulmas›yla, iyiden iyiye tedirginlik verici
bir karakter kazanan milliyetçi hareketlenmeye kar-
fl›, sa¤lam bir elefltirel durufl gelifltirmenin ne kadar
zorunlu oldu¤unun da alt›n› çiziyor.

Yurttafl gazetecili¤i ve alternatif medyan›n güç-
lenmesini hedefleyen 48 ülkeden 500 akademisyen
ve aktivisti bir araya getiren OurMedia'n›n da kuru-
cusu olan Downing, "Tabii ki gerçek bir dünyada,
derinlemesine kusurlu bir dünyada yafl›yoruz" di-
yor. Bu anlamda da toplumsal hareketlerin büyülü
hiçbir taraflar›n›n olmad›¤›n› ve her durumda bir (de-
mokratik) geliflme olarak ortaya ç›kmalar›n› umma-
mak gerekti¤ini vurguluyor. Downing bu düflüncesi-
ni, Nazizmin ve ‹ran'daki rejimin 1979 y›l›ndan beri
benimsemifl oldu¤u ‹slam›n gerici versiyonunun da
toplumsal bir hareket olarak bafllad›¤›n› hat›rlatarak
pekifltiriyor. ABD'nin baz› bölgelerinde kay›td›fl› iflçi-
leri tüm haklardan mahrum etmeyi savunan hare-
ketler oldu¤unu belirtiyor. Bununla beraber Dow-
ning Burma'dan Bolivya'ya, ‹ran'dan ‹srail'e, küre-
sel toplumsal adalet hareketleri, çevreci hareketler,
feminist hareketler, iflçi hareketleri, sivil haklar ve
insan haklar›n› savunan hareketlerin oldu¤unu ve
bunlar›n –zay›f veya güçlü– demokratik küresel bir
güce en yak›n olan fleyler oldu¤unu da ifade ediyor:
"Evet, aralar›nda ayr›l›klar var, düzensizlik ve yenilgi
var. Buras› Dünya, Merkür de¤il. Ama arad›¤›m›z de-
mokrasinin tafllaflm›fl resmi versiyonu de¤il, gerçek-
ten var olan bir demokrasi ise, toplumsal hareketler
d›fl›nda nereye bakabiliriz bilmiyorum."

Gerçekten de bu vurgu, büyük kalabal›klar›n bir
araya geldi¤i her hareketlenmeyi do¤rudan demok-
ratik taleplerle iliflkilendirmenin sak›ncalar›na çok
iyi de¤iniyor. Kalabal›klar, demokratik talepler ka-
dar Öteki'ni her anlamda "linç" etme amac›yla da bir
araya gelebiliyor çünkü. Fakat yine de adil olmayan
her düzen(lemey)i dönüfltürmek ad›na, "kalabal›k-

Forum'un aç›l›fl konuflmalar›ndan bafllayarak
bütün konuflmalara sinen duygu, yaln›z yayg›n med-
yan›n de¤il, alternatif/radikal/ba¤›ms›z medyan›n
da bir araya gelebildi¤ini ve mücadelede ortakl›k
kurdu¤unu görmekten kaynaklanan sevinç ve heye-
cand›. Forum sayesinde Türkiye'de ilk kez, yerelin,
az olan›n ve az›nl›k olan›n da küresel ölçekli bir bera-
berlik oluflturabildi¤ine ve karfl› duruflu uluslarara-
s›laflt›rabilece¤ine tan›k olduk. Kolombiya ve Kuzey
Amerika'dan Gürcistan'a ve Azerbaycan'a kadar al-
ternatif medyan›n birçok temsilcisiyle birlikte...

Elinizdeki kitap o iki günlük buluflman›n heyeca-
n›n› daim k›lmak amac›yla haz›rland›. Forum'daki
konuflmalar›n hemen hemen tamam›n›n metinlerine
ulaflmaya ve kitapta yer vermeye çal›flt›k. Bize ula-
flan metinlerin baz›lar› Forum'da yap›lan konuflma-
n›n metni olarak –çok az de¤ifliklikle– sunulmufltu.
Baz›lar› ise konuflma metninin genel çerçevesine
ba¤l› kalmakla birlikte daha çok bir makale formun-
da yeniden yaz›lm›flt›. Bu nedenle kitaptaki metin-
lerde de bu anlamda standart bir yap› yok. Ancak
metinlerin tamam›, düflünce üretimi ya da deneyim
aktar›m› temelinde ba¤›ms›z medyan›n dününü, bu-
gününü ve geliflme ufkunu göz önüne seren bir or-
takl›kta bulufluyor. Kitab›n, mevcut medya içerikleri-
nin tek seçenek olmad›¤› düflüncesini ve "baflka bir
iletiflim" umudunu güçlendirece¤ini umuyoruz.

Forum'un amaçlar› ve gerçeklefltirilenler

Forum, "Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik
‹zleme ve Haber A¤›" ya da B‹A2 Projesi'nin2 bir et-
kinli¤i olarak ‹stanbul IPS ‹letiflim Vakf› ile Inter Press
Service taraf›ndan ortaklafla planlanan üç günlük bir
organizasyondu.3 B‹A2 Proje Koordinasyonu taraf›n-
dan oluflturulan bir "Organizasyon Komitesi", Fo-
rum'un genel yaklafl›m›n› ve yap›s›n› tasarlad›. Ko-
mitede gazeteciler, akademisyenler, medya aktivist-
leri ve Proje'nin baflka etkinliklerinden de deneyimli
olan B‹A dostlar› yer al›yordu. Forum flunlar› amaçl›-
yordu:
• Bütün dünyada "bir baflka medya" için çaba gös-
teren eylemci, uzman, emekçi ve analistleri bir araya
getirmek.

• Ba¤›ms›z medya oluflturma yolunda giriflilmifl
önemli deneyleri yurttafl gazetecili¤i aç›s›ndan, iflle-
yen örnekler olarak de¤erlendirmek. 
• Daha aç›k, demokratik, saydam ve ulafl›labilir
medya ortamlar›n›n yarat›lmas›na yard›mc› olmak.
• Küresel, bölgesel ve yerel alternatif a¤lar›n iflbirli-
¤ini sa¤lamak ve katk›da bulunmak. 
• Birey ve kurumlar› ba¤›ms›z medya giriflimlerini
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2. "Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve
Haber A¤› Projesi" 17 Kas›m 2003'te IPS ‹letiflim Vakf› taraf›n-
dan bafllat›ld›. K›saca B‹A2 diye adland›r›lan proje Vak›f'›n
2000-2003 aras›nda sürdürüp tamamlad›¤› B‹A (Ba¤›ms›z ‹le-
tiflim A¤›) Projesi'nin kazan›mlar› üzerine kuruldu. Nadire Ma-
ter'in dan›flmanl›¤›nda ve Ertu¤rul Kürkçü'nün koordinatörlü-
¤ünde yürütülen projenin masraflar›n›n yüzde 80'i Avrupa Bir-
li¤i'nin ‹nsan Haklar› ve Demokrasi ‹nisiyatifi (EIHDR) Progra-
m›'ndan sa¤lanan hibe ile karfl›land›. B‹A2 Projesi kapsam›nda,
yerel radyo, gazete ve televizyonlar›n habercilik standartlar›n›
yükseltmelerine yard›mc› olmak, daha nitelikli ve daha çok
"insan haklar›," "kad›n" ve "çocuk" haberi üretmelerini ko-
laylaflt›rmak amac›yla, bine yak›n yerel gazeteciye e¤itim veril-
di. E¤itim çal›flmalar› k›rk farkl› ilde yap›ld› ve yaklafl›k elli aka-
demisyen bu çal›flmalarda yer ald›. Bu e¤itimlerin notlar› Ha-
bercinin Elkitab› bafll›¤›yla, befl kitaptan oluflan bir dizide bir
araya getirildi. Dizinin iki farkl› bask›s› yap›ld› ve 15 bin kopya-
s› yerel medyaya ücretsiz olarak da¤›t›ld›. Habercinin Elkitab›
dizisi bugün Türkiye'deki birçok iletiflim fakültesinin okuma
listelerinde yer al›yor. B‹A ve B‹A2 projeleri çerçevesinde, 2000
y›l›ndan bafllayarak, Türkiye'deki ifade özgürlü¤ü ihlalleri iz-
lendi ve rapor haline getirildi. Üç ayl›k ve y›ll›k "Medya Gözlem
Raporlar›" okur için oldu¤u kadar ulusal ve uluslararas› medya
için de bu konudaki en temel ve güvenilir kaynak konumunda.
B‹A2 ayr›ca bugüne kadar, yarg›lanan ya da baflka yollarla ifa-
de özgürlükleri k›s›tlanan en az yüz gazeteciye hukuki dan›fl-
manl›k sa¤lad›. 

3. Ertu¤rul Kürkçü, Forum'u müjdeleyen bir yaz›s›nda, IPS
‹letiflim Vakf›'n›n çal›flanlar› için bu Forum'un, üç y›ld›r sürdü-
rülen "Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Ha-
ber A¤›" ya da B‹A2 Projesi'nin tac› olaca¤›n› belirterek, "Bu,
büyük bir organizasyon. Bunu baflar›rsak pekâlâ olimpiyat da
düzenleyebiliriz" derken pek de abart›yor say›lmazd›. Forum'a
yurtiçi ve yurtd›fl›ndan davetli olarak kat›lan 90 konuk vard›.
Konuklar›n 58'ini erkek, 32'sini kad›n kat›l›mc›lar oluflturuyor-
du. Kat›l›mc›lar›n 71'i Türkiye'den, 19'u Türkiye d›fl›ndan geli-
yordu: 16's› akademisyen, 49'u Türkiye yerel medyas›ndan,
15'i profesyonel gazeteci, 2'si STÖ temsilcisi, 5'i de ö¤renci idi.
Forum'a 366 kifli kay›t yapt›rd› ve Forum'u izleyenlerin say›s›-
n›n befl yüz civar›nda oldu¤u gözlendi. Ayn› günlerde ‹stan-
bul'da Kitap Fuar›'n›n sürdü¤ü, "Küresel Is›nma Karfl›t› Yürü-
yüfl"ün yap›ld›¤› ve ayn› zamanda yo¤un kar ya¤›fl›n›n oldu¤u
düflünülürse kat›l›m›n oldukça yüksek oldu¤u rahatl›kla söyle-
nebilir. 

‹lk gün yap›lan genifl kat›l›ml› bir Bas›n Konferans›'ndan
sonra, Forum'un ikinci ve üçüncü günlerinde "Yeni Küresel
Yayg›n Medya Evreni: S›n›rlar ve Sorunlar", "Ba¤›ms›z Medya
Evreni ve Yayg›n D›fl› Medyan›n Geliflme Olas›l›klar›" ve "‹leti-
flim E¤itimi: Elefltirel mi, Ana  Ak›m m›?" bafll›kl› üç panel,
"Türkiye'de Yerel, Ba¤›ms›z Medya ve Yurttafl Gazetecili¤i"
konulu bir forum ile "Toplumsal Cinsiyet ve Ba¤›ms›z Medya",
"Bar›fl ‹çin Ba¤›ms›z Medya" konulu iki grup tart›flmas› ger-
çeklefltirildi. 

Aç›k Radyo, Agos, AMARC, bianet, Birgün, Evrensel, Il Ma-
nifesto, Inter Service Press, OurMedia, Die Tageszeitung, Tele-
Sur, Express, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Radyo, Uçan Sü-
pürge ve KAOS-GL'den temsilcilerin bir araya geldi¤i Forum'da
deneyimlerin paylafl›lmas›na, k›talar ve bölgeler aras›nda yeni
dayan›flma ve iletiflim olanaklar›na f›rsat yarat›ld›. 

Foto¤raf sergileri, stantlar, ö¤renci çal›flmalar› ve film gös-
terimlerinin yan›nda, ‹srail'in sald›r›lar›na gö¤üs geren Beyrut-
lular›n esin kaynaklar›n› dillendiren Lübnanl› sanatç› Umayma
El-Halil'i dinleme f›rsat› yakaland›. Onlara ‹stanbul'dan Sema
karfl›l›k verdi. Forum, iki de ça¤r› ç›kard›: "Yayg›n medya için
eylem ve gözlem ça¤r›s›" ve "Baflka bir medya için eylem ve
gözlem ça¤r›s›" (Kürkçü, 2006; Örer, 2006 ve Forum Raporu'n-
dan). 



de deneyimledik. Sol partilere ve onlar› destekleyen
seçmene yeni bir kap› aralayan bu platform süreç
içinde çeflitli noktalardan su ald›. Ancak yine de, ‹s-
tanbul'dan Ufuk Uras ve Bask›n Oran ile baflka iller-
den di¤er baz› isimlerin ba¤›ms›z sol adaylar olarak
desteklendi¤inin ilan edilmifl olmas›, umut verici ol-
mufltu. Platform etraf›nda k›sa sürede aç›¤a ç›kan
hareketlili¤i ve etkileflimi yaratmada, bir k›sm› Hrant
Dink cinayetinden sonra oluflturulmufl e-mecralar›n
rolü dikkat çekiciydi. 

Yine de burada yeni iletiflim teknolojilerinin de-
mokratik toplumsal hareketlere güç kazand›rd›¤›n›
söylerken, ayn› teknolojinin antidemokratik, milli-
yetçi ve hatta faflizan örgütlenmeler bak›m›ndan da
bir güçlenme ihtimali yaratt›¤›n› düflünmemek elde
de¤il. Bu konuda Bernard Williams'›n söyledi¤i gibi: 

‹nternet, Marshall McLuhan'›n televizyonun do¤ura-
ca¤› bir sonuç olarak kehanette bulundu¤u küresel köyü,
yani hem küreselleflmenin, hem de köyün dezavantajla-
r›n› içeren bir fleyi ilk defa yaratma iflaretleri veriyor. Bu,
istekli ve ne arad›¤›n› bilen kiflilere kesinlikle birtak›m
güvenilir malumat kaynaklar› sunuyor, ama ayn› flekilde
tüm köylerin ana dire¤i olan dedikoduyu da destekliyor.
E¤lenceli, bat›l, skandal yaratan veya kötü niyetli iddia-
lar, hevesler ve flüphelerin bir kar›fl›m›n› tafl›yan mesajla-
r›n serbest ve yap›land›r›lmam›fl takas› için giderek kala-
bal›klaflan bir buluflma yeri kuruyor internet. Bu mesajla-

r›n pek ço¤unun hakikate uygun olma flans› düflük ve bu
sistemin insan›n hakikate uygun mesajlar› seçmesine
bizzat yard›m etmesi olas›l›¤›ysa daha da düflük. (...) Ay-
n› zamanda bu söyleflilerin küresel do¤as›, durumu bir
köydekinden daha kötüye götürebilir ki, köyde an az›n-
dan farkl› görüflleri ve s›k›nt›lar› olan kiflilerle karfl›lafla-
bilir ve onlara kulak vermek zorunda kalabilirsiniz. De-
mokratik tart›flman›n gelece¤inden kayg›lanan elefltir-
menlerin belirtti¤i gibi, internet daha önceden izole edil-
mifl afl›r› görüflteki çok say›da insan›n birbirini bulmas›n›
ve sadece kendi aralar›nda konuflmas›n› kolaylaflt›rmak-
tad›r (2006: 270).

Yeni iletiflim teknolojilerinin demokratik potan-
siyeline umut ba¤lama konusunda afl›r› iyimser ol-
maya kuflkulu bakanlardan biri de Hesmondhalgh.
Ona göre de internet kültürel üretim ve tüketimde
ola¤anüstü önemli bir geliflmedir ve radikal bir po-
tansiyel tafl›r. Ancak kendilerine ütopik yat›r›mlar
yap›lan bu tür teknolojiler genellikle politik ve eko-
nomik ba¤lamda eflitsizlikler üreten, iktidarlar›n› yo-
¤unlaflt›rma ve kârlar›n› art›rma amac›n› üstün tutan
endüstriler taraf›ndan var edilir ve pek de ütopik
amaçlar› olmayan ç›kar gruplar› taraf›ndan ele geçi-
rilirler (2002: 220).

Buna ra¤men kalabal›klar için söyledi¤im bura-
da da geçerli; bunu da teknolojinin paradoksu ola-
rak görmek ve muhalif, alternatif ya da radikal her
toplumsal giriflimi yeni iletiflim teknolojilerinin des-
te¤i ile yayg›nlaflt›rmak, güçlendirmek gerekiyor. Bu
çerçevede ‹ncilay Cangöz'ün "yurttafl gazetecili¤i
için bir imkân olarak yerel medya"y› tart›flt›¤› yaz›s›
da önemli. "Yurttafl gazetecili¤i"nin felsefi ve etik
temellerini ve dayand›¤› ilkeleri tart›flan Cangöz,
farkl› bir mesleki alg› üzerine temellenen bu tür bir
gazetecilik anlay›fl›yla gazete, radyo, televizyon gibi
iletiflim mecralar›n› kamusal birer foruma dönüfltür-
meyi öneriyor. Cangöz'e göre yeni iletiflim teknoloji-
lerinin sundu¤u olanaklar› da de¤erlendirerek, ga-
zeteci ve halk aras›ndaki iliflkileri demokratiklefltir-
meye önem vermek gerekiyor.

"Bar›fl gazetecili¤i" konusunda p›r›l p›r›l bir al-
ternatif bak›fl› temsil eden ‹srail'deki Bar›fl Gazeteci-
li¤i Merkezi'nden Dov fiinar da bu konuda flöyle söy-
lüyor. "1990'l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren ortaya

lar"›n demokratik bir dönüflüm talebiyle hareketlen-
melerini ummaktan baflka yol yok. Bu da "kalaba-
l›k"lar›n kusurlu güzelli¤i iflte!

Downing ayn› açmaz›, alternatif medyayla ilflkili
olarak da tart›fl›yor ve medyay› kategorize etmek
için kullan›lacak en iyi terimin hangisi oldu¤unun,
içinde bulunulan siyasi duruma veya siyasi ana göre
de¤iflebilece¤ini söylüyor: "‹stanbul'daki bu foru-
mun yap›ld›¤› anda, 'Ba¤›ms›z Medya' terimi, en uy-
gun terim olarak görüldü ve kullan›ld›. Bu terimi flu
anda ABD'de kullanmak daha zor olurdu, çünkü ora-
da Fox News gibi büyük kapitalist medya flirketleri
kendilerini 'ba¤›ms›z' olarak adland›r›yorlar. Burada
'toplumsal hareket medyas›' tan›m›n› analitik bir ta-
n›m olarak kullan›yorum..."

Yayg›n d›fl› medyay› tan›mlamadaki terminoloji
sorunu, bu kitaptaki metinleri ortaklaflt›ran bir tema
olarak öne ç›k›yor. Forum esnas›nda da oturum ara-
lar›nda ve kahve molalar›nda terminoloji meselesi-
nin bu kadar öne ç›kmas›n›n gereklili¤i konusu yeni
tart›flmalar yaratm›flt›. Ba¤›ms›z medya, yayg›n d›fl›
medya, alternatif medya, toplumsal hareket medya-
s›, toplumsal muhalefet medyas›, dayan›flma med-
yas›, radikal medya, baflka medya gibi farkl› tan›mla-
r›n duyuldu¤u bu tart›flmalar›n, bir kilitlenmeyi de-
¤il, kavramlar›n önemini ak›lda tutan, terminolojinin
esas olarak pratiklerle etkileflime giren bir boyut ta-
fl›d›¤›n›n fark›nda olan zengin bir kavray›fl› d›flavur-
du¤unu düflünmek bana daha yak›n geliyor. 

Yayg›n d›fl› medyay› adland›rma, kapsay›c› bir
kavramsal karfl›l›k bulma meselesi Sevda Alankufl'
un metninde de öne ç›kan meselelerden biri. Bunun-
la birlikte Alankufl tart›flmas›n› bu noktan›n ötesine
tafl›yor ve önceli¤ini flöyle özetliyor: "Burada 'Baflka
bir iletiflim mümkün' slogan›yla bulundu¤umuza ve
yayg›n medya ile ilgili bir dert kurdu¤umuza göre,
benim sunuflum söz konusu foto¤rafta 'siyahi ton-
larla karfl›m›za ç›kanlar' üzerine odaklanan, bunla-
r›n niye önemli olduklar›n› ve imkânlar›n› vurgula-
yan, ek olarak bu genel foto¤raf›n Türkiye karesi
üzerine yo¤unlaflarak, onu netlefltirmeye çal›flan bir
sunufl olacak. Amac›m ise art›k baflka/öteki medya
ihmal ederek anlafl›lamayacak olan yeni küresel
medya ortam›n›n yeni bir demokrasi anlay›fl› için

sundu¤u engelleri ve olanaklar› –Türkiye ba¤lam›n-
da– tart›flmaya açmak." 

Alankufl'un vurgulad›¤› siyahi tonlar 1980'li y›l-
lardan bafllayarak, kamu yay›nc›l›¤› yapan medya gi-
bi "öteki türdeki medya"y› da ticari medya karfl›s›n-
da güçsüz b›rakan yeni sa¤ politikalar›n ve bu politi-
kalar›n medya alan›nda teflvik etti¤i de-regülasyon
ile özellefltirme dalgalar›n›n bir sonucu olarak tablo-
ya s›z›yor. Alankufl'un tabiriyle, "öteki türdeki med-
ya" ekonomik bak›mdan çok zorlay›c› olan bu or-
tamda ya tablodan çekiliyor, ya gücünü yitiriyor ya
da marjinallefliyor. Baz›lar› da ticari medyay› taklit
etmeleri sonucunda ya özgünlüklerini ya da içerikle-
rindeki radikalli¤i kaybederek devam edebiliyor. Bu
siyahi tonlarla bezeli kötümser tabloya ra¤men
Alankufl, 2000'li y›llar›n öteki medyas›n›n önemli bir
fark içerdi¤ini, yeni iletiflim teknolojilerinin özellikle
internet ile mobil telefon teknolojisinin yöndeflme-
siyle yeni medya ve yeni toplumsal hareketlerin bir-
likte dönüflüp güçlendiklerini de vurguluyor. Bu an-
lamda yeni toplumsal hereketlerin yeni medyaya
çok fley borçlu oldu¤unun da alt›n› çiziyor. 

Gerçekten de milletvekili genel seçimleri s›ras›n-
da, bu "birlikte güçlenme" e¤ilimini, Ba¤›ms›z Ortak
Sol Aday fikri4 ve platformu etraf›nda canl› bir biçim-
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4. Ba¤›ms›z ortak sol adaylarla seçime gitme fikri, Seyfet-
tin Gürsel ve Ahmet ‹nsel taraf›ndan 18 Mart 2007 tarihinde Ra-
dikal ‹ki'de gündeme getirildi. Gürsel ve ‹nsel bu yaz›da, yakla-
flan milletvekili seçimlerinde sol parti kimli¤i art›k tart›flmal›
olan CHP'nin d›fl›ndaki sol partilerin bir k›sm›n›n, hatta hepsi-
nin birleflseler dahi, yüzde 10'luk ülke baraj› nedeniyle, parla-
mentoya herhangi bir temsilci sokma flanslar›n›n olmayaca¤›n›
söylüyorlard›. Yazarlar bu nedenle, Türkiye'de solun yeniden
yap›lanarak siyasal arenada etkili bir varl›k göstermesi giriflim-
lerinin inand›r›c›l›¤›na yeni bir darbe vurulmufl olaca¤›n› belir-
terek, bunun bir kader olmamas› gerekti¤ini vurguluyorlard›.
Bu tespitten hareketle önerilen ise, belli seçim çevrelerinde
sol güçlerin destekleyece¤i ba¤›ms›z demokrat adaylar arac›l›-
¤›yla yüzde 10 baraj›na tak›lmadan solun parlamentoda temsil
edilmesine imkân yaratmaya çal›flmakt›. Bu fikir k›sa sürede
yank› buldu. ÖDP, EMEP ve SDP gibi partiler ile özellikle Do¤u
ve Güneydo¤u'da oy potansiyellerinin yüksek oldu¤u bilinen
DTP'nin de bu fikre s›cak bakmas›yla Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir
gibi illerde müzakere sürecini yürütecek Ba¤›ms›z Ortak Sol
Aday ‹nisiyatifleri oluflturuldu. Süreç içinde bu projede, ortak
adaylar›n belirlenmesi konusundaki anlaflmazl›klar ya da
–projeye desteklerini aç›klam›fl olmalar›na ra¤men– kimi parti-

lerin ortak ba¤›ms›z sol aday›n karfl›s›na kendi ba¤›ms›z aday-
lar›yla ç›kmalar› gibi nedenlerle, çatlaklar olufltu. Buna ra¤-
men, çeflitli sol parti ve gruplarla farkl› kurumlar›n ve bireylerin
de destekledi¤i ortakaday.net girifliminin çabalar›yla on bini
aflk›n destek imzas› topland›. Elektronik ortamlarda sürdürü-
len tart›flmalar, gönüllü seçmenlerin kurdu¤u bloglar ve bu an-
lamda seçmenin kendisi taraf›ndan yürütülen kampanya saye-
sinde muhalif Sol'un önemli bir k›sm› –arzulanan ölçülerde ol-
masa da– birlikte hareket etme gereklili¤ine ikna edildi. Bar›fl
‹nisiyatifi, Bar›fl Giriflimi, Genç Siviller, Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e
DurDe gibi inisiyatifler (ki bunlar›n üyelerinin az›msanamaya-
cak bir k›sm› di¤er üyeleri sadece e-grup'tan tan›yordu) ile bia-
net, Aç›k Radyo ve ‹stanbul Indymedia gibi alternatif iletiflim
kanallar› da bu fikir etraf›ndaki tart›flma ve ön araflt›rmalara
destek veren mecralar› oluflturdular. ‹stanbul 1. Bölge'den ba-
¤›ms›z sol aday Ufuk Uras'›n milletvekili seçilmesiyle sonuçla-
nan bu süreç, ad›geçen e-mecralar›n ço¤unun, "Sol'un temsil
mücadelesini" bundan sonras›nda da sürdürme kararl›l›¤› ile
dikkat çekmeye devam ediyor.



Fisk'ine, Türkiye'nin öldürülmüfl gazetecilerine ve
en son Rusya'da muhalif oldu¤u için öldürülen No-
vaya Gazeta'n›n Anna Politkovskaya's›na çok hak-
s›zl›k etmifl oluruz."

Son olarak Galatasaray Üniversitesi ö¤rencisi
Gökçe Susam, bir özgürleflme süreci olarak e¤itim
dendi¤inde, yaflan›lan toplumun çokkatmanl› ikti-
dar iliflkilerini görebilmeyi, daha da önemlisi bu ilifl-
kileri ve kendi konumunu sürekli olarak sorgulaya-
bilmeyi anlad›¤›n› ifade ediyor. Susam'a göre bu
sorgulama, militarist, erkek egemen, kapitalist, mil-
liyetçi söylemlerin hâkim oldu¤u bir toplumda, kad›-
n›n ve erke¤in kendilerine biçilen –namus tafl›y›c›l›-
¤›, annelik, askerlik, iyi vatandafll›k, tüketicilik gibi–
roller karfl›s›nda elefltirel bir mesafe alabilmesiyle
mümkün ve bu elefltirel mesafe, özgürleflmenin de
önkoflulu. 

Kitab›n çok önemli tart›flmalar›ndan biri de "ba-
r›fl gazetecili¤i" etraf›nda. Burada Dov fiinar'a dön-
mek istiyorum. fiinar çeflitli yaz› ve araflt›rmalara re-
feransla, çat›flmal› durumlara iliflkin "bar›flç› olma-
yan" habercili¤in ortak özelliklerini flöyle s›ral›yor.
fiiddet, sansasyonculuk, kiflisellefltirme, milliyetçi-
lik ve belli ülkelere, gruplara ve kiflilere karfl› önyarg›
üretiminin tercih edilmesi. Çat›flmalar›n kökenlerini,
nedenlerini ve koflullar›n› analiz etmek yerine, basit
aç›klamalar›n tercih edilmesi. Daha genifl bir insani
boyut yerine, çat›flan taraflar›n bak›fl aç›lar›n›n yan-
s›t›lmas›. Çat›flmalar›n sadece fliddet yafland›¤›nda
veya yaflanmak üzere oldu¤unda haberlefltirilmesi.
Daha uzun "çat›flma çözümü" veya de¤iflim süreçle-
ri yerine, spor karfl›laflmalar› tarz›nda "bize karfl› on-
lar" durumunun yarat›lmas›, yaln›zca hasar ve kur-
banlar›n, kazananlar›n ve kaybedenlerin üzerinde
durulmas›. Bar›flla ilgili haberlere "az haber de¤eri
olan" haberler gözüyle bak›lmas›.

Dov fiinar çat›flmal› durumlarla ilgili habercili¤in
zaaflar›n› bu sözlerle tespit ederken Eleftherotypia
gazetesinden Tasos Kostopulos, karfl› ucunda bizim
yer ald›¤›m›z bir çat›flman›n Yunan medyas›ndaki
görünümlerini elefltiriyor. Kostopulos'a göre yap›l-
mas› gereken, "soydafllar›m›z›n (veya atalar›m›z›n)
geçmiflte u¤rad›¤› zulümlere herhangi bir atf› san-
sürlemek de¤il, halk›m›za ulusal tarihin di¤er yönü-

nü de göstermektir. Yani 'bizim' taraf›n di¤erlerine
neler yapt›¤›n› da: temel insan haklar›ndan yoksun
b›rakmak, etnik temizlik ve hatta (baz› afl›r› durum-
larda) soyk›r›m gibi. O zaman, çok iyi bilinen, çünkü
insanlara ulusal devletin ideolojik ayg›tlar› taraf›n-
dan sürekli olarak 'hat›rlat›lan' 'ulusal ›st›raplar' ya-
flanan di¤er gerçekler aras›nda gerçek yerini bula-
cakt›r." Kostopulos "komflunun sald›rganl›¤›" alg›-
s›n›n, ço¤u zaman kas›tl› yanl›fl bilginin veya daha
yayg›n olarak yar› gerçeklerin ve geçmiflteki korkunç
olaylar›n yaratt›¤› korkularla oynaman›n bir ürünü
oldu¤unu ifade ediyor. 

Kostopulos, milliyetçi ve dar görüfllü bir Yunan
efsanesinden de söz ediyor. Bu efsane, Yunanistan'
daki hâkim alg›ya göre 1974 y›l›nda "[Kuzey] K›br›s'›
Türkiye'ye veren" adam olan ABD Ulusal Güvenlik
Dan›flman› ve D›fliflleri Bakan› Henry Kissinger'a at-
fedilen yanl›fl bir demeçle iliflkilidir. Efsane etraf›nda
kurulan milliyetçi söyleme göre, tüm ABD yönetimle-
rinin ana problemi "yönetilmesi zor olan" asi Yunan-
l›lard›r ve Kissinger'›n buldu¤u sözümona çareye
göre onlar, "kültürel köklerinin" tahrip edilmesi ve
onlar› flanl› atalar›na ba¤layan göbek ba¤›n›n yok
edilmesi yoluyla zay›f düflürülmelidir. Kissinger gü-
ya flöyle demifltir: "Ellerimizin serbest olmas› için
biz [ABD] onlar›n [Yunanl›lar›n] dilini, dinini, manevi
ve tarihi rezervlerini hedef almal›y›z."

Kostopulos'u okuyunca, Bat› emperyalizminin
"Anadolu'dan Türk'ü süpürüp atmak" olarak tan›m-
lanagelen ebedi arzusuyla ilgili Türkiye'deki "efsa-
ne"yi ve bunu asla unutulmamas› gereken bir tehdit
olarak ulusal haf›zaya nakfletmeye çal›flan milliyet-
çi, militarist söylemi hat›rlamamak elde de¤il.

Kostopulos'un bu çerçevede söyledikleri çok
önemli. Ona göre "milliyetçili¤in hayati bir unsuru
da, ötekinin, kendi içinde tezatlar› olmayan, s›n›fsal
veya ideolojik ayr›l›klar› olmayan homojen bir varl›k
oldu¤u –baflka bir deyiflle, ulusal bir topluluktan zi-
yade bir 'ordu' oldu¤u– alg›s›d›r. Bölgemizde, her
yerde 'tüm komflu ülkelerin' her zaman tek bir so-
mut ve bütün bir d›fl politikas› oldu¤u ve 'bizim' ken-
di aram›zdaki anlaflmazl›klar yüzünden kötü bir du-
rumda oldu¤umuz argüman› çok yayg›n ve tipik bir
klifledir. Bu klifle, komflular›m›z›n –t›pk› bizim gibi–

ç›kan internet ve di¤er dijital teknolojiler, medyan›n
merkezi yap›s›n› y›kmay› ya da en az›ndan alternatif
kanallar yaratmay› vaat etti. Bu yeni teknolojilerin,
muhtemelen abart›l› bir beklenti yaratt›¤› do¤ru. ‹n-
ternet ve di¤er dijital teknolojilerin e¤lence sektörü-
ne yöneldi¤i de do¤ru. Ancak, en az›ndan, baz› alter-
natif kanallar direkt olarak ve dijital radyo ve televiz-
yonlar yoluyla demokratik toplumlara uyarland›. Bu
yolla, ana görüflü temsil eden medyaya oranla, daha
kat›l›mc› ve ba¤›ms›z iletiflime f›rsat veren online ga-
zetecilik, bloglar (internet günlükleri) ve amatör der-
giler geliflti." 

Kitaptaki metinler aras›nda iletiflim e¤itimi ile il-
gili olanlar özellikle önemli. Çünkü hakiki bir alter-
natif yaratma çabas›nda, medya çal›flanlar›n›n elefl-
tirel bir bak›fl› ve ayn› zamanda elefltirel bir medya
okuryazarl›¤›n› içsellefltirmelerinin önceli¤ini yads›-
mak mümkün de¤il. Forum'daki iletiflim e¤itimi pa-
nelinden kitaba tafl›nan tart›flmalarda da özellikle
vurgulanan bir konu bu. 

‹letiflim e¤itimiyle ilgili görüfllerini tart›flt›¤› me-
tinde Özden Cankaya, "‹letiflim fakülteleri; tekelle-
flen medya sektörünün izleyici, okur say›lar›n› art›r›c›
bir yay›n/yay›m gerçeklefltirecek nitelikte insan gü-
cü yetifltirilmesini bekleyen anlay›fl›yla kamu hizme-
ti yay›nc›l›¤›n›n sorumluluklar›n› yerine getirebile-
cek insan gücü yetifltirme anlay›fl› aras›nda e¤itimle-
rini gerçeklefltirme sorunuyla karfl› karfl›yad›r" sap-
tamas›n› yap›yor. Sektörde hâkim olan ticari beklen-
tilerle yay›nc› sorumlulu¤u aras›nda "s›k›flma" duru-
mu olarak tan›mlanan bu sorun, iletiflim e¤itimiyle il-
gili metinlerin tümünün merkezinde yer al›yor diye-
biliriz. ‹letiflim ö¤rencilerinin medyaya düflman ola-
rak yetifltirilip yetifltirilmedi¤i yönündeki eski bir tar-
t›flmayla da iliflkisi kurulan bu sorun, Ankara Üniver-
sitesi ö¤rencileri Selma Arslantafl ve Özge Do¤an'›n
metninde de "teori mi, pratik mi?" sorusu arac›l›¤›y-
la yeniden düflünülüyor.5 Esra Arsan ise bu ikilemi
aflman›n yollar›n› tart›fl›yor. Onun vurgulad›¤› nokta
ise iletiflim e¤itiminde alternatif bir müfredat›n ge-
rekli oldu¤u. 

‹letiflim e¤itimi tart›flmalar›n›n odakland›¤› "teo-
ri mi, pratik mi?" sorusunun önemi aç›k olsa da, tar-
t›flmay› buradan kurma e¤ilimimizin sorunun özünü

elden kaç›r›p kaç›rmad›¤›n› düflünmeyi ihmal etme-
mek gerekiyor. ‹letiflim e¤itimcilerinin gündeminde
a¤›rl›kl› bir yer iflgal etmifl olan bu tart›flman›n bana
zaman zaman yapay bir gündem oluflturuldu¤u gibi
bir hissiyat verdi¤ini eklemek isterim. Çünkü Türkiye
medya ortam› ve hatta genel olarak iletiflim alan› dü-
flünüldü¤ünde teori ya da pratik aras›nda bir seçme-
yi ima eden bu tart›flman›n çok da manidar olmad›¤›
görüflündeyim. ‹letiflim e¤itimi böyle bir seçim yapa-
rak de¤il, elbette ayn› anda hem teorik hem pratik
bir ekseni gözeten biçimde sürdürülmeli. Çünkü tek-
nolojiye dair bilgi kadar teknik bilgi de medya üzeri-
ne elefltirel bir düflünce infla edebilmenin, elefltirel
bir medya prati¤i icra etmenin "yan›nda" düflünül-
melidir, karfl›s›nda de¤il. Baflka bir deyiflle bu soru
e¤itimde bir "tercih sorunu" olarak de¤il, bir "den-
ge sorunu" olarak tart›fl›labilir. Kitaptaki metinlerde
de esasen bu denge aray›fl›n›n izleri görülüyor.

Burada ayr›ca Tu¤rul Ery›lmaz'›n metnine de¤in-
mek gerekiyor. Ery›lmaz esas olarak "yayg›n medya-
da ne yap›labilir?" sorusuna yan›t üretmeye çal›fl›-
yor olsa da bu konuya iletiflim e¤itimiyle ilgili tart›fl-
may› sürdürerek giriyor ve bir yandan bu ikili¤i afl-
maya çal›fl›rken bir yandan da yayg›n ve yayg›n d›fl›
medya ayr›m› üzerine yeniden düflünmeye davet
ediyor. Ery›lmaz'a göre yayg›n medyay› "karfl›m›z-
da" konumlamak kolayc›l›¤› yerine, onu içeriden dö-
nüfltürme olanaklar›na kafa yormak da tercih edile-
bilir. Ery›lmaz yayg›n medya kurulufllar›n›n kâr etme
arzusunun fikir ve ifade özgürlü¤ünü geriye atma-
mas› için buradaki medya çal›flanlar›n›n mücadele
etmesi gerekti¤inin alt›n› çiziyor ve flunu söylüyor:
"Bütün gazeteciler holdingteci (corporate journos)
deyip iflin içinden ç›karsak hem inan›lmaz bir flekilde
y›lg›nl›k, umutsuzluk yaratm›fl oluruz ki bu gerçek-
ten 'holdingteci'lerin ekme¤ine ya¤ sürer, köpeksiz
köyde de¤neksiz dolafl›rlar. Bundan da öte The Gu-
ardian'›n Naomi Klein'›na, Independent'›n Robert
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5. Arslantafl ve Do¤an panelde sunmak üzere haz›rlad›k-
lar› k›sa filmde de akademisyenler, gazeteciler ve ö¤rencilere
bu soruyu yöneltmifllerdi. Bu k›sa filmin panele pek çok farkl›
perspektifi tafl›yarak gerçek bir canl›l›k katt›¤›n› eklemek ge-
rekir.



ganize edildi. Anafartalar Çarfl›s› sald›r›s›ndan sonra
da öyle. Bunlar umut verici demokratik tepkilerdi ve
bu tepkiler toplumsal bar›fl giriflimlerinin ortak ifa-
de/haberleflme kanallar› arac›l›¤›yla daha da güçle-
nebilir. Genelkurmay muht›ras›n›n akabinde h›zla
kamuoyuna duyurulan ayd›n itirazlar› da bu kanallar
üzerinden toplanm›fl ve yayg›n medya taraf›ndan
göz ard› edilse de ba¤›ms›z medyan›n pek çok örne-
¤i taraf›ndan bu itiraz›n önemi ›srarla vurgulanm›flt›.

Forum'a Berlin'den kat›lan Taz editörü Basha
Mika'n›n yaz›s›nda yer verilen bir cümle ile "söyle-
nenleri" ba¤lamak istiyorum. "Albert Camus'ya gö-
re ba¤›ms›z bas›n hem iyi, hem kötü olabilir. Ama
ba¤›ms›z olmayan bas›n sadece kötü olabilir."

Has›l›, panelleri ve grup tart›flmalar›yla, duvarlar
boyunca ak›p duran k›sa filmleri, belgeselleri, foto¤-

raf sergileri, alternatif yay›nlara tahsis edilmifl stant-
lar›yla, yemek sohbetleri, kahve aralar›, ya¤mur al-
t›ndaki kofluflturmalar›yla, Cezayir Cafe ve Saki'deki
kalabal›k ve dost atmosferiyle, konserleriyle ve bil-
dirgeleriyle ‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya
Forumu 2006 y›l›n›n iletiflim etkinlikleri içinde bana
kal›rsa en umutlu, en ufuk aç›c› ve en heyecan verici
olan›yd›. Bianet'in sevgili yüzleri Nadire, Ertu¤rul,
Baran, Ceren, Erhan, Fügen, Nilüfer, Leyla ve Tolga
bu canl› atmosferi yaratabilmek için aylar boyunca
u¤raflt›lar. Buraya yazmakla bitiremeyece¤im pek
çok B‹A dostu da sözleriyle, düflünceleriyle, emekle-
riyle gönülden destek vermifl anlad›¤›m kadar›yla.
Var olsunlar. Bu kitap da hem oradaki bütün tart›fl-
malar› hem de onlar›n çabas›n› her zaman var etmek
için...

siyasi, sosyal, kültürel vs. aç›dan ne kadar karma ol-
du¤unu anlatmakla k›r›labilir veya en az›ndan zay›f-
lat›labilir. Tabii ki böyle bir karfl› bilginin hayati bir
önflart› farkl› komflu ülkelerdeki iç muhalefet kesim-
lerinin birbirlerini tan›mas›d›r."

Bar›fl için ba¤›ms›z medya konusunda yazanlar
aras›nda, "Kafkas'›n üç bebe¤i" olarak adland›r›lan
üç yeni ülkesinden (Azerbaycan, Ermenistan ve Gür-
cistan) üç isim var. Onlar da kendi ülkelerindeki ça-
t›flmal› durumlar›n medyada nas›l ele al›nd›¤›ndan
yola ç›karak, bar›fl›n önüne dikilen ve her birimizin
çok iyi anlad›¤› engellere iflaret ediyorlar. Rejim de-
¤ifliminden alt› y›l sonra S›rbistan medyas›n›n duru-
munu anlatan yaz›s›nda Zlata Kurefl, son üç y›lda
S›rbistan medyas›n›n, do¤rulanmam›fl birçok büyük
siyasi suçlama ve haberle dolup taflt›¤›n› ifade edi-
yor. Yay›mlanan gerçekd›fl› haberler hakk›nda dava
aç›lmad›¤›n› ve iddialar›n ço¤u zaman ne do¤rulan-
d›¤›n› ne de yalanland›¤›n› belirtiyor. Kurefl, S›rbis-
tan Haber ‹zleme Grubu'nun ülkenin büyük gazete-
lerine yönelik araflt›rmas›n›n sonuçlar›n›n ayda bir
yay›mland›¤›n› belirterek, bu analizlerden, en temel
medya eti¤i ilkelerinin büyük oranda ihlal edildi¤inin
anlafl›ld›¤›n› söylüyor. Bu bölümdeki bütün metinler-
de, bar›flç› bir dil ve çat›flmalara iliflkin çözüm üretici
bir yaklafl›m›n hâkim oldu¤u ba¤›ms›z bir medyan›n
önemine vurgu yap›l›yor. 

Toplumsal cinsiyet ve ba¤›ms›z medya konulu
metinlerde SEMlac (El Servicio de Noticias de la Mu-
jer de Latinoamérica y el Caribe), Uçan Süpürge, bia-
net, KAOS-GL ve Medya ‹zleme Grubu'ndan (MED‹Z)
temsilciler, yayg›n medyan›n d›fllad›¤›, önyarg›lar ya
da kal›p yarg›larla temsil etti¤i ve sayg›nl›klar›n› ze-
deledi¤i kad›nlar›n, eflcinsellerin ve ötekilefltirilmifl
bütün gruplar›n ba¤›ms›z medya deneyimlerini anla-
t›yorlar. Bu deneyim paylafl›m›, toplumsal cinsiyet
eflitli¤ine duyarl› yay›nc›l›k mücadelesinin güçlükle-
rini ve kazan›mlar›n› anlamam›za ›fl›k tutuyor.

Forum metinlerine bakt›¤›m›z zaman Türkiye al-
ternatif medya deneyimlerinin ald›¤› risklerin a¤›rl›-
¤›n› görmemek mümkün de¤il. Gün TV, Radyo Ses,
Demokrat Radyo, Özgür Radyo, Aç›k Radyo, KAOS-

GL dergisi, Agos, Evrensel ve Ülkede Özgür Gündem
gazetelerinin temsilcileri deneyimlerini anlat›rken

ne denli büyük bir bask› alt›nda çal›flt›klar›n› da et-
rafl›ca anlamam›z› sa¤l›yorlar. Tutuklamalar, tartak-
lamalar, talanlar ve ölümlerle dolu bir tarihleri var.
Yaz›lanlar› okurken Türkiye ba¤›ms›z medyas›n›n
–özellikle radyo ve televizyonlar dikkate al›nd›¤›n-
da– k›sac›k say›labilecek tarihine ne kadar sanc›-
l›/ac›l› bir deneyimi s›¤d›rd›¤›n› da yeniden fark edi-
yoruz. Yayg›n medyan›n yapt›¤›ndan farkl› bir fleyi
denemek, elini tafl›n alt›na sokmak demek. Di¤er ül-
kelerin ba¤›ms›z medya deneyimleri için de duru-
mun çok farkl› olmad›¤› anlafl›l›yor. Fakat yine de bü-
tün bu metinleri okudu¤umuzda bize geçen duygu
asla bezginlik ya da y›lg›nl›k de¤il.6

Bugün için alternatif medyan›n toplumsal itiraz-
lar› ve dayan›flmay› kimi zaman hiç de sistematik ol-
mayan yollarla k›sa sürede nas›l sistemli olarak ha-
yata geçirdi¤ini görmek gerçekten etkileyici. Hrant
Dink suikast›n›n ard›ndan bir-iki saat kadar k›sa bir
sürede yüzlerce kifli ‹stanbul'da Taksim'de, Ankara'
da Güven Park'ta ve baflka yerlerde bir araya gelerek
cinayeti lanetlediler. Hrant oldular ve Hrant'la içleri-
nin bir yerinin ölüp gitti¤ini ilan ettiler. Bu tepki sa-
dece SMS zincirleriyle ve e-gruplardan dalgalar ha-
linde yay›lan mesajlarla mümkün oldu. Malatya'da
Zirve Yay›nevi'nin üç çal›flan› katledildi¤inde, ayn›
güçle olamasa da benzer bir tepki benzer yollarla or-
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6. Bu kadar eza ve cefadan sonra bu gücü nas›l bulduklar›-
n› anlamak için belki de bambaflka bir yerde ve baflka bir ba¤-
lamda geçen flu konuflmadan hareket etmek gerekir: Agos ga-
zetesi yazar› Markar Esayan (2007), Genelkurmay Baflkanl›¤›
ile görüflmek istedi¤ini aç›klayan Ermeni Patri¤i II. Mesrob ile
yapt›¤› söyleflide ona, "Bir din adam› olarak risk al›yorsunuz.
Elinizi tafl›n alt›na böyle kararl› ve sahici bir biçimde sokman›-
z›n sebepleri nelerdir?" diye sordu¤unda II. Mesrob flöyle ya-
n›t veriyor: "Toplumumuzun gelece¤i söz konusu oldu¤unda
herkes risk alabilmelidir. Toplum olmazsa, hiçbirimiz olmay›z.
Keflke toplumumuzu yöneten insanlar›m›z bunun fark›na var›-
yor olsalard›. O zaman toplumumuzda daha fazla birlik ve be-
raberlik görebilirdik," diyor. Patrik, Türkiye'den göç etmelerin
bafllay›p bafllamad›¤›yla ilgili bir soruya da, "Bizim baflka vata-
n›m›z yok. Buras› bizim ülkemiz. Her fleye ra¤men biz bu ülkeyi
seviyoruz. Bu ülkeye kendimizi ba¤l› hissediyoruz," diye yan›t
veriyor. Asl›nda bu sözler bu kitapta okuyaca¤›n›z toplumsal
dayan›flma biçimlerinin ve alternatif medya deneyimlerinin
birçok temsilcisinin baflka bir biçimde, pratikleriyle söyledikle-
ri sözler. Onlar ellerini tafl›n alt›na sokarak birlik ve beraberlik
içinde olmay› seçiyorlar.
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NAD‹RE MATER

Hofl Geldiniz

Merhaba, hofl geldiniz, hofl geldik!
Bugün burada "baflka bir iletiflim mümkün" diyenler
"daha mümkün"ün yollar›n› konuflmak, paylaflmak
ve bu yolda yürürken birlikte de olman›n imkânlar›n›
aramak üzere bulufltuk. Dolay›s›yla baflka bir hava
da mümkündü! Kar herhalde en son tercihimizdi. As-
l›nda son on y›lda en çok hava nas›l olacak diye sor-
duk. Bizi, IPS ‹letiflim Vakf›'n› buraya tafl›yan on y›l-
dan söz ediyorum. Türkiye'nin dört bir yan›nda yerel
habercilerle birlikte oluflturdu¤umuz Ba¤›ms›z ‹leti-
flim A¤›'na, yani B‹A'ya giden yolda yerel medyayla
gerçeklefltirdi¤imiz ilk görüflmelerden, "baflka bir
medya mümkün mü?" sorusuna hiç tereddütsüz
"elbette" dedi¤imiz, daha iyi habercilik aray›fl› üze-
rinden düzenledi¤imiz onlarca buluflmadan söz edi-
yorum. Kar ve ya¤mur yine de bizim buluflmalar›m›z›
engelleyememiflti, t›pk› bugünkü gibi. 

Asl›nda gazetecilik bir bak›ma da bir türlü rahat
edememe, rahats›zl›k duyma mesle¤i de¤il mi? Tür-
kiye'de ya da baflka yerde "rahats›z" bir gazeteciy-
sen "bir fleyler yapmal›" dersin, demekle kalmaz bir
fleyler yapman›n yollar›n› arars›n ve yapars›n mutla-
ka. Biz de çok hayal kurduk, çok proje yapt›k. Burada
da dünyan›n "rahats›zlar›" olarak bulufltuk. Her biri-
miz kasabalar›m›zda, flehirlerimizde yeni medyalar
yaratt›k, yaratma yolunday›z, üniversitelerde "peki
nas›l?" sorusu üzerinden tart›flt›k, çal›flt›k, gelece-
¤in habercileri gençler olarak bize dayat›lan haberci-
li¤e karfl› ç›kt›k. Ve okurlar olarak itiraz ettik. Birlik-
teyiz. Ne kadar heyecan verici! 

Hofl geldiniz, hofl geldik.
Bundan tam on y›l önce Türk Mühendis ve Mimar

Odalar› Birli¤i'nin "rahats›zlar›" IPS ‹letiflim Vakf›'na
geldikleri anda, tam da "proje"lerden yorgun düfltü-
¤üm bir ana denk gelmifl besbelli ki, benden uzak ol-

Aç›l›fl Konuflmalar›

IPS ‹letiflim Vakf› Baflkan› ve Medya Özgürlü¤ü,
Ba¤›ms›z Gazetecilik, ‹zleme ve Haber A¤› (B‹A2) proje
dan›flman›. 1949'da Söke'de do¤du, Sosyal Hizmetler
Akademisi'nde okudu, 10 y›l sosyal hizmet uzman›
olarak çal›flt›ktan sonra gazetecili¤e bafllad›. 27 y›ld›r
gazeteci; hem yerel, hem ulusal hem de uluslararas›
medyada çal›flt›, flimdi hepsini buluflturmaya
çal›fl›yor. En çok insan haklar›, çocuklar, kad›nlar ve
ifade özgürlü¤üyle ilgili. Bir süre S›n›r Tan›mayan
Gazeteciler Türkiye temsilcili¤i yapt›. 1984-1998
y›llar›nda askerlik hizmeti için Güneydo¤u'da çat›flma
bölgesinde bulunan 42 gençle yapt›¤› söyleflilerden
oluflan Mehmedin Kitab› 1999'da yay›mland›,
yasakland›, akland›. ‹ngilizce, Almanca, ‹talyanca,
Fince ve Yunancaya çevrildi. 
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IGNACIO RAMONET

Günümüzde ‹letiflim Dünyas›*

Öncelikle Forum dolay›s›yla bir araya gelen bütün
dostlara merhaba demek istiyorum. Sa¤l›k sorunlar›
nedeniyle sizlerle birlikte olamad›¤›m için üzüntümü
iletmek istiyorum. Beni davet ettikleri için de Ulusla-
raras› Forum'un düzenleyicilerine teflekkür etmek
isterim. Bugün ‹stanbul'da olamad›¤›m için onlar-
dan bir kez daha özür diliyorum.

Günümüzde iletiflim kar›fl›k bir durum sergiliyor.
Genelde bu durumla ilgili, özelde ise bafl›nda bulun-
du¤um Le Monde Diplomatique gazetesiyle ilgili bir-
kaç söz söylemek istiyorum.

Bugün yaz›l› bas›n›n genelinde ve iletiflim dün-
yas›nda temel olarak internetin güçlü bir flekilde
yükselifli ve bedava gazete gibi iki geliflmenin yol aç-
t›¤› bir sorun yaflan›yor. Özellikle günlük bedava ga-
zetelerin say›s›n›n ve tiraj›n›n Avrupa'n›n büyük kent-
lerinde ve baflka ülkelerde h›zla artmas› bu konunun
önemini daha da art›rd›. 

‹nternetin yükselifliyle ilgili flu söylenebilir: H›zl›
ve yüksek h›zl› bir internet arac›l›¤›yla bugün bir kifli-
nin evindeki bilgisayar ekran›ndan her tür bilgiye üc-
retsiz olarak ulaflabilmesi, daha önce yaz›l› bas›n
ürünlerini sat›n alan insanlar›n bir bölümünün tüke-
tim fleklini de¤ifltirdi. Di¤er yandan internet bugün
baflka yerde var olmayan, sadece internette varl›k
gösteren gazeteleri mümkün k›l›yor. Ayr›ca bu du-
rum, sonuçta, foto¤raf veya video çekebilen bir cep
telefonuna veya internete eriflebildi¤i bir bilgisayara
sahip olan herkesin gazeteci olabilece¤i fikrini do-
¤uruyor. 

Bu durum gazetecinin mesle¤iyle ilgili bir çeflit
kar›fl›kl›¤a yol açt›. Gazeteci kimdir? Sonuçta her ki-

sun havas›na girdi¤imi hat›rl›yorum. Ne var ki Ertu¤-
rul sanki ilk kez bir ifle girifliyormuflças›na tüm heye-
can ve enerjisiyle teklife atlay›nca, daha ikinci top-
lant›da ben de kendimi olay›n içinde buldum. ‹yi ki!

Hayat› tek merkezden aktaran yayg›n medyan›n,
egemen medyan›n d›fl›ndakilerle birlikte olacakt›k.
Baflka bir medya mümkün mü diye sormayacak, evet
mümkün diyecektik. Yollara düfltük; bölge bölge ye-
rel medyayla, yerel habercilerle toplant›lar yapmaya
bafllad›k. O kadar kolay de¤ildi elbette. Özellikle ifa-
de özgürlü¤ünü k›s›tlayan düzenlemelerden daha
fazla can› yananlar ilk anda daha fazla ilgi gösterdi,
ama mesela Antalya'da ise davetimize üç gazeteci
icabet etti. Asl›nda neredeyse biz bile zor gittik top-
lant› yerine; flehri sel götürüyordu. O üç kifli halen
bizimle. Manavgat'taki Radyo Venüs'ten Do¤an
Sönmez bugün de burada, baflka bölgelerden ilk
toplant›lara kat›lan arkadafllar›m›zdan da burada bi-
zimle olanlar var. Bu iki gün içinde kendi hikâyelerini
anlatacaklar. Tabii ki o günden bugüne ço¤ald›k, ço-
¤almaya devam ediyoruz. 

Sessizlerin sesi dedik, üretim temelinde daya-
n›flma dedik, görünmeyeni, gösterilmeyeni görünür
k›lmak dedik, ihmal edilenlerin sesi olmak dedik.
Mersin, Samsun, Diyarbak›r, Adana, Bursa, Siirt, Ça-
nakkale, Mu¤la, ‹zmir'den, Türkiye'nin her bir yerin-
den gazetecilerle defalarca bir araya geldik. Birlikte
ve tek tek politik ve etik olarak sorumlu habercilik
yapmay› konufltuk, tart›flt›k. Art›k 2006'da bafllan-
g›çta dediklerimizi Hak Habercili¤i bafll›¤›nda toplu-
yor, bunu da hak odakl›, kad›n odakl›, çocuk odakl›
ve elbette ifade özgürlü¤ü odakl› habercilik olarak
aç›yoruz. Bugün bianet'te her gün üretilen haberler,
habercilik e¤itimi programlar›, habercilik kitaplar›,
medya gözlem raporlar›, yerel medya için haz›rlanan
radyo programlar› baflta olmak üzere daha ilk gün-
den hayal ettiklerimizi, hatta edemediklerimizi de
sadece yereldeki arkadafllar›m›zla de¤il, dünyan›n
ve Türkiye'nin görmedi¤imiz köflelerinden yüzünü
bilmedi¤imiz dostlar›m›z›n da katk›lar›yla gerçeklefl-
tirdi¤imiz bir toplam görüyoruz. 

Evet, dünyan›n B‹A'lar›yla da beraberiz. Ba¤›m-
s›z medya yaratan ve yaratma yolundaki gazeteciler

ve aktivistler, ba¤›ms›z medya üzerine çal›flan aka-
demisyenler, baflka türlü medya olmal› diyerek, oku-
duklar›na, müfredata itiraz eden iletiflim ö¤rencileri,
yayg›n medyan›n emekçileri muhabirler bulufltuk.
Bogota, Tel Aviv, ‹zmir, Diyarbak›r, Atina, Tiflis, Ber-
lin, Venedik burada. Bu buluflma flart ve kaç›n›lmaz-
d›. Gazeteciler, akademisyenler, iletiflim ö¤rencileri,
okurlar... teflekkürler hepinize...

Art›k "baflka bir iletiflim mümkün mü?" sorusu
yok, çünkü mümkün oldu¤unu biliyoruz. Buluflma-
m›z Hak Habercili¤i Ödül Töreniyle bafll›yor. Yerel
medya, yayg›n medya ve Eskiflehir Anadolu Üniver-
sitesi ‹letiflim Fakültesi'nden arkadafllar›m›z Hak
Habercili¤ine örnek oluflturan haberleriyle ödülleri-
ni alacaklar. ‹lk sunumlar "baflka bir iletiflim müm-
kün"ü tart›fl›yor. Yeni küresel yayg›n medya evreni-
nin s›n›rlar› ve sorunlar›n› bir panelde tart›flaca¤›z.
‹kinci panelimizin konusu: Ba¤›ms›z medya evreni
ve yayg›n d›fl› medyan›n geliflme olas›l›klar›.

‹kinci günün yar›s›nda iletiflimciler ile iletiflim
ö¤rencileri "iletiflim e¤itimi- elefltirel mi, yerel mi"
bafll›¤›yla tart›flacaklar. Program›m›z› toplumsal cin-
siyet ve ba¤›ms›z medya, Türkiye'de yerel, ba¤›ms›z
medya ve yurttafl gazetecili¤i, bar›fl için ba¤›ms›z
medya bafll›kl› gruplardaki sunum ve tart›flmalar iz-
leyecek. Bu iki günde baflka bir iletiflim mümkün di-
yenler olarak paylaflt›¤›m›z deneyimlerin yolculu¤u-
muzu kolaylaflt›raca¤›n›, umutlar›m›z› pekifltirece¤i-
ni biliyorum, diliyorum.

Sonunda, ‹stanbul'dan Sema ve Lübnan'dan
Umayma El-Halil'in flark›lar›yla birlikte Türkiye'ye ve
dünyaya yayg›n medya ve baflka bir medya için ey-
lem ve gözlem ça¤›r›lar›m›z› yapaca¤›z. 

Bu on y›lda hayalleriyle, emekleriyle birlikte ol-
du¤umuz arkadafllar›m›za teflekkür ediyoruz. Ba-
¤›ms›z Medya Forumu'nu katk›lar›yla mümkün k›lan
baflta Avrupa Birli¤i olmak üzere UNICEF-Türkiye, ‹s-
veç ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u, Frederich Ebert Stif-
tung, Chrest Foundation, Küçük Eller, Metis Yay›nla-
r›, Bilgi Üniversitesi, Düflünce Suçuna Karfl› Giri-
flim'e özel teflekkürler. 

Yeniden, hofl geldiniz! 
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* Bu metin, Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu'na ra-
hats›zl›¤› nedeniyle kat›lamayan Le Monde Diplomatique ga-
zetesi Genel Yay›n Yönetmeni Ignacio Ramonet'nin foruma
gönderdi¤i video mesaj›n›n tercümesidir. 

1943'te Redondela, ‹spanya'da do¤du. Bordeaux,
Rabat ve Paris'te mühendislik e¤itimi ald›ktan sonra
Paris EHESS'te sosyoloji çal›flt›. Sinemaya ilgi duyan
Ramonet, Roland Barthes ve Christian Metz'le yan
yana okudu ve doktora tezini kültürün semiolojisi ve
tarihi üzerine yapt›. Cahiers du Cinema dergisinde ve
Liberation'da sinema elefltirileri yazd›. Ramonet,
hem özgün ve uzun ömürlü bir ba¤›ms›z gazete olan
Le Monde Diplomatique'in yay›n yönetmeni, muhalif
bir yazar; hem de finansal hareketlerin
vergilendirilmesini savunmak üzere ortaya ç›kt›ktan
sonra önemli bir küreselleflme karfl›t› harekete
dönüflen ATTAC'›n ve Media Watch Global'›n
kurucular›ndan. TeleSUR'un dan›flma kurulunda yer
alan Ramonet, El Pais'e de aral›klarla yaz›yor. 
Porto Alegre'de düzenlenen ilk Dünya Sosyal
Forumu'nun da örgütleyicilerinden olan Ramonet,
Denis Diderot Üniversitesi'nde (Paris VII) iletiflim
teorisi dersleri veriyor. Ignacio Ramonet'nin
aralar›nda Türkçeye de çevrilen Medya'n›n Zorbal›¤›
ve Marcos: Onurlu ‹syankâr'›n da bulundu¤u yaklafl›k
yirmi kitab› var. 
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daki dipnot arac›l›¤›yla, gerekti¤inde, okumalar›n›
baflka gazetelerde ç›kan yaz›larla veya baflka yerler-
de yay›mlanan kitap ve denemeleri okuyarak ta-
mamlayabiliyorlar. Gazetenin izledi¤i bu yol, dog-
matik bir ba¤lam›n dayat›lmas›n› engelliyor. 

Düzenli ve ciddi bir gazete olan LMD, bütün bu
özellikleri sayesinde k›sa sürede sat›fl›n› art›rd›. Bi-
raz önce sözünü etti¤imiz sorunlardan dolay› bayi
sat›fllar› hafifçe düfltüyse de, gazetenin Fransa'daki
tiraj› 300 bini geçti. Bununla birlikte gazetenin özel-
likle de Fransa d›fl›ndaki abone say›s› gittikçe art›-
yor. En ilginç durumsa, LMD'nin bugün dünyada 60
yay›n›n›n bulunmas›d›r. Uluslararas› bas›nda LMD

tek örnek. LMD d›fl›nda dünyada hiçbir gazetenin, 40
kadar yabanc› dilden 60'dan fazla –flu anda tam ola-
rak 62– yay›n› bulunmuyor. Gazetenin her ay dünya-
daki tiraj› 1,5 milyonu afl›yor. Dünyada, 1,5 milyon ti-
raj yapan ve bu kadar dilde yay›n yapan çok az gaze-
te vard›r. 

Dedi¤im gibi, flu anda LMD'nin Korece, ‹ranca,
bütün Avrupa dillerinde, Arapça, ‹spanyolca, Latin
Amerika dillerinde, ‹ngilizce ve daha sayamaca¤›m
kadar çok dilde toplam 60 yay›n› var. Bu yay›nlar›n
yar›s› kâ¤›t üzerinden, di¤er yar›s› da internet üze-
rinden gerçeklefliyor. ‹nternet üzerinden Çince, Ja-
ponca ve Rusça yay›n yap›l›yor. ‹nternet üzerinden
yay›n bize, fikirlerimizi çok genifl bir çevreye yayma
olana¤› veriyor. 

Ancak çok say›da yay›n›n›n bulunmas›, gazete-
nin yay›lmac› ve emperyalist bir amaç tafl›d›¤› anla-
m›na gelmiyor. Bu zenginlik, temelde bize olan tale-
bin bir sonucudur. Her ülkede, önerdi¤imiz bak›fl
aç›s›n› okurlar›na sunmak istedikleri için ya LMD'yi
halihaz›rda yay›n yapan bir gazetenin eki olarak ya-

y›mlamak isteyen veya LMD'yi belirli bir dilde yay›m-
lamak isteyen ekipler var. Son olarak, bizzat kendim
Güney Kore'ye giderek gazetenin Korece yay›n›n›
bafllatt›m. ‹flin ticari ve sanayi riski ise, yerel pazar›n
bu bak›fl aç›s›na ihtiyaç duydu¤u konusunda bir id-
diaya sahip olan ekibe ait. 

LMD'nin alan kazanmas›, bu geliflimi de¤erlen-
dirmemizi do¤ruluyor. Bugün, her halükârda geçmi-
fle göre daha fazla bilgi var. Hatta, o kadar fazla bilgi
var ki bu sonuçta haberin ifllenmesi konusunda so-
runlara bile yol açmaya bafllad›. Birçok insan, medya
bu görevi üstlenmedi¤i için bilgileri hiyerarflik ola-
rak s›n›fland›ram›yor. Önemli bilgi hangisi, daha
önemsiz olan› hangisi, önemli ve ciddi olan bilgiyi
gizleyen yüzeysel bilgi hangisi? Önemli bilgilerin
gizlendi¤i ya da bizi daima iflgal eden önemsiz bilgi
y›¤›n› taraf›ndan üstünün örtüldü¤ü durumlarda de-
mokratik sansür nas›l geliflti?

Bu durumda, her ülkede özellikle de en kültürlü-
ler aras›nda yer alan ve say›lar› gün geçtikçe artan
kifliler, bilgi ve iletiflim ortamlar›nda var olan bu mu-
azzam kargaflaya düzen getirmek için kaliteli, s›n›f-
land›r›lm›fl ve ciddi bilgiye yönelik bir talep gelifltir-
diler.

Kan›mca her yerden gelen iflte bu yönde bir ta-
leptir. Befl k›tada yay›mlanan gazetelerimiz, bu bilgi
bollu¤u ve dezenformasyon yayan bu bilgi karfl›s›n-
da vatandafllar›n memnuniyetsizliklerine iflaret edi-
yor. Bu talep bir bak›ma, yaflananlar› memnuniyet ve
mütevaz›l›kla karfl›lasak da, LMD'nin her koflulda,
günümüzde var olan sorunlara kaliteli gazetecilik
anlam›nda yan›tlar getirmeye çal›flt›¤›n› kan›tl›yor. 

Çok teflekkürler.

fli, belirli bir süreç hakk›nda gazeteciler gibi bilgi ve
analiz sa¤layabildi¤i ve buna yetene¤i oldu¤unu dü-
flündü¤ü ölçüde bu soru yeniden gündeme geliyor. 

Günümüzde gazetecilik mesle¤i kimlik bunal›m›
yafl›yor. Herkesin gazeteci olabildi¤i bir durumda
gazetecili¤in tam bir tan›m› yap›lam›yor. 

Son zamanlarda iletiflim dünyas›n› sarsan ikinci
yön veya olay ise yaz›l› bas›n oldu; özellikle de yaz›l›
bas›n içinde bedava gazeteler. Günlük bedava gaze-
teler h›zl› bir geliflme gösterdi. Örne¤in bugün Fran-
sa'da, en büyük üç günlük gazeteden ikisi günlük
bedava gazeteler. Sonuç olarak flu an bedava gaze-
teler paral› olanlara göre daha genifl bir okur kitlesi-
ne ulaflabiliyorlar.

Bu durum soruna da yol aç›yor, çünkü günlük
gazeteler t›pk› internet gibi reklam› kendilerine do¤-
ru çekiyorlar. Bu nedenle, bas›n›n genel ekonomisi
bundan zarar görüyor. Bas›n belki de tarihindeki en
önemli krizini yafl›yor.

A¤›r matbaa makineleri ve fabrikalardaki gibi
son derece hiyerarflik çal›flma düzeniyle sanayi dün-
yas›n›n bir parças› olan yaz›l› bas›n›n kendisi, gelifl-
mifl dünyay› vuran sanayisizlefltirme dalgas›n›n he-
defi oldu. 

Bu geliflmelere, iletiflim dünyas›nda daha ziyade
say›sal veya dijital devrim olarak adland›rd›¤›m›z
geliflmelerden kaynaklanan baflka geliflmeler de ek-
lendi. Bunun sonucu olarak, bugün, metin, görüntü
ve ses aras›nda bir fark kalmad›. Teknolojik aç›dan
da durum biraz böyle. Sonuç olarak iletiflim içinde
yer al›p birbirinden tamamen farkl› olan dünyalar ar-
t›k birlefliyorlar. Bugün iflte ayn› iktisadi ve sanayi
gruplar›, temelde yaz›n, bas›n ve yay›nc›l›k evrenine,
bunun yan› s›ra da ses, radyo ve müzik dünyas›na ve
foto¤raf, televizyon ve sinema alan›nda faaliyet gös-
teren görüntü dünyas›na hâkim durumda.

Bununla birlikte gazetecilik, reklamc›l›k ve kitle
sektörleri eriyor. Sonuç olarak bu durum, medya dün-
yas›nda hâkim olan ve küreselleflmenin çok önemli
aktörleri durumundaki muazzam endüstriyel medya
gruplar›n›n varl›k göstermesine yol aç›yor. 

Vakitsizlik nedeniyle bu kargaflalar bütününü
h›zl› flekilde ele almak durumunday›m. Ancak gayet
aç›k görülüyor ki, bugün iletiflim, özellikle de bilgi ve

gazetecilik dünyas›, meslekleri ve uygulamalar› de-
¤ifltirmekte olan gerçek bir f›rt›nan›n tam ortas›nda
bulunuyor. 

Bütün bunlar›n sonucu olarak, günümüzde ha-
bere gittikçe daha az güveniliyor. Bugün belirli sap-
malar yaflayan haber, afl›nmayla ve di¤er haber sis-
temleriyle bafl etmek için, yönü belirsiz ve biraz da
ç›lg›n bir yar›flta h›z›n, anili¤in, sansasyonelli¤in ve
e¤lencenin etkisine giriyor. 

Bu nedenle de yurttafllar sanki haber güvenil-
mezmifl gibi bir hisse kap›l›yorlar. Edindi¤i bilgilerin
iyi kalitede olmad›¤›n› düflünen toplumda da, bilgi-
ye dair bir güvenilmezlik yay›lmaya bafllad›. Oysa bu
bir çeliflki, çünkü bize ulaflan bilgilerin kalitesinin
demokrasinin kalitesine ba¤l› oldu¤unu biliyoruz.
‹çinde bulundu¤umuz demokrasilerde temel kuv-
vetlerden dördüncüsü olan medya, bas›n ve gazete-
cilik çöküyor ve görevini yerine getirmiyor. Günü-
müz demokrasilerinin durumunun iyi olmamas›n›n
bir nedeni de bizzat medyan›n durumunun iyi olma-
mas›ndand›r. 

Le Monde Diplomatique

Peki bu kar›fl›k ve hasarl› koflullarda Le Monde Dip-
lomatique (LMD) gazetesinin durumu nedir ve gelifli-
mini sürdürmeyi nas›l baflar›yor?

1950'li y›llar›n ortas›nda, bundan elli y›l kadar
önce kurulan ayl›k LMD, uzunca bir süre, çok ciddi ve
önemli bir yay›n yapan günlük gazetelerden Le Mon-
de gazetesine ba¤›ml› kald›. LMD, uluslararas› politi-
ka alan›nda uzmanlaflarak varl›k gösterdi. 

Habercilik biraz önce sözünü etti¤imiz s›k›nt›lar›
yaflarken son y›llarda LMD de, kimlikleri aç›k, bir so-
rundan söz etmeye en ehil kifliler oldu¤unu düflün-
dü¤ümüz, tüm dünyadan yazarlar, gazeteciler, uz-
manlar ve akademisyenlerce yap›lan geleneksel ga-
zetecili¤i korumak konusunda zorluk çekiyordu. 

Sonuçta herkes, önerdi¤i inceleme veya çal›fl-
man›n kaliteli olmas› kofluluyla LMD'ye katk› yapabi-
lir. Günümüz dünyas›nda bafl gösteren sorunlara
karfl›l›k elefltirel bir bak›fl aç›s› ortaya koyan gazete,
daha ziyade uzun yaz›lara yer veriyor. Gazetenin
okurlar›, haberlerin en sonunda yer verilen bol say›-
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Tüm bunlar, kuruldu¤u 1964 y›l›ndan beri Inter
Press Servisi'nin çeflitli aktiviteleriyle uyum içinde-
dir. IPS haber ajans›, sesini duyuramayan tüm ke-
simlerin sesi olmaktad›r. 

Sivil toplumun önde gelen haber ajans› olan IPS,
geliflme odakl› ve Güney'den gelen ba¤›ms›z bir ses-
tir. 

Alttaki haberleri ç›karmak için küreselleflmeyi
derinlemesine inceler. Ajans›n amiral gemisi dünya
servisi 150 ülkeyi kapsamaktad›r. Haberler ‹ngilizce
ve ‹spanyolca olarak haz›rlanmakta, seçilmifl baz›
haberler Frans›zca, Almanca, Fince, Hollandaca, ‹s-
veççe, Japonca, Portekizce, Tay dili, Mandarin, Ne-
palce ve bir Bantu dili olan Kiswahili'ye çevirilmek-
tedir. Günde yaklafl›k on bir bin iki yüz kelimelik ha-
ber yay›n› yap›lmaktad›r. 

IPS'nin haberleri dünya ülkelerini gelifltirmeye
odakl›d›r. Ancak küreselleflme ve onun etkileri kap-
sam›nda... Haberlerin bafll›ca konular›, ekonomi, po-
litika, insan haklar›, demokratikleflme, çevre ve geli-
flimden oluflmaktad›r. Tüm IPS haberlerinde, cinsi-
yet perspektifini güçlendirmek, az›nl›klar›n ve yeteri
kadar temsil edilmeyen gruplar›n sesini duyurmak
öncelikli yay›n politikalar›d›r. 

Tüm dünyadaki IPS muhabirleri, skandal ve san-
sasyonlara odaklanmak yerine, geliflmeleri ba¤lam-

sallaflt›r›lm›fl flekilde sunar. Olaylar›n alt›ndaki hikâ-
yeyi anlat›r. 

Bu özellikle önemlidir: Küreselleflmifl bir dünya-
da, ulusal ve küresel gerçekleri birbirinden yal›tmak
imkâns›zd›r. Profesyonel gazeteci, halk›n genifl bir
kesiminde, yerel ile küresel ve küresel ile yerel ara-
s›ndaki yak›n etkileflim hakk›nda fark›ndal›k yarat-
mak göreviyle karfl› karfl›yad›r. 

Bu flartt›r, çünkü insanlar›n güvenli¤ine yönelik
küresel boyutta birçok tehdit vard›r. Bu tehditler, as-
keri güvenli¤in tersine, insanlar›n ihtiyaçlar›na
odaklan›r. 

Medya Forumu'nun ‹stanbul Bilgi Üniversitesi'
nde yap›l›yor olmas› da çok büyük önem tafl›makta-
d›r. Sürekli olarak küçülen bir dünyada, üniversitele-
rin kritik bir rolü vard›r: Gençleri, kendi fikirlerini
üretebilmeleri için bilinçli bireyler haline getirmek.
Bilinçli vatandafllar, demokratik bir devletin veya
her seviyede insanlar›n kat›l›m›n› sa¤layan bir dev-
letin belkemi¤ini oluflturur. 

"Baflka bir iletiflim mümkün": Bu, Medya Foru-
mu'nun ana slogan›d›r. Kurulduklar›ndan beri hem
IPS ‹letiflim Vakf›'n›n hem de IPS'nin edindi¤i tecrü-
beler, baflka bir iletiflimin mümkün oldu¤u konusun-
da hiçbir flüpheye yer b›rakmamaktad›r.

RAMESH JAURA

Yerel ve Küresel Gerçekleri
Birlefltirmek

Avrupa Birli¤i, Türkiye'yi, bu yirmi befl ülkelik kulü-
be tam üye olarak kabul edip etmemek konusunda
bitip tükenmez bir tart›flma içine girmiflken, size flu-
nu söylemekten mutluluk duyuyorum: Biz, Avru-
pa'daki Inter Press Servisi (IPS), Türkiye'deki mes-
lektafllar›m›zla çok yak›n iliflkiler gelifltirmifl durum-
day›z. 

IPS ‹letiflim Vakf› ve IPS Avrupa'n›n –IPS Interna-
tional ad›na– partneri oldu¤u ‹stanbul Ba¤›ms›z
Medya Forumu, iki örgüt aras›nda derinleflmekte ve
güçlenmekte olan iliflkiyi somutlaflt›rmaktad›r. Tür-
kiye'nin her yerinden medya temsilcilerinin yüksek
kat›l›m›, Forum'un gündemine verilen etkileyici des-
te¤in göstergesidir. 

IPS ‹letiflim Vakf› ve IPS, ortak vizyon ve de¤erle-
re sahiptir. IPS ‹letiflim Vakf› son üç y›l içerisinde, B‹-

A2 ad› verilen bir proje kapsam›nda Türkiye çap›nda,
bas›n özgürlü¤ü ve ba¤›ms›z gazetecili¤i denetle-
mek üzere bir a¤ oluflturmufltur. 

B‹A2, günlük olarak, hak temelli, insan haklar›,
çocuk haklar›, cinsiyet ve az›nl›k konular› odakl› ha-
berler üretmektedir. 

IPS ‹letiflim Vakf›, ifade özgürlü¤ü ihlallerini,
medyan›n ifade özgürlü¤ü ve mesleki etik kurallar›
çerçevesinde iflleyiflini, gazetelerin insan, kad›n ve
çocuk haklar› konular›n› ne derece ifllediklerini takip
ve rapor eder. B‹A2'nin hukuki destek masas› da, ye-
rel bas›na bedava dan›flmanl›k ve rehberlik hizmeti
vermeye devam etmektedir. 

IPS ‹letiflim Vakf›, yüksek gazetecilik standartla-
r›n› yakalamas›na ve insan haklar›, kad›n ve çocuk
konular›yla ilgili kaliteli haberler üretmesine yar-
d›mc› olmak amac›yla yerel medya için e¤itim prog-
ramlar› da düzenlemektedir. 
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1942'de Hindistan'da do¤du. IPS'nin Avrupa Bölge
Yöneticisi olan Jaura, 39 y›ll›k gazetecilik kariyeri
boyunca özellikle küresel iletiflim ve kalk›nma üzerine
çal›flt›. ‹ki dönem Alman Yabanc› Bas›n Birli¤i'nin
(VAP) baflkanl›¤›n› yapt›. Jaura IPS'nin Almanya'da
ç›kard›¤› ayl›k Communicate Worldwide dergisinin ve
The Global South internet dergisinin yönetmenli¤ini
yürütüyor. 1983'te kurucular› aras›nda bulundu¤u
Kuzey ve Güney aras›nda iletiflim ve iflbirli¤ini
art›rmak için çal›flan Global Cooperation Council
(GCC Forum) bugün BM'de temsil ediliyor. Jaura,
Uluslararas› Tar›msal Kalk›nma Fonu (IFAD) ve 
BM Çölleflmeyle Mücadele Konvansiyonu (UNCCD)
yönetim komitesine iletiflim dan›flmanl›¤› yap›yor. 



1. Oturum
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HIFZI TOPUZ

Medyada Alternatif Aray›fllar
ve Medya Gözlem
Merkezleri

Bir zamanlar insanlar medyan›n "dördüncü güç" ol-
du¤una inan›rlard›. Yani, medya yasa koyucu güç-
ten, yarg› gücünden ve yönetim gücünden sonra ba-
¤›ms›z bir güç olarak tan›mlan›rd›. Medyan›n tam bir
yans›zl›k içinde yürütme, yasama ve yarg› organlar›-
n›n, büyük sermayenin, partilerin, bankalar›n, hol-
dinglerin, kiliselerin ve tarikatlar›n bask›s› alt›nda
kalmadan özgür yorumlar yapaca¤› san›l›rd›.

Daha Birinci Dünya Savafl›'ndan önceki y›llarda
insanlar düfl k›r›kl›¤›na u¤rad›lar. Ama bunun yan›
s›ra gazetecilerin onurunu korumak amac›yla baz›
giriflimler oldu ve her ülkede gazeteciler bunun sa-
vafl›n› verdiler. Bu yüzden bafllar›na gelmedik bela
kalmad›. 

‹kinci Dünya Savafl›'ndan sonra ise teknolojik
geliflmelerin ›fl›¤›nda iletiflim devrimi ile yayg›n med-
ya her yerde güçlendi, etkileri artt› ama inand›r›c›l›-
¤›n› da yitirdi. Böyle böyle bugünlere geldik. 

Bugün dünyada bir milyar kifli internet kullan›-
yor. Cep telefonu kullananlar›n say›s› iki milyar› geç-
ti. Yani yeryüzünde yaflayan insanlar›n üçte ikisi bir-
birleri ile cep telefonuyla iletiflim kuruyor.

‹nternette uzun y›llar ‹ngilizcenin egemenli¤i var-
d›. Bugün ‹ngilizcenin oran› üçte iki. Onu Çince, ‹s-
panyolca, Rusça, Frans›zca, Portekizce ve Korece iz-
liyor.

Globalleflme karfl›t› örgütler ve kifliler, internet
arac›l›¤›yla haberlefliyorlar. Bu iletiflimin konusu ör-
güt sorunlar›yla s›n›rl› de¤il, her türlü bilgilendirme
ve tart›flma bu kanalla yap›l›yor, medyan›n vermedi-
¤i ya da yanl›fl yans›tt›¤› konular gün ›fl›¤›na ç›kar›l›-
yor. Amerika'da baflkanl›k seçiminde adaylar inter-
nete a¤›rl›k verdiler.
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1923 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. Galatasaray Lisesi'ni
ve ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve
gazetecilik alanlar›nda yüksek lisans ve yine
Strasbourg Hukuk Fakültesi'nde gazetecilik doktoras›
yapt›. 1947-58 y›llar› aras›nda Akflam gazetesinde
önce istihbarat flefi, sonra yaz› iflleri müdürü oldu.
‹stanbul Gazeteciler Sendikas›'n›n kurucular› aras›nda
yer ald› ve baflkanl›¤›nda bulundu. Paris'te UNESCO
Genel Merkezi'nde Özgür Haber Dolafl›m› flefi olarak
çal›flt› (1959-1983). Uluslararas› gazetecilik örgütleri
aras›nda mesleksel iflbirli¤i, bas›n ahlak›, gazetecilik
e¤itimi ve gazetecilerin korunmas› projelerini yönetti.
Afrika ülkelerinde, Hindistan'da, Filipinler'de
gazetecilik e¤itimi seminerleri düzenledi.
Kara Afrika'da k›rsal bas›n projesini oluflturdu. 1962
y›l›nda Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi'nin, o
zamanki ad›yla Bas›n-Yay›n Yüksek Okulu'nun
kuruluflu için ilk projeleri haz›rlad›. TRT'de
Radyolardan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤›'nda
bulundu. 1986'da halen baflkanl›¤›n› sürdürdü¤ü
‹letiflim Araflt›rmalar› Derne¤i'ni (‹LAD) kurdu. Vatan,
Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleriyle çeflitli dergilerde
diziler ve inceleme yaz›lar› yazd›. Anadolu
Üniversitesi, Galatasaray ve ‹stanbul üniversiteleri
iletiflim fakültelerinde bas›n, radyo-televizyon tarihi,
uluslararas› iletiflim ve siyasal iletiflim dersleri verdi.
Topuz'un yay›mlanm›fl çok say›da kitab› bulunuyor.



2. Patronlar›n özel ç›karlar›
Baz› haberlerin yayg›n medyada yer almamas›-

n›n ikinci büyük nedeni, medya patronlar›n›n ç›kar-
lar›d›r. Patronlar kendi holdinglerinin ç›karlar›na za-
rar verebilecek haberlerden çekinirler. 

Örne¤in Fransa'n›n en büyük medya patronlar›n-
dan, uçak ve silah sanayi sahiplerinden biri olan Ser-
ge Dassault flöyle diyordu: "Ben gazetemde bütün
iflletmelerimin en iyi biçimde de¤erlendirilmesini is-
terim. Baz› haberler yarardan çok zarar getirebilir.
Böyle bir durum ülkemizin ticari ve endüstriyel ç›-
karlar›n› da tehlikeye sürükler."

Amerika'da International Herald Tribune'ün mü-
dürü Walter Wells'e göre de yay›nc›l›kta bir karar al›-
naca¤› zaman, bunun yay›nevi ortaklar›n›n borsada-
ki hisseleri üzerindeki etkilerini hesaplamak gerekir.
Gazete müdürleri hisse sahiplerinden sürekli tali-
mat al›rlar. Eskiden böyle de¤ildi.

3. Reklam verenlerin bask›s›
Medyan›n yay›n politikas›na yön veren üçüncü

büyük etken reklam gelirleridir. Medya yöneticileri
bunu asla göz ard› edemezler. 

Bunlar›n yan› s›ra insanlar flu olaylara da tepki
gösterdiler:

4. Medyada yo¤unlaflmalar
5. Haberlerin kirlenmesi (prostitution)
6. Finans pazarlar› kültürü
7. Reklam kirlenmesi (pollution de l'espace

public)
8. Enformasyonun magazinin içinde yok olmas›

Ülkelere egemen medya ise bu protestolar› gör-
mezden geliyordu. Medya yöneticilerine göre kötü-
lük baflka yerlerde aranmal›yd›. Onlar›n amac› ege-
menliklerini gelifltirmek, haber verme ve tart›flma te-
kellerini ellerinde bulundurmakt›. 

Liberal sa¤c› çevreler bu gidifli iyimserlikle izle-
yerek, "Pazarlar önerir, politikac›lar da gere¤ini ya-
par" demekle yetiniyorlard›. Solcu çevreler ise bu
geliflmeler karfl›s›nda güçsüz kal›yorlar ve medyada
seslerini duyuracak olanaklar aramaktan baflka fley
yapam›yorlard›. 

Bu durum medyadaki kötülüklere karfl› olanlar›

eyleme sürükledi ve örgütlenmeler bafllad›. Amaçla-
r› haberleflme ve kültür mekanizmas›n›n nas›l kötü
iflledi¤ini genifl çevrelere duyurmak, medya düzeni-
ne karfl› ç›kmak ve alternatifler üretmekti. 

Yani bir yanda medyan›n durumunu savunanlar
ve düzenden yana olanlar yer al›yordu, öte yanda da
medyay› elefltirenler ve yeni alternatifler üretenler.

Medyaya egemen olanlar kendilerini dördüncü
güç olarak görüyor ve yöneticiler üzerinde bask›lar
yaratabiliyorlard›. Ama onlara karfl› olanlar ve özel-
likle globalleflme karfl›tlar› da görüfllerini ve elefltiri-
lerini duyurmaya bafllad›lar, örgütlendiler ve inter-
nette siteler kurdular. ‹kinci Dünya Savafl›'ndan son-
ra Frans›z bas›n›nda büyük sayg›nl›¤› olan Le Mon-
de'un kurucusu Hubert Beuve-Mery bir zamanlar
"Olaylar kutsald›r, düflünce de özgürdür" demiflti.
Ama gazetecilerin son yirmi-otuz y›ld›r izledikleri po-
litika bu olmad›. Olaylar sapt›r›ld›, medya kutsall›¤›-
n› ve inand›r›c›l›¤›n› yitirdi. Medya patronlar› iktidar-
la ve holding patronlar›yla tam bir iflbirli¤ine giriflti-
ler ve oportünist bir politika izlediler. Bunal›m bun-
lardan kaynakland›. 

Le Monde Diplomatique'in yay›n müdürü Ig-
nacio Ramonet bu konuda flöyle diyor: "Haber al-
mak üretici bir ifltir. Çaba gösterilmeden olmaz. Bu ifl
gerçek bir entelektüel seferberli¤i gerektirir. De-
mokrasilerde vatandafl zaman›n›n, paras›n›n ve dik-
katinin bir bölümünü buna ay›r›r. Enformasyon ça¤-
dafl e¤lencenin bir parças› say›lamaz. E¤lence furya-
s›n›n bir parças› de¤ildir. Habercilik elefltirel bir
meslektir. Amac› vatandafl› oluflturmakt›r."

Gazeteci yapaca¤› görevin bilincinde olmal› ve
medyadaki kötülükleri önlemek için davran›fla geç-
melidir.

Peki medya ve gazeteci bu görevlerini yaparken
ne tür tepkiler al›rlar?

Politikac›lar genelde neoliberal bir anlay›fl için-
de medyan›n ifllerine kar›flmak istemezler. Frans›z
gazeteci Yves Agnes'in belirtti¤i gibi herkes özgür-
dür. Tilki de özgürdür, tavuklar da. Tilki kendi özgür-
lü¤ü içinde tavuklar› yer, özgür tavuklar da tilkiye
yem olurlar. Güçlerde ve olanaklarda eflitlik olma-
y›nca, salt özgürlük tavuklar›n özgürlü¤üdür. 

Fransa'da politikac›lar medyadan ürker, medya-

‹letiflim araflt›rmac›s› Manuel Castells'e göre Gü-
ney Kore'de, Filipinler'de, Ukrayna'da, Tayland'da,
Nepal'de, Ekvator'da, Fransa'da ve ‹spanya'da dü-
zenlenen gösterilerde ve baflkald›r›larda internetin
çok etkili oldu¤u saptand›.

Cep telefonlar› da güçlü bir protesto arac› olarak
kullan›l›yor.

‹talya'n›n Bologna kentinde kurulan Orfeo TV gi-
bi baflka yerlerde de sokak televizyonlar› ve radyola-
r› kuruldu. Paris'te Zalea TV, Barselona'da Occupen
las Ondas, Buenos Aires'te TV Piquetera gibi kanal-
lar alternatif medyan›n örneklerini oluflturdular. 

‹nternet ve cep telefonu kullananlar kendi arala-
r›nda Kiflisel Kitle ‹letiflim fiebekeleri'ni yarat›yorlar.

Bunun örnekleri SMS, blog,1 Skype gibi internet
flebekeleri, Peer-to-peer (postadan postaya) denen
sistemle de dijital bilgiler kolayca iletiliyor.

2006 y›l›n›n Ocak ay›nda dünyada 26 milyon
blog vard›, bu say› alt› ay sonra 37 milyona ulaflt›.
Dünyada her saniyede bir blog kuruluyor. Yani gün-
de 50 bin, y›lda 30 milyon. Blog say›s› alt› ayda ikiye
katlan›yor. Son y›llarda Türkçe yay›n yapan bloglar
da oluflturuldu. Bunlar›n yan› s›ra Wikipedia, Ekfli
Sözlük gibi siteler de kuruldu.

Yani alternatif iletiflim flebekeleri bafl döndürü-
cü bir h›zla gelifliyor ve klasik iletiflim araçlar›na ra-
kip oluyorlar.

Son y›llarda birçok ülkede medya gözlem der-
nekleri kuruldu. Bunlar›n de¤iflik adlar› var: Haberle-
rin Çarp›t›lmas›na Karfl› Vatandafllar Derne¤i, Gaze-
teciler-Vatandafll›k Derne¤i, Haber Tart›flma Prog-
ramlar›... ‹nternette de gençler bunlara benzer site-
ler oluflturdular. 

Bu tür derneklerin ve sitelerin kurulmas›n›n bafl-
l›ca nedeni flunlard›: 

1. Devlet bask›s›
Çünkü yayg›n medyan›n, yani gazetelerin, rad-

yolar›n ve televizyonlar›n baz› haberleri ya hiç ver-
memeleri ya da yanl›fl yans›tmalar› gerginlik yarat›r.
Bunun her ülkede say›s›z örnekleri görüldü. Baz› in-
sanlar kaç›r›ld›, öldürüldü, evleri ya¤maland›, yak›l-
d›. Hükümet ya da güvenlik yetkilileri, gizli haber al-
ma örgütleri bunlar›n duyulmas›n› istemediler. Med-

ya çeflitli bask›lar alt›nda kald›. Gazeteler, dergiler,
radyolar, televizyonlar bunlardan hiç söz edemedi-
ler. Latin Amerika ülkelerinde özellikle fiili'de, Gua-
temala'da, Kolombiya'da, Venezüella'da, Arjantin'
de, Bolivya'da; Asya'da özellikle Pakistan'da, Tay-
land'da, Filipinler'de, Arap ülkelerinde, Ortado¤u'
da ve bizde bunun say›s›z örne¤i görüldü. Gazeteci-
ler bu olaylar› duyuramad›lar. 

Afganistan'daki ve Irak'taki savafl haberleri hep
sansürden geçirildi. ‹nsanlar bu olaylar› ya hiç ö¤re-
nemediler ya da çok geç ö¤rendiler. Bu savafllar s›ra-
s›nda Amerikan medyas› özellikle Fox News tam bir
propaganda arac› oldu.

2004 y›l› ortalar›nda yap›lan bir araflt›rma Ameri-
kal›lar›n yüzde 40'›n›n Saddam Hüseyin ile El Kai-
de'nin birlikte çal›flt›klar›na ve Irak'›n elinde kitle im-
ha silahlar›n›n bulundu¤una inand›klar›n› gösteri-
yordu. Oysa bunun gerçek olmad›¤› 2003 y›l›nda ka-
n›tlanm›flt›. Demek ki Bush'un dümen suyunda gi-
den medya halk› yalanlarla öyle bir uyutmufltu ki
gerçekleri duyurmak hiç de kolay de¤ildi.

Washington Post ve New York Times gibi gaze-
teler her gün Irak'taki kimyasal imha silahlar›ndan,
bakteri savafllar›ndan, gizli atom bombas› üretildi-
¤inden söz ettiler; hiçbirinin asl› ç›kmad›. Onlara gö-
re Amerikal›lar ve ortaklar› Ba¤dat'ta alk›fllarla, çi-
çeklerle karfl›lanacaklar, bütün halk bayram edecek-
ti. Hiç de öyle olmad›. Irak topraklar› Amerikan as-
kerlerine mezar oldu. Amerika'ya cesetler tafl›nd›.
Yüz binlerce Irakl› kad›n ve çocuk öldürüldü, kentler
bombaland›, bütün Irak yang›n yerine döndü ve halk
direnifle geçti, yer yerinden oynad›. Medya uzun sü-
re bunu gizlemeye çal›flt›, ama gerçekler yavafl ya-
vafl su yüzüne ç›k›nca Amerikan hükümetinin propa-
gandas›n› yapan gazeteler, radyolar, televizyonlar
ve gazeteciler suçlar›n› itiraf edip halktan özür dile-
meye kalkt›lar. 

Lübnan'da da buna benzer olaylar yafland›. 
Bu muydu demokratik medya? 
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1. Blog teknik bilgi gerektirmeden, insanlar›n kendi iste-
dikleri fleyleri, istedikleri biçimde yazarak oluflturduklar› site-
lere deniyor.



at›ld›. Bunlar›n aras›nda Zeynep Oral, Zeynep Atik-
kan, Umur Talu gibi ünlü köfle yazarlar› da vard›. Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ç›kard›¤› Bizim Gazete
birço¤una kucak açt›, baz›lar› da meslek de¤ifltir-
mek zorunda kald›lar.

Enformasyon herhangi bir ekonomi dal›n›n bir
sektörü durumuna geldi. Ücretsiz çal›flt›r›lan staj-
yerlerin say›s› artt›, gazeteci sendikalar›na karfl› ba-
rajlar kuruldu, baz› iflyerlerinde sendika üyeli¤i ya-
sakland›. Uzun, ö¤retici, e¤itici röportajlar, incele-
meler, araflt›rma yaz›lar› tarihe kar›flt›. Medya göz-
lem merkezleri iflte bu koflullar alt›nda kuruldu. 

Ignacio Ramonet 2003 Ekim'inde ç›kan bir yaz›-
s›nda flöyle diyordu: 

"Kitlesel medya ile globalleflme birbirleriyle s›k›
s›k›ya ba¤l›d›r. Büyük medyadan meslek ahlak ku-
rallar›na uymay› ve gerçeklere sayg› göstermeyi is-
temek gerekir. Gazeteci büyük iflletmelerin ve pat-
ronlar›n ç›karlar› do¤rultusunda de¤il, kendi ç›karla-
r› do¤rultusunda yaz› yazmal›d›r."

Globalleflmenin zorlad›¤› yeni ideolojik savaflta
medya bir savafl silah› olarak kullan›lmaktad›r. 

Bir Yunan filozofu Antik Ça¤'da dünyan›n dört
unsurdan olufltu¤unu söylemiflti: hava, su, toprak
ve atefl. Global dünyam›zda buna bir beflincisi eklen-
mifltir: Enformasyon.

Ama bugün enformasyon beynimizi zehirler, ka-
fam›za bizim olmayan düflünceleri sokar. ‹flte bunun
için bir enformasyon ekolojisi yaratmak gerekir. De-
nizlerin kat› at›klardan temizlenmesi gibi enformas-
yonu da yalanlardan ar›nd›rman›n zaman› gelmifltir.
Biyolojik g›da ürünleri gibi biyolojik haberler üretil-
melidir. Vatandafllar büyük medyan›n gerçekleri
yans›tmalar› için seferber olmal›d›r. Gerçe¤in araflt›-
r›lmas› do¤ru haberlere dayan›r. Büyük medya pat-
ronlar› kendi ç›karlar›n› kamusal ç›karlar diye yuttur-
maya çal›fl›rlar. Ama iflyerlerinin ç›kar› hiçbir zaman
vatandafllar›n haklar›n›n üstüne yükselemez.

Yayg›n medyadaki bozukluk yaln›z bir etik soru-
nu de¤ildir. Bu kokuflmufllu¤un nedeni uluslararas›
ekonomik düzensizliklere, sömürgecilik anlay›fl›na,
globalleflmeye dayan›r.

Uluslararas› düzeyde bu dengesizliklere ve ya-
lanc›l›¤a tepki olarak, otuz y›ll›k dostum Roberto Sa-

vio, 1960'l› y›llarda Latin Amerika'da IPS ajans›n› ku-
rarak alternatif iletiflimin en güzel örneklerinden bi-
rini oluflturdu. Bianet de IPS'nin deste¤iyle kuruldu.

Birkaç y›l önce yitirdi¤imiz ünlü sosyolog Pierre
Bourdieu'ye göre iletiflimde en korkunç olan fley he-
yecan verici ve ola¤anüstü haberlerin araflt›r›lmas›-
d›r. Eskiden bu gibi haberlere spor bas›n› ve cinayet
haberlerini yazan gazeteler a¤›rl›k verirlerdi, flimdi
bütün medya bunlara yöneliyor. 

Bizde de öyle de¤il mi? Al›n Hürriyet'i, Milliyet'i,
Sabah'›, Tercüman'›, Posta'y›... birinci sayfalar her
gün heyecan verici haberlerle, cinayetlerle, seks
skandallar›yla, ünlülerin cinsel iliflkileri, seks reza-
letleri, seviflmeleri, aldatmalar›, töre cinayetleri ve
yolsuzluk haberleriyle dolu. Manfletlerde, sür bafl-
l›klarda pabuç kadar harflerle bunlar veriliyor. Eski-
den bu tür haberler ciddi gazetelerin hiçbirinde yer
almazd›. Bunlar meslek ahlak›na ayk›r› say›l›rd›.
fiimdi kim dinliyor meslek kurallar›n›?

fiemdinli olaylar›nda, ‹smaila¤a Camisi'ndeki
linç olay›nda, Diyarbak›r'da patlayan termos olay›n-
da, Araplara sat›lmak istenen arsa olaylar›nda, usul-
süz yap›lanmalarda, kaçak inflaatlarda, Dan›fltay
olay›nda, Irak ve Lübnan'a sald›r›larda izleyici ve
okur ne ölçüde do¤ru bilgiye ulaflabilmifltir?

Televizyonlar da öyle de¤il mi? CNN, NTV, TRT gi-
bi birkaç kanal›n d›fl›nda bütün kanallar heyecan ve
seks ticaretinde birbirleriyle yar›fl›yorlar. Kamusal
televizyonlar, yani TRT de onlarla reyting yar›fl›na gi-
rifliyor. Ne oldu bizim kutsal kamusal TV anlay›fl›-
m›za?

Biz y›llar boyu UNESCO'da uluslararas› etik ku-
rallar›n›n saptanmas› ve onlara sayg› gösterilmesi
için savaflm›flt›k. Yenik düfltük. Savafl› global maga-
zinciler kazand›. Bizim projeleri torpillediler. Art›k
UNESCO'da "Medyada Ahlak Kurallar›" yer alm›yor. 

Fransa'da politikac›lar ancak magazin program-
lar›n›n içinde, bazen de show programlar›nda sesle-
rini duyurabiliyorlar. Kamusal yay›n organlar› da bu
havaya uyuyorlar. Halka gerçekleri gösterebilecek,
kitlelerin kültürünü gelifltirecek programlar›n, bel-
gesellerin oran› gittikça azal›yor. Bu feci bir gidifl.
Fransa'da Merhum Kamusal TV diye kitaplar yay›m-
lan›yor. 

ya ters düflerlerse seslerini duyuramazlar. Sosyalist
Parti sözcüsü Julien Dray böyle bir duruma düfltü¤ü
için Birinci Kanal'›n ve ona ba¤l› haber kanal› LCI'nin
ekranlar› kendisine yasak edilmiflti. Medyan›n des-
te¤i olmadan politikac›lar seslerini duyuramad›klar›
için bu konularda çok hassas davran›rlar. 

Körü körüne iktidar ya da holding yanl›s› med-
yayla savafl hiçbir yerde kolay de¤ildir. Medya göz-
lem merkezleri iflte bu yüzden kurulmufltur. 

Gazeteci yazar Zeynep Atikkan birkaç hafta ön-
ce ç›kan Amerikan Cinneti adl› kitab›nda, Amerikan
medyas›n›n Afganistan ve Irak savafl›ndaki suskun-
lu¤u ve iflbirlikçili¤i üzerine say›s›z örnek veriyor. Ki-
tapta George Orwell'dan ve Harold Pinter'dan al›nt›-
lar yer al›yor. 

Orwell flöyle demifl: "Özgür toplumlarda sansü-
rün dehas› resmi yasak olmaks›z›n hofla gitmeyen
düflünceleri susturabilmesi ve rahats›z edici gerçek-
leri karanl›kta tutabilmesidir."

Harold Pinter da flunlar› yazm›fl: "Irak'›n iflgali
bir eflkiyal›kt›r, uluslararas› hukuk düzenini hiçe sa-
yan bir devlet terörüdür. ‹flgal arka arkaya yalanlarla
medyay› ve halk› aldatarak düzenlenen keyfi bir as-
keri harekettir."

Pennsylvania Üniversitesi'nin düzenledi¤i bir
panelde bir ‹ngiliz akademisyen flöyle demifl: "Dün-
yada olup bitenlere sadece CNN penceresinden bak-
may›n, internete girin. Savafl haberlerini bir de Guar-
dian'dan okuyun. Dünyan›n Amerika'ya nas›l bakt›-
¤›n› göreceksiniz. Sorgulamay› ö¤renin."

Zeynep Atikkan da flöyle diyor: "Normal zaman-
larda bile Amerikan halk›n›n izledi¤i TV dizilerinin
ana temas› cinayet odakl› de¤il miydi? Kendisini bil-
di¤inden beri iflah olmaz bir sald›r› endiflesi ile yafla-
yan bir toplumdur bu. So¤uk savafl döneminde bod-
rumlara s›¤›naklar yapan, konserveler depolayan,
her an bir mantar bulut görme korkusuyla yaflayan
Amerikan toplumu k›sa bir aradan sonra yeniden Pe-
arl Harbor benzeri bir dehfletle karfl› karfl›ya geldi." 

Medya Amerikan halk›n› iflte böyle e¤itti. 
Baz› araflt›rmac›lar pembe habercilik yapmaktan

laçkalaflm›fl, sanal dünyalara yolculuk ederken ger-
çekle irtibat›n› kesmifl Amerikan medyas›n›n 11 Ey-
lül'de gazetecilikle bulufltu¤unu söylüyorlar. Katri-

na F›rt›nas›'yla da öteki Amerika'yla tan›flm›fl ve yüz-
leflmifltir. Amerikal›lar y›llard›r kararl› bir unutkanl›k-
la görmezden geldikleri ›rkç›l›¤›n, yoksullu¤un, d›fl-
lanm›fll›¤›n varl›¤›n› anlam›fllar ve habercilik yeni-
den h›z kazanm›flt›r.

Bir köfle yazar› da flöyle demifl: "‹nsan seks ve
yatak odas› dedikodular› yazmak zorunda kal›nca
kendisiyle övünemiyor. Eve dönünce çocu¤umla
paylaflaca¤›m konular de¤il bunlar. fiimdi o¤lum ba-
na Afganistan hakk›nda sorular yöneltiyor. Yapt›¤›m
ifllerle onur duyuyorum."

Baz› gözlemcilere göre Irak Savafl› medya tarihi-
nin dönüm noktas›d›r. Savafl›n iletiflim senaryosun-
daki bafll›¤› embedded, ilifltirilmifl gazetecilik ol-
mufltur. Üç bin gazeteci savafl› izlemek için yönetime
baflvurmufl, bunlar›n befl yüzü ilifltirilmifl gazeteci
olarak askeri birliklerin korumas› alt›nda gazeteci-
lik yapm›flt›r. Daha önceden de Savunma Bakanl›¤›
medya kurulufllar›yla ba¤lant› kurarak önleyici sava-
fl›n iletiflim senaryosunu haz›rlam›flt›r. Vietnam'da
yap›lan yanl›fllar›n bir daha olmamas› için haberler
daha s›k› kontrol alt›nda tutulmufltur. Art›k medya-
n›n ifllevi olaylar› do¤ru yans›tmak de¤il, savafl›n ka-
zan›lmas›na katk›da bulunmakt›r. 

1945'te Ulusal Bas›n Federasyonu Baflkan› Al-
bert Bayet, "Gazetecili¤in amac› do¤ru haber ver-
mek, düflünceleri savunmak, insanl›¤›n ilerlemesine
hizmet etmektir" demiflti. Bugün art›k kamusal TV

ve radyolara bile ticari görüfller egemen oluyor. Ka-
musal yay›nc›l›k tarihe kar›flt›. Kamusal TV'ler reytin-
ge göre program düzenliyorlar. ‹lgi çekmeyen, e¤-
lendirmeyen, heyecan uyand›rmayan e¤itici, ö¤reti-
ci kültür programlar›, politik görüfllere a¤›rl›k veren
programlar ekranlarda yer alam›yor. Her kanalda
magazin, seks ve sosyete haberlerinin, ünlü man-
kenlerin, popüler flark›c›lar›n, yar›flmalar›n, futbol
maçlar›n›n a¤›rl›¤› var.

Öte yandan da gazeteciler güvencelerini yitirdi-
ler, iflten at›lmalar ço¤ald›, kadrosuz çal›flan gazete-
ci say›s› yükseldi. Örne¤in Fransa'da yaz› bafl›na üc-
ret alanlar›n oran› 1980'de %9,8 iken, bu oran 2005'
te %20'ye ç›kt›. Gazeteciler hiçbir güvenceleri olma-
dan çal›flmaya bafllad›lar. Bizde de medyada zaman
zaman büyük tasfiyeler oldu, yüzlerce gazeteci iflten
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ANGELA CASTELLANOS 

Yayg›n Medya ve Kad›nlar:
"Bas›nda Kad›n›n Sesi"

Ba¤›ms›z medyan›n en temel ilkelerinden biri de,
ana görüflü temsil eden medyada hiç görünmeyen
veya yeterli flekilde temsil edilmeyen gruplar›n ses-
lerini duyurmakt›r. 2005 y›l›nda, Dünya H›ristiyan
‹letiflim Derne¤i'nin "Küresel Medya ‹zleme Projesi"
dünya nüfusunun yar›s›n› oluflturan kad›nlardan
"haberlerde hemen hemen hiç bahsedilmedi¤ini"
gösterdi. On y›l önce bu konudaki ilk araflt›rma, ha-
berlerin ezici bir ço¤unlukla erkekler taraf›ndan ha-
z›rland›¤›n› ortaya ç›karm›flt›: haber iflindeki insan-
lar›n sadece yüzde 17'si kad›nd›. Ancak geçen y›lki
araflt›rmaya göre, "cinsiyet dengesini gözeten" yani
"kad›n ve erkeklere eflit flekilde a¤›rl›k veren, veya
genelde sakl› kalan cinsiyet boyutunu öne ç›karan
haberler" de bulmak mümkün. 

Cinsiyet dengesini gözeten haber servislerinin
tabii ki bu olumlu araflt›rma sonuçlar›na katk›s› ol-
du. Bu haber servislerinden biri de, 1978 y›l›nda Bir-
leflmifl Milletler Kad›n On Y›l› çerçevesinde kurulan
Kad›n Yaz›lar› Servisi'dir (Women's Feature Service -
WFS). Bu haber servisi ve Latin Amerika'daki kolu
SEMLA (Servicio Especial de la Mujer Latinoamerica-
na), UNESCO, UNFPA ve IPS (Inter Press Service) ta-
raf›ndan ana görüflü temsil eden medyay› etkilemek
amac›yla kurulmufltu.

1970'lerin bafl›nda Birleflmifl Milletler, South-
South (Güney-Güney) iflbirli¤ini teflvik etti. Bu proje,
uluslararas› bir haber a¤› olarak tasarlanm›flt› ve Gü-
ney'den Güney'e bilgi ak›fl› sa¤lanacakt›. Haberler
Güney'den ç›k›yordu, IPS taraf›ndan serbest gazete-
ci olarak ifle al›nm›fl kad›n gazeteciler taraf›ndan ya-
z›l›yordu; projeyi denetleyen ve iflleten IPS a¤› üze-
rinden Güney'e ulaflt›r›l›yordu. 

Bu yaklafl›ma uygun olarak, WFS, genel merkezi-
ni Yeni Delhi'de kurdu ve San Jose, Kosta Rika'da da

Ama okur, izleyici ve dinleyici de uyumuyor art›k.
Bu gidifle dur demek için insanlar örgütleniyor. Bun-
lar›n ilki Acrimed (Action-Critique-Medias) ad› veri-
len dernek. 1995'te kurulan bu dernek araflt›rmac›-
lardan, üniversite ö¤retim üyelerinden, okur ve izle-
yici temsilcilerinden olufluyor. ‹nternet üzerinden
yay›n yap›yorlar. Amaç ba¤›ms›z elefltirileri halka
duyurmak. Medya düzenine, medya kirlenmesine,
medyadaki yo¤unlaflmalara, enformasyonun ve kül-
türün finans pazarlar›nda fahifle gibi kullan›lmas›na
karfl› ç›kmak.

Fransa'da Acrimed'den sonra kurulan ikinci
önemli merkez Uluslararas› Medya Rasathanesi
(Observatoire International des Médias) oldu. Böyle
bir merkezin kurulmas›, ilk olarak Ocak 2002'de Por-
to Alegre'de globalleflmeye karfl› toplanan Sosyal
Forum'da önerilmiflti. Merkez bu önerinin ›fl›¤›nda
bir y›l sonra, 23 Ocak 2003'te kuruldu. Kurucular
medyan›n sermaye ve iktidar karfl›s›nda görevlerini
yerine getirerek bir karfl›t güç oluflturamam›fl olma-
s›ndan ve neoliberal globalleflmenin maflas› duru-
muna gelmesinden yak›n›yorlard›. Amaç büyük
medyadaki üçkâ¤›tç›l›klara, yalanlara ve zehirleme
kampanyalar›na karfl› toplumu korumakt›. Ekono-
mik iktidar›n ve ideolojik egemenli¤in büyük medya-
daki etkinli¤inin üzerine gidilmeli, haberler kamu
mal› gibi savunulmal› ve vatandafl›n do¤rular› ö¤-
renme hakk›na sayg› duyulmal›yd›. 

Bu ilk medya rasathanesini 24 Eylül 2003'te ku-
rulan Frans›z Medya Rasathanesi (Observatoire
Français des Médias) izledi. Bu merkezin kurucular›
günümüzde sansürün biçim de¤ifltirdi¤ini, medya-
n›n kitlelere yaln›z kendilerinin seçti¤i haberleri yan-
s›tt›¤›n›, parasal ve ekolojik skandallar›n gizlendi¤i-
ni ve bu konularda büyük bir sessizli¤in yarat›ld›¤›n›
vurgulad›lar. Sansürün bugün "kendi kendine san-
sür" biçiminde uyguland›¤›n› ve gazetecilerin hep
bulan›k koflullarda çal›flt›klar›n› belirttiler.

Bu merkezlerin üç çeflit kurucu üyesi vard›r:
• Meslekten gazeteciler ya da deneyimli yazar-

lar 
• Üniversite ö¤retim üyeleri ve araflt›rmac›lar
• Medya izleyicileri ve okurlar

Fransa'da yukar›da sözünü etti¤im kurulufllar-
dan sonra Association Contre la Desinformation, De-
sintox, Alliance Citoyenne des Journalites, Clemi gibi
baflka kurumlar da oluflturuldu. Gençler de internet-
te birçok medya elefltiri sitesi kurdular. 

"Birileri kalk›p da bas›n ahlak konseyleri varken
böyle gözlem merkezlerine ne gerek var?" diyebilir.
Gerek vard›r, çünkü birçok yerde ahlak konseyleri-
nin üyeleri de¤iflik kesimlerden gelmifllerdir, içlerin-
de patron temsilcileri de vard›r ve her zaman objektif
olmayabilirler. Onlar›n amac› gazetecilerin bas›n ah-
lak yasalar›na uygun davran›p davranmad›klar›n›
denetlemektir. Okurun baflvurusu üzerine olaya el
koyarlar, medyan›n atlad›¤›, yanl›fl yans›tt›¤› ya da
abartt›¤› haberler do¤rudan ilgi alanlar›na girmez.
Gözlem merkezleri ise medyan›n ne ölçüde tarafs›z
ve dürüst oldu¤unu gözlemleyen bir kurulufltur. O ifl
baflkad›r bu ifl baflka.

Medya ombudsmanlar›n›n ya da medyatörleri-
nin ifli baflkad›r. Onlar medyaya yönelik elefltirileri
ve baflvurular› inceler, görüfl belirtirler, ayl›klar›n›
çal›flt›klar› medyadan al›rlar, patronlar›na karfl› ne
ölçüde ba¤›ms›z olacaklar› tart›flmal› bir konudur.

Medya gözlem merkezleri ise yeni bir yaklafl›-
m›n, yeni bir anlay›fl›n ürünüdür ve bu tasar› her yer-
de geliflmektedir.

‹flte bu nedenlerle ‹letiflim Araflt›rmalar› Derne¤i
(‹LAD) bu konunun üzerine e¤ilmifl ve yönetim kuru-
lu eylül bafl›ndaki son toplant›s›nda böyle bir merke-
zin kurulmas› için haz›rl›klara giriflmifltir. Türkiye Ga-
zeteciler Cemiyeti, Galatasaray, Marmara, Kocaeli,
K›br›s Lefke iletiflim fakülteleri ve Do¤ufl Üniversite-
si Fen Edebiyat Fakültesi bu giriflimi çok s›cak karfl›-
lam›flt›r. En az on iletiflim fakültesinin, baz› gazeteci
ve yazar derneklerinin de projeye kat›lmas› beklen-
mektedir. 

Bu konunun tart›fl›lmas› için tasar›ya ilgi göste-
ren bütün kurulufllar›n kat›l›m›yla önümüzdeki gün-
lerde bir forum düzenlenecektir. Amaç en k›sa za-
manda bu projeyi gerçeklefltirmek ve global iletifli-
min kokuflmufllu¤una çareler aramakt›r.
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Angela Castellanos'un uzmanl›k alanlar› gazetecilik,
iletiflim ve kalk›nma üzerinedir. Muhabir, editör,
dan›flman ve yönetici olarak özellikle ifade özgürlü¤ü
ve kad›n haklar› üzerine deneyim edindi. Bogota,
Kolombiya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra
Frans›z Bas›n ve ‹letiflim Bilimleri Enstitüsü'nde
çal›flmalar›n› sürdürdü. ORBICOM ve Kalk›nma'da
Kad›n Haklar› Birli¤i'nin (AWID) üyesi. Kad›n haklar›
ve toplumsal cinsiyet odakl› bir haber ajans› olan
Servicio Especial de la Mujer Latino-americana, 
IPS, Women's eNews Press Service, Women's Feature
Service ve INFOSUD haber ajanslar›na çal›flt›; 
IFJ ve birçok baflka uluslararas› kuruma iletiflim
dan›flmanl›¤› yapt›. Kolombiya Üniversitesi'nde
iletiflim dersleri de veren Castellanos'un yay›mlanm›fl
birçok kitab› ve makalesi var. 



2005 y›l›nda Küba ve Peru'dan bir grup eski ga-
zeteci, kapanm›fl olan ‹spanyol servisini, SEMIac ad›
alt›nda yeniden faaliyete geçirmek için çabalar›n›
birlefltirdiler. Hollanda merkezli sivil toplum kurulu-
flu HIVOS, profesyonel ve ba¤›ms›z gazetecilik aç›-
s›ndan de¤eri ve cinsiyet eflitli¤ine katk›lar›ndan do-
lay›, SEMIac'a maddi destek sa¤lad›. 

Ocak 2006'da SEMIac (El Servicio de Noticias de
la Mujer de Latinoamérica y el Caribe), Latin Amerika
ve Karayipler'de ana görüflü savunan medyada cin-
siyet aç›s›ndan daha dengeli haberleri teflvik etmek
amac›yla alternatif bir haber servisi olarak faaliyet-
lerine bafllad›. Haberler, kamu politikalar›n› cinsiyet
aç›s›ndan etkilemek için bölgedeki siyaset yap›c›la-
ra ve cinsiyetle ilgili konularda çal›flmalar yapan sivil
toplum kurulufllar›yla akademik araflt›rmac›lara da
da¤›t›l›yor. 

fiu anda SEMIac'›n merkezi Havana'da bulunu-
yor ve yaz› iflleri masas›n›n bir bölümü de Lima'da.
Ço¤unlu¤u SEMLA'n›n eski muhabiri olan toplam on
dört kad›n muhabirin oluflturdu¤u a¤ sayesinde, on
ülkeden haberler veriyor. Ayda k›rk kadar araflt›rma
ve inceleme yaz›s› üretiyor. Bunlar haftal›k elektro-
nik bültenlerle da¤›t›l›yor. Haberler ço¤unlukla, cin-
siyete dayal› fliddet, "kad›nlaflm›fl fakirlik," HIV-

AIDS, insan haklar›, iletiflim, cinsellik ve üreme hak-
lar› odakl›. 

SEMIac'›n merkezi ayr›ca, kad›nlara karfl› fliddeti
konu eden ayl›k bir bülten, cinsiyet ve iletiflimi ele
alan üç ayl›k bir bülten ç›kar›yor. Bir de, kendi web
sitesi var: www.redsemlac.net. 

Araflt›rmac› gazetecili¤e ba¤l› bir haber servisi
olarak, SEMIac, kendi muhabirleri aras›ndan seçti¤i
kiflilere ödül veriyor. Bu yolla, uzun vadeli yaz›lara
fon sa¤l›yor. 

SEMIac, cinsiyet perspektifi yaklafl›m›n›n yan› s›-
ra, kat›l›mc› bir yaklafl›m› da savunuyor. ‹nternet üze-
rinden veya kiflisel görüflmelerle, muhabirler, içerik
ve kurumsal strateji konular›nda karar verme süreci-
ne aktif olarak kat›l›yor. Asl›nda SEMIac, görünürlü-
¤ünü art›rmak için bu yeni safhada hâlâ pazarlama
stratejilerini, bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan›-
m›n› tan›ml›yor. 

SEMlac ve WFS, cinsiyet konular›nda dengeli ga-
zetecili¤i teflvik etmek ve gerçeklefltirmek amac›yla
planlanm›fl stratejilerdir. Ancak dünyan›n her yerin-
de daha çok haber kanal›na ihtiyac›m›z var. Aksi hal-
de Medya ‹zleme Projesi araflt›rmas›n›n iflaret etti¤i
gibi, "birçok haber, en iyi ihtimalle cinsiyet körü ol-
maya devam edecek. En kötü ihtimalle de cinsiyet
konusunda önyarg›l› olmaya..."

bir ‹spanyol Masas› oluflturdu. Projenin ömrü bo-
yunca, WFS, y›lda 300 inceleme yaz›s› üreten, ço-
¤unlu¤u Asya ve Latin Amerika ülkelerinden toplam
60 kad›n gazetecinin oluflturdu¤u a¤› bir araya ge-
tirdi. 

Projenin bir baflka kural› ise, kad›nlar taraf›ndan
gelifltirilece¤iydi. Bunun nedeni sadece amac›na uy-
gun olmas› de¤il, kad›n gazetecilerin daha iyi haber
haz›rlad›¤› gerçe¤iydi: kad›nlarla ilgili daha az bas-
makal›p yarg› ve kad›n kaynaklara daha hassas bir
yaklafl›m. 

Bu kriterler sonucunda, ana görüflü temsil eden
medyada da kad›nlar›n sesi duyulmaya bafllad›. Da-
has› proje, cinsiyet perspektifi gözeten gazeteciler
için tetikleyici oldu. Birçok muhabir, cinsiyet aç›s›n-
dan dengeli haberleri teflvik etmeye ve bu konuda
çal›flmaya devam etti. Benim gibi birkaç› ise, cinsi-
yetle ilgili projeler için iletiflim dan›flman› oldu. 

WFS, 1991 y›l›nda ba¤›ms›z bir kurum haline gel-
di. O zamandan itibaren, haber servisi yönetimi ta-
mamen kad›nlar›n eline geçti. Bununla birlikte, ha-
ber servisi, kad›nlar›n medya sektöründe ve özellik-
le de uluslararas› bas›n ajanslar›nda üst düzey yöne-
tici olmas›n› engelleyen "cam tavan›" k›rm›fl oldu. 

Proje süresince haberler, ço¤unlukla teleks ba¤-
lant›s› üzerinden gönderildi. Daha sonralar› radyo
haberleri de haz›rland›. Haber makaleleri d›fl›nda,
SEMLA, Mujeres (Kad›nlar) ad›nda üç ayda bir ç›kan
ve o dönem içerisinde konuyla alakal› Latin Amerika
haberlerinden oluflan bir dergi yay›ml›yordu. 

Kad›nlarla ilgili konularda ve özellikle de üreme
sa¤l›¤› ve kad›nlar›n ekonomik geliflmeye katk›s› gi-
bi konularda haberler yapmaya bafllad›k. Bu, o za-
manlar teflvik edilmekte olan Geliflmekte Olan Ka-
d›nlar'›n (WID) yaklafl›m›n› yans›t›yordu. 

Geliflmenin, hem kad›nlar› hem erkekleri bütü-
nüyle içine alan bir süreç oldu¤u varsay›m›yla hare-
ket eden WID yaklafl›m›, kad›nlar›n daha aktif kat›l›-
m›n›n sa¤lanabilece¤i ve f›rsatlara daha fazla erifli-
minin gelifltirilebilece¤i kilit alanlar› ve bunun nas›l
yap›labilece¤ini tan›mlamak için çaba gösterdi. 

1980'lerin ortalar›nda WID yaklafl›m›, "cinsiyet
eflitli¤i yaklafl›m›"na dönüflmüfltü. Bu yaklafl›m, ka-
d›nlar›n tüm sektörlerde var oldu¤unu, ancak gelifl-

melerden eflit flekilde yararlanamad›klar›n› ve eflit
f›rsatlara sahip olmad›klar›n› kabul ediyordu. Bu ne-
denle, "cinsiyet eflitli¤i yaklafl›m›," kad›nlar›n kay-
naklara ve f›rsatlara eflit eriflimini engelleyen faktör-
leri aflmak amac›yla çözümler üretmek için, cinsiyet
analizine dayal› yeni bir metodoloji önerdi. 

Bu yaklafl›mla birlikte, haber servisi, bu tarz en-
gelleri konu eden ve farkl› alanlarda kad›nlar›n dur-
du¤u noktay› gösteren haberlerin say›s›n› art›rd›. 

1995'te Pekin'de yap›lan Dördüncü Dünya Kad›n
Konferans›'nda kabul edilen Pekin Eylem Platformu,
kad›nlar›n medyaya kat›l›m›n›n, erifliminin ve kad›n-
lar›n medyada dengeli ve basmakal›p yarg›lardan
uzak betimlenmesinin öneminin alt›n› çizdi. 

Bunun kabul edilmesinden sonra WFS ve SEMLA,
bu platformun esaslar›n› uygulamak için çaba sarf
etti. Ancak bu amaca ulaflabilmek için yap›lan analiz
haberlerinin, ana görüflü temsil eden medyada yer
almas› gerekiyordu. Proje süresince, haber servisi,
IPS ajans› taraf›ndan pazarland› ve yaz›lan haberler
Avrupa, Asya, Latin Amerika ve hatta Afrika'n›n yaz›-
l› bas›n›nda yer ald›. Bu abonelerin baz›lar›, WFS'nin
ba¤›ms›zl›k kazanmas›ndan sonra da bu servisi al-
maya devam etti. Ama di¤erleri, özellikle de Latin
Amerikal› müflteriler, s›n›rl› bütçelerini geleneksel
haber ajanslar›na yat›rmay› tercih eden yaz› iflleri
yöneticilerinin ilgisizli¤i nedeniyle –ve biraz da– eski
aboneleri tutacak ve yenilerini bulacak pazarlama
uzmanlar›n›n yoklu¤undan dolay› kaybedildi. Daha
sonralar›, internetin yayg›nlaflmas›, bedava ve ser-
best bilginin muazzam ak›fl›yla pazarlama, ba¤›ms›z
medya için büyük bir mücadele haline geldi. 

1998 y›l›nda SEMLA'n›n WFS'den ayr›l›fl› tamam-
land› ve SEMLA, kad›nlarla ilgili konulara adanm›fl
bir dernek haline geldi. SEMLA, Servicio Especial de
Mujer (SEM-Kad›nlar Üzerine Özel Servis) ad›yla, ka-
d›nlarla ilgili konularda uzmanlaflm›fl bir haber ser-
visi iflletmeye devam etti. Bu serviste de ayn› yaz› ifl-
leri kriterleri uyguland› ve Latin Amerikal› gazeteci-
lerin baz›lar› bu servis için çal›flmaya devam etti. 

Ancak 2003 y›l›nda SEMLA maddi s›k›nt›larla kar-
fl›laflt› ve Kad›nlar Üzerine Özel Servis faaliyetlerine
son verdi. Bu arada WFS ‹ngilizce olarak faaliyetleri-
ni devam ettirdi ve Asya ile ilgili konulara odakland›. 
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vurgular›m›z› Türkiye üzerine yapmaya çal›flaca¤›z.
"Yayg›n medyay› içinden dönüfltürmeye çal›flmak"
belki biraz fazla iddial› bir ifade olabilir, ama "bu sis-
tem içinde dahi kamu yarar›n› gözeterek gazetecilik
yap›labilir" görüflünü savunaca¤›m. Bunu yapmaya
çal›fl›rken yine alan›n babalar›ndan Theodor Ador-
no'nun görüfllerine baflvuraca¤›m. 

Theodor Adorno'nun "aflk›n elefltiri" ve "içkin
elefltiri" kavramlar›ndan yararlanmaya çal›flaca¤›m.
Bu konu üzerine düflünürken, Adorno'nun "Kültür
Elefltirisi ve Toplum" yaz›s› ile bu yaz›ya bir sunufl
yazm›fl olan Orhan Koçak'tan çok genifl biçimde ya-
rarland›m. Gazeteci e¤er kendine ve düflündü¤ü
nesneye (medyaya) sad›k kalmak istiyorsa, ulaflt›¤›
sentezlere nihai bir sentez olarak bakmamal›d›r. Bu
sentezleri sürekli reddetmeli ve çeliflkilerden güç al-
mal›d›r. ‹çkin elefltiri kültürel ve düflünsel ürünleri
kendi k›staslar›yla de¤erlendirmektir. Aflk›n elefltiri
ise bu ürünün tarihsel ve toplumsal belirleyicilerini
kurcalamak anlam›na gelir. fiimdi içkin elefltiride
flöyle bir tehlike var: Tarihin izlerini –ki burada med-
ya üzerindeki tarihi ve toplumsal izleri kastediyo-
ruz– gözden kaç›rabilir. Aflk›n elefltiri ise kültürel
nesne ve biçimlerin göreli özerkli¤ini reddetme e¤ili-
mindedir. Aç›klamas›n› tamamen piyasa, sermaye
ve devlet ayg›tlar› üzerinden kurar. K›sacas› gele-
cekteki olas› bir bütünsel özerkli¤i de reddeder. Bu-
nunla birlikte tabloyu bütünlüklü bir biçimde görme-
mizi sa¤layan da "aflk›n elefltiri"dir. Ne var ki eleflti-
ri denen fley bu ikisiyle de mutlu de¤ildir. Ador-
no'nun deyifliyle elefltiri bu ikiliyi birbirine karfl› kul-
lanmak zorundad›r. Tek bafl›na aflk›n elefltiriye s›¤›-
n›rsak biz gazetecilerin yapabilece¤i hiçbir fley yok
demektir. Sistem zaten her fleyi belirlemifltir. Buna
karfl›l›k yaln›zca "içkin elefltiri"yi kullan›rsak gaze-
tecinin mesle¤ini dürüstçe ve do¤ru biçimde icra et-
mek için neden k›vr›m k›vr›m k›vrand›¤›n› ve meslek
ad›na neden çeflitli taktikler yürütmek zorunda kal-
d›¤›n› anlayamay›z.

Gazetecinin görevi enformasyonu özgürlü¤ün bir
arac› haline getirmektir. Tabii bunu bir süreç olarak
alg›lamak gerekir. Belirli bir yerde ve belirli bir tarih-
te baflar›yla uygulanan fley, baflka bir yer ve tarihte

ayn› sonucu veremeyebilir. Bence halen çok önemli
ve ayd›nlat›c› bir kaynak olan Siebert, Peterson ve
Schramm'›n ünlü "Dört Bas›n Teorisi" kitab›n›n ak-
sayan yan› da budur. Tamamen Bat›'dan örnekler-
den yola ç›kan kitap her ülkeye uyarlan›yor. Halbuki
her ülkenin devletinin ceberrutlu¤u, siyasal parti
sistemleri, ekonomik ve politik ç›kar iliflkileri, sivil
toplumun geliflimi ve di¤er sosyal dinamikleri farkl›-
d›r ve her birinin ayr› ayr› dikkate al›nmas› gerekir.
Farkl› ülkeleri bir yana b›rak›n, ayn› ülke içinde bile
medya tek bir felsefe ya da ideolojiyle flekillenmez.
Türkiye'de eksikli¤i fena halde hissedilen fley bu-
dur; Türkiye'ye özgü durum ve koflullar› tan›mlama-
ya yard›mc› olacak ampirik araflt›rmalara gerek var. 

fiimdi karfl›n›zda üç gazete var. Üçü de ayn› ya-
y›n grubunun ç›kard›¤› gazeteler. Ayn› tarihi tafl›yor-
lar. Beyrut'ta k›yametler kopuyor. Ama iki gazetenin
ilk sayfas›nda konuya iliflkin tek cümle geçmiyorken
üçüncüde haber manfletten verilmifl. Patronsa ayn›
patron, holdingse ayn› holding. Burada fark› yarata-
n›n, en az›ndan o gün, o gazetelerde çal›flan gazete-
ciler oldu¤u fikrindeyim. Hani kocaman kuramlar ve
de ideolojik jargonlar (aflk›n elefltiri) karfl›s›nda kaa-
le al›nmayan bireyler olarak gazeteciler (içkin eleflti-
ri). Burada bence temel fark, ayn› sistem içinde çal›-
flan gazetecilerin bireysel olarak yaratt›¤› farkt›r. Ay-
n› sistem içinde bile kimi gazeteciler kamuya ya da
okura onun istedi¤ini varsayd›¤› fleyi verirken, kimi
hayat›n› anlamland›rmak için, okura, kamuya ihtiya-
c› olan fleyi verir. Bu ayn› sistem içinde farkl› gazete-
cilik anlay›fl›n›n, pratiklerinin bir sonucudur. 

‹çeriden çal›flmak

‹stedi¤iniz kadar alternatif/ba¤›ms›z medya yanl›s›
olabilirsiniz, ancak yayg›n medya bünyesinde çal›-
fl›p orada bir de¤ifliklik yaratmaya çabalaman›n da
çok önemli oldu¤unu anlamak gerekir. Güçlü gaze-
teciler ve gazeteci sendikalar› ya da dernekler gibi
oluflumlar bu de¤iflikli¤i yaratmak yönünde bask›
uygulayabilir. ‹çeriden çal›flanlar› bekleyen en bü-
yük tehlike ise sistemin bir parças› haline gelmektir.

D›flar›dan elefltiri yaparken çok daha sert olmak
mümkündür; kimi medya elefltirmenlerinin yapt›¤›

TU⁄RUL ERYILMAZ 

Yayg›n Medyada Ne Yap›labilir?

‹letiflim e¤itimi alan ve iletiflim kuramlar› okumaya
bafllayan her ö¤renci bilir; bu konuda kafa patlatm›fl
Althusser, Gramsci, Van Dijk, Stuart Hall, Chomsky
gibi çok sayg›n düflünürlerin oluflturdu¤u ekol ve
ak›mlar üç afla¤› befl yukar› flunu söyler (ki bu görü-
flü, Hall'e atfen Yasemin ‹nceo¤lu'ndan ald›¤›m› he-
men belirtmeliyim): Medya toplumdaki tahakküm
iliflkileri içinde infla edilen, yeniden ve yeniden üreti-
lerek pazara sunulan temsil pratikleri arac›l›¤›yla ik-
tidar iliflkilerini ve uygulamalar›n› meflrulaflt›r›r. K›-
saca medyan›n görevi var olan› pekifltirmektir. Peki
o zaman ne yapaca¤›z? Gazetecili¤in evrensel kural-
lar› denen fley bir yan›lsama m›d›r? Biz kendini sol-
cu, özgürlükçü diye tan›mlayan yüzlerce gazeteci as-
l›nda yaln›zca birer corporate journos yani "holding-
teci" miyiz? Siyasal sistemin bekçilik rolünün med-
yaya verildi¤i, protestocular›n haks›zl›¤›n› ve hükü-
metin hakl›l›¤›n› vurgulamaktan baflka ifle yarama-
yan bir gazetecilik anlay›fl›n›n hegemonyas›n› sür-
dürdü¤ü bir ortamda gazetecilik yapmak yanl›fl m›-
d›r? 

Özetle "iletiflim fakülteleri medyaya düflman ye-
tifltiriyor" iddias›nda bulunan Ertu¤rul Özkök gibi et-
kili gazetecilere karfl›, "hem iletiflim kuramlar›n›n
elefltirel bak›fl›n› ö¤renciye aktaran, hem de iyi gaze-
teci nas›l olunur?" diye ders veren iletiflim hocalar›
ak›llar›n› m› kaç›rd›lar ya da bile bile ak›nt›ya karfl›
kürek mi çekiyorlar? Neyse... Daha yüzlerce soru so-
rulabilir ama bunu tart›flma k›sm›na b›rak›p baflta
genç arkadafllar›m olmak üzere, gazetecilik mesle-
¤ini icra etmekte olanlar›n içini biraz ferahlatmaya
çal›flaca¤›m. Bunu yaparken de tam otuz bir y›ll›k
mesleki birikimimi kullanman›n yan›nda iletiflim ku-
ramc›lar›n›n görüfllerinden de yararlanaca¤›m.

Konuflacaklar›m›z yaln›zca Türkiye'nin sorunu
de¤il global bir sorun olsa da biz haddimizi bilerek
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni
bitirdikten sonra çal›flmalar›n› bir süre ‹ngiltere'de
sürdürdü. SBF'de yüksek lisans yapt›. Gazetecili¤e
TRT Haber Merkezi'nde bafllad›. Bir süre Ankara
Üniversitesi Bas›n-Yay›n Yüksek Okulu'nda iletiflim
dersleri verdi. 1981'de üniversiteden ayr›ld›ktan sonra
‹stanbul'da Haftal›k, Nokta, Yeni Gündem ve Sokak
dergileriyle Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde
çal›flt›. Halen Radikal Ek Yay›nlar Yönetmeni ve
Milliyet Sanat dergisi Genel Yay›n Yönetmeni olarak
çal›fl›yor; Bilgi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi'nde
gazetecilik dersleri veriyor. 



2. Oturum

BA⁄IMSIZ MEDYA EVREN‹
VE YAYGIN DIfiI MEDYANIN 
GEL‹fiME OLASILIKLARI

KOLAYLAfiTIRICI: ROBERTO SAVIO

JOHN D. H. DOWNING 
ÖMER MADRA
ERTU⁄RUL KÜRKÇÜ
MUSTAFA KARA
ORSOLA CASAGRANDE
SONGÜL ÖZBAKIR
BASCHA MIKA
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ya da baz› internet sitelerinde ve kiflisel web sayfala-
r›nda görüldü¤ü gibi. Ama burada da tribünlere oy-
namak ve hiç etkili olamamak tehlikesi var. 

E¤er gazetecinin, editörün amac› ifade özgürlü-
¤üne sahip ç›kmak, güçsüzün sesini duyurmak ve
onlar›n sesi olmaksa, bunu becerebildi¤i kadar ge-
nifl bir alana ve olabildi¤ince fazla insana yaymaya
çal›flmal›d›r. Yaln›zca uzmanlara dayanarak bu ifl be-
cerilemez, interaktif olmaya çal›flmak yani iflin içine
bir miktar yurttafl gazetecili¤i katmay› da denemek
gerekir. Bireysel aktivistlerin veya ba¤›ms›z elefltir-
menlerin rolü elbette önemlidir ama yayg›n ve ko-
lektif bir meydan okumay› hedeflemek de bir o ka-
dar önem tafl›maktad›r. Gazetecili¤i yaln›zca uzman-
lara, bilirkiflilere dayanarak sürdürmek do¤ru bir te-
cih de¤ildir.

"Nas›l bir farkl›l›k yarat›labilir?" diye sorarsan›z,
cevab›m hem sorunlar› s›ralamak hem de bir ç›k›fl
yolunu iflaret etmek olur.

• Yararlan›lan haber kaynaklar›n› genifl tutarak,
belli ç›kar grubu ya da kiflilere mahkûm olmamak.
• Haber kaynaklar›n›n hangisinin öncelikli olaca¤›-
na karar vermek. Sözgelimi bir mitingle ilgili haber
yaparken, önceli¤i protestoculara vererek yaz›lan
bir haberle, önceli¤i güvenlik güçlerine vererek yaz›-
lan bir haber çok farkl› olabilir.
• Haber kayna¤›yla etik bir iliflki kurmak.
• "Haber de¤eri" olarak an›lan gazetecilik kriterini
sorgulamak. Yani iyi bir haberin ne oldu¤u konusun-
daki egemen iklime ayk›r› fikirlere sahip olmaktan
çekinmemek. Sözgelimi aktivistleri birincil kaynak
olarak kullanmak (vicdani retçi Mehmet Tarhan Ra-
dikal ‹ki'de kiflisel tan›kl›¤›n› yazabilmiflti).
• Reklam sektörünün medyadaki a¤›rl›¤›n› denge-

lemek için kavga vermek – ki bugün için Türkiye'deki
en büyük tehlikelerden biri buradaki dengesizliktir. 
• Örgütlenmek, sendikalaflma mücadelesi vermek.
Bu gazetecinin özgürleflmesi yolunda çok önemli bir
ad›md›r.

Özetle söylenirse, yayg›n medya kurulufllar›n›n
kâr etme arzusunun fikir ve ifade özgürlü¤ünü geri-
ye atmamas› için yayg›n medya çal›flanlar›n›n müca-
dele etmesi flartt›r. Bireysel de¤iflim mücadelesi
toplumsal de¤iflim için çok önem tafl›r. O yüzden bu
de¤iflim ifline en yak›n›m›zdaki arkadafllar›m›zla
bafllamak ve daha sonra bunu gazeteci meslektaflla-
r›m›zla birlikte yapmay› denemek hiç de kötü bir
yöntem olmayabilir. 

Son söz olarak flunu söylemek gerek. Bütün ga-
zeteciler holdingteci (corporate journos) deyip iflin
içinden ç›karsak hem inan›lmaz bir flekilde y›lg›nl›k,
umutsuzluk yaratm›fl oluruz ki bu gerçekten "hol-
dingteci"lerin ekme¤ine ya¤ sürer, köpeksiz köyde
de¤neksiz dolafl›rlar. Bundan da öte The Guardian'
›n Naomi Klein'›na, Independent'›n Robert Fisk'ine,
Türkiye'nin öldürülmüfl gazetecilerine ve en son
Rusya'da muhalif oldu¤u için öldürülen Novaya Ga-
zeta'n›n Anna Politkovskaya's›na çok haks›zl›k et-
mifl oluruz.

Aran›zda y›lg›n bir meslektafl›m veya meslektafl
aday›m varsa hemen bir DVD'sini al›p George Cloo-
ney'in çekti¤i Amerikal› gazeteci Edward R. Murrow'
un Good Night and Good Luck'›n› (‹yi Geceler ve ‹yi
fianslar) bu gece izlemelerini öneririm. 

Son sözüm flu olsun ve alternatif ya da yayg›n
tüm meslektafllar›ma gitsin: "Gazetecinin görevi ya-
ralanm›fl olan› rahatlatmak, rahat olan› yaralamak-
t›r" (J. Lawrence-Robert Lee, "Maymun Davas›").
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ROBERTO SAVIO 

Baflka Bir Dünya
Yaln›zca Baflka Bir Haberle
Mümkün Olacak

Bu yaz› baz› akademik veya teknik amaçlar› gerçek-
lefltirmek ya da somut öneriler sunmak için de¤il,
haber ve iletiflim hakk›nda genifl ve kat›l›mc› bir tar-
t›flma bafllatmak, mümkün olabildi¤ince çok insan›
bu tart›flmaya teflvik etmek amac›yla yaz›ld›. Bu te-
malar›n önemi ile bunlara iliflkin uluslararas› tart›fl-
man›n seviyesi aras›nda, herkesçe bilinen bir oran-
s›zl›k mevcuttur. Bu konudaki tart›flmay› güçlendir-
mek, sosyal ve politik hareketlerin somut olaylar›yla
birlefltirmek gerekiyor. 

Bugünkü as›l tehlike, savafl›n ve terörün neden
oldu¤u yeni durumun, haber ve haberin toplumsal
önemine dair henüz bafllamakta olan bu küresel tar-
t›flman›n üstünü örtüyor olmas›d›r.

Bu sektörde çal›flt›¤›m k›rk y›l boyunca, tart›fl-
malar›n farkl› dalgalar›nda hem tan›k hem de aktör
oldum. Birinci dalga, gazetecilerin ve editörlerin, sö-
zü edilen büyük tart›flmaya ve bütün dünyaya Yeni
Ekonomik Düzen hakk›nda kiflisel bak›fl aç›s›ndan
katk›da bulundu¤u, bilginin geleneksel çerçevesin-
de ortaya ç›kt›. Denilebilir ki, Yeni Uluslararas› En-
formasyon Düzeni ile birlikte bu, küresel bir tart›fl-
man›n habercisi ve bafllang›c› oldu. Bu verimli dalga,
uluslararas› tart›flman›n genel krizinin ve küresellefl-
menin hâkim ve tek olan "ideolojisinin" yükseliflinin
sonucunda olufltu.

‹kincisi, internet gibi yeni teknolojilerin kullan›l-
mas› vas›tas›yla iletiflim dünyas›na girenler aras›n-
dan köklendi. Bir de Porto Alegre'de oldu¤u gibi ka-
t›l›ma davet eden üçüncü dalga vard›r ki bunun ve-
rimlili¤i, uygarl›¤›m›z›n ve kültürel gelece¤imizin ya-
rar›na kullan›lmas› flart›na ba¤l›d›r. ‹kinci ve üçüncü
dalga birbirleriyle çok ba¤lant›l› olsalar da farkl› so-
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Uluslararas› alanda tan›nm›fl bir iletiflim uzman› olan
Savio, aralar›nda IPS, kad›nlar için kad›nlar›n haber
yapt›¤› Women's Feature Service ve Latin Amerika haber
ajans› ALASEI'nin de oldu¤u birçok projenin kurucular›
aras›nda yer ald›. fiu anda IPS'nin fahri baflkanl›¤›n›
yap›yor. Roma'da do¤an Savio Parma'da ekonomi
okuduktan sonra kalk›nma ekonomisi, sanat tarihi ve
hukuk üzerine yüksekö¤renim gördü. Il Popolo
gazetesinde ve ulusal televizyon RAI'de çal›flt›; televizyon
belgeselleri ve ikisi Venedik ve Cannes'da gösterilen befl
film çekti. UNDP, UNEP gibi Birleflmifl Milletler
ajanslar›na, kalk›nma ve iletiflim üzerine çal›flan birçok
sivil toplum kuruluflunun yan› s›ra ILO'ya, WFP'ye iletiflim
dan›flmanl›¤› yapt›. Kuruluflundan beri Dünya Sosyal
Forumu'nun Uluslararas› Komite üyesi olan Roberto
Savio, yurttafllar›n do¤ru habere ulaflma hakk›n› savunan
Media Watch International ve uluslararas› iliflkiler
üzerine günlük de¤erlendirmeler yay›nlayan
Othernews'in kurucular›ndan. 



endüstri, global turizm, e¤lence merkezleri, flehirler
ve tema parklar›, moda, mutfak, profesyonel sporlar
ve oyunlar, bahisler, bütün bunlar, devasa bir flekil-
de büyüyen ve merkezileflen bir ticari giriflimin par-
ças›d›r.

Terörizme karfl› bafllat›lan bu savafl, "çeflitlili¤e"
ve "de¤iflikli¤e" karfl› bir savafla dönüflüyor.

Yirminci yüzy›lda, büyük flirketler basit atom üre-
ticileriyken: petrol, elektrik ve elektroteknik, kimya,
otomotiv ya da siderürji flirketleri ya da ticari zincir-
leriyken, yirmi birinci yüzy›l›n büyük konsorsiyumla-
r›, haber, iletiflim ve kültür flirketleri yani global med-
yatik pazarda güç sahibi olan flirketler olacaklar.

"Birleflik Devletler'in üstünlü¤ü, silah endüstri-
sindeki devasa durumuna de¤il, dünyayla ilgili ha-
berlere ve e¤lencenin süper potansiyeline dayan›-
yor" ve bunu da ihtilalci herhangi bir topluluk de¤il,
Vanity Fair1 söylüyor.

Bu sadece güney ülkelerinin sorunu de¤il, glo-
bal bir temad›r. Biz insanlar yetmifl as›rl›k tarihten
fazla zamanda en mükemmel dereceye ulaflt›k: Öz-
gürlük; ve özgürlü¤ü tehlikeye sokmay› hakl› ç›kara-
cak teknolojik ilerleme ya da ekonomik ve maddi
zenginlik f›rsat› yok. 

Tarihçi, kitle iletiflim araçlar› araflt›rmac›s› ve
Washington Post editörü Ben Bagdikian flöyle diyor: 

Tarihte sosyal panoramaya nüfuz etmek için flir-
ket yo¤unlaflmalar›n›n gücüyle karfl›laflt›r›labilecek
hiçbir fley yoktur. Eski ve yeni teknolojilerin kullan›l-
mas› vas›tas›yla, olaylar›n mübadelesinin, ittifakla-
r›n ve bütün projelerin ve di¤er iflbirli¤i türlerinin
içinden geçerek, bu bir avuç dev, gerçekten, iletifli-
min yeni bir kartelinden baflka bir fley olmayan duru-
mu yaratt›lar. Oyunun içinde olan sadece, konvansi-
yonel endüstriyel ticaret eflyalar›n›n (buzdolaplar›
ya da giysi) ürün indeksleri gibi finansal bir istatistik
de¤ildir. Oyunda olan, bütün erkekleri, kad›nlar› ya
da çocuklar›... ülkenin politik gündemini de¤ifltir-
mek için, Birleflik Devletler her yeni kufla¤›n› sosyal-
lefltirmek için, imgelerle ve kontrollü sözcüklerle
sarmak için güce sahip olmal›d›r. Bu gücün birçok
aç›dan, okullar›n, dinin, babalar›n ya da hükümetin
kendi gücünden daha büyük bir etki yaratma kapasi-
tesi oldu¤u farz edilir.2

E¤er SIC (Standard Industry Classification Co-
des) taraf›ndan desteklenmifl bu uygarlaflt›r›c› bü-
yük de¤ifliklikleri apaç›k kabul edersek, cevap bek-
leyen flu soruyu kendimize sormal›y›z.

Yeni bir ayd›nlanma ça¤›na, yeni bir Rönesans'a
do¤ru mu yoksa baflka bir patikadan sosyal ve kül-
türel da¤›lma ça¤›na do¤ru mu gidiyoruz?

Juan Somavia'n›n, 70'li y›llarda, Latin Amerika
Ulusafl›r› Çal›flmalar Enstitüsü kuruldu¤u zaman
yazd›¤› gibi, haber sektörünün önemi (henüz ileti-
flim hakk›nda konuflmuyor) ne ekonomik boyutun-
dan ne de çok küçük olan iflgücünden kaynaklan›-
yor. Bu sektör otomobillerin stop lambalar› gibidir:
Marjinal fakat ana parça, çünkü ulusafl›r› sistemin
yolunu ayd›nlat›yor.

Bugün dünyada dolaflan her fley, saf haberin d›-
fl›nda, büyük bir haber içeri¤ine sahiptir. Böylece
tart›flma ve elefltiri radikal bir flekilde de¤ifliyor. Gü-
nümüzde bilgi, araban›n MOTORU gibidir.

‹letiflim, insanl›k tarihinde ekonomik olarak ilk
kez görülebilen, tamam›yla farkl› perspektifler aç›-
yor. Afla¤› s›n›f vatandafllar, bilgilendirici ve iletiflim-
sel olaylar›n güncel imkânlar›ndan hiçbir zaman ya-
rarlanamad›lar. ‹nsan, bu geliflmeler çerçevesinde,
di¤er iki gelenekçi, devlet ve özel sektörle birlikte
üçüncü aktör olabilir. Bu sivil toplum için günümü-
zün büyük meydan okumas›d›r.

Haber ve iletiflim insanl›k tarihinde her zaman
var olmufltur. Fakat haber, ekonomik geliflime para-
lel bir büyüme gösterirken, iletiflim yerel kiflileraras›
bir düzeye geldi. Köylerde haberleri ve tebli¤leri
okuyan tellaldan, gazetelere geçildi. 

Times, 19. yüzy›l›n ortalar›nda, Britanya ‹mpara-
torlu¤u'nun en parlak döneminde, bugün oldu¤un-
dan daha edebiydi ve Londra'daki sa¤lamc›l›¤a da-
yal› yaklafl›m› paylaflmas›na ra¤men, dünyada keflif-
lere en aç›k gazeteydi. Sözda¤arc›¤› 17.000 sözcü¤ü
kaps›yordu. Oysa günümüzde Times, 5.000'den faz-
la sözcük kullanm›yor. Bu ça¤›n di¤er Avrupa gaze-
teleri, kültürel yal›nl›klar›yla ve günümüzdeki gibi

rular ortaya koyarlar. Yeni teknolojileri politik ve kül-
türel amaçlara hizmet için kullananlar›n oran› hâlâ
çok yüksek de¤ildir. Bilinen odur ki, yeni teknolojile-
rin kullan›m biçimleri hem politik hem de sosyal
olaylar› ciddi bir biçimde etkilemektedir.

11 Eylül terörist sald›r›lar› ve bunun sonuçlar›,
medya arac›l›¤›yla ve canl› olarak izlendi. Suçu iflle-
yenler, dünyada büyük iz b›rakan bir haber içeri¤inin
de sahibi oldular. Orada sadece iki kule de¤il, bu ku-
lelerin y›k›l›fl›n›n tekrar tekrar gösterilmesiyle bin-
lerce kule y›k›ld›. 

Di¤er meslektafllar, her alandaki küreselleflme
e¤ilimleri ve yerel haber bofllu¤u hakk›nda önemli fi-
kirler ortaya koyacaklar. Politik ve kültürel olaylarda
yeni teknolojilerin kullan›m› konusunu tart›flacaklar.
Benim yaz›m ise, her iki olay› da daha genel bir viz-
yon içinde vurgulamaya yöneliktir.

San›r›m ilk olarak haber ve iletiflim aras›ndaki
fark›, bu biraz yapay bir ayr›m olmas›na ra¤men, öne
sürdü¤üm üç tarihsel evreye göre saptamak yararl›
olur. Haberin ve iletiflimin di¤er birçok sosyal ve
ekonomik sektörle ilgisi oldu¤unu da unutmamak
gerekir. Örne¤in kültürel küreselleflmeyi haberin ve
iletiflimin küreselleflmesinden ba¤›ms›z biçimde de-
¤erlendirmek imkâns›z olmasa da zordur. Bu tema-
lar etraf›nda, bu tart›flmaya önemli bir katk› sunula-
bilir.

Haberin yeni konsepti

San›r›m ilk olarak yeniden tan›mlanmas› gereken
fley "haber"in kullan›m›d›r. Haber, Uluslararas› Yeni
Enformasyon Düzeni (The New Order of Information-
NOI) hakk›ndaki ilk tart›flman›n yap›ld›¤› y›llardan
bu yana çok de¤iflti. Haber ve bilgi toplumu, "ha-
ber"in geleneksel konseptine de¤il, onun aktüel de-
¤iflimine de¤iniyor. 

De¤iflim teknolojik de¤il, derinlemesine toplum-
sal ve kültüreldir. Bu haberi ticari bir mala dönüfltü-
ren büyük de¤iflimdir. Endüstriyel, ticari, teknik, e¤-
lendirici, bilimsel, kültürel ve e¤itici her ilerlemede
haber vard›r. E¤er "olas› baflka bir dünya" için mü-
cadele eden bizler, bu de¤iflimin sorumlulu¤unu al-
mazsak, tart›flman›n ve oyunun d›fl›nda kal›r›z. Ve en

kötüsü de, ne tart›flman›n boyutlar›n› ne de üzerinde
geliflti¤i alan› idrak edebiliriz.

Bundan dolay›, "Baflka bir dünya, sadece haber
dünyas›ndaki savafl› koruma yetene¤ine sahip oldu-
¤umuz zaman mümkün olacakt›r" ve onu iletiflimle
birlefltirmek istersek... Gerçekte iletiflim, haberi
(onun) arac›l›¤›yla aktard›¤›m›z bir mekanizmad›r.

Tarihin büyük "merkezilefltirme"si

‹letiflim a¤lar›n›n say›sal anlamdaki merkezileflme-
sinden s›kça bahsediliyor ve hatta baz› rakamlar ve-
riliyor. Software örne¤inde oldu¤u gibi, baz› kilit
sektörlerde, uygulama bak›m›ndan sadece tek bir
flirkete ba¤l› oldu¤umuzu hat›rlatmakta yarar var.
Akla gelebilecek en büyük tekel;

• ‹nternette sörf yapmak için, en iyi olas›l›kla bir ya
da iki flirkete ba¤l›y›z.
• Kurumsal kullan›c›lar için iki ya da üç global flirket
var.
• Arama motorlar› için de durum ayn›d›r.

Fakat bundan önce içeriklerin merkezilefltirilmesin-
den, geleneksel haber flirketlerinin haber a¤›nda
oluflturdu¤u dü¤ümlerden ve bunlar›n internetle
olan ilgilerinden söz etmek gerekir. Haber toplumu
ve onun karmafl›k a¤ dokusunun tüm hareketi, insa-
ni deneyimler hakk›nda bir a¤ örerek, tüm deneyim-
leri pazarlama temeline dayan›yor.

Küreselleflmenin köktenci taraftarlar›n›n ideolo-
jik projesinde, insan iliflkilerinin ticareti kesin olarak
teklif edilmektedir. Küresel çeflitlilik bu projede
fonksiyoneldir. Bunun için, kültürel de¤erleri muha-
faza etmek ve sa¤lamlaflt›rmak için, ticaretinden sa-
k›nmak için, "baflka bir dünya mümkündür!" diye-
rek, zengin bir kültürel çeflitlilik ad›na tüm gücümüz-
le mücadele etmek çok önemlidir.

Küreselleflmifl aktüel dünyada, kültürel alan her
gün biraz daha, büyük global flirketlerin ticari pazar›
haline geliyor. Bask›c› denemeler var. Kültür endüst-
risi –1930'lu y›llarda Alman sosyologlar Theodor
Adorno ve Max Horkheimer taraf›ndan tavsiye edil-
mifl bir terim– dünya ekonomisinde en h›zl› büyüyen
sektördür. Sinema, televizyon, radyo, discografik
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haber araçlar›n›n say›s› azal›yor. Birleflmelerle mak-
simum kâr hedefleniyor ve hizmetlerin merkezilefl-
mesiyle harcamalar düflüyor. Haberin sahipleriyle
(Time-Warner gibi) iletiflim sistemlerinin sahipleri
(America On Line gibi) birleflti¤i zaman ekonomik ve
finansal sisteme entegrasyonlar› da art›yor.

Her y›l gazete okurlar›n›n say›s›n›n, dünya gene-
linde 1,7 (oran›nda) azald›¤› hesaplan›yor. Gerçek flu
ki, internet kullan›c›lar›n›n sadece %17'si gazete sa-
t›n al›yor. Ben bunun, her geçen gün daha da büyü-
yen kuflaklararas› gedikten kaynaklanabilece¤ine
ikna oluyorum. Günümüz gençleri ilgilendikleri ko-
nulara dair haberlere gazetelerde de¤il internette
rastl›yor ve toplam›nda her y›l %1,5 oran›nda bir
azalma hesaplanan bu araçlar merkezileflirken, sa-
hiplerinin say›s›n›n (Amerikan sahnesine bak›n›z)
eskisine göre artt›¤› anlafl›l›yor.

Bir gazetenin sat›fl oran› baflar›s›n›n ölçütüdür
demek kolayd›r, fakat bu kriter, gazetecilik tarzlar›n›
son otuz ya da k›rk y›ld›r çok sansasyonel bir yola
sürüklüyor.

Bu olgu, televizyon ve radyo istasyonlar›n›n
programc›l›¤›nda daha aç›k bir flekilde göze çarp-
maktad›r. Özel kanallar haberleflme özgürlü¤ünün
güvencesi olarak yüceltildiler ve her defas›nda daha
fazla kifliye ulaflt›lar, fakat kalite düzeyleri hemen
hemen her zaman daha afla¤› oldu.

Haber özgürlü¤ü hakk›ndaki tart›flmalar, çok az
kiflinin telafi edebildi¤i tehlikeli bir sahtecili¤i de
kaps›yor: Bu özgürlük mülkiyet özgürlü¤üyle özdefl-
lefltirilebilir ve devletin yetkisini mümkün oldu¤un-
ca s›n›rland›rma gücünün bir parças›d›r.

Antidemokratik hükümetlerin, özellikle gelifl-
mekte olan ülkelerde, haber ve kitle iletiflim araçlar›-
n›, propoganda ve hâkimiyet arac› gibi kullanma e¤i-
liminde olduklar› kesindir. Fakat ayn› zamanda, bu
araçlar›n sanayileflmifl ve demokratik ülkelerde bil-
gilendirmenin ve kültürel geliflmenin araçlar› olduk-
lar› da kesindir. BBC ve di¤er Avrupal› örneklerde ol-
du¤u gibi.

Fakat ayn› zamanda kendimize flu soruyu sor-
mal›y›z: Haberin ve dünyay› ilgilendiren politik ve
kültürel tart›flman›n genel fakirleflmesinde, yeni
tehditleri, yeni problemleri ve yeni gerçekleri kabul

ederek ilahi bir fley gibi sunulan bir pazar›n sald›r›s›
karfl›s›nda geri çekilme konusunda, alternatif güçle-
rin bir sorumlulu¤u oluflmuyor mu? Burada nostalji-
ye s›¤›namay›z, alternatifler ve yeni yollar yaratmak,
infla etmek zorunday›z.

...

Bu ba¤lamda, haber araçlar›n›n bafll›ca gelirinin sa-
t›fl de¤il reklama ba¤l› oldu¤unu unutmuyoruz. Bir
fikir sahibi olmak için, güncel e¤ilimler devam etti¤i
takdirde, yedi y›l içinde reklama yap›lan harcamala-
r›n e¤itime yap›lan yat›r›mdan fazla olaca¤›na dikkat
çekmeliyiz.

Reklam ve e¤itim mesajlar› aras›ndaki fark› ha-
t›rlatmaya gerek var m›? Bugün sanayileflmifl ülke-
lerde bedava da¤›t›lan gazeteler ortaya ç›kt› ve bun-
lar›n ücretleri reklamc›l›k taraf›ndan karfl›lan›yor.
Gelecekte bedava ve büyük yerel gazetelerin ve baz›
büyük ulusal gazetelerin olmas› mümkündür, böyle-
ce ortadaki boflluk dolacakt›r. 

Savafl›n, sosyal ve global ruhlu devletlerin yarat-
t›¤› kriz, böylece bütün ekonomik mekanizma, paza-
r›n canland›r›lmas›na ve yeni tüketim ihtiyaçlar›n›n
üretilmesine dayan›yor. E¤er bu durum herhangi bir
sebepten tersine dönerse her fley su yüzüne ç›kar.
Neoliberaller her ne pahas›na olursa olsun Keynes
taraftarlar›na dönüflürler. Baflkan Bush'un, Kongre'
de, ekonominin bütün sektörlerine mali yard›m
amaçl› fon isteklerini görmek yetti. Pazar›n mutlak li-
beralizmini kaba bir flekilde sonland›rd›.

Reklam-haber-tüketim aras›ndaki bu denklem,
küreselleflmenin hayati bir denklemidir. Ve sivil top-
lumun çok büyük bir güçle harekete geçirmesi gere-
ken fley, tüketicilerin birli¤idir. Sorumlu tüketim,
"mümkün olan baflka bir dünya"n›n anahtar›d›r. Bu
konu hakk›nda az konufluyoruz ya da çok az konuflu-
yoruz. Tüketici yurttafllar tart›flman›n baflrol oyuncu-
lar› olmal›d›r.

Bu bizi, enformasyon sisteminin yap›sal limitle-
rini göz önünde bulundurmaya yönlendiriyor. Yuka-
r›dan afla¤›ya do¤ru, dikey bir sistem deneniyor. Ha-
ber, gazeteci olarak adland›r›lan s›n›rland›r›lm›fl, bu
görevi icra etmeleri için –neredeyse tekel flartlar›n-

profesyonel yaz› tarz›yla benzeflen k›saltmalar› kul-
lanmaks›z›n çok iyi bir flekilde yaz›lmalar›yla dikkat
çekiyordu. Kendi gazetelerinde problemsiz bir bi-
çimde yazan Churchill ya da Hemingway, günümüz
bas›n›nda çok zor kabul görürdü.

Haber araçlar› önemli ticari flirketlere dönüflür
ve seçkinlikten uzaklaflarak kitleselleflirken, ifllevle-
ri ve karakteristik özellikleri de radikal bir biçimde
de¤iflti. Bu fenomen, kitlesel göçlerin bir kültür po-
tas› oluflturmas› gereken, dünyan›n sahipsiz ve zu-
lüm görmüfllerini kendi vatandafllar›na dönüfltüre-
rek kapsamas› beklenen yeni bir millet sözüne ve
idealine ba¤l›l›k içinde, ortak bir kimli¤e zorland›¤›
Birleflik Devletler'de olufltu.

Birleflik Devletler vatandafll›¤›n› elde etmek için
göç edenler, kökenlerini, tarihlerini ve önceki kimlik-
lerini unutacaklar›na, yeni birer insana dönüflecek-
lerine söz veriyorlar. Kitle iletiflim araçlar› bu ideolo-
jik dönüflümün bir anahtar›d›r.

Birleflik Devletler'de pazardaki baflar›ya yol gös-
teren bir deontoloji ve aktüel gazetecili¤in profesyo-
nel kriterleri geliflmektedir. Mümkün olan en iyi ürü-
nü de¤il, en iyi sat›fl› hedefliyorlar. Orson Welles'in
Yurttafl Kane gibi ölümsüzlefltirdi¤i bas›n›n ünlü is-
mi Randolph Hearst, Küba ile, potan›n retori¤inin
mümkün k›ld›¤› bir savafl bafllatt›. Böylece geçti¤i-
miz yüzy›lda, haber araçlar›n›n patronu olan ailele-
rin bafl›na talih kuflu konmufl oldu.

Norveçli Johan Galtung, "baflar›l› haber" için
onun ticari de¤erini aç›kça gösteren bir de¤erler öl-
çe¤i buldu. Etkileyici, ola¤and›fl›, fevkalade haber-
ler, al›fl›lm›fl bir habere göre çok kolay bir flekilde ge-
çiyor. Tan›nan insanlar, tan›nmayanlardan daha
önemli. Halka yak›n olan, uzak olandan daha çok
okura sahip. Basit olan her fley, zor olandan daha iyi
okunuyor.

"Baflar›l› haber"in de¤erlerini anlamak için Gal-
tung'un bütün ölçe¤ini gözden geçirmeye gerek
yok. Bunlar her genç gazetecilik ö¤rencisinin kafas›-
na eski bir hikâye olan, "bir adam› ›s›ran bir köpek
haber de¤ildir ama bir köpe¤i ›s›ran adam bir haber-
dir" ile sokuluyor. Bu mant›kl› ve makul gibi görüne-
bilir, fakat bu, ulusal ba¤›ms›zl›k ve globalleflme ça-
¤›nda, ulusal konular hakk›ndaki haberin sokaktaki

efsanevi insan›n vicdan kazanmas› için tamam›yla
uygunsuz olaca¤›n› gösteriyor.

George W. Bush'un, ola¤and›fl› bir konu haline
dönüflenler d›fl›nda, geliflmekte olan Güney devlet-
lerinin herhangi bir baflkan›na göre en önemli haber
öznesi oldu¤u anlam›na geliyor. Çünkü, sanayileflen
dünya onlar›, Saddam Hüseyin ya da Kaddafi örne-
¤inde oldu¤u gibi, tek kiflilik tehlike yaratan bireyler
olarak görüyor. 

Büyük güç merkezlerinden uzak olan ülkelerin
sadece do¤al felaketler ve savafllar gibi ola¤and›fl›
olaylarda haber olabilece¤i anlam›na geliyor. Habe-
rin münferit olaylar› ›srarla vurgulamas›, Porto Aleg-
re tart›flmalar›ndaki merkezi sorular› anlamaya izin
vermemesi ve geliflmeleri aç›klamaya ayr›cal›k tan›-
mamas› anlam›na geliyor.

Daha geliflmifl toplumlarda, haber araçlar›n›n
çoklu¤u analitik odaklanmalara da izin veriyor. Fa-
kat bu, bilmeyenin daha az anlad›¤› ve bilenin anla-
mas›n›n geliflti¤i bir merkezileflme çerçevesinde
meydana geliyor.

Haber ve kültürel-politik tart›flman›n fakirli¤i

New York Times, Washington Post ya da Los Ange-
les Times gibi belirli gazetelerin, politik ve kültürel
dergilerin Birleflik Devletler ölçe¤indeki okurlar›,
toplam okurun yüzde 10'unu geçmiyor.

Durum her Avrupa ülkesinde çok de¤iflse de Av-
rupa'daki medya için de bu oran yüzde 20'yi aflm›-
yor. Küresel ölçekte, enformasyon sisteminin yeter-
sizli¤i, Kuzey-Güney kutupsall›¤›n› fliddetlendiriyor.

Uruguay ya da Malezya gazetelerinin okurlar›,
sözgelimi Finlandiya ile ilgili olarak skandallar›n ve
felaketlerin d›fl›nda bir habere ne kadar ulaflabili-
yor? Finlandiya devlet baflkan›n› kimse tan›m›yor.
Talihsiz ‹talya Baflbakan› Berlusconi (ülkesinin en
zengin adam› olmas›ndan dolay› zaten iyi bir haber
kayna¤›), ‹slam›n ikinci s›n›f bir uygarl›k düzeyi oldu-
¤unu beyan etti¤i zaman manfletleri birinci s›radan
iflgal ediyor. Bu konuda en az›ndan flu söylenebilir;
bu s›rad›fl› bir deklarasyondu ve "baflar›l› haber" ge-
reksinimini karfl›lad›¤› da inkâr edilemez.

Sahiplerinin say›s› hâlâ fazla olmas›na ra¤men,
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çerçevesinde ayn› anda, ba¤lant›s›z ve Üçüncü Dün-
ya'n›n profesyonel sesiymifl gibi, bu yeni düzeni ha-
rekete geçirmeye gayret eden Inter Press Service'in
temelleri oluflturuldu. IPS kavramsal tart›flman›n bafl-
rol oyuncusudur ve global tart›flmay› yeni bir (eko-
nomik, sosyal, bilgilendirici) düzene terfi ettiriyor.

Bu ulusal ajanslar›n hemen hemen hepsi kay-
boldu ve onlar›n yoklu¤u, küreselleflmenin ulusal
kimlik ve mekânlarda yol açt›¤› tahribattan daha çok
hissedilmeye bafllad›. ALAI'deki arkadafllar, bu soru
çerçevesinde tart›flmaya bir katk›da bulunacaklar,
böylece ben burada bu çok önemli k›sm› geçebilirim.

Fakat burada yeni bir analiz aflamas› aç›l›yor: Ye-
ni Bir Haber Düzeni hakk›ndaki tart›flma yürütülür-
ken, yeni iletiflim teknolojilerinin geliflimi de isteni-
yor.

"‹letiflim" terimi çok kar›fl›k bir biçimde kullan›l›-
yor. Frans›zlar, gerçekte sadece haber araçlar› olan
gazetelerden, radyo ve televizyon vericilerinden söz
ederken "sosyal iletiflim araçlar›" ifadesini kullan-
makla yanl›fl anlamalar› art›rd›lar.

Gerçekte internet'in ve di¤er yeni teknolojilerin
geliflmesiyle, 1980'li y›llar›n sonundan itibaren kitle-
sel iletiflim araçlar› ça¤›ndan söz edilebilir. Bu zama-
na kadar sadece haberden bahsedebiliyorduk ve
e¤er iletiflimden bahsedecek olursak, bu, yerel böl-
gelerle s›n›rland›r›lm›fl mekanizma ve olgulardan
söz etmek için olurdu.

APC'li arkadafllar, yeni iletiflim teknolojileri te-
mas›n› ve bunun toplumda b›rakt›¤› izi gelifltirecek-
ler, ben burada sadece haber ve iletiflim aras›ndaki
yap›sal farklar› ortaya koymak istiyorum. ‹letiflim,
son derece yatay bir etkileflimken (d›flar› veren ayn›
zamanda içeri alan ya da karfl›l›kl› olarak de¤iflen) ve
de¤erleri ticari mant›¤a dayanm›yorken, haber, da-
ha önce gördü¤ümüz gibi, dikey özelliklere ve esas
itibariyle ticari de¤erlere ve içeriklere sahiptir. 

On binlerce kad›n interneti yatay bir iletiflim sü-
recine kat›lmak ve kendini ifade etmek için kullan›-
yor. Elde ettikleri de¤erler, kat›l›m›, tarafs›zl›¤›, flef-
fafl›¤› ve dayan›flmay› özendiren, sivil toplumun de-
¤erleridir. Bu de¤erler, ayn› zamanda internet arac›-
l›¤›yla bir araya toplanan on binlerce insan›, çevreyi,
insan haklar›n› ya da dayan›flmac› bir küreselleflme-

yi savunmak için harekete geçiriyor. ‹nternet olma-
dan, Porto Alegre mümkün olamazd›. 

Porto Alegre'deki tart›flman›n ince ince yaz›lm›fl
tarihsel çerçevesini özetlemek için, haber ve iletifli-
me dair kavray›fl›n bu çok k›sa zaman içinde gerçek-
leflen radikal de¤iflimini dikkatle incelemeliyiz. 

Bandung zaman olarak çok uzak de¤il, demog-
rafik veriler çerçevesinde bak›ld›¤› zaman iki kufla-
¤›n bile geçmedi¤i söylenebilir.

1955 tart›flmas›, sadece haberden bahsediyor-
du. Birleflik Devletler haber özgürlü¤ü ve objektif
haber hakk›ndaki mitolojileri savunarak, araçlar›n
özel ve ticari mülkiyetleri için mücadelede liderlik
ediyordu.

Komünikasyon teknolojisi (gerçekte telekomü-
nikasyon), devletin elindeki tehdit edici bir unsur
olarak görülüyordu. T›pk› George Orwell'in roman›
1984'teki yönetici Hermano Mayor'un (bugünkü kö-
tü tercüme yüzünden Gran Hermano diye adland›r›l›-
yor) her vatandafl›n özel hayat›na müdahale etme-
sindeki gibi. 

Günümüzde Bill Gates'in gücü, Baflkan Bush'un
gücünden daha korkutucudur, en az›ndan haber ala-
n›nda. Pazar, vatandafllar›n hayat›na devletten daha
çok, s›n›rs›zca müdahale ediyor. Haber ve iletiflim
hakk›ndaki uluslararas› tart›flma b›rak›ld›; özgürlük
ve haber düflman› gibi sald›r›ya aç›k bir tema olma-
s›ndan dolay› hiçbir devlet bu konuyu yeniden aç-
maya cesaret edemiyor.

Uluslararas› Yeni Enformasyon Düzeni (NOI)
kavram›, Ronald Reagan ve Margaret Thatcher'›n ik-
tidara gelmeleriyle UNESCO taraf›ndan resmi bir bi-
çimde reddedildi. NOI, geliflmekte olan ülkelerin da-
ha kat›l›mc›, dengeli bir üretim ve mübadele siste-
miyle uluslararas› yeni bir ekonomik düzen kurma
ça¤r›lar›n›n uzant›s›yd›. 

Güney, endüstriyel üretiminin en az›ndan %20'
siyle dünya ekonomisine kat›lmak istiyordu. NOI,
dünya haberinin %93'ünü kontrol eden ulusafl›r›
ajanslar›n içinde oldu¤u bir dünyada, daha dengeli
bir haber ak›fl›n›n ça¤r›s›yd›.

Ulusal geliflmede ilerlemek için kilit unsurmufl
gibi her ülkenin kendine ait özel bir haber ve iletiflim
politikas› oldu¤u düflünülüyordu.

da– s›kl›kla kanun taraf›ndan korunan bir grup insan
taraf›ndan yay›mlan›yor. Onlar›n mesajlar› de¤iflik
yollarla mümkün oldu¤u kadar çok al›c›ya ulafl›yor.

Kat›l›m kapasitesi ve al›c›lar›n cevab› çok s›n›r-
land›r›lm›flt›r: öyle s›n›rl›d›r ki, yay›n yönetmenine
mektup yazmak, bir gazetenin sat›n al›nmas›n› dur-
durmak ya da baflka vericiye yönelmek. ‹zleyici öl-
çümleri enformasyon içeri¤ini sorgulam›yor, sadece
pazar bölgelerinde, halk›n tercihlerini belirleyen bi-
reysel gerekçeleri araflt›r›yor.

Bu yukar›dan afla¤›ya yap›lanm›fl sistem güç ve
hâkimiyet amac›yla çok olumsuz bir flekilde kullan›l-
d›. Demokratik olmayan ya da s›n›rl› bir kat›l›ma da-
yanan hükümetler, enformasyon ve haber araçlar›n›
kontrol ediyorlar. Bu araçlar s›k s›k politik ve ekono-
mik ç›kar gruplar›n›n ç›karlar›n›n ifade arac›na dönü-
flüyor. Kuzey-Güney iliflkilerinde, enformasyon sis-
temi ayn› zamanda hâkimiyeti sa¤lamlaflt›r›yor. Bu
durum ulusafl›r› ajanslar›n hâkimiyetinde basitçe
görülmektedir. Bunlar›n üçü, Associated Press, Reu-
ters ve Agence France Press, uluslararas› haber ak›-
fl›n›n %70'inden fazlas›n› da¤›t›yor (dördüncü büyük
ajans, sektördeki kat› rekabetten dolay› hemen he-
men kaybolmaya yüz tutmufl United Press Interna-
tional'd›r). Yine de haber özgürlü¤üyle iliflkili mito-
loji hâlâ çok güçlüdür.

Associated Press, kazanc›n›n %94'ünü karfl›la-
yan iç pazar, yani haber özgürlü¤ünün devletin ele-
mesinden geçmesini destekleyen Birleflik Devletler
sayesinde ayakta kal›yor. AP'nin uluslararas› a¤› Bir-
leflik Devletler'in taleplerini tatmin etmeyi hedefli-
yor ve kazanc›n sadece %6's›na katk›da bulunuyor.

Bu modeli aflmaya çal›flan herhangi bir deneme,
basit bir gerçekle karfl›laflacakt›r: Kendi haberini di-
¤er ülkelere satmay› çok zor k›lan kültürel niteliklere
ba¤l› olarak, –ulusal ajans› hemen hemen yaln›zca iç
pazardaki kâr taraf›ndan yönlendirilen Japonya ha-
riç– hiçbir ülke eflde¤er güçte ulusal bir pazara sahip
de¤ildir.

Daha sonra, devlet müdahalesi olmadan, pazar-
da baflar› elde etmek için, Bat› modelini savunan
Reuters geliyor. Fakat bütçesinin neredeyse %20'si
karfl›lan›yor ve kârlar›n›n sadece %4'ü gazetecilikle
ilgili aktivitelerden geliyor. Tahsil edilen paran›n bü-

yüklü¤ü mali durum ve borsa bilgilerinin di¤er firma-
lara sat›fl›nda ortaya ç›k›yor. Onun modeli de taklit
edilemeyece¤e benziyor. Reuters, bu sektörde teke-
li hemen hemen ele geçirmifltir.

Son olarak, haber sistemi hakk›ndaki tart›flma-
larda önceki ikisinden sonra gelen, bütçesinin
%60'›ndan fazlas›n› Frans›z hükümetinin ödedi¤i
Agence France Press geliyor. Bu, geliflen dünyan›n
taklit etmesi gereken model midir? Afrika'n›n, As-
ya'n›n ve Güney Amerika'n›n devlet deste¤i alan ve
pazarda kâr elde edemedikleri için profesyonel ol-
mamakla suçlanan, hemen hemen bütün ajanslar›,
bunun tersini savundular.

Fakat, ‹spanyol EFE, ‹talyan ANSA ve Alman DPA,
ulusal pazarlar›, küresel bir a¤› finanse etmek için
yeterli büyüklü¤e sahip olmad›klar› halde, devletle
sözleflmeleri olmas› sayesinde uluslararas› mevcu-
diyete sahiptirler.

Bu envanterde, yeni global haber kanallar›n›,
global televizyonun bir araya getirilmifl büyük zincir-
lerini göz önüne almam›z gerekiyor.

Bütün bu özlü/k›sa tarihsel gezinin bizim tart›fl-
mam›zla göründü¤ünden daha çok ilgisi vard›r. Por-
to Alegre'ye kat›lacak olanlar›n büyük bir ço¤unlu-
¤u, Güney'in 70'li y›llarda uluslararas› haber siste-
mini demokratiklefltirmek için büyük bir güç sarf et-
ti¤ini bilmiyor.

Her fley 1955'te, "ba¤lant›s›zlar" grubunun,
Bandung'da "Conferencia de Solidaridad Afro-Asiá-
tica" toplant›s›nda ilk kez bir araya geldikleri zaman
bafllad›. 1961'de temeller at›ld› ve 77'liler grubu ta-
raf›ndan 1964'te yarat›ld›: Geliflmekte olan ülkeleri
Birleflmifl Milletler örgütünün çerçevesinde toplad›
ve bugün 138 kat›l›mc›s› oldu¤undan söz ediliyor.

Bandung d›fl›nda, daha dengeli bir ulusal haber
sistemi olas›l›¤› konuflulmaya baflland›. 1973'te, bir
Haber Havuzunda, üye devletlerin birço¤unda olufl-
maya bafllayan ajanslar›n eklemlenmesi fikri ortaya
at›ld›.

Geliflmekte olan hemen hemen her ülke, özel
haber ve kültür politikalar›yla, haber ajanslar›n›n,
radyo ve televizyon vericilerinin oluflturulmas› çaba-
s›na kat›ld›lar. Amaç, haber ve iletiflimde uluslarara-
s› yeni bir düzen kurmakt›. 1964'te ve bu ilerleme
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Bu tart›flman›n sonuçlar›n›n, daha iyi bir dünya-
n›n gerekli oldu¤una vicdan›m›z› zorlad›¤›na ikna ol-
dum. Bu alanda, bir kez daha görülüyor ki, iletiflimin
haberden çok daha farkl› bir yönü vard›r.

Haber araçlar›, ak›ls›z bir Avrupa ve solgun bir Ja-
ponya ile Bush ve Blair efendilerin etkinliklerine
konsantre olduklar› s›rada, internet kolektif bir bi-
çimde düflünmek ve savafl›n daha ötesine bakmak
isteyen insanlar›n mesajlar›yla doluyor.

Geçen yüzy›l›n son on y›l›, NOI hakk›ndaki bir tar-
t›flmayla geçti ve bugün hükümetler taraf›ndan de¤il
pazar taraf›ndan oluflturulan baflka yeni bir haber ve
iletiflim düzeninin dikilifline tan›k oluyoruz. Bu yeni
ve deklare edilmemifl düzen, küreselleflmenin dün-
yas›ndaki her fleyde oldu¤u gibi, ekonomik de¤erle-
rinden dolay› onaylan›yor.

Time-Warner ve America On Line'›n (AOL) birlefl-
mesinin o zamana kadar ayr› olan fleyleri birlefltirdi-
¤ini bir kez daha hat›rlatmak istiyoruz.

AOL gelenekçi, tarafs›z yay›nlanan içeriklerle ya-
banc› telekomünikasyonlar›n dünyas›n› temsil edi-
yordu. Londra ve Manchester aras›nda telgraf kulla-
n›lmaya bafllad›¤› zaman, Times flöyle bir fliir yay›m-
lad›: "Hatt›n bir ucundan öbür ucuna mesaj ulafl-
t› / Ne daha iyi / ne daha kötü / Tam olarak ayn›s›."

AOL'un Time-Warner'la birleflmesi mesaj› ve
hatt› sadece tek bir fley yapt›. Fakat ne tür mesaj?
Ulusafl›r› kültür sisteminin mesaj›, Birleflik Devlet-
ler'den do¤an küreselleflmifl mekanizmalar›n sesi,
farkl› gerçeklerin ve kültürlerin sesi de¤il.

Birleflmenin mant›¤›, daha iyi bir üretim de¤il,
harcamalar› azaltmak ve kazanc› maksimuma ç›kart-
makt›. Bu, imalat dünyas›ndan çok spekülasyon
dünyas›ndan gelen bir mant›kt›. Yeni Ekonominin
özelliklerinden biri, üretken yat›r›mlara göre, mali
yat›r›mlarla çok daha fazla ve h›zl› kazanç elde edil-
di¤ini deklare etmekti. Bu, dünyan›n en zengin
adamlar›n›n say›ca artmas› ve bugün fabrika, fidan-
l›k ya da d›fl ticaret flirketlerinin sahipli¤ini b›raka-
rak, Yeni Potansiyel Ekonomi'nin flirketlerine sahip
olmalar›na neden olan mant›kt›r.

‹talya'da, "Punto Com" Tiscali flirketi, spekülas-
yon balonlar›n›n patlamas› sayesinde, yüzy›ll›k Fi-
at'tan bile daha fazla de¤ere sahip oldu. Do¤ru za-

manda, Tiscali'nin hissedarlar›, Haiti'dekine denk
bir zenginlik elde ettiler. Microsoft'un pazar de¤eri,
‹spanya'n›n brüt iç üretimiyle eflit dereceye geldi.
Büyük ulusafl›r› flirketlerin yöneticileri, Wall Street
krizine ra¤men, flirketlerinin de¤erlerinden ba¤›m-
s›z olarak, kazançlar›n› art›rd›lar.

Yetifltirilmekte olan bu yeni düzende dikkat et-
memiz gereken bir konu var: ‹nsano¤lu nerede?
UNESCO'daki Kuzey hükümetleri taraf›ndan destek-
lenen büyük haber araçlar›n›n sahipleri ve Güney'in
hükümetleri aras›ndaki tart›flmada ben yoktum. 

Fakat sahnede önemli bir yenilik var: insanlar.
Sivil toplum, bu sefer, yeni düzenin bir parças›-

d›r. fiebekeleri ittifaklar ve politik olaylar iflletiyor,
ulusal ve uluslararas› ajanslar da büyüyen bir a¤›rl›-
¤a sahip oldu. ‹nternet ve yeni teknolojiler olmadan
bu mümkün olamazd›.

fiüphesiz internet eriflim ve geliflim eflitsizli¤i
yüzünden, insanl›¤›n yar›s›na ulaflam›yor. Fakat yeni
teknolojiler ilk defa, yüz binlerce insan›n iletiflimde-
ki bask›n›na izin veriyor. Bu bask›n hâlâ çok farkl›.
Afrika, Avrupa'daki internet kullan›c›lar›n›n %27,79'
una karfl›l›k, internet kullan›c›lar›n›n %0,76's›na sa-
hip. Ortado¤u %0,59'unu ve Latin Amerika, Birleflik
Devletler, Kanada ve Japonya'n›n %41,05'ine karfl›-
l›k, %4,04'ünü kaps›yor. Bu, 130 milyon çocuktan,
toplamda %21'i, okula gitmiyor ve dünyada bugün,
2 milyon insana elektrik ulaflm›yor. Gezegendeki 6
milyon yaflayandan %33'üne elektrik hiç ulaflm›yor
ve di¤er %33'üne sadece ara s›ra ulafl›yor. Son ola-
rak, dünya nüfusunun %12'sini bar›nd›ran Afrika,
dünyada var olan telefon hatlar›n›n sadece %2'sine
sahip. New York flehrindekilerden bile az...

Daha önce sözü edilen tüm k›s›tlamalara ra¤-
men internetin gelmesi, her flekilde, tüm sivil top-
lum örgütlerinin ilk etapta, internete girmeyi dene-
meleri anlam›na geliyor.

1995'te Pekin'de Dördüncü Dünya Kad›n Konfe-
rans› oldu¤unda, konferanstaki Afrikal› kad›nlar, di-
¤er bölgelerdeki kardeflleriyle büyük bir mücadele-
ye kat›ld›lar ve az zamanda konferans› ele geçirmeyi
baflard›lar. Baflka bir deyiflle internet, basit bir dille
söylemek gerekirse, her flekilde toplumda aktif ol-
mak isteyenlerin arac› haline geldi.

Bu dönem, haberin uluslararas› ak›fl›n›n tama-
m›yla dengesiz, bölünmüfl ve ulusal perspektifler-
den uzaklaflt›r›lm›fl oldu¤unu gösteren iletiflim arafl-
t›rmac›lar› için görkemli bir dönem oldu.

Günümüzde ise hemen hemen hiçbir ülke ulusal
bir haber ve iletiflim politikas› kurmak için ciddi çaba
sarf etmiyor. Ulusal kimlikten bahsetmek moda de-
¤il. Uluslararas› topluluk, pazar›n bütünleflmesi ve
dolay›s›yla kimliklerin türdeflleflmesi etraf›nda mer-
kezileflti. Haber toplumu, ulusal ve bölgesel strateji-
lerin parças› olmak için, zorunlu olarak, pazar›n ini-
siyatifine b›rak›ld›. 

Washington mutabakat› olarak adland›r›lan fley,
Uluslararas› Para Fonu ve Dünya Bankas› taraf›ndan
teflvik edilen yap›sal uzlaflma politikas›na dayan›-
yor. Ekonomik neoliberalizmin bütün stratejileri,
ulusal birleflmeye de¤il ama uluslararas› yat›r›mla-
r›n baflar›s›na yön veriyor.

Haber toplumu da bu uzlaflma politikalar›n›n
içinde, k›dem s›ras›na uygun olarak yerini ald›. fiim-
di telekomünikasyon flirketlerinin özellefltirilmesi-
nin ve daha genel olarak "birleflme" ça¤r›s›n›n için-
den geçiyor.

"Geliflme" konsepti de küreselleflmenin yeni
paradigmas› öyle gerektirdi¤i için demode oldu. Te-
oride, bu iki olgunun birbiriyle çeliflmesi için bir se-
bep yok ama pratikte uzlaflam›yorlar, çünkü z›t de-
¤erlere sahip sistemleri temsil ediyorlar.

‹lerleme paradigmas› demokratik de¤erlere da-
yanan bir arzuydu ve bu de¤erler esas itibariyle, ta-
rafs›zl›k, sosyal adalet, kat›l›m, dayan›flma ve de-
mokrasiydi. Neoliberal küreselleflme, baflka de¤er-
lerin tafl›y›c›s›d›r: yeterlilik, rekabet, belki fleffafl›k
(hükümetlerden talep edilen) ve serbest pazar.

Serbest pazar bir mekanizma de¤il, bir de¤erdir. 
Eski de¤erlerin yenileriyle birlefltirilebilece¤i de

hiçbir zaman derinlemesine tart›fl›lmad›.
Neoliberal küreselleflmenin paradigmas›n›n te-

orileri bafllang›çta zaferci ve kurucu bir tarz benim-
sediler. Yat›r›mlar üzerindeki çoktarafl› anlaflman›n
baflar›s›zl›¤› ve Seattle patlamas›n›n ard›ndan daha
ihtiyatl› oldular.

Seçkinlerin, Sanayi ‹htilalinin kârlar›n›n yeniden
da¤›t›m›n› tart›flmay› uygun görmelerinde oldu¤u gi-

bi, bugün sosyal de¤erlere ve küreselleflmenin daha
hakkaniyetli bir geliflme flekline dair bir tart›flmaya
hevesli olmak mümkün.

Bu tart›flman›n meydana gelmesi için Marx ve
Engels gibi isimlerin var olmalar› gerekiyordu. On
binlerce erkek ve kad›n, hayatlar›n› çal›flanlar›n sen-
dikalaflma haklar› için, di¤er ifade ve kat›l›m araçla-
r›na ulaflmak için kaybettiler. Dilerim tarih bir daha
tekerrür etmez ve sadece adil oldu¤u için de¤il, ayn›
zamanda uluslararas› birlik için savunulabilir tek yo-
lu oluflturdu¤u için, dayan›flma içinde küreselleflme
kavram›n›n (neoliberal küreselleflmenin z›tt›) kabu-
lü, bu kadar kurban vermeyi gerektirmez.

‹kiz Kuleler'e ve Pentagon'a yap›lan sald›r›lar
tart›flmaya yeni bir boyut kazand›rd›. Birleflik Devlet-
ler'e özgü tek kutuplu gücün s›n›rlar› hiç olmad›¤›
kadar aç›kt›. fiu anda ise eski bir olgunun yeni ve da-
ha aç›k bir etab›nday›z: politik amaçlar için haber
sisteminin manipülasyonu. Amerikan hükümetinin
Voice Of America'dan, Usame Bin Ladin'in bir röpor-
taj›n› yay›mlamamas›n› istemesi flüphesiz önemli-
dir, çünkü muhaliflere mahal vermemek gerekir. Da-
ha sonra ise, medyan›n düflman›n beyanat›n› hiçbir
zaman yay›mlamamas› iste¤i, McCarthy y›llar›na dö-
nüflü sa¤lad›. Arap El Cezire televizyon istasyonunu
Bin Ladin'le ba¤daflt›ran ve profesyonellikten uzak
olan büyük kampanyadan sonra, Birleflik Devlet-
ler'in tüm liderlerinin flu anda bu kanalda özel röpor-
tajlara s›rayla ç›kmalar› oldukça trajiktir ve yeni yeni,
haber özgürlü¤ünün de¤il, gazetecilerin özgürlü¤ü-
nün söz konusu oldu¤u büyük bir sorun ortaya ç›k›-
yor; bir gazetecinin Bush'un sald›r›lardan sonra ne-
den derhal Washington'a dönmedi¤ini ve neden he-
men hemen bir günü bofla harcad›¤›n› sorma cesare-
tini gösterdi¤i zaman çok fliddetli bir terör kampan-
yas› oldu. Gazeteciler, genellikle böyle durumlarda
bafllar›n› öne e¤iyorlar ve bir daha kald›rmak için f›r-
t›nan›n durulmas›n› bekliyorlar.

Tek kutuplu dünya, uluslararas› dengelerin yok-
lu¤unu içeriyor fakat onun gizlenemez adaletsizli¤i
terörizm mahsulünün tuzu biberi oluyor. Afganlara
birçok bomba ya¤d›rabilmek için beraberinde at›lan
az miktarda yiyecek, bunun vicdan›n› oluflturmaya
bafll›yor.
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JOHN D. H. DOWNING 

Ba¤›ms›z Toplumsal
Hareket Medyas›:
Kazan›mlar ve Konumlar

Girifl: Baz› tan›mlar

Sunumuma, "demokrasi" ve "toplumsal hareket
medyas›" terimlerini tan›mlamaya yard›mc› olacak
baz› yorumlarla bafllamak istiyorum. Daha sonra da,
alternatif, ba¤›ms›z ve grassroots* medyayla ilgili
befl temel gözlemimden bahsedece¤im. Ve sunumu-
mu, küresel Indymedia a¤›yla ilgili bir tart›flmayla
sonland›raca¤›m. 

Demokrasi, birden fazla anlam› olan bir kelime-
dir. Demokrasi kavram›, trajik bir flekilde, son za-
manlarda, demokrasinin bir numaral› ihracat› –özel-
likle de Irak'a– oldu¤unu savunan Amerika Birleflik
Devletleri yönetimi ve ifl dünyas› taraf›ndan lekelen-
di ve lekelenmeye de devam ediyor. Bölgede, öngö-
rülebilir bir gelece¤e kadar askeri varl›klar›n› sür-
dürmelerini sa¤layacak bir iç savafl ç›kard›lar. fiimdi
de, iç savafl devam etti¤i sürece bölgeden ayr›lma-
n›n hem sorumsuzluk, hem de ABD yönetiminin asil
davas› için orada hayat›n› kaybetmifl olan Amerikan
askerlerine karfl› haks›zl›k olaca¤›n› öne sürüyorlar. 

Amerikal› oldu¤um için, flunu en bafltan söyle-
mek zorunda hissediyorum kendimi: Demokrasinin
anlam› her ne olursa olsun, bence bu olamaz. De-
mokrasi ihraç edilemez, çünkü yaln›zca Amerika'ya
özgü bir de¤er de¤ildir ve do¤rusu, halk›n bu kadar
küçük bir bölümünün oy kulland›¤› ve sadece iki bü-
yük partinin iktidar için yar›flt›¤› Amerika'daki versi-

Bu insanlar, bu ikisi aras›ndaki iliflkiyi unutma-
mak gerekse de, haberin bozulan dünyas›ndan çok
iletiflim dünyas›na aitler. Onlar, dayan›flma içindeki
bir küreselleflme isteyen kiflilerdir ve ulusal kimlik-
lerin yerel kültürlere, iletiflim politikalar›n›n UNES-

CO'nun müzakeresinin eski çerçevesine üstün gel-
mesinin önemine inan›yorlar.

Bu insanlar, sanayileflmifl dünya ve fakir ülkeler-
de yaflayan insanlar›n eflit kat›l›m›yla, çevresel so-
runlar›, insan haklar›yla ilgili sorunlar›, ticaretteki
tarz ve tarafs›zl›kla ilgili sorunlar› küresellefltirerek
Kuzey-Güney bölünmesinin genifl bir biçimde üste-
sinden geldi.

‹nsanlar her defas›nda biraz daha faal oluyor ve
de¤iflime fliddetli arzu duyanlar›n temsilcileri gibi,
yasall›¤› kaybetme tehlikesi yaratan politik kurulufl-

lar› terk ederek, kendi özel kat›l›m sistemlerini ta-
sarl›yorlar.

Bandung'dan internete kadar, haber ve iletiflim
için yap›lan mücadelelerin anafikrinin, insan›n de¤e-
riyle ilgili oldu¤unu düflünüyorum. Sözü dünün ta-
n›klar›na ve bugünün aktörlerine vermeliyiz. Günü-
müzde, kendisini esas olarak yeni teknolojilerin et-
kisini araflt›rmaya adayan iletiflim araflt›rmac›lar›,
daha iyi bir dünya için mücadele edenler aras›ndaki
iletiflim esas›na dayanan bir teklif haz›rlamak için
halkla ittifaklar›n› yenilemeliler.

Porto Alegre'nin davet mektubunda dendi¤i gi-
bi, daha iyi bir dünya mümkün ve bunun anahtarla-
r›ndan biri de demokratik, kat›l›mc›, içerik ve kimlik
çeflitlili¤i bak›m›ndan zengin, fakat ortak de¤erlere
dayanan bir iletiflimdir.
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* Grassroots sözcü¤ünü Türkçede en iyi ifade edecek bir
sözcükle karfl›laman›n çok güç olmas› nedeniyle bu sözcük ki-
tapta ‹ngilizce olarak b›rak›ld›. Sözcük, anlam olarak tabandan
gelen, halktan köklenen ve halka yak›n gibi bir karfl›l›¤a sahip-
tir. Grassroots media'n›n Türkçede "halka yak›n medya" ola-
rak kullan›ld›¤› durumlara rastlan›lm›flt›r. –e.n.

Southern Illinois Üniversitesi'nde uluslararas› iletiflim
profesörü. Ayn› zamanda yurttafl gazetecili¤i ve
alternatif medyan›n güçlenmesini hedefleyen 48
ülkeden 500 akademisyen ve aktivisti bir araya
getiren OurMedia'n›n kurucusu. ‹ngiltere'de do¤an ve
doktoras›n› London School of Economics'ten alan
Downing'in akademik ilgisi kültür ve iletiflim,
küreselleflme, alternatif medya ve sosyal hareketler,
1917 sonras› Rus medyas›, Üçüncü Dünya politik
sinemas›, medya ve ›rkç›l›k üzerine yo¤unlafl›yor. 
Bu konular hakk›nda yaklafl›k on kitab› ve birçok
makalesi bulunan Downing, Gazette, Discourse and
Society, Javnost gibi dergilerin de dan›flma kurulunda
yer al›yor.



medyas›" Bat› Avrupa'da popüler bir terim. Ancak
"toplum" kelimesinin belirsizli¤i ve de anlam itiba-
riyle s›kl›kla, "birbiriyle ahenk içinde yaflayan, s›cak,
s›n›fsal veya cinsiyet ay›r›m› içermeyen insanlar top-
lulu¤u"nu ça¤r›flt›rmas› baz› sorunlar yarat›yor. Bu-
rada "toplumsal hareket medyas›" tan›m›n› analitik
bir tan›m olarak kullan›yorum. – Türkiye'de medya-
daki sansüre ve medyan›n ticari hâkimiyetine karfl›
yürütülen siyasi mücadelede kullan›lan bir terim
olarak de¤il. Baflka bir deyiflle, ba¤›ms›z medyan›n
sosyal ve siyasi matrisi.

Ba¤›ms›z/toplumsal hareket medyas› üzerine
befl gözlem 

fiimdi, güçlü demokrasilerin bir unsuru olarak güçlü
bir medya yaratmak için seçeneklerimizin ne oldu-
¤unu anlamaya çal›fl›rken karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
baz› konular üzerine yorum yapaca¤›m – lütfen dik-
kat edin, "demokrasiler" diyorum; yani ço¤ul ola-
rak! S›ras›yla bu konular flunlard›r: (a) ana görüflü
temsil eden medyay› düzeltmek için bafllat›lan hare-
ketler ve toplumsal hareket medyas› aras›ndaki ilifl-
ki; (b) enformasyon ve hayal gücü aras›ndaki iliflki;
(c) internet ve cep telefonu kullanarak harekete ge-
çirme taktikleri ve toplumsal hareket medyas› ara-
s›ndaki iliflki; (d) bilim ve teknolojiyi sevdirmenin
merkeziyeti; ve (e) ölçek konusu. 

(a) Medya reformu ve hareket medyas›: Amac›
medya sektöründeki baz› uygulamalar› ve baz› hü-
kümet politikalar›n› denetlemek ve mümkünse de-
¤ifltirmek olan, yerel aktivizme verilen isimdir bu.
Tayvan, Tayland ve Filipinler gibi baz› ülkelerde de
benzeri hareketler görülmektedir. Bu tarz aktivizmin
önde gelen mücadelecileri aras›nda, genelde, med-
ya sahipleri taraf›ndan empoze edilmifl k›s›tlamalar
ve çarp›tmalar nedeniyle mesleklerine yabanc›lafl-
m›fl deneyimli gazeteciler vard›r. 

Amerika'daki ilk ulusal medya reformu konfe-
rans›, 2004 y›l›nda Madison'daki Wisconsin Üniver-
sitesi'nde yap›ld›. Konferansa bin sekiz yüz kifli ka-
t›ld›. ‹kincisi, May›s 2005'te Missouri St. Louis'de
yap›ld› ve buna iki binin üzerinde insan kat›ld›.
Üçüncüsünün ise, 2007 y›l›n›n Ocak ay› ortalar›nda

Tennessee Memphis'te yap›lmas› planlan›yor. Buna
daha fazla insan›n kat›lmas› bekleniyor.3

Bu hareketin gücü, bir bak›ma, 2003 y›l›nda Phi-
ladelphia'daki Federal Yüksek Mahkeme'nin 3. Da-
iresi'nin "Prometheus" Karar›'ndan4 gelmektedir.
1998 y›l›nda kurulan Prometheus Radyo Projesi, fle-
hirdeki küçük bir FM radyo aktivist örgütüydü. Bu ör-
güt, kendisini, medya iletiflimini tüm topluluklar için
elde edilebilir ve eriflilebilir yapmaya adam›flt›. Bu
ba¤lamda, bu örgüt, medya sahipli¤inin belli kifli ve
flirketlerde yo¤unlaflmas› e¤ilimine de kuflkuyla
yaklafl›yordu. 2003 y›l›nda Federal ‹letiflim Komisyo-
nu (FCC), medya sahipli¤indeki yo¤unlaflma üzerin-
deki k›s›tlamalar› biraz daha gevfletince, Medya Eri-
flim Projesi (bir di¤er kâr amaçl› olmayan oluflum) ta-
raf›ndan desteklenen Proje, Komisyon'un karar›n›
temyiz etti. Komisyon'un befl üyesinden iki tanesi de
bu karara tamamen karfl›yd› ve bu konunun Ameri-
ka'da aç›kça tart›fl›lmas›n› sa¤lamak için Özgür Ba-
s›n (Free Press) grubu da dahil olmak üzere, grassro-
ots gruplarla yak›n bir çal›flma içine girdi. K›s›tlama-
lar›n gevfletilmesine karfl› büyük bir enerji sarf edil-
di, konu internet üzerinden halka duyuruldu ve lobi
faaliyetleri yap›ld›. Baz› Kongre üyeleri de konuya
e¤ildi. 

Mahkeme, en az›ndan belli esaslarda, FCC ço-
¤unlu¤unun aleyhine karar verdi. Davan›n nas›l so-
nuçlanaca¤› henüz belli de¤il, çünkü FCC ço¤unlu¤u,
karar›n Washington DC Yüksek Mahkemesi taraf›n-
dan yeniden gözden geçirilmesi için u¤rafl›yor. Bura-
dan ç›kacak karar›n kendi lehine olaca¤›n› düflünü-
yor. Yine de bu örnek, medya reformu konusunun,
toplumun ilgisini bu boyutta çekti¤i ilk örnek-
tir. Mahkemede elde edilen kazan›m da, hiç flüphe-
siz, medya reformu aktivistlerini k›sa vadede çok ce-
saretlendirdi. 

Medya reformu hareketi, medya sahipli¤indeki
yo¤unlaflma konusunun yan› s›ra, internetteki ilerle-
menin bir sonraki aflamas›na iliflkin olan, internet

yonu en az di¤er versiyonlar› kadar defoludur.
Benim oyum, yirmi y›l önce Benjamin Barber'in

(1984), sayg›de¤er J. Edgar Hoover, Dick Cheney ve
Kenan Evren'in içinde dans etmek isteyecekleri
"güçlü (otoriter) devlet" kavram›na karfl› ortaya att›-
¤› "güçlü demokrasi" kavram›nad›r. Resmi demok-
ratik prosedürler, güçlü, yani halk›n ihtiyaçlar›na ce-
vap verebilen bir demokrasiyi olanakl› k›lmakta sa-
dece bir yere kadar baflar›l› olabilir. Her zaman için
bir flekilde defolu olsalar da, demokratik prosedür-
lerin önemini asla küçümsemiyorum. Yönetim, üze-
rinde mutab›k kal›nm›fl belli kurallarla yürümelidir.
Ama, geleneksel siyasi partilerdeki bozulma ve bir-
çok ülkede iflçi sendikalar›n›n say›s›n›n azalmas›, bi-
ze toplumsal hareketleri, yap›c› de¤iflikli¤in bir arac›
olarak ve sadece bir slogandan ibaret olmayan iflle-
yen bir demokrasinin ifadesi olarak, her zamankin-
den daha fazla iflaret ediyor. 

Biz tabii ki gerçek bir dünyada, derinlemesine
kusurlu bir dünyada yafl›yoruz. Toplumsal hareket-
lerin büyülü hiçbir taraf› yoktur. Geliflimleri de oto-
matik de¤ildir. Nazizm bir toplumsal hareket olarak
bafllad›. ‹ran'daki rejimin 1979 y›l›ndan beri benim-
semifl oldu¤u ‹slam›n gerici versiyonu da toplumsal
bir hareket olarak bafllad›. fiu anda ABD'nin baz› yer-
lerinde kay›td›fl› iflçileri tüm haklardan mahrum et-
meyi savunan hareketler var; sadece eyalet yasalar›
de¤il. Bununla beraber Burma'dan Bolivya'ya, ‹ran'-
dan ‹srail'e, küresel toplumsal adalet hareketleri,
çevreci hareketler, feminist hareketler, iflçi hareket-
leri, sivil haklar ve insan haklar›n› savunan hareket-
ler –zay›f veya güçlü– demokratik küresel bir güce
en yak›n olan fleylerdir. Evet, aralar›nda ayr›l›klar
var, düzensizlik ve yenilgi var. Buras› Dünya, Merkür
de¤il. Ama arad›¤›m›z demokrasinin tafllaflm›fl resmi
versiyonu de¤il, gerçekten var olan bir demokrasi
ise, toplumsal hareketler d›fl›nda nereye bakabiliriz
bilmiyorum. 

Do¤al olarak geleneksel siyasi partiler, iflçi sen-
dikalar›, yerel ve ulusal hükümet, uluslararas› olu-
flumlar ve di¤er organizasyonlar içinde, hareket-
odakl› gruplar veya flah›slar vard›r. Bu gruplar veya
kiflilerin yard›m› dokunabilir, hatta hayati önemde
bir rol oynayabilirler. Manicheist* bir iyi-kötü pozi-

yonundan bahsetmiyorum. Ancak ilerici toplumsal
hareketlerin ba¤›ms›z enerjisi ve giriflimcili¤i konu-
nun özünü meydana getirir (bu, gerici toplumsal ha-
reketler için de ayn›d›r). 

Toplumsal hareketler afl›r› derecede karmafl›k
fenomenlerdir ve toplumsal hareketler üzerine ge-
nifl bir araflt›rma literatürü vard›r. Ancak bu raporda
bunlara de¤inecek kadar yerim yok.1

Var olan çal›flmama (Downing, 2001) paralel ola-
rak, toplumsal hareket medyas›n› çok daha basit fle-
kilde tan›mlayabilirim: Bunun için "geniflleyen" bir
tan›m›m var. Duvar yaz›lar›, danslar, siyasi f›kralar,
sokak tiyatrolar›, popüler flark›lar gibi en basit ya da
en ucuz tekniklerden bafllayarak, video ve internet
gibi teknolojik olarak komplike formatlar› kapsayan
bir tan›m. Baflka bir deyiflle, "medya"y›, sadece ba-
s›n-yay›n ve sinemaya indirgeyen bir tan›mlama ve-
ya sanat ve medya aras›nda yapay bir ay›r›m hiç ba-
na göre de¤il.2

Medyay› kategorize etmek için kullan›lacak en
iyi terimin hangisi oldu¤u, içinde bulunulan siyasi
duruma veya siyasi ana göre de¤iflebilir. ‹stan-
bul'daki bu forumun yap›ld›¤› anda, "Ba¤›ms›z Med-
ya" terimi, en uygun terim olarak görüldü ve kulla-
n›ld›. Bu terimi flu anda ABD'de kullanmak daha zor
olurdu, çünkü orada Fox News gibi büyük kapitalist
medya flirketleri kendilerini "ba¤›ms›z" olarak ad-
land›r›yorlar. "Ba¤›ms›z" tan›m›, sadece, sahipleri-
nin hükümet olmad›¤› anlam›na geliyor (ancak Ame-
rikan hükümetinin Irak'taki savafl›n› gönüllü olarak
desteklemekten mutluluk duyuyorlar). "Toplum
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* ‹yi ve kötünün ayr› ayr› var oldu¤unu savunan ve arala-
r›nda kesin bir ayr›m yapan dinsel inanç. –ç.n.

1. Medya ve toplumsal hareketlerle ilgili analizlerimle ilgi-
lenenlere, küresel anti-apertheid hareketlerinde medya konu-
lu yaz›m› öneririm. "Global Activist Media and Civil Society:
The Anti-Apartheid Movement, Falun Gong, and Hindutva."
(Downing, 2005).

2. 2000'den bu yana toplumsal hareket medyas› üzerine
yap›lan araflt›rma literatürü h›zla geniflliyor. Afla¤›da belirtilen
di¤er kaynaklar yan›nda, örne¤in bkz. Gumucio Dagron, 2001;
Granjon, 2001; Atton, 2001 & 2005; Meikle, 2002; Couldry ve
Curran, 2003; Opel ve Pompper, 2003; Geerts ve di¤., 2004; Vi-
telli ve Rodríguez Esperón, 2004; O'Connor, 2004; Van De
Donk ve di¤., 2004; De Jong ve di¤., 2005; Rennie, 2006.

3. Bu konferanslarla ilgili daha fazla bilgi için, bkz.;
www.freepress.net/conference/

4.http://www.ca3.uscourts.gov/staymotion/033388p.
pdf#search=%22prometheus%20decision%22



savafla karfl› harekete geçirmekteki baflar›s› ve on-
dan önce, 2000 y›l›nda ABD Baflkanl›k seçimlerinde
Demokrat Parti'den baflkan aday› Howard Dean'in
göz kamaflt›r›c› üstünlü¤ü, baz›lar›na göre art›k radi-
kal bir flekilde yeni bir döneme girmifl oldu¤umuzun
göstergesiydi. 

Benim fikrimce, bu sadece k›smen do¤ru. Sözü-
nü etti¤im her iki kampanya da flafl›rt›c› derecede ça-
buk sonuçlar verdi. Ancak bu sonuçlar ayn› zamanda
flafl›rt›c› derecede geçiciydi. ‹nternet üzerinden di-
lekçe imzalamak çok kolay. Ancak bir anda ortaya ç›-
kan mantarlar›n ö¤le günefline dayanmas› pek olas›
de¤ildir. Listserv veya cep telefonlar›, veya 35 mil-
yon ya da 60 milyon blogger, toplumsal hareket
medyas›n›n düzenli iflleyiflini ve yüz yüze iliflkileri
demode yapamad›. 

(d) Bilim ve teknolojinin halka sevdirilmesi: Ec-
zac›l›ktan gübrelere, böcek ilaçlar›ndan petrole, ge-
netik mühendisli¤inden bilgisayar dünyas›na, hal-
k›n, teknolojik konularla ilgili kolay sindirilebilir, gü-
venilir aç›klamalara ve önerilere flu an, her zaman-
kinden daha çok ihtiyac› var. Ana görüflü temsil eden
medya kadar –The Economist ve The Christian Sci-
ence Monitor istisnalard›r– hareket medyas›n›n bü-
yük bölümünün baflar›s›zl›¤a u¤ramas› da önemli öl-
çüde bununla ilgilidir. Baz› çevreci hareket medyas›
da istisna teflkil ediyor. Ama bu konular›n, bizim bel-
li politikalar› de¤erlendirebilmemizde tart›fl›lmaz bir
önemi vard›r. Ancak ço¤u zaman, entelektüel olarak
elimiz kolumuz ba¤l› kal›yoruz – ve bir kez daha söy-
lüyorum: Tart›flma konusunu sa¤l›kl› flekilde aktara-
bilmemiz için yarat›c› metodlara acil olarak ihtiyaç
vard›r. 

(e) Ve son olarak, ölçeklendirme ve zaman dili-
mi: Toplumsal hareket medyas›yla ilgili söylenege-
len fleylerden biri de, k›sa ömürlü oldu¤u ve dar bir
çerçevede kald›¤› için, yani küçük ölçekli oldu¤u için
anlams›z oldu¤udur. Bu sarsakça bir kavramsal ha-
tad›r ve ancak TimeWarner veya Disney gibi büyük
medya yap›lar›n›n sosyal bir rol oynayabilece¤ini
varsayar. Buna karfl› en aç›k örnek fludur: Toplumsal
hareket medyas› genellikle söz konusu hareketin
oda¤› için kritik öneme sahiptir. Bu medyan›n izleyi-
ci ve okurlar›, kanepeden kalkmayan tembellerden

de¤il, enerjik aktivistlerden oluflmaktad›r; radikal
flekilde farkl› bir toplumsal formasyon. 

Clemencia Rodríguez'in fevkalade kitab›, Fissu-
res in the Mediascape'e (2001) dikkatlerinizi çek-
mek istiyorum. Bu kitapta Rodríguez'in araflt›rmala-
r› yer al›yor. Bu araflt›rmalardan birinde, Bogota'n›n
fakir mahallelerinden bir grup kad›n kullan›l›yor. Bu
kad›n grubu, yerel bir video projesi gelifltiriyorlar ve
bunu yaparken de kendi yetenekleriyle ilgili, Amart-
ya Sen'in (1999) bu kelimeye yükledi¤i anlamla, bü-
yük bir fark›ndal›k gelifltiriyorlar. Video teknolojisini
baflar›yla kullanabildiklerini gördükçe, "saf" Kastil-
ya ‹spanyolcas› olmasa da aksan ve lehçelerinin "ifle
yarad›¤›n›" fark ettikçe, hayatlar›n›n ve tecrübeleri-
nin filme kaydedilip civar semtlerde gösterilerek
onayland›¤›n› gördükçe, kendi kendilerinin de¤erini
anl›yor ve kendilerine güvenmeye bafll›yorlar. Ko-
lombiya'n›n bütününe yay›n yapmay› bir yana b›ra-
k›n, Bogota'n›n bile bütününe yay›n yapmay› hiçbir
zaman talep etmiyorlar. Onlar›n amac› yereldi ve o
flartlar alt›nda tamam›yla meflruydu. Dahas›, bu ka-
d›nlardan baz›lar›, bu tecrübenin kendilerinde yarat-
t›¤› güçle toplum aktivisti oldular. 

Baflka bir deyiflle, toplumsal hareket medyas›-
n›n kazan›mlar›n›, az say›daki izleyicisine veya k›sa
ömrüne göre de¤erlendirmek, nanoteknolojiyi bo-
yutlar›na göre de¤erlendirip baflar›s›z oldu¤u sonu-
cuna varmaya benzer. Araflt›rma sorusu yanl›fl flekil-
de oluflturuldu. Ölçek ve zaman dilimi konular›, top-
lumsal hareket medyas› hakk›nda mant›kl› araflt›r-
malar yapabilmek için hayati öneme sahiptir. Yerel
olmas›, küçük ölçekli olmas› ve k›sa süreli olmas›,
anlams›z oldu¤u anlam›na gelmez. Eski Sovyet Rus-
ya'daki, Ukrayna'daki, Polonya'daki ve eski Sovyet-
ler Birli¤i'nin baflka yerlerindeki Samizdat ve Magni-
tizdat medya; ABD'de ve baflka ülkelerde köleli¤in
kald›r›lmas›ndan yana olan medya, buna sadece bir-
kaç örnektir.

altyap›s›n›n tarafs›zl›¤› (network neutrality) konula-
r›ndan telif haklar›na ve entelektüel mülkiyet konu-
lar›ndan gözetim ve mahremiyet konular›na kadar,
bir dizi konuyla ilgileniyor. Bu hareketin ayr›nt›l› bir
tarihi, hiç flüphe yok ki, halihaz›rda yaz›lmaktad›r bi-
le. Eminim her taraftan gönderilen halkla iliflkiler bil-
dirileri epey bir f›rt›na yaratm›flt›r. Bu noktaya, Rea-
gan yönetimi dönemindeki FCC'nin ilk iletiflim sektö-
rünü serbestlefltirme karar›n›n üzerinden ancak 20
sene geçtikten sonra gelebildik. Ancak bu hareket-
te, hat›r› say›l›r enerji ve üstelik de, jenerasyonlara-
ras› enerji vard›r. An›tsal bir öneme sahip 1996 Tele-
komünikasyon Kanunu'nu yeniden ç›karmak için
çok arzulu olan çeflitli ç›kar gruplar›n› düflünürsek,
bu kritik öneme sahip bir an. Bu alanda yeni bir yasa
ç›karman›n sürekli bir faaliyet olmas› muhtemeldir.
Amerikan ifl dünyas›n›n, küresel iletiflim politikalar›
üzerindeki orant›s›z a¤›rl›¤› göz önünde bulundurul-
du¤unda, dünyan›n geri kalan› için de kritik öneme
sahiptir. 

Bu tür bir hareket ve toplumsal hareket medyas›
aras›ndaki iliflki, bazen, manas›z biçimde birbirini
reddetme fleklindedir. Baz› ana görüfl medyas› re-
formcular›na göre, toplumsal hareket medyas› ener-
jiyi gerçek hareketin oldu¤u yerden sapt›r›yor. Ve
ana görüfl medyas› için de ayn› fleyi düflünen top-
lumsal hareket medyas› aktivistleri bulmak çok ko-
lay olacakt›r. 

Yan›t olarak, iki fleyin dikkate al›nmas› gerekti-
¤inde ›srarl›y›m. Birincisi, medya sahnesi, ister ana
görüflü temsil eden medya olsun, ister alternatif
medya, pratikte, hiçbir zaman, onu gelifltirmeye yö-
nelik çeflitli seviyelerdeki giriflimleri bertaraf etmeyi
göze alacak kadar ayd›nl›k ve cesaret verici olma-
m›flt›r. Her iki tür bask› ve aktivizm de geçerli ve de-
¤erlidir. ‹kisi, bir arada, daha ›srarc› ve medyay› iyi
tan›yan bir toplum yaratmaya hizmet eder. Özellikle
Almanya'da güçlü olan, ama baflka ülkelerde de var
olan medya okuryazarl›k hareketi, bu yöndeki bir
baflka önemli itme gücüdür. 

‹kinci olarak, iki kamp için de standart tehlikeler
oldu¤unu an›msamak önemlidir. Ana görüflü temsil
eden medya reformcular›, var olan kamu hizmeti
sektörü medyas›n› korumak veya geniflletmek için

fazla enerji harcarlar ve bununla birlikte, cesaretsiz-
li¤e ve ticari hayata do¤ru kayd›klar›n› fark edeme-
me riskini al›rlar (bu özellikle ABD'de PBS'in ve BBC'
nin durumlar›nda görülmektedir). Buna karfl›l›k, top-
lumsal hareket medyas› aktivistleri, benzer düflün-
celere sahip bir az›nl›k olmakla tatmin olma ve dola-
y›s›yla bofl zaman› olan büyük vatandafl gruplar›n›
aralar›na dahil etmeme riskini al›rlar (gönüllülerin
enerjilerine bel ba¤lad›klar› için bu önemli bir risk-
tir). Sonu olmayan toplant›larda tart›fl›lmaya daha
uygun olsa da de¤inmek istiyorum. Polletta (2002),
Amerikan sivil haklar hareketi, Amerikan kad›n hare-
keti ve ABD'deki topluluk düzenini inceledi¤i çal›fl-
mas›nda, halktan gelen demokrasi hareketinin dik-
kat çekecek derecede etkili oldu¤unu gösterdi. 

Geriye kalan dört bafll›k h›zl› flekilde ele al›nabi-
lir. 

(b) Enformasyon ve hayal gücü: Medya okurya-
zarl›¤› da dahil, tüm bu hareketlerdeki enerji, genel-
de aktivistlerin, ana görüflü temsil eden haber ser-
visleri ve uyguland›¤› flekliyle gazetecili¤in zavall›l›-
¤› karfl›s›nda duyduklar› sinir bozuklu¤undan gel-
mektedir. Maalesef bu, genelde toplumsal hareket
medyas›nda bir "karfl›-enformasyon" felsefesine
yol aç›yor. Bu felsefede, siyasi ç›kmaza çözüm, ana
görüflü temsil eden medyan›n aldatmacalar› ve ha-
talar›na karfl› "do¤ru" enformasyonu almak olarak
tan›mlan›yor. Bu tarz bir medya aktivizmi her ne ka-
dar de¤erli, hatta, gerekli olsa da, önceliklerini yan-
l›fl bilgi veren etmenlerden ald›¤› için, afl›r› derecede
tepkisel olman›n yan› s›ra, herkesin siyasi aktivizme
giriflmek için gerçe¤i ö¤renmeyi bekleyen bir "haber
tiryakisi" oldu¤unu varsayar. Bu sadece bir fantazi-
den ibaret de¤ildir, kültürün yarat›c› ve hissi boyut-
lar›n› göz ard› eder ve bizi, muhakeme eden, hisse-
den ve hayal eden insanlar yerine, birer muhakeme
makinesi haline getirir. 

(c) Harekete geçmek, internet ve hareket med-
yas›: ‹nternet iletiflim seçeneklerinin harekete geçir-
me potansiyeli üzerine son 3-4 y›ld›r, bir bak›ma Ho-
ward Rheingold'un Smart Mobs'u (2002) ile baflla-
yan ve Yochai Benkler'in The Wealth of Networks'ü
(2006) ile devam eden, hat›r› say›l›r yorum yaz›lar›
yaz›lm›flt›r. Move-On'un 2002 y›l› sonunda Irak'taki

JOHN D. H. DOWNING: BA⁄IMSIZ TOPLUMSAL HAREKET MEDYASI: KAZANIMLAR VE KONUMLAR 5958 BAfiKA B‹R ‹LET‹fi‹M MÜMKÜN



zulabileceklerini göz önünde bulundurarak yeterli
fotokopi makinesi bulundurmak, birden fazla faks
makinesine sahip olmak, en uygun cep telefonu tari-
fesini bulmak, yeterli sürede bir DSL hatt› almak, ka-
y›t yapmak için uygun ortam sa¤layabilecek bir me-
kâna sahip olmak, ses ve video dosyalar›n› kaydet-
mekte tecrübeli insanlar çal›flt›rmak, foto¤raf›n her
dem taze dinamizmi, yeterli flebeke kart›na sahip ol-
mak: Bu faktörler hayati olarak tan›mlan›yordu. 

Seattle protestolar›n› haberlefltirirken, sokak-
larda ve hareketin tam ortas›nda, dört yüzün üzerin-
de kameraman›n, röportajc›n›n, foto¤rafç›n›n ve ya-
zar›n varl›¤›n›n yaratt›¤› etki ola¤anüstüydü. Bu, po-
lis hatt›n›n arkas›nda güvenli bir flekilde duran, ka-
meralar› bizim gözlerimiz gibi, protestoculara polis-
lerle birlikte bakan, ve haber formatlar› önceden ifl-
verenleri ve genel rutinleri taraf›ndan belirlenmifl
olan ana görüfl medyas› profesyonellerinden çok
farkl›yd›.8 Aktivistlerin haber yapma maliyetlerinde-
ki çarp›c› farkl›l›k (ödenekli profesyonel ekiplere k›-
yasla) ve co¤rafi, yani fiziksel olarak daha avantajl›
bir konumda olmalar›, foto¤raflar›yla, ses kay›tlar›y-
la ve yaz›l› haberleriyle, protestocular› fliddete bafl-
vuran, y›k›c› ve cahil olarak karakterize eden ana gö-
rüfl medyas›n›n haberlerine meydan okumalar›n›
sa¤lad›. 

Seattle'dan sonraki yedi y›l içinde Ba¤›ms›z Med-
ya Merkezleri mantar gibi ço¤ald›. Eylül 2006'dan
itibaren tüm dünyada 150 kadar Ba¤›ms›z Medya
Merkezi vard›. Bu Ba¤›ms›z Medya Merkezlerinin
büyük ço¤unlu¤u "Bat›"dad›r. Örne¤in ABD'de 62,
Kanada'da 12, Avrupa'da 48, Avustralya ve Yeni Ze-
landa'da 7 Ba¤›ms›z Medya Merkezi var; ama Latin
Amerika'da 17 ve Bat› Asya da dahil olmak üzere,
tüm Asya'da sadece 12, Afrika'da da 3 Ba¤›ms›z
Medya Merkezi var. Bu toplam merkezlerin yüzde
25'ine tekabül ediyor. Bu rakam asl›nda daha yük-
sektir, çünkü en az iki merkez, Brezilya ve ‹talya, bir-
leflik merkezlerdir ve ülke çap›nda belli say›da alt
merkezleri vard›r. 

‹lk 2-3 y›lda kurulan birçok Ba¤›ms›z Medya
Merkezi, Seattle'daki Ba¤›ms›z Medya Merkezi'nin
kuruldu¤u gibi, protestocular›n, bir ajans veya fo-
rumla birikte, uluslararas› politika-yap›c› flirketlere

karfl› büyük yerel gösteriler haz›rlamas› aflamas›nda
kuruldu. Sonras›nda, bu Ba¤›ms›z Medya Merkezle-
ri, global neoliberal stratejiler ve kararlar hakk›nda,
iflçilikle, insan haklar›yla ve çevre konular›yla ilgili
yerel hareketler hakk›nda bir iletiflim merkezi haline
geldiler. Ancak zaman geçtikçe, birbiriyle ba¤lant›l›
olan yeni merkezler olufltu. fiu anda, prensipte, dün-
yan›n tüm bu yerlerindeki global sosyal adalet mü-
cadeleleri ve hareketlerinden –sadece hareketleri
hakk›nda de¤il–, taze haberlere, foto¤raflara, ses ve
video dosyalar›na ulaflmak mümkündür. Egemen dil
‹ngilizcedir, ancak ‹spanyolca, Frans›zca, Portekizce
ve birkaç baflka dilde de bu materyaller bulunabil-
mektedir. Baz› merkezler rutin olarak materyallerini
tercüme etmektedirler. 

Dilin özgüllü¤ü Indymedia sürecinin önemli bir
iletiflimsel boyutudur. Di¤er bir boyut ise, uluslara-
ras›nda ve yerelde (Downing 2003b), mesafe ve me-
kân dinami¤idir. Baz› yorumcular, internetin mesa-
feleri ortadan kald›rd›¤›n›, zaman› daraltt›¤›n› ve me-
safeleri yak›nlaflt›rd›¤›n› söyler. Gerçekten de, yo-
rumcular aras›nda Marshall McLuhan'›n dijital tek-
nolojiye duydu¤u ilginin yeniden canlanmas›, inter-
neti, zaman ve mesafe kavramlar›n› de¤ifltiren bir
destek olarak tasarlamay› getiriyor. Ancak daha ön-
ce de belirtti¤im gibi, birçok Indymedia merkezi
dünya liderlerinin spesifik bir toplant›s› kapsam›nda
ortaya ç›kt›, ve sonras›nda, ayn› yerde yerel siyasi
konular hakk›ndaki haber ve tart›flmalar› bir araya
getiren bir iletiflim merkezi olarak çal›flmaya devam
etti. Bu merkezlerin, dünyan›n herhangi bir yerinde-
ki di¤er Indymedia merkezlerine ba¤lan›p onlar›n
yerel veya global haberlerini almak için birbiriyle
ba¤lant›l› imkânlar› var. Mekân, devlet gibi, eriyip
yok olmufl de¤ildir! 

Daha önce Indymedia projesinden, neo-anarflist
olarak bahsetmifltim. Benim anlay›fl›ma göre, bu bir

Indymedia a¤›, 1999-20065

Sunumumu, en ilginç ba¤›ms›z medya oluflumlar›n-
dan biri olan küresel Indymedia a¤›n›n kökeninden
ve gelifliminden bahsederek bitirmek istiyorum. 

1999 y›l›n›n sonlar›nda Seattle'daki Dünya Tica-
ret Örgütü (WTO) toplant›s› s›ras›nda yap›lan göste-
rilerde, birçok tür radikal medya çok büyük bir rol
oynam›flt›. Aylar öncesinden protestolar için zemin
haz›rlad›lar, protestocular aras›nda iletiflim kurdu-
lar, gösteriler s›ras›nda ve sonras›nda gerçekleflen
olaylar› dünyaya duyurmak için büyük medya flirket-
lerini atlatt›lar ve olaylardan sonra da konular›n
uluslararas› alanda tart›fl›lmas›n› kolaylaflt›rd›lar.
Protestolar s›ras›nda ve sonraki y›l içerisinde, siyasi
aktivitenin kalbinde –ama "merkezinde" de¤il, çün-
kü bu ifade asl›nda olmayan bir merkezi yönü ima
ediyor– Seattle'›n Ba¤›ms›z Medya Merkezi vard›.
Nisan 2000'de Washington'daki Dünya Bankas› top-
lant›s›nda, Kas›m 2000'de Prag'daki IMF ve Dünya
Bankas› toplant›s›nda, 2001'de Cenova'daki G8 top-
lant›s›nda (samizdat.net et complices 2002) ve güç-
lülerin, kendi siyasi önceliklerini ilerletmek için top-
land›klar› di¤er yerlerde, yap›lan gösterilerde, Ba-
¤›ms›z Medya Merkezleri dinamik, orijinal ve müca-
deleci medyatik (contestatory mediatic) tak›my›ld›z-
lar olarak ortaya ç›kt›lar. 

Seattle protestolar› öncesindeki süreçte küçük
ölçekli radikal medya muazzam bir önem tafl›d›.6 Mu-
halif hareketler, ana görüflü temsil eden medyaya,
sanki yoktan var olmufllar gibi gelmifltir. Ancak ha-
z›rl›klar, civar otellerden 1000 oda ay›ran Amerikal›
çelik iflçilerinin, flemsiye grup Vatandafllar›n Ticaret
Kampanyas›'na (Citizens' Trade Campaign) yaz›lan
700 uluslararas› örgütün, çiftçilerin, kilisenin, çevre-
ci ve bar›fl örgütlerinin oraya ak›n›ndan çok önce
bafllam›flt›. 

Asl›nda gerçek dönüm noktas›, iki y›l önce, Ni-
san 1998'de, Kanada'daki protestolar nedeniyle Çok
Tarafl› Yat›r›m Anlaflmas›'n›n (Multilateral Agree-
ment on Investment: MAI) buzdolab›na kald›r›lmas›
olay›yd›. MAI planlama dokümanlar›, birçok Kanada-
l›n›n ve di¤er ülkelerdeki insanlar›n, hayati ekono-
mik, kültürel ve siyasi konular u¤runa ulusal ege-

menli¤e zarar vermek olarak gördü¤ü, küresel neoli-
beral politikan›n bafll›ca örne¤iydi. Bundan ç›karma-
m›z gereken önemli sonuç, anti-teknoloji olarak ad-
land›rabilece¤imiz bir sonuçtur: ‹nternet potansiye-
li, karfl›laflmaya haz›rlanmak için say›s›z baflka araç-
lar kullanarak da uzun ve zorlu bir çal›flma yapm›fl
olan aktivistler taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Yani bu
gösterileri do¤uran, yaratan internet olmad›. 

Ayn› flekilde, ana görüfl medyas› aktivistlerinin,
internet kullan›m›na yapt›klar› vurgu, kulland›klar›
di¤er en basit iletiflim tekniklerini gizledi. Mesela
Ba¤›ms›z Medya Merkezi'nin örgütsel kay›tlar› (Blu-
eprint 2000), medya aktivizmini tetiklemek için ihti-
yaç duyulan pratik iletiflim tekniklerini listelerken,
yaz› tahtalar›n›n merkezin fiziksel alan›ndaki yeri
doldurulamaz fonksiyonunun alt›n› çiziyor! Ayn› fle-
kilde, Ba¤›ms›z Medya Merkezleri'nin gelece¤i ve
bilgilerin daha genifl flekilde yay›lmas› konular›nda-
ki müteakip tart›flmalarda, teknolojiyle bar›fl›k olma-
yan insanlar için bilgilerin fiziksel olarak, kâ¤›t üze-
rinde da¤›t›lmas›n› savunan sesler duyuldu. Gerçek-
ten, bugün, baz› Ba¤›ms›z Medya Merkezleri, hafta-
l›k veya ayl›k gazeteler ç›karmaktad›rlar. 

Ancak Seattle sokaklar›ndaki ba¤›ms›z medya
aktivistlerinin Ba¤›ms›z Medya Merkezi'ne katt›klar›
ses ve görüntü teknolojisi, kaydedilen ses ve görün-
tü malzemesinin daha sonra belgesel haline getirile-
bilmesi olana¤›,7 tam anlam›yla bir ihtilaldi. Bu ses
ve görüntü malzemesini, olaylarla ayn› anda inter-
net üzerinden yay›nlamak, gerçe¤i aktarmakta eflit
derecede etkili bir dijital teknoloji kullan›m›yd›. An-
cak en önemli faktörlerin alt›n› çizmekte fayda var:
Yeterli tonere sahip olmak, fazla yüklenmekten bo-
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5. Burada Indymedia ile ilgili önceki çal›flmalar›mdan ya-
rarland›m (Downing 2002; 2003a, b, c).

6. Bu haz›rl›k aflamas›n›n de¤erli bir aç›klamas› için bak›-
n›z Kidd (2003).

7. Showdown In Seattle (Indymedia, 2000) ve This Is What
Democracy Looks Like (Big Noise Productions, 2000) gibi. Bu
belgeseller ABD ve Kanada'n›n dört bir yan›n› dolaflt›. Avru-
pa'da ve ‹ngilizce konuflulan di¤er ülkelerde de genifl ölçüde
izlendi. Paper Tiger TV'nin Nisan 2000'de Washington'daki
protestolar üzerine haz›rlad›¤› belgesel Breaking The Bank ve
Prag protestolar› üzerine Belçika Ba¤›ms›z Medya Merkezi'nin
The Autumn of Praha adl› belgeseli de di¤er iki örnektir.

8. Bu iflverenlere ve onlar›n rutinlerine yönelik bir yorum-
dur, ana ak›m gazetecilere yönelik kiflisel bir sald›r› de¤il. Bu
gazetecilerin birço¤u, Seattle'daki King5 News'in Lisa Cohen'i
gibi, buradaki analizimin genel bak›fl aç›s›yla özel bir duygu-
dafll›k içinde olmayabilirlerse de her fleye ra¤men, Seattle ana
ak›m medyas›n›n olaylar› haberlefltirmesindeki hatalar› de¤er-
lendirmek ve yans›tmak için çok çal›flt›lar.
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afla¤›lama de¤ildir. Sosyalist anarflist siyasi miras,
en az yüz elli y›ll›kt›r ve Marksist sosyalist siyasi mi-
rasta bulunmayan baz› güçlü yanlar› vard›r (Dow-
ning, 2003c). Bunlar›n hiçbiri, içinde bulundu¤umuz
zamanlarda dünyam›z›n kafas›n› kar›flt›ran konulara
tatmin edici yan›tlar sunamamaktad›r. Ancak ikisi
de, yaflad›¤›m›z ikilemlere kritik perspektifler kat-
maktad›r. Anarflist gelene¤e göre, Indymedia süreci-
nin en ilgi çeken deneylerinden biri, aç›k yay›n ve
gayriihtiyari karar vermenin belli türlerini gerçeklefl-
tirme giriflimidir (Pickard 2006a; 2006b). Merkezle-
rin ço¤unda, herhangi biri, ço¤u zaman, kendi ha-
berlerini veya baflka haberlere yorum ve elefltirileri-
ni ilan edebilir. Ve birçok Indymedia topluluklar›nda
kararlar oybirli¤iyle al›n›r. 

Aç›kcas› bu iki prosedürün de önemli olumsuz
yanlar› vard›r. Baz› merkezler neo-nazi ilanlarla veya
anlams›z ve kiflisel olan ilanlarla dolmufltur. Ve oy
birli¤iyle karar alma süreci, ço¤u çal›flan insan›n sa-
hip oldu¤undan daha fazla zaman ve sab›r gerekti-
rir. ‹ki durumda da, belli Indymedia merkezlerinde
prosedürler de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Örne¤in merke-
zin temel amac›na ters ilanlar›, ilgilenenlerin, veya
hafif paranoyak olanlar›n inceleyebilece¤i ayr› bir
dosyaya atmak ve yasaklar getirmeden hoflnutsuz-
lu¤u belli etmenin yollar›n› bulmak gibi. 

Indymedia a¤› hakk›ndaki bu k›sa tart›flmay›,
bahçedeki her fleyin çok güzel oldu¤unu ima ederek
bitirmek istemiyorum. ‹nternet üzerinden yay›mla-

nan Lip dergisine verdi¤i bir röportajda, Indymedia
çal›flmalar›yla uzun süredir iliflkisi olan bir yazar,
ilanlar›n hem teknik hem gazetecilik aç›s›ndan kali-
tesizli¤inden ve sokak protestolar›n›n polis taraf›n-
dan bast›r›lmas›na duyulan obsesyondan bahsetti
(Whitney, 2005). Opel ve Templin (2005), Indy-
media merkezlerinin gözetim endiflelerinin ve sunu-
cu faaliyetini takip etmemelerinin yersiz oldu¤unu,
ve kullan›c›lar› için, neyin ifle yaray›p neyin yarama-
d›¤›n› bilmenin çok önemli oldu¤unu savundular. 

Her fleye ra¤men, Indymedia a¤›n›n ABD'deki
oluflumu ve ifllevi –her ne kadar yaln›zca ABD'de ol-
masa da– di¤erlerinin yan›nda, sürükleyici bir ör-
nektir, ama global ve neo-anarflist boyutlar› di¤erle-
rinden fazla dikkat çekmesine neden olmaktad›r –
Yale Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Yochai
Benkler, The Wealth of Networks adl› kitab›nda tem-
kinli biçimde iyimser bir yarg›ya varm›flt›r (2006:
271): 

"Dünyan›n flu anki durumu ve bu konuda ne ya-
p›lmas› gerekti¤iyle ilgili evrensel gözlemler ve fikir-
ler üretmeye yönelik pazard›fl›, flahsi, elbirli¤iyle ya-
p›lan çal›flmalar›n öneminin artt›¤›n› görmekteyiz...
Bu uygulamalar, söylemde baflar›s›zl›¤a yer vermi-
yor: ne gözlemlerin bast›r›lmas›na ne de ilginin emir
veya parayla kontrol edilmesine."

Bu e¤ilim analizinde hakl› oldu¤unu umal›m. Ve
kendimizi, bu e¤ilimi en enerjik, cesur ve düflünceli
flekilde güçlendirmeye verelim. 
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manifestosunda "temiz hava" solumak istedi¤imizi
söylerken, biraz da bunu kastetmifltik iflte:

"...Radyo ne ifle yarar?
'Zihin Tiyatrosu'nu kurmaya.
Zeki, duyarl› ve nazik insanlar› bir araya getirme-

ye.
100.000 kiflilik sürekli bir parti yapmaya.
Olabilecek en direkt temas› kurmaya.
'Sa¤›rlara Program' yapmaya.
Belli bir fikri ve kültürel yap›s› olan insanlar›n bir

arada olaca¤› bir 'platform' sa¤lamaya.
Bu insanlar› demokratik, özgür ve kaliteli bir

'mecra'da bir araya getirmeye.
'Sa¤duyu'ya dayanan bir odaklaflmaya.
K›sacas› nefes al›p, vermeye. 'Temiz hava' solu-

maya.
Haysiyetli ifller yapmak laz›m..."
(Haziran 1995)

Rakamlarla Aç›k Radyo

On bir y›l› aflan yay›n hayat›nda iflbu konuflman›n ya-
p›ld›¤› ana kadar Aç›k Radyo mikrofonlar›ndan belki
100 milyon kelimelik söz uçtu ve uzaya kar›flt›; belki
500 bin flark› bu kubbede baki kald›; 3 milyon saniye
sessizli¤in sesi yank›land›; 750 programda 20 mil-
letten yaklafl›k sekiz yüz gönüllü programc› 96 bin
küsur saat yay›n yapt›; radyoya yurt çap›nda 24, ay-
r›ca bir de uluslararas› ödül kazand›rd›; uluslararas›
ve ulusal medya da onu 4 binden fazla habere konu
yapt›...

Bin bir meslek ve uzmanl›k dal›na "mensup"
olan veya hiçbir uzmanl›¤› veya ifli bulunmad›¤› hal-
de dünyaya söyleyecek bir sözü, dinletecek bir mü-
zi¤i bulunan bu insanlar düflünce ve fikirlerini dinle-
yicilerle paylaflt›lar... 72 milletten 11 bin insan› rad-
yonun küçük stüdyolar›nda konuk ettiler...

Aç›k Radyo'nun web mekân›nda (www.acikrad-
yo.com) 16 binden fazla yaz›, inceleme, yorum, ana-
liz, hikâye, oyun, çeviri ve karikatür yay›mlad›lar...

Aç›k Radyocular "flark›lar›n›" da sosyal de¤ifli-
min bir arac› olarak gördüler ve öyle çald›lar. Sadala-
r›n›, popüler e¤lence müzi¤i denen o dev aç›khava
hapishanesinden ç›kar›p toplumsal vicdan âlemine

ya da "paylafl›lan cemaat duygusu"na dönmek için
kulland›lar.

Velhas›l, Aç›k Radyocular de¤erler, tan›mlar ve
kültürler alan›n› bir an terk etmediler: yanan orman-
larda, sular› ›s›nan dünyada, ekonomik krizlerde,
Bosna'da, Susurluk'ta, Manisa'da, Kosova'da, Ba¤-
dat'ta, S›hhiye Meydan›'nda, Beyrut'ta, Sayda ve
Sur'da, Porto Alegre'de, Evian'da ve Mumbai sokak-
lar›nda hep vard›lar...

"Sürdürülebilir Ba¤›ms›zl›k Modeli" olarak
Dinleyici Destek Projesi

Dinleyici Destek Projesi bir bak›ma Aç›k Radyo'nun
"yaflam biçimi"dir; Aç›k Radyo'nun ba¤›ms›zl›¤›n›n
sürdürülebilir olmas›n› hedefler. Proje, 2004 y›l›n›n
Mart ay›nda "Aç›k Radyo Dinleyicisini ar›yor!" fliar›y-
la bafllad›. Amaç, kurucular›n ve gönüllü programc›-
lar›n kolektif çabas›n›n, dinleyicinin kat›l›m›yla ta-
mamlanmas›yd›. Yani, birkaç bin dinleyicinin her y›l
tekrarlanan sürekli maddi katk›s› –ve fikri kat›l›m›–
ile sürdürülebilir, kal›c› bir mecra olma hedefine
ulaflmak.

Bu kapsamda dinleyiciler seçtikleri program›n
istedikleri bir saatine destek verebiliyorlar. Birden
fazla program ya da ayn› program›n birden fazla saa-
ti de desteklenebiliyor. Dinleyiciler, isterlerse taksit-
lendirerek, kredi kart›yla telefondan veya "online",
veya banka havalesiyle destek verebiliyorlar. Seçi-
len program yay›nland›¤›nda destekçisinin ad› da
program›n bafl›nda ve sonunda an›l›yor. 

2004 y›l›nda bafllat›lan Proje 2005 ve 2006 y›lla-
r›nda da sürdürüldü. 2004 y›l›nda, Aç›k Radyo'nun
2.250 destekçisi oldu ve Aç›k Radyo'nun yaklafl›k iki
buçuk ayl›k giderlerini karfl›lad›. 2005 y›l›nda, 1.710
destekçisi oldu ve Aç›k Radyo'nun iki ayl›k giderleri
karfl›land›.

Aç›k Radyo dinleyicisinin radyosuna sahip ç›kt›-
¤› söylenebilir. 11-19 Mart 2006 tarihleri aras›nda
özel bir yay›nla üçüncü y›l›na giren proje bu anlamda
sürdürülebilir ba¤›ms›zl›k modelinin, yani "Hep Aç›k
Radyo"nun mümkün oldu¤unun da bir kan›t›. Y›l so-
nu itibariyle 2006 destekçi say›s›n›n 2500'ü bulma-
s›, Aç›k Radyo'nun yaklafl›k üç ayl›k giderlerini karfl›-

ÖMER MADRA 

Aç›k Radyo

"Kâinat›n tüm seslerine, renklerine ve titreflimlerine
aç›k radyo!"

Aç›k Radyo, 94.9, bu fliarla 11 y›ld›r Türkiye'de
yay›n yap›yor. 

Kurulufl ve yap› olarak Aç›k Radyo: 

13 Kas›m 1995'te faaliyete geçen Aç›k Radyo, ‹stan-
bul ve çevresine yay›n yapan "bölgesel" bir radyo is-
tasyonu. Ayr›ca 92 ortakl› bir anonim flirket; ama,
kâr amac› gütmeyen bir kurulufl. Üç afla¤›-befl yukar›
eflit pay sahibi 92 orta¤› olan bir kolektif. Hissedar-
lar›n her birinde "ortakl›k belgesi" olarak, mütevef-
fa ressam ve heykelt›rafl Abidin Dino'nun birden yü-
ze kadar numaralanm›fl "Tu¤ralar" serisi litografile-
rinden biri var. Belgenin arkas›nda flu ibare yer al›-
yor:

Özgür, ba¤›ms›z, demokratik, haysiyetli, duyarl›
ve s›rad›fl› bir radyo kurma projesine, 1995'te verdi-
¤iniz deste¤in Türkiye'de yeni projelere örnek olma-
s› dile¤iyle...

Faaliyetlerinde kâr amac› gütmeyen bir flirket
olan Aç›k Radyo hiçbir ç›kar ve sermaye grubuna
ba¤l› de¤il. Tabii devlete de. Ayr›ca ço¤ulcu demok-
rasi, hukukun üstünlü¤ü, temel insan hak ve özgür-
lükleri d›fl›nda hiçbir "ideoloji"ye de ba¤l› de¤il. Do-
lay›s›yla ba¤›ms›z. Hatta büyük para ve güç odaklar›-
n›n sahipli¤i alt›nda bo¤ulan bir medya ortam›nda
Türkiye'nin –ve belki de dünyan›n– ender ba¤›ms›z
yay›n organlar›ndan biri oldu¤u da söylenebilir.

Medyan›n gitgide tekelleflti¤i, gitgide daha bü-
yük bir "kitle imha silâh›"na döndü¤ü, "enformas-
yon"un zihinleri zehirledi¤i ürkütücü bir ortamda
Aç›k Radyo'nun daima ortak ak›l ve vicdan› temsil et-
meye çal›flan bir mecra oldu¤una inan›yoruz biz.
Aç›k Radyo'nun yay›na geçmeden kaleme al›nm›fl
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1945 ‹stanbul do¤umlu. AÜ SBF mezunu (1968). 1970-
1982 y›llar› aras›nda bu fakültede uluslararas› hukuk
dal›nda ö¤retim üyeli¤i yapt›. 1982-1994 aras›nda
gazetecilik, dergi editörlü¤ü ve yazarl›k yapt›: 
Milliyet gazetesi, fiehir, Gergedan, Playboy, Start,
Arredamento/Dekorasyon dergileri... Günefl gazetesi
pazar eki genel yay›n yönetmenli¤i ve köfle yazarl›¤›
(1990), Yeni Biny›l gazetesinde köfle yazarl›¤› (1999-
2000), Birgün gazetesinde köfle yazarl›¤› (2004-
2005). 2000'den günümüze acikradyo.com.tr'de
"Kâinat›n Tefrikas›" bafll›¤›yla yaklafl›k befl yüz
makale yazd›. 1995'ten bugüne Aç›k Radyo (94.9 FM)
kurucu orta¤›, genel yay›n yönetmeni ve programc›s›.
1996'dan bugüne ‹stanbul Bilgi Üniversitesi'nde
uluslararas› iliflkiler dal›nda ö¤retim üyeli¤i. Kitaplar›:
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Bireysel Baflvuru
Hakk›, (doktora tezi, Ankara, AÜSBF yay., 1980),
Migrant Workers and International Law (Ankara,
1985), Roman›mla Sana Bir Ses..., (roman, Remzi,
‹stanbul, 1991), Rüzgâra Karfl› (denemeler, YKY,
‹stanbul, 1996), Rüzgâra Karfl› - II (denemeler,
internet yay›n›, www.altkitap.com. 2001), Ak›nt›ya
Kürek (denemeler, Parantez, ‹stanbul, 2002); çeviri:
J.D. Salinger, Franny ve Zooey (YKY, ‹stanbul, 1992). 



ERTU⁄RUL KÜRKÇÜ 

Bir "Ba¤›ms›z Medya"
Deneyimi Olarak
bianet

"Ba¤›ms›z Medya" ile kavramsallaflt›rd›¤›m›z ve bu
foruma da ad›n› veren iliflkinin do¤as› üzerine birkaç
söz ederek bafllayay›m. 

Bu kavramsallaflt›rman›n –genel olarak medya
ya da bir tekil yay›n, bir radyo, gazete, televizyon,
haber ajans›, internet sitesi ya da sayfas›n›n içeri¤iy-
le ilgili herhangi bir gösterge sunmad›¤›ndan– nite-
ledi¤i medyan›n mahiyetine dair bir fley söylemedi¤i
ileri sürülüyor: "Ba¤›ms›zl›k kendi bafl›na bir fley ifa-
de etmez!" 

Ya da bir semantik tart›flma ba¤lam›nda, medya-
da ba¤›ms›zl›¤›n imkâns›z oldu¤u ileri sürülebiliyor:
"Ne kadar ba¤›ms›z olunabilir ki, eninde sonunda o
medya, kendisini var eden güce, kifliye, gruba ba-
¤›ml›d›r. Ba¤›ms›zl›k asl›nda gerçekleflemeyecek
olan bir iddiad›r!" 

"Ba¤›ms›z Medya" bilimsel aç›dan kristal ber-
rakl›¤›nda bir tan›mlama olamayabilir gerçekten de.
Hatta semantik aç›dan çeliflkili bir tamlama oldu¤u
da söylenebilir. Ancak bu foruma da ad›n› verdi¤ine
göre "Ba¤›ms›z Medya" kavramsallaflt›rmas›n›n bir
de¤eri var. Bu göreli de¤eri, bence onun iletiflim ala-
n›nda süregiden "s›n›f mücadelesi" ba¤lam›nda ka-
zand›¤› anlamdan do¤uyor, terminolojik dakikli¤in-
den de¤il. 

"Ba¤›ms›z Medya" bir programatik kavramsal-
laflt›rma asl›nda. Bilginin –enformasyonun– yeniden
üretebilmesi ve da¤›tabilmesinin maddi ve manevi
araçlar› üzerindeki ticari egemenli¤e karfl› toplum-
sal yarar› egemen k›lmak için süregiden mücadele-
lerden do¤an bir programatik kavramsallaflt›rma.
Biz "ba¤›ms›z medya"yla medyan›n sundu¤u enfor-
masyonun/içeri¤in sermayeden ve devletten ba¤›m-
s›zlaflmas›n›; medya mülkiyeti ve kontrolünün top-

lamas› bekleniyor.
Di¤er yandan, her y›l konuklar ve özel program-

larla Dinleyici Destek Projesi'nin duyuruldu¤u bir
haftal›k özel yay›n gitgide geleneksel bir radyo flen-
li¤i kimli¤i kazan›yor.

Medya Ba¤›ms›zl›¤› ve Aç›k Radyo: 

Aç›k Radyo 2006 y›l› May›s-Eylül aylar›nda "Medya
Konuflmalar›" adl› proje kapsam›nda toplam 38 sa-
atlik zengin bir program dizisi gerçeklefltirdi. Türki-
ye'nin önde gelen yazar, gazeteci, gazete ve dergi
yöneticisi, radyo ve televizyon yay›nc›s›, hukukçu,
iletiflimci, felsefeci, araflt›rmac› ve bas›n meslek
temsilcilerinden 40 kifli, medya eti¤inden reklamla-
ra, bilgi edinme hakk›ndan ombudsmanl›k mekaniz-
mas›na, gazetecilik e¤itiminden çevre gazetecili¤i
sorunlar›na kadar medyan›n çok çeflitli meseleleri
üzerinde görüfllerini aktard›lar.

Ayr›ca AC Nielsen uluslararas› araflt›rma flirketi,
Aç›k Radyo için kapsaml› bir "Medya Güven Araflt›r-
mas›" gerçeklefltirdi. Türkiye'de medya ve kurumla-
ra güven ölçümleri konusunda herhalde beklenebilir

olan, ama yine de oldukça çarp›c› tespitleri içeren,
biri nicel, biri de nitel olmak üzere iki araflt›rmadan
oluflan bu çal›flma, Aç›k Radyo'da birbirini izleyen iki
"Medya Konuflmalar›" program›nda tart›fl›l›p sunul-
du. Hollanda hükümetinin deste¤iyle gerçeklefltiri-
len "Medya Konuflmalar›", kitap olarak 2007 bafl›n-
da yay›mlanacak.

On ‹kinci Y›l›nda Aç›k Radyo

Ana ak›m medya d›fl›ndaki ba¤›ms›z durufluyla alter-
natif bir mecra say›labilecek Aç›k Radyo, gerek kuru-
lufl, yap› ve iflleyifli, gerek sözel ve müzik programla-
r› ve gerekse internet üzerindeki yay›nlar›yla:

• Dünyan›n gidiflat› konusunda bir bilgi ve duygu
paylafl›m›nda bulunma;
• Tart›flma, etkileflme ve gelece¤e iliflkin örgütlen-
meye yönelik bir "forum" olma;
• Baflka bir dünyan›n mümkün ve zorunlu oldu¤unu
gösterme... yolundaki çabas›n› on ikinci yay›n y›l›n-
da da azimle sürdürüyor.
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IPS ‹letiflim Vakf› Genel Sekreteri, B‹A2 Proje
Koordinatörü. 1948'de do¤du. ODTÜ'de Mimarl›k
ö¤renimi gördü. 1986'dan bu yana yay›nc›l›k ve
habercilikle u¤rafl›yor. 1986-88'de Britannica
Ansiklopedisi'nde çevirmenlik ve redaktörlük, ‹letiflim
yay›nlar›nda Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler
Ansiklopedisi'nin proje müellifi ve yay›n yönetmeni
olarak çal›flt›. 1992'de Özgür Gündem gazetesinin
kurulufluna yorumculuk, 1996'da Evrensel gazetesinin
kurulufluna d›fl haberler yönetmenli¤i yaparak kat›ld›.
1991-2000 aras›nda Inter Press Service Türkiye
bürosunda önce görevli daha sonra free-lance
muhabir olarak çal›flt›. 1997'den bu yana IPS ‹letiflim
Vakf›'n›n sürdürdü¤ü B‹A ve B‹A2 projelerinin
koordinatörlü¤ü yan› s›ra bianet'te editoryal ve teknik
sorumluluklar da üstleniyor ve yaz›lar›yla katk›da
bulunuyor. Türkiye'de Siyasi Gazete, Express gibi
birçok muhalif yay›n›n yan› s›ra Middle East Report,
Covert Action Quarterly, War &Peace Reporting gibi
uluslararas› politik yay›nlara da zaman zaman
yaz›yor. 



den bu nispeten küçük yerel medya yap›lar›n›n kabi-
liyetlerini bir araya getirerek ayn› amaca ulaflman›n
mümkün oldu¤u, bu dayan›flmadan pekâlâ bambafl-
ka bir sinerji do¤abilece¤i görüldü. 

Yerel medyan›n üretim temelinde dayan›flmas›n›
varsayan, herkesin kendi üretti¤i ürünü bir ortak ça-
na¤a koyabilece¤i, ses, görüntü, metin paylaflabile-
ce¤i, birbirleriyle rakip olmayacaklar› için, dayan›fl-
mas› kolay, üretimi kolay bir zemin oluflturman›n
mümkün oldu¤u yarg›s›na ortaklafla var›ld›. Bu iflbir-
li¤inin maddi temeli olarak da internet en uygun or-
tamd›. Do¤rusu, 1996'da internet asl›nda elektronik
posta haberleflmesinden daha fazla bir fley demek
de¤ildi.

Bu yerel medya araflt›rmas›n›n sonuçlar› üzerin-
de 1997'de Ankara'da yerel medya temsilcileri, bü-
yük ço¤unlu¤u yerel radyo, gazete ve televizyonlar-
da muhabir, editör, haberci olarak çal›flan radyocu,
gazeteci ve televizyoncular, TMMOB, Türk Tabipleri
Birli¤i (TTB), Türkiye'nin haber ortam›n›n en esasl›
tüketicileri ve küçük çapl› üreticileri ile Vakf›m›z›n
bir araya getirdi¤i yerli ve yabanc› uzmanlardan olu-
flan 120 kiflilik bir ulusal konferans toplad›k. 

Bu konferansta oluflturulmas› öngörülen temel
yap›, kimi zaman artan kimi zaman eksilen etkinlik-
leriyle yaklafl›k on y›ld›r ifllemeyi sürdürüyor: 

• B‹A Editoryal Masas›, yerel radyo, gazete ve
televizyonlar›n B‹A haber havuzuna geçtikleri haber-
lerin yan› s›ra, ‹stanbul'daki haber merkezinin ve di-
¤er B‹A birimlerinin çal›flmalar›n› bir araya getiriyor,
bianet.org'un yay›n›n› sürdürüyor.

• B‹A Hukuksal Destek Birimi, ulusal ve yerel
bas›ndaki hak ihlallerini izliyor, haberlefltiriyor, üçer
ayl›k ve y›ll›k raporlar üretiyor, hukuksal yard›m is-
temlerine yan›t veriyor. 

• B‹A Program Üretim Merkezi (PÜM) esas ola-
rak yerel radyolar›n kendi olanak ve kabiliyetleriyle
üretemeyecekleri programlar üretiyor: "Kad›n›n
Penceresi", "Çocuk Radyosu" ve "Tarihte Bugün".

• B‹A Yerel Medya E¤itim Program›, a¤ üyesi ye-
rel gazete, radyo ve televizyon çal›flanlar›n›n e¤itimi
arac›l›¤›yla, Türkiye'deki uluslararas› gazetecilik
meslek ilkelerine sayg›l› gazetecilik/yay›nc›l›k anla-
y›fl›yla davranan yerel medyan›n nitelik olarak güç-

lendirilmesi için çaba gösteriyor. Programlar dolay›-
m›yla elde edilen bilgileri "habercilik e¤itimi" litera-
türüne sokan kitap dizileri yay›ml›yor. 

Özetle, bianet.org, B‹A'n›n tamam› de¤il, bizim
habercilik etkinli¤imizin görünen yüzü. Ancak dene-
yimimiz bize, iletiflim sürecinin yaln›zca bir an›n›n,
haber üretiminin dönüfltürülmesiyle yetinemeyece-
¤imizi, sürecin bütün bileflenleri bir arada dönüfltü-
rülmedikçe var olan habercilik prati¤ine bir alterna-
tif sunman›n mümkün olamayaca¤›n› gösteriyor.

‹nternetin sundu¤u olanaklar

Biz Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› projesini kafam›zda flekil-
lendirmeye bafllad›¤›m›zda, 1996-1997'de, internet
Türkiye'de ve bütün dünyada e-posta haberleflme-
sinden daha ötede bir medya kapasitesini ima edi-
yor de¤ildi. 2000'de internet yay›n›na bafllad›¤›m›z-
da da web sayfam›z› hâlâ az çok bir haber ajans›n›n
haberlerini sergiledi¤i bir vitrin gibi görüyorduk, ya-
ni AA'n›n sayfas›ndan ya da Reuters'›n sayfas›ndan
yahut IPS'nin sayfas›ndan çok farkl› bir sayfa düflün-
memifltik, çünkü web izleyicisi hâlâ çok küçük bir
az›nl›kt› Türkiye'de. Bu ortam›n imkânlar› konusun-
da da hem yeterli bilgi yoktu hem de maddi temel
çok zay›ft›. ‹nternet ba¤lant›lar› esas olarak alelade
telefon hatlar› üzerinden gerçeklefliyordu. Sadece
bir y›l içinde çok h›zl› ilerlemeler sa¤land›. 2001'de
gördük ki internet yay›nc›l›¤›na, internet gazetecili-
¤ine özgü pek çok yeni enstrüman var ama de¤er-
lendiremiyoruz: Örne¤in "hipertekst" özelli¤ini, ya-
ni metinlerin metinlere sonsuzca ba¤lanmas› olana-
¤›ndan yeterince yararlanm›yoruz. ‹kincisi, görüntü
ve ses aktar›m› konusunda yeterince iyi çal›flm›yo-
ruz ve ses aktar›m› olanaklar›n› yeterince de¤erlen-
diremiyoruz. O yüzden ilk dönem, yani 2000-2001
aras›ndaki çal›flmam›z daha çok bu âlemin kendine
özgülüklerini keflfetmek, bunlarla ilgili düflünmek,
denemek, bunlar›n karfl›l›¤›n› bulmaya çal›flmak ve
bizimle birlikte hareket edebilecek bir haberciler kit-
lesini yeniden e¤itmekle geçti. Bu arada kendimiz
de hakikaten çok ciddi bir e¤itimden geçtik. 

2000-2003 aras›nda, Türkiye'de hem internet
yay›nc›l›¤›nda, hem internet kullan›c›l›¤›nda, hem de

luma aktar›lmas› hedefini dile getiriyoruz.
Yerine daha mükemmeli konuncaya kadar bu

kavramsallaflt›rma, egemen iletiflim iliflkilerine karfl›
birbirlerinden çok farkl› ölçek, düzey, ortam ve içe-
rikte, farkl› ulusal, bölgesel ve yerel s›n›rlar içinde,
farkl› teknikler, teknolojiler kullan›larak süregiden
medya özgürlü¤ü mücadelelerinin maddi zeminini
ve programatik hedefini dile getirmeye devam ede-
cek. Bu süreç ne kadar karmafl›k, özneleri ne kadar
"ço¤ul" olursa olsun tek bir terimle adland›r›labilir:
"Ba¤›ms›z Medya". Bu kavram dile geldi¤i her yer
ve zamanda, bize medya ba¤lam›nda bir s›n›f müca-
delesinin sürmekte oldu¤unu bildirecektir. 

B‹A/bianet

Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A) projesi medya ba¤›ms›zl›-
¤› ve ifade/iletiflim özgürlü¤ü mücadelesinde Türki-
ye'de son on y›lda oluflan mevzilerden biri. Bu proje-
nin koordinatörlü¤ünden edindi¤im deneyimleri
paylaflmak için aktar›p yorumlamaya ve baz› sonuç-
lar ç›karmaya çal›flaca¤›m. 

Etkinli¤imiz, Türkiye'de ve dünyada daha çok,
internet üzerindeki haber sitemiz bianet.org dolay›-
s›yla yayg›n olarak biliniyor, görünüyor. Gerçi bianet
B‹A kapsam›nda yap›lan onlarca etkinlikten sadece
biri ama etkisi, süreklili¤i, kal›c›l›¤› dolay›s›yla onun
B‹A'n›n tac› oldu¤unu söylemek abart› say›lmaz. Ge-
ne de o "tac"›n, üzerinde yükseldi¤i bir bafl ve gövde
var. Bu bafl ve gövdeyi meydana getirmek de bizim
"ba¤›ms›z medya" mücadelesinde bir mevzi olufl-
turma çabam›z›n bafll›ca konular› aras›ndayd›, ger-
çekleflmeleri çok zaman ve emek gerektirdi ve onlar
olmaks›z›n bianet'in olamayaca¤› ölçüde B‹A ile or-
ganik olarak ba¤lant›l›lar. 

Gerçekten de B‹A'y› tek bir sözcükle özetleme-
miz gerekse ona "süreç" demek en do¤rusu olurdu.
Çünkü B‹A bizim deneyimimizde hem ontolojik, hem
felsefi düzlemde "tez" –egemen iletiflim/üretim ilifl-
kileri– ile "antitez" –iletiflim/üretim araçlar›n›n top-
lumsallaflmas›– aras›ndaki "geçifl"e denk düflüyor.
B‹A bitmifl bir fley, bir kurum, örgüt, flirket, dernek 
ya da bunlara benzer bir fley de¤il: Bir bak›ma "ve-
kaletle" yürütülen bir "yurttafl giriflimi" diyebilirsi-

niz ona, bir bak›ma bafl›n› habercilerin çekti¤i bir öz-
gürlük u¤ra¤›, bir entelektüel aray›fl zemini ya da
bask›ya karfl› dayan›flma alan›... Ancak bunlar›n tü-
münü kesen bir ortak bölen var: ‹letiflim ve bunun
maddi gerçekleflme düzeyi: Üretim, haberlerin üreti-
mi. B‹A bu eksenler çevresinde dönen bir dizi etkinli-
¤in ortak ifadesi, çat›s›. 

B‹A'n›n ortaya ç›k›fl› Türkiye yayg›n medyas›n›n
1990'larda içine girmifl oldu¤u büyük çöküntü ile
toplumsal muhalefetin gerçek haber kaynaklar›na
duydu¤u ihtiyac›n bir arada ifllemesiyle ilgili. 

2000'lerin bafl›ndaki iki büyük mali krizin ç›r›l-
ç›plak aç›¤a vurdu¤u gibi banka sermayesi/mali ser-
maye ile medya sermayesi aras›ndaki u¤ursuz evli-
lik, Türkiye medyas› aç›s›ndan son derece vahim so-
nuçlara yol açt›, medya bir dezenformasyon kayna-
¤›na dönüfltü. Bu, seslerini yayg›n medya ortam›n-
dan duyuramayan toplum kesimlerini aray›fla yö-
neltti. 

Bu ortamda ayr›, ba¤›ms›z bir mecraya ihtiyaç ol-
du¤unu ilk düflünen ve 1996 y›l›nda vakf›m›z›n kap›-
s›n› çalanlar bir bak›ma Türkiye'nin "think tank"i di-
yebilece¤imiz, çok say›da araflt›rmac› grubu ve kifliyi
bar›nd›ran, Türkiye'nin temel meselelerine kafa yo-
ran meslek erbab›n›n meslek örgütü, Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i'nin (TMMOB) yöneticileri ol-
du. TMMOB özellikle enerji krizi dolay›s›yla vermek
istedi¤i mesajlar›n duyulamad›¤›ndan, bunlar›n ak-
tar›lamad›¤›ndan yak›n›yor ve kendi yap›lar› üzerine
oturan bir haber ajans› kurup kuramayaca¤›n› arafl-
t›rmak istiyordu. "‹letiflim ve kalk›nma alan›ndaki
projeleri destekleme" amac›yla kurdu¤umuz IPS ‹le-
tiflim Vakf›, bu ajans›n gerçekleflme imkân› olup ol-
mad›¤›n› ortaya ç›kartmak için alt› ayl›k bir saha
araflt›rmas› yürüttü. O y›llar, Türkiye'de özel radyo-
culu¤un patlad›¤› y›llard›, bölgelerde yürüttü¤ümüz
tart›flma ve araflt›rmalara yerel medya da ilgi göster-
di ve ortaya TMMOB'un da, bizim de, yerel medyan›n
da varsayd›¤›ndan farkl› bir sonuç ç›kt›:

Birincisi, bir haber ajans› olamazd›. Bu çok mas-
rafl›, merkezi bir ayg›ta gerek gösteren, baflka bir
fleyde (bilim ve teknoloji) ihtisaslaflm›fl bir kurulu-
flun patronaj› alt›nda yönetilemeyecek olan bir iflti. 

Öte yandan bu kadar masraf ve zahmete girme-
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venceden yoksun. O yüzden bir sa¤lama mekaniz-
mas›n›n oluflturulmas› çok önemli. 

Gene de B‹A/bianet aç›s›ndan bireysel katk›lar
son derece de¤erli oldu.

Yerel medya

Öte yandan bu proje içinde yeflertti¤imiz bir yerel
medya ortam› var. Bafltan beri biz yerel medyay› iki
nedenle çok önemsedik. Birincisi, yerel medya her
ne kadar yerel iktidar merkezleriyle flu ya da bu fle-
kilde etkileflim içerisinde olsa da, mali iktisadi aç›-
dan baflka herhangi bir merkezi medya kuruluflunun
olamayaca¤› kadar ba¤›ms›z. Yerel gazeteler ço¤u
kez bir matbaac›n›n yan ifli olarak sürüyor, 500 abo-
ne bulduktan sonra sürüp gidebilen gazetelerden
söz ediyoruz. Yerel radyolar da yerel reklam gelirle-
rine dayanarak kendi masraflar›yla bafla ç›kabilen,
dolay›s›yla büyük bankalara borçlar› olmayan, olsa
olsa ilçe esnaf›yla borç alacak iliflkisi içinde bakkal›-
na, manifaturac›ya borcu olan, ama ondan da reklam
alaca¤› olan yerel al›flverifl içerisinde kurulufllar. Do-
lay›s›yla ba¤›ms›zl›k potansiyelleri daha yüksek. 

‹kincisi, daha sahiciler, yurttafllarla bire bir te-
mastalar. Yurttafl gazetecili¤i aç›s›ndan bakt›¤›m›z-
da, kendi çevrelerinin dolays›z sözü durumundalar.
Tabii ki bu dolays›zl›k öte yandan yerel egemenlik
söylemi içerisinde birden çok k›r›lmaya, bozulmaya
u¤ruyor ama böyle bir potansiyel var. Dahas›, Türki-
ye'de merkezin art›k duymad›¤› ya da duymak iste-
medi¤i haber ve bilgiler orada var. Örne¤in biz 2000'
de esnaf ayaklanmas› olaca¤›n› 1999 k›fl›nda biliyor-
duk – ben bizim aç›m›zdan bunu hep projenin bafla-
r›s›n›n bir kan›t› gibi görürüm. Çünkü yerel medyay›
izledi¤inizde, yerel esnaf odalar›n›n bilgileri önü-
nüzdeki haber havuzunda topland›¤›nda bir fleyin
patlayaca¤›n› öngörebilirdiniz. Nitekim 1999 y›l so-
nu de¤erlendirmemizde ileri sürdü¤ümüz bu öngörü
2000'de gerçekleflti. 

Bu merkez medyada istense de görünemeyen
bir fley; çünkü o kaynaklarla art›k ilgileri yok, oraya
bakm›yorlar. Anadolu Ajans›'ndan gelen o tür haber-
ler de genellikle ekonomi sayfalar›nda minicik bir
haber olarak görünüp kayboluyor. Yayg›n medya

aç›s›ndan –bu Bat›'n›n yayg›n medyas› için de böy-
le– dünyan›n Kuzey ya da Bat› yar›mküresi var. Tür-
kiye her ne kadar bu yar›mkürelere tam dahil de¤ilse
de Türkiye medyas›na bak›n, kendi güneyini asla
görmez, Afrika'y›, Asya'y›, Ortado¤u'yu... fiimdi ‹ran'
da ciddi bir durum var da görmek zorunda kal›yoruz.
Türkiye'de de Ankara, ‹stanbul, ‹zmir'in, yazlar› Bod-
rum ve Antalya'n›n politika, ifl, e¤lence ve spor dün-
yas› ilgi merkezinde. Büyük ço¤unlu¤un yaflad›¤›
küçük yerleflim birimleri, burada süregiden hayat
ise, ancak tuhafl›k oldu¤u zaman söz konusu. 

Dolay›s›yla biz yerel medyayla ilgimizi hem pro-
jemizin bir aya¤› oldu¤undan, onlar da projenin bir
parças› olduklar›ndan hem de yerel hakikate ulafl-
mak aç›s›ndan çok önemsiyoruz. Yerel medyayla ne
kadar çok e¤itim iliflkisi kurarsak o kadar çok haber
kayna¤›ndan yararlanabilir olduk. 

Tabii e¤itim programlar›n› sürdürebilmek buna
ayr›labilecek kayna¤› bir hibe olarak sa¤lam›fl olma-
m›zla ilgiliydi, yoksa bu kâr getirmeyen bir fley oldu-
¤u için, habercili¤e ticari olarak yaklaflan bir kurulu-
flun buna kaynak ay›raca¤›n› düflünmek imkâns›z.
Bu bize sonuçta, bu yay›n ilkelerini gevflek de olsa
benimseyen, kad›nl› erkekli, Türkiye çap›nda yakla-
fl›k bin kifliyle sürekli temas sa¤lad›. 

Bin kadar insanla habercilik e¤itimi iliflkisi kur-
duk, bu iliflki dolay›s›yla üniversitelerde ders veren
akademisyenlerle de baflka türden bir iliflki kurma
imkân› oldu. Onlar sadece okula gazeteci olmaya
gelmifl olanlarla de¤il, art›k gazeteci olmufl ama bu-
nun e¤itimini görmemifl olanlarla bir e¤itim iliflkisi
kurdular. Dolay›s›yla üniversite için baflka türlü bir
deneyim oldu, bizim için bir deneyim oldu ve bize
esasl› bir haber kayna¤› sa¤lad›. O aç›dan bakt›¤›-
m›zda, bizim habercilik projemizin önemli ayaklar›n-
dan bir tanesi de yerel habere özel ilgi göstermek ve
yerel haberin de¤erlendirilmesini sa¤lamak. Ancak
itiraf etmemiz gerekir ki, son zamanlarda bunda bir
miktar düflüfl oldu. Bunun nedenlerinden biri, yerel
medyan›n da art›k kendisini web ortam›nda ifade
edebilir olmas›. 1997'de yapt›¤›m›z ulusal konfe-
ransta yüz kifliden sadece ikisinin internetten haberi
olmas›na karfl›l›k, flu an Kas›m 2006'da temasta ol-
du¤umuz ve internette yay›n› olmayan bir tek gaze-

interneti haber almak maksad›yla kullananlar›n sa-
y›s›nda çok büyük art›fllar oldu. Genifl bant ba¤lant›
imkânlar›n›n ço¤almas›, iflyerlerinde internete geçil-
mesi vb. bunda çok önemli bir rol oynad›. 

Bizim gözlemlerimize göre bianet.org daha çok
iflyerleri ve okullarda, daha çok mesai saatleri içinde
izleniyor. Bu aç›dan internetin "çal›flanlar›n medya-
s›", haber alma ortam› oldu¤unu söylemek müm-
kün. 

‹nternet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›n›n önemli
sonuçlar›ndan biri de "interaktivite" oldu. Öncelikle
yurtd›fl›nda yaflayan ö¤renciler ve akademi mensup-
lar›, daha sonra Türkiye'de söyleyecek sözü olan ve
yayg›n medyada kendilerine mecra bulamayan ya
da yayg›n medyay› kendi mecralar› olarak görmeyen
insanlar, okuru/izleyicisi olduklar› bianet.org'a ken-
diliklerinden haber, yorum, bilgi, kaynak ulaflt›rma-
ya bafllad›lar. 

Sabah haber toplant›lar›m›z, nispeten fakir bir
mönüyle bafll›yor, editörlerimiz k›t imkânlar›yla –biz
haber sat›n alm›yoruz, buna hem ay›racak kayna¤›-
m›z yok hem de onlar›n kliflelerinden uzak durmak
istiyoruz– kendi toplad›klar› haberleri ya da takip
edecekleri konular› belirliyorlar. Ancak as›l gündem
ö¤leden sonra/akflama do¤ru olufluyor. O gündem
için bizimle ayn› masa etraf›nda toplanmayan ama
gündemi kendi çevrelerinde yaflayan, hisseden, bi-
rer yurttafl olarak, kendi konular›n›, kendi çevreleri-
ni, kendi ilgilendikleri fleyleri düflünen, ifade etmek
isteyenler, ço¤u kez bizim editoryal önceliklerimizi
ve kavray›fl›m›z› da bildikleri için, o ölçülere göre ka-
leme ald›klar› haber, yorum, gözlem, elefltiri ya da
de¤inileri ulaflt›r›yorlar. Akflam oldu¤unda, daha ön-
ceden kim olduklar›n› hiç bilmedi¤imiz en az üç-dört
kifliden haber, yaz›, bilgi alm›fl oluyoruz. Ço¤u kez
bizim baflvurdu¤umuz uzmanlardan daha bilgece
kaleme al›nm›fl analizler ulaflabiliyor. Dolay›s›yla biz
hep flunu varsay›yoruz, biz içeride çal›flan 5 editör, 1
muhabir, 2 yay›ndan da sorumlu yönetici, yani top-
lam 8 kifli de¤iliz. Biz henüz say›s›n› bilemedi¤imiz
bir âlemiz, o insanlar› bilmiyoruz ya da o gün bizimle
hangisinin iflbirli¤i yapaca¤›n› bilmiyoruz. Biz yurt-
tafl-gazetecilerin medyas›y›z.

Yurttafl habercili¤i

‹nternetin sa¤lad›¤› eriflim imkânlar›yla, teknik an-
lamda, bir bilgisayar› ve bir genifl bant telefon ba¤-
lant›s› olan herkes bir medya patronudur art›k bu
teknoloji temelinde. Gene de yap›lan iflin etkisi ya da
fliddeti nereye ve ne kadar ulaflt›¤›yla ba¤lant›l›. 

Bianet bu çerçevede daha k›sa sürede daha çok
etkiye sahip olmak isteyenlerin seçti¤i bir mecra su-
nuyor. E¤er trafik analizleri bizi yan›ltm›yorsa, bia-
net günde 30 bin gerçek kullan›c› taraf›ndan izleni-
yor, bu bizim çap›m›zda bir yay›n için hiç de az›m-
sanmayacak bir rakam. Yaklafl›k günlük ortalama
300 bin sayfa aç›l›yor, bunlar bizim için iyi, bir etki
sayabilece¤imiz rakamlar. Bir blogger'›n, günlükçü-
nün bu kadar çok izleyicisi olmayabilir, ama günlük-
çülük dedi¤imiz her bir kiflinin kendi düflüncelerini,
kendi bilgilerini, kendi demek istedikleri her ne ise
onu baflkalar›na, e¤er ö¤renmek istiyorlarsa, ifade
edebilece¤i bir imkân do¤mufl olmas›, internet ya-
y›nc›l›¤› aç›s›ndan çok önemli, asl›nda son derece
genifl bir özel haber spektrumu olufluyor anlam›na
gelir. Onlar› yans›tmak ya da onlardan yararlanmak
sizin aç›n›zdan geleneksel ve klasik haber kaynakla-
r›ndan çok farkl›, yeni bir âlemin aç›ld›¤› anlam›na
geliyor. Bu, her evde bir haber var, her evde bir ha-
berci ya da her bilgisayar›n bafl›nda bir haberci ola-
bilir demektir ki bunlar aras›ndaki etkileflimin, siner-
jinin henüz bütün sonuçlar›n› görebilmifl de¤iliz, ta-
bii ki görece¤iz.

Özellikle ABD'nin Irak'› istilas› ve savafl sürecin-
de ABD yayg›n medyas›n›n dezenformasyonu, ABD

yönetiminin himayesindeki embedded gazetecili¤in
gözden gizledi¤i uranyum alafl›ml› mermiler bir
blogger arac›l›¤›yla dünyaya duyuruldu. Dahr Jamal
ad›nda bir Amerikal› yayg›n medyadan s›k›l›p Ba¤-
dat'a giderek Iraq Despatches (Irak Postas›) diye ba-
¤›ms›z bir site kurdu... Örnekler ço¤alt›labilir. Ancak
blog gazetecilik aç›s›ndan kayd›ihtiyatla ya da Latin-
cesinde dendi¤i gibi cum grano salis ele al›nmas› ge-
reken bir fley. Bir blogger'›n yazd›klar›n›n ne kadar›-
n›n hayal ürünü, ne kadar›n›n gerçek, ne kadar›n›n
do¤rulanabilir oldu¤u, onu ba¤layan bir mesleki ku-
rallar bütünü, bir deontoloji olmad›¤›ndan bir gü-
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Bu bugün kimi ülkelerde, bu arada Türkiye'de de
var olan devlet mülkiyetinde, bürokrasinin deneti-
minde habere haklar ve özgürlükler de¤il, güvenlik
aç›s›ndan yaklaflan, tekçi devlet yay›nc›l›¤›ndan
farkl› bir fleyi gerektiriyor.

Temel amac› her bir yurttafl›n iletiflim hakk›n›n
gerçekleflmesine hizmet etmek olan, yurttafllar›n bu
haklar›n›n gerçekleflmesine kamu fonlar›n› tahsis
eden, personelin e¤itiminden teknik altyap›ya kadar
her fleye sadece yurttafl oldu¤u için eriflme hakk›n›-
z›n bulundu¤u bir iletiflim düzeni bu. 

Ba¤›ms›z Medya, bugün ile büyük dönüflüm ara-
s›nda geçen zamanda piyasan›n rolünü daraltmak,
yurttafllar›n medyas›n›n rolünü art›rmak için giriflil-
mifl çabalar toplam› demek. 

‹letiflim piyasan›n tekelci egemenli¤i alt›nda ol-
du¤u sürece, ba¤›ms›z medyan›n politik ve toplum-
sal bir dönüflüm olmaks›z›n yayg›n medyan›n yerini
alabilece¤inden söz etmek gerçek güçleri hesaba
katmayan bofl bir heves olarak kalmaya mahkûm-
dur. Ancak sosyal politika talepleriyle, iletiflimin de-
mokratizasyonuyla, ifade özgürlü¤ünün geniflletil-
mesiyle, kat›l›m olanaklar›n›n art›r›lmas›yla, yurttafl-
lar›n medyas›na kamu fonlar› aktar›lmas›yla, devle-
tin iletiflim olanaklar›n›n yurttafllar›n demokratik de-
netimine aç›lmas›yla iletiflimi ticari medyan›n hâki-
miyetinden, piyasa bas›nc›ndan nispeten özerkleflti-
rebilirsiniz. 

Bu süreçte hiç az›msayamayaca¤›m›z bir fley,
kâr amac› gözetmeyen habercilik etkinli¤ine kaynak
yaratma konusu ve sorunu. Biz kendimizce internet-

te bir haber kanal›y›z. Dokuz y›ld›r çal›fl›yoruz. Dö-
nüp bakt›¤›m›z zaman geldi¤imiz yerden flikâyetçi
de¤iliz; fakat bu yer o kadar güçlüklerle gelinen bir
yer ki... On y›l sonunda hâlâ kasam›zda hiçbir biriki-
mimiz yok. Maddi kayna¤›m›z› ticaretten, al›flverifl-
ten de¤il kamu yarar›na yerel ya da uluslararas› ba-
¤›fl fonlar›ndan elde ediyoruz: ‹nsan haklar› ve de-
mokrasinin gelifltirilmesi için aç›lm›fl programlara
proje sunuyoruz ve oradan kaynak al›yoruz; bunlar›
projelerin programlar› kapsam›nda harc›yoruz. 

2000-2003 ve 2003-2006 aras›nda iki ayr› prog-
ramdan Avrupa Birli¤i'nin MEDA ve ‹nsan Haklar› ve
Demokrasi Program›'ndan hibe ald›k. Proje bütçe-
mizin yüzde 80'ini bu kaynaklardan karfl›lad›k, yüz-
de 20'sini de bireysel ba¤›fllardan, küçük ölçekli hi-
belerden kendimiz bulduk. 

fiimdi gerçeklefltirdi¤imiz bu forumun harcama-
lar› da bu proje bütçesinden karfl›lan›yor. Proje bitin-
ce ne olacak?

Gelecek on y›l için büyük bir güvenle bir öngörü-
de bulunam›yoruz. Ama bu forum da bunun için top-
land› zaten. Dünyan›n her yerinden gelerek, çabala-
r›n› bizimkilerle birlefltiren meslektafllar›m›z ve mü-
cadele arkadafllar›m›zdan ö¤renmeyi umuyoruz. Da-
has› kaynaklar›m›z› ve çabalar›m›z› birlefltirmeyi ve
iletiflim piyasas›n›n gücüne karfl› yurttafllar›n gücü-
nü seferber edebilmek için yeni bir itilim kazanmay›.
fiimdiye de¤in dinlediklerimizden Dünya Sosyal Fo-
rumu'nun "baflka dünya mümkün" yaklafl›m›n› ken-
di oldu¤umuz yerden bir ad›m ileri götürebilece¤i-
mizi görüyoruz: "Baflka bir iletiflim mümkün!"

te, radyo ya da televizyon kalmad›. Onlar da, biz de
haberlerimizi an›nda web ortam›na koydu¤umuz
için bizimle ayr›ca bir haberleflme grubundan haber-
leflmeye ihtiyaçlar› kalmad›. Ama birbirimizin haber-
lerinin fark›nday›z ve birbirimizden yararlanmay› hâ-
lâ sürdürüyoruz. 

Hak habercili¤i

Bizim internet yay›nc›l›¤›m›z›n/habercili¤imizin ken-
dine özgü özelliklerinden biri de habere yaklafl›mda
haklar› merkeze al›yor olmam›z. Burada ay›rt edici
olan tavr›m›z hak mücadeleleri, hak mücadelesi ve-
renler ve her bir tekil olay›n hakk› yenenler için ifade
etti¤i anlam konusunda pozitif ayr›mc›l›k yapmam›z.
Ezilenler ve d›fllananlar›n taraf›n› tutmam›z! 

Örne¤in yerel seçimlerde, yerel seçim sonuçlar›-
n› vermekle ya da bunun politik toplumsal anlam›n›
analiz etmekle yetinmiyoruz. Politikan›n "ötekisi"
olan kad›nlara odaklan›yoruz. Kaç kad›n aday vard›?
Kaç kad›n yerel yönetimlere girebildi? Kaç› belediye
baflkan› olabildi? Biz baflka hiç kimsenin yapmad›¤›-
n› yapan, politikaya d›fllananlar›n bakt›¤› yerden ba-
kan bir habercilik yapmak istiyoruz: kad›nlar, Kürt-
ler, Aleviler, farkl› cinsel kimlikler, emekçiler, yok-
sullar, çiftçiler... Bunu biz istihdam politikam›zda da
yaflamay› seçiyoruz. fiu an bianet'te çal›flanlar›n ka-
d›n/erkek oran› yar› yar›ya. Bu zaman zaman de¤ifl-
se de yüzde 30 kad›n kotas›n› hep tutturmaya çal›fl-
t›k. Bir pozisyon için iki aday varsa, nitelikleri eflit ol-
du¤unda kad›n olan› seçmeye çal›flt›k. Dolay›s›yla
yapt›¤›m›z ifli yaflamaya ve kendi yaklafl›m›m›z› ha-
bere de yans›tmaya özen gösteriyoruz. 

Bizim projemiz/habercili¤imiz kapsam›nda hak
kurulufllar›, haber kayna¤› olarak çok önemli bir yer
iflgal ediyor. Dolay›s›yla onlarla internet üzerinden
haberleflme ve onlar›n da kendilerini internette ya
da baflka ortamlarda ifade etmeleri için destekte bu-
lunma iflini önemsiyoruz. Bunlar›n tümünün birlikte
ifllemesinden do¤an sinerji bize bugün, 1997 ya da
2000'de varsayamayaca¤›m›z kadar etkin bir görü-
nürlük, iflitilirlik sa¤lad›. 

‹nternet yay›nc›l›¤› burada size bir avantaj sa¤l›-
yor. Hürriyet gazetesini okuyan biri okudu¤u haberi

belki yan›ndakine anlatabilir. Ama insanlar bianet'te
okuduklar› bir fleyi benimsiyorlarsa, bunu yüzlerce,
binlerce kifliye gönderebilir, iletebilirler. Dolay›s›yla
internet habercili¤inin ço¤altan etki katsay›s› çok
yüksek. Örne¤in günlük haber listemiz yerel radyo-
lara ulaflt›¤›nda onlar haberleri yeniden iflleyebili-
yor, iletebiliyor, haber zincirleme bir baflka haber
kayna¤›na iletilebiliyor. Bir web sitesinden ötekine
ulafl›yor. Dahas› internet habercili¤i size küresel bir
etki de sa¤l›yor. Bizim izleyicilerimizin beflte birine
yak›n› yurtd›fl›nda. Bunlar›n yar›s› ABD'de, di¤er ya-
r›s› Avrupa'da, bir bölümü de Avustralya'da yaflayan
göçmen iflçiler ya da siyasi sürgünler ya da orada ö¤-
renim gören ö¤renciler. Dolay›s›yla biz yapt›¤›m›z
yay›n›n ayn› anda dünyan›n her yerinde Türkçe oku-
yan insanlar taraf›ndan de¤erlendirildi¤ini ve bize
katk›da bulunabilece¤ini biliyoruz. O aç›dan hatala-
r›m›z da çok h›zl› yüzümüze çarp›l›yor ve bunu h›zl›
düzeltebiliyoruz. ‹nternetteki yay›nc›l›¤›n en önemli
yanlar›ndan bir tanesi, bir haberi ebediyen bar›nd›r-
mak zorunda olmay›fl›m›z.

H›zla hatay› giderebilirsiniz ve radyo, televizyon,
gazete gibi sadece o an, o gün, o ay tüketilip bir ke-
nara kald›r›lm›yor, siz internet yay›nc›s› olarak geç-
mifli de temsil ediyorsunuz, bir arflivle beraber geli-
yorsunuz. Dolay›s›yla hatalar›n›z› düzelterek arflivi-
nizi de daima düzeltebilirsiniz. Ama öbür taraftan ta-
bii hatalar›n›z›n yay›l›m h›z› da ötekilere oranla çok
yüksek, o yüzden de daha yüksek bir sorumluluk ge-
rektiriyor.

Kaynaklar ve kamu medyas› 

Baflta dedi¤im gibi, biz yapt›¤›m›z ifle daha çok "Ba-
¤›ms›z Medya" demeyi tercih ediyoruz. Bu bizim için
medya alan›nda bir s›n›f mücadelesini ifade ediyor.
Yani devletten ve sermayeden ba¤›ms›zlaflma yö-
nündeki bütün e¤ilimleri ifade eden bir kavram. Bu
s›n›f mücadelesinin varaca¤› yerin kamu medyas›n-
dan baflka bir fley olamayaca¤› apaç›k. E¤er haberci-
li¤in temeli ticari ç›kar, bireysel kâr, piyasan›n dü-
zenleyicili¤i de¤il, toplum yarar› olacaksa, o zaman
iletiflimin mülkiyet temelinin köklü bir de¤iflikli¤e
u¤ramas› kaç›n›lmaz görünüyor. 
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Baflka bir habercilik mümkün: www.bianet.org

B‹A22 habercilik etkinli¤ini internetteki haber sitesi
bianet.org ile gerçeklefltiriyor. Kas›m 2000'den bu
yana yay›n›n› sürdüren bianet, özellikle "Kad›n Hak-
lan", "‹nsan Haklar›", "‹fade Özgürlü¤ü" ve "Çocuk
Haklar›" alanlar›na odaklanan bir habercilik prati¤i
yürütüyor. Bianet'te Türkiye ve dünyan›n gündemi-
ne insan haklar›, toplumsal cinsiyet, çocuklar, ifade
özgürlü¤ü, az›nl›klar ve ihmal edilen topluluklar›
merkeze alarak bakan ana haber sayfas›n›n yan› s›ra
üç alt-site daha yay›nlan›yor. Bianet habercili¤i Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "2004 Türkiye Gazete-
cilik Baflar› Ödülleri"nin internet dal›nda "övgüye
de¤er" bulundu. Ayn› y›l fiehir Planc›lar› Odas›'n›n
"Kent Planlama Bas›n Ödülü"nü de kazand›.

Medyada haklar & medyan›n haklar›

B‹A22 projesinin bafll›ca ifllevlerinden biri izleme.
Medyan›n haklar› kapsama ve haberlefltirmesini iz-
leyerek habercileri haklara duyarl›, toplum yarar›n›
esas alan sorumlu gazetecili¤e özendirmeye çaba
gösteriyor. Bu ba¤lamda, ifade özgürlü¤ü ihlalleri
izlemelerinin de¤erlendirildi¤i üç ayl›k raporlar,
medya iflleyiflinin ifade özgürlü¤ü ve meslek eti¤ine
uygunluk aç›s›ndan izlendi¤i raporlar, medyan›n in-
san, kad›n ve çocuk haklar›na verdi¤i önem ve de¤e-
rin izlendi¤i raporlar haz›rlan›yor ve yerel medyaya
ücretsiz hukuksal dan›flmanl›k deste¤i sa¤lan›yor.

Haberi ve habercileri yeniden düflünmek

B‹A22 projesi boyunca yerel radyo, gazete ve televiz-
yon habercilerinin yan› s›ra daha çok ifade özgürlü-
¤ü davalar›yla ilgilenen hukukçularla, etkinlik ve dü-
flüncelerine yerel ve yayg›n medyada gerekti¤ince
yer bulamayan hak savunucular› da e¤itim ve al›flt›r-

ma programlar›na, seminer ve konferanslara kat›l-
ma f›rsat› buldu. Üç y›l boyunca düzenlenen semi-
nerlere 62 ilden sekiz yüze yak›n yerel medya çal›fla-
n›, 120 sivil toplum örgütü temsilcisi ve 60 avukat
kat›ld›.

Çocuklar ve kad›nlar için radyo

B‹A22 projesi kapsam›nda yerel radyolar›n insan, ka-
d›n ve çocuk haklar›n›n anlafl›lmas› ve yayg›nlaflma-
s›na katk›da bulunmalar› amac›yla 32 haftal›k üç ay-
r› program üretilerek ücretsiz olarak 125 radyoya
gönderildi. Bütün programlar yerel radyolar›n yerel
müzik ve seslerle zenginlefltirmelerine el verecek
flekilde tasarland›.

Baflka bir iletiflime do¤ru...

B‹A22 projesi ‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya
Forumu'yla birlikte sona eriyor. Bianet.org ifllemeye
devam edecek. IPS ‹letiflim Vakf›, baflka bir iletifli-
min, farkl› bir gazetecilik prati¤inin mümkün oldu-
¤unu göstermeye ve bunu hayata geçirmek için yeni
yollar aramaya devam edecek. B‹A22'yi B‹A33 ve B‹A44'e
erdirmek için herkesin deste¤ine ihtiyaç var.

Proje Dan›flma Kurulu

Cumhur K›l›çç›o¤lu (Siirt Mücadele gazetesi), Cofl-
kun Efendio¤lu (Milas Önder gazetesi), Fikret ‹lkiz
(Hukukçu, ‹stanbul), Füsun Erdo¤an (Özgür Radyo,
‹stanbul), Filiz Koçali (Gazeteci, ‹stanbul), ‹pek Çal›fl-
lar (Gazeteci, ‹stanbul), Kahraman Ero¤lu (Sosyal
Hizmet Uzman›, ‹stanbul), Meral Dan›fl Befltafl (Hu-
kukçu, Diyarbak›r), Doç. Dr. Sevda Alankufl (Do¤u
Akdeniz Üniversitesi, K›br›s), Turgay Olcayto (Türki-
ye Gazeteciler Cemiyeti),  Yavuz Önen (Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf›).

B‹A22 projesinin bütün ifllerinin kotar›ld›¤› merkez bü-
rosunda çal›flanlar (önden arkaya, soldan sa¤a): Er-
tu¤rul Kürkçü, proje koordinatörü; Emine Özcan,
muhabir; Baran Gündo¤du, idari ifller; Leyla ‹flbilir,
sekretarya; Tolga Korkut, insan haklar› editörü; Erol
Öndero¤lu, ifade özgürlü¤ü editörü; Erhan Üstün-
da¤, koordinatör yard›mc›s›; Kemal Özmen, çocuk
haklar› editörü; Nadire Mater, proje dan›flman›; Ser-
dal Akkaya, webmaster.

K›saca B‹A22 diye adland›rd›¤›m›z "Medya Özgür-
lü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤›
Projesi"nin amac› "yeni bir iletiflim"i mümkün k›l-
mak için kamusal alan›n dönüfltürülmesine katk›da
bulunmak.

B‹A22, IPS ‹letim Vakf›'n›n 2000-2003 aras›nda
yürüttü¤ü (Ba¤›ms›z iletiflim A¤›) projesinin kaza-
n›mlar› üzerinde gerçeklefliyor. ‹letiflim sürecinin
bütün ö¤elerini hep birlikte dönüfltürmeyi hedefli-
yor. Bir yandan "okuru/izleyici"yi "do¤ru bilgi edin-
menin ve bilgiye eriflmenin de¤eri konusunda ayd›n-

latmak" için çaba gösterirken öte yandan kamu oto-
ritesinin "ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› genifllet-
mek" iddias›n› denetlemeyi ve "hak ihlallerini izle-
me"yi önüne koyuyor.

Kamu yönetimine kat›l›m› art›rmak için "yerel
medyay› çokseslili¤i desteklemesi için güçlendir-
me"ye çaba gösteriyor, öte yandan da yerel medya-
y› –ve yayg›n medyay›– da "insan, kad›n ve çocuk
haklar›n› daha s›k ve daha nitelikli bir biçimde ele al-
maya özendirmeye" çaba gösteriyor. Gazetecilik ve
habercilik standartlar›n› ve mesleki etik anlay›fl›n›
yerlefltirmek ve gelifltirmek için çaba gösterirken ile-
tiflim e¤itimcilerini habercilerin dünyas›na tafl›yor ve
habercilik prati¤i kadar habercilerin e¤itimi prati¤ini
de dönüfltürüyor. 17 Kas›m 2003'te uygulamaya
bafllanan, 36 ay süreli, kâr amac› gütmeyen pro-
jenin masraflar›n›n yüzde 80'i Avrupa Birli¤i'nin ‹n-
san Haklar› ve Demokrasi ‹nisiyatifi (EIHDR) Progra-
m›'ndan sa¤lanan hibeyle karfl›lan›yor.
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B‹A22 ve bianet hakk›nda



Bu tür ba¤lar› ve aidiyetleri reddetmek, yeni ba¤
ve aidiyetlerin de kabulü anlam›na geliyor kuflku-
suz. Kuruldu¤umuz ilk gün ilan etti¤imiz yaklafl›m;
Evrensel'in iflçilere ve halka aidiyet d›fl›nda hiçbir ai-
diyeti tan›mayaca¤›yd›. Habercili¤imizin temelini de
bu aidiyet oluflturdu. ‹flçilerden, özgürlüklerden, in-
san haklar›ndan ve halklar›n kardeflli¤inden yana bir
habercilik...

Nas›l ki modern gazetecili¤in tarihi burjuvazinin
aristokrasiye karfl› verdi¤i mücadeleye dayan›yor-
sa, o mücadelenin ihtiyaçlar› taraf›ndan biçimlendi-
rilmiflse, bizim gazetecili¤imiz de iflçi s›n›f›n›n bur-
juvaziye karfl› verdi¤i mücadeleyle biçimlenen bir
yap›ya sahip. Evrensel iflçilerin, emekçilerin burju-
vaziye karfl› verdi¤i mücadelenin bir ürünüdür, bir
arac›d›r...

Burjuvazinin yükselifl ça¤›nda modern bir araç
olarak pek çok önemli ifllev tafl›yan gazetecilik, bu-
gün burjuva anlamda bitmifltir. Hafta sonu yüz say-
fay› bulan gazetelerden birini incelemek bile bugün
içinde bulunulan durumu gözler önüne seriyor. Bu-
nu ayn› zamanda art›k gelenekselleflmifl habercilik
kal›plar› aç›s›ndan da söylüyorum. Olay›n sadece
görünen yüzünü yazan; "5 N 1 K" ile formüle edilmifl
habercili¤in pek çok nedenle tükendi¤i noktaday›z.
"5 N 1 K"n›n yan›na "neden-sonuç iliflkisi"ni koyma-
yan; "haber" yap›lan "olay"dan çok de¤il birkaç sa-
at önce yaflananlar›, sermayenin att›¤› ad›mlar›n
olay üzerindeki etkisini ve daha pek çok etmeni gö-
zetmeyen bir habercilik art›k ihtiyaçlara yan›t vermi-
yor, ifllevini yerine getiremiyor.

Basit bir örnek vereyim; ‹fl Yasas›'n›n de¤iflmesi
tart›flmalar› üç-dört y›l gündemimizi meflgul etti. Pek
çok gazete bu konuda haberlere, yorumlara yer ver-
di. Evrensel ise, en bafl›ndan bu yana haberleriyle bu
yasaya karfl› aç›k bir mücadele yürüttü, mücadele
yürüten emekçilerin yan›nda oldu. ‹ki hafta önce ha-
z›rlad›¤›m›z "meslek hastal›klar›" konulu pazar eki-
mizde ise bu yasan›n sonuçlar›n› gösterdik. Türki-
ye'nin anl› flanl› fabrikalar›nda yaflanan hayatlar var-
d› bu haberlerde. Görüfltü¤ümüz uzmanlar, akade-
misyenler ve bu fabrikalarda 16 saati bulan mesa-
ilerle ciddi hastal›klara yakalanm›fl iflçiler, ayn› ger-
çe¤e iflaret ettiler: Esnek çal›flma. Üstelik, yo¤un ça-

l›flma temposu ve olumsuz ifl koflullar›n›n hasta etti-
¤i iflçilerin an›nda kap› önüne konuldu¤u gerçe¤ini
de haberlefltirdik.

Örne¤i uzun tutuyorum, ama pek çok yönüyle
anlaml›d›r. ‹lki, bir gazetenin daha yasa ç›kmadan
sonuçlar›n› gösteren ayd›nlat›c› ifllevi... ‹kincisi, Ford
gibi büyük sermaye gruplar›yla ciddi ekonomik ilifl-
kisi bulunan medya kurulufllar›n›n bu haberi yay›m-
layamayaca¤› gerçe¤i... Üçüncüsü, habercili¤in
"olay"a tak›l› kalan açmaz›n› aflarak, varmas› gere-
ken noktaya dair ciddi ipuçlar› içermesi. Dördüncü
ve sonuncusu ise, art›k b›rak›n bu konuda haber
yapmay›, bunu dert edecek gazeteleri bulman›n ola-
naks›zl›¤›...

Bir baflka örnek iflçilerin yo¤un olarak yaflad›¤›
ilçe Tuzla'dan... Gazetelerin "tersanecilikte dünya
devi olduk" yay›nlar› yapt›¤› bir dönemde, Tuzla
Tersaneleri'ndeki iflçilere dair haberleri verecek bir
gazeteye olan ihtiyaç, Evrensel'i on iki y›ld›r var
eden nedenlerin bafl›nda gelir. Habercili¤imize dair
benzer örnekleri, Türkiye'de yaflanan savafl için, k›fl-
k›rt›lan milliyetçilik rüzgârlar› için, kültür-sanat ala-
n›ndaki gericilefltirme çabalar› için de vermek müm-
kün... 

Biz daha yola ç›karken, gazetecili¤i salt profes-
yonellerin u¤rafl› olmaktan ç›karacak, halka mal
edebilecek bir gazete olaca¤›m›z› ilan etmifltik. Ga-
zetemizin örgütlenmesinden da¤›t›m›na, haberlerin-
den mektuplar›na genifl bir okur-gönüllü çabas›yla
yay›mland›¤›n› belirtmem laz›m.

Bugün "yurttafl gazetecili¤i" olarak formüle edi-
len yaklafl›m›n bir benzerini, "iflçilerin gazetesi" ola-
rak Evrensel y›llard›r hayata geçiriyor, ilerletmeye
çal›fl›yor. Farkl› bölgelerden iflçilerin bir haberleflme
arac› olarak da okur mektuplar›m›za, okurlar›m›z›n
gönderdi¤i haberlere büyük önem veriyoruz. Her
okurumuzu muhabirimiz say›yoruz; bu anlamda Tür-
kiye'de en genifl muhabir a¤›na sahip gazetelerden
biri oldu¤umuzu biliyoruz. Yoksa, zaten biraz önce
sözünü etti¤im Ford ya da tersane haberlerine ulafl-
mam›z mümkün olamazd›. Haber a¤›m›z, örne¤in
Tuzla Tersaneleri'nde yaflanan bir ifl kazas›n›n 15 da-
kika içinde haber merkezimize ulaflaca¤› bir yayg›n-
l›¤a eriflmifltir.

MUSTAFA KARA 

Evrensel Gazetesi

Evrensel gazetesi, 7 Haziran 1995'te eme¤in ve iflçi
s›n›f›n›n d›fllanmak istendi¤i bir ortamda yay›n haya-
t›na bafllayan; bugüne dek üç kez isim de¤ifltirmek
zorunda kalarak yay›n›n› sürdüren bir günlük gaze-
te. Haftada bir pazar eki, on befl günde bir gençlik ve
kent ekleri ve ayda bir kitap ekini okurlar›na sunu-
yor. Avrupa'da da günlük olarak yay›mlan›yor ve
oradaki bask›s›nda ayr›ca Almanca özel sayfalara da
yer veriyor.

"Ba¤›ms›z Medya Forumu"nda Evrensel'i anla-
t›rken; "ba¤›ms›z" sözcü¤ünü de tart›flmakta fayda
var. "Evrensel ba¤›ms›z bir gazete midir?" Belki bu-
radan bafllamak en do¤rusu. Çünkü on iki y›la yakla-
flan tarihimizde belki de en fazla elefltiriyi bu nokta-
da ald›k. Özellikle ilk y›llar›m›zda "angaje olmak"la,
"bir fikrin gazetesi" olmakla, "grup gazetesi" ol-
makla s›k s›k elefltirildik.

Devlet ise çok daha a¤›r biçimde gazetemizi he-
define koydu. Evrensel defalarca toplat›ld›, yarg›lan-
d›, kapatma dahil pek çok cezaya çarpt›r›ld›, üç kez
isim de¤ifltirdi, Evrensel muhabiri Metin Göktepe
gözalt›nda iflkence edilerek öldürüldü. Gazetenin ül-
kenin bir bölgesine girifli yasakland›, vs. vs... Tüm
bunlar› "bask› gören" gazete portresi çizmek için
de¤il, gazetemiz Evrensel'e, iktidar›n genel yaklafl›-
m›n› ortaya koymak için anlat›yorum.

Öncelikle belirtmek laz›m; biz Evrensel gazetesi
olarak; "ba¤›ms›zl›k" deyince, "iktidardan ba¤›m-
s›zl›¤›" anl›yoruz. "‹ktidar" sözcü¤üyle, iktidardaki
s›n›f› ve onun her türlü kurum ve arac›n› kastediyo-
rum.

‹ktidar›n medya için biçimledi¤i ana çizginin d›-
fl›nda tan›mlad›k hep kendimizi. Sermaye gruplar›n-
dan ba¤›ms›zl›k, devletin gizli-aç›k örgütlenmelerin-
den ba¤›ms›zl›k, sermayenin uluslararas› yönelimle-
ri ve hedeflerinden ba¤›ms›zl›k...
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1975 y›l›nda Samsun'da do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini
Samsun'da tamamlad›ktan sonra, Marmara ‹letiflim
Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden
mezun oldu. 1995 y›l›nda Evrensel gazetesinin
kuruluflunda yer ald› ve o günden bugüne; Yurt
Haberleri Müdürü, Haber Müdürü, Editör gibi
görevleri üstlenerek gazetecilik yaflam›n› sürdürdü.
Halen, Günlük Evrensel gazetesi Kültür Servisi ve
Kitap Eki Editörü olarak görev yap›yor. Tiyatro ve
edebiyat baflta olmak üzere çeflitli konularda yaz›,
makale ve elefltirileri Günlük Evrensel gazetesi ve
Evrensel Kültür dergisinde yay›mlan›yor.



ORSOLA CASAGRANDE 

Il Manifesto

Öncelikle forum organizatörlerine beni davet ettikle-
ri için teflekkür etmek istiyorum. Ertu¤rul ve Nadi-
re'ye, çok de¤erli çal›flmalar› için de ayr›ca en içten
teflekkürlerimi iletiyorum. Sözlerime bafllarken, Tür-
kiye'deki bütün gazetecilere de teflekkür ediyorum.
Ola¤an karfl›lamalar›na ra¤men, bu ülkede ifllerini
yapabilmek, olaylar› haberlefltirmek, bize neler ol-
du¤unu aktarabilmek için her gün nas›l zorluklarla
karfl›laflt›klar›n› hep akl›m›zda tutmam›z gerekiyor.
Karfl›laflt›klar› bask›lar›, kötü muameleyi, tacizleri ve
fliddeti her zaman hat›rlamam›z gerekiyor. Sadece
ifllerini do¤ru yapt›klar› için hapse at›labiliyorlar.
Türkiye'de gazeteci olmak, seçebilece¤iniz en kolay
ifl de¤il san›yorum. Bu nedenle, san›r›m onlara te-
flekkür ederken bana kat›lacak ve yapt›klar› ifl için
Türkiye'deki arkadafllar›m›za övgülerinizi sunmakta
tereddüt etmeyeceksiniz.

Sürekli savafllar›n oldu¤u bir zamanda yaflad›¤›-
m›z için ba¤›ms›z ve do¤ru bilgi kritik bir öneme sa-
hip. Do¤ru bilgi her zaman önemliydi. Ama san›yo-
rum flu anda, dünyan›n gidiflat›nda bile fark yarata-
bilecek kadar önemli hale geldi. Afganistan ve Irak'
taki savafllar s›ras›nda, s›k s›k "ilifltirilmifl" (embed-
ded) bilgi ald›k; ki bu da ordu generallerinin "ilifltiril-
mifl" gazetecileri beslemesi fleklinde gerçeklefliyor.
San›r›m daha önce hiç bu derecede kontrol alt›na
al›nm›fl bir bilgi ak›fl›na flahit olmam›flt›k. Ve bu yal-
n›zca insanlar›n bilgi alma özgürlü¤üne bir sald›r›
de¤il, bir "medeniyetler çat›flmas›" oldu¤u konu-
sundaki yanl›fl alg›lamay› da destekleyen bir durum.
Hiçbir fley gerçeklerden daha de¤erli de¤ildir. Bu-
nun gibi forum ve toplant›lar›n çok önemli oldu¤una
ve dünyan›n di¤er yerlerinde de tekrarlanmas› ge-
rekti¤ine inan›yorum. A¤lar oluflturmam›z, dünyan›n
farkl› yerlerinde kendi kaynaklar›m›z› yaratmam›z
da bence çok önemli ve bu da sadece, ba¤›ms›z

Bu bizim en büyük avantaj›m›z, dezavantaj›m›z
ise tekellerin dünyas›nda kendi bafl›na ayakta dur-
maya çal›flan bir gazete olmak. Devletin muhtelif
bask›lar›n›, (ki bunlar›n kapatma ve bir bölgede ya-
saklanman›n getirdi¤i a¤›r ekonomik karfl›l›klar› da
var), özellikle de son dönemde yo¤unlaflan para ce-
zalar›n› bir yana b›rak›rsak, Türkiye'de böyle bir ga-
zeteyi da¤›tabilmek bile bafll› bafl›na bir sorun.

Da¤›t›m tekeli, her yönüyle sermaye gazeteleri-
nin ihtiyaçlar›na göre flekillenmifl ve bu durum iflimi-
zi hiç kolaylaflt›rm›yor. fiimdilik kendi da¤›t›m a¤›m›-
z› kurman›n uza¤›nda olsak da; da¤›t›m sorununu
okurlar›m›z›n gönüllü çabalar›yla fabrika önlerinde,
yoksul mahallelerde gerçeklefltirdi¤imiz sat›fllarla
aflmaya çal›fl›yoruz.

Bu k›sa süre içinde anlatmaya çal›flt›¤›m Evren-
sel'in, on ikinci yafl›n› sürdürürken bir anlamda,
eme¤in habercili¤ini üstlenen bir okul olma yolunda
ilerledi¤idir. Evrensel'in gazetenin profesyonel çal›-
flanlar›n›n yan› s›ra bütün iflçileri, emekçileri, okurla-

r› kapsayan yay›n sürecinin, gazetecilik aç›s›ndan
önemli bir deneyim oldu¤unu özellikle vurgulamak
istiyorum.

Oturumun bafll›¤› "Ba¤›ms›z Medya Evreni ve
Yayg›n D›fl› Medyan›n Geliflme Olas›l›klar›" olunca,
bir ihtiyac› da tespit etmekte fayda var. Türkiye'de
art›k televizyon gibi daha yayg›n araçlar›n da hayali-
ni kurmak gerekiyor. "Hayal" diyorum, çünkü biz Ev-
rensel için yola ç›kt›¤›m›zda da "Hayal bu!", "Bir ay-
dan fazla yaflamaz" gibi sözlere muhatap olmak zo-
runda kalm›flt›k.

Evrensel'in baflard›¤›n›, eme¤e ve halka yasla-
nan, onlar›n eme¤iyle var olan bir televizyon kanal›
da baflarabilir. Türkiye'nin emekçilerinin, ayd›nlar›-
n›n, ilericilerinin bu "hayal"i de gerçe¤e dönüfltüre-
ce¤ine kuflkum yok. Bir dahaki Ba¤›ms›z Medya Fo-
rumu'nda bu masada Türkiye'den bir televizyonun
temsilcisini de görmek dile¤iyle...

Tüm kat›l›mc›lara teflekkür ederim.
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1968'de Venedik'te do¤du. 1990'dan bu yana günlük
gazete Il Manifesto'da çal›fl›yor. 90'lar›n bafl›nda
gazetenin Kuzey ‹rlanda muhabiri olan Casagrande,
‹rlanda ba¤›ms›zl›k sorunu üzerine birçok makalenin
yan› s›ra Sinn Fein lideri Gerry Adams ve Ronan
Bennett ile Joseph O'Connor gibi yazarlar›n kitaplar›n›
da çevirdi. Göçmen sorunu ve edebiyat› üzerine de
çal›flmalar› olan gazeteci özellikle Britanya'daki
maden iflçilerinin mücadelesi üzerine yaz›lar kaleme
ald›. Bir süre de gazetenin Londra muhabirli¤ini
yürüten Casagrande halen Venedik'te yafl›yor ve
Balkanlar, Türkiye ve Avrupa Birli¤i üzerine çal›fl›yor.
Birçok kere Türkiye'yi ziyaret etmifl ve özellikle 
Kürt sorunu üzerine makaleler yazm›fl olan
Casagrande'nin European Muslims. An interview with
Tariq Ramadan (Avrupal› Müslümanlar. 
Tar›k Ramazan'la Bir Söylefli) bafll›kl› bir kitab› var. 



aflamal› bir seminer düzenledik. Bafllang›ç noktas›
ise flehirlerimizin ve banliyölerin nas›l de¤iflti¤ine
dair gözlemler. 

Bir fley daha ekleyerek sunumumu bitirmek isti-
yorum. Di¤er birçok ülkede oldu¤u gibi ‹talya'da da
siyasi krizler üzerine büyük tart›flmalar yaflan›yor.
Bir bak›ma, yeni iletiflim flekilleri, siyasi partileri
flüphesiz etkileyen bu krize bir cevap teflkil edebilir.
Ama mesela ‹talya'da flu anda flahit oldu¤umuz mü-
cadeleler de bize baz› mesajlar veriyor. Mesela ‹tal-
ya'n›n kuzeyinde, Torino yak›nlar›ndaki Val Susa'
daki insanlar›n, asl›nda olmayan fleyleri tafl›mak
üzere faaliyete sokulan h›zl› trene karfl› verdikleri
mücadele. Veya yurttafllar›n Venedik'teki inan›lmaz
derecedeki pahal› (ve onu yapanlar d›fl›nda kimseye
bir fayda getirmeyecek olan) baraj projesi Mose'ye
karfl› bafllatt›klar› hareket; veya Venedik'in yan›nda,
Vicenza'da, yöreyi, Amerika'n›n Ortado¤u'daki bir
sonraki operasyonunda en önemli askeri bölge hali-
ne getirecek olan ikinci bir Amerikan askeri üssü in-
fla edilmesine karfl› verilen mücadele. ‹nsanlar›n bu

mücadeleleri tek bir ana talepten do¤uyor: ‹nsanlar
karar verme sürecinin bir parças› olamamaktan b›k-
m›fl durumdalar. Topraklar›, ülkelerinin yönetimi,
hayatlar› ve gelecekleri konusunda karar verebil-
mek, fikirlerini söyleyebilmek, son karara katk›da
bulunabilmek istiyorlar. Bu nedenle örne¤in tüm va-
tandafl komiteleri çok bilinçli, tart›flt›klar› konular
hakk›nda çal›flm›fl ve araflt›rma yapm›fl durumdalar.
Temsiliyet hakk›nda güçlü bir talep var. Vicenza'da-
ki insanlar sadece, "bu bölgede bir Amerikan askeri
üssü daha istemiyoruz, baflka bir yerde kurun," de-
miyor. Asl›nda ‹talyan hükümetinin savafl politikas›-
n› sorguluyorlar. Hükümetten savafl stratejilerini de-
¤ifltirmesini istiyorlar. Bu küresel çat›flman›n bir par-
ças› olmak istemiyorlar, ki bu da beni en baflta de-
¤indi¤im noktaya geri getiriyor. Ba¤›ms›z medya
olarak bizim için ve insanlar için söz konusu olan, ka-
rar verebilme olas›l›¤›d›r. ‹nsanlara ba¤›ms›z, taraf-
s›z, ›rkç› olmayan bilgi vermek, bence, gelece¤imizi
kendi ellerimize alma sürecinin bafllang›c›d›r.

medya, gazeteciler, gazeteler ve televizyonlar ara-
s›nda bir a¤ oluflturmakla mümkün. Günümüzün ye-
ni iletiflim teknolojileri büyük imkânlar sunuyor ve
bu teknolojilere eriflim de çok kolay. Bu da ba¤›ms›z
medya olarak bize güç veren bir fley, çünkü bir olay›n
gerçekleflmesinden sadece saniyeler sonra haberini
yay›mlayabiliyoruz. Olaylar› birinci a¤›zdan aktara-
biliyoruz. Bir haber ne kadar çok ve çabuk yay›l›rsa,
onu gizli tutmak isteyenlerin o haberi manipüle et-
mesi veya sansürlemesi de o kadar zorlafl›r.

Size k›saca Il Manifesto'dan bahsedece¤im. Il
Manifesto, ‹talya'da yay›mlanan günlük ulusal bir
gazete. Günlük yaklafl›k seksen bin tiraja sahip.
Otuz befl y›l önce, bir grup komünist parti militan› ve
parti lideri taraf›ndan kuruldu. Gazeteyi kuran ko-
münist parti militanlar› ve liderleri 1969 y›l›nda,
1968 dönemiyle ilgili ve özellikle de 1968 "Prag ba-
har›" olaylar›yla ilgili fikir ayr›l›klar›ndan dolay› par-
tiden at›lm›fllard›.

Gazete bir kooperatif. Bu da demek oluyor ki,
gazeteciler ve gazetenin çal›flanlar› ayn› zamanda
gazetenin sahipleri. fiu anda 120 kifliyiz. Kooperatif
olmak ayn› zamanda sadece kendi gücümüzle ayak-
ta durmam›z demek. Sol görüfllü bir gazete oldu¤u-
muz için fazla reklam alm›yoruz. Bu nedenle a¤›rl›kl›
olarak sat›fl gelirleriyle ayakta duruyoruz. Bu bir ba-
k›ma ba¤›ms›zl›¤›n bedeli. Ve ödemeye de¤er bir be-
del. Haber atlatmaya dayal› gazetecilik yapm›yoruz.
Olaylar› analiz etmeye çal›fl›yoruz. Dolafl›p farkl› yer-
leri ve hikâyeleri anlatmaya çal›fl›yoruz. Bunu yapar-
ken de eme¤e, iflçiye, iflçi haklar›na, d›fl siyasete,
sosyal konulara, insan haklar›na, kad›nlara, göçe ve
tabii ki, kültüre özel önem veriyoruz. Baflka bir de-
yiflle, araflt›rmalar yaparak, bir yeri tüm yönleriyle
anlatmaya çal›fl›yoruz. Suistimali k›n›yoruz ve olum-
lu olmaya çal›fl›yoruz. Yani, gazeteyi okurlar›n da
kullanabilece¤i bir araç olarak kullan›yoruz. 

Ba¤›ms›z olmak, neredeyse sürekli istikrars›z bir
mali durumda yaflamak demek. Geçen yaz bir kam-
panya yaparak okurlar›n gazeteye maddi olarak yar-
d›mc› olmas›n› istedik. Geçmiflte okurlar›m›za hisse
sat›fl› yapm›flt›k. fiu anda okurlar gazetenin ad›n›n
(logo olarak Il Manifesto'nun) yüzde 40'›na sahip.
Bu defa yaz boyunca ülkeyi dolaflarak toplant›lar

yapt›k ve gazete için para toplad›k. Hepimizin ayn›
maafl› ald›¤›n› da eklemeliyim. Sürekli olarak tasar›-
m›m›z› ve stilimizi de¤ifltiriyoruz, çünkü yeni iletiflim
tarzlar› denemenin önemli oldu¤una inan›yoruz. Ör-
ne¤in bizim için flekiller, resimler, foto¤raflar kullan-
mak çok önemli ve bunlar gazetede çok önemli bir
yer tutuyor. Normalde ilk sayfa neredeyse tamamen
tek bafl›na o günkü ana haberi (tabii, bizce o günün
ana haberini) anlatabilen bir foto¤rafa ayr›lm›fl olu-
yor. Manfletler de çok önemlidir: bazen iyi bir man-
flet bütün bir haberden bile daha güçlüdür. 

Biz ‹talya'daki tek ba¤›ms›z medya organ› de¤i-
liz. Ancak biz, ba¤›ms›z gazetecili¤in öncüleriyiz di-
yebilirim. Ba¤›ms›z medyan›n en önemli örne¤i,
2001 y›l›nda Cenova'daki G8 zirvesinden sonra orta-
ya ç›kt›. Cenova'da G8 için uzun ve ilginç bir haz›rl›k
süreci yafland›. Örne¤in sosyal amaçl› radyo kanalla-
r›n›, yani herhangi bir siyasi partiye ait olmayan tüm
"hareket" kanallar›n› ba¤layan bir radyo a¤› kurul-
du. Bu radyo a¤›, Il Manifesto, Carta (Il Manifesto'
nun devam› say›labilecek haftal›k bir dergi) ve birkaç
görece küçük gazetenin yan› s›ra faaliyet gösterdi.
G8'den önceki alt› ay boyunca, G8 s›ras›nda, sonra-
s›nda (maalesef hepinizin bildi¤i gibi zirve tam bir
trajediye dönüfltü ve küçük Carlo Giuliani polis tara-
f›ndan öldürülürken, yüzlerce kifli tutukland› ve ifl-
kence gördü) ve bugün hâlâ bu radyo a¤› günlük ola-
rak konu hakk›nda halka bilgi veriyor. 

fiu anda ‹talya'da Il Manifesto'nun yan› s›ra bafl-
ka ba¤›ms›z medya organlar› da faaliyet gösteriyor.
"Hareket" radyolar› bence önemli. Özellikle ‹talya'
n›n kuzeydo¤usunda global bir proje yürütülüyor.
Radyo Sherwood sosyal amaçl› bir radyonun devam›
niteli¤inde. Uydu üzerinden yay›n yapan bir televiz-
yon kanal› da kurdular. Bu da tüm dünyaya yay›n
yapmak konusunda büyük bir ad›m. 

Baflka tecrübelerimiz de var. Mesela UNINOMA-

DE, yani göçebe üniversitesi. Biz gazete olarak bu
gezgin üniversitenin kurucular›ndan›z. Bir grup ö¤-
retmen, okutman, profesör, ö¤renci ve çal›flan "met-
ropol" gibi konularda seminerler ve tart›flma toplan-
t›lar› düzenliyorlar. fiu anda Venedik'te, Mimarl›k Bi-
enaliyle iflbirli¤i halinde, metropol, metropolün dö-
nüflümü, uyuflmazl›klar› ve kalabal›¤› üzerine üç

ORSOLA CASAGRANDE: IL MANIFESTO 8180 BAfiKA B‹R ‹LET‹fi‹M MÜMKÜN



rimizle toplumun ezilen kesimlerinin sorun ve talep-
lerini dile getirmeye çal›flt›k; sorunlar›n›n çözümü
konusunda halk› bilinçlendirme çabas› içinde olduk.
Hem iflten at›lan iflçilerin çal›flma haklar›n›n savu-
nuldu¤u bir kürsü olduk, hem de ücretsiz bilimsel
e¤itim hakk› için mücadele eden üniversite ö¤renci-
lerinin. Hem anadilde e¤itim hakk›, kültürel haklar,
eflitlik, özgürlük, kardefllik isteyen Kürtlerin hem de
çal›flma ve insanca yaflam koflullar› sa¤lanmas›n› is-
teyen özürlülerin sesi olduk. Hem düflünce ve ifade
özgürlü¤ünü savundu¤u için yarg›lanan ayd›nlar,
sanatç›lar hem de cinsel tercihlerinden dolay› tacize
u¤rayanlar için özgürlük istedik mikrofonlar›m›zdan.
Cezaevlerindeki siyasi tutuklulardan ev ifli yapan ka-
d›nlara, tekstil atölyesindeki emekçiden esnafa ka-
dar genifl bir dinleyici profiline sahibiz. 

‹stanbul'da yay›n yap›yoruz, ancak hem ülke s›-
n›rlar› içindeki hem de uluslararas› alandaki gelifl-
meleri radyomuzdan duyuruyoruz. Saat bafl› yay›n-
lanan haberlerimizle, kitap okuma programlar›m›z,
kültür-sanat programlar›m›z, toplumun de¤iflik ke-
simlerini konuk etti¤imiz, "kad›n, çocuk, iflçi, genç-
lik, çevre, spor, sa¤l›k" konular›nda yapt›¤›m›z prog-
ramlar›m›zla muhalifiz, mevcut olana alternatifiz.
Sermayeden, devletten ba¤›ms›z yay›n yap›yoruz.
Ancak muhalif olmam›z›n, alternatif olmam›z›n so-
rumlulu¤u olarak taraf›z. Haks›zl›¤a u¤rayandan,
ezilenden, yok say›landan, insanl›kd›fl› bir yaflama
mahkûm edilenden yanay›z. Herkes için eflit, özgür,
kardeflçe bir dünya istiyoruz. Muhalefetimiz bu sis-
temedir, alternatifimiz eflitlikçi bir toplumdur. Bu ne-
denle bu tekelci medyan›n sat›r aras›nda dahi ver-
mek istemedi¤i geliflmeler, haberler bizim manflet-
lerimizde yer al›r; çünkü onlar›n görmedi¤ini görür,
yazmad›¤›n› yazar›z. Müzik kutusu de¤iliz, ancak bu
topraklarda yaflayan de¤iflik halklar›n oldu¤u kadar,
dünyan›n dört bir yan›ndan halklar›n kültürünün
ürünü olan müziklerden oluflturdu¤umuz genifl mü-
zik arflivimizle dinleyicilerimize müzik yay›n› yap›yo-
ruz. Halklar›n kültürünü bu biçimde tafl›yoruz, yafla-
t›yoruz. 

Çok genifl bir haber a¤›na sahibiz. Yay›n politika-
m›z bize hem ülke s›n›rlar› içinden hem de dünyan›n
birçok bölgesinden haber ak›fl›n› sa¤layabiliyor. Bu

yay›n politikas›na sahip bir radyo olarak bunun be-
delini de ödüyoruz. 

On bir y›ll›k yay›n yaflam›m›z›n 3 y›l 10 ay›n› ka-
pal› geçirdik. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ta-
raf›ndan radyomuza verilen kapatma cezalar› mizah
programlar›na konu olacak biçimde: Bir kapatma ce-
zas›n› piyasada sat›lan bir albümdeki flark›y› çald›¤›-
m›z için ald›k, birini de günlük bir gazetede yer alan
haberi okudu¤umuzdan. Bizim için kapat›lma gerek-
çesi olan flark›y› söyleyen sanatç›ya ya da haberi ya-
zan gazeteye herhangi bir ceza verilmifl de¤il. Di¤er
kapat›lma cezalar› da bunlara benzer nedenlerden
verildi. Davalar›m›z› Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkeme-
si'ne tafl›d›k ve birini kazand›k. Türkiye tazminata
mahkûm oldu, di¤erleri ise sürüyor. RTÜK taraf›ndan
verilen kapatma cezas›n›n son kurban› Anadolu'nun
Sesi radyosu oldu. Anadolu'nun Sesi radyosuna bir
ay kapatma cezas› verildi. 

Bu örnekleri veriyorum çünkü alternatif olma-
n›n, ba¤›ms›z olman›n, muhalif olman›n bedelleridir
bunlar ve biz a¤›r biçimde ödüyoruz. Son olarak 8
Eylül 2006 tarihinde genel yay›n koordinatörümüz
Füsun Erdo¤an sokaktan gözalt›na al›narak tutuk-
land›. Ard›ndan 21 Eylül tarihinde radyomuza ‹stan-
bul Terörle Mücadele fiubesi ekipleri taraf›ndan bas-
k›n düzenlendi ve yay›n araçlar›m›z›n hepsine; bilgi-
sayarlar, foto¤raf makineleri, kay›t cihazlar› ve arfliv-
lerimize el konuldu. RTÜK karar› olmadan yay›n›m›z
kesildi, 7.5 saat süren arama tamamland›¤›nda bü-
romuz talan edilmiflti. Bu bask›nda haber müdürü-
müz Halil Dinç ve reklam servisimizde görevli arka-
dafl›m›z Sinan Gerçek gözalt›na al›narak tutukland›. 

Ayn› dönemde yine alternatif medyadan At›l›m
gazetesi, Dayan›flma gazetesi, bir kültür-sanat der-
gisi olan Sanat ve Hayat dergisinin bürolar› da bas›l-
d›, çal›flanlar› gözalt›na al›narak tutukland›. Ve bizim
de maruz kald›¤›m›z bu uygulamalara gerekçe ola-
rak yeni ç›kar›lan "Terörle Mücadele Yasas›" daya-
nak gösterildi. Bu bask›nlar ve gözalt›lar tesadüf de-
¤ildi elbette, yasa ç›kmadan önce radyomuzda bu
yasan›n ç›kmas› durumunda mevcut sisteme muha-
lif herkesin ma¤dur duruma düflece¤ini anlatm›flt›k
ve bu yönde programlar yapm›flt›k. Bu yasan›n ç›ka-
r›lmas›n› engellemeye muhaliflerin gücü yetmedi ve

SONGÜL ÖZBAKIR 

Özgür Radyo

Özgür Radyo'dan hepinize merhaba...
Bugün burada size Özgür Radyo'nun genel yay›n

koordinatörü Füsun Erdo¤an seslenecekti. Çok iste-
mesine ra¤men bu görevini yerine getiremiyor. Çün-
kü muhalif bir medyan›n yöneticisi olman›n bedelini
a¤›r bir biçimde, tutuklu olmakla ödüyor. O nedenle
bu kürsüden size, hem onun ad›na konufluyor olma-
n›n sorumlulu¤uyla hem de muhalif bir bas›n kurulu-
flunun çal›flan› olman›n yükümlülü¤üyle sesleniyo-
rum. Muhalif olman›n bedelini sadece radyomuzun
yay›n koordinatörünün tutuklu olmas›yla ödemiyo-
ruz, flu an haber müdürümüz ve bir çal›flan›m›z da
tecrit koflullar›nda tutuklu bulunuyor. 

Bu nedenledir ki size bu oturumun konusu olan
"Ba¤›ms›z medya evreni ve yayg›n d›fl› medyan›n
geliflme olas›l›klar›" konusundaki görüfl ve önerile-
rimizden çok; muhalif bir medya kuruluflu olarak yüz
yüze kald›¤›m›z güçlüklerden, sorunlardan söz ede-
ce¤im. Bunun ayn› zamanda muhalif medyan›n ge-
liflmesinin önündeki engellerden biri oldu¤unu dü-
flündü¤ümüz için de bu kürsüden dile getirmek iste-
dim. 

Yaflad›¤›m›z sorunlar› anlatmaya bafllamadan
önce size on bir y›ll›k deneyimimizden söz etmek is-
tiyorum. Çünkü hem ‹stanbul gibi bir metropolde te-
kelci medyan›n radyolar› aras›nda kendine yer bul-
mufl, hem de ciddi ekonomik s›k›nt›lar içinde yay›n
yaflam›n› on bir y›l sürdürebilme becerisini göstere-
bilmifl ve bugünlere gelebilmifl bir radyo olarak de-
neyimimizi sizinle paylaflmay› uygun bulduk.

1995 y›l›nda yay›n yaflam›m›za bafllad›k. Yay›n
yaflam›m›za bafllarken "müzik kutusu olmayaca¤›z"
dedik. Tekelci medyan›n çokseslilik diye dayatt›¤›
tek tip gürültü aras›nda sesi bo¤ulan iflçilerin, emek-
çilerin, gençlerin, emekçi kad›nlar›n, ezilen halklar›n
sesi olaca¤›m›z› söyledik. Programlar›m›z, haberle-
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1970 y›l›nda Malatya'da do¤du. 1986 y›l›nda girdi¤i
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden
1990 y›l›nda mezun oldu. Ankara'da Çankaya
Belediyesi Toplum Merkezi'nde, Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu'nda sosyal hizmet uzman›
olarak çal›flt›. Bu süreler içinde Tüm Bel-Sen ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›-SES'te çeflitli
düzeylerde görev ald›. 1996 y›l›nda SES genel merkez
yöneticisi iken tutukland›. Bir y›l Ulucanlar kapal›
cezaevinde kald›. Ard›ndan SES genel merkezinde
sendika uzman› olarak çal›flt›. Dayan›flma gazetesinde
üç y›l gazeteci olarak görev yapt›ktan sonra Özgür
Radyo'da çal›flmaya bafllad›. Halen Özgür Radyo'da
çal›flmalar›n› yürütüyor.



BASCHA MIKA 

Die Tageszeitung (Taz)

Bascha Mika 1954'te Polonya'da do¤du, çocukken
Federal Almanya'ya gitti. Alman dili ve edebiyat›,
felsefe ve etnoloji okudu. Üniversite y›llar›nda serbest
muhabir olarak gazetecili¤e bafllad›. 1988'de kat›ld›¤›
Die Tageszeitung'da önce editör, daha sonra muhabir
olarak çal›flt›. Haziran 1998'den bu yana ayn› yay›n›n
genel yay›n yönetmenli¤ini sürdürüyor. Mika'n›n Alice
Schwarzer-A Critical Biography bafll›kl› yay›mlanm›fl
bir kitab› var. 2003'ten bu yana Berlin-Brandenburg
Medya Düzenleme Kurulu üyesi ve iki senedir
Potsdam-Babelsberg'deki elektronik medya okulunun
(EMS) yönetim kurulunda yer al›yor. Universität der
Künste Berlin'de de kültürel gazetecilik dersleri
veriyor.

Ba¤›ms›zl›ktan söz etmek kolayd›r. Fakat herkes
kendisini ba¤›ms›z addetmeyi sevdi¤i için, biraz
flüpheci olmak da gerekir. Sözde ba¤›ms›z fikirli in-
sanlara karfl› ve bu tan›m› bafll›klar›nda kullanan ba-
z› gazetelere karfl› flüpheci olmak gerekir. 

Ba¤›ms›zl›¤›n her gün, günlük hayatta ve pratik-
te ispatlanmas› gerekir. Ba¤›ms›zl›k, Die Tageszei-
tung (Taz) için hayati bir gerekliliktir. Varolufl nede-
nidir. Yaklafl›k otuz y›l önce, kurulma aflamas›nda bi-
le, kimse "bir baflka gazete" aray›fl› içinde de¤ildi.
‹htiyaç duyulan, ba¤›ms›z, korkusuz bir sesti. ‹çeride
ve d›flar›da, kendisini bas›n›n ba¤›ms›zl›¤›na ada-
m›fl, bu anlay›fltan taviz vermeyen ve böyle bir tutu-
mun sonuçlar›na katlanmaya haz›r bir gazete... 

O günden beri çok fazla fley de¤iflti mi? Asl›nda
tam tersine. Bir fark varsa, o da, gazetenin ba¤›ms›z-
l›¤›n›n flimdi her zamankinden daha fazla tehdit al-
t›nda oldu¤udur. Almanya'da flu anda hâlâ yüzlerce
bölgesel ve yerel gazete, avuç dolusu ulusal günlük
gazete oldu¤u do¤ru. Bu görünüflteki çeflitlilik ra-
hats›z edici gerçe¤i gizlemektedir – bunlar›n birço-
¤u, az say›daki büyük yay›nevine veya medya flirke-
tine aittir. ‹lk bak›flta renkli ve çeflitli gibi görünen
fley, asl›nda tekseslilik ve uymac›l›¤› saklamaktad›r.
Alman vatandafllar›n›n üçte ikisi sadece bir bölgesel
gazeteye ulaflabiliyor. Kendi kendilerine karar ver-
me özgürlü¤ü mü? Neredeyse imkâns›z. 

Bugünlerde medya sektörünün ba¤›ms›zl›¤›na
karfl› bir tehditle daha karfl› karfl›yay›z: sürekli para
kazanmaya odaklanm›fll›k. Bir gazete ne kadar çok
kâr yapmak isterse, reklam gelirine o kadar çok ba-
¤›ml› olur. E¤er bir gazete reklamc›l›k ç›karlar›na hiz-
met etmeye odaklan›rsa, ticari anlay›fl u¤runa o çok
de¤erli fleyi, bas›n özgürlü¤ünü feda etme tehlike-
siyle karfl› karfl›ya kal›r. 

‹çeride ve d›flar›da bas›n özgürlü¤ü sonsuz bir
flekilde birbiriyle ba¤lant›l›d›r. Taz e¤er ticari ba¤›m-
s›zl›¤a sahip olmasayd›, bunca y›ld›r kimli¤ini asla
muhafaza edemezdi. Ve gazete ne kadar de¤iflmifl
olursa olsun, bu manada, güven verecek kadar eski
kafal›d›r. 

Albert Camus'ya göre ba¤›ms›z bas›n hem iyi,
hem kötü olabilir. Ama ba¤›ms›z olmayan bas›n sa-
dece kötü olabilir. Ba¤›ms›zl›k ve bas›n özgürlü¤ü –
Taz'›n savunduklar› bunlard›r. Okurlar›n›n ve ortak-
lar›n›n da yard›m›yla, her gün kendisini biraz daha
kan›tl›yor. 

yasa ç›kt›. Yasa öncelikle de en çok muhalefet eden-
leri vurdu. Bu yasa muhalif herkesi terörist, muhale-
fet edenlerin çal›flmas›n› da terör faaliyeti olarak ni-
telendiriyor. ‹flte uygulamadaki yüzü; bizim yaflad›k-
lar›m›z... 

Alternatif medyan›n, yerel medyan›n geliflme
olas›l›klar›n› tart›fl›yoruz. Muhalif medyan›n gelifle-
bilmesinin olanaklar›n› tart›fl›yoruz. Çok aç›k ki mu-
halif olanlar›n karfl›s›nda iki ciddi engel duruyor. Bi-
rincisi ekonomik, ikincisi ise siyasi.

Sermayeden ba¤›ms›z medyan›n kendi ekono-
mik olanaklar›n› yaratmas› gerekiyor. Bizim ekono-
mik gelirlerimiz reklam ve tan›t›m gelirleridir. Ancak
muhalif olan bir radyoya reklam ve tan›t›m vermenin
bir bedeli oldu¤u için bu gelirleri de oldukça s›n›rl›.
Bu nedenle muhalif medyan›n bu aç›dan birbirini na-
s›l destekleyebilece¤ini tart›flmas› gerekiyor.

‹kinci ciddi engel, siyasi. Muhalif olman›n, alter-
natif olman›n bedelleri vard›r elbette. ‹flte flimdi bi-
zim ödedi¤imiz gibi a¤›r bedeller ödemekle yüz yüze
kal›r›z. Bunun karfl›s›nda da yap›labilecekler var, ça-
resiz de¤iliz. Bizim de muhalefet cephesini güçlen-
dirmemiz gerekiyor, dayan›flma içinde olmam›z ge-
rekiyor. 

Bu iki engelin ortadan kalkt›¤› koflullarda alter-
natif ve muhalif olman›n gere¤i de kalmayacakt›r za-
ten. O nedenle muhalif olma, alternatif olma iddi-
as›nda olanlar›n hem ekonomik aç›dan hem de siya-
si aç›dan güçlü bir ortakl›¤›, deste¤i, dayan›flmay›
örmesi gerekiyor. Bizim Özgür Radyo olarak flu an
bu forumdan istedi¤imiz fley tam da budur. 11 y›ll›k
yay›n yaflam›m›zda yüz yüze kald›¤›m›z ekonomik,
siyasi, insan gücü eksi¤i konular›ndaki sorunlar›m›z›
aflarak bugünlere geldik. fiimdi sizin de deste¤inize
ihtiyac›m›z var. Öncelikle keyfi biçimde, gerekçesi
dahi aç›klanmayan nedenlerle tutuklu bulunan ar-
kadafllar›m›z›n özgürlüklerine kavuflmalar› için bu
ülkenin resmi kurumlar› üzerinde, hükümet üzerin-
de bask› oluflturman›z, yaflad›¤›m›z sorunlara kendi
yay›n organlar›n›zda yer vermenizdir istedi¤imiz. Ar-
kadafllar›m›z› ziyaret etmeniz, mektup göndererek
dayan›flma içerisinde oldu¤unuzu bildirmeniz de ilk
elden önereceklerimiz aras›ndad›r... Burada çok sa-
y›da deneyime sahip de¤iflik ülkelerden konuklar›n
önerileriyle yap›labilecekler ço¤alt›lacakt›r. 

‹stiyoruz ki emekçileri, bu yaflam› yaratanlar›,
burjuva medyan›n, sahibinin sesi olan medyan›n gü-
rültüsüne mahkûm etmeyelim...
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HÜSEY‹N AYKOL 

Özgür Gündem ve Sonras›...

Osmanl›'y› da hesaba katarsak, Türkiye bas›n›n en
geç ortaya ç›kt›¤›, geliflti¤i ülkelerin bafl›nda geliyor
maalesef. Ancak kaplad›¤› ve kulland›¤› iletiflim ka-
nallar› yüzünden art›k "medya" olarak adland›rmak
durumunda kald›¤›m›z bas›n yay›n organlar›n›n geli-
flimi ülkemizde son y›llarda bafl döndürücü bir h›za
eriflti. Dünyan›n kulland›¤› en son teknolojileri kulla-
n›yor; adeta onlardan daha h›zl› bir flekilde medya
tekellerine sahip oluyoruz.

Böylesine bafl döndürücü bir sürecin yafland›¤›
medyan›n son yirmi y›l›nda bizler de mucizevi bir yol
kat ettik. Bizim k›saca "Özgür Bas›n Gelene¤i" dedi-
¤imiz gazete deneyimimiz on sekiz y›ld›r sürüyor ve
ben ç›kar›lan tüm gazetelerde düzeyi ve yeri de¤iflik
olsa da, hep yönetici olarak yer ald›m. Anlatacakla-
r›m ilgi çekecektir san›r›m.

Otuz befl y›ld›r bu sektörün içindeyim. 1980 ön-
cesi kurulan Türkiye Yazarlar Sendikas›'n›n ilk üye-
lerinden biriydim. 1970'li y›llarda dergi yay›mlad›m;
yay›nevi yönettim, çeviri ve telif eserlerim yay›mlan-
d›. 1990 y›l›n›n bafl›nda ise Halk Gerçe¤i ve Yeni Ülke
isimli haftal›k haber dergileriyle bafllayan "Özgür
Bas›n Gelene¤i"nin kurucular› aras›nda yer ald›m.

Bugüne kadar yay›mlad›¤›m›z Halk Gerçe¤i
(1990), Yeni Ülke (1991), Özgür Gündem (1993), Öz-
gür Ülke (1994), Yeni Politika (1995), Özgür Yaflam
(1995), Demokrasi (1996), Ülkede Gündem (1997),
Özgür Bak›fl (1999), Yeni Gündem (2000), Yedinci
Gündem (2001), Yeniden Özgür Gündem (2003) ve
Ülkede Özgür Gündem (2004) gazete ya da dergileri,
geleneksel bas›n alan›nda adeta bir buzk›ran gibi ça-
l›flt› ve sürekli var olma kavgas› verdi.

Gazetelerimiz Kürt sorunuyla ilgili geliflmeleri,
Türkiye'de haber yapabilmek üzere ç›kt›. Kürt keli-
mesine bile tahammül edilemeyen bir ortamda yap-
t›¤›m›z habercilik, gerçekten ölümcül bir sald›r› al-
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35 y›ld›r gazetecilikle u¤rafl›yor. 1980 öncesi kurulan
Türkiye Yazarlar Sendikas›'n›n ilk üyelerinden. 1970'li
y›llarda çeflitli dergiler yay›mlad›; yay›nevi yönetti,
çeviri ve telif eserleri yay›mland›. 1990 y›l›n›n bafl›nda
ise Halk Gerçe¤i ve Yeni Ülke isimli haftal›k haber
dergileriyle bafllayan "Özgür Bas›n Gelene¤i"nin
kurucular› aras›nda yer ald›. Halen Ülkede Özgür
Gündem gazetesinin yay›n yönetmenli¤ini yürütüyor.

t›nda önce yaflat›lmak, sonra da gelifltirilmek zorun-
da kald›. Otuza yak›n gazeteci, da¤›t›mc› arkadafl›-
m›z› yitirdik. Onlarca arkadafl›m›z hapislere at›ld›.
Daha fazlas›, yüzlerce arkadafl›m›z hapis cezas›ndan
kurtulmak amac›yla Avrupa'ya sürgüne gitmek zo-
runda kald›.

Müthifl ileri bir teknolojiye ve devletin ideolojik
argüman›na sahip bir medya evreni içinde, genellik-
le adeta düflman bir ülkenin ajanlar› olarak görül-
dük. Kürt sorununun bar›flç›l çözümüne inanan kimi
demokrat Türklerin deste¤ini alm›fl olsak da, ço¤un-
lukla kendi bafl›m›za kald›k. Haz›r yetiflmifl gazeteci
arkadafllarla pek çal›flamad›k. Hem onlar›n hakl› ola-
rak istedi¤i maafllar› verecek mali gücümüz yoktu,
hem de çal›flanlar›n›n can güvenli¤i bile olmayan bir
mecrayd›k.

O nedenle kendi muhabirimizi, kendi editörü-
müzü, hatta yazar›m›z› kendimiz yetifltirdik. Türkçe
ö¤rendi önce muhabirlerimiz, sonra da haber yaz-
mas›n›... Ard›ndan kelle koltukta haberler için soka-
¤a ç›kt›lar. Bugüne kadar bizim gazetelerden gelip-
geçen insanlar›n üç bini buldu¤u tahmin ediliyor.
Bunlar›n bir k›sm› halen Avrupa'daki Kürt medyas›n-
da –sürgünde– çal›fl›rken, bizim d›fl›m›zdaki yayg›n
medyada da hat›r› say›l›r say›da bizden gitmifl gaze-
teci bulunuyor.

Bugün Türkiye'de Kürtlerin varl›¤› kabul edili-
yorsa, bunu sadece bizim sa¤lad›¤›m›z› söylemek
elbette abes olacakt›r. Dünyadaki ve ülkemizdeki
politik geliflmeler bizi de bugünlere getirdi. Ancak
biz de var olmak için az bedel ödemedik! Dahas›, bi-
zim ç›kard›¤›m›z gazeteler, Türkiye medyas›nda yeni
bir mecran›n aç›lmas›na vesile oldu. Yeni Yüzy›l, Ye-
ni Biny›l, Radikal, hatta ayr› kulvarda olsa da k›sa sü-
ren bir Ayd›nl›k gazetesi denemesinin ard›ndan önce
Evrensel ve sonra da Birgün'ün yay›mlanmas› biz-
den sonrad›r; yani böyle bir ihtiyac›n varl›¤›n›n anla-
fl›lmas› üzerinedir.

Bulundu¤u yer itibariyle yeterince reklam ala-
mayan gazetelerimizin tek dayanak noktas› okurlar›
oldu. Sald›r›lar, hukuksal engellemeler (toplatma ve
davalar) yüzünden s›k s›k kapanmak zorunda kalan
gazetelerimizi, baflka patron ve yaz› iflleri müdürle-
riyle açabildiysek, bunun yegâne nedeni gazetenin
en az kendisi kadar militan olan okurlar›d›r. ‹ktidar-
lar›n çok istemesine ra¤men tamamen yok edileme-
diysek, bunun nedeni belki de militan gazeteci arka-
dafllar›m›zdan çok inatç› okurlar›m›zd›r. ‹ki gazete
aras›nda okurlar›m›z›n baflka gazetelere ra¤bet et-
medi¤ini gözlemledik. Bizim gazetelerin yerini kim-
se dolduramad› ya da doldurmak istemiyor. O yüz-
den hep var olaca¤›z galiba... 



3. Oturum

‹LET‹fi‹M E⁄‹T‹M‹:
ELEfiT‹REL M‹,
ANA AKIM MI?
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ESRA ARSAN 

Medya E¤itiminde
Alternatif Müfredat Gerek

Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› taraf›ndan düzenlenen "‹stan-
bul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu", sadece
yayg›n medyan›n elefltirisiyle kalmay›p alternatif ey-
lem planlar›n›n da dile getirildi¤i bir alan olmas› aç›-
s›ndan çok önemliydi. Benim de kolaylaflt›r›c› ola-
rak görev ald›¤›m "‹letiflim E¤itimi: Elefltirel mi, Ana
Ak›m m›?" bafll›kl› panel ise belki de bu alternatif
aray›fl›nda en can al›c› tart›flmalar›n yaflanabilece¤i
platformdu. 

Öncelikle neden alternatif bir medya e¤itimine
ihtiyac›m›z var; bu konuda birkaç düflünce: Bugün
alternatif medya kavram›na farkl› anlamlar yüklen-
mekte. Genellikle konvansiyonel olmayan, radikal
ve solcu bir medya geliyor akla. Bu bak›fl aç›s› med-
yada üretilen içeri¤in yayg›n medyadan farkl› k›l›n-
mas› esas›na dayan›yor. Çünkü ticarileflme, küresel-
leflme, tekelleflme e¤ilimleri kaç›n›lmaz olarak med-
yada üretilen içeri¤i olumsuz etkiliyor. Medyada flid-
detin, sosyal adaletsizliklerin, cins, ›rk konular›n›n
ve siyasal iletiflim süreçlerinin sunumu ar›zal›. Bu
konular medyada hep güç/kâr temelinde sömürü-
lüyor, egemenden yana bir söylem/çerçevelemey-
le yans›t›l›yor. Bu ar›zal› içerik üretim sürecinin tüm
aflamalar›, mevcut iletiflim e¤itiminde, Marksist
medya teorisiyle (ekonomi politik) kültürel çal›flma-
lar ekolünü de baz alan elefltirel bir medya sosyolo-
jisiyle aktar›labiliyor ö¤rencilere. 

Bunun yan›nda, bir de mecra olarak alternatif
medya anlay›fl› var. Yani alternatif içeri¤in yan›nda,
bu içeri¤i kitlelere ulaflt›rmak için kullan›lan medya-
n›n da farkl›laflmas› düflüncesi. ‹nternetin teknolojik
imkânlar›yla medya sahipli¤ini farkl›laflt›rd›¤› bir or-
tamda, acaba alternatif/ba¤›ms›z bir hareket nas›l
yarat›labilir? YouTube gibi s›radan bireyin aktif kat›-
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1966 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. 1987'de Marmara
Üniversitesi Bas›n-Yay›n Yüksek Okulu'nu bitirdi.
1984'te aktif gazetecili¤e bafllad›. 1984-95 y›llar›
aras›nda, s›ras›yla Hürriyet, Milliyet, Tempo ve Aktüel
gibi yaz›l› bas›n organlar›nda ve ATV haber
merkezinde muhabir olarak çal›flt›. 1995 y›l›nda
ABD'ye giderek University of Central Florida'dan
"American studies" alan›nda yüksek lisans sertifikas›
ald›. Döndükten sonra çeflitli vak›f ve kurulufllar için
medya dan›flmanl›¤›, serbest gazetecilik yapt›.
1997'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitüsü Sinema-TV anabilim dal›nda yüksek lisans
e¤itimine bafllad›. Bir Gazetecinin Ölümü: Metin
Göktepe konulu belgesel film teziyle 1999'da yüksek
lisans diplomas›n› ald›. 1998 y›l›ndan beri ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi'nde ö¤retim
görevlisi olarak çal›fl›yor ve gazetecilik dersleri
veriyor. AB ve gazetecilik üzerine doktoras›n› 2006'da
tamamlad›. 2001-2002 akademik y›l›n›, Reuters
Vakf›'n›n her y›l s›n›rl› say›da gazeteciye verdi¤i
"Journalism Fellowship" program›yla ‹ngiltere Oxford
Üniversitesi'nde geçirdi ve bu program için "Türk
Haberci Medyas›nda 'Öteki'nin Sunumu: ‹slamc›lar 
ve Kürtler" bafll›kl› araflt›rmay› haz›rlad›. Arsan, bir k›z
çocuk annesi.



"farkl› ne yapabiliriz?" sorusuna cevap aramaya f›r-
sat bulamad›k. Neyse ki yine ayn› forum kapsam›n-
da tam da hayalini kurdu¤um hedefe kilitlenmifl bir
baflka hareketin do¤du¤u müjdesi geldi: Ö¤renciler
baflka bir medya için örgütleniyordu. Bizim panelin
ard›ndan bir araya gelen ö¤renciler, alternatif pro-

jeleri incelemek, paylaflmak ve bunlardan hareketle
yeni, daha genifl kapsaml› projeler üzerinde çal›fl-
mak konusunda sorumluluk almaya haz›r olduklar›-
n› aç›klad›lar. Bu eylem plan› da günün en sevindiri-
ci olay› oldu kuflkusuz. Geliflmeleri merakla bekli-
yorum. 

l›m›yla yarat›lan medya içeriklerinin tüm dünyada
etkinlik kazand›¤›, bloglar›n p›trak gibi ço¤ald›¤› bir
medya ortam›nda alternatif bir iletiflimi düflünmek
çok daha kolay de¤il mi art›k? 

Asl›nda panelin düzenleyicisi olan bianet, her iki
anlamda da alternatif olma özelli¤ini tafl›mas› aç›-
s›ndan önemli bir örnek teflkil ediyor. Bir yandan de-
mokratik, özgür düflünceye hizmet eden ba¤›m-
s›z/alternatif içerik üretimini destekleyerek, di¤er
yandan yerel/ulusal medya reformu için çal›flarak
düflünce/eylem üreten bir yap› bianet. Hepsinden
önemlisi, kendi maddi olanaklar› yan›nda Prof. Sev-
da Alankufl ve bir grup akademisyenin de deste¤iyle
farkl› bir medya e¤itimi müfredat› haz›rlay›p yerel
medyada e¤itim programlar› düzenleyerek, kitaplar
yay›mlayarak bu anlamda çok baflar›l› bir s›nav ver-
mifl durumda. 

Alternatif iletiflim e¤itimi denildi¤inde de, t›pk›
bianet'in yerel medya e¤itimlerinde oldu¤u gibi,
medyan›n sadece bilgilendirme/e¤lendirme ifllevi
yan›nda, eylem gelifltirme/örgütleme ifllevini de dü-
flünmek ve yeni bir medya hareketi yaratabilmek için
ülke çap›nda yeni bir medya müfredat› oluflturmay›
anlamak gerekir diye düflünüyorum. Mevcut medya
e¤itimini be¤enmiyorsak, eksikleri oldu¤unu düflü-
nüyorsak ve toplumca bir de¤iflime ihtiyaç duyuyor-
sak, o zaman medya e¤itimini de daha ileriye tafl›-
mak için medya e¤itimi reformuna ihtiyac›m›z var
demektir. 

Do¤rusunu isterseniz, "‹letiflim E¤itimi: Elefltirel
mi, Ana  Ak›m m›?" bafll›kl› panel bafllamadan önce
daha çok bu konular›n masaya yat›r›laca¤›, yeni ey-
lem planlar›n›n temellerinin at›laca¤› bir tart›flma or-
tam› bekliyordum. Lakin, biz iletiflim e¤itimcileri de,
ö¤renciler de yayg›n medyaya alternatif oluflturacak
görüfllerimizi kalabal›k kitlelere sunarken ne yaz›k ki
eski al›flkanl›klar›m›zdan kurtulam›yoruz ve hep ay-
n› noktada debelenip duruyoruz.

Tart›flmalar temelde "iletiflim e¤itiminde teori mi,
pratik mi?" ekseninde, eski ve y›pranm›fl bir alanda
yo¤unlafl›yor. E¤itimciler, "Biz yayg›n medyaya pra-
tisyen yetifltirmiyoruz, medyay› do¤ru okuyan ve
analiz eden bireyler yetifltirmeye çal›fl›yoruz," der-
ken, ö¤renciler de kaç›n›lmaz olarak bu konuda teo-

ri gelifltirmifl sosyal bilimcileri arkalar›na alarak yay-
g›n medyay› topa tutuyor ya da yayg›n medya pratis-
yenlerinin zay›fl›klar›yla dalga geçiyorlar. 

Oysaki medya e¤itimini daha ileriye tafl›mak isti-
yorsak, yayg›n medyaya karfl› elefltirelli¤imizi arka-
m›za al›p, "peki ama farkl› ne yap›labilir?" sorusunu
sormam›z gerekir, diye düflünüyorum. Bugün yeni
teknolojileri kullanarak genifl kitlelere ulaflan ve de-
mokratikleflme, düflünce özgürlü¤ü ba¤lam›nda gü-
zel ifller ç›karan ciddi bir genç eylemcili¤inin yay›l-
makta oldu¤u malumunuz. O halde, acaba iletiflim
ö¤rencileri hâlâ Ertu¤rul Özkök'le dalga geçmek ye-
rine, neden kendi alternatif medyalar›n› yarat›p yeni
eylem planlar› gelifltirmekle u¤raflm›yorlar acaba?
Yoksa, var olan›n elefltirisi, olmas› gerekti¤i düflünü-
leni yaratmaktan daha m› kolay geliyor? Evet, ileti-
flim fakülteleri yayg›n medyaya eleman yetifltirme-
sin, ama allah aflk›na binlerce medya elefltirmenine
de gerek yok bu ülkede. Neden mesela genç iletiflim
ö¤rencileri okulda edindikleri teorik altyap› ve anali-
tik bak›fllar›yla ulusal medya reformunu veya dönü-
flümünü gerçeklefltirmek için bir eylem koalisyonu
kurmuyorlar? Neden medya e¤itimini daha ileri dü-
zeye tafl›mak için kendi "alternatif iletiflim fakültesi
müfredat›" önerilerini sunmuyorlar? 

Aç›kças› böylesi bir tart›flma ortam›nda özellikle
genç arkadafllar›mdan beklentilerim bu yöndeydi.
Yeni bir medya hareketini körükleyecek güç ve ener-
jinin e¤itimcilerden çok gençlerde oldu¤unu düflü-
nüyorum. Bu anlamda, benim yönetti¤im panelde
konuflan Robert Ferguson'un söylediklerini çok
önemsiyorum. Ne diyordu Ferguson: "Mesele ba-
¤›ms›z ya da muhalif olmakla ilgili de¤il, o dünyay›
anlamakla ilgili... ‹nsanlar kendi kendilerine düflün-
meye bafllamal›lar. Elefltirel özerkli¤e sahipseniz,
bunu medya e¤itimiyle gelifltirirsiniz. Ben bunu da-
ha da ileri götürüp 'elefltirel dayan›flma' diyorum."

San›r›m bianet'çilerin"baflka bir medya için bafl-
ka bir e¤itim" bafll›¤›n› seçerken düflündükleri de ifl-
te bu "elefltirel dayan›flmadan" ç›kabilecek yeni ey-
lem planlar›na, aksiyon temelli potansiyel hareket-
lere yönelik bir beyin f›rt›nas› yaratmakt›. Ancak he-
pimiz yayg›n medyan›n veya mevcut iletiflim e¤itimi-
nin eksikleri ve elefltirisiyle o kadar meflguldük ki,
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Bugün Türkiye'de ve Kuzey K›br›s'ta; Akdeniz,
Anadolu, Ankara, Atatürk, Bahçeflehir, Baflkent,
Beykent, Bilgi, Do¤u Akdeniz, Ege, Erciyes, F›rat, Ga-
latasaray, Gazi, ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul Tica-
ret Üniversitesi, ‹zmir Ekonomi, Kadir Has, Karade-
niz Teknik, Kocaeli, Kültür, Lefke Avrupa, Maltepe,
Marmara, Mersin, Selçuk, Uluslararas› K›br›s ve Ye-
ditepe üniversitelerinde ve ayr›ca Biflkek'te K›rg›zis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde iletiflim fakülte-
leri ya da iletiflimle ilgili bölümler bulunmaktad›r.
‹letiflim fakültesi say›s› yirmi dokuzdur. Bu say›sal
art›fl, gerek iletiflim fakültesi ö¤rencilerinin sektör-
deki konumunu gerek bu fakültelerin iletiflim e¤iti-
mine iliflkin de¤iflik görüfl ve düflüncelerini de tart›fl-
ma platformuna tafl›maktad›r.

‹letiflim e¤itiminin niteli¤i, özellikleri
ve beklentiler

‹letiflim e¤itimi disiplinleraras› bir aland›r. ‹letiflim
fakültelerinde ö¤retim gören ö¤renciler, hem ku-
ramsal hem de uygulamal› e¤itim almaktad›r. Tek-
nolojinin sürekli de¤iflti¤i ve sektörün yap›s›n›n da
temel de¤ifliklikler geçirdi¤i bir ortamda, e¤itimden
beklentiler de farkl›l›k göstermektedir. 

Bu nedenle ülkemizde, devlet üniversiteleri ve
vak›f üniversitelerindeki iletiflim fakültelerinin ya da
güzel sanatlar ve tasar›m fakülteleri içindeki ileti-
flimle ilgili birimlerin iletiflim e¤itimine iliflkin farkl›
görüfl ve yaklafl›mlar› vard›r. 

‹letiflim fakülteleri, tekelleflen medya sektörü-
nün izleyici okur say›lar›n› art›r›c› bir yay›n/yay›m
gerçeklefltirecek nitelikte insan gücü yetifltirilmesini
bekleyen anlay›fl›yla kamu hizmeti yay›nc›l›¤›n›n so-
rumluluklar›n› yerine getirebilecek insan gücü yetifl-
tirme anlay›fl› aras›nda e¤itimlerini gerçeklefltirme
sorunuyla karfl› karfl›yad›r. Popüler gazetecilerin ve
popüler gazetecilik anlay›fl›n›n prim yapt›¤› bir or-
tamda, gazetecili¤i bir kamu hizmeti olarak görmek
ve bu niteli¤e a¤›rl›k vermek, temel bir tercihtir. 

‹letiflim e¤itiminin amac› ne olmal›d›r sorusu çe-
flitli biçimlerde yan›tlanmaktad›r. Bu sorular flöyle
s›ralanabilir:

• ‹letiflim fakültesi mezunlar›, kuramsal bilgiyle do-
nat›lm›fl, medya ürünlerine elefltirel aç›dan bakabi-
len, toplumu medya ürünlerinin nas›l alg›lanmas›
gerekti¤i konusunda uyaran, alg›lar›n› yeniden bi-
çimlendiren kimseler mi olmal›d›r?
• Teknik bilgi ile donat›lm›fl iletiflim sektöründe be-
lirli görevleri yerine getirebilecek elemanlar m› ol-
mal›d›r? 

‹letiflim e¤itimini gerçeklefltirenler, iletiflim ala-
n›na bak›fllar›, siyasal durufllar›, bilimsel birikimleri
ve deneyimleri aç›s›ndan farkl› yaklafl›mlar› benim-
seyebilmektedir. Bu nedenle de iletiflim fakültele-
rindeki ders programlar› bak›fl ve anlay›fl farkl›l›kla-
r›na göre biçimlenir.

‹letiflim fakülteleri, yaln›zca medya sektörünün
ve piyasan›n isteklerini karfl›layan mesleki bilgi ve
becerileri üretmek ve aktarmakla s›n›rl› kalmamal›-
d›r. Üniversite e¤itiminin meslek e¤itiminden öte
hedeflere sahip olmas› gereklidir. Üniversitelerin
teknolojik kullan›ma elveriflli bilgi üretme ve aktar-
man›n d›fl›nda görevleri vard›r. Bunlar, "yaz›l› olma-
yan mesleki standart erdemlerini" gelifltirmek,
"toplumun kültürel gelene¤ini aktarmak, yorumla-
mak ve gelifltirmek" ve "ö¤rencilerin politik ayd›n-
lanmas›"n› sa¤lamakt›r (Da¤tafl, 2003: 143). Bu yak-
lafl›mla bak›ld›¤›nda, iletiflim fakültelerindeki ders
programlar›n›n oluflturulmas›n›n, san›ld›¤› kadar ko-
lay olmad›¤› aç›kt›r. 

Türkiye'deki iletiflim fakültelerindeki genel e¤i-
lim, fakülte e¤itiminin ilk iki y›l›nda genel formasyo-
na yönelik "temel kültür" dersleri, iletiflim ve kitle
iletiflimini konu olan "kuram ve kavramsal" dersler
okutmakt›r. Son iki y›lda ise ö¤rencilerin okuduklar›
bölümlere göre mesleki ve uygulamal› dersler a¤›r-
l›k kazanmaktad›r. Son iki y›lda kuramsal derslerin
varl›¤› sürse de, uygulama çal›flmalar›n›n ve mesleki
derslerin a¤›rl›k kazand›¤› gözlemlenmektedir. Tür-
kiye'de e¤itim veren iletiflim fakültelerinde genellik-
le üç bölüm bulunmaktad›r: Gazetecilik, Halkla ‹lifl-
kiler, Reklamc›l›k ve Televizyon-Sinema. Sosyoloji,
psikoloji, ekonomi, hukuk, felsefe, antropoloji, siya-
set bilimi vb. dersler "genel formasyona" yönelik
derslerdir. ‹letiflim kuramlar›, medyan›n ekonomi
politi¤i, kültürel çal›flmalar, medya eti¤i, iletiflim

ÖZDEN CANKAYA 

Türkiye'de ‹letiflim E¤itimi
ve Sorunlar›

Türkiye'de medya sektörü ile iletiflim fakülteleri ara-
s›ndaki iliflkinin geçmifli, 1940'l› y›llara uzanmakta-
d›r. 1947 y›l›nda, ‹stanbul Gazeteciler Cemiyeti Bafl-
kanl›¤›'n› yürüten Sedat Simavi, ‹stanbul Üniversite-
si Rektörlü¤ü'ne, üniversitede gazetecilik e¤itimi
yapman›n zorunlu hale geldi¤ini yaz›l› olarak belir-
tir. Simavi'ye göre, bu e¤itimin müfredat› hem ku-
ramsal hem de uygulamaya yönelik dersleri kapsa-
mal›d›r. Ayn› y›llarda, 30 A¤ustos 1948 tarihli Ulus
gazetesinde ise Server Bedii ad›yla yazan Peyami
Safa, gazetecilik enstitüsü kurulmas›yla ilgili görüfl-
leri cevaplarken, böyle bir enstitüde bir dakikadan
fazla sürmeyen tek bir ders verilebilece¤ini ve flun-
lar› söylemenin yeterli olaca¤›n› belirtmektedir:
"Gençler, gazetecili¤in tek enstitüsü, bir gazetenin
kendisidir. Bir gazetede çal›flmaya bak›n›z. Burada
bofluna vakit kaybetmeyiniz" (Gürkan-‹rvan, 2003:
358).

Bu karfl›t görüfllü tart›flmalar sürerken, 1948'de
‹stanbul'da, fiehzadebafl›'nda, "‹stanbul Gazetecilik
Okulu" ad›yla, orta dereceli bir e¤itim kurumu aç›l-
m›flt›. 1966-1967'de e¤itime bafllayan "‹stanbul Özel
Gazetecilik Okulu" 1971'de devletlefltirilerek ‹stan-
bul ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi'ne "‹stanbul
Gazetecilik Yüksekokulu" ad›yla ba¤lanm›fl, 1973 y›-
l›nda da ö¤retim süresi dört y›la ç›kar›lm›flt›r.1 Daha
sonra bas›n-yay›n yüksekokullar›n›n say›lar› h›zla
artm›fl ve 3 Temmuz 1992'de Resmi Gazete'de ya-
y›mlanan yasayla bu kurumlar "‹letiflim Fakülteleri"
haline gelmifltir. ‹letiflim fakülteleri ad›n› alan bu
e¤itim kurumlar›n›n say›lar› her y›l biraz daha artar-
ken, yap›lan e¤itimle ilgili tart›flmalar hâlâ sürmek-
tedir. 
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1. www.marmara.edu.tr.

1946'da do¤du. 1968'de ‹stanbul Hukuk Fakültesi'ni
bitirdi. 1970-1981 y›llar›nda TRT'de prodüktör ve
program denetim uzman› olarak çal›flt›. 1982 y›l›ndan
bu yana üniversite ö¤retim üyesi olarak bilgi, birikim
ve deneyimlerini iletiflimci olmay› seçen gençlerle
paylafl›yor. Cankaya'n›n Türk Televizyonunun
Program Yap›s› (1968-1985), Dünden Bugüne Radyo
Televizyon, ‹stanbul Radyosu An›lar, Yaflant›lar (ortak
çal›flma) adl› kitaplar› ve kitle iletiflim alan›nda birçok
çal›flmas› var. Halen Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi Dekan› ve Radyo-Televizyon ve Sinema
Anabilim Dal› Baflkan› olarak çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Ayr›ca yay›nlanm›fl çok say›da radyo
programlar›n›n yan› s›ra, yazarl›¤›n› yapt›¤› televizyon
programlar› ve film senaryolar› bulunuyor. 



si ço¤unlukla belirsizliklere yol açmaktad›r. ‹letiflim
alan›nda çal›flacak olanlar›n ayr›ca yetenek s›nav›n-
dan geçirilmesinin yararl› oldu¤u görüflü de savu-
nulmaktad›r.

Staj konusu

‹letiflim fakültelerinde ö¤renci say›s›n›n çoklu¤u,
staj olana¤›n›n s›n›rl› say›da ö¤renciye sa¤lanmas›-
na neden olmaktad›r. Staj, e¤itim dönemleri d›fl›n-
da, ö¤renci için ö¤rendiklerini uygulama olana¤›
sa¤lamaktad›r. Bu konuda da, medya sektörüne gö-
rev düflmektedir.

‹letiflim ö¤rencisinin ifl bulma kayg›s›

‹letiflim fakültelerinde okuyan ö¤renciler, daha ilk
y›llardan bafllayarak, sektörde ifl bulma kayg›s› tafl›-
maktad›rlar. Bu konuda haks›z da de¤illerdir. Bu ne-
denle staj yeri bulabilenler, bulduklar› yerde, ileride
çal›flabilme umuduyla stajlar›n› sürdürmek istemek-
tedirler. Stajyer konumunda, aylarca ve y›llarca hiç-
bir ücret almadan ya da asgari ücretin alt›nda çal›-
flan birçok iletiflim fakültesi ö¤rencisi ve mezunu bu-
lunmaktad›r.

‹letiflim fakülteleri mezunlar›n›n sektörde ifl bul-
malar› ayr› ve bafll› bafl›na bir sorun olmas›n›n yan›n-
da, baflka alanlarda da ifl bulma olanaklar› yoktur.
Temel bir e¤itim almalar›na karfl›n, ö¤retmen, kay-
makam ya da müfettifl olamamaktad›rlar.

‹letiflim fakültesi mezunlar› ve
medya sektöründe çal›flmak

Her y›l medya sektörünün ihtiyac›ndan çok fazla sa-
y›da mezun veren iletiflim fakülteleri, medya sektö-
rüne köleler yetifltirmektedir. Önce gönüllü stajyer
olarak sektöre giren iletiflim ö¤rencileri, düflük üc-
retlerle, ço¤u zaman da hiç ücret ödenmeden çal›flt›-
r›lmakta, kadroya al›nma umuduyla, "uzatmal› staj-
yer" olarak y›llar›n› geçirmektedirler. Hak aramalar›
pek mümkün olamamaktad›r, çünkü arkalar›ndan
gelen binlerce gönüllü stajyerler ordusu vard›r. ‹leti-
flim fakültesi mezunlar›n›n kaleme ald›¤› Köflesiz

Gazeteciler Yaz›yor (2005) adl› derleme kitaptaki
gerçek yaflamdan al›nm›fl, iletiflim fakültesi mezunu
gazetecilerin anlatt›klar› sorunlar, içinde bulunduk-
lar› durumu en gerçekçi biçimde belgelemektedir.
Bu kitapta mezunlar›n dile getirdi¤i baz› çarp›c› aç›k-
lamalar› paylaflmak isterim:

Ahmet: 1991'de okulun 2. s›n›f ö¤rencisi oldu-
¤umda logosunun alt›nda (...) yazan (...)'in stajyerle-
rinden biri olmufltum. Gazeteci a¤abey ve ablalar›-
m›n aras›na kat›ld›¤›m için ayaklar›m yere basm›yor-
du. Gerçi para ödemiyorlard› ama, madem gazeteci-
lik e¤itimi al›yorum o halde bu ifli yapmal›y›m diyor-
dum kendi kendime. Para alamamam›n s›k›nt›s› ma-
nevi olarak bu teselliyle çözülüyordu ama maddi s›-
k›nt›n›n çözümü biraz yorucuydu. Karn›m› doyurmak
için gece yar›s› biten mesleki iflimden sonra, sabaha
kadar ya tekstil atölyelerinde gömlek, tiflört paketli-
yor ya da hamall›k benzeri bir iflte çal›fl›yordum. Ga-
zeteden maafl almadan geçirdi¤im 11 ay›n sonunda,
hiçbir alaca¤›m olmad›¤›na dair bir kâ¤›t imzalat›la-
rak kovuldu¤umda moralim çok bozulmufltu.

Arzu: Dönem dönem sigortam›z›n yap›ld›¤›n›n
söylenmesine ra¤men, aylarca sigortas›z çal›flt›r›l-
mam›z, çal›flt›¤›m iflyerinde patronun sekreterinin
212 kadrosunda yer almas› ve bas›n kart› almas›n›
sineye çekmek. Ben ve benim gibi muhabir arkadafl-
lar 1475 sigorta kadrosuna bile zor al›n›rken, o kifli-
lerin bas›n kart› sahibi olmas› insan›n içini buruyor
ve tüm inanc›n› yitiriyor. Ben gazeteciyim diyemiyo-
rum, çünkü bunu söyleyen o kadar çok insan var ki,
ben gazeteci olamam diye düflünüyorum. 

Gürkan: ‹nsafs›z, insan› limon gibi s›kan yaln›zca
ve yaln›zca ç›karlar›n birbirleriyle savaflt›¤› bir dün-
yan›n (medyan›n) içine girdi¤im ilk gün Kafka'y› da-
ha iyi anlad›m. Okul y›llar› çok da bir fley anlatma-
m›flt›. Evet hamamböce¤iydim ben...

Y›llarca okudum, hatta gazetecili¤in fakültesini
bile bitirdim. Y›llarca Sabah, Akflam, Hürriyet, ATV,
TGRT ve daha birçok dergi, gazete ve televizyon
program›nda muhabirlik yapt›m. 10 y›l çal›flt›m. Ba-
s›n kart› alabilmek için Bas›n Kanunu'na tabi olama-
d›m bir türlü. Sigortam yap›lmad›. Sigortam yap›ld›,

sosyolojisi, popüler kültür ve toplumbilimde araflt›r-
ma yöntemleri gibi dersler de "iletiflim kuram ve
kavramlar›"na yönelik derslerdir. Uygulamaya yö-
nelik mesleki dersler ise haber toplama ve yazma
teknikleri, masaüstü yay›nc›l›k, web tasar›m, inter-
net gazetecili¤i, bas›n foto¤rafç›l›¤›, belgesel sine-
ma, kurgu, halkla iliflkiler kampanyalar›, reklam me-
tin yazarl›¤› gibi derslerdir.

‹letiflim fakültelerinde ders programlar›n›n nas›l
olmas› gerekti¤i medya sektörü ve üniversite tara-
f›ndan farkl› bak›fl aç›lar›yla tart›fl›l›rken, ö¤renciler
de kendi beklentilerini bulunduklar› konum çerçeve-
sinde de¤erlendirirler. 2000 y›l›nda yap›lan Birinci
‹letiflim Kongresi'nde, Anadolu Üniversitesi'nden üç
ö¤retim üyesinin sunduklar› "‹yi Bir ‹letiflim E¤itimi
Nas›l Olmal›d›r?" bafll›kl› araflt›rmada, iletiflim fakül-
tesinden mezun olan ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u-
nun (%81,3) uygulamaya yönelik derslerin daha çok
olmas› gerekti¤ini belirtti¤i ifade edilmifltir. Araflt›r-
mada sorular› yan›tlayan mezunlar, fakültede ald›k-
lar› e¤itimin ifl bulmalar›nda yararl› oldu¤u görüflün-
dedirler. Ancak fakültedeki e¤itimin genel olarak ye-
terlili¤i ve bu e¤itimin ifl yaflam›ndaki amaçlar› ger-
çeklefltirmekteki yeterlili¤i konusunda olumlu görüfl
bildirenlerin oran› yaln›zca %60 civar›ndad›r. Ayn›
araflt›rmada mezunlar, ‹ngilizce e¤itime de biraz da-
ha fazla a¤›rl›k verilmesini istemektedirler.

1999'da bir baflka araflt›rma Ege Üniversitesi'
nde gerçeklefltirilmifltir. Stajdan dönen ö¤renciler
üzerinde uygulanan bu araflt›rmada, ö¤rencilerin
%42'si iletiflim e¤itimini yetersiz bulmufl, %39'u bu
yetersizli¤e kat›lmam›flt›r. 

Bu araflt›rmada ö¤renciler birinci s›n›ftan baflla-
yarak uygulamal› dersler istemektedirler (%90). Bu
oran, ö¤rencilerin e¤itimleri sonunda bir meslek
edinme amac›n› göstermektedir. 

Son on befl y›lda çok h›zl› yaflanan teknolojik ge-
liflmeler, enformasyon toplumuna geçifl, biliflim tek-
nolojilerini ve altyap› yetersizliklerini de beraberin-
de getirmifltir. Bununla birlikte toplumda etkisini
sürdüren geleneksel kültürel yap›, de¤er ve normlar
dizgesiyle benimsenmifl rol kal›plar›, ö¤rencilerin ve
yetiflkinlerin iletiflim e¤itiminden beklentileriyle ça-
t›flmaktad›r. 

Uzmanlaflma e¤ilimlerinin artmas›, iletiflim e¤i-
timini farkl› disiplinler aras›nda bir köprü olmaktan
uzaklaflt›rmaktad›r. Türkiye'de geliflmeler, iletiflim
alan›n›, elefltirel bak›fl›n savundu¤u flekilde disiplin-
leraras› bir yöne de¤il de, iletiflimin ana konusu ve
u¤rafl›n›n iletiflim teknolojileri ve bunlar›n uygula-
malar› oldu¤u yönünde bir düflünce ve anlay›fl› be-
nimsemeye zorlam›flt›r. Böyle bir de¤iflim ve geliflim
ise iletiflim fakültelerini, içi boflalt›lm›fl meslek okul-
lar› olmaya yöneltir. Oysa iletiflim e¤itiminin amac›,
iletiflim dünyas›na, toplumu ve dünyay› sorgulayan,
nitelikli, kültürlü, önce kâr› de¤il insan› temel alacak
biçimde iletiflimciler yetifltirmektir.

‹letiflim e¤itiminin e¤itim politikalar›ndan
kaynaklanan sorunlar›

Genel olarak iletiflim fakültelerine, ö¤renimin niteli-
¤ini olumsuz etkileyecek kadar çok say›da ö¤renci
al›nmaktad›r. Ö¤rencilerin gerek kuramsal, gerekse
uygulamal› dersleri olmas› gerekti¤i biçimde izleye-
bilmeleri için belli ve makul bir say›y› aflmamalar›
gerekmektedir. Hükümetlerin daha çok say›daki ö¤-
renciyi üniversiteye yerlefltirme politikalar› nedeniy-
le iletiflim e¤itimi veren fakültelere, olmas› gereke-
nin çok üstünde ö¤renci kabul edilmekte ve bu du-
rum da e¤itimin niteli¤ini düflürmektedir.

‹letiflim fakültelerinin birço¤unda uygulama aç›-
s›ndan altyap› yetersizlikleri vard›r. Ö¤renciler inter-
net gazetecili¤i uygulamalar› yapmadan gazetecilik
bölümünü, bir kameraya dokunamadan radyo-tele-
vizyon ve sinema bölümünü bitirmektedirler. E¤itim-
lerini tamamlayan ö¤renciler sektörün beklentilerini
karfl›layamamaktad›rlar. Medya sektörünün ileti-
flimci tan›m› ile üniversitelerin tan›m›n›n farkl›l›klar›,
iletiflim fakültesi mezunlar›n›n durumunu biraz daha
zorlaflt›rmaktad›r.

‹letiflim fakültelerinde yetenek s›nav›

‹letiflim fakültelerine al›nacak ö¤rencilerin yetenek
s›nav›ndan da geçirilmesi tart›fl›lan konular aras›n-
dad›r. ÖSYM s›nav›n›n, her alanda oldu¤u gibi bu
alanda da, ö¤rencileri merkezi sistemle yerlefltirme-
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LILA PIETERS 

‹letiflim E¤itimi: Yeni Araçlar
Eklemek/Hak Odakl› Bak›fl/
Çocuk Haklar›

Çocuk tan›m›: 18 yafl›n alt›ndaki her birey çocuk ola-
rak kabul edilir. 

Medya, çocuklar ve uluslararas› hukuk

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesi (ÇHS)
medyan›n çocuklar›n hayat› üzerindeki rolüne vurgu
yapar ve çocuklar›n ifade özgürlü¤ünü (Madde 13)
ve özel hayat›n›n gizlili¤ini (Madde 16) güvence alt›-
na al›r. ÇHS, çocuklar›n olabilecek en genifl çerçeve-
de bilgiye ulaflabilmesini sa¤lamak için hükümetleri
sorumluluk alt›na sokar (Madde 17).

Sözleflmenin 34 ve 36. maddeleri, hükümetlerin
çocuklar› pornografi de dahil her türlü istismardan
korumakla sorumlu olduklar›n› vurgular.  
• Uluslararas› Çal›flma Örgütü'nün 29 No'lu sözlefl-

mesi (Madde 11),
• Avrupa Konseyi'nin Çocuklar için Avrupa Stratejisi

(1996) üzerine 1286 say›l› tavsiye karar›,
• Avrupa Konseyi'nin Çocuklar›n ve Genç Yetiflkin-

lerin Fahifleli¤i, Ticareti, Cinsel ‹stismar›, Pornog-
rafi hakk›nda R(91)11 No'lu tavsiye karar›,

• Avrupa Konseyi'nin Ceza Hukuku ve Usulü çerçe-
vesinde Ma¤durun Yeri üzerine R(85)11 say›l› tav-
siye karar›.

Medya ilkeleri

Medya ilkeleri çocuklar›n özel hayat›na sayg› göste-
rilmesini ve aç›kça kamu yarar› bulunmad›¤› sürece
kimliklerinin aç›klanmamas›n› öngörür. Ayr›ca, ço-
cuklara kendi görüfllerini aç›klayabilmeleri için med-
yada yer aç›lmas›n›, yay›ndan önce elde edilen bilgi-
lerin do¤rulat›lmas› yükümlülü¤ünü ve yap›lacak
haberin sonuçlar›n› ve çocuklara gelebilecek zarar›n

primim yat›r›lmad›. 2 y›ll›k sigortay› ancak 10 y›lda
tamamlayabildik. Medya plazalar›n›n tan›t›m kartla-
r›yla yetindik. 

Neslihan: Kavafis'in "Yeni bir ülke bulamazs›n,
baflka bir deniz bulamazs›n / Bu flehir arkandan ge-
lecektir, / Ayn› evde k›r düflecek saçlar›na" dizelerini
s›k s›k hat›rlayacaks›n. Bu sektörden ç›kamayaca¤›-
n› kabul edeceksin. Bunu kabullendikten sonra, ar-
t›k hiçbir fley rahats›z etmeyecek seni. Yabanc›lafla-
caks›n belki her fleye, ifline, etraf›nda yaflananlara.
Daha az tepki göstereceksin aksiliklere, haks›zl›kla-
ra... Ya da sevinçlerin de dozunda olacak, "Hayat"
diyeceksin. Bu meslek de böyle olgunlaflt›racak se-
ni.

Timur: Gazeteye staj yapmak için gelen gençlere
art›k pek çok gazetecinin ö¤üdü, yol yak›nken geri
dönmesi, baflka ifl bulmas› oluyor. Çünkü geçen y›l-
lara bakt›¤›mda hiçbir güvencesi ve gelece¤i yok.
Muhabirin, gazetenin haberlerini oluflturan kifli ol-
mas›na karfl›n, kendisini de¤ersiz hissetmesi sa¤la-
n›r. ‹flten ilk at›lacak kifli muhabirdir. Ben çal›flmaya
bafllad›¤›mda (...) gazetesinde 30 kiflilik bir servis-
tik. Ancak bugün 8 kifliyiz. Arkadafllar›m›z›n hepsi
tek tek iflten at›ld›. ‹flten at›l›p y›llarca ifl bulamad›k-
lar› için yuvalar›n› da¤›t›p, ailelerinin evlerine geri

dönen evli arkadafllar›m oldu. Arkadafllar aras›ndaki
sohbetlerin ana konusu her zaman paras›zl›kt›r. Kira
ödenemez, kar›n doyurulamaz. 

Sonuç

‹letiflim e¤itimindeki sorunlar önce bilimsel, sonra
da iletiflim politikalar› aç›s›ndan de¤erlendirilmeli-
dir. ‹letiflim fakültelerindeki ö¤rencilerin, kâr ama-
c›yla hareket eden büyük ve güçlü flirketlerde istih-
dama yönelik e¤itilmeleri temelinde siyasal bir ter-
cihtir. Ancak üniversitelerin amac›, kamu ç›karlar›n›
ön plana alan bir iletiflim e¤itimini benimsemek ol-
mal›d›r. Bu iki çok farkl› e¤ilimin medya sektörünün
kamusal bir hizmet yapt›¤›n›n bilincinde olarak, üni-
versitelerle aralar›nda siyasal ve ekonomik ba¤lar
kurarak uzlaflt›r›lmas› olas›d›r. Bunun baflar›lmas›,
uzun vadeli sonuçlar aç›s›ndan bir gerekliliktir.

‹letiflim sektöründe, modern üretim sürecinin
gerektirdi¤i örgütlenme ve kalite aray›fl›, nitelikli bir
iletiflim e¤itimine dayanmal›d›r. ‹letiflim fakülteleri
ile sektör aras›nda sa¤l›kl› bir iflbirli¤i kurulmal›d›r.
Üniversitelerin bilgi ve birikimleriyle sektörün so-
runlar›na yol gösterici olmas›, sektörün de iletiflim
e¤itimine duyarl›l›k gösterip e¤itim uygulamalar›na
katk›da bulunmas› sa¤lanmal›d›r.
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AYfiE GÖKÇE SUSAM 

Özgürleflme Süreci Olarak
E¤itimden Ne Anl›yoruz?

Bugün burada "baflka bir medya"n›n imkânlar›n› ve
bu ba¤lamda "baflka bir iletiflim e¤itimi"ni tart›fl›r-
ken, çok daha temel bir yerden konuya girmenin, ilk
olarak baflka bir e¤itimi tart›flman›n, yani bir "disip-
line etme süreci" olarak de¤il bir özgürleflme süreci
olarak e¤itimin olanaklar›ndan söz açman›n önemli
olaca¤›n› düflünüyoruz.

Foucault, Gramsci, Althusser gibi birçok önemli
kuramc›, e¤itimi, bedenleri kontrol mekanizmas›
olarak, egemen s›n›f›n hegemonyas›n› güçlendirme
arac› olarak ya da devletin ideolojik ayg›tlar›ndan bi-
ri olarak teorize etmifllerdir. 

S›n›fl› toplum, ataerkil toplum gibi yap›lar var ol-
du¤u sürece e¤itim, bu var olan iktidar iliflkilerini
egemen gruplar›n ç›karlar› do¤rultusunda yeniden
üretmenin bir arac› olarak da ifllev görecektir kaç›n›l-
maz olarak.

Ancak e¤itimin bu iflleyifl içinde edindi¤i olum-
suz, bask›c› karakterini bertaraf etmeye yönelik ça-
balar da her zaman var olmufltur. Bunlar ço¤u zaman
topyekûn toplumsal bir de¤iflimi öngörmeseler ve
bu aç›dan elefltirilseler de önemli deneyimlerdir.
E¤itime elefltirel bir perspektiften bakanlar aras›nda
ilk akl›ma gelenlerden birkaç› Neil Postman, Paulo
Freire, Ivan Illich gibi isimler.

Bir özgürleflme süreci olarak e¤itim dendi¤inde,
çok farkl› yorumlar, arzular, ütopyalar akla gelebilir.
Bu nedenle biz bu tan›m› kullan›rken neyi kastediyo-
ruz, bunu biraz açmaya gerek var san›r›m... Burada
sözünü etti¤imiz "kiflinin kendi kendini gerçeklefltir-
mesi" gibi soyut, tarihsel (toplumsal, mekânsal)
ba¤lam› olmayan özgürleflme tan›mlar›ndan çok, ör-
ne¤in kiflinin yaflad›¤› toplumsal yap›daki iç içe geç-
mifl, çokkatmanl› iktidar iliflkilerini görebilmesidir.

en aza indirilmesini gözetmeyi içerir.
Medya ilkeleri, bunlar›n yan› s›ra, çocuklara za-

rar verebilecek cinsel içerikli, fliddet içeren ya da
ma¤dur odakl› programc›l›ktan veya bu tip görüntü-
lerin kullan›lmas›ndan kaç›n›lmas› gerekti¤ini de
söyler. 

Haberde kliflelerden ve sansasyonel bir yakla-
fl›mdan uzak durmak gerekir.  

Çocuk ve medya

Kitle medyas›n›n herkesin hayat›ndaki rolü art›yor.
Türkiye'de çocuklar y›lda ortalama bin 56 saatlerini
okulda geçirirken bin 576 saatlerini televizyon karfl›-
s›nda geçiriyor.

Medya ve çocuk aç›s›nda bak›ld›¤›nda çocukla-
r›n haklar› flöyle özetlenebilir: Çocuklar›n medyaya
eriflim hakk›, çocuklar›n medya okur-yazarl›¤›na ve
medya e¤itimine eriflim hakk›, çocuklar›n medyada
kat›l›m hakk›, çocuklar›n medyadan zarar görmeme
ve fliddet içerikli yay›nlardan korunma hakk›, med-
yan›n çocuk haklar›n› koruma ve gelifltirmede oyna-
d›¤› rol.

Gazetecilerin bilmesi gerekenler

Medya çocuk haklar›n› bilmeli. Ayr›ca bu alandaki
yasal düzenlemeleri ve sözleflmeleri gözetmeli. Ga-
zetecilik eti¤ine uygun davranmal›. Çocuklarla rö-
portaj yaparken izlenecek ilkeleri ö¤renmeli. Bunun
yan› s›ra, çocuklar›n foto¤raf›n› çekmek ve çocuk fo-
to¤raflar›n› kullanmak üzerine oluflturulmufl ilkeleri
de hayata geçirmeli.

Gazeteciler çocuklar›n kat›l›m› ve medya okur-
yazarl›¤› konusunda duyarl› olmal›; çocuklar›n diline
de aflina olmal›.

Sorunlar
Çocuklar, medya için yak›c› öneme sahip bir konu
bafll›¤› de¤il. Medya gün geçtikçe artan derecede ti-
cari bir ortamda çal›fl›yor. Çocuklar medyada ma¤-
dur, suçlu ya da yetiflkinlerin yan›nda yer alan "fli-
rin" nesneler olarak gösteriliyor. Çocuklar›n kimlik-
leri yok say›l›yor; "gerçek" ile "medya gerçe¤i" yer
de¤ifltiriyor. 

Medyan›n rolü

Medya toplumsal duyarl›l›k yaratmak ve toplumu
harekete geçirmekte önemli bir role sahip. Kamu ya-
rar›n›n korunmas› ifllevini de yükleniyor. Çocuk hak-
lar›n›n, çocuk imgesinin ve çocuklar›n gelece¤ine
iliflkin olas›l›klar›n geliflmesinde medya da rol oyna-
yabilir. Gazetecilerin yararlanmas› için oluflturulmufl
ÇHS üzerine e¤itim araçlar› birçok dile çevrilmifl du-
rumda.

Etik ilkeler

Çocuklarla ilgili etik bir yay›nc›l›k yapmakla ilgili
oluflturulmufl ilkeler flöyle:

Çocuklar›n haklar› ve onurlar› her koflulda göze-
tilmeli ve korunmal›.

Her çocu¤un özel hayat›n› gizli tutma hakk›na
özel önem gösterilmeli. 

Çocu¤un yüksek yarar›, çocuk haklar›n›n yayg›n-
laflt›r›lmas› da dahil her fleyin üzerinde tutulmal›.

Yap›lacak bir röportaj›n, çocu¤un durumu üze-
rindeki siyasi, sosyal ve kültürel sonuçlar› aç›s›ndan
önceden düflünülmeli ve araflt›rma yap›lmal›.

Kimli¤in de¤ifltirildi¤i, bulan›klaflt›r›ld›¤› halde
bile, çocu¤u riske atacak her türlü durumdan kaç›n-
mak bir haberi yay›nlamaktan önde tutulmal›.  

Çocuklar medyadan ne istiyor

Medya "sokak çocuklar›" terimini kullanmay› b›rak-
mal›. Medya, sokakta yaflayan ya da çal›flt›r›lan ço-
cuklar› veya onlar›n durumunu ac›nacak flekilde yan-
s›tarak abartmamal›. Televizyonda daha az fliddet
olmal›. Medya çocuk haklar›n› savunan kampanya-
lar› desteklemeli. Sokaklardaki tüm suç eylemlerin-
den çocuklar sorumlu tutulmamal›. 

Beklentilerimiz

Her fleyden önce çocuk dostu bir medya istiyoruz.
Çocuklar›n ve gençlerin hayat›nda medyan›n daha
olumlu bir rol oynamas›n› bekliyoruz. Çocuklar›n
medya içeri¤inin üretiminde tüketici ve kat›l›mc› ola-
rak yer almas›n› istiyoruz. Medyan›n ö¤retirken e¤-
lendirmesini (edutainment), politika oluflumunda
taraf olarak yer almas›n› bekliyoruz. 
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SELMA ARSLANTAfi, ÖZGE DO⁄AN 

U¤ursuz Evlili¤in Çocuklar›:
‹letiflim E¤itiminin
‹kilemlerini Aflmak

Türkiye'nin iletiflim alan›yla do¤rudan ilgili ilk aka-
demik kurumu olarak 1965 y›l›nda kurulan Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ba¤l› Ba-
s›n-Yay›n Yüksekokulu'nun (BYYO) ve di¤er gazete-
cilik okullar›n›n kurulufl gerekçesinin ard›nda, La-
zarsfeld gelene¤i çerçevesinde, sadece medya per-
sonelinin yetifltirilmesine duyulan ihtiyaç yatar. O
döneme bakt›¤›m›zda BYYO'nun kuruluflu s›ras›nda
bas›n›n verdi¤i destek, bu okullar›n varolufl amac›n›
ortaya koyuyor asl›nda.

1980'lerle birlikte medyada yaflanan dönüflüm
ve dolay›s›yla gazetecilik pratiklerinin de¤iflimi Tür-
kiye'deki gazetecilik e¤itiminde de farkl› aray›fllar›
ve bak›fllar› beraberinde getirdi. Bas›n-yay›n yükse-
kokullar› gerek kurulufllar› s›ras›nda tercih ettikleri
e¤itim politikalar› gerekse de ö¤retim kadrolaflmas›
ve yönetim süreci sonucu verdikleri e¤itim aç›s›ndan
farkl›l›klar gösteriyordu (Özbek, 1992: 307-8). Yük-
sekokul olarak kurulan gazetecilik okullar› 3 Tem-
muz 1992'de yay›mlanan Resmi Gazete ile iletiflim
fakülteleri haline gelmifl olsalar da bu farkl›l›klar›n
neden oldu¤u kimlik bunal›m› bugün de varl›¤›n›
sürdürüyor. Bu dönüflüm, muhakkak ki ö¤rencilerin
fakülte diplomas›na sahip olmalar›, kurumlar›n büt-
çe ve kadro aç›s›ndan rahatlamalar› gibi birçok
olumlu özelli¤i de beraberinde getirdi; ancak ileti-
flim fakültelerine geçifl o dönemde iflsizlik sorununa
çare olsa da bugün medyada yaflanan istihdam so-
runu aç›s›ndan çok da anlam tafl›m›yor. Say›lar› gün-
den güne artan iletiflim fakülteleri her y›l yaklafl›k üç
bin mezun vermekte ve bu mezunlar›n pek az bir k›s-
m› ifl bulabilmekte. Dolay›s›yla bu durum, niceli¤in
niteli¤in önüne geçti¤ini ortaya koyuyor ve yaflanan

Bu iliflkiler içinde kendini konumland›rabilmesidir.
Belki daha da önemlisi bu iliflkileri ve kendi konu-
munu sürekli olarak sorgulayabilmesidir. 

Baflka bir ifadeyle anlatmay› denersek, milita-
rist, erkek egemen, kapitalist, milliyetçi söylemlerin
hâkim oldu¤u bir toplumda, kad›n›n ve erke¤in ken-
dilerine biçilen –namus tafl›y›c›l›¤›, annelik, askerlik,
iyi vatandafll›k, tüketicilik gibi– roller karfl›s›nda
elefltirel bir mesafe alabilmesidir burada kastetti¤i-
miz. Bu elefltirel mesafe, özgürleflme ve yaflam› dö-
nüfltürme gücü için önemli bir önkofluldur. 

Söz etti¤imiz özgürleflme sürecinde, e¤itim, tam
da bu noktada önem kazan›r. Çünkü e¤itim, kiflileri
bu sorgulama için gerekli elefltirel entelektüel bece-
rilerle donatma kapasitesine sahiptir. Dün Rag›p
Duran'›n bahsetti¤i medya okuryazarl›¤› dersini de
böyle bir örnek olarak görebiliriz san›yorum. Ve
özellikle sosyal bilimlerin, felsefenin, edebiyat›n
muhalif ak›mlar›n›n da bize kazand›raca¤› bu tür bir
donan›md›r. 

‹letiflim e¤itimi hangi aç›lardan
böyle bir bak›fl aç›s›n› hayata geçirme
olanaklar› sunar?

E¤itimi özgürleflme sürecinin bir parças› olarak dü-
flündü¤ümüzde, iletiflimin bu anlamda, di¤er birçok
alana k›yasla daha fazla imkân sunmaya aç›k oldu-
¤unu da düflünüyorum. Bunun nedenlerinden biri,
iletiflimin disiplinleraras› bir alan olmas›. Bu, iletifli-
me, birçok farkl› disiplinin  birçok farkl› sorunsal›n›,
yöntemini kullanma olana¤› tan›yor. 

Ben de bir iletiflim fakültesi mezunu olarak, bir-
birinden çok farkl› dersler alma olana¤›na sahip ol-
dum, bundan çok yararland›¤›m› da düflünüyorum,
ama ayn› zamanda sosyal bilimler alan›ndaki her-
hangi bir disiplinin kazand›rabilece¤i teorik birikim-
den, derinlemesine analiz becerisinden yoksun kal-
d›¤›m› da hissediyorum. 

Özgürleflme süreci olarak e¤itimden söz eder-
ken elefltirel, muhalif bir duruflun anlam›n› vurgula-

m›flt›k. ‹letiflim e¤itiminin sosyal bilimlerle ba¤›n›n
kuvvetli tutulmas›n›n bu elefltirel, derinlikli bak›fl›
kurmada çok önemli oldu¤una inan›yorum. 

Çünkü iletiflim alan›nda, çok daha genifl kitleler
için, her gün, yeniden bilgi üretecek ö¤renciler yetifl-
tiriliyor. Asl›nda bu konum, iletiflim alan›na, dolay›-
s›yla iletiflim e¤itimine daha hayati bir de¤er, daha
fazla mücadele ve müdahale gücü kazand›r›yor. 

Tu¤rul Ery›lmaz'›n konuflmas›nda dikkat çekti¤i
bireysel sorumlulukla ilgili noktay› iletiflim e¤itimi
ba¤lam›nda ben de bir kez daha vurgulama gere¤i
hissediyorum. Var olan e¤itim içeriklerini, yöntemle-
rini, kurumlar›n› ya da çok daha genifl bir çerçevede
"geç-kapitalist sistemi" ve Türkiye'deki tezahürünü
çok hakl› gerekçelere dayanarak pek çok farkl› aç›-
dan elefltirsek de, bu elefltirelli¤in daha küçük çapl›,
hatta bireysel çabalar› görünmez k›lmamas›, at›llafl-
t›rmamas› gerekti¤i fikrini önemsiyorum. 

Bu nedenle, bugün burada, iletiflim e¤itimi ba¤-
lam›nda, yapabileceklerimizin s›n›rlar›n› genifllet-
meye çal›flmak, yeni hareket alanlar› yaratma im-
kânlar› üzerine düflünmek için toplanm›fl olmam›z
benim için çok k›ymetli. 

Dünkü tart›flmada belirtildi¤i gibi, asl›nda sis-
tem dedi¤imiz, istisnas›z tutarl› flekilde iflleyen,
mutlak, bütünlüklü bir yap› de¤il. Onun belirleyicili-
¤ine bu denli vurgu yap›p karfl›s›nda kendimizi küçü-
cük, iktidars›z hissetmek, asl›nda onun gücünün
mutlakl›¤›n› bir kez daha onaylay›p ona dev aynas›
tutmak anlam›na da geliyor. Buna karfl›, egemenle-
rin meflruiyetlerini sürekli tart›flmaya açarak, sorgu-
layarak as›l tehdidi oluflturabilir, iktidar›n s›n›rlar›n›
zorlayabiliriz. 

Bu dönüflümü flekillendirme hedefini önümüze
koydu¤umuzda da "bir özgürleflme süreci olarak
e¤itimin" ne demek olabilece¤ine kafa yorman›n,
bizlere ufuk açacak sa¤lam bir bafllang›ç oldu¤una
inan›yorum.
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mezun kiflileri de içinde bar›nd›r›yor. Çünkü bugün
iletiflim fakültelerinin bir k›sm›, medyan›n istedi¤i is-
tihdam profilini karfl›lamaya çal›flarak sadece mes-
lek adam› yetifltiren okullar haline gelirken; di¤er bir
k›sm› da sektöre karfl› edindikleri tav›r dolay›s›yla
kuramsal alanda s›k›fl›p kalmaktalar. Dolay›s›yla bu-
gün iletiflim fakültelerinin e¤itim profillerinin tek
yönde ilerleyip di¤er alanlara karfl› kör hale gelmesi,
sektördeki yöneticilerin buradan mezun olan ö¤ren-
cileri de¤il de di¤er alanlardan bak›fl aç›s› edinerek
ve gazetecilik mesle¤ine dair kurslara giderek bu
mesle¤e yönelenleri tercih etmesini beraberinde ge-
tirdi. Dolay›s›yla Ertu¤rul Kürkçü'nün de deyimiyle,
üniversiteler bugün medyay› takip hatta taklit ettik-
leri ve endüstri de sürekli uzmanlaflt›¤› için, medya
ile üniversite aras›ndaki "u¤ursuz evlilik", üniversi-
teyi öldüren ve dolay›s›yla iletiflim dünyas›na da bir
flekilde yans›yan bir hâl ald›.

Baflka türlü bir gazetecilik mümkün mü?

Bu u¤ursuz evlilikten en çok etkilenenler, bu evlili-
¤in çocuklar› yani iletiflim fakültesi ö¤rencileri. Tür-
kiye'de kimi fakülteler sektöre gazeteci yetifltirmeyi
amaçlad›¤› için bu fakültelerin ö¤rencileri mezun
olur olmaz sektörde ifl bulup bar›nabildiklerinden
dolay› bu yap›n›n zedelendi¤inin dahi fark›nda de-
¤iller. Di¤er yanda ise sektöre karfl› elefltirel tavr›yla
bilinen fakültelerin ö¤rencileri ifl bulsalar da birço¤u
sektörde bar›nma konusunda s›k›nt› çekiyor. Bu ay-

r›m, özellikle Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
ile Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi aras›nda
kendini daha net gösteriyor. Yani Ankara Üniversite-
si'nin ö¤rencileri akademinin hantall›¤›n› bire bir ya-
flarken; Anadolu Üniversitesi'nin ö¤rencileri ise ger-
çek anlamda üreten, elefltiren, tavr› olan bir üniver-
siter sistemden görece uzaklar. Öyle ya da böyle,
her iki ekolün ö¤rencileri kendi fakültelerinin med-
yaya yak›nl›¤› ya da uzakl›¤› nedeniyle olumsuz bir
flekilde etkileniyorlar. Dolay›s›yla bugün Türkiye'de
gazetecilik okullar› sektör taraf›ndan iki flekilde nite-
lendiriliyor: Medyaya düflman yetifltirenler, yani da-
ha kuram a¤›rl›kl› e¤itim veren ve elefltirel bir kimli¤i
olan fakülteler ve medyaya dost yetifltirenler, yani
sektöre gazeteci yetifltiren, elefltirellikten yoksun ve
a¤›rl›kl› olarak mesleki derslerin verildi¤i fakülteler.
Bu durum ister istemez ak›llara flu soruyu getiriyor:
Türkiye'de teknik bilgiyle desteklenmifl, kuramsal
e¤itime de a¤›rl›k veren ve ö¤rencilerine bak›fl aç›s›
kazand›rabilen bir e¤itim sistemi, yani pratik bilgi ile
kuramsal bilgiyi ortak bir paydada buluflturabilen
bir sistem olsayd› baflka türlü bir gazetecilik müm-
kün olur muydu? 

Bütün bunlar›n yan› s›ra bugün iletiflim alan›n›n
koruma alt›nda olan bir alan olamamas› da bu
"u¤ursuz evlili¤in" daha fliddetli bir hale dönüflme-
sini beraberinde getiriyor. Dolay›s›yla bugün bu evli-
lik kendine çekidüzen vermedikçe iletiflim fakültele-
rinin gelece¤i pek parlak görünmüyor.

kimlik bunal›m›n› gittikçe derinlefltiriyor. Bu derinli-
¤i art›ran en büyük etken ise medyada iletiflim fakül-
tesi mezunlar›n›n yan› s›ra di¤er alanlardan mezun
ö¤rencilerin de istihdam edilmesi. 

‹letiflim fakültelerinde yaflanan kimlik bunal›m›,
sektörün ihtiyaçlar› ile mezun profili aras›ndaki aç›-
n›n gittikçe büyümesi, bu aç›n›n iletiflim fakültelerin-
de oluflturdu¤u panik etkisinin mezun profiline ve
üniversiter yap›ya olumsuz etkileri ve bunlar gibi bir-
çok sorun beraberinde flu soruyu gündeme getiri-
yor: Gazetecilik okullar›n›n mezun profili nas›l olma-
l›?

Kuramsal-pratik e¤itim ikilemi

Yeni enformasyon teknolojilerinde ve 1980 sonras›
medya sektöründe yaflanan dönüflüm, piyasan›n
teknik personel ve meslek adam› taleplerini h›zla ar-
t›r›rken; iletiflim e¤itiminin de hangi yönde a¤›rl›k
kazanmas› gerekti¤ine iliflkin belirleyici rol oynad›.

Bu dönüflümle birlikte gazeteciler, akademis-
yenler hatta ö¤renciler aras›nda flöyle bir soru(n)
aç›¤a ç›kt›: ‹letiflim fakülteleri mesleki/pratik e¤itim
mi yoksa kuramsal e¤itim mi vermeli? Bu soru zihin-
lerde her ne kadar kendine sa¤lam bir yer bulsa da
cevab› mu¤lakl›¤›n› korumaya devam ediyor. Bu so-
ru, bir di¤er kilit soruyu da beraberinde tafl›yor: Ga-
zeteci kim olmal›? Dolay›s›yla gazetecilik e¤itiminin
profilini belirlemeden önce gazetecinin kim olmas›
gerekti¤ine karar vermek gerekiyor. Asl›nda bugün
iletiflim e¤itiminin açmazlar›ndan biri de fakültelerin
neredeyse sadece bu soruda kilitlenip kalm›fl olma-
lar›d›r. 

Yap› itibariyle basit görünse de bu sorunun ce-
vab› oldukça karmafl›k ve bir o kadar da önemli bir
özellik tafl›yor. ‹yi bir gazeteci hangi özelliklere sa-
hip olmal›? Teknik bilgilerle donat›lm›fl bir kimli¤i mi
olmal› gazetecinin, yoksa daha kuramsal bir donan›-
ma mi sahip olmal›? Ya da iyi bir gazetecinin her iki
nitelikteki bilgilere sahip olmas› mümkün de¤il mi?
Gazeteci adaylar›n› salt teknik bilgilerle donatan bir
okulun meslek okulu olman›n ötesine geçip geçe-
meyece¤i, üniversitelerin içinde yer ald›klar› toplu-
mun yeniden inflas› s›ras›nda ifllevsel olan, yani pi-

yasan›n taleplerini karfl›layan mesleki bilgi ve bece-
rileri üretmek ve aktarmakla s›n›rl› kalabilmelerinin
mümkün olup olamayaca¤› ve bunlar gibi birçok so-
ru bugün gazetecilik okullar›n›n niteli¤i tart›fl›l›rken
hepimizin akl›n› kurcal›yor.

Meslek e¤itimi olarak görülen derslerin uzman-
laflmaya yönelik olarak verilmesi kuramsal olarak
verilen derslerin de önemini yitirmesini beraberinde
getirdi. Peki, terazinin illaki bir yönü a¤›r basmak zo-
runda m›? Yani kuramsal ve teknik bilgi ayr›m› yap-
mak do¤ru mu? ‹letiflim e¤itimi, içinde yaflad›¤›m›z
toplumda var olan iletiflim tarzlar›n›n çokyönlü bilgi-
sinin yan›nda, bu tarzlara elefltirel bakabilecek bir
bak›fl aç›s›n› da oluflturmaya yönelik bir misyon tafl›-
mad›¤› sürece yar›m kalmaz m›?

‹letiflim alan›na dair çizdi¤imiz çerçevenin içinde
"teknik" kavram›n› düflündü¤ümüzde görüyoruz ki
teknik bilgiler öyle tek bafllar›na kullan›labilecek bil-
giler de¤il. Örne¤in bir gazetenin mizanpaj›n› ya da
bir program›n kurgusunu yapabilmek için teknik bil-
gilerin ötesinde bu ifllemleri anlaml› k›lacak olan,
gazetecinin habere bak›fl aç›s›, tavr› ve haber dilidir.
Tabii ki, bu iliflkiyi tersinden de kurmak gerekiyor.
Yani kiflinin bir televizyon program› yapabilmesi için
iyi bir kameraman olmas›na gerek yok; ancak kiflinin
kameran›n s›n›rlar›n›, kurgu aflamas›nda görüntüle-
rin sa¤l›kl› kullan›labilmesi için hangi aç›n›n do¤ru
oldu¤unu vs. bilmesi gerekir. 

Dolay›s›yla iletiflim Stuart Hall'un ifade etti¤i gi-
bi bölgesel bir çal›flma alan› olarak kavrand›¤›nda,
e¤itimdeki teknik ve kuram ikili¤ini reddetmek daha
anlaml› görünüyor. Bu çerçevede, teknik bilgiyle
desteklenmifl, farkl› disiplinlere iliflkin kuramsal bil-
gilere de a¤›rl›k veren üçüncü bir e¤itim modelinin
gelifltirilmesi gerekti¤ini söylemek çok yanl›fl olma-
sa gerek.

Gazeteci olabilmek için gazetecilik okullar›ndan
mezun olmak gerekli mi?

Bugün Türkiye'de medya sektörüne bakt›¤›m›zda
gördü¤ümüz tablo gazetecilik okullar›n›n mezunlar›
aç›s›ndan çok da iç aç›c› de¤il. Türkiye'de medya
sektöründeki istihdam profili art›k di¤er alanlardan
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1. Grup Tart›flmas›

TOPLUMSAL C‹NS‹YET
VE BA⁄IMSIZ MEDYA

KOLAYLAfiTIRICI: ‹PEK ÇALIfiLAR

NAD‹RE MATER
U⁄UR YÜKSEL
HÜLYA U⁄UR TANRIÖVER 
SELEN DO⁄AN



NAD‹RE MATER 

Kad›n Odakl› Habercilik
ve bianet

Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A) projesine bafllarken,
"Ses sizsiniz" demifl ve yerel medyayla "üretim te-
melinde dayan›flma" yoluyla da hep birlikte görün-
meyeni göstermeyi, "ihmal edilenleri" –ki onlar
medya haberlerine özne ve konu olanlardan daha
çoklar– "merkez"e koymay› amaçlam›flt›k. Dolay›-
s›yla kad›nlar, çocuklar, az›nl›klar, yoksullar, çevre-
ciler, engelliler yaflad›klar› hak ihlalleri, bu do¤rul-
tuda verdikleri mücadeleleriyle ve hayat›n bütünü
içindeki yerleriyle bianet haber sitesinin konusu
olacakt›. 

Oldu da, olmaya da devam ediyor... Üstelik 2003'
te k›saca B‹A2 diye adland›rd›¤›m›z Medya Özgürlü-
¤ü, Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤› proje-
sinde art›k "Hak Habercili¤i" bafll›¤› alt›nda kad›n-
lar, çocuklar, genel olarak haklar ve ifade özgürlü¤ü
kaç›n›lmaz olarak as›l odaklar›m›z haline geldi. 

"Toplumsal cinsiyet ve ba¤›ms›z medya" bafll›k-
l› bu grup tart›flmas›nda da bianet habercili¤inde
özellikle son üç y›lda ifadesini bulan kad›n odakl› ha-
bercilik deneyimini özetlemeye çal›flaca¤›m. Kad›n
örgütleri temsilcileri, kad›n odakl› habercilik yapan
arkadafllar ve KAOS-GL'den gelen arkadafllar›n, tek
tek bu alanla ilgili sözü, elefltirisi ve önerisi olanlar›n
katk›lar›yla bianet'in daha da zenginleflece¤ine ina-
n›yorum. Bu elbette "kad›n odakl› habercilik" anla-
y›fl›n›n yayg›nlaflmas› için de önemli bir kap› aral›yor.

"Kad›n odakl› habercilik" kavram olarak yeni
hem Türkiye için hem dünya için. Asl›nda habercilik,
etik ve politik sorumluluk çerçevesinde yap›lmad›k-
ça, yeni altbafll›klara ayr›lmak durumunda kal›yor.
Oysa habercilik haberciliktir bence. Dolay›s›yla yurt-
tafl gazetecili¤i, bar›fl gazetecili¤i, hak habercili¤i,
çocuk odakl› habercilik ve kad›n odakl›/toplumsal
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IPS ‹letiflim Vakf› Baflkan› ve Medya Özgürlü¤ü,
Ba¤›ms›z Gazetecilik, ‹zleme ve Haber A¤› (B‹A2) proje
dan›flman›. 1949'da Söke'de do¤du, Sosyal Hizmetler
Akademisi'nde okudu, 10 y›l sosyal hizmet uzman›
olarak çal›flt›ktan sonra gazetecili¤e bafllad›. 27 y›ld›r
gazeteci; hem yerel, hem ulusal hem de uluslararas›
medyada çal›flt›, flimdi hepsini buluflturmaya
çal›fl›yor. En çok insan haklar›, çocuklar, kad›nlar ve
ifade özgürlü¤üyle ilgili. Bir süre S›n›r Tan›mayan
Gazeteciler Türkiye temsilcili¤i yapt›. 1984-1998
y›llar›nda askerlik hizmeti için Güneydo¤u'da çat›flma
bölgesinde bulunan 42 gençle yapt›¤› söyleflilerden
oluflan Mehmedin Kitab› 1999'da yay›mland›,
yasakland›, akland›. ‹ngilizce, Almanca, ‹talyanca,
Fince ve Yunancaya çevrildi. 



yan yayg›n medyan›n d›fl›nda bir model olarak bia-
net'in tarafl›l›¤›n› da aç›kça gösteriyor. Bianet, hak-
lardan ve elbette kad›ndan yana taraf. 

Biz bianet'te, B‹A2 döneminde, yani son üç y›ld›r
her alan›n sorumlusu bir editör arkadafl›m›zla çal›fl-
t›k, çal›fl›yoruz. Bu, kad›n, çocuk, insan haklar› ve ifa-
de özgürlü¤ü sorumlular›n›n kendi alanlar›na "tak-
mas›" gibi bir kolayl›k sa¤l›yor, yine de alanlar ara-
s›nda geçiflkenlik oldu¤u notuyla. 

Peki biz bianet'te kad›n odakl› habercili¤i nas›l
yap›yoruz? Diyoruz ki ilkin kendimizde toplumsal
cinsiyet temelli fark›ndal›k yaratmal›y›z, ki bu baflla-
yan ve bir yerlerde biten bir süreç de¤il, sürüyor, sür-
meli... Bu yaklafl›m daha ilk baflta klasik haber süre-
cini altüst ediyor. 

Her sabah haber masam›zda topland›¤›m›zda
öncelikle Türkiye'de ve dünyada günün geliflmeleri-
ni ve kendi gündemimizi tart›fl›p yap›lacak haberleri
belirlerken kad›n odakl› bir bak›fl bizi yönlendiriyor.
Her gün kad›nlara de¤en konularda en az iki ya da üç
haber haz›rlamaya çal›fl›yoruz. Kad›n›n "ma¤dur",
"vitrin" rolüyle bianet'te görünmemesine özellikle
dikkat ediyor, kad›nlar›n sadece sorunlar› ve maruz
kald›klar› ihlalleri de¤il, mücadele, baflar›, görüfl,
elefltiri ve de¤erlendirmelerinin günlük haberlerde
yer almas›n› öngörüyoruz. Yayg›n medyan›n kad›na
yönelik ihlalleri haberlefltirirken bile yeni bir ihlalin
öznesi olma durumlar›n›, ne yaz›k ki az de¤il, konu
ediyor, elefltiriyoruz.

Sözgelimi bütçe görüflmeleri s›ras›nda bütçeyi
"toplumsal cinsiyet gözeten bütçe" (gender bud-
getting) perspektifinden irdeliyoruz. Herhangi bir
konuda üniversiteden, kanaat önderlerinden ya da
sokaktaki insandan görüfl alacaksak önce kad›nlar
akl›m›za geliyor, foto¤raf kullanacaksak kad›n›n gö-
rünürlü¤üne dikkat ediyoruz. 

Asl›nda, "kad›n odakl›" bak›fl sadece habercilik-
te de¤il, haberin üretildi¤i ortamdaki toplumsal cin-
siyet temelli temsili de gerekli k›l›yor. Ki bu sadece
Türkiye'de de¤il bütün dünyada, di¤er alanlarda ol-
du¤u gibi medyada da halen çözümlenememifl bir
sorun. Yani kad›nlar karar mekanizmalar›na do¤ru
yürürken bir cam tavana çarp›yor, durduruluyorlar.
Bianet'te biz bunu çok önemsiyoruz, dolay›s›yla ka-

d›n temsilini yüzde 50'nin alt›na düflürmemeye çal›-
fl›yor, ifl için baflvurduklar›nda ayn› düzeyde iki bafl-
vurudan kad›n› erke¤e tercih ediyoruz. Haks›zl›k et-
memek için "kad›n odakl› habercilik" anlay›fl›n›n er-
kek arkadafllar›m›zca da hayli benimsendi¤ini he-
men belirteyim. 

Her gün bianet'i de¤erlendirirken, hem birbiri-
mize hem de kendimize sorular soruyoruz: 
• Haberde kad›nlar›n ve erkeklerin, k›z ve o¤lan ço-
cuklar›n temsilinde yeterince adil ve dengeli davran-
d›m m›? 
• Neyin haberini yap›yorum?
• Haberi hangi yaklafl›mla, perspektifle yap›yorum?
• Habere hangi gözlüklerle bak›yorum? 
• Hangi klifleleri yeniden ürettim? 
• Kulland›¤›m dil ve haberi yaz›fl tarz›mla toplumda
kad›n-erkek eflitli¤ini gelifltirici mi oldum yoksa ge-
leneksel yarg›lar› yeniden mi ürettim? 

Günlük haber üretim süreci telafl›nda de¤ilsek de s›k
aralarla habercili¤imizi tart›fl›yoruz, yine kendimize
sorular soruyoruz.
• Haber kaynaklar›m›zda kad›n/erkek dengesi ne
durumda? 
• En çok kad›nlar hakk›nda m›, erkekler hakk›nda
m› yaz›yoruz? 
• Daha çok kimlerle ilgili olumlu haberler yap›yo-
ruz? 
• Daha çok kimlerle ilgili olumsuz haberler yap›yo-
ruz? 
• Foto¤raf kullan›m›nda durum ne? 

Biz özellikle son üç y›lda, bianet habercili¤inde ka-
d›n odakl› bir bak›fl› da yerlefltirme çabas›yla yetin-
medik. 2005 Eylül, Ekim ve Kas›m aylar›nda Batman,
Ordu, Eskiflehir, Çanakkale, Adana ve ‹zmir merkez-
lerinde 47 il ve ilçeden 135 erkek ve 113 kad›n gaze-
tecinin kat›ld›¤› "kad›n odakl› habercilik" e¤itim
programlar› düzenledik. Dokuz kad›n haklar› savu-
nucusu, aktivist, avukat, akademisyen ve gazeteci-
nin sunumlar›yla atölye çal›flmalar› tarz›nda gerçek-
leflen buluflmalardaki tart›flmalar bize, "kad›n odak-
l› habercilik" anlay›fl› üzerine fark›ndal›k yaratman›n
önemini gösterdi. Ço¤u erkek, az› kad›n gazeteciler-
den gelen direnç hayli yol göstericiydi. fiimdi yerel

cinsiyet odakl› habercilik gibi bafll›klar/alanlar as-
l›nda medyadaki "sorun alanlar›"n› da iflaret ediyor. 

Ne demek istiyorum? Gazetelerde/radyolarda,
televizyonlarda her gün "hayat›n esas› kabul edilen"
alanlarda yani politikada, ekonomide, hatta maga-
zinde foto¤raflar›yla, sesleriyle, görüntüleriyle er-
kekler konufluyor. Kad›na bu "ciddiyet dünyas›"nda
"ma¤dur", "kurban", "vitrin malzemesi", "namus
tafl›y›c›l›¤›" ve "acayiplik" gibi roller düflüyor; bu
roller medyada yeniden yeniden üretiliyor. Kad›nlar,
dünyan›n bütününden kopukmuflças›na, "iyi efl",
"iyi anne", "güzellik", "al›flverifl" gibi konular›n tar-
t›fl›ld›¤› "kad›n sayfalar›"na, kad›n ve magazin ekle-
rine, televizyonlarda sabah ve ö¤leden sonraki prog-
ramlara s›k›flt›r›lmaya çal›fl›l›yor. Derin araflt›rmala-
ra gerek yok; gazetelerde, radyolarda, televizyonlar-
da sadece ilk s›ralarda, birinci sayfalarda yer alan
haber ve foto¤raflara bakmak durumu görmek için
yeterli. 

Yine de bu alanda yapt›¤›m›z çal›flmay› k›saca
örneklemek istiyorum. B‹A2 2004-2005 y›llar›nda, 12
günlük gazeteyi bir y›l boyunca her gün tarad› ve
toplam haber say›s› içindeki kad›n, çocuk ve insan
haklar› ile ifade özgürlü¤üyle ilgili haberleri ayr›flt›r-
d›, sayd› ve bu haberlerin toplam haberlere göre
oranlar›n› belirledi. 

Bir y›lda 12 gazetede yay›mlanan 493.103 haber-
den 3453'ü kad›nlarla ilgili haberlerden olufluyor,
yani bütün haberleri içindeki oran› binde 7... Özgür
Gündem yüzde 2,9 ile birinci s›rada yer al›rken, Za-
man gazetesi yüzde 0,27 ile kad›nlarla ilgili en az ha-
ber veren gazete oldu. Kalanlar da, çok verenden az
verene do¤ru Birgün, G. Evrensel, Hürriyet, Vatan,
Cumhuriyet, Milliyet, Radikal, Akflam, Sabah, Yeni
fiafak fleklinde s›raya girdi.

Biz bu haberleri sadece iflaretledik, sayd›k,
oranlad›k, kupürleri kestik, dosyalad›k. Yani bu ha-
berlerle ilgili içerik analizi yapmad›k. ‹çerikleri bir
yana, sadece bu veriler bile bize durumun vahameti-
ni göstermeye yetiyor. Dolay›s›yla, biz muhabirlerin,
editörlerin yapmas› gereken daha çok ifl oldu¤unu
tekrarlamak zorunday›z. Bu çal›flmayla ilgili ayr›nt›-
lara www.bianet.org adresinden ulafl›labilir. 

Bu say›sal verilerin ortaya koydu¤u "erkek tab-

lo" hangi ortamda ve hangi anlay›flla flekilleniyor?
Dünyada ve Türkiye'de habercilerin yüzde 30-40 ka-
dar› kad›nlardan, yüzde 60-70'i erkeklerden oluflu-
yor. Dünyada gündelik haber üreten medyada yay›n
politikalar›n› belirleyenler yüzde 3 kad›n, yüzde 97
erkek. Türkiye'de ise günlük gazetelerde genel ya-
y›n yönetmeni kad›n yok, dokuz üyeli Radyo Televiz-
yon Üst Kurulu'nda (RTÜK) tek kad›n üye bulunuyor. 

2005 A¤ustos ay›nda alt› gazetenin, Hürriyet,
Milliyet, Zaman, Sabah, Vatan ve Yeni fiafak gazete-
lerinin künyesinde yer alan 211 isimden 40'› yani
yüzde 18,95'i kad›nlardan, yüzde 81.05'i erkekler-
den olufluyordu. Hiç de fena gibi görünmüyorsa da
kad›nlar›n pay›na daha çok reklam ve magazin bö-
lümleri sorumluluklar›n›n düfltü¤ü görülüyor. Ayd›n
Do¤an'›n dört k›z›n›n olmas› da tabii ortalamay› ve
görünümü etkiliyor. 

Özetle konusu, öznesi, kayna¤›, dili, görüntüsü
ve karar vericileriyle ço¤unlu¤u erkeklerden oluflan,
haberde kad›n› görünmez k›lan, kad›nlar›n üretim
sürecinde temsili bak›m›ndan sorunlu bir medya or-
tam› içindeyiz. Dahas›, kad›n için ayr›ca bir ek ç›kar›l-
d›¤›n› hat›rlarsak tüketicinin de esasen erkek oldu-
¤unun öngörüldü¤ünü söylemek pek yanl›fl olmaya-
cak.

Kad›n odakl› habercilik öncelikle bu ortam› bü-
tünüyle tersine çevirmek anlam›na geliyor. Patate-
sin kilosu da, savafl da, deprem de, seçimler de, Ni-
karagua da, Avrupa Birli¤i de, Türkiye-Amerika Birle-
flik Devletleri iliflkileri de, küreselleflme de kad›nlar›
en az erkekler kadar ilgilendiriyor. Yani kad›n odakl›
habercilik derken, kad›n› hayat›n bütün alanlar›nda
haber yaparken merkeze almak, kad›nlar lehine po-
litikalar oluflturmak ve hayat› dönüfltürmekten söz
ediyoruz. Bu habercilik anlay›fl›n›n yeniden kad›n-
dan yana bir bak›flla, kad›n› güçlendirecek, görünür
k›lacak, kad›n sözünü aktaracak bir flekilde düflünül-
mesi, görülmesi, kurulmas› ve oluflturulmas› anla-
m›na geliyor. Yani kad›n haklar›nda fark›ndal›k ya-
ratmak, kad›nlara yönelik ihlalleri izlemek, medya-
n›n yapt›¤› kad›na yönelik hak ihlallerinden daha
öte, daha kapsaml› bir habercilikten söz ediyoruz. 

Bu, asl›nda hiçbir zaman tarafs›z olmad›¤› halde
sürekli "objektif" olman›n kaç›n›lmazl›¤›n› tekrarla-
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U⁄UR YÜKSEL 

KAOS-GL Dergisi:
Çocuklar›n Eriflebilece¤i
Yerlerden Uzak Tutunuz!

KAOS-GL dergisinin Yaz 2006 tarihli "Pornografi" sa-
y›s› matbaadan geldi¤i gün toplat›ld›. Ankara 12.
Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdi¤i toplatma ve el
koyma karar›na göre, dergide yer alan baz› yaz›lar›n
içeri¤i ve görsel malzemesi "genel ahlaka ayk›r›"
bulunmufltu.

Bugünlerde ise KAOS-GL, Ankara Cumhuriyet Ba-
s›n Savc›s› Nadi Türkaslan taraf›ndan Ankara 2. Asli-
ye Ceza Mahkemesi'nde aleyhine aç›lan davayla u¤-
rafl›yor. Derginin Yaz› ‹flleri Müdürü Umut Güner ad›-
na, TCK'n›n 226/2 ve 54. maddeleri uyar›nca 3 y›la
kadar hapis cezas› istenen davada Türkaslan, dergi-
de kullan›lan Taner Ceylan imzal› Taner Taner adl›
resmin "bilirkifli incelemesini dahi gerektirmeyecek
ölçüde müstehcen" oldu¤unu belirtiyor ve bu foto¤-
raflar›n sanat eseri olarak kabul edilemeyece¤ini
söylüyor. Türkaslan bununla da kalm›yor, ahlak ve
sanat bilgesi olarak, "eflcinsel pornografisi içeren
resmin yer ald›¤› derginin çocuklar›n bile rahatl›kla
ulaflabilece¤i yerlerde korumas›z biçimde sat›lma-
s›yla, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Anayasa
hükümlerince güvence alt›na al›nan bas›n özgürlü¤ü
kapsam›n›n d›fl›na ç›k›ld›¤›"n› da belirterek özgürlü-
¤ün ne demek oldu¤unu hat›rlat›yor bize!

Bu, KAOS-GL dergisinin karfl› karfl›ya kald›¤› ilk
"engel" de¤il kuflkusuz. Geçti¤imiz sene dernek ol-
mak için yapt›¤› baflvuru yine "genel ahlaka ayk›r›"
engeliyle karfl›laflan KAOS-GL dergisi, 2000 y›l›nda
Baflbakanl›k Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma
Kurulu'nca "muz›r" bulunarak poflete t›k›lm›flt›.

Türkiye'nin ilk ve tek eflcinsel yay›n› olan KAOS-

GL dergisi "ba¤›ms›z" olma özelli¤ini 1994'ten beri
tüm maddi ve ahlaki engellere ra¤men sürdürüyor.

medyada "kad›n odakl› habercilik" örneklerini gör-
dükçe seviniyoruz elbette. Yayg›n medya çal›flanlar›
için de benzeri e¤itim buluflmalar›n›n yap›laca¤›
günler yak›n olsun diyelim burada. 

Bu yerel medya buluflmalar› bize bir de kitap ka-
zand›rd›. IPS ‹letiflim Vakf› Hak Habercili¤i Dizisi'nde
‹nsan Haklar› Habercili¤i, Çocuk Odakl› Habercilik
kitaplar›n›n yan› s›ra Kad›n Odakl› Habercilik kitab›

ç›kt›. Asl›nda, biz IPS ‹letiflim Vakf› olarak kad›n
odakl› bak›fl çabas›na –ad›n› koymadan– medyan›n
erkek dilini de¤ifltirmesi gereklili¤i anlay›fl›yla 2000
y›l›nda Cins Bak›fl› Sözlü¤ü ile bafllam›flt›k. 

Kad›n odakl› habercilik, Türkiye'nin 23 iletiflim
fakültesinin gazetecilik bölümleri için de önemli. Biz
diyoruz ki, haz›r kitab› da var, art›k müfredata da gir-
sin, dersi de olsun. 
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1978'de Nazilli'de dünyaya geldi. Uçan Süpürge'de
web sayfas› ve Uçan Haber Kad›n dergisi yay›n
yönetmenli¤i yan›nda Uçan Süpürge Kad›n Filmleri
Festivali'nde bas›n koordinatörü olarak çal›flt›. Son bir
y›ld›r KAOS-GL adl› eflcinsel dergisinin genel yay›n
yönetmenli¤ini yap›yor.



HÜLYA U⁄UR TANRIÖVER

"Medyada Kad›n Haklar›
‹hlallerine Son!":
MED‹Z

MED‹Z, Kad›nlar›n Medya ‹zleme grubudur. Medya-
da kad›n haklar› ihlallerine son vermek amac›yla, bu
konu üzerine farkl› ba¤lam ve ortamlarda düflünen
ve çal›flan bir grup kad›n taraf›ndan kuruldu. MED‹Z'
in varl›k amac› ve etkinlik alanlar› belirlendi¤inde, ilk
aflamada yirmi iki kad›n kuruluflu bu giriflime destek
verdi.

Asl›nda MED‹Z üzerine ilk çal›flmalar›m›z, yakla-
fl›k bir y›l önce bafllad›. Bir yandan B‹A-IPS Kad›n
Haklar› Gazetecili¤i e¤itim program›nda birlikte ça-
l›flt›¤›m›z avukat arkadafl›m›z Hülya Gülbahar, öte
yandan Filmmor Kad›n Filmleri Festivali'ni ve Atölye-
mor kad›n filmleri atölye çal›flmas›n› yürüten arka-
dafl›m›z Melek Özman'›n ›srarl› çal›flmalar›yla ilk gö-
rüflmelerimizi yaparak, öncelikle bir e-posta grubu
oluflturduk. Amac›m›z›, planlar›m›z› bu gruba üye
olan kad›n ve kurulufllarla paylaflt›k. Oluflum süreci-
mizin uzun sürmesinin nedeni, MED‹Z'i oluflturan
tüm kad›nlar›n, bu giriflimin yan› s›ra yo¤un bir tem-
poda kendi mesleklerinde, alanlar›nda ya da di¤er
giriflimlerinde çal›fl›yor olmas›yd›. Sonuç olarak bel-
ki biraz zaman geçti ama sonuçta, MED‹Z kurulmufl
oldu.

MED‹Z'in amac›n› ve çal›flma alan›n› flu flekilde
özetlemek mümkün: "Ey medya kurulufllar› ! Gözü-
müz üzerinizde. Sizi izliyoruz. Kad›nlar›n haklar›n›
ihlal etti¤iniz her durumda, bunu görecek, uyaracak,
teflhir edece¤iz." 

Burada kulland›¤›m "her durumda" deyimi
önemlidir. Çünkü, medya kad›nlar›n haklar›n› birçok
farkl› ve baz›lar› da çok daha "örtülü/maskelenmifl"
biçimde ihlal ediyor. Nitekim MED‹Z kurulufl bildir-
gesinde de bunu belirttik, do¤rudan okuyarak alt›n›

‹lk birkaç y›l fotokopiyle ço¤alt›lan dergi, dili ve du-
rufluyla Türkiye'deki hiçbir yay›na benzemedi. Haliy-
le, sorunlar› da benzersiz oldu! Ba¤›ms›z olmak he-
teroseksist anlay›fl›n bütün kurallar› ve yarg›lar›na
karfl› durabilmek demekti. Gerek kulland›¤› görsel
malzeme gerekse yorumlar bunun için yarat›ld›. Her
say›s›nda farkl› kalemlere yer verdi dergi. Her yafltan
ve sosyal kesimden insanlar›n kalemi dokundu der-
giye. Çok s›k elefltirildi; ahlakç› bulanlar da oldu,
"ahlaks›z" diye yerin dibine bat›ranlar da... Türki-
ye'de hiçbir örne¤i yokken böyle bir yay›n›n ba¤›m-
s›zl›k çabas› çok az görüldü.

Derginin sat›fl rakamlar› elbette komik. Türki-
ye'de eflcinsellerin az olmas› de¤il bunun nedeni.
Derginin hem da¤›t›m sorunu yaflamas› hem de bü-
yük flehirlerde bile "aç›k" olmayan okurlar›n dergiyi
sat›n al›rkenki çileleri! Bütün bunlara ra¤men KAOS-

GL pek çok düflü gerçek k›ld›. Anadolu'nun pek çok
yerinden eflcinselin eline ulaflt›. Dünyada bir tek ben
var›m duygusunu k›rd›, eflcinsellerin cinsellikten
ibaret oldu¤una dair bilgileri hasara u¤ratt›. Türkiye-
li eflcinsellerin görünürlü¤ünü kazanmas›nda çok
büyük bir rol oynad›. 

KAOS-GL pek çok alanda oldu¤u gibi eflcinsellere
dair yarg›lar›n bozuma u¤rat›lmas›nda da çok önem-
li bir isim oldu. Bütün bunlar› hep ba¤›ms›z kalarak
yapt›. Yayg›n medyan›n kocaman plazalar›na karfl›,
ama zaman zaman da onlar›n içine s›zarak yapt› bu-
nu. Ba¤›ms›z oldu¤unu söyleyen ama cinsiyetçi ve
ahlakç›l›¤›yla yayg›n medyadan daha ba¤›ml› olan
medya organlar›n›n içinde yapt›.

Çocuklar›n eriflemeyecekleri yere konulmas›
söylenen KAOS-GL dergisi, benim eflcinselli¤in bir
tercih olmad›¤›n› ö¤renip kimli¤e dönüfltürmemde,
ö¤retilmifl fleylerle kurulan hayat›m› y›k›p kendi seç-
ti¤im hayat› kurmamda, sesime, bedenime kavufl-
mamda ve bugünkü beni yaratmamda çok önemli bir
rol oynad›. fiimdi s›ra küçük ya da büyük kentlerde
yaflayan, dünyada bir bafl›na oldu¤unu sanan ço-
cuklara ulaflmakta. Bunu yapacak olan tek araç da
KAOS-GL. Bunun için önemli iflte bu dergi: Bir insan›n
hayat›n› de¤ifltirebildi¤i için. Ba¤›ms›z medyan›n
görmesi gereken fley de bu de¤il mi? Ö¤retilenleri y›-
k›p yeni bir dünya kurabilmek için var olmak! 
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1955, ‹stanbul do¤umlu. Galatasaray Lisesi'ni
bitirdikten sonra yüksekö¤retim ve lisansüstü
çal›flmalar›n›, Fransa'da siyasal bilim, siyaset
sosyolojisi ve sosyoloji dal›nda yapt›. Daha sonra
Türkiye'ye dönerek bas›n-yay›n ve araflt›rma
alanlar›nda özel sektörde çal›flt›. 1996'dan bu yana
Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi'nde
ö¤retim üyesi. Baflta Michel Foucault, Pierre
Bourdieu, Cornelius Castoriadis gibi pek çok önemli
Frans›z düflünürünü Türkçeye ilk kez kazand›ran
Tanr›över'in özellikle sosyal bilim alan›nda olan,
baz›lar› da edebiyat alan›na giren yaklafl›k yirmi kitap
ve birçok makale çevirisi vard›r. Ayr›ca bilimsel
çal›flmalar›na iliflkin dört kitab› ve çok say›da
makalesi yay›mlanm›flt›r. 



SELEN DO⁄AN

Daha Çok "T›k",
Daha Yüksek Tiraj,
Daha Fazla Reyting ‹çin...

Medya kad›n›n insan haklar›n› birkaç farkl› yolla ih-
lal ediyor. Erkek egemen anlay›fl›n çerçevesini çizdi-
¤i o cinsiyetçi resimde kad›nlar "erkeklerin gözün-
den" yine "erkeklere" sunuluyor; ço¤unlukla da
"arzu nesnesi" haline getirilip erkeklerin "gözünü
gönlünü açmas›" sa¤lan›yor. 

Medya kad›n bedeni üzerinden cinsiyetçi bir
söylem infla ediyor. Cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› pekifltiren
ifadeler, yorumlar, görüntüler, al›nt›lar her gün ga-
zetelerde, televizyonlarda karfl›m›za ç›k›yor. 

Medya, kad›n›n insan haklar› ihlalleri karnesin-
deki en kötü notu "geleneksel rollerde kad›n temsi-
li" dersinden al›yor. "‹yi efl", "fedakâr anne", "be-
cerikli ev kad›n›", "flahane aflç›"... Bütün bunlar
medya metinlerinde kad›n adlar›n›n önüne getirilen
s›fatlar oluyor. Tabii, söz konusu olan üçüncü sayfa
haberleri ise bunlara "canavar anne", "aldatan efl",
"sap›k sevgili" de ekleniyor. 

Kad›n›n insan haklar›n› ihlal liginde liderli¤i kim-
selere kapt›rmayan medya, asl›nda kad›n› "görmü-
yor". Bu da bir ihlal biçimi: Yok saymak, yok etmek.
Dünyan›n yar›s›n› oluflturan kad›nlar, medyada an-
cak ma¤dur veya "kurban" olduklar›nda, gazete say-
falar›na kenar süsü yap›ld›klar›nda, televizyonlarda
cinsellikleriyle sunulduklar›nda görünüyorlar. Yani
medyan›n dili ve yaklafl›m› kad›n› "yok" ediyor. Ba-
flar›lar›yla, mücadeleleriyle, yükselen sesleri ve söz-
leriyle kad›nlar›n medyada görünebilmesi için ayr›
bir "mücadele" gerekiyor. 

‹yi bir ma¤duriyet haberi ya da öznesi kad›n olan
"cinsel içerikli" bir haber, internette daha çok "t›k",
gazetede daha yüksek "tiraj", televizyonda daha
fazla "reyting" anlam›na geliyor. Cinselli¤in ve ka-

çizmek istiyorum.* Medya kad›nlar›n insan haklar›-
na yönelik ihlalleri çeflitli biçimlerde gerçeklefltiri-
yor. Örne¤in:

1. Kulland›¤› cinsiyetçi haber, sunum dili ve gör-
sel malzeme ile: Ç›plak kad›n bedeninin erkek rönt-
gencili¤ine malzeme olarak kullan›lmas› bu ihlal tü-
rünün en bariz örne¤idir. Ama daha örtülü olan, dil-
de cinsiyetçi kal›plar›n kullan›lmas›d›r. "Bilimada-
m›", "ifladam›" buna örnektir. Son dönemde oluflan
bir kurula "akil adamlar kurulu" denmesi gibi. 

2. Özel hayat› teflhir ederek/özel hayat›n doku-
nulmazl›¤›n› ihlal ederek ve kad›nlar›n özgürlük ala-
n›n› k›s›tlayarak,

3. Tecavüze ya da cinsel suçlara ve fliddete ma-
ruz kalanlar› cinsiyetçi yarg›lar eflli¤inde kendi kur-
du¤u san›k sandalyesine ç›kararak, tecavüz ya da
fliddete maruz kalan›n "ahlak›n›", "yaflam biçimini"
sorgulamaya kalk›flarak yani suçluyu ya da suçu de-
¤il, tam tersine suça maruz kalan kad›n› yarg›laya-
rak,

4. Kad›nlar› ve kad›nlara yönelik ifllenen suçlar›
magazinlefltirerek ve bu suçlar› erotik, pornografik
röntgencili¤i besleyecek flekilde reyting/ izlenilirlik
malzemesine dönüfltürerek: Bu durumun en bariz
örneklerini, Gamze Özçelik'in tecavüz haberlerinde
gördük.

5. Haberlerde, yorumlarda kad›nlara yer verme-
yerek, hayat›n tüm alanlar›nda yok sayarak; bu du-
rum, bizim bas›n söylem analizi çal›flmalar›m›zda
"kad›nlar›n simgesel olarak yok edilmesi" olarak
adland›rd›¤›m›z olgudur ve genellikle en az dikkat
çeken kad›n haklar› ihlallerindendir. Nitekim baz›
gazeteler ya da televizyon kanallar›/programlar›, ör-
ne¤in kad›n bedenini teflhir etmemekle övünürler,
t›pk› ‹slami medya gibi. Ve bunu kad›n haklar› ihlali
yap›lmad›¤›n›n kan›t› olarak gösterirler. Oysa durum

farkl›d›r: evet bu tür medyada belki ç›plak kad›n fo-
to¤raf› yoktur, ama zaten kad›n da yoktur! Ayn› fley
yayg›n medyan›n baz› sayfalar›nda da belirgindir: si-
yasette, ekonomide, finansta... kad›nlara hiç yer ver-
meyerek, görünürlük ve varl›k haklar› ihlal edilmifl
olur.

6. Kad›na yönelik fliddet ve cinsiyetçilik oldu-
¤unda kendi iç denetim ve e¤itim mekanizmalar›n›
hemen hiç iflletmeyerek,

7. De¤iflik alanlara ve kad›nlara dair konular› ifl-
lerken, kendi alan›nda y›llard›r mücadele veren
önemli bir bilgi ve deneyim birikimine sahip kad›nla-
r› ve kad›n örgütlerini muhatap almayarak, görüflle-
rine baflvurmayarak; bu da, kaynak ve uzman olarak
kad›nlar›n dikkate al›nmad›¤› anlam›na gelmekte-
dir. Baz› kifliler sadece "kad›nlar› ilgilendiren konu-
larda" kad›n örgütlerine baflvurmay› düflünmeye
bafllam›fllard›r. Ama bunun da ötesinde, toplumsal-
siyasal yaflam›n her alan›nda kad›nlar›n ve örgütleri-
nin birikiminden yararlan›lmas› gerekmektedir. Yani
örne¤in hukuksal bir konuda, kad›n hukukçulara da-
n›fl›lmas› gibi.

MED‹Z flu anda özgün bir kayna¤a sahip olmad›-
¤›ndan, ilk zamanlarda tamamen kapsay›c› olmay›
(yani tüm TV kanallar›, tüm bas›n ve radyolar, tüm in-
ternet sitelerinde yap›lan hak ihlallerinin tamam›n›n
say›m›n› ve analizini yapmay›) hedeflememektedir.
Daha çok örnek olaylar üzerinden giderek, uyar›lar›-
n› yapma ve varl›¤›n› gösterme amac›ndad›r. Ama k›-
sa zamanda, gereken kaynaklar da bulunabilirse,
daha kapsaml› çal›flmalar yapabilece¤imize inan›yo-
ruz. 
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* ‹talik yaz›lm›fl bölümler MED‹Z kurulufl bildirgesinden
al›nm›flt›r.

1975'te do¤du. Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
Gazetecilik bölümünü 1998'de bitirdi. Ayn› y›l Ankara
Üniversitesi Türkçe ve Yabanc› Diller Ö¤retim
Merkezi'nin bas›n-yay›n birimine editör olarak girdi.
2004'te üniversitedeki görevinden istifa etti ve 
Uçan Süpürge'de çal›flmaya bafllad›. Uçan
Süpürge'nin kad›n haber sitesi, Uçan Haber adl› 
kad›n dergisi ve yay›mlad›¤› kitaplar›n editörü.
2003'ten beri faaliyette olan Yerel Kad›n Muhabirler
A¤›'n›n editörlü¤ünü yap›yor, kad›n gruplar›na ve
muhabirlere medya ve toplumsal cinsiyet eksenli
e¤itimler veriyor. Ayn› zamanda, Uçan Süpürge'nin
yürüttü¤ü di¤er kad›n projelerinde de görev al›yor.
Selen Do¤an'›n çeflitli dergi ve internet sitelerinde
yay›mlanm›fl çok say›da yaz›s› ve röportaj› var. 
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d›n bedeninin teflhiriyle kâr ediyor medya. "Kurban"
oldu¤unun alt›n› çize çize sundu¤u kad›nlar da med-
ya kurulufluna para kazand›r›yor. K›sacas› kad›n, her
durumda ifltah kabart›yor! Mesela magazin prog-
ramlar›, erkekler ile kad›nlar aras›ndaki rol hiyerarfli-
sinin, erkekli¤in farkl› görünümlerinin ve kad›nlar›n
nas›l nesnelefltirildi¤inin, nas›l ikincillefltirildi¤inin
en iyi örne¤i. 

Uçan Süpürge, web sitesi (www.ucansupurge.
org) ve dergisi (Uçan Haber) ile kad›n haberlerinin
görünür olmas› için çaba sarf ediyor. Yaln›zca görü-
nür olmak yetmiyor; medyada yanl› ve yanl›fl kad›n
temsilinin de¤iflmesi için kad›nlar›n tüm yaflamlar›
ve yapt›klar› ifllerle görünmesi gerekiyor. 

Uçan Süpürge 2003 y›l›nda, yerelden bafllayarak
medyadaki bu dönüflümün gerçekleflmesine katk›-
da bulunmak için Yerel Kad›n Muhabirler A¤›'n› kur-
du. Yerel Kad›n Muhabirler A¤›, alternatif bir kad›n
haber a¤› örgütlenmesi olarak do¤du. Kad›n-erkek
eflitli¤ine inanan, toplumsal cinsiyet duyarl›¤›na sa-
hip kad›n muhabirler yetifltirmek ve onlar arac›l›¤›y-
la yereldeki kad›n gündeminden haberdar olmak
için kuruldu. Amac› kad›nlar›n taleplerini ve öncelik-
lerini yerel gündemden ulusal gündeme tafl›yarak
kad›nlar için iletiflim a¤› oluflturmak, halihaz›rda ka-
d›nlar hakk›nda ç›kan yerel haberlerin tek kayna¤›
olan ana ak›m medyaya olan ba¤›ml›l›¤› y›kmak ve
etkin bir alternatif kad›n medya grubu yaratmakt›r.
Türkiye'nin çeflitli bölgelerindeki yerel kad›n sivil
toplum örgütlerinin ve kad›nlar›n bilgi toplumunda
kendilerine yer edinmelerini sa¤lamak, daha adil,
demokratik ve eflitlikçi bir toplum için çeflitli bilgi
teknolojilerinin kullan›m›n› sa¤lamak da öncelikli
amaçlar aras›ndad›r. 

Yerel kad›n muhabirlerimiz, ana ak›m medyan›n
–ve hatta yerel medyan›n da– görmezden geldi¤i ka-
d›n haberlerini gündeme tafl›rken habere kad›n ba-
k›fl aç›s›yla yaklafl›yorlar. Yerel gündemdeki gelifl-
meleri kad›n bak›fl›yla haberlefltiriyor, kad›nlar›n
gündeminin de kamuoyunca takip edilmesine arac›-
l›k ediyorlar. Kad›n muhabirlerin haberlerinde flid-
detten giriflimcili¤e, yerel siyasetten aile içi iliflkilere
ve kad›n örgütlerinin çal›flmalar›na kadar pek çok
konu ele al›n›yor. Bu haberler Uçan Süpürge'nin
web sitesinde düzenli olarak yay›nlan›yor. 

Gerek yerel kad›n muhabirler gerekse Uçan Sü-
pürge Haber Merkezi'ndeki muhabirler, kad›n ha-
bercili¤i yaparken yayg›n medyan›n haber havuzun-
dan da yararlan›yor. Ancak bu haberlerin büyük bir
bölümünde cinsiyetçi dil kendini tekrar ediyor. Kul-
lan›lacak haberler kad›n bak›fl aç›s›yla de¤erlendiri-
lip bir anlamda yeniden yaz›larak yay›nlanabiliyor. 

Medyan›n kad›n konusunda duyarl› ve sorumlu
davranmas› için kad›n örgütlerinin ve alternatif med-
ya kurulufllar›n›n bask› gücü oluflturmas› çok önem-
li. Daha çok izlenmek için birbiriyle yar›flan televiz-
yon kanallar›n›n, daha çok satmak için her yolu de-
nemekte beis görmeyen gazetelerin karar mekaniz-
malar›nda daha çok kad›n›n yer almas›, medyay›
"dönüfltürmenin" ilk ad›mlar›ndan biri. Ayr›ca kad›n
örgütlerinin yapt›klar› çal›flmalar› duyurmak için ga-
zetecilerle bire bir iletiflim halinde olmalar›, medya-
daki yanl›fl ve eksik kad›n temsiline tepki göstererek
kendi alternatiflerini yaratmalar› da izlenecek yollar-
dan baz›lar›. 
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SEVDA ALANKUfi

Demokrasi ve "Baflka-Medya"
‹liflkisi
Türkiye'deki Yayg›n D›fl›
Medya Ortam›n› Anlamak Üzere
Teorik Bir Çerçeve

Küresel medya ortam›n›n eflitsizler aleyhine iflleyen
halinin "siyah-beyaz" bir foto¤raf›n› vermek üzere
bir belirlemeyle bafllarsam; bir yanda her zamankin-
den daha vahfli biçimde dikey ve çapraz olarak tekel-
leflmifl ve tekseslileflmifl yayg›n medyay› görüyoruz.
Di¤er yanda ise flimdilik "baflka/öteki-medya" ola-
rak nitelemeyi tercih edece¤im, ancak ilgili teorik ça-
l›flmalarda "ba¤›ms›z medya", "radikal medya", "al-
ternatif medya", "radikal alternatif medya", "toplu-
luk medyas›" veya "yurttafl medyas›" gibi adlarla
an›lan karfl›-küreselleflmenin, eflitsizliklere, ayr›mc›-
l›klara u¤rayanlar›n baflka bir dünya aray›fl›n›n arac›,
temsilcisi, yatay olarak ve a¤lar halinde serpilmeye
çal›flan medyay›. Ancak hemen eklemeliyim, küresel
medya ortam› bu ikisinin aras›nda yer alan veya
bunlardan herhangi birine rahatl›kla s›¤mayacak ka-
dar melez nitelik tafl›yan örnekler nedeniyle, kolay-
ca bir yana "yayg›n medyay›" ve di¤er yana "baflka-
medyay›" koyarak anlayamayaca¤›m›z kadar ara
renklerden olufluyor. Yine de önemli olan flu, sonuç-
ta mevcut medya düzeni içinde yoksullar›n, etnik,
dinsel, cinsel, kültürel az›nl›k kimliklerinden ötürü
ayr›mc›l›¤a u¤rayanlar›n de¤il, hegemonik ço¤un-
luklar›n sesi daha çok duyuluyor, dolay›s›yla da on-
lar›n iktidar› yeniden üretiliyor. 

Burada "baflka bir iletiflim mümkün" slogan›yla
bulundu¤umuza ve yayg›n medyayla ilgili bir dert
kurdu¤umuza göre, benim sunuflum söz konusu fo-
to¤rafta "siyahi tonlarla karfl›m›za ç›kanlar" üzerine
odaklanan, bunlar›n niye önemli olduklar›n› ve im-
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden
1981'de mezun oldu. Siyasal Bilgiler ve Kamu
Yönetimi'nden doktoras›n› K›br›sl› Türk Elitlerin
Siyasal Kültürü üzerine haz›rlad›¤› tezle ald›. Alankufl
çal›flmalar›na Leeds Üniversitesi'nde Kültürel/Etnik
Kimlikler üzerine devam etti. Ege ve Ankara 
üniversiteleri iletiflim fakültelerinde 1982-1999
aras›nda ö¤retim üyesi olarak çal›flt›. Medya ‹zleme,
B‹A'n›n Yerel Medya E¤itimleri, ‹lk ve Orta ö¤retim
Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› gibi projelerde
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.



ni hissettiren etkileri, de-regülasyon ve özellefltirme
dalgalar›, kamu yay›nc›l›¤› yapan medya gibi baflka-
medyay› da, ticari medyan›n rekabetiyle art›k bafl
edemez hale getirdi. Böylelikle zaten medya ortam›-
n›n k›y›s›nda kendisine yer bulabilen, ekonomik
güçlükler içerisinde bulunan bu baflka-medya ör-
nekleri birer birer ortadan kalkmaya bafllad›. Ayakta
kalmaya devam edenler ise ya marjinallefltiler ya da
birçok özelliklerinin ticari medya taraf›ndan taklit
edilmeye bafllamas›yla, baz›lar› özgünlü¤ünü baz›-
lar› da içeriklerindeki radikalli¤i kaybederek yayg›n
medya ortam›n›n bir parças› haline geldiler. 1980'li
y›llar›n öteki medya aç›s›ndan özgünlü¤ü ise, özel-
likle Punk türü müzik yapan gruplar›n etraf›nda top-
lanan altkültür gruplar›n›n 1970'lerin sonlar›ndan
itibaren yeflertmeye bafllad›¤› fanzin'lerin uzant›s›
olan zinler'di.3 Öteki medyadaki yeniden canlanma-
n›n as›l habercisi, 1990'l› y›llar ile birlikte Bat›'da
özellikle çevreci ve anarflist nitelikli yeni-toplumsal
hareketlerle birlikte onlar›n medyas›n›n do¤uflu ol-
du (Atton, 2002: 80-1). Bu arada ayn› dönemin bir di-
¤er baflka-medya örne¤i de, Bat› Avrupa'dakilerden
çok farkl› bir siyasal ortamda ve gelenek içinden ye-
fleren, Do¤u Avrupa'daki siyasal rejimlerin 1980' le-
rin sonunda çöküflünde, muhalif kamular›n örgütle-
nip harekete geçmesinde önemli rolü olan ve Samiz-
dat olarak bilinen muhalif bas›n›yd›. 2000'li y›llarla
birlikte ise art›k, özellikle –hegemonik olan karfl›s›n-
da muhalif olanlar›n ve direnenlerin küre-yerellefl-
mesine de güzel bir örnek oluflturmak üzere– çok
say›daki online haber sitesinin birbirleriyle ya-
tay/gevflek iliflki içindeki inisiyatiflerini ifade eden
Indymedia'n›n öncü örneklerinden birini oluflturdu-
¤u baflka medyan›n yeni alt›n ça¤›ndan söz edebili-
yoruz.

"Öteki medya"n›n yeni alt›n ça¤›: 2000'li y›llar

2000'li y›llar›n öteki-medyas› ile bu medya üzerin-
den aleniyet kazanma mücadelesi veren hareketle-
rin 1970'li y›llardakilerden önemli farklar› var. Bu
fark da, karfl›-kamusal alanlar›n kolektif öznelerinin
art›k de¤iflmifl olmas›ndan kaynaklan›yor. Baflka
önemli bir nokta olarak flu da eklenmeli; 1970'li y›l-

lar›n ortalar›ndan itibaren bafllayan ve öznesi "yeni
toplumsal hareketler" olan kamusal alandaki can-
lanman›n 1990'l› y›llarla birlikte kazanm›fl oldu¤u
özellikler, yeni-medya teknolojilerindeki geliflmeye
çok fley borçlu. Ya da, özellikle internet ile mobil te-
lefon teknolojisinin yöndeflmesi (convergence), gö-
reli olarak ucuzlay›p yayg›nlaflmas› ölçüsünde, yeni
toplumsal hareketler ile yeni-medyan›n birlikte dö-
nüflüp güçlendiklerini söylemek daha do¤ru olur. 

fiimdi bu iddialar›ma biraz daha aç›kl›k kazand›-
ray›m: Acaba ulusal-kamusal alanlar›n k›y›s›nda tu-
tunmaya çal›flan karfl› kamulara ulus-ötesi bir pazar-
l›k gücü kazand›rarak onlar›n küreselleflmesine ne-
den olan "yeni toplumsal hareketlerin", öncekiler-
den nas›l bir fark› vard›? Bu fark›n oluflmas›nda öte-
ki-medya ne kadar etkin oldu? Ya da, baflka bir ifa-
deyle; e¤er yukar›da iddia etti¤im gibi, karfl›-kamu-
lar ve onlar›n sesi niteli¤ini tafl›yan baflka/öteki-
medya hep vard›ysa, flimdi sahip olduklar›m›z›n far-
k› nerede? 

Önce ilk iddiam›n/ilk sorunun peflinden gidip
kamusal alan›n karfl›-kamular›n›n ya da bunlar›n
içinde serpilen "yeni kimliklerin"nas›l fleyler oldu¤u
üzerinde durmaya çal›flaca¤›m. Demek ki böylelikle
"eski kimlikler" ve "yeni kimlikler" gibi bir ayr›m-
dan hareketle ben de "eski karfl› kimlikler" ve "yeni
karfl› kimlikler" gibi bir ayr›m yap›yorum.4

Eski karfl›/muhalif kimlikler insanlara üzerlerine
dar gelen kimlik elbiseleri sunuyordu. ‹çlerine bir
türlü s›¤›lamay›nca da bu kimliklere bürünmeye çal›-
flanlar, çareyi zaten lime lime olmufl bu elbiseleri
üzerlerinden atmakta buldular. Yerlerine "gökkufla-
¤›" benzetmesini hak ettiren renk ve desenlerdeki

kânlar›n› vurgulayan, ek olarak bu genel foto¤raf›n
Türkiye karesi üzerine yo¤unlaflarak, onu netlefltir-
meye çal›flan bir sunufl olacak. Amac›m ise art›k bafl-
ka/öteki-medya ihmal edilerek anlafl›lamayacak
olan yeni küresel medya ortam›n›n yeni bir demok-
rasi anlay›fl› için sundu¤u engelleri ve olanaklar›
–Türkiye ba¤lam›nda– tart›flmaya açmak. 

Fazla iyimser bulunabilirim ama, iddiam flu: Öte-
ki-medyan›n önemi ve etkinli¤i giderek art›yor ve bu
medya, kamu ad›na denetim rolü oynayacak "dör-
düncü güç" oldu¤u iddia edilirken, kendisi için bir
güç/iktidar merkezi haline gelen yayg›n medyaya
s›rt›n› dayayan liberal demokrasi anlay›fl›yla yetin-
meyip baflka bir demokrasi aray›fl›n›n peflinden gi-
denler için olmazsa olmaz bir "beflinci gücü"1 olufl-
turuyor. Demek ki baflka bir demokrasi için baflka bir
iletiflime ve baflka bir medyaya gereksinim var. An-
cak benim buradaki sunuflumun oda¤›n› sadece kit-
le iletiflim araçlar›n›n demokratikleflmesi sorunsal›
oluflturacak, genifl anlamda iletiflim ise siyasal/ka-
musal yaflam›n demokratikleflmesi tart›fl›l›rken ço-
¤unlukla ihmal edilen çok önemli bir mesele olmak-
la birlikte, d›flar›da b›rak›lacak. fiimdi bu iddialar›m›
tart›flmaya bafllamadan önce, "yayg›n medya d›fl›n-
da kalan medyan›n önemi ve etkinli¤inin art›yor ol-
mas›" ile ilgili olarak baz› belirlemelerde bulunmak,
bunun göstergelerine dikkatinizi çekmek istiyorum. 

"Baflka/öteki medya": Nereden nereye? 

Öteki-medyan›n tarihi, asl›nda toplumsal muhalefe-
tin tarihi kadar eski. S›n›fsal, cinsel, etnik, dinsel
eflitsizliklerden ma¤dur olanlar›n, kamusal ve siya-
sal alandan d›fllanm›fllar›n güçleri yetti¤ince sesleri-
ni duyurma ihtiyac›n›n bir sonucu olarak –ve medya
sözcü¤ünü genifl anlam›yla kullanarak söylersem–
"öteki/baflka-medya"2 hep vard›. Di¤er yandan
"medya" sözcü¤ünü dar anlam›yla kullan›r ve Chris
Atton'›n yapt›¤› gibi, ‹ngiliz iflçi s›n›f›n›n 18. yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan itibaren ç›karmaya bafllad›¤› radi-
kal gazeteleri esas al›rsak en az iki yüzy›ll›k bir tarihi
var "baflka-medya"n›n (Atton, 2002: 2). Ancak bura-
da benim üzerine odaklanmak istedi¤im öteki/bafl-
ka-medya, bir yandan dar anlam›yla medya, di¤er

yandan da yak›n modern dönemlere ait medya. 
Çok k›saca söylersem, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›yla

birlikte Bat›'n›n, birbiriyle iliflkili sanayileflme ve sö-
mürgelefltirme olgular› sayesinde, dünyada ekono-
mik-siyasal merkez haline gelmesine efllik eden bir
di¤er geliflme de medyan›n bir endüstri kolu olmaya
bafllamas›yd›. Bunun hemen hissedilen bir sonucu
yayg›n medyan›n da taraf›n› belirleyerek, hegemo-
nik olandan yana konumlanmas› oldu. Ancak Bat›'da
medya yine de bütün bu dönem boyunca uluslarara-
s› sermayenin denetimine girmeye bafllam›fl olmak-
la birlikte, esas olarak ortaya ç›k›fl›ndaki –ulusal
kimli¤i, bunun kurucusu olarak ulusal dilleri ve ulus-
devletin hegemonik nüfuz alan›n› infla etmek biçi-
mindeki– misyonunu 1980'li y›llara kadar belirli öl-
çülerde sürdürdü. Ancak yayg›n medyan›n bu özelli-
¤i, orada temsil edilmeyenlerin seslerini duyurmala-
r›n›n arac› olarak öteki-medyay› yeni biçimleriyle
çoktan devreye sokmufltu. Nitekim 197O'li y›llar,
1968'in yeni sol politik ikliminin içinden önemli de-
neyimlerle ve yeni –çevreci, feminist, etnik gibi–
kimlik tan›mlar›yla, dahas› medyayla iliflkilerini ye-
niden tan›mlayarak ç›kanlar›n medyalar› için alt›n
y›llar oldu. 

Ancak özellikle dünyan›n "tuzu kuru" co¤rafya-
lar›nda ve Latin Amerika ülkelerinde karfl›m›za ç›kan
ve ilgili yaz›nda "yeralt› bas›n›", "topluluk radyola-
r›", "paralel medya", "alternatif medya", "radikal
alternatif medya" gibi adlarla an›lan "öteki" türdeki
medyay›, 1980'li y›llarla birlikte, yeni sa¤ politikala-
r›n radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› alan›nda da kendi-
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1. "Beflinci güç" kavram› Le Monde Diplomatique'in Yay›n
Yönetmeni Ignacio Ramonet'ye ait, ben de Ertu¤rul Kürkçü'
nün Radikal ‹ki'de (29 Ekim 2006) yay›mlanan "Baflka bir ileti-
flim" bafll›kl› yaz›s›ndan aktar›yorum.

2. "Medya" sözcü¤ünü burada en genifl anlam›yla ve yö-
netenleri "tiye alan" flakalardan, Bakhtin'in kitab›na konu
olan Bat›'da Ortaça¤'›n grotesk karnavallar›na, 1968'lerin ikli-
minde yeniden siyasallaflan duvar yaz›lar›na, flark›lara, sokak
tiyatrolar›na kadar farkl› biçimlerde ortaya ç›kanlara ve kitle
iletiflim teknolojilerini kullanarak mesajlar›n› dolafl›ma sokan-
lara kadar genifl anlam›yla kullan›yorum (bu kullan›m için bkz.
J. Downing, 2001), ancak bu sunuflta üzerine odaklanaca¤›m
öteki medya dar anlam›yla medya; yani gazete, radyo, televiz-
yon, internet olacak.

3. Zinler ile ilgili uzlafl›lm›fl bir tan›m vermek zor, ancak
esas olarak altkültür gruplar›n›n kendi aralar›ndaki iletiflim için
fotokopi gibi çok ucuz teknolojilerle yay›mlad›klar›, elden da-
¤›tt›klar›, herkesin hem yazar, hem okur, hem "editör" hem de
"yay›nc›" olabildi¤i bas›l› materyaller için kullan›l›yor. Ancak
art›k 2000'lerle birlikte internet teknolojisinin göreli olarak
ucuzlamas› ölçüsünde e-zinler yayg›nlaflmaya bafllam›fl du-
rumda (Atton, 2002: 54-79). Türkiye'deki zinlerle ilgili ise, bkz.
Altay Öktem, Genel Kültürden, Kenar Kültüre 101 Fanzin, ‹stan-
bul: ‹thaki.

4. "Eski ve Yeni Kimlikler" ayr›m›n› özellikle Stuart Hall'un
(1991) çal›flmas›na göndermeyle kullan›yorum.



muhtemelen El Kaide olmazd› ya da 11 Eylül sald›r›s›,
hatta intihar bombac›lar› bile olmazd›!10

Ancak burada yeni toplumsal hareketlerin ve on-
lar›n baflka-medyalar›n›n ortaya ç›k›fl› aras›ndaki
iliflkiyi biraz daha iyi anlatabilmek için, baflka kav-
ramlar›, küreselleflme ve/veya küre-yerelleflme kav-
ramlar›n› yard›ma koflmak gerek. 

Küreselleflmenin iki yüzü 
ve karfl›-kamular/medya

Gündelik hayat›n dilinde son 25 y›ld›r yayg›nlaflma-
ya bafllayan bir kavram olarak "küreselleflme", se-
velim ya da sevmeyelim, ya da isterse hakk›nda fark-
l› perspektiflerden onlarca tan›m bulal›m, asl›nda in-
sanl›k tarihi kadar eski. Ancak 1990'l› y›llarla birlikte
ivmesi h›zlanan bir olguyu anlat›yor; en "nötr" tan›-
m›yla da dünyan›n zaman ve mekân boyutunda kü-
çülmesi anlam›na geliyor (Giddens, 1990). Bu küçül-
meyi sa¤layan ise sermayenin, ideolojilerin, insan-
lar›n, bilginin bir yandan ulafl›m, di¤er yandan –bizi
burada daha çok ilgilendirmek üzere– iletiflim tek-
nolojilerindeki geliflmeler nedeniyle hiç olmad›¤› ni-
telik ve niceliklerde dolafl›ma girmesi (Appadurai,
1990). Bunun ise birbirini tamamlayan iki yüzü var
(Robertson, 1990); günümüzde eflitsizlikler ve ay-
r›mc›l›klar küreselleflmenin sermaye ve insan ak›fl-
kanl›¤›na hiç olmad›¤› kadar imkân veren özelli¤i ne-
deniyle artarak, katlanarak ve çeflitlenerek sürüyor.
Örne¤in göçmen ve kaçak iflçilerin, kad›n ve çocuk
eme¤inin sömürüsü, kad›n ve çocuk fuhuflu art›yor,
ucuz eme¤i oluflturan etnik, kültürel az›nl›klar sade-
ce s›n›fsal ayr›mc›l›klar›n de¤il, ›rksal, siyasal, kültü-
rel ayr›mc›l›klar›n konusu olmaya devam ediyor. An-
cak paralel olarak, bu eflitsizlik ve ayr›mc›l›klara u¤-
rayanlar, küreselleflmenin neden oldu¤u ya da küre-
selleflmeyi do¤uran ideoloji, bilgi ve teknoloji ak›fl-
kanl›¤›n›n sa¤lad›¤› yeni imkânlar sayesinde kendi-
leri gibi olanlarla co¤rafi uzakl›klar› aflacak flekilde
buluflarak bir ayaklar› bulunduklar› yerelde, di¤er
ayaklar› küreselde olan, bu nedenle küre-yerel11 ni-
telik tafl›yan karfl›-kamular› oluflturuyorlar. Bu ne-
denle art›k küresel karfl›-kamusal alanlardan ya da
küresel bir sivil toplumun varl›¤›ndan söz edebilmek

mümkün. Daha önce belirtti¤im gibi Türkiye'deki
çevreci hareketlerin ortaya ç›k›fl› ve di¤er çevreci ha-
reketlerle iliflkisi buna örnek. Kay›p yak›nlar›n›n Cu-
martesi Anneleri'ne dönüflmesi üzerinde Arjantinli
May›s (Anne)anneleri'nin eyleminin önce etkisi,
sonra da sembolik deste¤i var... Türkiye'deki Gay ve
Lezbiyen hareketinin ortaya ç›karak politikleflmesi
ve bu y›l gerçeklefltirilen Bursa Yürüyüflleri'nde ol-
du¤u gibi di¤er co¤rafyalardaki benzeri hareketler-
den ald›klar› destek yine böyle bir fley... Ayn› flekilde
Kürt hareketi baflta olmak üzere di¤er etnik grupla-
r›n eylemleri ve faaliyetlerinin ayn› anda hem yerel,
hem de küresel boyutlar tafl›mas› bir baflka örnek.
Son olarak Irak savafl›na karfl› ç›kan Küresel Bar›fl ve
Adalet Koalisyonu (Küresel BAK) ve onun bütün dün-
yadaki savafl karfl›tlar›n› çeflitli protestolar ve eylem-
ler vesilesiyle "bir araya getiren" koordine edilmifl
eylemleri de bir baflka örnek.

O halde sermayenin, ideolojilerin, insanlar›n,
bilginin daha kolay ve daha ucuz, daha h›zl› ve daha
büyük ölçeklerde dolafl›ma girmesi ve dünyay› me-
safeler ve zaman boyutlar›nda küçültmesi anlam›n-
da küreselleflmenin sonuçlar›ndan bir tanesi baflat
(dominant) olanlar kadar, bunlara karfl›/muhalif
olanlar›n da ulus-ötesi davranmalar›n›, dolay›s›yla
güçlenmelerini mümkün hale getirmek oldu. Baflka
ifadeyle, karfl›-kamular gerek medya üzerinden ge-
rekse yüz yüze gerçekleflen karfl›laflmalarla art›k kü-
resel nitelikli bir dayan›flma gerçeklefltirip birlikte

"yeni kimliklerini" kufland›lar (ya da bir türlü yok
edilemeyip de saklanan kimliklerini onard›lar, beze-
diler). Eski kimliklerin parçalanmas›na belki en iyi
örnek kendilerine s›n›f temelli bir aidiyeti iflaretle-
yen sosyalist kimli¤in çözülmesiyle yerini alan femi-
nist, çevreci, etnik az›nl›k kimlikleri olabilir.5 Çünkü
sosyalist kimlik ya da s›n›f temelli kimlik, en az›ndan
kurguland›¤› flekliyle –t›pk› muhalefet etti¤i– "mil-
let" kimli¤i gibi insanlara dar gelen, onu tektipleflti-
ren, di¤er farkl›l›klar›n› her zaman yok saymasa da,
s›n›f kimli¤inin arkas›na koyan bir kimlik alternatifiy-
di. Oysa bugün art›k iyice ay›rd›nday›z ki, mücadele
etmek gereken eflitsizlikler sadece s›n›fsal nitelikli
de¤il(di); cinsel, etnik, kültürel vb. olmak üzere çok
çeflitli biçimlerde karfl›m›za ç›kan eflitsizliklere karfl›
mücadele edebilmek için de, ontolojik bir ayr›cal›k
yüklenerek kurgulanan "s›n›f" kimli¤i yeterince dar
bir kimlik.6

Bu arada yeni ya da yenilenmifl kimliklerin girifl-
tikleri kamusal alanda aleniyet, kat›l›m ve meflruiyet
kazanma mücadelelerinin sonucu, her türlü zor ve
ikna teknikleri kullan›larak sözde birlik ve bütünlük-
leri sa¤lanmaya çal›fl›lan ulusal kamusal alan›n çat-
laklar›ndan s›zmak suretiyle, onu çoklaflt›rmak, ço-
¤ulculaflt›rmak oldu. Bunu da büyük ölçüde "görü-
nürlük ve eylemliliklerini" 1) y›llard›r kendilerini yok-
sayan yayg›n medyay› art›k varl›klar›n› daha fazla
görmezden gelemeyecek hale getirerek 2) kendi
medyalar›n› yaratarak sa¤lad›lar. 

Karfl›-kamularla, öteki-medyan›n iliflkisindeki
de¤iflim: Yeni-toplumsal hareketlerin 
"medyatikli¤i"

Ancak "yeni toplumsal hareketler" ad› verilen ka-
musal alan›n bu yeni karfl›-öznelerinin medyayla ilifl-
kisi, eski kimlik hareketlerinin medyayla iliflkisinden
çok farkl›.7 Eski kimlik hareketleri için medya –ad›
üzerinde– bir araçt›.8 Buna karfl›l›k, yeni toplumsal
hareketler bizzat bir "medya" ancak "karfl›-medya"
niteli¤i tafl›r haldeler... 

Yeni toplumsal hareketler ya da yeni kimlik ha-
reketleri (feminist hareketler, etnik ve kültürel az›n-
l›klar›n kimlik hareketleri, gay ve lezbiyen hareketle-

ri, karfl›-küreselleflmeci hareketler, çevreci, anarflist,
pasifist hareketler)9 bizzat kendi kendilerini medya
k›lan hareketler, ya da medyatik hareketler (bunu
gündelik hayat›m›zdaki negatif anlam›nda kullanm›-
yorum). Demek istedi¤im fley flu; bu hareketler var-
l›klar›n›, sürdürülebilirliklerini, eylemlerini görünür-
lük/izlenirlik üzerine kuruyor, dolay›s›yla bir yandan
yayg›n medyay› kendilerine ilgi göstermek zorunda
b›rak›rken, di¤er yandan da kendi medyalar›n› da,
çok yarat›c› biçimde görünürlükleri için kullan›yor-
lar. Böylelikle asl›nda medyayla aralar›nda olmazsa
olmaz bir iliflki var. 

Yayg›n medya olmasayd› ve Yeflil Bar›fl hareketi
bu kadar medyatik olmasayd›, bu ölçüde yayg›nla-
fl›p, örne¤in Türkiye'deki Bergama köylülerini de et-
kileyerek (küre-yerelleflerek), onlar› da benzer bir
medyatiklik ve etkinlik düzeyine tafl›yamazd›. ‹ki de
olumsuz örnek vereyim, e¤er medyan›n bugün ka-
zanm›fl oldu¤u yayg›nl›k ve eriflilebilirlik olmasayd›,
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5. Kastetti¤im, "sosyalist" siyasal rejimlerin d›fl›nda ka-
lan dünyadaki sosyalist/s›n›f temelli kimliklerin parçalanmas›.
Çünkü, s›n›fsal kimli¤in bu iki –Sosyalist ve Kapitalist– dünya-
daki çözülüflü aras›nda ba¤lant› olmakla birlikte, birincilerdeki
çözülüflün daha baflka nedenleri de var. 

6. Nitekim Türkiye'de Özgürlük ve Demokrasi Hareke-
ti/Partisi, sosyalizmin "küresel baflar›s›zl›¤›n›n" k›smen s›n›f
temelli kimli¤in tafl›d›¤› bu sorundan kaynakland›¤› düflünce-
siyle, içine sadece iflçileri de¤il, çevrecileri, eflcinselleri, femi-
nistleri alarak yola ç›km›flt›... 

7. Yeni toplumsal hareketler kavram› ve ilgili teorik katk›s›
için, bkz. Mellucci, 1996.

8. "Eski kimlik" hareketleri de kuflkusuz mücadelelerinde
–duvar yaz›lar›ndan, ç›kard›klar› yeralt› gazetelerine kadar–
medyay› kullan›yorlard›, ancak bunlar büyük ölçüde söz konu-
su muhalif/karfl› hareketlerin içindeki elitlerin –ki onlar da ço-
¤unlukla "beyaz", orta s›n›f ve erkek idi– sesi olma özelli¤i ta-
fl›yordu. Dolay›s›yla 1980'li y›llarla birlikte öteki-medya örnek-
lerinin birer birer gözden kaybolmalar› ya da k›l›k de¤ifltirmele-
ri sadece bu y›llara damgas›n› vuran yeni sa¤ politikalar, h›zla-
nan tekelleflme ve özellefltirmeler, dolay›s›yla da ekonomik
nedenlerle aç›klanamaz. Alternatif medya denilince söz konu-
su olmamas› beklenen, yine birilerine di¤erleri ad›na konuflma
imtiyaz› veren yap›lar› sürdüren medya olsa gerekir. 

9. Neo-faflist ve köktendinci hareketleri de bunlar›n sonu-
na eklemek gerek esasen. Bu arada, ikincisi "din" temelli yani
"eski" kimlik gibi görünüyorsa da yukar›dakilerle ortak bir
özelli¤i var, o da medyatik olmas›. Nitekim bu nedenle, "med-
ya olmasayd›, 11 Eylül olmazd›" diyorum. 

10. 11 Eylül'de planlanan eylemlerin oda¤›n›n Dünya Tica-
ret Merkezi'nin ‹kiz Kuleleri'nin (dolay›s›yla ABD'nin ve Yeni
Dünya Düzeni'nin bu iki önemli göstereninin) olmas› ve bunla-
r›n yerle bir edilmesiyle New York'un silüetinde yarat›lan "ek-
siklik" eylemlerin ne kadar medyatik olarak tasarland›¤›n›n
göstergesi; di¤er yandan yine hat›rlayal›m, uçaklardan bir ta-
nesi gökdelenlerden birine intihar dal›fl› yapt›ktan sonra, küre-
sel haber kanallar› canl› yay›ndayd›lar ve bu sayede ikinci gök-
delene yap›lan sald›r› "naklen" izlenebildi. Kan›mca 11 Eylül'ü
ABD ve dünya (Bat›-Do¤u iliflkileri) için dönüm noktas› k›lan bir
neden de, eylemlerin bir "görsel flölen" olarak tasarlanma bi-
çimiydi ve ABD'nin ayn› "görsel flölen" ile cevap vermesi gere-
kiyordu. Nitekim hâlâ daha bu "görsel savafl" dünyan›n her ye-
rinde (Irak'ta, ‹stanbul'da –Sinagog, ‹ngiliz Konsoloslu¤u, HS-
BC sald›r›lar›– Londra'da metro bombalanmas›nda oldu¤u gi-
bi) devam ediyor. 

11. Kavram›n kullan›m› için, bkz. Robertson, 1990.



olsun, insan haber alma ihtiyac›ndad›r ve do¤al ola-
rak da öncelikle yak›n çevresinden bafllayarak neler
olup bitti¤ini ö¤renmek ister. Haber alabilmek, çev-
resi hakk›nda bilgilenmek, insana çevresini kontrol
edebildi¤i, yaln›z olmad›¤›, hayat› üzerinde söz sahi-
bi oldu¤u, bir yer'e ya da yerler'e ait oldu¤u duygu-
sunu verir. Kuflkusuz günümüzde bir yere ait olma
duygusunun niteli¤i hayli de¤iflmifl ve "yer" s›k› s›-
k›ya co¤rafi anlam tafl›yor olmaktan ç›km›flt›r. Yer
duygusu da, sadece yak›n çevreye duyulan ba¤l›l›¤›,
aidiyeti anlatmaktan uzaklaflm›flt›r. Yani aidiyet
duydu¤unuz yerin art›k mutlaka içinde yaflad›¤›n›z
yer olmas› gerekmemektedir ya da aidiyet duyulan
yerler de zaten art›k biricik olmaktan ç›km›flt›r.

Bu durumda "haber almak ihtiyac› içinde olunan
yer"le anlat›lmak istenen, k›fl aylar›n› Alanya'da ge-
çirmeye gelmifl bir Alman çift için, hem Alanya hem
Almanya'daki evinin bulundu¤u kent olabilmekte-
dir. Ya da Kazakistan'daki bir inflaat iflçisi, ‹stan-
bul'daki bir Diyarbak›rl›, Afganistan'daki Mersinli bir
asker, Belçika'daki Elmada¤l› bir iflçi, ABD'nin bir
eyaletinde ö¤renci olan bir ‹zmirli gibi çok farkl› ne-
denlerle ve ölçeklerde yerlerinden olmufl insanlar
için de durum farkl› de¤ildir. ‹flte bu farkl› nedenlerle
yerlerinden olmufl ya da seyrüsefer halindeki insan-
lar›n paylaflt›klar› ortak fley –kendilerini güvende
hissedebilmek, hayatlar›n› kolaylaflt›rabilmek, yal-
n›zl›k duymamak, özlem gidermek gibi de¤iflen ne-
denlerle– aidiyet kurduklar› bütün yerlerle ilgili ha-
berleri alabilmek ihtiyac›d›r. Asl›nda tam da ayn› ne-
denlerle sadece haberlenmeye de¤il, e¤lenmeye,
bilgilenmeye de ihtiyaçlar› vard›r ve daha önce de
söyledi¤im gibi, bu tür insanlar›n ortalama insana,
standart bilgi, haber, e¤lence sunan yayg›n medya-
n›n yan› s›ra "öteki" medyaya, hatta yayg›n medya-
dan daha fazla "öteki" medyaya ihtiyaçlar› vard›r. 

Bu noktadan sonra, "öteki-medya neden önem-
li ve gereklidir?" sorusuna art›k daha makro bir kav-
ramsal çerçeveden bakmak üzere, baflka bir tart›fl-
maya do¤ru yol alabilirim; sorunlar› ne olursa olsun,
gelmifl geçmifl siyasal rejimler içinde en iyisi oldu-
¤unu söyleyebilece¤im "demokrasilerin, öteki med-
ya olmadan daha iyiye do¤ru gidemeyece¤i" iddi-
as›nda bulunabilirim. O halde flimdi de, demokrasi

ve öteki-medya iliflkisine odaklanmak durumunda-
y›m.

Bir proje olarak (radikal) demokrasi
ve öteki-medya iliflkisi

Medyan›n demokrasilerdeki rolü üzerine çok fley ya-
z›l›p söylenmifltir. Bunlardan en çok bilinen ise med-
yaya toplumdaki yasama, yürütme, yarg› erklerinin
gücünü kamu yarar›na denetleyecek, dolay›s›yla ka-
musal ç›karlar›n bekçili¤ini yapacak bir rol biçen ve
bu rolünü yerine getirebilmesi, hükümet ile siyasal
iktidar merkezlerinden ba¤›ms›z davranabilmesi için
hiçbir düzenlemeye, denetime tabi tutulmamas›, ifl-
leyiflinin ise bütünüyle pazar›n dinamiklerine b›ra-
k›lmas› gerekti¤ini savunan liberal medya yaklafl›-
m›d›r. Ancak, ulusal ve uluslararas› medya ortam›n›n
bugün ulaflm›fl oldu¤u tekelleflmenin düzeyi ve
medya kurulufllar›n›n önemli birer ulusal/ uluslara-
ras› sermaye kuruluflu haline gelmifl olmalar› karfl›-
s›nda, art›k medyan›n kamusal ç›karlar›n bekçili¤ini
de¤il, ekonomik oldu¤u kadar siyasal bir iktidar/ç›-
kar merkezi haline gelmifl olarak kendi ç›karlar›n›n
bekçili¤ini yapmak durumunda oldu¤unu söylemek
mümkündür (Curran, 2002). Tam da bu nedenle tica-
ri nitelikli medyadan beklenebilecek olan fley, ancak
ve ancak kendi ç›karlar›na dokunmad›¤› oranda de-
mokratikleflmeye destek vermesi, esas olarak ise
statükoyu yeniden üretmesidir. Bu arada tahmin
edilebilece¤i gibi, liberal demokrasi ve medya kura-
m›nda –liberal ekonomik yaklafl›mla tutarl› biçimde–
kamusal yay›nc›l›k anlay›fl›na ya da kâr amac› güt-
meyen bir yay›nc›l›k anlay›fl›na yer yoktur, ayr›ca pa-
zarda ayakta kalamayanlar›n birer birer yok olarak,
medya ortam›n›n tek sesli hale dönüflmesine dair bir
sorun da kurulmamaktad›r. Bu yüzden medya ve de-
mokrasi iliflkisini anlamaya çal›fl›rken liberal olan-
dan baflka bir demokrasi anlay›fl›yla medya yaklafl›-
m› içinden ilerlemek gereklidir. 

Böyle bir aray›fl, Alman yazar Jurgen Habermas'
›n Kamusall›¤›n Yap›sal Dönüflümü (1997) adl› kita-
b›nda gelifltirdi¤i, daha sonra kitab›n›n ‹ngilizce bas-
k›s› vesilesiyle gözden geçirdi¤i, bu arada da birçok
iletiflim kuramc›s›n›n yaklafl›m›n› da etkilemifl olan

davranabiliyorlar. Bu karfl›laflmalar ise art›k yayg›n
medya üzerinden oldu¤u kadar, yatay biçimde ço¤a-
lan, bir a¤ gibi yay›lan öteki/baflka-medya üzerin-
den de gerçeklefliyor.12

Bu belirlemelerden sonra burada art›k geriye,
bafllang›çta sordu¤um, "Neden öteki medya önem-
li?" sorusuna dönerek cevab›m› vermeye çal›flabili-
rim. Çünkü ortaya att›¤›m sorunun cevab› k›smen bu
yapt›¤›m belirlemelerde yat›yor. 

Öteki medya önemli, çünkü...

Düflünme ile ifade hak ve özgürlü¤ü en temel insan
hak ve özgürlüklerinden birisi, çünkü di¤er temel
haklar› dillendirme ve onlar için mücadele etmenin
de yegâne yolu, bu hak ve özgürlü¤e sahip olmak.
Tam da bu nedenden ötürü, en fazla ihlale u¤rayan
haklardan bir tanesi. Bu hakk› kullananlar ise "be-
yaz", vars›l, heteroseksüel erkekler olmaya devam
ediyor. Onlar›n kendilerini ifade edebilecekleri yay-
g›n medyas› var. Çünkü, yayg›n medya için, "ötekile-
rin" haber de¤eri yok. Öteki'nin haber de¤eri tafl›ya-
bilmesi için ya s›n›f, cinsiyet, etniklik atlam›fl (bir
flark›c› Kibariye, Do¤ufl ya da Bülent Ersoy) olmas›
gerekli ya da "töre" ya da "namus cinayetlerine"
kurban gitmesi; Batmanl› kad›nlar gibi bir-iki tanesi-
nin de¤il, onlarcas›n›n intihar etmesi; yüzlercesinin
depremde ya da sel felaketinde ölmesi; iflkencede
ya da açl›k grevlerinde ölmesi; "ölü olarak ele geçi-
rilmesi"; "flehit olmas›"; "çocuk yaflta h›rs›zl›k yap-
mas›"; "tinerci çocuk cinayeti" olarak adland›r›lan
suçun faili olmas›; kara k›flta donup kalmas›n diye
sokaklardan so¤uklar geçinceye kadar toplan›p son-
ra yeniden soka¤a b›rak›lmas› gibi durumlar gerekli.
O zaman ötekilerin ölmeden, öldürmeden, donma-
dan, dayak yiyip, iflkence görmeden haber olabilme-
si için ve asl›nda bunlar bafllar›na gelmesin diye
"baflka" medyaya ihtiyaçlar› var. Nitekim bugün,
göçmenler, mülteciler, kendi topraklar›nda ya da di-
asporada etnik, dinsel az›nl›k statüsünde olanlar,
evsizler, ›rksal, cinsiyetçi vb. ayr›mc›l›klara maruz
kalanlar, k›sacas› "ötekiler", öteki-medya üzerin-
den birbiriyle haberlefliyor, birbiriyle dayan›flmaya

girebiliyor, yine bu yolla hayatlar›n› bir nebze olsun
kolaylaflt›racak deneyimleri paylaflabiliyorlar. 

Sadece bu "ötekiler"in mi baflka bir medyaya
ihtiyac› var? Asl›nda hay›r, vars›ll›k/yoksulluk, top-
lumsal cinsiyet, kültürel kimlikler vb. ba¤lam›nda
dezavantajl› durumda olmasalar bile, "vasat"› tü-
ketmek istemeyenlerin de "öteki" medyaya ihtiyac›
var. Çünkü, yayg›n medya rating ya da çok sat›lma,
çok dinlenme kayg›lar›yla her anlamda ortalamay›
sunan, standart olan be¤eniyi yakalayan ve yeniden
üreten, dinleyicisini, izleyicisini, okurunu ortalama
zekâda varsayan bir medya. Yani be¤enileri, siyasal
tercihleri, özel ilgileri biraz yelpazenin kenarlar›na
kayanlar›n da, her konuda vasat› yeniden üreten
yayg›n medyan›n yan›nda, baflka-medyaya ihtiyaç-
lar› var.13

Baflka kimlerin öteki-medyaya ihtiyac› var? Kü-
reselleflmenin politik ve ekonomik nedenlerle yerin-
den etti¤i –göçmenler/gurbetçiler, geçici ve/veya
kaçak iflçiler, siyasal mülteciler gibi– insanlara ek
olarak, bir de sürekli ya da y›l›n belli zamanlar›nda
seyrüsefer halinde olan "tuzu kuru" insanlar kate-
gorisi var: Bunlar sabah kahvalt›s›n› bir ülkede ya-
parken, akflam yeme¤ini bir di¤erinde yiyen ifl insan-
lar› gibi ya da kuzeyin so¤undan kaç›p güneyin gü-
neflinden yararlanmak için mevsimin belirli zaman-
lar›n› bambaflka co¤rafyalardaki otellerde ya da sa-
t›n ald›klar› evlerde geçiren "turistler" gibi bir kate-
gori. 

Bütün bu kategorilerdeki insanlar›n hepsini bir-
lefltiren bir fley var, o da tekrarlarsam, "öteki" med-
yaya ihtiyaç duymalar›. Çünkü hangi nedenle olursa
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12. Küreselleflme literatürü ile küreselleflmenin karfl›-ka-
mular/yerellikler için sa¤lad›¤› imkânlar› daha önce tart›flt›¤›m
bir çal›flma için bkz. Alankufl, 2000a.

13. Burada kastetti¤im, "tematik medya" ya da "dar-ya-
y›nc›l›k" denilen özel kültürel tüketimlere yönelik ya da hobi
alanlar›na giren (MTV, Sailing Channel, History Channel, Extre-
me Sports gibi kanallar ya da formlar) medya devlerinin tüketi-
cilerini art›rmak için çeflitlendirdikleri "ürünler" olarak karfl›-
m›za ç›kan medya örnekleri de¤il, içeri¤i, örgütlenmesi, ser-
maye yap›s›, biçimi vb. özellikleriyle "baflka" olan medya; Tür-
kiye'de Aç›k Radyo ya da Bu¤day dergisi, Git dergisi gibi ör-
nekler. 



zorlayan bir pazarl›k gücü kazanm›fllard›r. Baflka ifa-
deyle art›k küresel bir sivil toplumdan söz edilebil-
di¤i ölçüde, küresel kamusal alan(lar)dan da söz
edilebilmektedir (Lipschutz, 2005; Sparks, 2005).
Dolay›s›yla ulusal kamusal alanlar, art›k bir ayaklar›
yerelde, di¤eri küreselde olan karfl›/paralel kamu-
sall›klar›n karfl›laflt›¤›, çarp›flt›¤›, kesiflti¤i, birbiriy-
le etkileflime ve iliflkiye geçti¤i bir aland›r. Galiba
söylemek istedi¤ime en güzel örnek de, iki gündür
burada "Baflka bir medya mümkün" slogan› etra-
f›nda öteki medyan›n temsilcileriyle, öteki medya
üzerine yazanlar› bir araya getiren "Uluslararas› Ba-
¤›ms›z Medya Forumu" dolay›s›yla gerçekleflen bu-
luflmad›r. 

Özetle kamusal alan›n bu yeni görüntüsüyle onu
bütünleyen medya ortam›n›n durumu bu birbiriyle
iliflkili iki sorun alan›na, yani günümüzde medya ve
demokrasi iliflkisine baflka bir gözle bakmay› gerekli
k›lmaktad›r. 

Radikal demokrasi, agonistik kamusal alan
ve baflka/öteki medya

Radikal Demokrasi projesi –sabit ve özsel (essentia-
list) de¤il, sürekli yeniden kurulan farkl›l›klarla ta-
n›mlanan kimliklerin alan› olarak– kamular›n, birbi-
riyle hasmane (antagonistic) tutuma dönüflmeyen
agonistik iliflki içinde oldu¤u; oydaflmaya de¤il
(consensus), fikir ayr›l›klar›n›n varl›¤›na (dissensus)
dayal›, ancak "ötekine karfl› sorumluluk" etik ilkesi
çerçevesinde iflleyen kamusal alanlar öngörmekte-
dir.16 Di¤er yandan hiçbir zaman tamamlanmayacak
bir proje gibi düflünülmesi gereken Radikal Demok-
rasi anlay›fl›, bize demokrasinin derinleflmesinin ve
genifllemesinin koflulu olarak "gazetecili¤in içinde"
oldu¤u kadar, "gazetecilik arac›l›¤›yla" kamusal
alandaki ço¤ulculu¤un ve agonizman›n nas›l gelifle-
bilece¤ini yeniden kuramsallaflt›rma imkân› ver-
mektedir (Carpentier ve Cammaerts, 2006: 972). O
halde bu meselenin birinci k›sm›n› tart›flmay› sunu-
flun sonuna erteleyerek, radikal demokratikleflme-
nin, ancak d›fllanan kimliklerin karfl›-hegemonik
söylemlerinin mecras› haline gelen öteki medya or-
tam›n›n, hegemonik olanlar›n yayg›n medyas›n›

dengeleyebilecek flekilde yaratt›¤› ço¤ulculukla
sa¤lanabilece¤ini söylemeliyim. 

Acaba bu mevcut halleriyle liberal demokrasiler
(en az›ndan öteki-medya ortam› aç›s›ndan) radikal
demokrasiye evrilebilecek bir potansiyel tafl›yorlar
m›? Ya da baflka ifadeyle öteki-medya ile karfl›-ka-
mular›n varl›¤›, böyle bir dönüflüm için tek bafl›na
yeterli mi? Kolay ve hemen verilecek yan›t, yeterli ol-
mad›¤›n› söylemek. Ancak bu konuda daha aç›klay›-
c› olabilmek için, yayg›n ve öteki-medya ortam
(lar)›n›n tafl›d›¤› özellikler ile, radikal demokratik
projenin mecralar›ndan birisi olarak öteki-medyan›n
nas›l yap›land›¤› gibi iki mesele üzerine odaklanma-
l›y›m.17

Ancak bu noktadan sonra, tart›flmay› Türkiye'
deki medya ortam(lar)› ile öteki-medyan›n yap›lan-
mas› üzerine odaklanarak gerçeklefltirmeye çal›fla-
ca¤›m, ancak yer yer baflka co¤rafyalardaki bildi¤im
örneklerle de karfl›laflt›rmalar yapaca¤›m.

teorik tart›flmalar içerisinde bulunabilir.14

Çok özetle söylenecek olursa, bu teorik tart›fl-
man›n iki versiyonu bulunmaktad›r. Habermas'›n
kendisine yap›lan elefltirilerle gözden geçirdi¤i dü-
flüncelerine paradigmatik olarak yak›n olanlar tara-
f›ndan özel alan ve ekonomik alanlar› içine alan sivil
toplum alan› ile devlete ait olan alan›n aras›nda yer
ald›¤› varsay›lan kamusal alan, kamusal meselerle
ilgili olarak gerçekleflen elefltirel ve rasyonel müza-
kereler arac›l›¤›yla ulafl›lan ortak iyi ile oydaflman›n
(consensus) alan› olarak tasarlanmaktad›r. Burada
önemli olan nokta, modern toplumlarda bu kamusal
müzakerenin ancak medya üzerinden, medya arac›-
l›¤›yla gerçeklefltirilmek zorunda olmas›d›r. Oysa
ayn› medyan›n –Habermas'›n da elefltirdi¤i– günü-
müzdeki durumu malumumuzdur. Dolay›s›yla bu
yaklafl›m› izleyenlerin elefltiri oklar› günümüzde ka-
zanm›fl oldu¤u özellikler nedeniyle medyaya, özel-
likle de ticari medyaya yönelmektedir. Çözüm ise ka-
musal hizmet yay›nc›l›¤›n›n yeniden yap›lanmas›nda
görülmektedir.15 Bu yaklafl›mlardaki sorun ticari
medya ortam›n›n günümüzde alm›fl oldu¤u biçimin
elefltirilmesi ve alternatif olarak kamu hizmeti yay›n-
c›l›¤›n›n önerilmesi de¤ildir. As›l sorun kamusal ala-
n›n homojen, farkl›l›klardan ar›nm›fl, herkesin eflit
ve ayr›mc›l›¤a u¤ramadan kat›labildi¤i nihayet e¤er
uygun bir medya ortam› da bulabilirse ortak ak›l ile
ortak iyiye ulafl›labilecek bir alan olarak, dolay›s›yla
demokrasinin de oydaflmac› bir demokrasi olarak
tasarlanmas›d›r. 

Oysa ikinci bir grup teorik tart›flmaya göre, Ha-
bermas'›n Bat›'da burjuvaziyle birlikte ortaya ç›k›p
sonra yok oldu¤unu iddia etti¤i kamusal alan, özlen-
di¤i gibi homojen ve bütünlüklü, herkesin kendisini
ifade edebilmek anlam›nda eflit koflullara sahip ol-
du¤u, farkl›l›klar› ve eflitsizlikleri parantez içine al›-
narak ayr›mc›l›¤a u¤ramadan kat›labildi¤i bir alan
olarak hiçbir zaman var olmad›¤› gibi, bir ideal ola-
rak peflinden gidilmesi gereken de bu de¤ildir. 18.
yüzy›ldaki "ideal" haliyle bile kamusal alan, hege-
monik olanlar›n sesini ötekilerinkinin bast›r›lmas›
pahas›na bask›n k›ld›¤› bir aland›r. Nitekim bu yüz-
den ve hâlâ en geliflmifl oldu¤u söylenen demokrasi-
ler bile "beyaz ve vars›l erkek" merkezlidir. Dolay›-

s›yla kamusal müzakerelerle sa¤lanaca¤› varsay›lan
"oydaflma" ya da yayg›n medyan›n yeniden üretil-
mesine hizmet etti¤i "toplumsal r›za", asl›nda hep
kamusal alandan varl›klar› ve sesleri d›fllananlar pa-
has›na kurulan bir hegemonyay› anlatmaktad›r.
Mevcut demokrasilere bakt›¤›nda karfl› kamusall›k-
lar ile onlar›n medyas›n›n yaratt›¤› ço¤almada her-
kesin konufltu¤u, kimsenin birbirini dinlemedi¤i bir
parçalanm›fll›k görüp yerine, antagonizmalardan
ar›nm›fl "yekpare" ve "biricik" bir kamusal alan ön-
gördü¤ü ölçüde bu anlay›fl sorunludur. 

O halde yukar›da da söyledi¤im gibi, günümüz-
de kamusal alan›n, giderek artan ve çeflitlenen ay-
r›mc›l›klara u¤rayanlar›n, eflitsizliklerin, bast›r›lanla-
r›n, özel alana hapsedilmeye çal›fl›lan, kendini ifade
etmesine ve görünür k›lmas›na izin verilmeyen kim-
liklerin ve bunlar›n karfl›-kamular›n›n görünürlük ve
müzakere gücü kazanmalar›yla ortaya ç›kan antago-
nistik (hasmane) durumunu veri olarak alan, ancak
bu ortam›, bir müzakere ortam›na (agonistic) dönüfl-
türmeye çal›flan bir demokratik projenin peflinden
gitmek gerekmektedir. Ayr›ca kamusal alan›n eski-
den oldu¤u gibi flimdi de, ancak giderek artan ölçü-
de, basitçe vars›llar ve yoksullar, beyazlar ve siyah-
lar, kad›nlar ve erkekler dolay›s›yla "baflat" ve "kar-
fl›t" kamular gibi ikili karfl›tl›klar içinde anlafl›lama-
yacak karmafl›k toplumsal iliflkilerin, kimliklerin yer
yer birbiriyle buluflup kesiflmekle ya da çat›flmakla
birlikte, birbirine de¤meden yaflamay› da becerebi-
len paralel-kamular›n da alan› oldu¤u hesaba kat›l-
mal›d›r. 

Nihayet daha önce yapm›fl oldu¤um belirlemele-
ri vurgulamak üzere söylersem, kamusal alanda ye-
ni kolektif kimlikler ya da yeni toplumsal hareketle-
rin oluflturmufl oldu¤u karfl› kamular günümüzde hiç
olmad›¤› kadar ulusal›n egemenlik/otorite alan›n›
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14. Kamusal alanla ilgili olarak Habermas'› elefltirmekle
birlikte paradigmas›na yak›n yerlerde duran teorik tart›flmalar›
bir araya getiren çok kapsaml› bir çal›flma için, bkz. Özbek
(2004).

15. James Curran'›n kamu hizmeti medyalar›n› merkezine,
toplumsal pazar sektörü, özel sektör, profesyonel sektör ile si-
vil (civic) sektörü etraf›na yerlefltirerek önerdi¤i model için
bkz. Curran, 2002: 217-47. 

16. Radikal Demokrasi anlay›fl›, Habermas'›n elefltirel-ak-
l›n müzakereyle uzlaflmaya vard›¤› kamusal alan tasavvuruyla
ilerleyen demokrasi anlay›fl›ndan birçok aç›dan farkl›. Haber-
mas'›nkinin farkl›l›klardan vazgeçme pahas›na konsensus'a
yapt›¤› vurguya karfl›l›k, Laclau ve Mouffe'ünki siyasetin her
zaman farkl›l›klar aras› çat›flmalar›n alan› olarak var olaca¤›n›
ve nihai uzlaflmalar›n mümkün olmad›¤›n› söyleyerek, dissen-
sus'a vurgu yap›yor. Böylelikle birincinin anlat›s›n›n bütün er-
kek ve beyaz/Bat›l› "akl›" referans alan dolay›s›yla patriarflik,
söz/ak›l-merkezci (logocentric) ya da en iyisi fallogocentric ve
uzlaflma ad›na "fark›" d›fllayan yan›n› bir yana b›rakal›m, asl›n-
da paradigmatik olarak ikisi –Mouffe'ün deyifliyle– "farkl› yer-
lerden yola ç›k›yorlar ve farkl› yerlere var›yorlar". Dahas› Mouf-
fe, kamusal alan kavram›n› kullanmay› sevmedi¤ini söyleyerek
kendi kullan›m›n› Habermas'›n kullan›m›ndan ay›rmak üzere
de, "public sphere" yerine "public space" demeyi, bunu da
her zaman kamusal alanlar›n çoklu¤una iflaret etmek üzere,
"ço¤ul" haliyle kullanmay› tercih etti¤ini ekliyor (Carpentier ve
Cammaerts, 2006: 973-4). Ancak ben, Türkçede bu iki kullan›m
aras›ndaki ince fark› verebilecek karfl›l›klar bulam›yorum. Bu
nedenle, "space" yerine çok yayg›n kullan›m› olamayan
"uzam" ya da çok dar kalacak olan "mekân" karfl›l›klar›ndan
birisini seçmek yerine, "kamusal alan" demeyi sürdürüyorum. 

17. Sorunun Mouffe'ten esinlenerek böyle konulup tart›-
fl›ld›¤› bir çal›flma için bkz. Carpentier, Lie, Servaes, 2003.



yor. Baflka ifadeyle Türkiye'de, dünyada özellikle de
internet teknolojilerinin imkânlar›n›n yayg›n olarak
kullan›lmaya bafllamas›yla iyice çeflitlenen, eriflile-
bilirlikleri, yarat›c›l›klar› ve etkinlikleri artan alterna-
tif medya, topluluk medyas›/radyosu, az›nl›k med-
yas›, etnik medya, radikal medya, ba¤›ms›z medya
gibi farkl› deneyimleri ya da yaklafl›mlar› anlatan
isimlerle an›lan, ancak ortak özellikleri ticari olma-
mak olan medyaya t›pat›p karfl›l›k gelecek örnekler
yok. fiimdiye kadar karfl›-kamular›n sesi niteli¤inde
gördü¤üm bu tür medyay› ilgili yaz›ndaki bu isimler-
den bir-ikisini kullanarak de¤il, "baflka/öteki-med-
ya" gibi adlarla anmaya devam ediflimin bafll›ca ne-
denlerinden bir tanesi bu. 

fiimdi yapabildi¤im kadar›yla ilgili teorik çal›fl-
malarda karfl›-kamular›n medyalar›na verilen isimler-
le, yap›lan tan›mlara bakarak, Türkiye'dekilere nas›l
bir ad verilmesi gerekti¤i sorusuna daha net bir ce-
vap vermeye çal›flaca¤›m. Böylelikle yayg›n d›fl› ola-
n› anlatmak üzere seçti¤im "öteki/baflka medya"
kavram›n›n yerine bir di¤erini de önerebilece¤im. 

Önce radikal alternatif medyan›n John Downing
taraf›ndan yap›lan tan›m›na bakal›m: Buna göre ra-
dikal medya, sosyal hareketlerle yak›ndan iliflkili
olan medya, baflka ifadeyle karfl›-hegemonik, alter-
natif kamulara dayanan, dolay›s›yla da dünyay› de-
¤ifltirmek üzere bir projesi olan medya. Downing bu
tür medyan›n politik ve hegemonik süreçleri sorgu-
layan, halk›n kendi de¤ifltirici, dönüfltürücü gücüne
inanmas›n› sa¤layan niteli¤ini önemsiyor ancak,
"partizan" olmakla "politik" olmak aras›nda da bir
ayr›m yap›yor. Downing'in tan›m› genifl bir tan›m,
çünkü yeni toplumsal muhalif hareketlerin sokak ti-
yatrosu ya da performative sanat›n› da radikal alter-
natif medya say›yor. Türkiye'de böyle medya var m›?
Genifl anlam›yla al›nd›¤›nda çok var, dar anlam›yla
al›nd›¤›nda ise "partizan" olanlar, "politik" olanlara
göre daha fazla oldu¤u için, az. 

Ancak Downing'in tan›m›, çok genifl oldu¤u, sa-
dece içeri¤inin yani politik ve dünyay› de¤ifltirme
projesi olmas›n›n onu radikal ve alternatif yapmaya
yetmeyece¤i, bir de bu medyan›n sosyal hareketler-
le do¤rudan iliflkisi üzerine yapm›fl oldu¤u fazlaca
vurgu nedeniyle elefltiriliyor (Atton, 2002: 9-18).

Bu arada radikal ve alternatif olman›n iletiflim
sürecinin her aflamas› için söz konusu olmas› gerek-
ti¤inden yola ç›karak baflka ölçütler koyanlar da var.
Ancak bunlar da, radikal alternatif medya olman›n
tan›m›n› çok daraltt›klar›, daha çok melez formlarda
karfl›m›za ç›kan di¤er karfl›-medya deneyimlerini
d›fllad›klar› için elefltiriliyor (Atton, 2002: 27-9). Bu-
rada benim tavr›m, önemli deneyimlerin d›flar›da b›-
rak›lmas›na neden olan böyle dar tan›mlardan yana
de¤il. Buna karfl›l›k Carpentier vd'nin, "alternatif
medya" için koyduklar› ölçütler ise flöyle:

• "... Küçük ölçekli ve farkl›l›klar›na sayg› göster-
mek üzere özgül topluluklara, dezavantajl› gruplara
seslenen,
• Devlet ve pazardan ba¤›ms›z,
• Yatay olarak örgütlenmifl, demokratikleflme ve
ço¤ulculuk çerçevesinde, izleyicinin eriflim ve kat›-
l›mc›l›¤›na imkân veren,
• Kendi kendini ifade etme imkân› tan›yarak, domi-
nant olmayan (büyük ölçüde karfl›-hegemonik nite-
likli) söylem ve temsillere dayanan medya" (2003:
56). 

Bir baflka grup "öteki" medya örne¤i ise "topluluk
medyalar›": Burada ilk anda akla etnik, dinsel, kül-
türel hatta bir mahalle kadar küçük bir yerel toplulu-
¤a dayanan ve içerik olarak onlar› hedefleyen, kâr
amaçl› olmay›p toplulu¤un deste¤i, üyeli¤i sahip-
lenmesiyle iflleyen medya örnekleri geliyor ve belki
dünyada en çok ve çeflitlilikte örnekleriyle karfl›lafla-
bileceklerimiz de bunlar. Çünkü içine, Japonya'daki
"mini-FM" hareketinden, Hindistan'daki bir ya da
birkaç köy ölçekli radyolara, Latin Amerika'daki
"yerli halklar›n" radyolar›ndan, Hollanda'da yafla-
yan Türklerin radyolar›na ya da çeflitli alt kültür
gruplar›n›n medya örneklerine kadar çok genifl bir
yelpazede medya giriyor. Dayanm›fl oldu¤u toplulu-
¤un niteli¤i ne olursa olsun, topluluk medyas› ör-
neklerinin devletten ve pazardan ba¤›ms›z ve kat›-
l›mc› bir nitelik tafl›mas› gerekiyor. Üyelerini bizzat
"medya" haline getirerek geleneksel medyan›n
"mesaj› üreten" ile "tüketen" aras›nda yapt›¤› ayr›-
m› ortadan kald›ran örneklere topluluk medyas› ara-
s›nda s›kl›kla karfl›lafl›l›yor. Bunun yap›lmad›¤› du-

Türkiye'de yayg›n ve baflka-medya ortam›
ve demokratikleflme

Nicedir ve neyse ki biz Türkiye'de yaflayanlar›n ufku
medya denilince, ticari medya ile kamu yay›nc›l›¤›
yapt›¤›n› söyleyen medyadan oluflan kabaca iki mer-
kezli bir medya ortam›yla s›n›rlanm›fl olmaktan ç›k-
m›fl durumda. fiöyle bir hat›rlayal›m, yaz›l› bas›n›n
göreli olarak çeflitlili¤ini bir yana b›rakacak olursak,
radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› alan›nda çok uzun y›l-
lar –pek çok geliflmekte olan ülkede görüldü¤ü gibi–
kamusal yay›nc›l›k ad› alt›nda, çok k›sa süren bir dö-
nem hariç, siyasal iktidar›n kontrolünde, topluma ve
be¤enilerine yukar›dan bakan, bizim ad›m›za neyi
sevip neyi sevmememiz gerekti¤ine karar veren, ‹z-
mir radyosunda da Hakkâri radyosunda da yerel ya-
y›n yap›yorum diye, bize ‹stanbul a¤z›yla türküler
dinleten, k›sacas› ulus-devletin bu yekpare kimli¤ini
hepimizin üzerine giydirmeye çal›flan, her türlü a¤›z,
lehçe ve dil farkl›l›¤›n› yoksayarak bu kimli¤in "stan-
dart dilini" buyuran bir yay›nc›l›k anlay›fl›yla yetin-
mek durumunda kald›k. Ayr›ca ne yaz›k ki örgütlü si-
vil toplum gelene¤inin yeterince güçlü olmamas›n-
dan ötürü ve örne¤i baflka co¤rafyalarda çok az gö-
rülebilece¤i üzere, yay›nc›l›k alan›nda kamusal ya-
y›nc›l›k kisvesi alt›nda sürdürülen "devlet tekeli"ni
k›rmaya yeltenen ciddi bir giriflimle de karfl›laflma-
d›k. Kald› ki göreli olarak daha "özgür" olmas› bek-
lenen yaz›l› bas›n alan›nda da, ifade özgürlü¤ünü k›-
s›tlayan ceza yasalar› ile bas›n yasas› hükümleri ne-
deniyle siyasal, etnik, cinsel kimlikleri anlam›nda
muhalif nitelik tafl›yanlar›n yay›mlanabilmesi ya da
ayakta kalabilmesi güçtü. Türkçe d›fl›ndaki anadil-
lerde gazete ve dergi ç›karabilmek say›lar› çok azal-
m›fl h›ristiyan cemaatler içi yay›n yapan bir-iki gaze-
teyle s›n›rl›yd›. B›rak›n elektronik yay›nc›l›k alan›n›,
ya da Lozan Antlaflmas›na göre Türkiye'deki yegâne
az›nl›klar say›lan Rumlar, Ermeniler gibi h›ristiyan
topluluklar d›fl›nda kalan etnik (Kürtler, Çerkezler,
Gürcüler, Lazlar vb.) gruplar›n kendi anadillerinde
gazete/dergi ç›karabilmelerini, 1980 askeri darbe-
sinden sonra çocuklar›na anadillerinde isim koyup,
sokakta bu dilde konuflmalar›n›n bile yasaklanm›fl
oldu¤u dönemler yaflanm›flt›. 

Buna ra¤men Türkiye'de örneklerini baflka co¤-
rafyalarda gördü¤ümüz türden politik, anarflist içe-
rikli korsan radyo/TV yay›nc›l›¤› giriflimleri uzun sü-
re olmad›. Ben o dönemde bir tek, gizli gizli TKP'nin
Sesi'ni dinledi¤imizi hat›rl›yorum, o da ne kadar
"korsan"d› tart›fl›l›r tabii... Sonra biliyorsunuz 1990'
l› y›llar geldi, önce ticari televizyon kanallar› sonra
da radyo istasyonlar› patlamas› yaflad›k. 1990-1994
y›llar› aras›nda ve 1994'teki yeniden düzenleyici ya-
saya kadar ise, frekanslar bir bak›ma kapan›n elinde
kald›.18

Bu bir çeflitlenme ve çokseslilik yaratt› m›? Tele-
vizyon kanallar›na bakarak söyleyecek olursak, ha-
y›r. Seyredecek kanallar›n ço¤almas›n›n, daha önce
tabu say›lan konular›n tart›fl›lmaya bafllanmas›n›n,
televizyonlarda daha önce hiç tan›flmad›¤›m›z türde-
ki program formatlar›yla karfl›lafl›lmas›n›n ilk heye-
can› dinince fark ettik ki, asl›nda söz konusu olan ço-
¤ulculuk ya da çokseslilik de¤il, yani çokluk. Radyo-
lar söz konusu olunca durum biraz farkl›yd› tabii...
Bu alanda dünyadaki e¤ilime daha uygun bir tabloy-
la karfl›lafl›l›yordu. Ne de olsa radyo televizyon ka-
dar zengin ifli bir araç de¤ildi, yani farkl› kamular›n
flimdiye kadar iflitilmeyen seslerini duyurabilmeleri
için daha uygun bir araçt›, nitekim öyle de kullan›l-
maya çal›fl›ld›. Ancak tam da bu nedenle, televizyon-
lar da ayn› durumda olduklar› halde kapat›lma yolu-
na gidilmezken, radyolar "korsan" ilan edildiler, as-
l›nda gariptir, korsan yay›n yapman›n Türkiye'ye gö-
re bir tan›m›na göre de (frekans tahsisleri yap›lmad›-
¤›na göre) hâlâ televizyon kanallar› dahil hepsi "kor-
sanlar". 

Dahas› Türkiye'deki yeniden düzenleyici yasa-
n›n bir özelli¤i daha var: Ticari iflletmeler d›fl›ndaki
topluluklar›n, sivil toplum örgütlerinin, belediyele-
rin radyo/TV yay›n› yapmalar› mümkün de¤il. Dola-
y›s›yla Türkiye'de karfl›-kamular›n varl›¤›na ra¤men
flimdiye kadar öteki-medya olarak adland›rd›¤›m
medya örnekleriyle –yaz›l› bas›n› bir yana b›rak›r-
sak– sadece kendilerinden mutlaka ticarethane ol-
malar› beklenen yerel radyolar aras›nda karfl›lafl›l›-
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18. Türkiye'de yay›nc›l›k siyasalar› konusunda, bkz. Ke-
janl›o¤lu, 2005.



lanm›fl durumda.20 O halde Türkiye'deki bu melez
formlara yol açan özgül tarihsel, kültürel, sosyolojik
koflullar var m›? Ayr›ca bu melez formlara sahip ol-
mak bir dezavantaj m›? Yoksa, zaten esas olan böyle
melez formlarla karfl›lafl›lmas› m›? 

Türkiye'de neden alternatif/radikal,
ba¤›ms›z medya ya da topluluk medyas›
örnekleriyle karfl›lafl›lm›yor?

Türkiye'de kan›mca 198O'lerin ortalar›ndan itibaren
karfl›-kamular›n ve etnik, kültürel topluluklar›n hiç
olmad›¤› kadar ço¤alarak, talepkâr hale gelmeleri-
ne, hatta bir ayaklar› yerelde, di¤eri küreselde dav-
ranmay› ö¤renerek güçlenmelerine ra¤men, kar-
fl›/öteki-medya anlam›nda kal›c› ve yayg›n medyaya
alternatif eriflilebilirlikte örnekler yaratam›yor olma-
lar›, bunlar›n tabandan gelen bir nitelik tafl›m›yor ol-
malar›yla ilgili. Bunun yerine, etnik, kültürel az›nl›k-
lar›n/topluluklar›n ya da siyasal hareketlerin seçkin-
lerinin inisiyatifleriyle ortaya ç›kan ve sürdürülen ör-
neklerle karfl›lafl›yoruz. Bu mevcut örneklerin ömrü-
nün çok k›sa olmas›n› da aç›kl›yor. Örne¤in son y›l-
larda Türkiye'de feminist hareketin bin bir zorluklar-
la hayat›n› idame ettirmeye çal›flan yaz›l› örnekleri
birer birer ortadan kalkt›lar. Pazartesi dergisinin ma-
li güçlükleri yenmek için verdi¤i bütün yarat›c› mü-
cadelelere ra¤men, aral›klarla yay›mlanabilmesinin
en önemli nedeni, arkas›nda tabandan gelen köklü
bir deste¤in bulunmamas›. Radyolara bak›ld›¤›nda
da durum farkl› de¤il. Örne¤in 8 Mart 2006'da yay›-
na bafllayan Radiopink (104.2) d›fl›nda bir kad›n rad-
yosu yok. Ayr›ca Radiopink'in de –bildi¤im kadar›y-
la– kad›nlar›n alternatif sesi olmak gibi bir derdi ve
projesi yok. Bu alandaki eksikli¤i B‹A bir ölçüde gi-
dermeye çal›fl›yor, kad›n bak›fl aç›s›yla yap›lm›fl
programlar üreterek bunu yerel radyolar›n kullan›-
m›na sunuyor. Ancak yerellerde bunlardan yeterince
yararlan›ld›¤›, hâkim "erkek sesi" yan›nda B‹A'n›n
bu öncülü¤üyle "kad›n sesi"nin daha çok iflitilir hale
geldi¤ini söyleyebilmek kolay de¤il. Bu nedenle is-
ter istemez, insan acaba Batman'da kad›nlar› güç-
lendirmeyi hedefleyen, dinleyicilerinin sahiplendi¤i
bir kad›n radyo istasyonu yay›nda olsayd›, intihar

eden kad›nlar›n say›s› daha az olur muydu diye dü-
flünmeden edemiyor. 

‹kinci olarak, bütün taleplere ve verilen mücade-
lelere ra¤men, siyasal partilere, sivil toplum örgütle-
rine, belediyelere ya da Türkiye'nin çok kültürlü,
dinli, dilli yap›s›n› temsil eden cemaatlerin/toplu-
luklar›n radyo, televizyon yay›n› yapmalar›na izin ve-
recek bir yasal de¤iflikli¤e gidilmemesi ya da ticari
olmakla birlikte kâr amac› gütmeyen özellikle de
topluluk medyas› niteli¤i tafl›yan medyan›n kamusal
fonlardan yararlanabilmeleri için imkân yarat›lma-
mas›, kan›mca Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanl› ‹m-
paratorlu¤unun bölünmesinden miras ald›¤› ref-
leksle (Göle, 1993), devletin yurttafllar›na –asl›nda
kendisine olan– güvensizli¤inden kaynaklan›yor.
Bunun sonucu olarak, Türkiye'de medya ortam›nda-
ki ço¤ulculu¤u bir nebze olsun sa¤lamaya aday ye-
rel medya, ekonomik olarak ayakta durabilmek için
ya yayg›n medyan›n "kötü" bir kopyas› olmak ya da
dikey tekelleflme e¤ilimine karfl› duramayarak fre-
kanslar›n› medya tekellerine sat›p, yayg›n medya
içinde erimek ikilemiyle karfl› karfl›ya kal›yor. Bu ara-
da ise yerel gazeteler ile radyolar aras›ndan ancak
sadece "partizan" olanlar ya da belirli ölçüde örgüt-
lenmifl kamulara dayananlar kâr etmedikleri halde
ayakta kalman›n çeflitli yollar›n› buluyorlar. Bu ko-
nuda birincilere örnek sol örgütlerle organik iliflki
içinde bulunan radyolar ile Kürt topluluk radyolar›,
ikincilere örnek ise, çeflitli ‹slami kesimlerin/cema-
atlerin ve Alevi topluluklar›n destekledi¤i radyolar
verilebilir. Ancak söz konusu radyolar tam da bu
kimlikleri nedeniyle, her türlü siyasal bask›ya maruz
kal›yor, kapat›l›yor, soruflturmalara konu oluyor.21

Özetle Türkiye'deki yeniden düzenleyici yasan›n
neden oldu¤u bu özel durum, öteki-medyan›n varl›-
¤›na hem engel, hem de de¤il. Çünkü en kontrol edi-
ci, demokratik olmayan siyasal rejimler ile medya

rumda ise muhalif olmak iddias›ndaki medyan›n, bu
defa karfl›-hegemonik toplulu¤un elitleri kimlerse
onlar›n –örne¤in e¤itimli, vars›l/"beyaz" erkek top-
luluk üyelerinin– geri kalanlar ad›na konufltu¤u bir
medya örne¤i oluflturmas› mümkün. Bu arada Türki-
ye'de, öteki medya tan›m›na girebilecek radyo ör-
neklerinin esasen az olmas›n›n bir nedeni ticari nite-
lik tafl›malar›ysa, di¤er nedeni de kat›l›mc›l›¤› sa¤la-
mak anlam›nda yolda kalmalar›.

Bu tan›mlar çerçevesinde topluluk medyas›n›n
radikal alternatif medyadan farkl› yönü bir bak›ma,
ikincisinin bir harekete dayan›yorken, birincisinin
–siyasallaflm›fl olsun ya da olmas›n– bir etnik, din-
sel, kültürel toplulu¤a dayan›yor olmas›. Baflka ifa-
deyle ikincisi karfl›t-kamulara, dolay›s›yla daha gev-
flek örgütlenmifl ya da hiç örgütlenmemifl, geçici ni-
telik tafl›yabilen gruplara vurgu yap›yor. Birincisi ise
toplulu¤a yani üyeleri aras›ndaki ba¤›n daha s›k› do-
kunmufl oldu¤u az ya da çok örgütlenmifl bir yap›ya
iflaret ediyor. Ancak günümüzde topluluk olabilmek
için belirli bir co¤rafyay› paylaflman›n koflul olmak-
tan ç›kt›¤›n›, ayr›ca kavram›n art›k herhangi bir an-
lam ortakl›¤›n› (interpretative community) paylaflan-
lar için de kullan›labilece¤ini göz önünde bulundu-
rarak, topluluk tan›m›n› oldu¤u gibi, topluluk med-
yas› tan›m›n› da geniflletmek mümkün (Carpentier,
Lie ve Servaes, 2003: 54). Bu durumda ise kat›l›ma
ve yatay (hiyerarflik olmayan) yap›lanmaya vurgu
yapt›¤› ölçüde, radikal alternatif medya tan›m›yla da
iç içe geçen, dahas› onu gereksiz k›labilecek kap-
samda genifllemifl bir topluluk medyas› kavram›yla
karfl› karfl›yay›z. 

fiimdilik topluluk medyalar›n› böyle dar veya ge-
nifl anlamda tan›mlaman›n olumlu ya da olumsuz
yanlar›yla ilgili bir tart›flma yapmadan, topluluk tan›-
m›n›n her iki anlam›nda da "Türkiye'de topluluk
medyas› olup olmad›¤›" sorusuna cevap vermeye
çal›flay›m. Yine ayn› durum söz konusu; baz› ölçütle-
re göre Türkiye'de topluluk medyas› var, baz›lar›na
göre ise yok. E¤er ticari olmamak ölçütünü göz ard›
edersek, yerel radyo kanallar› aras›ndaki Alevi ve
Kürt radyolar›n› ya da belirli ‹slamc› kesimlere ait
radyolar› dar ya da geleneksel anlamdaki topluluk
medyas›na örnek verebiliriz. Ancak bu örnek çerçe-

vesinde bir ikinci ölçütü daha göz ard› etmemiz ge-
rek, o da "kat›l›mc›l›k" ölçütü. Çünkü mesaj› üreten
ile tüketen aras›ndaki ayr›m›, medya profesyonelli-
¤ini kald›rmak anlam›nda bir kat›l›mc›l›¤a, Türkiye'
de "radikal alternatif medya" tan›m›na sokabilece-
¤imiz örnekler aras›nda oldu¤u gibi "topluluk med-
yas›" tan›m›na girebilecek olanlar aras›nda da çok
az rastlanabiliyor. Yani Türkiye'de geleneksel ileti-
flim modelindeki, kaynak/mesaj› gönderen-mesaj›
alan/al›c› ayr›m›n› de¤il ortadan kald›ran, zorlayan
bir karfl›/öteki-medya örne¤i bulmak güç. Benim bil-
di¤im kadar›yla bununla ilgili birkaç giriflim var
yaln›zca; biri Uçan Süpürge'nin yerellerdeki kad›nla-
r› belli bir e¤itimden sonra yerel muhabir haline geti-
ren ve "Yerel Kad›n Muhabirler A¤›" ismiyle bilinen
projesi.19 Ancak Uçan Süpürge deneyimini de toplu-
luk medyas› saymak mümkün de¤il, çünkü daha çok
"alternatif medya" tan›m›na girebilecek bir özellik
tafl›yor (Köker, 1996: 23-44). Bu arada ekleyeyim;
"topluluk" tan›m›n› her ne kadar modern olarak ör-
gütlenmifl olurlarsa olsunlar geleneksel temelli din-
sel, etnik topluluklar (cemaatler) olarak dar anlam-
da de¤il de, genifl anlamda al›p belirli bir anlam or-
takl›¤›n› paylaflan kamular karfl›l›¤› olarak kulland›-
¤›m›zda ise Türkiye'de –radyo ve televizyon kanalla-
r› aras›nda– galiba örnek veremeyecek durumday›z. 

Özetle Türkiye'de yukar›da belirtti¤im tan›mlar-
dan biri ya da di¤erine kolayca s›¤d›rabilece¤imiz
türden "saf" öteki-medya örnekleriyle karfl›laflam›-
yoruz. Buna karfl›l›k karfl›m›za her birinin bir ya da iki
özelli¤ini tafl›yan ya da birden fazla modelin özellik-
lerini bir araya getiren melez medya formlar› ç›k›yor.
Hatta yayg›n medya ile öteki-medya aras›ndaki ayr›-
m›n bir karfl›tl›k olarak görülmesinin yanl›fll›¤›n› or-
taya ç›karan örneklerle de art›k karfl›lafl›lmaya bafl-
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19. "Yerel Kad›n Muhabirler A¤›" projesi, Mart 2003'te 8
pilot kentle (Antalya, Çanakkale, Diyarbak›r, Eskiflehir, Mersin,
Samsun, ‹zmir ve Gaziantep) bafllad›. Projeye 2004 y›l›nda 4
kent daha eklendi (Ad›yaman, Van, Mardin, fianl›urfa). 81 ile
ulafl›larak bütün illerden kad›nlar›n bu a¤a haber üretir hale
gelmesi hedefleniyor. Bu proje hakk›nda, Selen Do¤an'›n, B‹A
Hak Habercili¤i Dizisi'nin ikinci kitab› Kad›n Odakl› Habercilik
kitab›ndaki "Uçan Süpürge 'Yerel Kad›n Muhabirler A¤›'n›n
Öyküsü ya da 'Hayat Haberdir'" bafll›kl› yaz›s›na bak›labilir. 

20. Buna bu konuflmay› yapt›¤›m s›rada de¤il, konuflma
metnimi bas›lmak üzere gözden geçirdi¤im s›rada bir örnek
Radikal gazetesinden geldi. Radikal gazetesi Orhan Pamuk ile
bafllayarak, Radikal'in genel yay›n yönetmenli¤ini bir günlü¤ü-
ne Türkiye'deki ayd›n/sanatç›lardan birine devretme uygula-
mas›n› bafllatm›flt›. 

21. Aç›k Radyo hakk›nda bu kitaptaki ilgili bölüme bak›n›z. 



var, bunlar›n da ay›r›c› özelli¤i, aktif yurttafl inisiya-
tifleri olmalar›. Son bir soru daha, acaba Türkiye'de-
ki sivil toplum medyalar›n›, bu anlamda yurttafl
medyas› saymak mümkün mü? Kan›mca bu kavram
Türkiye için di¤er kavramlara göre daha gönül rahat-
l›¤›yla kullan›labilir ve karfl›laflt›¤›m›z melez formla-
r›n ço¤unu içerebilir. Ancak yine de bu bizi Türki-
ye'deki karfl›-kamular›n kendilerini ifade arac› olan
medyan›n, belki yayg›n medyaya da etki ederek onu
da de¤ifltirecek üç önemli özellik aç›s›ndan almas›
gereken hayli yol oldu¤unu hat›rlatmaktan al›koy-
mamal›. Çünkü Türkiye'deki öteki medya örnekleri
ya da art›k yurttafl medyas› olarak adland›rabilece-
¤im medya örnekleri,

1. Takipçileri olan izleyici/dinleyicilerin veya ka-
mular›n/cemaatlerin kat›l›mc›l›¤›n› sa¤lamada s›n›f-
ta kal›yorlar (bu nedenle de yeterince sahiplenilmi-
yorlar).

2. ‹ç örgütlenmelerinde de hiyerarflik olan› y›kan
kat›l›mc›-demokratik modeller gelifltirmede zay›flar. 

3. Rizom/sarmafl›k biçiminde birbiriyle iliflkile-
nip, güçlenmelerini sa¤layacak yatay a¤lar içine gir-
mede gönülsüz davran›yorlar (bu da k›smen ticari ni-
telik tafl›mak zorunda olmalar›yla ilgili).

Kuflkusuz bunlar›n –yukar›da k›saca de¤inmeye
çal›flt›¤›m flekilde– ülkenin tarih ve kültüründen kay-
naklanan nedenleri olabilir. Ancak ben burada yine
de e¤er demokrasinin geniflleyip derinleflmesi
–Wasco ve Mosco'nun söyledi¤i gibi– medya arac›l›-

¤›yla ve medya içi bir ço¤ulculaflma ve demokratik-
leflmeyi gerektiriyorsa (akt. Carpentier ve Camma-
erts, 2006: 969); iki fleyin acil olarak de¤ifltirilmesi
gerekti¤ini söyleyece¤im. ‹lk olarak, Türkiye'de ra-
dikal demokratik dönüflüm için önemli bir kanal olan
yurttafl medyas› örneklerinin önünü açabilmek üze-
re, kâr amac› gütmeyen yay›nc›l›k yapabilmenin ko-
flullar›n›n yarat›lmas›, böylelikle medya ortam›n›n
ekonomik gücü yetenlerin hâkimiyetinde olmaktan
kurtar›lmas› gerekiyor. Çünkü ancak böylelikle ge-
reksinim duyulan ço¤ulculu¤un, dolay›s›yla medya
arac›l›¤›yla demokratikleflmenin yolu aç›labilir. Bu-
nun için de –bir hülya m›d›r bilmem ama– sivil top-
lum medyas›na "(potansiyel) bölücü düflman" ola-
rak bakmayan, oydaflma ad›na fikir ayr›l›klar›n› yok-
saymayan ya da bast›rmaya giriflmeyen bir siyasal
iradeye gereksinim var. ‹kinci olarak ise, kökleri olan
inisiyatifler biçiminde ortaya ç›kmam›fl olsalar bile
bu tür medyada, kat›l›mc›l›¤›n önünü açmak, böyle-
likle yurttafllar taraf›ndan sahiplenilmesini sa¤la-
mak üzere medya içi/aras› demokratikleflme için
ad›mlar atmak gerekiyor. Asl›nda bu ikincisi bizim
elimizde oldu¤u için hem daha kolay, hem de kendi
içinde demokratikleflmifl, bu oranda da sahiplenil-
mifl bir medya, medya arac›l›¤›yla demokratikleflme-
yi zorlay›c› olaca¤› için daha acil. Nas›lsa sistemin
anti-demokratik nitelikleri her zaman engelleyici
olam›yor, hatta bazen yarat›c› çözümleri k›flk›rt›yor. 

rejimlerinde bile aralardan s›z›labilecek çatlaklar
bulunuyor. O halde benzeri durumdaki di¤er ülke-
lerde oldu¤u gibi Türkiye'de de bu çatlaklardan s›z-
may› baflaran öteki-medya örneklerinin sadece var-
l›klar›n›n bile, demokratikleflme ve ço¤ulculuk için
verilen –Gramsci'nin kavram›n› kullanarak söyler-
sem– mevzi savafl›n›n mecralar›ndan biri olarak çok
önemli olduklar›n› iddia etmek mümkün. Ancak yine
de mevcut durumun siyasal ortamda ve medya orta-
m›nda b›rak›n radikal demokratik bir dönüflümü, li-
beral anlamda ço¤ulculuk için yeterli olmad›¤›n› da
söylemek durumunday›m. Nedenine gelince, bunun
için karfl›/öteki medya ortam›n›n alt›n› çizmeye ça-
l›flt›¤›m genel niteli¤iyle ilgili bu belirlemelerden te-
kil örneklere do¤ru yol almam ve Türkiye'deki –hâlâ
kendilerine kapsay›c› bir tek ad vermekten çekindi-
¤im bu melez– "öteki" medya örneklerinin nas›l ya-
p›land›klar› meselesine odaklanmam gerekiyor. 

Ancak daha önce birkaç belirlemede daha bulu-
narak, Türkiye'deki öteki medyay› nitelemek ve or-
tam›n› anlamak konusunda, sözcük seçimleri konu-
sunda karfl›lafl›lan zorlu¤un, sadece Türkiye'ye özgü
tarihsel, siyasal, kültürel nedenlerden kaynaklan-
mad›¤›n› eklemeliyim. Bu durum özellikle de Türkiye
gibi geliflmekte olan ülkelerde daha çok melez form-
larla karfl›lafl›lmas›yla, ilgili akademik çal›flmalar›n
genellikle Bat›'da yap›lmas› ve oradaki örneklerden
hareket ederek gelifltirilmifl olmas›yla, üstelik ora-
larda da yaklafl›m ve tan›mlarda tam bir uzlaflma bu-
lunmamas›yla ilgili. Dolay›s›yla yayg›n medya ile bu
tan›m›n içine girmeyen medya aras›ndaki farklar›
büsbütün gözden kaç›rmamak; "ötekilerin" verdik-
leri karfl›-hegemonik mücadelenin önemli bir mecra-
s› haline gelen medyayla kavuflmufl olduklar› direni-
fle ve kendilerini ifade etmelerinin önemine vurgu
yapmak üzere, bir kavramsal aray›fl› sürdürmek ge-
rekti¤ini düflünüyorum. O halde öteki medya ortam›
ile demokrasi iliflkisini anlayabilmek aç›s›ndan nas›l
bir teorik çerçeveye ihtiyac›m›z var? Cevap ise flu:
medya ortam›n›n çeflitlili¤ini ve bu ortamdaki farkl›
yap›lanmalar›n özgüllü¤ünü hesaba katan anlay›fl
(Carpentier, Lie, Servaes 2003: 66; Carpentier ve
Cammaertz, 2006)22 içinde kurulmufl bir yaklafl›m.
Ancak bu yaklafl›m›n anadamar medya ile öteki

medya aras›nda bir karfl›tl›k iliflkisi kurmad›¤› gibi,
ikisi aras›ndaki farklar› silerek, bu ikincisinin politik
önemini azaltmamas› da gerekiyor. 

Böyle bir yaklafl›m› ise Clemencia Rodriguez'in,
Chantal Mouffe'ün "yurttafll›k" tan›m›na dayanarak
gelifltirdi¤i "yurttafl (citizens) medyas›" kavram›n›n
sa¤lad›¤› aç›l›mda bulmak mümkün. Rodriguez, kav-
ram› bütün alternatif medya pratiklerinin farkl› ve
zengin deneyimlerini içine alacak flekilde kullan›yor.
Böylelikle onlar› özcü tan›mlar içine s›k›flt›rmak yeri-
ne, her birinin özgüllüklerini hesaba katarak, medya
ortam›n›n demokratikleflmesini sa¤layacak bütün
"yurttafl" giriflimlerini önemli sayan bir anlama çer-
çevesi öneriyor (Vatikiotis, 2004: 21). Kastetti¤i de;
mevcut medya ortam›n› dönüfltürmek üzere müda-
hale eden, mevcut toplumsal kodlara, meflru kimlik-
lere ve kurumsallaflm›fl toplumsal iliflkilere karfl› ko-
yan, bütün iletiflim pratiklerini yasland›klar› toplu-
luklar/kamular› güçlendirmek üzere kullanan bir
yurttafll›kla, onun giriflimlerinin ürünü olan medya.
Bunun da arkas›nda hayat›n her alan›ndaki iktidar
iliflkilerini sorgulayarak dönüfltürmeye çal›flan, bu
arada medyay› da yard›ma koflan, gündelik hayat›n
her karesini müdahale konusu haline getiren bir si-
yaset anlay›fl› var (Rodriguez, 2001: 34-5). O halde
radikal demokratik bir dönüflüm için, birer "mevzi
savafl›" mecras› olarak yurttafl medyalar›na ihtiyaç
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22. Bu al›nt› yapt›¤›m yazarlar, "topluluk medyas›" kavra-
m›n› öyle geniflletiyorlar ki, neredeyse di¤er ilgili kavramlara
gereksinim kalm›yor. Ancak öte yandan, Mouffe ve Laclau'nun
radikal demokrasi kuram› ile Deleuze ve Guattari'nin rizom
(Rhizome) kuram›n› birlefltirerek gelifltirdikleri topluluk med-
yalar›n›n birden çok sivil toplum hareketi/örgütü ile, dolay›s›y-
la birbiriyle iliflki içinde oldu¤u, böylelikle farkl› demokratik
mücadeleler aras›nda rizomatik bir ba¤›n, güç birli¤inin öne-
mini ortaya koyan model öneriyorlar. Böylelikle kan›mca top-
luluk medyalar› da dahil öteki-medyan›n radikal demokratik
dönüflümlerle ilgili olarak oynayabilece¤i rolle birlikte, yayg›n
medyayla iliflkisinin olmas› gereken niteli¤ine dair önemli be-
lirlemelerde bulunuyorlar. Dolay›s›yla öteki-medyan›n kendi
içinde kapan›p kald›¤›, sadece kendilerinin konuflup kendileri-
nin dinledi¤i bir ortam yaratt›¤›, yani gettolaflm›fl oldu¤u iddi-
as›yla ilgili duruma da alternatif sunuyorlar. Bu arada, Deleuze
ve Guattari'nin rizom (Rhizome) kuram›na radyolar dolay›s›yla
bir de¤ini için B‹A Habercinin Elkitab› Dizisi'nin 5. kitab›, Radyo
ve Radyoculuk'a yazd›¤›m "Önsöz"e bakabilirsiniz.
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‹NC‹LAY CANGÖZ 

Yurttafl Gazetecili¤i ‹çin
Bir ‹mkân Olarak Yerel Medya

Girifl

Bu sunuflta gazetecilik mesle¤inin uygulanagelen
temel normlar›n› sorgulamak ve düflünce al›flverifli
için nadiren bir araya gelebilen akademisyenler ve
gazetecilerin bulundu¤u bu elveriflli ortamda, haber
üretme u¤rafl› için yeni aç›l›m olanaklar›n› tart›flmak
istiyorum. Seçilen bafll›k zaten net olarak bir duruflu
sergiliyor: Medyan›n topluma demokratik aç›l›mlar
getirebilece¤ini düflünüyorum ve yerel medyan›n
kendi co¤rafyas›n›n özgün koflullar› içinden geliflti-
rece¤i duyarl›l›¤›n bu potansiyeli bar›nd›rd›¤› kana-
atindeyim. Di¤er bir deyiflle yayg›n medyan›n haber
üretim kodlar›n› taklide dayal› yerel gazetecilik anla-
y›fl›n› terk ederek; yerel olan›n kendi sahip oldu¤u
üstünlüklerin fark›na vararak, yeni bir meslek kavra-
y›fl›yla ki bu yeni bir kamu kavray›fl›n› da içerir, haber
üretmeyi öneriyorum. 

Sadece Türkiye'de de¤il tüm dünyada gazeteci-
ler, iletiflim bilimciler, aktivistler veya sendikalar gi-
bi pek çok kifli, grup veya kuruluflun alternatif veya
yayg›n d›fl› medya tart›flmalar› ve aray›fllar› artarken;
bu amaçla gerçeklefltirdikleri toplant›lar da ivme ka-
zan›yor. Sunuflumda daha a¤›rl›kl› olarak ifllemeye
çal›flaca¤›m yurttafl veya kamu gazetecili¤i1 de tesa-
düf sonucu ortaya ç›kan bir habercilik anlay›fl› de-
¤il.2 Amerika Birleflik Devletleri'nde (ABD) ortaya
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1. Bu çal›flmada kamu veya yurttafl gazetecili¤i, ‹ngilizce-
deki civic veya public journalism kavramlar›yla ifade edilen ga-
zetecilik türüdür. 

2. Amerika Birleflik Devletleri'nde 1988 y›l› devlet baflkan›
seçimleri sonras›nda, oy verme oran›nda görülen ciddi düflüfl
baz› gazetecileri ve iletiflim bilimcileri gazetecilerin misyonunu
tekrar sorgulamaya ve halk› politikayla daha çok ilgilendirme-
ye teflvik edecek yeni bir tür gazetecilik aray›fl›na yöneltti.

Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Bas›n Yay›n
Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans ve
doktoras›n› da ayn› üniversitede yapt›. 1995'ten bu
yana, halen yard›mc› doçent olarak görev yapt›¤›
üniversitenin ‹letiflim Fakültesi'nde çal›fl›yor. 
‹lgi alanlar› aras›nda siyasal iletiflim, kitle iletiflimi ve
kültür, kitle iletiflim kuramlar› ve izleyici araflt›rmalar›,
kitle iletiflimi ve sanat var. Bianet'e medya elefltirileri
yazan Cangöz'ün çeflitli dergilerde makaleleri
yay›mland›.



medya ortamlar›nda art›k daha fazla sosyal sorum-
lulu¤u temel alan etik de¤erlerin rehberli¤ine ihti-
yaç vard›r. Singer'in gazeteci tan›mlamas›na getir-
mek istedi¤i tam da bu noktada anlaml›d›r. 

Gazeteciler bir taraftan varoluflçuluk ak›m›na
yaslanan bir anlay›flla bireysel olarak özgür seçme
ve özgürce hareket etme hakk›na sahip olmal› ancak
bu seçimlerinde sorumlu olduklar› taraf sadece bi-
rey olarak kendileri de¤il, zincirin tüketim halkas›n›
oluflturan okur, izleyici veya dinleyici olmal›d›r. E¤er
sosyal sorumluluk alg›lay›fl› yerini bireysel ç›kar
sa¤lama veya patronun ticari kayg›lar›na "hizmet"
gibi farkl› amaçlara b›rak›rsa, gazeteciler ve medya
bir güven bunal›m›na düflecektir, t›pk› bugünlerde
oldu¤u gibi. Dolay›s›yla Singer bu krizi aflmak için
sosyal sorumlulu¤u iflaret eder.

Singer, gelifltirmeye çal›flt›¤› bu etik sentezde
Amerikal› kuramc› John Merrill'i takip eder. Merrill
(1997), gazetecilerin ba¤›ms›zl›¤›n› en önemli konu
olarak görür; günümüz medya ortam›nda gerekli an-
cak yeterli olmad›¤›n› öne sürer. Bireysel özgürlük,
özgürce seçim ve eyleme ile bu seçimlerden kaynak-
lanan sonuçlar›n sorumlulu¤unu üstlenme gibi varo-
luflçu de¤erler ile sosyal sorumluluk anlay›fl›n› bir
araya getirmeyi önerir. Ona göre varoluflçu filozoflar
da sorumluluk düflüncesiyle ba¤lar kurmaktad›r; ne
var ki bu iliflkilendirme toplumsaldan çok bireysele
yönelir. Oysa bir gazeteci, mesle¤ini icra ederken
yapt›¤› bir seçimden veya hareketinden, ortalama
insanlar›n yap›p etmelerinden çok daha fazla bir so-
rumlulu¤a sahiptir. Örne¤in, hükümetin tüm kamu
çal›flanlar›n› ilgilendirecek yeni bir kanun ç›karmas›-
n› haber yapmayarak, hayvanat bahçesindeki pan-
dan›n hastal›¤›n› veya popüler ses sanatç›s›n›n yeni
saç modelini haber yapma fleklinde konulacak bir
tercihin tart›flmas›z bireyselli¤i aflan yönleri çok faz-
lad›r. Onun somut önerisi bireyselden temellenen
normlar ile toplumcu olandan hareketle gelifltirilen,
örne¤in gazetecilerin sosyal sorumluluk sahibi ol-
mas› gibi, etik anlay›fllar aras›nda etkileflime dayal›
bir ba¤ kurulmas›d›r. Bunu da "karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k"
(mutualism) kavram›yla ifade eder; metaforik olarak
da gazetecinin takip edece¤i "ara yol"dur. 

Merrill'in (1997) gazetecilere rehberlik etmesi
için iflaret etti¤i ara yol varoluflçuluk ile sosyal so-
rumluluk kuram› etkileflimi içinden ç›kan ve onlar›n
daha üstünde bir yerde konumlanmas› gereken de-
¤erler silsilesidir. "Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k" olarak ifade
etti¤i bu etik kavray›fl, beslendi¤i varoluflçuluk ve
sosyal sorumluluk kuram›n›n afl›r› uçlar›ndan uzak-
laflmay› gerektirir. Burada önerilen Aritoteles'in "al-
t›n ortalama kural›"n›n kullan›m›d›r... Aristoteles'e
göre erdem, rasyonel bireyin kararlar›nda iki uç nok-
tadan, yani "çok fazla" ile "çok azdan" kaç›narak
rasyonel bir konuma ulaflmas›d›r. 

Singer (2006) ve Merrill (1997) tarihsel olarak
"siyasal partilerden veya herhangi bir siyasi yöne-
limden uzak olma" anlam›nda kullan›lagelen ba¤›m-
s›zl›¤› daha genifl tan›mlaman›n gereklili¤ine iflaret
ederler. Her iki kuramc› da normatif etik çal›fl›r ve on-
lar›n yapmaya çal›flt›¤›, etik ilkeler ve bunlar için teo-
rik zemin haz›rlamakt›r. Merrill, medya eti¤i denildi-
¤inde, ancak medya çal›flanlar›n›n etik standartla-
r›ndan ve bu çal›flanlar›n verdikleri mesleki kararlar-
dan söz edilmesi gerekti¤ini öne sürer, böyle bir ba-
k›flla da pratik uygulamalarda, medya eti¤inin, gö-
nüllü, ussal ve bireylerin kendilerinin ald›¤› kararla-
ra ba¤l› oldu¤unu söylemektedir. Etik olmay›, birbi-
rinden farkl› davran›fl seçenekleri aras›ndan, örne-
¤in varoluflçuluk ve sosyal sorumluluk, seçim yap-
ma özgürlü¤ü olarak aç›klamaktad›r. Ancak yayg›n
medya kurulufllar›n›n hiyerarflik bir yap›lan›fla sahip
oldu¤u hat›rland›¤›nda böyle bir özgürlü¤ün hayli
zor oldu¤u fark edilecektir (Çapl›, 2002). 

Yayg›n medyan›n s›n›rl›l›klar› ve hatalar› içinde
düflünmemeye; dahas› yerel medya içinden demok-
rasi için aç›l›mlar gelifltirmeye çal›flt›¤›m›z bu forum-
da ve bu sunuflta, Merrill'in ve Singer'in varoluflçu-
luk ile sosyal sorumlulu¤u buluflturan yaklafl›mlar›-
n› yerel düzlemde gazetecilik yapanlar için rehber
olarak kabul ederek ilerlemekten yanay›m. Çünkü
her iki kuramc› da böylesi bir medya eti¤i yaklafl›m›-
n› uygulamak için yurttafl gazetecili¤ini hayli elverifl-
li görür. 

ç›kmas› ise anlaml›, çünkü medya sektöründe tekel-
leflmenin, ticarileflmenin ve "apolitikleflmenin"3 bu
ülkede hayli yo¤un yafland›¤› gözlenmektedir. 

Yeni bir gazetecilik türü olarak gelifltirilmeye ça-
l›fl›lan yurttafl veya kamu gazetecili¤inin haber top-
lama ve yazma ile yayma uygulamalar›, yayg›n med-
yan›n haber üretim prati¤iyle rekabet halindedir.
ABD'de de yurttafl gazetecili¤i yerel medyada daha
çok benimsenmektedir. Yurttafl gazetecili¤i taraftar-
lar› gazetecilerin, sivil hayat›n desteklenmesi ve de-
mokratik süreçlerin iflletilmesinde sosyal bir sorum-
lulu¤u oldu¤unu öne sürerler. Gazetecilere atfedilen
bu sorumluluk, sadece yeni bir tür gazetecilik ba¤la-
m›nda de¤il ayn› zamanda profesyonel bir meslek
olarak –yayg›n medyay› da kapsayacak flekilde– ga-
zetecili¤in içine düfltü¤ü güven bunal›m› ortam›nda
varoluflsal bir meseleye de dönüflür. 

Kime gazeteci demeli?..

‹flte bu noktada "Gazeteci kimdir?" sorusu önem ka-
zan›r.

Tarihsel olarak gazeteciler profesyonel ifl görme
rutinleri ve mesleki normlar› taraf›ndan tan›mlana-
gelir. Singer'in (2006) kuramc›lardan derledi¤i ta-
n›mlara göre gazeteci, "Tarihin ilk ham tasla¤›n› ya-
zan kiflidir"; "Bir toplumun/toplulu¤un 'eflik bekçi-
si'dir ki, ö¤renilmeye de¤er bilgilere, onlar ad›na ka-
rar verir"; "Bir dizi kurumsal rutin ve yap› arac›l›¤›y-
la, gündelik hayat› yeniden kurand›r"; "Toplum için
bilgiye süratle ulaflan ve hükümetin iddialar›n› arafl-
t›rand›r"; "Topluma günün olaylar›na iliflkin rasyo-
nel yans›malar, de¤erler ve ihtiyaçlar sa¤layand›r."
Özetle bu aç›klamalar›n bizi ulaflt›raca¤› tan›m: "Ga-
zeteci güvenirli¤ini dengeli ve adil olma etik de¤er-
lerinden alan, güncel bilgileri toplayan, organize
eden ve yayma edimini kendine özgü bir yöntemle
gerçeklefltiren kiflidir" (Singer, 2006 ). 

Bununla birlikte teknolojinin sa¤lad›¤› olanak-
larla her gün tüm dünya üzerinde milyonlarca insan
internetten bilgi toplamakta, bunlar› harmanlamak-
ta ve yay›m›n› sa¤lamaktad›r. ‹nternet üzerinde de
rasyonel/irrasyonel, do¤ru/yanl›fl veya denge-
li/dengesiz fleklinde de¤erlendirme yapacak bir ele-

me arac› yok. Dahas› baz› önemli do¤al ve sosyal
olaylar da gazetecilerden daha önce amatör kame-
ralarca çekilerek tüm dünyaya yay›lmaktad›r. Örne-
¤in havada alev alarak Ukrayna'ya düflen Rusya Ha-
vayollar› uça¤›n›n görüntüleri, Güney Asya'da yafla-
nan tsunami felaketi veya Amerika'n›n New Orleans
kentinde yaflanan sel bask›n› bunlardan baz›lar›. Do-
lay›s›yla bilimsel çal›flmalar sonucunda edinilen bil-
gilerin paylafl›lmas›ndan, karalama veya manipüle
etme gibi güvenirli¤i olmayan söylenti niteli¤indeki
bilgilere kadar, çok genifl bir yelpazede haberle-
rin/bilgilerin yeni iletiflim teknolojilerinin sa¤lad›¤›
araçlarla yay›l›m› ve ulafl›m› mümkün. Ancak her
güncel bilgiyi toplayan ve yayan kifli de gazeteci ola-
rak tan›mlanm›yor. Gazetecinin kim oldu¤u "güncel
bilgileri toplayan, belirli bir tarzda organize eden ve
duyuran" fleklinde ifade edilen meslek prati¤i üze-
rinden tan›mlanma e¤ilimi tafl›yor, ne var ki bu ölçü-
tün de yeterince kapsay›c› olmad›¤› aç›k.

Singer (2006:3), gazetecinin sadece ifl görme
prati¤inden hareketle de¤il, ayn› zamanda gazeteci-
nin özünü de (core) içeren diyalektik bir süreç tan›m-
lamas›na ihtiyaç oldu¤una dikkat çeker. Ba¤›ms›zl›k
ve güvenirlik normlar›n›n tart›flmalar›n iki anahtar
kavram› olarak yeniden önem kazand›¤›n› belirterek
ilerler. Ona göre, gazeteciyi tan›mlama u¤rafl›nda,
hangi süreçlerin gazeteciyi üretti¤i veya üretemedi-
¤i, hangi içeri¤in gazetecilik olarak görülebilece¤i
veya görülemeyece¤i, hangi medya kurulufllar›n›n
haber üretebilece¤i veya üretemeyece¤i, hangi tek-
nolojik ortamlar›n gazetecilik için platform sa¤lad›¤›
veya sa¤layamad›¤› fleklindeki betimlemelerden de
sak›nmak gerekir. Gazeteci tan›mlamalar›nda bu
tarz ölçütleri kullanma yerine, üretimi –yani haber
üretme iflini– bireysel üreticiyle (individual produ-
cer) iliflkilendirir ki bu gazeteciyi ima eder. Medya
ortamlar›nda gazeteciler bireysel üretim edimlerin-
de varoluflçu etik de¤erleri takip edebilir fakat bu
yeterli de¤ildir. Günümüz teknolojisinin de¤ifltirdi¤i
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3. Burada apolitikleflmeyi medyan›n insanlar› demokratik
süreçlere dahil etmekten hayli uzak oldu¤u, dolay›s›yla da si-
yasal sorumluluktan uzaklaflt›¤› anlam›nda kullan›yoruz; siya-
sal tarafgirlikten uzak anlam›nda de¤il. 



ruluflunda e¤lence unsurunun önemli bir yer tut-
mas› (Ergül, 2000) ve tüketim odakl› bir yaflam tarz›-
n› benimsetme çabas› (Da¤tafl, 2006) aç›kça görül-
mektedir.

Medya yönetim felsefesindeki bu artan ticari
kayg›lar ve yede¤inde önem kazanan magazinellefl-
me, medya içeri¤ine e¤lence boyutu kazand›rman›n
çok ötesinde ideolojik ifllevlere sahiptir. Bu durum,
var olan toplumsal yap› d›fl›nda baflka düzenin hayal
edilememesine yol açmakta, sosyal hayatta yafla-
nan olumsuzluklar›n önlenemez veya bu sorunlar›n
iyilefltirilemez oldu¤u gibi kanaatleri yayarak dü-
flünce gücümüze ket vurmakta ve sosyal hayat için
aç›l›m sa¤lamayacak kaderci/pesimistik yönelimleri
beslemektedir: 

– Kad›nlar›n namus bahanesiyle öldürülmesi-
nin önlenemeyece¤i,

– Trafik kazalar›nda insanlar›n telef olmas›n›n
kaç›n›lmaz oldu¤u,

– ‹flsizli¤in çözülemeyece¤i,
– Gençli¤in ÖSS gibi manas›z bir s›navla heba

edilmesinin zorunlu oldu¤u,
– Asgari ücretin insani yaflam koflullar›n› sa¤la-

yacak rakamlara çekilemeyece¤i,
– Çözüm üretemeyen politikac›lara mahkûm ol-

du¤umuz inanc› yerleflmektedir.
Oysa baflka bir dünya ve baflka yaflam koflullar›

her toplum için mümkündür. Daha eflitlikçi ve daha
özgürlükçü ortamlara ulaflmada, bölgesel ve küre-
sel bar›fl›n tesisinde medya hayli önemli bir güçtür.
Ne var ki bu tür demokratik aç›l›mlar›n her medya
kurulufluyla, özellikle toplumun gücü elinde bulun-
duran askeri, ekonomik ve politik kesimleriyle orga-
nik ba¤lar kurmufl, yay›n politikas›n› pazar dinamik-
leri veya ticari kayg›lar üzerine oturtmufl haber ör-
gütleriyle yap›lamayaca¤› da çok aç›kt›r. ‹flte burada
tek veya nihai bir çözüm de¤il ama ülkemizde de-
mokratik aç›l›ma katk› sa¤layabilecek bir seçenek
önermek istiyorum. Bu seçenek, daha genifl toplum-
sal kesimleri kucaklayabilecek, yayg›n medyan›n ih-
mal etti¤i tüm gruplara "yak›n›ndaki" medyaya eri-
flim ve onlara kendilerini temsil olana¤› verecek,
tüm Türkiye co¤rafyas›n› kaplama ve dolay›s›yla da
bölgesel sorunlara dokunabilme potansiyeline sa-

hip olacak baflka türlü bir gazetecilik/habercilik se-
çene¤idir: K›sacas›, yerel medyaya "yurttafl" veya
"kamu gazetecili¤i"ni hayata geçirmeyi öneriyo-
rum. Peki, nedir bu yurttafl gazetecili¤i?

Yurttafl gazetecili¤ini uygulama ortam› 
olarak yerel bas›n

Yurttafl gazetecili¤i, "Medyan›n egemenlerin sözcü-
sü haline gelmesine karfl› Amerika Birleflik Devletle-
ri'nde bir tepki olarak geliflen" (Duran, 2003) yeni
bir gazetecilik türü. Bugün uygulanan profesyonel
gazetecilik normlar›n› sorgulamay›, yeni bir anlay›fl-
la/inançla, etik de¤erleri ihmal etmeden haber üret-
meyi öneriyor.6 Amerika'da mesleki de¤erlerdeki
çürümeyi iyilefltirmeyi, özelde haber daha genelde
de medyada daha fazla say›da sivilin veya ortalama
insan›n temsilini sa¤lamay› hedefliyor. Bunun için
de haber üretim süreçlerine izleyici/okur veya dinle-
yicinin mümkün olan en fazla say›da aktif kat›l›m›n›
sa¤lamaya çal›fl›yor. Bunu yapmaktaki amaç "insan-
larda toplumsal problemlerine sahip ç›kma duyarl›-
l›¤›n› gelifltirmek" yani, "yurttafl olma bilincinin ve
sorumlulu¤unun gelifltirilmesidir."7

Yurttafl gazetecili¤i bu amaçla flunlar› önerir:
Yurttafl gazetecisi –ki ben yerel medya olarak

anmak istiyorum– haber vermenin, halk› haberdar
etmenin ötesine geçmeli, farkl› bir anlat›ma sahip ol-
mal› ve halk› olan bitene sadece seyirci k›lmamal›-
d›r. Bunun için medya ekonomik, politik ve sosyal
yaflama özgü olaylar› aktarmakla yetinmemeli; ayn›
haber anlat›s›nda veya ba¤lant›l› metin veya prog-
ramlarda söz konusu olay›n veya geliflmenin birey-
ler ve toplum için önemi de ifllenmelidir. ‹flte burada
haber üretme ifline biraz daha derinlik kazand›rmak-
tan söz ediyorum. Haber yaz›m›n›n befl temel ilkesi

Medya alan›nda yap›sal dönüflümler

‹letiflim çal›flmalar›nda, özellikle "yay›nc›l›k politika-
s›" araflt›rmalar›nda 1980'ler özel bir önemle ele al›-
n›r. Küresel düzlemde yaflanan bu de¤ifliklik Tuns-
tall ve Palmer'a göre 1970'lerin öncesine uzanabilir;
bu özellefltirme veya de-regülasyon dönemi, ileri ka-
pitalist toplumlarda, kamusal iletiflim özgürlü¤ü ve
kamu yay›nc›l›¤› yapan kurumlar›n kontrolü konu-
sunda yap›lan yüzy›ll›k tart›flman›n son epizodu ola-
bilir. Bu öyle bir k›r›lma noktas›, öyle bir altüst olufl-
tur ki, böyle bir tarihsel iz sürenler ve konuyu yumu-
flatmaya çal›flanlar dahi, son yirmi y›lda olan bitenler
hakk›nda onlarca yaz› yaz›p didik didik çözümleme
yapmaktan geri duramad›lar (Tunstall ve Palmer'
dan aktaran Kejanl›o¤lu, 2004: 28).

Medya sektöründe yaflanan bu yap›sal dönü-
flümlerin nedeni 1980'li y›llardan bu yana egemen
olan yeni sa¤ düflünce ile neoliberal politikalara da-
yal› uygulamalard›r (Kaya, 2006). 1970'lerin sonla-
r›nda tüm dünyada kendini hissettiren ekonomik
krizin y›k›c› etkilerinden korunabilmek için yeni ikti-
sat politikalar›na yönelindi. Devletin ekonomik ha-
yatta etkin rolü olmas› gerekti¤ini savunan Keynes-
yen politikalar, devletlere a¤›r yük getirdi¤i gerekçe-
leriyle elefltirilerek terk edilirken, yenilefltirilmifl bir
liberal kuram›n önderli¤ini yapan Friedman'›n devle-
tin küçültülmesini öneren yaklafl›m› kabul görmeye
bafllad› (Cankaya, 1997: 72). Böylelikle özellikle Av-
rupa ülkelerinde benimsenen sosyal refah devleti
anlay›fl› etkinli¤ini yitirmeye bafllad›. 

Neoliberal politikalar›n hayata geçirilmesinde
Amerika'da Ronald Reagan, ‹ngiltere'de Margaret
Thatcher ve Türkiye'de de Turgut Özal öncü isimler-
dir. Özellefltirmeler, mal ve sermayenin uluslararas›
arenada özgürce dolafl›m›n›n önünü açmak için ulu-
sal s›n›rlar›n eritilmesi veya liberallefltirilmifl ulusla-
raras› bir pazar›n infla süreci art›k ivme kazanm›flt›r.
Tüm dünyada yaflanan bu de¤iflim politikalar› ve uy-
gulamalar› Türkiye'de kendi özgül dinamikleriyle de
etkileflim içinde yans›mas›n› buldu: 1970'li y›llar›n
ekonomik bunal›mlar›, sa¤-sol çat›flmas› olarak ifa-
de edilen çat›flmal› politik ve sosyal hayat ile çözüm
üretemeyen politikac›lar›n egemenli¤indeki siyaset

ortam›na Türk ordusu 12 Eylül 1980'de Cumhuriyet
tarihinin üçüncü askeri müdahalesini yapt›. 

Bu müdahale sadece bir ekonomik model de¤i-
fliminin anayasal zeminini oluflturmakla kalmad›;
ayn› zamanda tutuklama, infaz ve yasaklamalarla
düflünce ve ifade özgürlü¤ünde4 ciddi yaralar açt›.
Marksizm'den temellenen düflünce ve giriflimler ko-
layca toparlanamayacak flekilde zay›flad›. ‹flte böyle
bir k›s›r düflünsel ve politik süreçte Özal hükümetiy-
le uygulamaya konulacak neoliberal politikalar ciddi
bir muhalefetle karfl›laflmaks›z›n uygulama alan›
buldu. Bu yeni politikalar›n medya alan›na yans›ma-
s› ise flöyle özetlenebilir:

1. Devletlerin yay›n tekeli oluflturmamas›, 
2. Devletlerin yasal k›s›tlamalar getirmemesi,5

3. De¤iflik sektörlerde faaliyet gösteren sermaye
sahiplerinin yay›nc›l›k sektörüne de girebilmesine
olanak sa¤lanmas›. 

1990 y›l›nda yasal boflluktan da yararlanarak
Magic Box flirketine ait Star 1 televizyonu yurtd›fl›n-
dan uydu arac›l›¤›yla Türkiye'deki izleyicileri hedef-
leyen yay›nlar›na bafllad›; k›sa süre sonra da pek çok
özel radyo ve televizyon kanal› yay›nc›l›k hayat›na
girdi. Kuflkusuz özel medya kurulufllar›ndaki art›fl
tekseslili¤in afl›lmas›, TRT'nin protokol habercili¤i-
nin k›r›lmas›, TRT forumlar›nda yer bulamayan pek
çok kifli, grup veya kesimin medyaya eriflim ve tem-
sil olana¤›na sahip olmas› gibi demokratik aç›l›mlar
için önemli potansiyeller tafl›sa da Türkiye'de bu an-
lamda olumlu aç›l›mlar›n çok c›l›z kald›¤› tespiti yan-
l›fl olmayacakt›r.

Türkiye'nin 2000'li y›llardaki medya ortam›na
bakt›¤›m›zda yatay, dikey ve çapraz tekelleflmelerin
varl›¤› (Sönmez, 1996); yay›n içeriklerinin pazar ve
meta odakl› olmas› (Geray, 2002); bu geliflmelerin
do¤al bir uzant›s› olarak da haber söylemlerinin ku-
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4. H›fz› Topuz'un (2003), Türk Bas›n Tarihi: II. Mahmut'
tan Holdinglere adl› çal›flmas›nda 12 Eylül dönemi s›k›yöneti-
minin tutuklad›¤› gazetecilerin daha detayl› bir dökümüne
bak›labilir. 

5. ‹ngilizcede deregulation kavram›yla ifade edilen bu il-
ke Türkçede "de-regülasyon", "kurallar›n kald›r›lmas›" veya
"serbestleflme" gibi kavramlarla karfl›lanmaya çal›fl›lmakta-
d›r. 

6. fiunu da ifade etmek gerekir ki, ulusal ve uluslararas›
güç merkezleriyle organik iliflkilerde olan, önemli oranda pa-
zar odakl› yay›nc›l›k yapan yayg›n medyay› tümüyle devre d›fl›
b›rakacak, gelece¤in tümlüklü gazetecili¤ini veya medyay›
kurabilecek bir proje de¤il. Ancak yüzünü halka veya medya-
da seslerini duyamad›¤›m›z kesimlere yöneltmesi onu önemli
k›l›yor.

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_journalism



sanm›fl ve s›radanlaflm›fl üsluplarla haberlefltiriliyor.
Dahas› bölgesel ve etnik ayr›mc›l›k, bu olaylar› gör-
mezden gelmenin bahanesi olarak sunulmaya bafl-
lan›yor. Bir kere karfl›m›zdaki ne bölgesel, ne etnik
ne de salt kad›na özgü bir sorun. Yaflam hakk›n› yok
etmeye yönelen bu fliddet gerçekte tüm insanlara
ve onu var eden insanc›l de¤erlere yönelen bir y›k›c›-
l›kt›r. 

‹flte burada gazetecilik mesle¤inin, birey olarak
gazeteciden bafllayan ve profesyonel bir u¤rafl ola-
rak toplumsal sorumlulu¤a uzanan, varoluflsal bir
sorunu olmas› gerekti¤i kanaatindeyim. Bir kad›n›n
"namus" bahanesiyle öldürüldü¤üne dair haberi
salt bir 5N+1K kural›n› uygulayan haber anlat›s›yla
duyurup, daha sonraki günü kurtarmaya yönelmek
hayli sorunludur. Farkl› bir meslek alg›lay›fl›yla –ki
bu yurttafl gazetecili¤i olabilir– sorunlara yönelmek.

Çal›flt›¤›m›z medya araçlar›n› –gazete, televizyon ve-
ya radyo olmas› hiç fark etmez– birer kamusal foru-
ma dönüfltürmek. Bu forumlarda halk›n sorunlar›n›
dile getirebilmesinin önünü açmak. Benzer flekilde
yeni iletiflim teknolojilerinin sundu¤u olanaklar› de-
¤erlendirerek içinde yaflad›¤›m›z co¤rafyan›n insan-
lar›yla daha fazla etkileflim kurmak, gazeteci ve halk
aras›ndaki iliflkileri de daha demokratik k›lacakt›r.

S›n›rl› say›daki resmi kurumla yap›lan haberle
yüzü halka dönük bir haber örgütünün ortaya koya-
bilece¤i haber say›s›n›n miktar› ve niteli¤i k›yaslana-
bilir mi? Sanayi sermayesi veya farkl› güç merkezle-
riyle organik ba¤lar kurmufl bir haber örgütü için bu
iradeyi göstermek hayli zor olabilir; oysa bizim yerel
medyada gördü¤ümüz alternatif habercilik yapabil-
me potansiyelinde bu iradeyi hayata geçirme yetisi
vard›r ve bu nokta hayati bir öneme sahiptir. 

5N+1K normunun bu anlamda geniflletilmesi halk
ad›na ufuk aç›c› olacakt›r. 

Gazetecili¤i iyilefltirmek veya halk› içeren haber
üretmek olarak kabul gören kamu gazetecili¤i, al›fl›-
lagelen veya yerleflikleflen meslek kodlar›n›n k›r›l-
mas›n› ve halkla yeni ba¤lar kurulmas›n› gerektirir
(Merritt, 1999). Bunun için ifle, "haber de¤eri" nor-
munu daha genifl yorumlayarak bafllayabilirsiniz. Ne
demek istedi¤imize geçmeden önce, mevcut haber-
cilik prati¤inde savunulan "haber de¤eri" kavram›-
n›n nelere veya kimlere öncelikli bir önem atfetti¤ini
hat›rlayal›m: 

Askerler, siyasetçiler –ancak bu politik aktörle-
rin ço¤unlu¤unun da iktidar partisi mensuplar› ol-
duklar›n› hat›rlatmak isterim– büyük sermaye, resmi
kurum ve kurulufllar›n yetkilileri, kamuoyunun tan›-
d›¤› ünlüler veya popüler isimler. K›sacas› toplumun
askeri, politik veya ekonomik güce sahip kesimleri
medya gündemine girmekte hayli ayr›cal›kl› ve onla-
ra gazeteciler taraf›ndan atfedilen bu ayr›cal›k da
meflruiyetini "haber de¤eri" normundan al›yor. Or-
talama insanlar ise ancak yang›n, sel veya deprem
gibi do¤al felaketlerde; tecavüz, adam öldürme,
h›rs›zl›k gibi fliddet eylemlerinde veya yasalar› ihlal
ettiklerinde olumsuz bir ba¤lamla medyada yer bu-
labilmekte (‹nal, 1995). Yerel medyada da bu duru-
mun yerel ölçekte uygulanageldi¤ini görmekteyiz.
Valilikler, belediyeler, sanayi veya ticaret odalar›,
emniyet veya adliyeler yani yerel düzeyde resmi ku-
rum ve kurulufllar öncelikli haber kayna¤› ve konu-
sunu oluflturuyor (Cangöz, 2003). Liberal ö¤retiden
hareketle bas›n› tan›mlamakta kullan›lan bir e¤reti-
leme olan dördüncü güç, resmi kaynaklara böyle ba-
¤›ml› oldu¤u müddetçe, di¤er üç gücü denetleyen,
gerekti¤inde halk ad›na de¤iflime, dönüflüme zorla-
yan bir güç olarak de¤il, onlar›n sesi/sözü olarak ifl-
leyecektir. 

Yurttafl gazetecili¤i perspektifinden bak›ld›¤›n-
da bu anlay›fl›n tersine çevrilmesi gerekecektir: Ör-
ne¤in kaynaklarla farkl› bir iletiflim kurmak. Olaya
iliflkin bilgileri sadece resmi kurum yetkililerinden
almamak; daha genifl yelpazede bilgi toplamak. Si-
vil halk› temsil edecek insanlar›n görüfllerini de ha-
bere tafl›mak. Salt kent merkezini konu edinen ha-

berlerle yetinmemek, yaflad›¤›m›z kent/kasaba ve-
ya köyün özgül yönlerini de göz önünde bulundura-
rak haber üretmek; toplumun ve yerel ortamlar›n gü-
cü elinde bulunduran kesimlerine mesafeli durabil-
mek. Ordu, emniyet, valilik, belediyeler, sanayi ve ti-
caret odalar›, belediye baflkanlar›, ünlüler gibi ke-
simlerden ba¤›ms›z hareket edebilmek. 

Ayr›ca, gazeteci olarak kendimizi her zaman hal-
k›n gözü ve kula¤› olarak konumland›rmamal›y›z.
Sürekli halk›n sesi olma ad›na konuflma veya yazma
yerine, çal›flt›¤›m›z medya ortamlar›nda onlar›n do¤-
rudan seslerini duyurmalar›n›n önünü de açmal›y›z.
Ürün olarak ortaya koydu¤umuz gazete, dergi, rad-
yo veya televizyon programlar›nda halk›n bizzat ya-
flamakta oldu¤u sorunlar›, beklentilerini, hayallerini
do¤rudan onlar›n söylemelerine olanak vermeliyiz.
Halk› ürünlerimize dahil edelim derken "istek par-
ça" yapmalar›ndan, günün "anlam ve önemini" be-
lirten rutin konuflmalardan veya yar›flmaya dahil ol-
maktan söz etmiyorum. Bu tarz kat›l›m zaten var,
ama bunlar›n demokratik aç›l›m potansiyeli yok. ‹n-
sanlar›n kendi yaflam pratiklerinde hissettikleri so-
mut sorunlar hakk›nda konuflabilmelerinden, kendi
sesleriyle bu meseleleri kamusal alan›n parças› ola-
rak kabul etti¤im medya forumlar›nda dile getirebil-
melerinden söz ediyorum. Çünkü gazeteciler arac›l›-
¤›yla dile getirilenler veya salt uzmanlara b›rak›lan
aç›klamalar ayn› zamanda halk›n medyadan d›fllan-
mas›n› da beraberinde getirir ve kendisini göremedi-
¤i medyan›n halk için ne anlam› olabilir? 

As›l örgütlenmesini Ankara ve ‹stanbul'da kur-
mufl olan yayg›n medyan›n gündeminde Anadolu ve
Anadolu halk› görünmüyor. Bölgelerin kendine özgü
meselelerine, yaflad›¤›m›z co¤rafyadaki yaflamlara
dokunabilmek, ihmal edilen sorunlar› ve insanlar›
görünür k›lmak yerel medya için daha da önem tafl›-
mal›. Örne¤in k›sa süre önce Van ilinde yaflayan Nai-
le ad›ndaki kad›n›n namus bahanesiyle öldürülmesi
olay›n› ele alal›m. Radikal gazetesi d›fl›nda olay›
manflete tafl›yarak birincil önemde de¤erlendiren ol-
mad›. Olay görmezden gelindi. Ülkemizde kad›nlar›n
namus bahanesiyle yaflama hakk› ellerinden al›n-
maya devam ediyor ve bu tür olaylar "Yine namus",
"Töre kurflunu can ald›" gibi bafll›klarla hayli kan›k-
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bu teknolojiye sahip olmak, geleneksel olarak yerel
gazetecilik yapmakta olanlar için maddi bak›mdan
imkâns›zd›r. Öte yandan, ulusal ölçekte kabul gör-
müfl yayg›n bas›ndaki yozlaflma ve k›s›rl›k, halk›n
onlara olan güveninde büyük ölçüde erozyona ne-
den olmufltur. Bu koflullarda yerel bas›n›n öneminin
artmas› gerekirken ne yaz›k ki tam tersi olmufl ve ye-
rel bas›nda yak›n bir zamana kadar yayg›n biçimde
kabul gören bas›n ahlâk kurallar› ve bas›n eti¤ine
duyulan inanç afl›nmaya bafllam›flt›r. Bas›n ahlak
kurallar› ve eti¤ine ayk›r› gazetecilik pratikleri yerel
bas›n alan›nda da yayg›nlaflmaktad›r. Yerel bas›n›n
önemini fark ederek onu kendi ç›karlar› do¤rultu-
sunda kullanmak isteyen yerel iktidar odaklar›n›n
elleri, bu alana kadar uzanm›fl, üç-dört y›l önce ilan
gelirlerindeki "cazibeli" art›fl›n da etkisiyle, bu alan-
da, pek çok s›k›nt› bafl göstermeye bafllam›flt›r...

Bu ve benzeri sorunlar konusunda, yerel bas›n-
da on befl y›l› aflan deneyimimden yararlanarak al›n-
mas› gereken önlemlerle ilgili görüfllerimi flöyle s›ra-
layabilirim:

Öncelikle, yerel bas›n alan›nda birden fazla ga-
zete sahibi olarak, ilan pastas›ndan daha fazla pay
kapmaya çal›flanlar›n ve ço¤u kez internetten "kes-
yap›flt›r" yöntemiyle al›nan haber ve bilgiye daya-
nan niteliksiz gazetelerin elenmesini sa¤layacak ön-
lemler üzerinde durulmal›d›r. Bugüne kadar, örgütlü
oldu¤umuz bas›n organlar›nda, bas›n özgürlü¤ünün
savunulmas› ad›na, uygun biçimde baflvurusunu ya-
pan ve lise mezunu birini yaz› iflleri müdürü olarak
gösteren herkesin gazete ç›karmas›n›n savunucusu
olduk. Bu anlamda, herkesin söz söyleme hakk›n›
her zaman savunmaya devam etmekle birlikte, ga-
zetecili¤i salt "daha fazla ilan alabilmek", "daha
fazla kâr elde edebilmek" amac›yla yapan yeni türe-
di bas›n› ay›klayacak bir meslekiçi örgütlenmenin de
gerekti¤ini düflünüyorum: "Oda" gibi. Çünkü flu an-
da, Türkiye'de, bir berber dükkân› açmak isteyen bi-
ri bile ç›rakl›k e¤itim merkezlerinden al›nan "ustal›k
diplomas›"na sahip olmak zorundad›r. Böyle bir bel-
genin ve niteli¤in gerekmedi¤i tek alan gazetecilik-
tir. Bugün, bulunulan il, ilçe veya beldedeki bir mat-
baada paras›n› verip bast›rmak üzere, ilkokul diplo-
mas› hatta hiç okuma yazmas› olmayan biri bile, sa-

dece lise diplomas› olan bir kifliyi yaz› iflleri müdürü
göstererek, gazete ç›karabilir. Bulundu¤u yerin en
yüksek mülki amirine bir dilekçe vermesi yeterlidir.
Elbette bunlar yine olsun, ama ç›kan gazetenin ga-
zete olup olmad›¤›n› denetlemek de gerekir. T›pk›
Mimarlar Odas›'n›n yapt›¤› gibi, meslekiçi denetimi
yapabilecek ve gerekti¤inde üyesini bu ifli yapmak-
tan men edebilecek yetkilere sahip bir Gazeteciler
Odas›'na olan ihtiyaç çok aç›kt›r. Belki geç bile kal›n-
m›flt›r. Çünkü ortal›kta o kadar çok "ehliyetsiz" ga-
zeteci türemifltir ki, bundan sonra bu "Oda"y› kimler
kuracak sorusu bile anlaml›d›r ve tart›fl›lmal›d›r.

Gerçek anlamda yerel bir gazetecilik için olmaz-
sa olmaz ikinci flart, bu gazetelerin resmi ilanlarla
desteklenmesi yan›nda günümüz koflullar›nda art›k
hiç yeterli olmayan bu kayna¤›n baflka kamu kay-
naklar›yla geniflletilmesidir. Örne¤in Yerel Yönetim-
ler Yasas›'na eklenecek bir ekle, o il ya da ilçede ya
da beldede yay›n yapan yerel gazete, radyo ve varsa
televizyonlar için, belediye gelirlerinin çok küçük bir
yüzdesi, belli bir oran çerçevesinde ya da eflit olarak,
hiçbir kayda ba¤l› olmaks›z›n, ayr›labilir. Bu, gazete
ve radyo-TV'lerin, yerel iktidar odaklar›na ya da ser-
maye gruplar›na ba¤›ml›l›¤›n› ortadan kald›racak ve
onlar›n "objektif" yay›nc›l›k yapmalar›na olanak
sa¤layacak, olmazsa olmaz bir "sübvansiyon"dur;
kamusal bir hizmet olmas› gereken yerel yay›nc›l›¤›n
yaflat›lmas› için makul bir önlemdir. Bu koflullarda
yerel yay›nc›lar, yerel iktidar ve sermaye gruplar›na
olan ba¤›ml›l›klar›ndan özgürlefleceklerdir. 

Türkiye'de yerel bas›n›n, üç-befl sene öncesine
kadarki yap›s› göz önüne al›nd›¤›nda, en önemli ek-
siklerinden biri de kurumsallaflamamas› ve yay›nc›l›-
¤› bütünüyle o yay›n› ç›karan kiflilerin özverilerine
dayal› olarak sürdürebilmesidir. Bugün de¤iflen ihti-
yaçlar, iletiflim teknolojilerindeki s›n›rs›z geliflmeler
ve artan maliyetler nedeniyle, kurumsallaflmak zo-
runlu bir hale gelmifltir. Bu da, yukar›da sayd›¤›m›z
mali destek kanallar›n›n mutlaka oluflturulmas›yla
mümkündür. Aksi takdirde, yak›n gelecekte yerel
bas›n, yerel iktidar ya da sermaye güçlerinin cirit at-
t›¤› ve "gerçek" yerel gazeteleri yiyip bitirece¤i bir
alan olacakt›r. O noktadan sonra yerel bas›ndan da
söz etmek imkâns›z olacakt›r. T›pk› bugün baz› istis-
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Devlet ve Piyasa Karfl›s›nda
Yerel Medya

Sözlerime Cumhuriyet öncesinden bafllayarak, ya-
k›n zamana kadar karakteristik bir yap›ya sahip olan
yerel bas›n›m›z›n belli bafll› özelliklerini hat›rlatarak
bafllamak istiyorum. Türkiye'de yerel bas›n›n belir-
leyici bir özelli¤i, ulusal kurtulufl çizgisinde, ayd›n-
lanmac› bir yan›n›n olmas›d›r. ‹letiflim araçlar›nda
özellikle son on y›lda yaflanan ola¤anüstü geliflme-
nin öncesinde, yayg›n gazetelerin bile birkaç gün
sonra ulaflabildi¤i Anadolu'nun dört bir yan›nda, ol-
dukça ilkel yöntemlerle bas›lan gazeteler vard›. Ço-
¤u kez kâ¤›t temin etmekte bile zorlanan yerel bas›n
organlar› para kazanma amac›n›n çok ötesinde bir
faaliyet sürdürüyorlard›. Yerel gazeteler bir tür mis-
yon gazetesi konumundayd›lar. Üstlenilen misyo-
nun en karakteristik yan›n› ise, o bölgenin ayd›n kifli-
lerinin, çevrelerine biraz daha fazla ›fl›k tutabilmek,
bölge sorunlar›n› dile getirebilmek; o dönemlerde
çok daha içerikli ve programl› olan siyasal yandafl-
l›klar›n sözcülü¤ünü yapmak çabas› oluflturuyordu.
Anadolu'nun dört bir yan›nda, çok k›s›tl› imkânlarla,
sayd›¤›m›z misyonlar çerçevesinde yay›n yapmaya
çal›flan yerel bas›n, Cumhuriyet iktidarlar› dönemin-
de, resmi ilanlardan al›nan bir miktar payla yaflam›n›
sürdürmeye çal›fl›yordu. Yani resmi ilan kurumu, bir
yandan "ilan" kurumunun temel mecras› olan yay›n-
lara sahip olmay› amaçl›yor olsa da esas olarak, ye-
rel yay›nc›l›¤› destekleyen önemli bir araç durumun-
dayd›. Bir tür "sigorta" olarak devreye konulmufl idi
ve esas olarak, var olan iktidar odaklar›na ba¤›ml›
kalmadan, her flart alt›nda garanti edilen bir tür akar
durumundayd›. Ve bu, yerel gazetelerin ba¤›ms›zl›k-
lar›n›n da çok önemli bir arac› durumundayd›.

Bugün geldi¤imiz noktada, iletiflim tekniklerin-
deki bafl döndürücü geliflmeyi özetlemeye çal›flma-
n›n bile bir manas› kalmad›. Çünkü, çok pahal› olan
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1955 Artvin-Murgul do¤umlu. Ö¤renimini Murgul,
Batman, Ankara'da sürdürüp tamamlad›. Ankara
Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek Okulu'nda e¤itim
gördü. Günün siyasal koflullar›nda e¤itimini
tamamlamad›. Bas›n sektöründe çeflitli dallarda
çal›flt›ktan sonra, 1991 y›l›ndan itibaren, 
Mu¤la-Milas'taki Önder gazetesini devralarak,
yay›n›n› sürdürdü; halen Önder gazetesinin
sahiplerinden ve Genel Yay›n Yönetmeni. Çocuklu¤u,
babas›n›n Artvin-Murgul'da 1954'ten beri ç›karmakta
oldu¤u ve o zamanlar günlük yay›n yapan Do¤u
Postas› gazetesinin kumpasa dizildi¤i ve pedall› bir
makinede bas›ld›¤› gazete idarehanesi-matbaada
geçti. Okuma yazma ö¤renmeye bafllamas›yla birlikte
kumpas ve hurufatla tan›flt›, dizgi yapt›, bask›y›
gözledi ve Murgul sokaklar›nda "yaz›yor, yaz›yor"
diye ba¤›rarak gazete satt›. Demokrat Parti
dönemindeki muhalif bas›na karfl› uygulanan
"kâ¤›t tahsis"inin k›s›lmas› ya da ilan k›s›tlamas› gibi
"y›ld›r›c›" bask›lar›n hikâyeleri ve bir gazetenin hangi
koflullarda ne zahmetlerle ve fedakârl›klarla ç›kar›l›p
sürdürülebildi¤inin somut örnekleriyle büyüdü.
1972'den bu yana yay›n›n› sürdüren gazetesini yerel
yay›nc›l›¤›n çok sorumlu bir ifl oldu¤unun bilinciyle,
"ayd›nlanmac›" görevlerini hiç unutmadan, meslek
onurunu ve eti¤ini savunmaya ve korumaya çal›flarak
15 senedir yönetiyor. Evli ve iki çocuk babas›. 



DO⁄AN SÖNMEZ 

Yerel Haberciler: Ba¤›ms›zl›¤›n
‹nsani Sermayesi

Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu'nda, ülkemin
ve dünyan›n dört bir yan›ndan gelen tüm kurum tem-
silcilerini, bas›n mensuplar›n› ve B‹A üyelerini say-
g›yla selaml›yorum. Ya¤murlu bir Antalya gününde
bir avuç yerel gazeteci arkadafl›mla, B‹A giriflimine
inanarak ç›kt›¤›m›z yorucu ve uzun yolun bizi ulaflt›r-
d›¤› bu tablo karfl›s›nda, do¤ru zamanda ve do¤ru in-
sanlarla yola ç›km›fl olman›n verdi¤i gururu duyuyo-
rum. 

Demokratik bir medya ortam›na ulaflabilmek
için yerel bas›n›n vazgeçilmez oldu¤unu söylemekte
umar›m bir sak›nca yoktur. Yerel gazetecilerin olma-
d›¤› bir toplumda ulusal medyan›n baflar›s›ndan söz
etmek bir hayaldir. Zira yerel bas›n›n var olmad›¤› bir
medya yap›lanmas› t›pk› temeli olmayan bir binaya
benzer ve temelsiz yap›lar›n içinde kendinizi güven-
de hissedemezsiniz. Yerel gazeteciler genellikle ya-
flad›klar› co¤rafyan›n sorunlar›na en yak›n ve en hâ-
kim kiflilerdir. Yerel gazetecilerin mevcudiyeti sa¤-
l›kl› bir ulusal medya ortam›n›n güvencesidir. Yerel
gazetecilerin meslek ilkelerine ba¤l›, ba¤›ms›z kifli-
ler olmalar› önemlidir. Bu durum, ulusal medyan›n
da güvenilirli¤ini pekifltiren bir etkiye sahiptir. Top-
lumun üyelerinin haber alma ve ifade özgürlü¤ünü
gelifltirecek, haberde tarafs›zl›k ilkesi do¤rultusun-
da halk›n bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesinde etkin
bir rol oynayacakt›r. 

Yerel gazetecinin istihbarat a¤›

Yerel gazeteciler, bulunduklar› yerdeki istihbarat
a¤lar› sayesinde bir habere ulusal bir gazete muha-
birinin merkezden ulaflabilece¤inden çok daha ça-
buk ulafl›r. Ulusal bas›n henüz daha olay›n ne oldu-

nalar d›fl›nda, tekelleflmifl ve gazetecilik ilkelerinden
tamamen uzaklaflm›fl yayg›n bas›n›n yapt›¤›ndan,
hakiki bir "gazetecilik" olarak söz etmenin mümkün
olmamas› gibi.

Elbette bu noktada belirtmek gerekir: Yerel bas›-
na kadar uzam›fl olan yozlaflma ve kirlenmenin etki-
lerinden, salt yereli besleyecek ve ayr›kotlar›n› ay›k-
layabilecek, yukar›da sayd›¤›m kimi önlemler saye-
sinde kurtulmak mümkün de¤ildir. Ekonomisinden
kültür politikalar›na, siyaset anlay›fl›ndan d›fl politi-
kas›na, sosyal politikalar›ndan tar›m politikalar›na
kadar ülkemizin genel politikalar›ndan ba¤›ms›z
olarak düflünüldü¤ü sürece, yerel bas›n›n s›k›nt›lar›-

na çare bulmak olanaks›zd›r. Çünkü, ba¤›ms›z bir
medyan›n ihtiyac› olan araçlar›n temini, bu alanlar-
daki yozlaflm›fl siyaset tarzlar› sürdürüldükçe ola-
nakl› de¤ildir ya da çok zordur... Hayal görmenin de
âlemi yok... 

Yerel medyan›n bu olumsuz etkilerden uzak tu-
tulmas› ve görevini lay›k›yla yerine getirebilmesi için
hem ona ihtiyaç duydu¤u deste¤i ve olanaklar› sa¤-
lamaya çal›flmam›z hem de ülkemizin genel politika-
lar›n›n topyekûn do¤ru bir rotaya girmesi için müca-
dele etmemiz gerekiyor.

Benim anlay›fl›m budur. Teflekkür ediyorum...
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1959'da ‹stanbul'da dünyaya gelen Do¤an Sönmez,
ilk, orta ve lise ö¤renimini ‹stanbul'da gördü. Kamu
Yönetimi 1. s›n›ftan terk olan Sönmez, 1975 y›l›nda
ailesiyle birlikte Almanya'ya gitti. Almanya'da befl y›l
iflçi olarak çal›flt›ktan sonra 1980 y›l›nda dönerek
askerlik görevini yapt›. 1982 y›l›nda Boru Teknikeri ve
teknik ressam olarak çal›flmaya bafllad›ktan sonra
s›ras›yla ikifler y›l Suudi Arabistan ve ‹talya'da görev
yapan Sönmez, 1991 y›l›na kadar Türkiye'de say›l›
birçok hidroelektrik santrali, baraj ve rafinerilerin
projelerinde ve yap›m aflamalar›nda görev ald›. 1991
y›l›ndan itibaren iki y›l aktif pazarlama iflinde Halkla
‹liflkiler ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 1993
y›l›nda yerel radyolar›n gündemde olmas› dolay›s›yla
kendi için adeta biçilmifl kaftan olan, zor, meflakkatli
ancak bir o kadar da sevdi¤i mesle¤e girifl yapt›.
Manavgat Venüs Radyo'nun kurucusu olan Sönmez,
Hürriyet ve Akflam gazeteleri, Anadolu Ajans› ve ‹hlas
Haber Ajans› Manavgat muhabirli¤ini yürüttü.
Manavgat Venüs Radyo Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
yan› s›ra halen DHA Manavgat muhabirli¤ini sürdüren
Sönmez, 2002 y›l›nda Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i
Akdeniz Baflar› Ödülü ald›. Proje aflamas›ndan bu
yana B‹A taraf›ndan düzenlenen tüm toplant›larda yer
alan Sönmez evli ve dört çocuk babas›. Koyu bir
Fenerbahçe taraftar› olan Sönmez, Almanca ve az
derecede ‹ngilizce biliyor.



Risk alanlar›

Yerel medya emekçilerinin bulunduklar› merkezler-
de habere çabuk ulaflabilmeleri, haber a¤lar› ve is-
tihbarat› güçlendirmekle birlikte bu durum birçok
yaflamsal riski de beraberinde getirmektedir. Yerel
gazeteciler genellikle bölgelerinde bilinen, tan›nan
ve say›lan insanlar olduklar› için baz› iktidar odakla-
r›n›n onlar üzerinde bask› kurmaya çal›flmalar› kaç›-
n›lmazlaflmaktad›r. Yerelden ulusala giden çember
içinde yerel gazetecinin yüzleflti¤i riskler de en üst
düzeye ç›kt›¤›ndan, güvenli¤ini sa¤lamak bak›m›n-
dan yerel gazetecinin her zaman ve her aç›dan güçlü
k›l›nmas› gerekmektedir. 

Mali destek kadar e¤itim de önemli

Yerel medya gazetesi, televizyonu ve radyosuyla
ekonomik özgürlü¤e sahip olmas› gereken çok
önemli bir iletiflim ortam› oluflturmaktad›r. Kamu-
oyunun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi ad›na, ye-
rel medya da ulusal medyan›n yararland›¤› ilan ve
reklam kaynaklar›ndan yararland›r›lmal›d›r. Kamu
kurum ve kurulufllar›n›n her türlü reklamlar›yla bir-

likte özellikle resmi ilanlardan yararland›rma konu-
sunda adaletli bir yaklafl›m, ulusallara oldu¤u gibi
yerel medyaya da yans›t›lmal›d›r.

Ülkenin gelece¤inin ayd›nl›k olmas›nda en etkili
araçlardan biri yerel medyad›r. Yerel medya aç›s›n-
dan bir di¤er önemli konu da e¤itimdir. Ancak yerel
medya üzerine düfleni fazlas›yla yerine getirmesine
ra¤men bugüne de¤in e¤itim konusunda devletten
hiçbir katk› görmemifltir. Buna karfl›n kendini ve çal›-
flanlar›n›, çok zor imkân ve flartlarda yetifltirmeye
gayret etmektedir. Devletin yapamad›¤›n› on y›l› afl-
k›n zamand›r Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A) fazlas›yla
yapm›fl, yerel gazete, televizyon ve radyolara spiker-
lik kurslar›ndan tutun, habercilik, hukuk deste¤i, in-
san haklar›, kad›n haklar› ve çocuk haklar› gibi çok
önemli konularda e¤itimler vererek ufkunu ve bilgi-
sini gelifltirmifltir. E¤itim, hukuksal ve mali destek
konular›nda eksiklikleri tamamlayacak çal›flmalar›n
bir an önce bafllat›lmas› gerekmektedir. Çünkü daha
ö¤renecek çok fleyimiz, yapacak çok haberimiz var.
Yerel medya olarak sessiz ç›¤l›klar›m›z› duyman›z ve
elimizden tutman›z umuduyla hepinize sevgi ve say-
g›lar›m› sunuyorum.

¤unu tespit edemeden yereldeki gazeteci haberin
kayna¤›na ulaflm›flt›r. Bu baflar›n›n yerelden ulusala
do¤ru tafl›nmas› gerekir. Aksi halde yerel gazeteciyi,
sadece kendisine ifl düfltü¤ü zaman aranacak biri
olarak gören bir anlay›fl geliflir ki bu yaklafl›m› be-
nimseyen ulusal medya, her zaman kaybetmeye
mahkûmdur.

fielaledeki patlama olay›

Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Manavgat fie-
lalesi'nde geçti¤imiz aylarda meydana gelen patla-
madan sonra, ulusal medya bunun bir tüp patlamas›
oldu¤u haberini geçmeye bafllam›flt›. Manavgat'taki
yerel gazeteciler ise söz konusu olay›n bir bombala-
ma vakas› oldu¤unu çok daha önce tespit etmifller-
di. Bununla birlikte, turizm ve ülke ekonomisi düflü-
nülerek bu olay kamuoyuna yans›t›lmam›flt›.

S›rtköy kad›nlar›n›n isyan›

Yerel medyan›n önemi hiçbir zaman yads›namaz.
Ancak ben yine kendi bölgemden aktaraca¤›m bir
haberle, yerel medyan›n öneminin daha çok anlafl›l-
mas›na katk›da bulunmak istiyorum. Tüm gazeteler-
de "flalvar davas›" olarak yer alan ve ulusal televiz-
yonlar›n özel programlar›na bile konu olan Manav-
gat'a ba¤l› S›rtköy kad›nlar›n›n eyleminden söz ede-
ce¤im. Bu da yine bir yerel gazetecilik baflar›s›d›r.
Yerel haberlerin nas›l ulusal ölçe¤e tafl›nd›¤›n›, hat-
ta kimi zaman bunu da afl›p dünya gündemine yer-
leflti¤ini ve konunun baflka yerelliklere bir deneyim
örne¤i sundu¤unu çok iyi anlatan bir örnek: 

Kolombiyal› kad›nlar, S›rtköylü kad›nlar›
örnek ald›

Silahlanmaya ve aile içi fliddete karfl› "erkeklerle
cinsel iliflkiye girmeme" eylemi bafllatan Kolombi-
yal› kad›nlar, bu düflünceyi Türk kad›nlar›ndan ald›k-
lar›n› söylediler. Befl y›l önce Manavgat S›rtköy'de,
köye su getiremedikleri için, kad›nlar›n erkeklere
karfl› gerçeklefltirdi¤i "yata¤a almama" eylemi, Gü-
ney Amerika'n›n yoksul ülkesi Kolombiya'da yafla-

yan kad›nlara da ilham kayna¤› oldu. Silahlar› b›rak-
mad›klar› ve aile içi fliddete son vermedikleri sürece
erkeklerle "seks yapmama" karar› alan Kolombiyal›
kad›nlar, "ilham kayna¤›m›z Türk kad›n› oldu" dedi-
ler. Kolombiya'da yay›mlanan Cambio dergisine ko-
nuflan eylemci kad›nlar, "Türk kad›n› nas›l erkekle-
riyle yatmayarak köye su getirmeyi baflard›ysa, biz
de erkeklerimizle yatmayarak hem ülkedeki, hem de
aile içindeki fliddeti sona erdirece¤iz" dediler. 

Cambio dergisinde "Kad›nlar›n fiiddete Karfl›
Seks Grevi" bafll›kl› haberde, Kolombiyal› kad›nlar›n
baflkent Bogota'n›n kenar mahallelerinde bafllatt›k-
lar› eylemin sonuç vermeye bafllad›¤› ve grevin tüm
ülkeye dalga dalga yay›ld›¤› belirtildi. Bu  yerel gaze-
tecinin hakl› baflar›s›d›r.

Yerel çember büyüdükçe ulusal›n baflar›s› artar

Yerelden ulusala do¤ru geniflleyen çember her ge-
niflledi¤inde yeni bir yerel gazeteciyi daha içine ala-
rak genifller. Böylelikle çember büyümeye bafllar.
Yerelden ulusallar›n merkezlerine düflen haberler
ulusal medyan›n baflar›s›nda bu yüzden çok önemli
bir rol oynar. Ulusal gazete, televizyon ve radyolar›n
haber programlar›nda yerel a¤›rl›kl› haber ne kadar
çok olursa o yay›n kuruluflu kapsay›c›l›¤›n› ve baflar›-
s›n› o kadar yükseltmifl demektir. Zira okur ve izleyi-
ci genel haberleri her medya yay›n organ›ndan izle-
yebilme flans›na sahiptir. Ama unutulmamal›d›r ki,
gerek televizyon izleyicisi ve gazete okuru gerekse
radyo dinleyicisi öncelikle kendi yöreleriyle ilgili
olan haber ve programlara yönelme e¤ilimindedir.

Ulusal›n bafl ustas› yerel gazetecidir

Konuya bu aç›dan bakt›¤›m›zda daha net görebiliriz
ki, yerel gazeteci asl›nda ulusal mutfa¤›n baflaflç›s›-
d›r. Ancak bu aflç›n›n ba¤›ms›z ve rahat çal›flabilmesi
için de ba¤l› bulundu¤u kurulufl, ona gerek teçhizat
ve mali yönden gerekse e¤itim aç›s›ndan destek ol-
mal›d›r. Yerel gazeteci de verilen bu destek karfl›s›n-
da kendisini daha de¤erli addedecek ve bilinçlen-
menin yan› s›ra istihbarat çal›flmalar›na daha çok za-
man ve mali güç ay›rabileciktir.
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tart›flmalar› gündemin önemli konular› aras›na girdi.
Anadilde yay›n tart›flmalar› bas›na hep Kürtçe yay›n
ve e¤itim fleklinde yans›d›. Bir yandan Kürt Soru-
nu'ndaki de¤iflim ve dönüflüm yafland›, di¤er yan-
dan AB süreciyle birlikte Türkiye 2001 y›l›nda Anaya-
sa'da AB müktesebat›na uyum sa¤lamak için uyum
yasalar› haz›rlay›p bir dizi demokratikleflme paketini
kabul etti. Özellikle 2002 y›l›ndaki 6. ve 7. uyum pa-
ketlerinin kabulüyle birlikte Anayasa'n›n 26 ve 28'
inci maddelerinde de¤ifliklik yap›ld› ve Türk vatan-
dafllar›n›n günlük yaflamda kulland›klar› farkl› dil ve
lehçelerde yay›n yap›lmas› imkân› sa¤land›. 

Ancak yasa koyucunun bu iradesi RTÜK taraf›n-
dan ç›kar›lan ve 18 Aral›k 2002 tarihinde resmileflen
"Türk Vatandafllar›n›n Günlük Yaflamlar›nda Gele-
neksel Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil ve Lehçelerde
Yap›lacak Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Hakk›nda
Yönetmelik"le hiçe say›ld›, daralt›lm›fl yasan›n ver-
di¤i hak yönetmelikle geri al›nd›. Bu ilk yönetmelikte
TV'ler için günde 30, radyolar için günde 45 dakika
yay›n öngörüldü ve bu hak sadece TRT'ye verildi. Fa-
kat TRT aradan geçen bir y›ll›k süre zarf›nda kendi
yönetmeli¤inin farkl› dil ve lehçelerde yay›n yapma
yönünde engel oldu¤unu belirterek herhangi bir ya-
y›n yapmay›nca gözler tekrar RTÜK'e çevrildi. Yay›n-
c› kurulufllar›n ›srar› ve AB süreci nedeniyle yönet-
melikte sonradan baz› de¤ifliklikler yap›ld› ve 25
Ocak 2004 tarihinde resmileflen yeni yönetmelik ka-
bul edildi. Yönetmelik halen yürürlükte ve bütün ya-
y›nlar bu yönetmeli¤e uymak zorunda.

Mevcut yönetmelik neler getiriyor?

Yönetmeli¤in baflvuru k›s›mlar› bafll› bafl›na bir pro-
sedür yuma¤›. Yönetmelik incelendi¤inde, 5'inci
maddesinin 2'inci f›kras›nda belirtilen hükmün, "Bu
dil ve lehçelerde sadece yetiflkinler için haber, mü-
zik ve geleneksel kültürün tan›t›m›na yönelik yay›n-
lar yap›labilir" biçiminde oldu¤u görülür. Bu hüküm
izleyenleri kategorize etti¤i gibi, yay›nc›l›k ifllevlerini
daraltmakta ve izlenebilirli¤i düflürmektedir. Yine
programlar›n sadece yetiflkinlere yönelik yap›lmas›
esas›, çocuklar›n ilgiyle izleyebilecekleri film, çocuk
flark›lar› ve çizgi filmleri yay›n d›fl›nda tutmay› hedef-

liyor. Bu yaklafl›m yay›nc›l›k özgürlü¤üne ve yay›nc›-
l›kla ilgili evrensel standartlara aç›kça ayk›r›d›r.

Yine bu maddenin 3. f›kras›, "Bu dil ve lehçelerin
ö¤retilmesine yönelik yay›n yap›lamaz" hükmünü
içeriyor. Bu madde hem yay›ndan yararlanacaklara
hem de yay›n›n içeri¤ine iliflkin olarak kanunda ön-
görülmeyen s›n›rlamalar getiriyor. Bu düzenleme
Anayasa'n›n 13'üncü maddesine (hak ve özgürlükler
ancak kanunla s›n›rland›r›labilir) ayk›r› oldu¤undan
ve bu haktan yararlananlar bak›m›ndan bir ay›r›m
yapt›¤›ndan, Anayasa'n›n 10. maddesinde güvence
alt›na al›nm›fl olan "eflitlik ilkesi"ne de ayk›r›l›k
oluflturuyor. 

Maddenin 4'üncü f›kras›, "Kamu ve özel ulusal
yay›n lisans› sahibi radyo ve televizyon kurulufllar›,
bu dil ve lehçelerdeki yeniden iletim konusu yay›nla-
r› da dahil olmak üzere; radyo kurulufllar› günde 60
dakikay› aflmamak üzere haftada toplam befl saat,
televizyon kurulufllar› ise günde 45 dakikay› aflma-
mak üzere haftada toplam dört saat yay›n yapabilir-
ler" hükmünü içeriyor. Bu hüküm aç›kça yine Anaya-
sa'n›n 13'üncü maddesi ile ifade özgürlü¤ü ve ileti-
flim özgürlü¤ü ilkelerinin ihlaline yol açt›¤› gibi ya-
y›nc› kurulufllar aras›nda da ay›r›mc›l›¤› kurallaflt›r›-
yor. Düzenleme ifade özgürlü¤üne ayk›r›d›r; çünkü
ifade özgürlü¤ü, bireyin düflüncelerini serbestçe
aç›klamas›n› oldu¤u kadar haber, bilgi veya düflün-
celere serbestçe ulaflabilmeyi de içermektedir. Yine
iletiflim özgürlü¤üne ayk›r›d›r, çünkü öncelikle ha-
ber, bilgi ve düflünceleri özgürce yayma özgürlü¤ü-
nü ifade etmektedir. Düzenleme yay›nc›l›k tekni¤ine
de ayk›r›d›r. Çünkü hem yerel ve bölgesel yay›nc› ku-
rulufllar aç›kça d›fllanm›flt›r hem de yay›n süreleri k›-
s›tlanm›flt›r. 

Yine maddenin 5'inci f›kras›, "Bu dil ve lehçeler-
de yeniden iletim konusu yay›nlar dahil, televizyon
yay›n› yapan kurulufllar bu yay›nlar›n› içerik ve süre
aç›s›ndan bire bir olmak kayd›yla, Türkçe altyaz›yla
vermekle veya hemen akabinde Türkçe tercümesini
yay›nlamakla, radyo yay›n› yapan kurulufllar ise
program›n yay›nlanmas›n› takiben Türkçe tercüme-
sini yay›nlamakla yükümlüdürler" hükmünü içer-
mektedir. Bu madde her fleyden önce Kanun'da yer
almayan s›n›rlamalar getirdi¤inden dolay› Anayasa'
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Anadilde Yay›nc›l›k:
"Neden Bu Kadar Israr Ettik?"

Anadilde habercilik ve programc›l›k daha genifl bir
ifadeyle yay›nc›l›k, Türkiye'nin yak›n geçmifli ve
özellikle de Kürt Sorunu ile iliflkili bir konudur. Ko-
nunun daha iyi anlafl›lmas› için bu yak›n geçmiflin
önemli baz› dönemeçlerine de¤inmek gerekiyor.

1999 y›l› 15 fiubat'›nda PKK lideri Abdullah Öca-
lan Türkiye getirildi. Öcalan mahkemedeki savun-
malarda, Kürt Sorunu'nda stratejik baz› de¤ifliklikler
ve geliflmelere yönelik öneriler sundu. Ba¤›ms›z, ay-
r› bir devlet yerine üniter devlet yap›s›n›n s›n›rlar›
de¤iflmeden Kürt kökenli vatandafllar›n dil ve kültü-
rel haklar›n›n anayasal güvence alt›na al›nmas› ve
"anayasal yurttafll›k" tart›flmalar› gibi. Uzun y›llar
Kürt Sorunu'ndan kaynaklanan çat›flmal› bir ortam
yaflayan Türkiye, bu süreç ve öncesinde PKK'nin
1998 y›l›nda ilan etti¤i ve yaklafl›k 6 y›l süren atefl-
kesle birlikte görece bir normalleflme ve tart›flma sü-
recine girdi. Art›k bir zamanlar red ve inkâr edilen
Kürt, Kürtçe ve Kürtlerin temel baz› haklar› gibi olgu-
lar ve kavramlar Türkiye kamuoyunda daha aç›kça
tart›fl›lmaya bafllad›. Di¤er yandan da Türkiye 1999
y›l›nda Avrupa Birli¤i üyeli¤ine resmen aday oldu.
Bu iki önemli geliflmeyle birlikte, 2000 y›l› bafllar›n-
da Kürtlerin temel baz› haklar› tart›fl›lmaya bafllad›.
Radyo ve televizyonlarda yasalara ayk›r› olmayan
içerikte Kürtçe müzik ve kliplerin yay›nlanmas› ser-
best oldu. Ancak bu hakk›n kullan›lmas› karfl›s›nda
sürekli zorluklar ç›kar›ld›. Baflta bizim radyo ve tele-
vizyonumuz olmak üzere Kürtçe müzik yay›n› yapan
yay›nc› kurulufllar hakk›nda davalar aç›ld›, yay›n
durdurma cezalar› verildi. 

2001 y›l› bafllar›nda binlerce üniversite ö¤renci-
sinin bafllatt›¤› Anadilde E¤itim Kampanyas› ile bir-
likte art›k Türkiye'de Kürtçe e¤itim ve Kürtçe yay›n
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1974'te Tunceli'de do¤du. Tunceli Cumhuriyet Lisesi
(1992) ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi Elektronik
Haberleflme Mühendisli¤i mezunu (2000). Ö¤rencilik
y›llar›nda bir yandan mühendislik okurken bir yandan
da çeflitli bas›n yay›n organlar›nda çal›flt›. S›ras›yla
Ülkede Gündem gazetesi Ekonomi Muhabirli¤i (1997),
Özgür Bak›fl gazetesi Ekonomi Editörlü¤ü (1999),
2000'de Yeni Gündem Ekonomi Editörlü¤ü ve Bilgi
‹fllem Müdürlü¤ü (2000), Dicle Haber Ajans› Haber
Editörlü¤ü ve Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü (2002),
Diyarbak›r Gün gazetesi Genel Yay›n Yönetmenli¤i ve
köfle yazarl›¤› (2003-2004) yapt›. 2002 y›l›ndan bu
yana da Diyarbak›r Gün Radyo ve TV'nin Genel Yay›n
Yönetmenli¤i'ni yapmakta. 



belgesel ve kliplerden oluflan sembolik bir yay›nd›.
Örne¤in bu yay›nlar› Kürtçenin Kurmançi lehçesinde
izlemek isteyen biri bir hafta beklemek zorunda kal›-
yordu.

12 A¤ustos 2005 tarihinde Baflbakan Recep Tay-
yip Erdo¤an'›n Diyarbak›r'a gelip Kürt Sorunu konu-
sunda baz› önemli sözler söylemesiyle birlikte RTÜK,
ilk defa Gün TV'nin yay›n›na resmi olarak cevap verip
baflvurunun Yönetmelik muhtevas›ndan de¤erlendi-
rilmek üzere Üst Kurula sunuldu¤unu bildirdi. Bu ta-
rihten sonraki 7 ay ise trajikomik ifllemlerle geçti.
RTÜK sürekli evraklarda eksikliklerin bulundu¤unu
ileri sürerek, baflvuruya olumlu yan›t vermedi. Biz de
Gün TV olarak, ilk baflvurumuzdaki bütün evraklar›
yeniden yeniden sunarak RTÜK'ten bir cevap almak
istiyorduk. Konu yine ‹lerleme Raporlar›na yans›d›.
Bu arada geçen süre zarf›nda 12 yerel yay›nc› kuru-
lufl baflvurmas›na ra¤men iki y›ll›k bir süre sonunda
sadece 4 yerel kurulufl kalm›flt›. Kimisi flartlar› yeri-
ne getiremedi, kimisi de taahhütnamede öngörülen
flartlar› a¤›r buldu¤u için vazgeçti. 

Kürtçe yay›n için geri say›m bafllad›. Kürtçe yay›n
için 2 y›l önce baflvuran Diyarbak›r'daki Gün Radyo-
TV, Söz TV ve fianl›urfa Medya FM yöneticileri 17
Mart 2006 tarihinde RTÜK'e gelerek taahhütname
imzalad›lar. RTÜK yerel ve bölgesel kanallar›n mart
ay› içerisinde yerel dil ve lehçelerde yay›na bafllama-
s›n› öngördü¤ünü bildirdi. Nihayet 23 Mart 2006 ta-
rihinde yani ilk baflvurunun üzerinden tam iki y›ll›k
bir süre geçmesinin ard›ndan Türkiye'de ilk kez Di-
yarbak›r'dan Gün TV, Söz TV ve Urfa'dan Medya FM

RTÜK'ten ald›klar› izin do¤rultusunda k›s›tl› Kürtçe
yay›na bafllad›lar.

Kürtçe k›s›tl› yay›n her ilkte oldu¤u gibi büyük
bir ilgi gördü. Yerel, ulusal ve uluslararas› yay›n ku-
rulufllar› bu duruma genifl yer verdi. Özellikle uzun
y›llar kendi dilinde haber, herhangi bir program izle-
yemeyen bölge halk› geliflmeleri olumlu de¤erlendi-
riyor ve devam›n›n gelmesini istiyordu. Diyarbak›r ve
bölgenin tarihi, kültürel ve sanatsal dokusuna iliflkin
yapt›¤›m›z Dergûfla Çandê program›n› hayata geçi-
rirken halk›n bu taleplerine ve beklentilerine cevap
vermek ve ilgiyi ayakta tutmak gerekiyordu. K›s›tl›
yay›n s›ras›nda yapt›¤›m›z haber ve röportajlarda

da, ki bunlar ulusal bas›na da yans›d›, bölge halk› bu
yay›nlardaki k›s›tlamalar›n kalkmas›n› ve özgürce
kendi dillerinde yay›n istediklerini belirtiyordu. Böl-
ge halk›n›n yüzde 80'i kendi anadilleri olan Kürtçede
yap›lan yay›nlar için, "Olumlu ama k›s›tl›, gerisinin
gelmesi gerekiyor," cevaplar›n› veriyordu. Biz flu an-
da bu beklentiye cevap olmak için mevcut program›-
m›z› içerik olarak dinamik ve güncel k›lmakla u¤rafl›-
yoruz. Özellikle Kürtçe yapt›¤›m›z müzik programla-
r›nda gelen istek ve telefonlardan biliyoruz ki bölge
halk› kendi dilleri olan Kürtçe yay›nlara ciddi bir ilgi
gösteriyor. Ama elimizi kolumuzu oldukça ciddi bir
biçimde ba¤layan yönetmelikle bu beklentileri kar-
fl›lamam›z çok zor. 

Yaflanan s›k›nt›lar için çözüm önerileri

Biz genel olarak en bafltan beri bu yönetmeli¤in de-
¤ifltirilmesi gerekti¤ini savunuyoruz. Çünkü yönet-
melik muhtevas› gere¤i daha baflvuru aflamas›nda
bafllayan k›s›tlamalar›n yan›nda, süre ve içerik bak›-
m›ndan da k›s›tlamalarla dolu. Yönetmelik bu haliy-
le kald›kça bu konudaki s›k›nt›lar›n afl›lmas› müm-
kün de¤il.

Ayr›ca flu anda yay›nlardaki çeviri flart›yla ciddi
bir s›k›nt› içindeyiz. Bu konuda RTÜK Üst Kurul Ma-
kam›'na 16 Haziran 2006 tarihinde resmi bir baflvuru
yaparak yönetmeli¤in 5. maddesi nedeniyle yaflad›-
¤›m›z zorluklara dikkat çektik. Baflvuruda Kürtçenin
Kurmançi lehçesinde haftada 2 kez 45'er dakika sü-
reyle yay›nlanan Dergûfla Çandê (Kültür Befli¤i) adl›
program için Türkçe altyaz› yazma zorunlulu¤unun
zaman ve efor kayb›na neden oldu¤unu belirterek,
"Bütün Kürtçe konuflmalar›n edit edilmesi, hepsinin
bire bir Türkçeye çevrilmesi ve montajda bire bir
denk gelmek üzere altyaz›lar›n yaz›lmas› zaman ve
efor olarak 2 ila 3 günümüze mal olmaktad›r" dedik.
Tercüme ve altyaz› zorunlulu¤u nedeniyle güçlü bir
yay›nc›l›k yerine, çeviri ve montajla yo¤un bir zaman
kayb›n›n yafland›¤›na vurgu yapt›k. Baflvurumuzda
öneri olarak da "RTÜK'ün bire bir denetiminde olan
normal yay›nlar›m›z gibi mevcut farkl› dil ve lehçe-
lerde yay›nlar›m›z›n da çeviriye maruz b›rak›lmadan
RTÜK'ün dil bilen personelince izlenmesi ve denet-

ya ayk›r›d›r. Ayr›ca yay›nc›l›¤› canl› yay›ndan uzak-
laflt›rarak altyaz›lar ve çevirilerle zorlaflt›rmay›, ya-
y›n dinamizmini ve izlenme oran›n› düflürmeyi amaç-
lamaktad›r. 

Yönetmeli¤in "Baflvuru" kenar bafll›¤›nda dü-
zenlenen 6'›nc› maddesinde var olan hükümler,

"a) Kamu ve özel radyo ve televizyon kurulufllar›
yay›n yapmak istedikleri, dil ve/veya lehçeyi, bu dil
ve lehçede yay›nlanacak program türlerini, bu prog-
ramlar›n günlük yay›n ak›fl› içindeki yerleflimini, ay-
l›k ve y›ll›k yay›n planlar›n› belirleyen, kuruluflun yö-
netim kurulu karar›,

b) Münhas›ran bu yay›nlarla ilgili denetleme ku-
rulu, sorumlu müdür, haber biriminde çal›flanlar ve
spikerlerin 3984 say›l› Kanun ve Yönetmeliklerde
aran›lan vas›flar› tafl›d›klar›na dair belge,

c) Taahhütnamenin kuruluflun tüzel kiflili¤ini
temsile yetkili kifli taraf›ndan noter huzurunda imza-
lanm›fl örne¤i ile, Üst Kurula baflvururlar" deniyor.
Üst kurula sunulmas› zorunlulu¤u yay›nc›l›k hakk›n›
bloke etmektedir. Bir program›n bir y›l öncesinden
yay›n ak›fl›na yerlefltirilmesi gibi bir anlay›fl, yay›nc›-
l›k hakk›n› büsbütün ortadan kald›rmakta ve yay›nc›-
l›k faaliyetlerini güncellikten koparmaktad›r. 

Yine Yönetmeli¤in "Çeflitli Hükümler" adl› k›s-
m›nda, "Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda
geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçele-
rin izleyici-dinleyici profili belirleninceye kadar bu
dil ve lehçelerdeki yay›n sadece kamu ve özel ulusal
yay›n kurulufllar› taraf›ndan yap›l›r" ibaresi yer al-
maktad›r. Düzenleme yerel ve bölgesel yay›nc› kuru-
lufllar› d›fllam›fl ve yok saym›flt›r. Bu yay›nlara iliflkin
izleyici ve dinleyici profilinin belirlenmesi koflulunun
geçici bir maddeyle öngörülmüfl olmas›, yönetmeli-
¤in baz› kayg› ve endiflelerin gölgesi alt›nda haz›r-
land›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu madde Anaya-
sa'n›n 2'inci maddesindeki hukuk devleti, demokra-
tik devlet ve sosyal devlet ilkelerine aç›kça ayk›r›d›r. 

Yay›n baflvurular› ve yönetmeli¤e karfl›
neler yap›ld›?

Diyarbak›r'da yerel yay›n yapan Gün-TV olarak Ocak
2004 tarihli ve 25357 say›l› Resmi Gazete'de yay›m-

lanan, "Türk Vatandafllar›n›n Günlük Yaflamlar›nda
Geleneksel Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil ve Lehçe-
lerde Yap›lacak Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Hak-
k›nda Yönetmelik"in, "Türk vatandafllar›n›n günlük
yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl›
dil ve lehçelerin izleyici-dinleyici profili belirlenince-
ye kadar bu dil ve lehçelerdeki yay›n sadece kamu
ve özel ulusal yay›n kurulufllar› taraf›ndan yap›l›r"
ibaresinden yola ç›karak Kürtçenin/Kurmançi lehçe-
sinde hafta içi sal› ve perflembe günleri akflam saat
21:00'de 45'er dakikal›k Dergûfla Çandê (Kültür Be-
fli¤i) adl› bir kültür-sanat program› yapmak amac›yla
RTÜK'e baflvurduk.

Yine yönetmeli¤in 4, 5 ve 6. maddeleri ile geçici
1. maddesindeki düzenlemelerin, 3984 say›l› Radyo
ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Ka-
nun ile Anayasa'n›n 2, 7, 10, 13, 124 ve 133. maddele-
rine ayk›r› oldu¤u için iptali istemiyle Dan›fltay'a
baflvurduk. Yönetmelik maddeleri aç›kça hukuka ay-
k›r› oldu¤undan ve ileride telafisi güç ve imkâns›z
zararlar do¤uraca¤›ndan yürütmenin durdurulmas›-
n› talep ettik. 31 Ocak 2006 tarihinde Dan›fltay 10.
Dairesi iptal davam›za ret karar›n› verdi. Dava henüz
temyiz aflamas›nda.

Türkiye'deki bu resmi ilk baflvuruyla birlikte ta-
m› tam›na iki y›la mal olan uzun soluklu bir hukuk
mücadelesi bafllad›. Tam bir y›l boyunca RTÜK, Gün
TV'nin baflvurusuna hiçbir flekilde resmi yan›t ver-
medi. Sadece sözlü yapt›¤›m›z baflvurulara, "Baflvu-
runuz elimizde ve Üst Kurul taraf›ndan de¤erlendiri-
lecektir" fleklinde yan›t verdi. 

RTÜK'ün konuya iliflkin tavr› AB ilerleme raporla-
r›nda da elefltirildi. Bunun üzerine Türkiye müzakere
tarihi alabilmek için müzakere bafll›klar› aras›nda
yer alan bu konu hakk›nda baz› göstermelik ad›mlar
da att›. Türkiye'de ilk defa 7 Haziran 2004 tarihinde
TRT 3'te farkl› dil ve lehçelerde sembolik bir yay›n
bafllad›. TRT 3 ve Radyo 1'de saat 10:30'da Boflnakça
ilk yay›n yap›ld›. Yay›nlar pazartesi Boflnakça, Sal›
Arapça, çarflamba Kurmançi, perflembe Çerkezce ve
cuma günü ise Zazaca olmak üzere 30 dakikal›k ya-
y›nlard›. Yine yay›nlar›n TRT 3'te ve sabah saatlerin-
de olmas› ise izlenebilirli¤i azaltan etkenlerdi. ‹çerik
olarak da bir hafta önceki bayat haberler, k›sa bir
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NAD‹YE GÜRBÜZ 

Metropolde Yerel Radyoculuk:
Hangi Yerellik?

‹zmir Demokrat Radyo

Sevgili dostlar, bugün burada, yerel bir radyonun
tüm imkâns›zl›klara ra¤men yay›n yapt›¤› ilde, nas›l
en çok dinlenen radyo haline geldi¤ini, hangi süreç-
lerden geçti¤ini sizlerle paylaflmak istiyorum. De-
mokrat Radyo, ‹zmir'de 107.3 frekans›ndan on dört
y›ld›r alternatif bir radyo yay›n› yap›yor. Birçok rad-
yonun daha fazla dinlenmek için popüler müzikler-
den oluflan yay›nc›l›¤›ndan farkl› bir yay›nc›l›k yap›-
yoruz. Müzik kutusu olmayan radyomuz, haberleri,
haber yorum programlar›, bilgi ve kültür programla-
r›yla ‹zmir'in en fazla dinlenen yerel radyosudur. Bu
iddiay› soyut verilere dayand›rm›yoruz. Tamamen
somut veriler ‹zmir'de yay›n yapan radyomuzun en
çok dinlenen yerel radyo oldu¤unu gösteriyor. 

Geçti¤imiz a¤ustos ay›nda Türkiye Radyo Tele-
vizyon Kurumu (TRT) Ege Bölgesi'nde bulunan üni-
versitelere bir araflt›rma yapt›rarak, Ege Bölgesi'nde
en çok dinlenen radyolar› tespit etmeye çal›flt›. Yap›-
lan kamuoyu araflt›rmas›nda radyomuz Demokrat
Radyo, tüm Ege Bölgesi'nde en çok dinlenen beflinci
radyo oldu. Araflt›rma sonucuna göre, ‹zmir'de de en
çok dinlenen yerel radyo konumunday›z. Bu sonucu
aktararak kendimizi övmek de¤il amac›m›z. Bu so-
nuçlar flunu göstermifltir ki, yerel radyolara müzik
kutusundan öte anlam yükleyen bir yay›nc›l›k anla-
y›fl› halk taraf›ndan takdir ediliyor ve sahipleniliyor.
Sesini radyomuza tafl›d›¤›m›z kesimlerin Demokrat
Radyo'yu sahiplendi¤ini gösteriyor, bu sonuç. Üste-
lik bu sonuç yaflad›¤›m›z hukuki, mali, teknik ve ya-
y›nc› kadrosu sorunlar›na ra¤men sa¤lanm›fl büyük
bir baflar›d›r. Bu sonuç ayn› zamanda, radyomuza
biçti¤imiz, gerçe¤in bilgisine ulaflman›n arac› olma
misyonunun ne kadar do¤ru oldu¤unu da gösteri-

lenmesinin daha sa¤l›kl› olaca¤›n› düflünüyor ve bu
maddedeki süre ve çeviri zorunlulu¤unun de¤ifltiril-
mesini talep ediyoruz" dedik. Baflvurumuzu de¤er-
lendiren RTÜK bir ay sonra verdi¤i cevapta, Gün Rad-
yo ve TV'nin söz konusu yönetmeli¤in 5. maddesin-
deki de¤ifliklik talebini reddetti. RTÜK Hukuk Müfla-
virli¤i, söz konusu yönetmelik çerçevesinde yay›n
yapma zorunlulu¤unun bulundu¤unu, aksi halde
3984 say›l› kanunun 33. maddesinin 1. f›kras›n›n ih-
lal edilece¤ini bildirdi.

Türkiye'nin durumu

Diyarbak›r Gün Radyo TV olarak oldukça k›s›tl› ve kü-
çük olan bir yay›nc›l›kta neden bu kadar ›srar ettik?
"Bu, tamamen göstermelik bir ad›m; yapm›yoruz"
diyebilirdik. Yapmad›k. Çünkü küçük bir ad›m bile
demokratikleflme sürecine, önyarg›lar›n k›r›lmas›na
önemli katk› sunar diye düflündük. Kurulufl olarak
konuya sadece yay›nc›l›k aç›s›ndan bakmad›k. Ko-
nunun Kürt Sorunu ile yak›n iliflkisini düflündü¤ü-
müzde bir zamanlar ret ve inkâr edilen bir dilde ya-
y›n yap›labilece¤ini göstermek gerekiyordu. Ayr›ca
yine Kürt Sorunu etraf›nda "terör" ve "güvenlik" an-
lay›fl›yla örülen ciddi bir önyarg› ve bölünme fobisi
vard›. Yay›nlar›m›z›n bu önyarg›n›n k›r›lmas›na yol
açaca¤›n› düflündük. Asl›nda bu anlamda baflar›l› ol-
du¤umuzu düflünüyorum. Art›k ortada küçük de ol-

sa somut bir yay›n var ve flimdi art›k bu yay›nlar›n
nas›l gelifltirebilece¤i tart›fl›l›yor. Sorun Kürtçe üze-
rinden yürütülen tart›flmalardan ç›km›fl, bu dilin var-
l›¤› ve yay›n yap›labilece¤i Türkiye kamuoyu taraf›n-
dan anlafl›lm›fl ve art›k yay›n›n kapsam› ve içeri¤ine
yönelik tart›flmalara girmifl bulunuyoruz. 

Tabii Türkiye'nin durumu dünya üzerindeki bafl-
ka örneklerle k›yasland›¤›nda oldukça geride. fiu
anda uydu üzerinde tamamen Kürtçe ve lehçelerin-
de yay›n yapan 10'a yak›n uydu televizyonu var (Roj
TV, Mezopotamya TV, MMC, Kurdistan TV, Kürsat TV,
Zagros TV, Botan TV, Rojhilat TV, Herem TV).

Türkiye'nin bu aflamada atmas› gereken en
önemli ad›m Yönetmeli¤i de¤ifltirerek, içerik ve süre
çerçevesindeki mevcut k›s›tlamalar› ortadan kald›r-
makt›r. Medya-siyaset-sanayi iliflkisi düzleminde
olay› büyük oranda reklam gelirleri çerçevesinde dü-
flünen ulusal yay›n kurulufllar›n›n bu konuda hiçbir
ad›m atmamas› nedeniyle, kâr amac› gütmeyen ka-
mu yay›nc›s› TRT taraf›ndan bu yay›nlar›n daha izle-
nebilir bir saate ve daha genifl bir zaman dilimine ta-
fl›nmas› gerekiyor. Bunlardan da önemlisi, Türkiye
Kürt Sorunu'nun demokratik ve bar›flç›l çözümü ko-
nusunda ad›m att›¤›, yurtd›fl›nda yay›n yapan birçok
TV'nin Türkiye'de de yay›n yapabilecekleri yasal dü-
zenlemeleri gerçeklefltirdi¤i takdirde daha demok-
ratik, ço¤ulcu ve çokkültürlü bir yay›nc›l›k için de ze-
min sa¤lanm›fl olacakt›r. 
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1974 y›l›nda Almanya'da do¤du. E¤itimini
‹stanbul'daki çeflitli okullarda tamamlad›; lise
mezunu. 1997 y›l›ndan bu yana gazetecilik yap›yor;
haftal›k ve günlük ulusal gazetelerde muhabir ve
haber müdürü olarak çal›flt›. 2004 y›l›ndan itibaren
yerel radyolarda haber müdürlü¤ü, programc›l›k,
haber spikerli¤i ve yöneticilik yapt›. Yaklafl›k iki y›ld›r
‹zmir'de yay›n yapmakta olan Demokrat Radyo'da,
Genel Yay›n Koordinatörlü¤ü görevini sürdürüyor. 



yer verip vermedi¤imizi sordu. Yer verdi¤imizi söyle-
yince, ajans yetkilisi reklam veren firman›n bu konu-
da çok hassas oldu¤unu ve ne yaz›k ki reklam› geri
çektiklerini ifade etti. Bu örnek bile sizlere mali bas-
k›n›n boyutlar› hakk›nda fikir verebilir diye düflünü-
yorum. RTÜK'e ödedi¤imiz ve neredeyse ulusal med-
yayla ayn› olan frekans tahsis ücretlerini ve üst kurul
paylar›n› da bunlara eklemek gerekiyor.

Bütün bunlara ra¤men on dört y›ld›r alternatif
yay›nc›l›k yap›yoruz ve dimdik ayaktay›z. Müzik ku-
tusu olmaktan çok, bilgi veren, ayd›nlatan, alternatif
bir bak›fl aç›s› sunan yay›nlar yap›yoruz. Magazinle
ve kendi hayat›yla iliflkisi olmayan haber ve prog-
ramlarla kuflat›lm›fl bireyi, bu kuflatmadan ç›karma-
ya ve kendi sorunlar›yla ilgilenmeye yöneltiyoruz.
Müzikten mizaha, hukuktan sa¤l›¤a, çevreden spora
kadar her konuda baflka radyo ve televizyonlardan
duyamayaca¤›, göremeyece¤i bir alternatif sunuyo-
ruz. Sermaye gruplar›n›n tekeli alt›ndaki ulusal ve
yerel medyan›n görmediklerini görüyoruz. Tekelci
medyan›n görmek istemediklerini görürken, onlar›n
gördüklerini ise baflka bir gözle bakarak sunuyoruz.

Kendi bünyemizde oluflturdu¤umuz bir haber
merkezimiz var. Bu merkezle öncelikle yerel sorun-
lara hâkim olmaya çal›fl›yoruz. ‹letiflim halinde oldu-
¤umuz radyo, televizyon, haber ajanslar› ve internet
üzerinden ulaflt›¤›m›z ajanslardan yararlanarak ülke
ve dünya haberlerini hak habercili¤i çerçevesinde
dinleyicilerimize aktar›yoruz. Muhabirlerimiz yerel
geliflmeleri yerinde canl› ba¤lant›yla dinleyicilerimi-
ze aktar›yor. ‹stedi¤imiz düzeyde olmasa bile dinle-
yicilerimiz mahallesindeki, semtindeki bir geliflmeyi
bize aktararak do¤al muhabirli¤imizi yap›yor. Yerel
bile olsa hem yerelden hem de d›fl›ndan uzmanlarla
konuyu incelemeye çal›fl›yoruz. Geliflen teknik ola-
naklardan gücümüz oran›nda yararlanarak, haberle-
rimizi ve di¤er programlar›m›z› daha fazla çeflitlendi-
riyoruz. ‹zmir'deki ezilen kesim ve entelektüel kesim
gerçek bilgiye ve gerçek habere ulaflma kayna¤› ola-
rak bizi görüyor/gösteriyor. "En ‹yi Müzik, En Gerçek
ve En H›zl› Haber" slogan›m›zla günden güne daha
fazla dinleyici kitlesine ulafl›yoruz.

Yerel medya, Sevda Alankufl'un da söyledi¤i gi-
bi, "... günümüzün küresel ak›flkanl›¤› içerisinde yer

ve zaman duygusu altüst olan bireyler/topluluklar
için s›¤›n›labilecek, dayan›flma duygusuyla ortak ey-
lemlilik içerisine girilebilecek, hâkim olanlar karfl›-
s›nda direnebilecek bir 'yer' sunmal›". Bu bireyin ya
da kitlenin mikrofonu, kalemi, kürsüsü olmal›d›r. Bir
fleyleri de¤ifltirebildi¤ini, müdahale edebildi¤ini his-
settirmelidir yerel medya kurulufllar›. Bu konuda bir
prati¤imizi sizinle paylaflmak istiyorum. Hepiniz as-
bestli Otopan gemisini hat›rl›yorsunuzdur. Hollan-
da'da sökümüne izin verilmeyip Türkiye'ye davet
edilen ve söküm için ‹zmir/Alia¤a Liman›'na gelen
gemiyi. Otopan'› Hollanda'dan yola ç›kt›¤› günden
beri yak›n takibe alm›flt›k ve ülke karasular›na girer
girmez nas›l gündem yarataca¤›m›z› planlam›flt›k.
Bu planda ‹zmir'deki çevre dernekleri ve Green-
peace'le iflbirli¤i de vard›. Asbestli gemi ‹zmir aç›kla-
r›na geldi¤inde haberlerimize a¤›rl›k verdik. Halkla
röportajlar yapt›k, çevrecilerin ve uzman kiflilerin gö-
rüfllerini aktard›k. Böylece kamuoyunda duyarl›l›k
sa¤lamay› baflard›k. Yap›lan etkinliklere ve eylemle-
re destekler sunduk. Sonuçta Otopan gemisi Alia¤a
Liman›'na demir atamadan geri döndü. Bu konuda
yapt›¤›m›z yay›nlardan dolay› baflta dinleyicilerimiz-
den olmak üzere, Greenpeace ve Ege-Çep'ten teflek-
kür telefonlar› alm›flt›k. Bu olay bile ‹zmir'de yafla-
yanlar›n bir fleyleri de¤ifltirebileceklerine olan
inançlar›n› art›rm›flt›r. Yerel medyan›n da buna do¤-
rudan katk›s› olmufltur.

Yerel yay›nc›l›¤›n en önemli sorunlar›ndan biri
de yay›n tekelleriyle olan rekabettir. Bu tekeller de-
vasa olanaklar›yla yereldeki kamu yay›nc›l›¤› ilkesini
ayaklar alt›na almaktad›rlar. Bu durumu tersine çe-
virmek için baz› idari önlemler al›nmal›d›r. Önlemler
deyince siyasi iktidar, sadece ekranlar› karartma ve
mikrofonlar› susturma yapt›r›m›n› anl›yor. Biz tabii
ki bunu önermiyoruz, Avrupa'da örnekleri olan yerel
yay›n kurulufllar›n›n devlet taraf›ndan maddi olarak
desteklenmesini de önermiyoruz. Demokratik bir
devlet olmad›¤› sürece devletin yard›mlar› da yay›n
kurulufllar›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kald›racakt›r.
Bunun yerine vergilerin al›nmamas›, y›ll›k frekans
tahsis ücreti ve RTÜK'e ödenen reklam paylar›n›n
al›nmamas› ilk akl›m›za gelenler oluyor.

Di¤er yandan devlet hukuki bask›lardan vazgeç-

yor. Bu baflar›n›n elde edilmesindeki, önemli nokta-
lar› flöyle s›ralayabiliriz:
• Her fleyden önce amatör ruhu kaybetmemek ve ti-
cari kayg›lar gütmemek,
• Hak habercili¤i ilkesinden hareket ederek dinleyi-
cinin kendi sorunlar›n› radyoda duyabilmesini sa¤-
lamak,
• Dinleyiciye kendi kültüründen örnekler sunmak,
• Genifl bir müzik yelpazesine sahip olmak,
• Demokratik kitle örgütleriyle karfl›l›kl› iliflkiler
kurmak,
• Baflka bir dünyan›n mümkün oldu¤una inanmak
ve bunu dinleyicimize de hissettirmek,
• Mu¤lak tarafs›zl›k fikrine karfl› taraf olma tavr›
göstermek,
• Evrensel yay›n ilkelerine ba¤l› olmak
• ve her fleyden önemlisi ba¤›ms›z yerel bir radyo
olmak.

Metropolde yerel medyac›l›k ise, metropol kent-
lerde yaflanan sorunlar›n her geçen gün artmas›yla
birlikte çok önemli bir hale geliyor. Metropol flehirle-
rin di¤er flehir veya ilçelere göre çok farkl› yönleri
var. Metropolde yaflayan yurttafl, trafik, yerleflim, ifl-
sizlik, çevre kirlili¤i gibi sorunlarla do¤rudan yüzlefl-
ti¤i için bu sorunlar hakk›nda bilgilenmek istiyor.
Bütün bu sorunlara çözüm getirilmesini istiyor. Met-
ropol bir kent olan ‹zmir'de de bahsetti¤imiz sorun-
lar›n birço¤u yaflan›yor. ‹zmir ayn› zamanda yo¤un
göç alan bir kent. Özellikle bölge illeri olmak üzere
ülkenin her bölgesinden göç al›yor ve göç eden kifli-
ler bu problemler yuma¤›n›n içine giriyor. Sorunlarla
bo¤uflurken de r›zas› d›fl›nda geldi¤i bu flehirde do¤-
du¤u topraklar› özlüyor. Metropollerde kendi yaflam
alan›n› ve kendi kurallar›n› kuran topluluklar oluflu-
yor; varofl diye adland›r›lan. Ezilenlerin mekânlar›
olan bu yerleflim alanlar›n›n, ilgi ve ihtiyaçlar› da di-
¤erlerine göre farkl› oluyor. Kendi kimli¤ini ve kültü-
rünü yans›tan yay›nlar istiyor.

Metropolde yay›n yapan yerel bir radyo olarak
bizler bahsetti¤im özgünlükleri dikkate alarak ya-
y›nc›l›k yap›yoruz. Yani yerel olan ile genel olan› bir-
birine ba¤layarak aktarmaya çal›fl›yoruz. Bu ilkeye,
haber programlar›m›zdan, güncel programlara, mi-

zahtan müzi¤e her program›m›zda uymaya çal›fl›yo-
ruz. Munzur'da yap›lmak istenen baraja karfl› geli-
flen tepkileri içeren özel programlar yapt›¤›m›z gibi,
‹stanbul'daki gecekondu y›k›mlar›yla ilgili program-
lar da yap›yoruz. Hatta baflka bir ülkedeki çevre so-
runuyla ilgili haberlere de yer veriyoruz, ya da müzik
ak›fl›m›zda Ali Ekber Çiçek'in "Haydar Haydar"›na
yer verdi¤imiz gibi Vivaldi'nin "Dört Mevsim"ine de
yer veriyoruz. "Ah Bir Atafl Ver"i duydu¤u gibi, ‹bra-
ni Halk Türküsü "Havva Nagila"y› da duyabiliyor bi-
ze kulak verenler. Bireyin hem kendine yabanc›lafl-
mas›n› önlemek istiyoruz, hem de d›fl›ndaki dünyay-
la bütünleflmesini sa¤lamaya çal›fl›yoruz. Bergama'
daki siyanürcü alt›n madeninin sadece kendi sorunu
olmad›¤›n› anlatmaya çal›flt›¤›m›z gibi, F›rt›na Vadi-
si'ne yap›lmaya çal›fl›lan baraj›n da kendi sorunu ol-
du¤unu anlatmaya çal›fl›yoruz.

Klasik anlamda Ege radyosu gibi davranamaya-
ca¤›m›z gibi ‹zmir'e göçle gelenlerin radyosu olmak-
tan da kaç›n›yoruz. Her iki kitle de bizi kendi radyola-
r› gibi görmek istiyorlar flüphesiz. Bu anlamda ciddi
öneri ve elefltirileri de oluyor bu kesimlerin. Ama bi-
zim yay›n anlay›fl›m›z, klasik anlam›yla ifade eder-
sek yerli olanla göç edeni ortak noktalarda bulufltur-
may› amaçl›yor. Her bölgenin müzi¤ine yer veren çok
say›da yerel radyo yoktur san›yorum. Biz bu amaçla
müzik yay›n ak›fl›m›zda genel olarak her bölgenin
müzi¤ine yer verirken özel programlarla da bu den-
geyi kurmaya çal›fl›yoruz. Örne¤in "Türkü Diyar›"
program›yla her gün bir saat süreyle bir bölgenin
türkülerini çal›yoruz.

Alternatif yerel bir radyo oldu¤unuzda size yö-
nelen bask›lar› hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Bu
bask›lar› mali ve hukuki bask›lar olarak iki ana gruba
ay›rabiliriz. Hukuki bask›larla ilgili çok fazla söz söy-
lemeye gerek yok. On dört y›ll›k yay›n hayat› boyun-
ca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf›ndan verilen
yay›n durdurma cezalar› nedeniyle toplam 1150 gün
kapal› kald› Demokrat Radyo... Ama mali bask›larla
ilgili birkaç fley söylemeden geçemeyece¤im. Ülke
çap›nda çok tan›nan bir süt ürünleri markas›yla
ajans üzerinden anlaflmaya vard›k. Teknik ve mali ifl-
lerde anlaflma sa¤lad›ktan sonra reklam› girmeye
haz›rlan›rken ajans yetkilisi aray›p, Kürtçe müzi¤e
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MEHMET CAN TOPRAK 

Mersin Radyo Ses

Metropolde yerel radyoculu¤u anlatmaya bafllama-
dan önce toplum ve medya kuramc›lar›n›n tavsiyesi-
ne uyarak; metropol olarak kabul edilen Mersin'e
bak›p Mersin medyas›n›, dolay›s›yla yerel medyay›
anlamaya çal›flmak iflimizi kolaylaflt›racakt›r. Mersin
s›rt›n› Toros Da¤lar›'na vermifl, yüzünü denize dön-
müfl küçük bir Akdeniz kenti. Da¤ ve deniz aras›na
s›k›flm›fl bir kent de denilebilir. Nüfusunun %50'sin-
den fazlas›n› göç edenler oluflturuyor. Kentte yafla-
yanlar tar›m, sanayi, ticaret ve turizm sektörlerinde
çal›fl›yor. Bu sektörlerden hiçbiri kente damgas›n›
vuracak kadar ön plana ç›kamam›fl. Mersin'e "kim-
liksiz" ya da kimli¤ini arayan bir kent de diyebiliriz.
Mersin'e sonradan göç edenler varofllar› doldur-
mufl, kentin dokusunu büyük oranda de¤ifltirmifl,
kentte ucuz iflgücü haline gelmifl ama iflçi s›n›f› bilin-
cini edinememifller. Sosyal demokratlar›n say›ca
çok oldu¤u bu kentte sosyal demokrasi hâkim ola-
mam›fl. Siyasi arenada CHP birinci s›rada, MHP ikinci
s›rada, AKP üçüncü s›rada, Kürtlerin oy verdi¤i ve her
seçimde isim de¤ifltiren parti ise dördüncü s›rada oy
al›yor. Etnik kimlikler aç›s›ndan ise Mersin tam bir
mozaik. Kentte Kürtler, Araplar, Türkler, Çerkezler,
Rumlar bir arada yafl›yor. Dinler aç›s›ndan da durum
ayn›: Müslümanlar, Nusayriler (Arap Alevileri), Türk-
men Aleviler, Tahtac›lar, Kürt Aleviler ile birlikte Or-
todokslar ve Katolikler de kentin kültürel dokusunu
oluflturuyor. 

Zaman zaman t›rmand›r›lan flovenist dalgadan
medet umanlar provokatif ifller yapsalar bile (bayrak
provokasyonu gibi) Mersin halk› bir arada yaflam›n
mümkün oldu¤unu biliyor ve öyle yafl›yor. 

Mersin medyas›na bakacak olursak: Mersin'de
toplam 16 radyo, 5 televizyon, say›lar› sürekli de¤ifl-
mekle birlikte yaklafl›k yirmi civar›nda günlük ve haf-
tal›k gazete bulunuyor. Bire bir örtüflmese bile ken-

melidir. Toplumla Mücadele Yasas› olarak ifade edi-
len yeni Terörle Mücadele Yasas› ve 301. madde kal-
d›r›lmal›d›r.

De¤erli dinleyiciler, konuflmam›n son bölümün-
de Beybin Kejanl›o¤lu'nun, B‹A'n›n Medya ve Top-
lum kitab›nda yer alan yaz›s›ndan bir al›nt› yapmak
istiyorum. Kejanl›o¤lu, muhalif radyolarla ilgili ola-
rak verdi¤i bilgilerde flunlar› ifade ediyor; "Muhalif,
alternatif, özgür radyo gibi adlarla an›lan radyolar›n
merkezi otoritelerle iliflkileri, aleyhlerindeki as›ls›z
suçlamalardan tutuklamalara, ayn› zamanda stüd-
yolar› olan evlerine bask›nlara, mahkemelere, tek-
nik donan›mlar›na devletin el koymas›na kadar gi-
den bir mücadele niteli¤inde..." Bu durum ne yaz›k
ki ülkemizde de devam ediyor. ‹stanbul'da yay›n ya-
pan Anadolu'nun Sesi Radyosu 17 Ekim'den itibaren
bir ay süreyle kapat›ld›. Yine ‹stanbul'da yay›n ya-
pan Özgür Radyo'nun Genel Yay›n Koordinatörü, Ha-
ber Müdürü ve bir çal›flan› as›ls›z iddialarla eylül ay›

içerisinde tutukland›. Radyonun bilgisayarlar›na ve
arflivlerine el konuldu. Yay›n› fiili olarak alt› saat en-
gellendi. Çal›flanlar› tehdit edilerek psikolojik iflken-
ceye maruz b›rak›ld›. Bu iki radyo kamuoyunda mu-
halif kimlikleriyle tan›n›yor. Yine muhalif sosyalist
bir gazete olan At›l›m gazetesinin Yaz› ‹flleri Müdürü
‹brahim Çiçek ve Genel Yay›n Koordinatörü Sedat
fieno¤lu ile birçok yazar ve çal›flan› tutukland›. Ga-
zete on befl gün süreyle kapat›ld›.

Bütün bunlar k›sa bir süre önce yafland›, fakat
bu bas›n kurulufllar›na yönelik bask›lara medya ku-
rulufllar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unun yer verdi¤ini
göremedik. Uygulanan bu sansür medyan›n nas›l te-
kelleflti¤ini de bizlere gösteriyor. Radyolar›n, tele-
vizyonlar›n, gazetelerin egemenlerin bask›lar›ndan
kurtulabildi¤i, ezilenlerden yana oldu¤u ve otosan-
sür uygulamadan yay›n yapabildi¤i günler görme di-
le¤iyle, hepimize kolay gelsin...
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Sorumlu yay›nc›l›kta s›k›nt› sadece siyasi ve hu-
kuki alanda de¤il ekonomik alanda da kendini gös-
teriyor. Radyonuzun yaflamas› için reklam almak zo-
rundas›n›z. Ay sonunda çal›flanlar›n›z›n maafllar›n›
vermeniz, sigortalar›n› yat›rman›z (yat›rabiliyorsan›z
tabii), elektrik, telefon ve di¤er faturalar›n›z› ödeme-
niz gerekiyor. Örne¤in Mersin'in Karaduvar belde-
sinde faaliyet gösteren petrol flirketlerinin çevreye
verdi¤i zarara dair haber yapmak, bu flirketlerden
reklam alma ihtimalini s›f›ra indiriyor. 

Dünyan›n birçok yerinde kamusal yay›n yapan
radyolar yerel yönetimlerce destekleniyor. Ancak ül-
kemizde bu destek için mevzuat uygun olmad›¤› gi-
bi, politikas› gere¤i yerel yönetimleri elefltiren ya da
o yönetimle siyasal duruflu ayn› olmayan radyolar›n
herhangi bir flekilde destek görmesi söz konusu bile
de¤il. 

Bunlara ek olarak, radyocu, reklam verenle gö-
rüflmek, reklam›n metnini yazmak, seslendirmek ve
montaj›n› yapmak iflini de üstlenmek zorunda. Yani
radyo yay›nc›l›¤› yan›nda baflka bir uzmanl›k alan›
olan reklamc›l›¤› ve yap›mc›l›¤› da yapmak zorunda-
s›n›z. 

Bir taraftan eme¤i savunan programlar yapar-
ken, bütçeniz yetmedi¤i için istemeden de olsa çal›-
flanlar›n›z› sömürmek durumunda kal›r, bunun çelifl-
kisini yaflars›n›z. 

Yerel radyolar nas›l tan›mlan›yor?

Yerel radyolar kendi üretimleri üzerinden tan›mlan-
m›yorlar. Yay›nlam›fl olduklar› ve kendilerine ait ol-
mayan müzikler üzerinden tan›mlan›yorlar. Yani pop
müzik yay›nlayanlar, halk ya da ça¤dafl halk müzi¤i
yay›nlayanlar, özgün ve protest müzik yay›nlayan-
lar, yabanc› müzik yay›nlayanlar, kar›fl›k müzik ya-
y›nlayanlar ve benzeri tan›mlarla kategorize edili-
yorlar. 

Yap›lan programlar, sponsorluk programlar› ad›
alt›nda salt reklam program› ve müzik dinletme
program› olmay› aflam›yor. Yani yerelde haber rad-
yosu ya da program yapan radyolar›n say›s› yok de-
necek kadar az. Haber yapanlar son dönemde art-
makla birlikte çok az› muhabir çal›flt›rabiliyor. Haber

yay›nlayanlar›n büyük ço¤unlu¤u haberlerini inter-
net sitelerinden kopyala yap›flt›r biçiminde haz›rl›-
yor. Haberler radyo haberi format›ndan çok uzak.
Habere al›nd›¤› sitenin ya da kayna¤›n dili yans›yor.
Yani radyoda yay›nlanan haberler hem dil hem içerik
hem de biçim olarak sorunlu. Herhangi bir haber
ajans›na abone olan radyo yok denecek kadar az. 

Radyolar›n kendi üretimleri üzerinden tan›mlan-
mamalar› durumu yasal mevzuattan kaynaklan›yor.
Mevzuatta her ne kadar kamusal yay›nc›l›ktan bah-
sedilse bile, RTÜK yasas› "ticari yay›nc›l›¤›" dayat›-
yor. Mevcut durum piyasa kurallar›n›n iflleyifline b›-
rak›lm›fl. Bu alandaki iletiflim bir ticari pazar olarak
görülüyor ve piyasa kurallar›n›n genel iflleyifli ileti-
flim alan›n› yönetiyor. Bu durum radyolar›n masrafl›
olan haber ve programlardan kaç›nmalar›na sebep
oluyor. 

Ne yapmal›?

• RTÜK yasas›nda kamusal yay›nc›l›¤›n tan›m› yeni-
den yap›lmal›d›r. Radyolar›n flirket olma zorunlulu-
¤u kald›r›lmal› ve sivil toplum örgütlerinin radyo sa-
hibi olmalar› önündeki yasal engeller kald›r›lmal›d›r.

• Birçok Avrupa ülkesinde oldu¤u gibi, yerel yöne-
timlerin reklam almayan yerel radyolar› destekleme-
leri yasal zorunluluk haline getirilmelidir.

• Sadece gazetelere verilen resmi ilan gelirinden
yerel radyo ve televizyonlar›n da yararlanmas› sa¤-
lanmal›d›r. 

• RTÜK denetleyen ve cezaland›ran yap›s›ndan
uzaklaflarak, dünyadaki di¤er üst kurullar gibi, yerel
radyolar›n teknik ve insan kaynaklar›n› gelifltirme
yönünde politikalar üretmeli ve uygulamal›d›r.

• RTÜK'ün üzerindeki siyasal vesayet kald›r›lmal›,
RTÜK üyeleri bas›n örgütlerinin temsilcilerinden se-
çilmelidir. 

• Yerel düzeyde RTÜK'ün taflra teflkilat› gibi çal›flan
Emniyet Müdürlü¤ü Radyo ve Televizyon ‹zleme Bü-
ro Amirliklerinin yerini bas›n örgütlerinin temsilcileri
almal›d›r. 

tin kültürel yap›s›nda rol oynayan tüm aktörlerin bi-
rer yay›n organlar›n›n oldu¤u da söylenebilir. 

Metropolün avantajlar› sorumluluk yüklüyor

Böyle bir kentte yay›nc› olman›n avantajlar› size pek
çok görev ve sorumluluk yüklüyor. Haber ve prog-
ramlar›n›zda Türkiye'nin genel sorunlar›n›n yan›nda
yerel sorunlar› da dile getirmek, çözümüne dahil ol-
mak durumundas›n›z. Yay›n politikam›z da buna da-
hil olmay› gerektiriyor. Kentin sosyal ve kültürel ya-
p›s›na uygun programlar üretmek ve kentin renklili-
¤ine yer vermekle yükümlüsünüz. ‹letiflim arac› ola-
rak, hiçbir sosyal güvencesi olmayan tar›m iflçisine,
emek güçlerine, gençlere, ö¤rencilere, kad›nlara,
çevrecilere, ifl dünyas›na ve toplumda "söyleyecek
sözü olanlara" kap›lar›n›z› aç›k tutmak, yay›nlar›n›z-
da yer vermek, mesajlar›n› iletmek zorundas›n›z.
Bunlar› yaparken hedef kitlenizin ihtiyaçlar›n› iyi
tespit etmeniz ve bu ihtiyaçlara göre konumlanma-
n›z gerekiyor. Sevda Alankufl hocam›z›n ifadesiyle
"yersizleflen/yurtsuzlaflan", yani göç eden insanla-
r›n, geldikleri yörelere ait bilgi edinme, haberdar ol-
ma ihtiyac›n› giderme sorumlulu¤umuz da var. Bu-
nun yan›nda yapt›¤›m›z haber ve programlarla göç
edenlerin kent yaflam›na adapte olmalar›na yard›m-
c› olma yükümlülü¤ümüz de var. Ayr›ca engellilerin,
çocuklar›n, kad›nlar›n, insan haklar› savunucular›-
n›n, bir sorunun veya "suçun"(!) öznesi olmadan
yayg›n medyada yer alamayanlar›n, hemfleri der-
neklerinin ve siyasi parti ve sendikalar›n da taleple-
rine cevap vermeyi ekledi¤imizde görev, sorumluluk
ve yükümlülükler listesi alabildi¤ine uzuyor. 

Sorumlu yay›nc›l›k sorunlu...

Soruna ve çözüme dahil olmak, genelde oldu¤u gibi
yerelde de sizi siyasi, idari ve ekonomik aktörlerle
karfl› karfl›ya getiriyor.

Nüfusunun büyük bir k›sm› Kürtlerden oluflan
bir kentte, Kürt sorununun çözümüne iliflkin taleple-
ri, sisteme taraf olmadan yay›na tafl›mak veya tart›fl-
mak hâlâ bafl a¤r›t›yor. Yay›nlad›¤›m›z müzikleri se-
çerken yay›n politikam›z çerçevesinde k›staslar›m›z

olmas›na ra¤men, yine de denetimden geçirip öyle
yay›nl›yoruz. Bir flark› veya türkü yüzünden bir y›l ka-
pal› kald›¤›m›z günlerin üzerinden uzun bir süre geç-
medi. Urfa'da Radyo Karacada¤'da yay›nlad›¤›m›z
anonim bir Kürtçe flark›n›n sözleri genel ahlaka ayk›-
r› cümle içeriyor gerekçesiyle RTÜK'ün radyomuza
ceza vermesi örne¤inde oldu¤u gibi, "pardon"luk
durumlarla karfl›laflma ihtimali halen var. Bu konu-
larda radyo yay›nc›s› olarak maalesef otosansür uy-
gulamak zorunda kal›yoruz. Zaten RTÜK de otosan-
sürü "özdenetim" olarak tan›ml›yor ve "yerel medya
e¤itim seminerleri"nde de bize tavsiye (!) ediyor. 

Hepinizin bildi¤i gibi, ticari yay›nc›l›¤›n d›fl›na ç›-
kan özgür, alternatif ve muhalif radyolar büyük ceza-
larla karfl›laflt›. Son birkaç y›ld›r ekran karartmalarla
ve y›llara varan kapatma cezalar›yla karfl›laflmama-
m›z›n sebebini RTÜK uzman› Cihangir Gener'in 2002
y›l›nda Tunceli'de gerçeklefltirilen Yerel Medya E¤i-
tim seminerlerinde yapt›¤› konuflmas›nda bulmak
mümkün. Gener, RTÜK'ün kuruldu¤u 1994 y›l›ndan
2002 y›l›na kadar sadece yerel radyolara 19.500 gü-
nü aflan ve 52 y›la tekabül eden cezalar verildi¤ini
aç›kl›yor. Günümüze kadar geçen süreçte toplam›n
100 y›l› bulup bulmad›¤›n› ö¤renemedim ama Gener,
"uygulanan ceza toplam›n›n, yüzde 94'ünün ideolo-
jik nitelikli yay›nlara" verildi¤ini belirtiyor. 

Bu cezalardan 2 y›l 7 ay 7 gün "nasiplenen" Rad-
yo Karacada¤'›n ve ölüm oruçlar›yla ilgili yay›nlar-
dan dolay› 30 gün, Kürtçe müzik yay›n›ndan da 21
gün ceza alan Radyo Ses'in Genel Yay›n Yönetmeni
olarak, verilen her cezan›n bizi taleplerimizden bir
ad›m daha geriye çekti¤ini üzülerek belirtmek istiyo-
rum.

Yerel, sivil ve/veya alternatif medya örnekleri
say›labilecek Urfa Radyo Karacada¤, Adana Radyo
Dünya, Türkiye'de ilk defa Kürtçe flark› yay›nlayan
Balçova FM, Adana Arkadafl Radyo, Ankara'da ‹maj
Radyo kapal›. Kapatma cezas› alan radyolar aras›n-
da birinci s›rada yer alan ‹stanbul'dan Özgür Rad-
yo'nun ve Diyarbak›r'dan Gün Radyo ve TV'nin huku-
ki mücadelesini hepimiz biliyoruz. Bu radyolardan
baz›lar› ise el de¤ifltirdi. Örne¤in Adana Arkadafl
Radyo Aflk FM olarak yay›nlar›n› sürdürüyor. Listeyi
uzatabiliriz.
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2. Grup Tart›flmas›

BARIfi ‹Ç‹N

BA⁄IMSIZ MEDYA

KOLAYLAfiTIRICI: MURAT ÇEL‹KKAN

DOV fi‹NAR
ALEKSANDER ‹SKANDARYAN
EROL ÖNDERO⁄LU 
MAR‹NA MUfiKEL‹fiV‹L‹
NURAN A⁄AN
TASOS KOSTOPULOS
ZLATA KUREfi

• Yerel yay›nc›l›k tecrübe ve birikimlerinin bir araya
getirilerek paylafl›lmas› ve yeniden üretilmesi çal›fl-
malar› bas›n örgütleri taraf›ndan desteklenmelidir. 

• ‹letiflim liseleri ve fakülteleri ö¤rencilerinin yerel
medyada staj yapmalar› teflvik edilmelidir. Bu tefl-
vik yoluyla alayl›lar ve mekteplilerin bilgi ve tecrübe
paylafl›mlar› sa¤lanmal›d›r.

• Radyo ve televizyonlar›n RTÜK'e ödedikleri pay
minimum düzeye indirilmeli, buradan sa¤lanan geli-
rin artan› devlete verilmemeli, yay›nc› kurulufllar›n
sorunlar›n›n çözümüne harcanmal›d›r.

• Medya-Devlet iliflkisinde, karakteri gere¤i hâkim
olan elefltirel rengi de ortadan kald›rmaya sebep
olacak frekans ihalesinin, mevcut durumun korun-
mas› yoluyla gündemden kald›r›lmas› için çaba sarf
edilmelidir.

• Frekans paylafl›m›nda ihale seçene¤i d›flar›da b›-
rak›lmal›, toplumsal ihtiyaç ve ç›karlar do¤rultusun-

da, yeni yerel radyo ve televizyonlar›n aç›lmas›n›n
önündeki engeller kald›r›lmal›d›r. Örne¤in farkl› et-
nik ve kültürel kimliklerin kendilerini özgürce ifade
edece¤i radyo ve televizyonlar aç›labilmeli, hatta
desteklenmelidir. 

• Geleneksel dil ve lehçelerle yay›n yönetmeli¤inde
yer alan süre k›s›tlamalar› ve Türkçe tekrar zorunlu-
lu¤u komedisine son verilmelidir. 

• Radyo ve televizyon sahibi olabilmenin flartlar›n-
dan biri olan ve anayasaya ayk›r› olan "Ulusal Gü-
venlik Belgesi" alma zorunlulu¤u kald›r›lmal›d›r. 

Yerel radyo ve televizyon çal›flanlar›n›n örgütlü-
lü¤ünden bahsetmemiz flimdilik mümkün bile de¤il.
Örgütsüzlük, yerel radyo çal›flanlar›n›n üretimlerini
sahiplenememe ve üretimlerine yabanc›laflmalar›n›
beraberinde getiriyor. Çal›flanlar›n etkin bir flekilde
örgütlenmesi ve sosyal güvenceye kavuflmas› ge-
rekmektedir.
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DOV fi‹NAR 

Ba¤›ms›z Medya
ve Bar›fl Gazetecili¤i

Totaliter toplumlarda, alternatif ve ba¤›ms›z medya
üzerine yap›lan tart›flmalar hiç flafl›rt›c› de¤ildir. Ame-
rikan ve Frans›z ihtilallerinden beri ve ‹kinci Dünya
Savafl›'n›n sonundan itibaren Do¤u Avrupa, Latin
Amerika ve di¤er ülkelerde yaflanan de¤iflime kadar,
alternatif ve ba¤›ms›z medya genifl flekilde incelen-
mifltir. Yirmi birinci yüzy›l›n bafllar›nda, özellikle de
1980'lerden beri, Kuzey Amerika, Avrupa ve "de-
mokratik" diye tan›mlanan di¤er ülkelerde, medya
yap›lar›na ve medyada demokratikleflmeye ilgi art-
m›flt›r. Bu ilginin, savafl s›ras›nda veya d›fl tehditlerin
söz konusu oldu¤u, yani demokratik normlar›n ve
medya performans›n›n test edildi¤i zamanlarda, da-
ha da artt›¤› görülmektedir. 

Falkland Adalar›, Grenada, Panama ve Afganis-
tan, 1980'den itibaren bu duruma örnek teflkil etmifl
yerlerdir. 1990'larda Körfez Savafl› ve Birinci ‹ntifa-
da, 11 Eylül, Irak, ikinci ‹ntifada ve 2000'li y›llar›n ba-
fl›nda ikinci Lübnan Savafl›... Bu örneklerin ço¤u, ana
görüflü savunan medyan›n, hükümetlerine, flirketle-
rin hâkimiyetine ve "reyting kültürü"ne olan ba¤l›l›-
¤›n›; ve seferber olmaya, generaller, hükümet yetki-
lileri ve siyasetçiler taraf›ndan yedirilip içirilmeye,
"ilifltirilmeye", kontrol ve manipüle edilmeye ne ka-
dar istekli ve haz›r oldu¤unu göstermifltir. 

Birçok Bat›l› demokratik ülkede, medya patron-
lar› ve baz› üst düzey gazeteciler ile hükümetler ve
ifladamlar› aras›nda bir birlik ve siyasi bir özdefllefl-
me söz konusudur. Bu e¤ilim, tiraj›, reytingleri ve
kârl›l›¤› art›rmaya odakl› olan Bat›l› medya yap›s›-
n›n, küreselleflme sonucunda edindi¤i "merkezilefl-
tirici" karakterine dayan›yor. 

Medya tablosunu, sesini duyurabilen bir az›nl›k
taraf›ndan kontrol edilmesine son vermek ve ço¤un-
lu¤u da temsil etmesini sa¤lamak amac›yla, merkez-
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1936'da Brezilya, Sao Paolo'da do¤du. 1950'den beri
‹srail'de yafl›yor. Yüksek lisans›n› Pennsylvania
Üniversitesi'nden, doktoras›n› da Kudüs ‹brani
Üniversitesi'nden iletiflim üzerine alan fiinar bu y›l›n
bafl›ndan beri kurucusu oldu¤u Netanya Academic
College'›n Bar›fl Gazetecili¤i Merkezi'nin bafl›nda.
Daha öncesinde Ben Gurion Üniversitesi ve College of
Management'ta medya üzerine dersler veren fiinar
halen Ben Gurion'da fahri profesör ve TODA
Enstitüsü'nde araflt›rmac›. TV yap›mc›l›¤› ve
yöneticili¤i de yapm›fl olan Prof. fiinar Conflict and
Communication, Gazette, Intercom dergilerinin yay›n
kurulu üyesi ve ayn› zamanda birçok sosyal projenin
yöneticilerinden. ‹letiflim, kültür, sosyal çat›flma
alanlar› ve telekomünikasyon üzerine birçok kitab› 
ve makalesi yay›mlanm›fl olan fiinar evli ve iki k›z› var.
fiinar ‹branice, ‹ngilizce, Portekizce, ‹spanyolca ve
Frans›zca biliyor. 



Bar›fl Gazetecili¤i "iyi haberleri" vermek anlam›-
na gelmiyor. Sadece geleneksel haber yapma yön-
temleri karfl›s›nda, çat›flmalar›n daha adil flekilde
haberlefltirilmesi anlam›na geliyor. Bar›fl Habercili-
¤i, profesyonel yaklafl›m›n ve performans›n gelifltiri-
lebilece¤ine; medyada insani, ahlaki ve etik de¤er-
lerin güçlendirilebilece¤ine; bilimsel ve profesyonel
aç›dan medyan›n ufkunun geniflletilebilece¤ine ve
medyan›n daha iyi bir kamu hizmeti sunmas›n›n sa¤-
lanabilece¤ine iflaret ediyor. Bar›fl Gazetecili¤i'nin
bu ve di¤er amaçlar›, ba¤›ms›z medyan›n birçok
amac›ndan çok da farkl› de¤il. 

Problemler ve ikilemler 

Bar›fl Gazetecili¤i, "ba¤l›l›k gazetecili¤i" (Bell,
1997), "ma¤dur gazetecili¤i" (Hume, 1997), "adalet
gazetecili¤i" (Messman, 2001) ve "adanm›fl gazete-
cilik" (Lynch, 2007) gibi iyi bilinen fakat pek de po-
püler olmayan bir dizi problemli bafll›¤a aittir. "Bar›fl
Gazetecili¤i" kurgusuna karfl› beslenen karmafl›k
duygular› ve bu kavram›n düflük popülaritesini iki
tip gerekçe aç›klayabilir. ‹lk gerekçe, medya tarafs›z-
l›¤›n›n bir efsaneden ibaret oldu¤u yolundaki mesle-
ki gerekçedir. Bu gerekçe, savafl›n ana görüflü savu-
nan medya için bir ilham kayna¤› ve insanlara duygu
sömürüsü yapma arac› haline gelmifl oldu¤una da
iflaret ediyor: "Savafl bir eylemin görüntülerini ve
imgelerini sunar. Kahramanl›k ve çat›flma ile iliflki-
lendirilir, mant›kl› olana de¤il duygusal olana odak-
lan›r ve haber de¤eri talebini karfl›lar: flu an olan,
ola¤an olmayan, dramatik olan, basit, hareketli, ki-
flisellefltirilebilir ve sonuçlar do¤uran. Bu tercih,
canl› renkler, muntazam bir kutuplaflma, beklenme-
dik haberler ve kültürel çat›flmalara özgü ilksel duy-
gularla büyür; bu görüntü ve ses çeflitlili¤i içinde,
savafl›, sade, geleneksel bir savafl olmaktan ç›kar›r"
(fiinar, 2003: 5-6). 

‹kinci tip gerekçe, So¤uk Savafl döneminden kal-
ma ve özellikle 1990'lardan itibaren meydana gelen
silahl› çat›flmalar s›ras›nda geliflen "siyasi söylem-
ler" gibi tarihi gerekçeleri kapsamaktad›r. Bu faktör,
medyan›n, genelde hükümete ait güç ve fliddet söy-
lemini resmi retori¤i olarak benimsemesine neden

olmaktad›r. Bat› dünyas›nda "bar›fltan bahsetmek",
1950'lerde ve 1960'larda "Komünistlik" olarak,
1980'lerin sonlar›na kadar da, "meydan okuyanlar›n
söylemi" olarak etiketlendi. Bar›fltan bahsetmek po-
püler de¤ildi ve genifl kesime hitap eden medyada
pek kullan›lmazd› (fiinar, 2003). Irak savafl› s›ras›n-
da ünlülerin tak›nd›¤› vatansever durufl, tarihte da-
ha önce de flahit oldu¤umuz "iktidara ba¤l›l›k" gös-
terisinin bir devam› olarak de¤erlendirilebilir. Ben-
zeri durumlara daha önce de, 1982'de ‹srail'in Lüb-
nan'› iflgali s›ras›nda (Roeh ve Ashley, 1986), Birinci
Körfez Savafl›'nda, eski Yugoslavya'da yaflanan sa-
vafllarda, Afganistan'da ve ‹kinci Lübnan Savafl› s›ra-
s›nda flahit olmufltuk. 

Her iki tip gerekçe de, Bar›fl Habercili¤i'nin elefl-
tirilmesine yard›mc› olmufltur ve sonuç olarak da
tart›flmalar›n, tarafs›zl›k ve normatif "sapmalar" ta-
lebinin çok ötesine tafl›nmas›na neden olmufltur. Ev-
renselci profesyonelli¤e karfl› ba¤›ms›z ba¤l›l›k ikile-
mine odaklanan Neiger ve Zandberg (2004) ve Zand-
berg ve Neiger (2005), Baudrillard'›n aç›klamas›n›
gelifltirdiler: tarz ve söylemde yap›sal s›n›rlamalar,
ana görüflü temsil eden kapitalist yayg›n medyay›,
"karfl›l›kl› bir konuflma ve yan›t alan›" yerine, tek
yönlü, nesnesiz, "ve yan›ts›z konuflma," alan› haline
getiriyor (1981: 164-84). Bu tarz tart›flmalar, Bar›fl
Gazetecili¤i konseptinin yaratt›¤› beklentilerin ve
usulünün daha aç›k flekilde formüle edilmesi ve uy-
gulanmas› ihtiyac›n›n alt›n› çiziyor. 

Mesleki beklentilerin daha net formüle
edilmesi ihtiyac› 

Öncelikle, a) medyan›n, geleneksel gözlemci-haber-
ci rolü yan›nda, uluslararas› iliflkilerde, aktif kat›l›m-
c›, katalizör, arabulucu ve mesaj verici olarak yeni
rolü göz önünde bulundurulmal› (fiinar, 2003, 2004)
yeni teknolojiler taraf›ndan sunulan yeni f›rsatlar
kullan›lmal›. Geçmiflteki, gazetecilerin sadece taraf-
s›z gözlemci ve haberci olmas›n›n beklendi¤i, daha
net mesleki beklentilerin oldu¤u zamanlar›n aksine,
medyaya yüklenen yeni roller hiçbir zaman aç›k fle-
kilde beklentilere ve normlara dönüfltürülmedi. Da-
has›, yeni medyan›n ve özellikle de ba¤›ms›z medya-

sizlefltirmek için çok çaba sarf edildi. Yerel ve ulusla-
raras› giriflimlerle, yerel bas›n›, belli bir toplulu¤a hi-
tap eden radyolar›, televizyonlar› ve bölgesel haber
ajanslar›n› teflvik etmek için çal›flmalar yap›ld›.
UNESCO sponsorlu¤undaki Mc Bride komisyonu bu-
na bir örnektir. Ama kurulun yap›lara meydan oku-
ma plan› hiçbir zaman baflar›l› olamad›, çünkü eko-
nomik, yap›sal ve siyasi zay›fl›klar bu meydan oku-
yuflun sembolik ve kendi kendini kand›rmaktan bafl-
ka bir fley olmayan bir hareketten öteye gitmesine
engel oldu. 

1990'l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren ortaya ç›kan
internet ve di¤er dijital teknolojiler, medyan›n mer-
kezi yap›s›n› y›kmay› ya da en az›ndan alternatif ka-
nallar yaratmay› vadetti. Bu yeni teknolojilerin, muh-
temelen abart›l› bir beklenti yaratt›¤› do¤ru. ‹nternet
ve di¤er dijital teknolojilerin e¤lence sektörüne yö-
neldi¤i de do¤ru. Ancak en az›ndan, baz› alternatif
kanallar direkt olarak ve dijital radyo ve televizyon-
lar yoluyla demokratik toplumlara uyarland›. Bu yol-
la, ana görüflü temsil eden medyaya oranla, daha
kat›l›mc› ve ba¤›ms›z iletiflime f›rsat veren online ga-
zetecilik, bloglar (internet günlükleri) ve amatör der-
giler geliflti. 

Bar›fl Gazetecili¤i örne¤i 

Bar›fl Gazetecili¤i, çat›flmalar› sorumlu ve bilinçli fle-
kilde haberlefltirmenin normatif biçimidir. Uzlaflma-
y›, bar›fl› sa¤lamay›, bar›fl› korumaya katk›da bulun-
may› ve medya patronlar›n›n, reklamc›lar›n, profes-
yonellerin ve izleyicilerin savafl ve bar›fla karfl› yakla-
fl›mlar›n› de¤ifltirmeyi amaçlar. Bu, (a) çat›flman›n
nas›l haberlefltirildi¤i konusunda elefltirel de¤erlen-
dirmeler yaparak (b) hem ana görüflü savunan, hem
de ba¤›ms›z medyada, profesyonel de¤erleri ve uy-
gulamalar› kavramlaflt›rmaya ve eylemlefltirmeye
çal›flarak yap›labilir. 

Günümüz çat›flmalar›n›n haberlefltiriliflini ince-
leyenler, ana görüflü savunan medyan›n flu tercihle-
rini elefltiriyor: 

a. fiiddet, sansasyonculuk, kiflisellefltirme, va-
tanperverlik, ve belli ülkelere, gruplara ve kiflilere
karfl› önyarg› tercih ediliyor. (Lynch, 2007; Neiger ve

Zandberg, 2004; Roeh ve Ashley, 1986; fiinar 2003,
Zandberg ve Neiger, 2005); 

b. Karmafl›k çat›flmalar›, kökenlerini, nedenleri-
ni ve koflullar› analiz etmek yerine, basit aç›klamalar
tercih ediliyor (Lynch, 2007'de ç›kacak, Roeh ve Ash-
ley, 1986); 

c. Daha genifl bir insani boyut veya çat›flma bo-
yutu yerine, çat›flan taraflar tercih ediliyor (Lynch ve
McGoldrick, 2005; Peleg, 2006); 

d. Çat›flma sadece fliddet yafland›¤›nda veya ya-
flanmak üzere oldu¤unda haberlefltiriliyor (Ha-
nitzsch, 2004a, b); 

e. Daha uzun "çat›flma çözümü" veya de¤iflim
süreçleri yerine, spor karfl›laflmalar› tarz›nda "bize
karfl› onlar" durumu yarat›l›yor, olaylar ve sonuçlar,
hasar ve kurbanlar, kazananlar ve kaybedenler üze-
rinde duruluyor (fiinar, 2003; Wolfsfeld, 2004); 

f. Bar›flla ilgili haberlere "az haber de¤eri olan"
haberler gözüyle bak›l›yor (fiinar, 2003).

Sistematik ve ampirik kan›tlar olmad›¤›ndan,
öyle görünüyor ki, ba¤›ms›z medya bu problemlerle
karfl›laflmaya ve dolay›s›yla, Bar›fl Gazetecili¤i'ni
teflvik etmeye daha haz›rl›kl›. 

Bar›fl Gazetecili¤i'ni kavramsallaflt›rmak ve ey-
lemlefltirme çabalar› flu noktalara odaklan›yor: 

a. Çat›flman›n arka plan›n› ve koflullar›n› araflt›r-
mak, çat›flmay› insanlara fleffaf ve gerçekçi flekilde
aktarabilmek için her aç›dan sebepler ve seçenekler
sunmak; 

b. Çat›flmadaki tüm taraflar›n görüfllerine yer
vermek; 

c. Krizin çözülmesi, bar›fl›n yarat›lmas› ve korun-
mas› için yarat›c› fikirler ortaya koymak; 

d. Çat›flmada yalanlar›, gerçekleri örtbas etme
giriflimlerini ve suçlular› ortaya ç›karmak, tüm taraf-
lardaki afl›r›l›klar› ve çekilen ac›lar› göstermek; 

e. Çat›flmay› ola¤an flekilde haberlefltirmek yeri-
ne, bar›fl hikâyelerine ve savafl sonras› geliflmelere
dikkat çekmek. 

Yine bu çabalar›n olumlu sonuçlar›n› gösterecek
sistematik ve ampirik kan›tlar olmad›¤›ndan, öyle
görünüyor ki, ba¤›ms›z medya Bar›fl Habercili¤i'ni
kavramsallaflt›rmak ve eylemlefltirmekte daha bafla-
r›l›. 
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4. Medyada bar›fl söyleminin geliflmesini tefl-
vik edin.

5. Medya de¤erlerini ve uygulamalar›n› gerçek-
lerle uyumlu hale getirin: Hem ana ak›m hem de ba-
¤›ms›z medyan›n yeni kazand›¤› güçlü statü, geç-
miflten gelen bar›flla ilgili olumsuz yaklafl›mlar›n ve
bar›fl›n haberlefltirilmesi tekniklerinin üstesinden
gelmek için kullan›labilir. 

6. Bar›fl habercili¤inin haber de¤erini art›r›n:
Savafla yönelik medya yap›lar›n› ve mesleki davran›fl
kurallar›n› de¤ifltirmeye kalk›flmak yerine, bar›fl ha-
bercili¤inin haber de¤erini art›r›n. 

7. ‹yi-tan›mlanm›fl profesyonel politikalar olufl-
turun: Bu politikalar›n düzgün flekilde uygulanmas›
ve e¤itim, medyada otomanipülasyonu ve d›fl bask›-
lar› azaltabilir. 

n›n rolü ve profesyonel gereksinimleri net bir flekilde
henüz tan›mlanmad›. Medyan›n ve medya profesyo-
nellerinin bar›fl süreçlerinde nas›l bir rol oynamas›
gerekti¤i sorusunun, daha net ifadelerle cevaplan-
mas› gerekmektedir. Pratik zorluklar›n da afl›lmas›
gerekmektedir. Bu zorluklara örnekler flunlard›r: 

• Bar›fl Gazetecili¤i ile gazetecili¤in rolü, tan›m›
ve gazetecilikten beklentiler aras›ndaki bariz çeliflki-
lerin nas›l afl›laca¤›. Mesela topluma karfl› kimlik,
sad›k vatandafll›¤a karfl› profesyonellik ve kurum-
sall›¤a karfl› ba¤›ms›zl›k; 

• Hem ana görüflü temsil eden medyada hem
de ba¤›ms›z medyada, Bar›fl Gazetecili¤i'nin önemi,
haber de¤eri ve fizibilitesi konusunda nas›l ikna edi-
ci kan›tlar bulunabilece¤i. Mesela araflt›rmalar,
medya izleme projeleri, üniversitelerde veya profes-
yonel kurumlarda verilecek dersler, bu konuda bi-
limsel yaz›lar›n ve ö¤retici k›lavuzlar›n yay›mlanma-
s›, ticari malzemelerin gelifltirilmesi, uzman ve pro-
fesyonellerin konferanslarda, çal›flma gruplar›nda
ve atölye çal›flmalar›nda bir araya gelmesi. 

• Hem ana görüflü savunanlar›n, hem ba¤›ms›z
gazetecilerin Bar›fl Gazetecili¤i'ni reddetmesinin üs-
tesinden nas›l gelinece¤i ve Bar›fl Gazetecili¤i'nin
popülaritesinin nas›l art›r›laca¤›.

• Ço¤unlukla kurumsal medyada sahada çal›-
flan gazeteciler ve editörleri aras›ndaki iliflkide oto-
manipülasyonun nas›l azalt›laca¤›. fiinar ve Stoiciu
(1992) gösterdi ki, ana görüflü savunan medyada iyi
tan›mlanm›fl, etkin politikalar›n eksikli¤i manipülas-
yonu ve "otomanipülasyon"u art›r›yor – uluslararas›
haber editörleri, (sahada çal›flan gazetecilerden da-
ha çok) kendi ruh hallerine, psikolojik e¤ilimlerine
ve haber de¤eri beklentilerine uyan haberlere önce-
lik vermektedirler. 

• Ana görüflü savunan medyada bir bar›fl söyle-
mi ve retori¤i yaratman›n zorlu¤u: Bar›fl sürecinde
bile, en az›ndan kurumsal medya, yap› ve kültür aç›-
s›ndan ve medyada oturmufl bir bar›fl söylemi olma-
mas›ndan dolay› s›n›rlanmaktad›r. 

• Ana görüflü savunan ve ba¤›ms›z medyada,
Bar›fl Gazetecili¤i'nin Performans›n› Art›rma Strate-
jisinin ‹lkeleri.

Önceki tart›flmadan, afla¤›daki ilkeler ve yön-
temler ç›kar›labilir: 

1. Tuzaklara dikkat: En az iki tip tuza¤a dikkat
edilmelidir: ana görüfl tuzaklar›, mesela hükümetle-
re afl›r› ba¤l›l›k (Hackett, 2006); ve ba¤›ms›z medya
tuzaklar›, mesela "guruizm" ve "amaçlara", mutlak
do¤rulara ve adaletin tek-yanl› kavram›na afl›r› ba¤-
l›l›k. 

2. Araflt›rma yap›n ve sonuçlar›n› yay›n: Mesela
krizin azalt›lmas› teknikleri; artan medya önyarg›s›z-
l›¤›, fleffafl›k, yans›ma özelli¤i ve kendi kendini elefl-
tirme; medyada yap›sal, ekonomik, profesyonel ve
normatif s›n›rlamalar ve medyada bar›fl söyleminin
gelifltirilmesi. 

3. Konuyla ilgili yol gösterici sorular sorun: So-
rular, medyan›n yap›sal yönlerine, yerinde incele-
nen çat›flma durumlar›na, gazetecilerin kiflisel özel-
liklerine, siyasi iklime, lobilere ve izleyicilere iflaret
edebilir. Örne¤in: a) ‹nsan olarak gazeteci: ‹letiflim
amaçlar›n› nas›l tan›ml›yorlar? Yap›sal s›n›rlamalar-
la nas›l bafla ç›k›yorlar? Savafl ve bar›fl habercili¤in-
de cinsiyetin, yafl›n, e¤itim düzeyinin, sosyal s›n›f›n,
etnik ve dini kökenin vs. nas›l bir etkisi var? Bölgesel
flartlar veya askerin ve sivil otoritenin koydu¤u s›n›r-
lar gazetecilerin bar›fl habercili¤i stratejilerini gün-
lük ifllerine uyarlamalar›na nas›l engel oluyor veya
gazetecileri cayd›r›yor mu? b) Organize haber üreti-
mi olarak gazetecilik: Yaz› iflleri yap›s› ve kalite
kontrolü haberi nas›l etkiliyor? Metne ba¤l› s›n›rla-
malar habercili¤i ne boyutta etkiliyor? Medya tara-
f›ndan kullan›lan söylem, olaylara belli bir çerçeve-
den bak›lmas›n› nas›l kolaylaflt›r›yor? Kaynaklar›n
(çal›flanlar, zaman, bütçe, vs.) varl›¤› veya yoklu¤u
kriz ve savafl gazetecili¤ini ne ölçüde etkiliyor? c)
Gazetecili¤in sosyal boyutu: Ana görüflü savunan ve
ba¤›ms›z medya flirketinin ekonomik zorunluluklar›
haber yap›m›n› ne ölçüde etkiliyor? Savafl ve Bar›fl
Gazetecili¤i, siyasi sistem içindeki ç›karlardan ne
kadar ba¤›ms›zd›r? ‹zleyici, dinleyici ve okurlar›n
beklentileri savafl ve bar›fl›n haberlefltirilmesini ne
kadar etkiliyor? Bu beklentiler ve bu beklentilerin
gazeteciler taraf›ndan alg›lan›fl› Bar›fl Gazetecili-
¤i'yle ne kadar uyumludur?
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kald›. Medya kalitesini de¤erlendirirken bu gerçe¤i
göz önünde tutmal›y›z, çünkü ilk bölümü f›rt›nal› po-
litik ba¤›ms›zl›k çekiflmesi, yar›s› da savafl ve ekono-
mik çöküntüyle geçen 16 y›l bir ülkede kitle medyas›
gibi karmafl›k bir yap›n›n oluflmas› için oldukça k›sa
bir süre. Somutlaflt›rmak gerekirse, örne¤in Erme-
nistan'da iflyerleri ve evler ancak 1998'den bu yana
düzenli olarak elektrik alabiliyor; öncesinde elektro-
nik medyan›n geliflme flans› hiç yokken yaz›l› bas›n
da ancak düzensiz bir biçimde ç›kabiliyordu.

‹kinci olarak, Ermenistan medyas›n› bir ba¤lama
oturtmadan tek bafl›na incelemek adil olmayacakt›r.
‹ster tirajlardan ister medyan›n kalitesinden bahse-
delim, nüfus ya da kifli bafl›na düflen gelir gibi bir
karfl›laflt›rma noktas› belirlemeliyiz. 

Ermenistan'daki medya pazar›ndan bahseder-
ken, elektronik yay›nlar›n ülkedeki herkese ücretsiz
olarak ulaflt›¤›n› not etmeliyiz – ne devlet ne de özel
televizyonlar üyelik ücreti istemiyor, sadece tek se-
ferlik bir yat›r›mla bir televizyon ya da radyo cihaz›
almak yeterli. Yani hemen hemen tüm evlerde tele-
vizyon varken gazete veya derginin hayatta kalmas›
için okur taraf›ndan sat›n al›nmas› gerekiyor; dolay›-
s›yla bas›n piyasa koflullar›na çok daha ba¤›ml›.

Bununla birlikte belli bir aç›dan bak›nca Erme-
nistan'da gazete ve dergi tirajlar› ilk baflta görün-
dükleri gibi az de¤il. En büyük haftal›k e¤lence der-
gisi Yeter (Hava) 56 bin tiraja sahip. En büyük hafta-
l›k siyasi dergi Iravunk (Hukuk) da 11 bin civar›nda
satarken siyasi gazetelerin günlük tirajlar› 5 bin ile 6
bin aras›nda de¤ifliyor. Bu say›lar az gibi görünse de
Ermenistan boyutunda bir ülkede yabana at›lama-
yacak say›lar. Ermenistan'›n nüfusu 3 milyon, kaba-
ca ABD'den yüz kat daha küçük. Bir karfl›laflt›rma ya-
parsak, Iravunk'un tiraj›n› yüzle çarparsak 1,1 milyo-
na ulafl›r›z ki bu da onu USA Today gibi en büyük
Amerikan gazeteleriyle ayn› kategoriye sokar. Peki
durumun genellikle flikâyet edilenden daha iyi mi ol-
du¤unu düflünmeliyiz?

Asl›nda Ermenistan'da medya ülkedeki genel
durum, aç›kça söylemek gerekirse yoksulluk, küçük
nüfus ve dolay›s›yla çok dar bir medya pazar› nede-
niyle ciddi bask›lar ve önemli mücadelelerle karfl›
karfl›ya. Bu durum bas›n›n yap›s›n› etkiliyor: Sat›fl-

lardan kâr elde etmek neredeyse imkâns›z – 5 bin ti-
raj nüfusa göre iyi görünse de tek bafl›na bir yay›n›n
ayakta kalmas›na hiçbir flekilde izin vermez. Bas›n›n
reklam pastas›ndan ald›¤› pay da çok dar, reklamc›-
lar genifl kitlelere ulaflabilmek için televizyonu tercih
ediyor. Sonuç olarak bas›n bir ekonomik iflletme gibi
çal›flam›yor ve hayatta kalabilmek için tamamen
destekçilere muhtaç. Ayn› durum birçok ülke için ge-
çerli, bas›n›n tüm dünyada düflüflte oldu¤u bir dö-
nemde Ermenistan tekil bir örnek de¤il. Ermenis-
tan'da sponsorlarla ilgili sorun finansal deste¤in
kayna¤›. Bas›n›n flirketlerce desteklenmesi birtak›m
k›s›tlar› da beraberinde getiriyor. Öte yandan Erme-
nistan'da önemli iflinsanlar› bir yandan da kamu po-
litikalar›nda söz sahibi oldu¤u için sermaye ile poli-
tika iç içe geçmifl durumda ve ekonomik destek siya-
si bir gündemi de beraberinde getiriyor. ‹flinsanlar›-
n›n bir yay›n› destekleme motivasyonlar›, kâr etmek
ya da görünürlü¤ü art›rmak de¤il belli bir siyasi yak-
lafl›m› yayg›nlaflt›rmaya çal›flmak. 

Bu durumun çok belirgin sonuçlar› var. Öncelikle
bas›n a¤›r bir biçimde politikleflmifl halde. Siyasi
oyunlarda bir araç olarak kullan›lan gazeteler, tekil
destekçilerin siyasi gündemlerine ba¤l› olarak bir di-
zi görüfle yer veriyor. En a¤›r elefltirmenler bile siya-
si sansürün Ermenistan'da bas›n için geçerli olmad›-
¤› konusunda hemfikir. Gerçekten de ülkedeki bas›n
oldukça ço¤ulcu: liberal, muhafazakâr, milliyetçi, ta-
mamen hükümet yanl›s› ve afl›r› hükümet karfl›t› ya-
y›nlar bulmak mümkün. Ço¤ulculuk ve nesnellik ta-
bii ki ayn› fley de¤il. Bir insan ancak her sabah bir dü-
zine gazete okuyarak ve kendi yeteneklerini kullana-
rak ülkede ne olup bitti¤i hakk›nda aç›k bir resme
sahip olabilir, fakat nesnel bir yay›n yapan tek bir ya-
y›n bile yok.

Bununla birlikte medya analistleri d›fl›nda kim-
senin her gün bir düzine gazete okumas› –yüksek
sat›fl fiyatlar›n› da göz önüne al›rsak– beklenemez.
Bir haftal›k ya da günlük yay›n ortalama 100 dram
(yaklafl›k 40 kurufl). Ortalama sekiz sayfal›k bir ga-
zete, Bat›'da yüz sayfaya ulaflan ve bir-iki dolara sa-
t›lan yay›nlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça pahal›.
Yüksek fiyatlar›n mant›kl› gerekçeleri var; öncelikle
de ithal edilmek zorunda kal›nan kâ¤›t fiyat›n›n yük-

ALEKSANDER ‹SKANDARYAN 

Ermenistan Medyas›:
Ço¤ulculukla Nesnellik
Karfl› Karfl›ya

Ba¤›ms›z Ermenistan'da medya art›k 16 y›l› arkas›n-
da b›rakt›. Bu süre, medyan›n geliflimi aç›s›ndan bir
de¤erlendirme yapmak için yeterli veri sunuyor. Bu
makale h›zla geliflen e¤lence medyas›n› bir kenara
b›rakarak sadece siyasi medyay› ele alacak. Ülkede
yaflanan sorunlar› ve genel olarak medyadaki e¤i-
limleri net bir flekilde yans›tt›¤› için özellikle bas›n
üzerine yo¤unlaflaca¤›m.

Bugün Ermenistan medyas›n›n geliflimiyle ilgili
tart›flmalar›n en büyük eksikli¤i sadece gazeteciler-
le s›n›rl› kalmas› ve karfl›laflt›rmaya olanak verecek
d›fl gözlemlerden mahrum yürümesi. Elefltiriler ilk
olarak kalite düflüklü¤ü ve buna ba¤l› olarak düflük
kalan tirajlar yüzünden bas›n›n toplum üzerindeki
etkisinin s›n›rl› kalmas›; ikinci olarak da bas›n üze-
rindeki siyasi bask›lar ve bunun sonucunda toplu-
mun gerçek sorunlar›n›n d›flar›da kalmas› üzerine
yo¤unlafl›yor. Gazetecilerin kendi günlük çal›flma
koflullar›yla ilgilenmesi, ifllerini her türlü siyasi ve
teknik k›s›ttan ba¤›ms›z olarak yapmak istemeleri
normal tabii. Fakat bu yaklafl›m genel olarak Sovyet-
ler sonras› habercilik ve özelde de Ermenistan med-
yas›ndaki bir dizi meseleyi d›flar›da b›rak›yor. 

‹lk olarak, Ermenistan'da medyan›n sadece 16
y›ll›k bir geçmifle sahip olmas›, eksikliklerin bir k›s-
m›n› aç›kl›yor. Her ne kadar Sovyetler Birli¤i'nde bir
kitle medyas› vard›ysa da bu, Bat›'da anlafl›lan
"medya" tan›m›ndan hem içerik hem de iflleyifl aç›-
s›ndan tamamen farkl›yd›; dolay›s›yla bir meslek
olarak gazetecilik farkl› bir anlama sahipti. SSCB'nin
çözülmesiyle, tüm gazeteciler ve medya yöneticileri
s›f›rdan bafllamak, hiçbir formel e¤itim sahibi ol-
maks›z›n gazetecili¤i yapt›kça ö¤renmek zorunda
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Aleksander ‹skandaryan Ocak 2005'ten bu yana
Kafkas Medya Enstitüsü'nün (CMI) direktörlü¤ünü
yürütüyor. Daha öncesinde enstitünün araflt›rma
biriminin bafl›nda yer ald›. Güncel Çal›flmalar ve Alan
Çal›flmalar› dersleri veriyor. CMI'nin kurucular›
aras›nda yer alan Iskandaryan 2002'de kurulufl
çal›flmalar›na kat›lmak üzere Moskova'dan Erivan'a
geldi. Moskova'da bulundu¤u sürede, 1992'den
itibaren Kafkas Araflt›rmalar› Merkezi'nin
yöneticili¤ini yapt›. Birçok akademik yay›nda
makalesi yay›mland› ve halen Bat›, Rus ve Ermeni
bas›n›nda yaz›lar› yer al›yor.



EROL ÖNDERO⁄LU 

Birlikte Daha Güçlüyüz!

Bas›n ve ifade özgürlü¤ü konular›nda, Türkiye'deki
ve imkânlar elverdi¤ince de dünyadaki geliflmeleri
izleyerek bianet'te haber yap›yorum. Bu izleme fa-
aliyeti, haberler yan›nda, periyodik olarak medyaya
ulaflt›rd›¤›m›z ifade özgürlü¤ü raporlar›nda da so-
mutlafl›yor. 

Bu haber ve raporlar›n kapsam›na sadece fiili
sald›r›lar de¤il, en az onun kadar yayg›nl›k kazanan
soruflturma ve dava furyalar›yla ifade özgürlü¤ü üze-
rindeki etkisi gün geçtikçe artan tekelleflme, sektö-
rel yo¤unlaflma ve küreselleflme de giriyor. 

Hak mücadelesinin akl›n› siyaset çeliyor

Bianet'in bafl›ndan beri kad›n, çocuk ve insan hakla-
r› alan›nda öne ç›kard›¤› "hak habercili¤i" kavram›-
na ve deneyimine Türkiye ulusal medyas›nda yaln›z-
ca son bir-iki y›ldan bu yana rastl›yoruz. ‹lk zaman-
lar, bu tür haberlere medyada hiç yer verilmedi¤ine
dair flikâyetler duyulurken, flimdiki flikâyetler daha
ziyade bu haberlerin yans›t›lma biçimi üzerinde yo-
¤unlafl›yor. 

Bas›n ve ifade özgürlü¤ü ihlallerinin ve bu konu-
ya iliflkin olarak haz›rlad›¤›m›z raporlar›n medyadaki
görünürlü¤ünün, hak habercili¤i kapsam›ndaki ha-
berlere oranla daha yüksek oldu¤unu san›yorum.
Bunun nedenlerinden biri, bas›n ve ifade özgürlü¤ü
konusunun do¤rudan habercileri etkilemesi olabilir. 

Ancak di¤er hak kategorilerinde oldu¤u gibi,
Türkiye'de ifade özgürlü¤ü hakk›n›n teslimine de si-
yaset kar›flt›¤›n› söylemek mümkün. Bu nedenle, ay-
r›m gözetmeksizin ve bu kavram›n parçalanmas›na
izin vermeksizin mücadeleyi sürdürmenin büyük
önemi var.

Haberimiz yerel, kayna¤›m›z niçin olam›yor?

Yo¤un çabalarla gerçekleflen bu buluflma, ba¤›ms›z
habercili¤in uluslararas› dayan›flmayla gelifltirilebi-

sekli¤i. Ülkede asgari ücretin 200 YTL civar›nda ol-
du¤u düflünülürse insanlar›n tek bir gazete almas›-
na bile flaflmak gerekir. 

Sonuçta, kimi yay›nlar daha fazla satsa da Erme-
nistan'daki toplam tiraj görece düflük; toplam gün-
lük tiraj 150 bin kopya civar›nda. Bas›n sektörü ta-
lepten çok bireysel isteklere göre flekilleniyor. Her
yay›n bir destekçiye yasland›¤› için okurlar›n›n tep-
kilerini pek önemsemiyor. Editörler gazetenin kali-
tesini yükseltmek için yat›r›m yapman›n anlaml› ol-
mad›¤›n› düflünüyor, okurlar›n taleplerini daha iyi
karfl›laman›n yay›n›n geliflkinli¤i üzerinde do¤rudan
bir etkisi olmayaca¤›na inan›yor. Medya yöneticileri,
Ermenistan'da yaflam standartlar› yükselmedikçe,
kalite artsa bile kimsenin daha fazla gazete okuma-
yaca¤›n› düflünüyor. 

Bu politik yaklafl›mla, siyasi bas›n piyasas› bir
bütünlük arz etmiyor; okurlar›n taleplerini karfl›la-
mayan gazeteler temsil ettikleri siyasi görüfle taraf-
tar dar bir okur kitlesiyle yetiniyor. Bu durum muhte-
melen hükümetin bas›n› rahat b›rakmas›n›n da se-
bebi: Bas›n›n kamuoyunu etkilemek için güçlü bir
araç oldu¤una inan›lm›yor. Ço¤u zaman siyasi yakla-
fl›m sat›n al›nacak gazeteyi belirlemiyor ya da belli
bir gazeteyi okuman›n sonucu olarak ortaya ç›km›-
yor. K›s›tl› okur kitlesi olan gazeteler de taraftarlar›-
na seslenmekle yetiniyor. Dolay›s›yla siyasi iktidar›n
bask›s› elektronik yay›nc›l›k, özellikle de ulusal öl-
çekte yay›n yapan televizyon kanallar› üzerine daha
fazla yo¤unlafl›yor. 

Siyasi deste¤in bir di¤er sonucu da Ermenistan'
da gazetecilik mesle¤ini yayg›n bir biçimde etkile-
yen otosansür. Gazetelerin yaz› iflleri çal›flanlar› ge-
nellikle gazete sahibinin siyasi görüfllerine taraftar
gazetecilerden olufluyor; aksi halde bile ne yaz›p ne

yazamayacaklar›n› biliyorlar. Ço¤u kez gazete sahip-
lerinin sansür uygulamas›na gerek kalm›yor çünkü
gazeteciler kendi kendilerine bunu etkin bir flekilde
gerçeklefltiriyor. Bu durumun genel olarak gazeteci-
lik üzerinde olumsuz etkisi oldu: ço¤u kez gazeteci-
ler kendilerini halk› bilgilendirmek yerine siyasi e¤i-
limlerin sözcüleri olarak konumlamaya bafllad›.

Dahas› üzerinde ulusal bir uzlaflma olan kimi si-
yasi ve politik tabu konular bulunuyor. Bunlardan
biri Ermeni soyk›r›m›, –ki üzerinde tüm farkl›l›klar›na
ra¤men tüm kesimler ayn› yaklafl›m› sergiliyor–; bir
di¤eri ise Karaba¤ sorunu.

Bunu söylemekle birlikte daha genifl kitlelere
ulaflan ve reklam geliri olan yay›nc›l›k alan›nda da
herkes ayn› yaklafl›mlar› sergiliyor. Do¤ru orant›l›
olarak radyo ve televizyon istasyonlar› da bas›ndan
çok daha fazla ifl çevrelerine ve kamu beklentilerine
yaslan›yor. Sonuçta yay›nlar›n büyük k›sm› e¤lence
programlar›na ayr›l›yor. Bir di¤er sebep de iktidar›n
programlar›n içeri¤i üzerindeki denetimi. Nihayetin-
de, elektronik medya Ermenistan'da bas›na göre bir
miktar daha ço¤ulcu ve daha fazla insana ulaflarak
reklam gelirlerini art›rmak için daha objektif davra-
n›yor.

Burada dura¤an bir flekilde aktar›lsa da pratikte
çok daha çeflitli bir medya ortam› var. Örne¤in bu ge-
nel tan›mlamaya uymayan birkaç özel ajans veya
çok öznel yaklafl›mlar sergileyen haber kanallar› da
bulunuyor. Her geçen gün e¤lence medyas›na yeni
kat›l›mlar oluyor; siyasi yay›nlar› projeden çok birer
iflletme gibi yürütmek için giriflimler yap›l›yor. Bir-
çok geliflme Ermenistan'›n önümüzdeki y›llarda ya-
flayaca¤› ekonomik geliflmeye ba¤l›, fakat pazar›n
küçüklü¤ü her zaman bir k›s›t olarak kalmaya devam
edecek.
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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› bölümünden mezun oldu. Gazetecili¤e 1996
y›l›nda uluslararas› bir bas›n özgürlü¤ü kuruluflu olan
S›n›r Tan›mayan Gazeteciler (RSF) örgütünde muhabir
olarak bafllad›. Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A) projesinin
bafl›ndan beri içinde yer al›yor. Proje kapsam›nda alt›
y›ld›r Medya Hukuki Destek Birimi'nde koordinatör
olarak, www.bianet.org sitesinde de ifade özgürlü¤ü
editörü olarak görev yap›yor. Evli ve üç yafl›ndaki Ekin
Ali'nin babas›. 



MAR‹NA MUfiKEL‹fiV‹L‹ 

Çat›flman›n Ad›:
Gazetecilerin Enformasyon
Mücadelesi

Marina Muflkeliflvili, Gürcistan Tiflis'te bulunan ve
kurucular› aras›nda yer ald›¤› ba¤›ms›z Sosyal
Araflt›rmalar Merkezi'nde demokrasi, medya, sivil
toplum, kalk›nma ve Sovyetler Birli¤i sonras› dönem
üzerine çal›flmalar yürütüyor. Disiplinleraras› bir
yaklafl›m› benimseyen Muflkeliflvili siyasal bilimler ve
iletiflim teorisini birlefltirmeye çal›fl›yor. Geçti¤imiz on
y›lda otuzdan fazla makale ve kitap yay›mlad› ve çeflitli
projelerde yer ald›. Birkaç senedir Tiflis Devlet
Üniversitesi'nde gazetecilik e¤itimi veriyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i'nin da¤›lma-
s›yla Güney Kafkasya'da fliddetli çat›flmalar yaflan-
d›. SSCB'nin y›k›lmas›n›n ard›ndan, Moskova mer-
kezli tek bafll› kamu bilgi alan› da y›k›ld›. Sovyetler
Birli¤i'nin ard›ndan oluflan devletler ve bölgeler,
spesifik kodlar, bilgiler, gündem ve anlamlar yara-
tan kendi iletiflim dillerine dayal› bir kamu bilgi alan›
gelifltirdiler. Giderek her bir siyasi birim, neredeyse
tart›fl›lmaz ve çat›flman›n di¤er taraf›yla k›yasland›-
¤›nda tamamen farkl› olan kendi kal›plaflm›fl yarg›la-
r›n› üretti. 

Gürcistan bak›fl aç›s›na göre, Gürcistan toprak-
lar›nda meydana gelen iki çat›flma, en bafl›ndan iti-
baren, Gürcüler, Abhazyal›lar ve Osetyal›lar aras›n-
daki etnik çat›flma olarak de¤il, Gürcistan ve Rusya
aras›ndaki toprak çat›flmas› olarak alg›land›. Ancak
çat›flmalar›n Rus medyas›n›n etkisi alt›ndaki ulusla-
raras› medya taraf›ndan ele al›n›fl› Rusya'y›, Gürcis-
tan'daki bir iç sorunda harici bir hakem olarak ko-
numland›rd›. Son zamanlarda bu yaklafl›ma meydan
okunuyor. Amerika Birleflik Devletleri'nin Gürcis-
tan'a olan siyasi ilgisi, CNN ve baflka medya flirketle-
rinin, sorunu bir de Tiflis'ten görmesini sa¤lad›. Bu
de¤iflim, Rus medyas›n›n sald›rgan enformasyon
propagandas›n› art›rmas›na neden oldu. Bu da Gür-
cistan ve Rusya aras›ndaki gerilimi adeta bir savafl
ortam› yaratacak flekilde art›r›yor. 

Hükümetler aras›ndaki siyasi gerilimin arka pla-
n›nda ise, iki taraf›n gazetecileri de zor ikilemlerle
karfl› karfl›ya kal›yor. ‹fllerine, siyasi fikirlere ve ülke-
lerine ayr› ayr› duyduklar› sadakat kolayca bir nokta-
da buluflam›yor: Egemen propagandaya uyum sa¤-
lamalar› çat›flman›n k›z›flmas›na neden olabilir. Ege-
men propagandaya karfl› ç›kmalar›, devletlerini göz-
den ç›karmalar› anlam›na gelir, alternatifler arama-
lar› ise halk›n ilgisini kaybetmelerine yol açabilir.
Seçme özgürlükleri s›n›rl›. Rus televizyonu çok san-
sürleniyor, ancak Gürcistan televizyonu da çok bü-
yük bask› alt›nda. Yine de iki tarafta da birçok gaze-
teci bar›fl için seçenekler aramaya devam ediyor.

lece¤ine dair umudu güçlendiriyor. Küçük hedefler
üzerinde bölgesel iletiflimin sürekli hale getirilme-
siyle, sadece habercili¤imiz aç›s›ndan de¤il, savafl-
lar›n yo¤un oldu¤u bir co¤rafyada hak habercili¤i
bak›m›ndan da verimlilik sa¤lan›yor olsa gerek.

Bölgemizle ve Ortado¤u co¤rafyas›yla ilgili ha-
berler, dünya kamuoyuna küresel ölçekli ve hepsi
Bat› merkezli olan uluslararas› haber ajanslar› arac›-
l›¤›yla ulafl›yor. Bizler de ne yaz›k ki ya iliflkilerimizi
gelifltiremedi¤imizden dolay› veya kolay›m›za geldi-
¤i için, Irak'taki bir olay› Irak'ta yaflayan bir gazeteci-
den, ‹ran'daki bir geliflmeyi oradaki bir kaynaktan,
istisnalar hariç, pek aktaram›yoruz. 

Benzer flekilde Irak, ‹ran, Lübnan, Afganistan ve
dünyada çat›flma içinde yaflayan toplumlar›n hak
mücadelesine dair haberler, yerel insan haklar› ör-
gütleri taraf›ndan de¤il, onlar›n uluslararas› muha-
taplar› taraf›ndan bize ulaflt›r›l›yor. 

Forum, haber al›flkanl›klar›m›z› sorgulatacak

Dolay›s›yla bu Forum'daki yeni tan›fl›kl›¤›m›z, büyük
ihtimalle çal›flma masas›ndaki al›flkanl›klar›m›z› da
gözden geçirmemize yol açacak. Bölgelerinizdeki
durumu sizden dinledikçe orada kendimize bir yer
arayaca¤›z, bu da bizi do¤ru habercili¤e bir ad›m da-
ha yaklaflt›racak. 

Türkiye'nin yüksek sat›fl oranlar›na sahip ve glo-
balleflmenin bir parças› olan medya organlar›, gör-
kemli mekânlara dünya çap›nda yüzlerce CEO davet
ediyor; ifade özgürlü¤ü yan temal› oturumlar›n›n
ana mönüsüne ise sermayelerini yayg›nlaflt›rma ko-
nusu yerlefliyor.

Neden bizi okusunlar ki asl›nda...

Gelinen aflamada 75 milyonluk Türkiye'de sadece 5
milyon okur, gazete bayiine giderek gazete almay›
tercih ediyor. Bunun da pazar›n keflfedilmemesiyle
alakal› oldu¤unu düflünmüyorum. Kan›mca bu du-
rum esas olarak, egemen Türkiye medyas›n›n haber-
cili¤ini içerik ve etik olarak sokaktaki insan›n konu-
muna göre yeterince çeflitlendirememifl olmas›ndan
kaynaklan›yor. 

Sonuç olarak, bu durum sadece egemen medya

için de¤il ba¤›ms›z medya için de ciddi bir soruya
iflaret ediyor: "Sokaktaki insan, bizi niçin okusun?"
Onun görüfllerine yer vermeyi günlük yay›n anlay›fl›-
m›z›n bir parças› yapt›¤›m›z için mi? Onun sorun ola-
rak gördü¤ü meseleleri büyük maharetle ve bütün
çeflitlili¤iyle mikrofona veya sayfalara tafl›yabildi¤i-
miz için mi? Yap›lmas› gereken çok ifl var, en az›ndan
bu ihtiyaçlar karfl›lanmad›¤› sürece, okurlar› elefltir-
mek için çok erken oldu¤unu düflünüyorum.

Bir araya gelmemiz dahi çok önemli

B‹A'n›n bu etkinli¤i, san›yorum ki, yay›n kurulufllar›-
n›n temsilcilerini, yay›nlar›n›n ba¤›ms›z kimliklerini
öne ç›kararak buluflturmas› aç›s›ndan çok de¤erli.
Etkinli¤in önemi, kendi aralar›nda ekonomik al›flve-
rifli bulunmayan, sadece küresel ölçekte de¤il ayn›
ülkede bulunsalar bile bir etkileflimi yakalayamam›fl
olan medyan›n ba¤›ms›z aktörlerini bir araya getir-
me koflullar›n› yaratm›fl olmas›ndan kaynaklan›yor
ki, bunun ne denli büyük bir ihtiyaç oldu¤u daha bu-
luflman›n bafl›nda ortaya ç›kt›. 

Düflünelim ki, oturumlar›n ard›ndan yay›mlana-
cak deklarasyon bile –bugün gözü kula¤› bizde ol-
sun ya da olmas›n– bir gün muhakkak dünyan›n bafl-
ka bir yerinde ba¤›ms›z bir radyo temsilcisinin ilgisi-
ni çekecek; Forum'daki mesajlar› kendisine referans
alacak, yaflatmak istedi¤i radyonun varl›k nedenine
daha da inanacak. Hiç kuflku yok ki, Ba¤›ms›z Medya
Forumu'nda verilecek mesajlar, Türkiye'de veya
dünyan›n baflka bir yerinde yine böyle bir ba¤›ms›z
inisiyatife dayanak oluflturacak. 

Forum'dan tüm dünyaya güçlü mesajlar

Ba¤›ms›z medyan›n da halk›n haber alma hakk› veya
halk habercili¤i konusunda en iyi habercilik örnekle-
rini yayg›nlaflt›rmak için iflbirli¤i olanaklar›n› de¤er-
lendirmesi ve güçlendirmesi gerekiyor. 

Büyük hedefler koyarak veya derhal yo¤un bir
faaliyetin bafllat›lmas›n› bekleyerek de¤il ama, kal›c›
ve aflamal› bir iflbirli¤i gelifltirerek yol al›nabilir. Bu
Forum'un sa¤lad›¤› olanaklarla iyi bir bafllang›ç ya-
pabiliriz. Ba¤›ms›z olarak var olabiliyorsak, birlikte
daha iyisini becerebiliriz! 
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n› sa¤laman›n da bir arac› oldu. Bar›flç›l söylemin-
den taviz vermeyen Agos, diaspora Ermenilerinin
söylem ve duruflunu da bu noktada etkileyen bir
araç oldu.

Agos bu noktada da "bar›fl"a hizmet etmifltir ve
etmeye devam etmektedir.

Agos , yaflad›klar› tarihsel trajedinin bir sonucu
olarak kimliklerini saklamak durumunda kalm›fl bir-
çok Ermeninin, saklad›klar› kimli¤i aç›¤a vurmalar›
konusunda itici bir güç oldu. Birçok Ermeni kendi
kimli¤iyle bar›flt›; komflusunun ondan istedi¤i kim-
likle de¤il kendi kimli¤iyle yaflamaya bafllad›.

Agos bu noktada "bar›fl"a hizmet etti. 
Unutulmufl, unutturulmufl tarihiyle yüzleflmek-

tense onu yok saymay› tercih eden, o bilgiyi almay›
reddeden bir toplum var. Ve o toplumun bir ferdi ola-
rak ben, Agos 'a geldi¤imde, kendileri aç›s›ndan çok
canl› bir tarihe sahip bu halkla tan›flt›¤›mda fark et-

tim ki bu ayn› zamanda benim de tarihim. Böyle bir
bilgilenme ve o bilgiyle yüzleflme elbette ki beni
afallatt›. Ancak ayn› zamanda koskoca bir halkla ta-
n›flmam› sa¤lad› Agos, görmezden geldi¤im ve hatta
varl›klar›n› tan›mad›¤›m bir halk› görünür hale geti-
rerek buluflmam›z› sa¤lad›. Bu da benim aç›mdan
bar›fla hizmettir. 

Agos yaflad›¤› co¤rafyada kendi toplumunun ya-
flad›¤› haks›zl›klar› dillendirirken insana de¤en tüm
haks›zl›klara karfl› da kararl› bir yay›n politikas› sür-
dürdü. U¤rad›¤› sald›r›lar, aç›lan davalar, tehditler
Agos 'un bu yay›n politikas›n› sürdürme noktas›nda-
ki tutumunu de¤ifltirmedi. 

"Bar›fl" ve "diyalog" konusundaki ›srarl› söyle-
mi ve haks›zl›klar karfl›s›ndaki kararl› tutumu Agos'
un bugün gerek ulusal ölçekte gerek uluslararas›
düzeyde kendi çap›n› aflan bir etkiye sahip olmas›-
n›n da bir nedeni oldu.

NURAN A⁄AN 

Agos: Bar›fl ve Diyalog

Yaflad›¤› ülkede kendini savunmak, kendini kendi
sesinden tan›tabilmek, anlatabilmek ve paylaflabil-
mek için yay›n hayat›na at›lan Agos gazetesi ç›kt›¤›
ilk günden itibaren dilini bar›flç›l bir söylem üzerin-
den kurdu ve bundan hiç geri ad›m atmad›. Halklar
aras›nda, tarihten gelen ve bugüne yans›yan iliflki
kopuklu¤unu aflmak yönünde "diyalog" istemleri ve
ça¤r›lar› Agos'un yay›n politikas›n›n temelini olufltu-
ran unsurlardan biri oldu.

Agos bu anlamda "bar›fl"a hizmet eden bir yay›n
oldu ve olmaya devam ediyor...

Agos Türkiye halklar›n›n kardeflli¤ini temel alan
etkinlikleri manfletlerine tafl›rken, halklar›n yaflad›¤›
haks›zl›klar› da haberlerine konu etti. 

Bu noktada da "bar›fl"a hizmet politikas› güttü...
Agos kapal› bir toplum olarak yaflamak duru-

munda kalan Ermenilerin bu kapal›l›¤› aflmas›n›n bir
arac› oldu. Ermenilerin sesi olarak, sorunlar›n› dil-
lendiren bir merci olarak, varl›klar›n›n ortaya kon-
mas›nda kararl› bir tutum tak›nmas›yla Agos yurt-
tafll›k bilincinin gelifltirilmesinde etkili oldu. Art›k
çok daha fazla say›daki kifli bu co¤rafyada Ermeni
toplumunun yaflad›¤›n› biliyor, Ermeni yurttafllar›n
sorunlar›n› biliyor ve bunlar› konufluyor.

Agos 'un bu çerçevede de "bar›fl"a hizmet etti¤i-
ni düflünüyorum...

Agos Ermenice bilmeyen Anadolu Ermenilerinin
kendi dillerini ö¤renmesinin ve ‹stanbul Ermenileri
ile iletiflimin bir arac› oldu. Böylelikle kendi toplu-
muyla iliflkisi olmayan Ermenilerin buluflmas›n› sa¤-
lad›.

Agos bu noktada da "bar›fl"a hizmet etmektedir.
Agos Türkiye d›fl›nda yaflayan, bildi¤imiz sebep-

lerle Türkiye d›fl›nda yerleflmek zorunda kalan dias-
pora Ermenileri ile Türkiye Ermenilerinin buluflmas›-
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h›ndan mahrum kalacakt›r. "Ulusal kriz" durumla-
r›nda milliyetçi klifleleri ve savaflç› mant›¤› y›kmak
imkâns›zd›r, çünkü resmi veya yar› resmi propagan-
da ayg›tlar› ve muhalif seslerin gücü aras›nda büyük
bir dengesizlik vard›r (muhalif seslerin bast›r›lmas›
da di¤er bir olas›l›kt›r). Ayr›ca bu yöndeki çabalar
halk taraf›ndan "düflman propagandas›" veya "düfl-
mana yard›mc› olma gayreti" olarak tan›mlan›p red-
dedilebilir. Bu nedenle milliyetçi kliflelerin esrarl›
havas›n› yok etme ifli çok önceden, vatandafllar›n
karfl›t, milliyetçi olmayan (hatta antimilliyetçi) söy-
lemlere daha aç›k oldu¤u, gerginli¤in daha düflük
oldu¤u dönemlerde yap›lm›fl olmal›d›r.

Yunanistan'daki duruma gelince... Burada flunu
vurgulamal›y›m: gazetecilerin egemen milliyetçi kli-
fleleri y›kma yetene¤i söz konusu oldu¤unda, as›l
çatlak, "alternatif" ve "ana ak›m" medya aras›nda
de¤il, "yaz›l›" ve "elektronik" medya aras›ndad›r.
1980'lerde ve 1990'lar›n bafl›nda geliflen "ba¤›m-
s›z" ve "alternatif" medya, ço¤unlukla geçmifle ait-
tir. Çal›flanlar›n›n kayda de¤er bir k›sm› ana ak›m ba-
s›n›n›n en "liberal" grubunun içine çekilmifltir. E¤er
rakamlar›n bir anlam› varsa, bugün Yunanistan'daki
en popüler "alternatif" yay›nlar, ilerici, anti›rkç› ve
bar›fl yanl›s› gazeteler de¤il, tam tersine, bol resimli,
(genellikle afl›r› sa¤ çevrelere ba¤l›) ve aç›kça veya
örtülü flekilde çeflitli milliyetçi, militarist ve Yahudi
düflman› komplo teorileri yayan dergilerdir. Bundan
daha da önemlisi, ayn› tarz afl›r› milliyetçi sahte ga-
zetecilik, önde gelen özel televizyon kanallar› tara-
f›ndan da üretilmektedir. Bu son befl y›l›n geliflen fe-
nomenidir.

Elektronik ve yaz›l› bas›n›n sözde "ulusal mese-
lelere" (yani d›fl iliflkiler ve savunma politikalar›na)
yaklafl›m›ndaki farkl›l›k yap›sal nedenlere dayan›-
yor. En yüksek izlenme oranlar›n› yakalama peflin-
deki özel televizyon kanallar›n›n sunucular›, rasyo-
nel fikir al›flverifli yerine, tek tarafl› "abart›y›" veya
temsil gücü ya da de¤erli görüflleri nedeniyle de¤il
de, görünürde "siyasi olmayan" avam televizyon ka-
nallar›nda it dalafl›na girme yetenekleri nedeniyle
seçilmifl olan konuklar›n "ekran kavgalar›"n› tercih
ediyorlar. Bu flartlar alt›nda ciddi bir siyasi tart›flma
imkâns›zd›r. Halk›n ilgisini çekmek için sürekli bir

gerilim ortam› yarat›lmal›d›r. Her olay, bir yar› savafl
durumu olarak yans›t›lmal›d›r. Ayn› zamanda neyin
"yay›nlanabilir" televizyon haberi oldu¤u üzerinde
kat› bir siyasi kontrol uygulanmaktad›r. Bu tarz san-
sürlerin belki de en barizi 15 fiubat 2003'te gerçek-
leflti. Tüm büyük özel televizyon kanallar› Atina'da
yap›lan en büyük bar›fl mitingini (Irak'›n Amerika-
Bush taraf›ndan iflgal edilmesinin arifesinde) tama-
men örtbas ettiler. "Haber" bültenlerinin tamam›n›
eski Kral Constantine'in Yunanistan'› ola¤an bir zi-
yaretine adad›lar! Önde gelen televizyon sunucusu
Nikos Hadjinikolau'nun daha sonra dobra bir flekil-
de ifade etti¤i gibi, profesyonel yarg›lar› eski Kral'›n
halk için herhangi bir gösteriden daha ilginç bir konu
oldu¤u yönündeydi. 

Di¤er yandan yaz›l› bas›n, televizyonun hâkimi-
yetine, toplumsal diyalog ve karfl›t görüfllerin al›flve-
rifline olan ba¤l›l›¤›n› öne ç›kararak karfl›l›k verdi.
Her gazetede yay›mlanabilecek fikirlerin yelpazesi o
gazetenin kendi stratejisi ve fizyonomik özellikleri-
ne göre de¤iflim gösterse de, sonuç, ayn› medyada
on y›l önce norm kabul edilenden mutlak flekilde da-
ha ço¤ulcu. Problem flu ki, yaz›l› bas›ndaki muhalif
veya alternatif seslere do¤ru bu "aç›l›m", onun özel
televizyonun hücumu karfl›s›nda kenara itilmesiyle
el ele gitmektedir. 

Konu bafll›¤›m›za dönelim: Bir gazeteci (ister bir
kifli ya da bir grup olsun) ya da alternatif medya, mil-
liyetçi klifleleri nas›l y›kabilir, gerilimi nas›l azaltabi-
lir ve Bar›fl'a nas›l katk›da bulunabilir? Tabii ki her
durumda baflvurulacak tek bir çözüm yok. Afla¤›da,
Eleftherotypia'n›n ortak grubu ("Ios") taraf›ndan or-
taya konan yan›tlar›n k›sa bir tasviri var. 

1. Milli tarihin karanl›k yönleri 

Modern milliyetçili¤in temel dayanaklar›ndan biri
de, hep "biz"im iyi tav›rlar içinde olmam›za ra¤men
nezaketsiz "ötekiler" taraf›ndan zulüme u¤rad›¤›-
m›z bir milli geçmifl imaj›n›n yarat›l›p yay›lmas›d›r. 

Bunun tipik bir örne¤i "K›lk›fl ve ‹zmir'i kim yak-
t›?" sorusuna verilen spontane yan›tlard›r. Yunanis-
tan'daki resmi tarihe –ve okul kitaplar›na göre– K›l-

TASOS KOSTOPULOS 

Klifleleri Y›kmak, Bar›fl ‹çin
Mücadele Etmek

Ba¤›ms›z medya bölgemizde bar›fl› korumaya nas›l
katk›da bulunabilir? Siyaset flekil de¤ifltirip insanla-
r› birbirleriyle karfl› karfl›ya getirirken, savafl tacirli¤i
yapmayan gazetecilerin bu ak›ma karfl› direnmeleri
mümkün mü? Bu sunum s›ras›nda, son yirmi y›lda
Yunanistan'da yaflad›¤›m›z tecrübelerden ald›¤›m›z
baz› dersleri sizinle paylaflmaya çal›flaca¤›m. 

Sonuçlardan bafllamak gerekirse: Olaylar kont-
rolden ç›kt›¤›nda ve olas› kanl› bir çat›flman›n meka-
nizmalar› çal›flmaya bafllad›¤›nda "ba¤›ms›z", "al-
ternatif" ve hatta ana ak›m medya bile olaylar›n gidi-
flat›n› de¤ifltirmek için bir fley yapmaktan acizdir. Sa-
dece medyada de¤il, genel olarak toplumsal alanda
mevcut olan açmazlardan dolay›, savafl art›k kaç›n›l-
maz oldu¤unda, herkes ve her fley yeni durumun ge-
reklerine ayak uydurmaya çal›fl›r. Savafl karfl›t› gaze-
tecilik daha da zorlafl›r ve toplum nezdinde, siyasi
olarak da oldukça etkisiz hale gelir. Böyle bir ç›k-
mazdan kurtulman›n tek güvenilir yolu, savafla karfl›
mücadele eden toplu bir hareketin ortaya ç›kmas›-
d›r. Ancak böyle bir hareketin var olabilmesi, hatta
mümkün olabilmesi için, toplumun hat›r› say›l›r bir
kesiminin "e¤itimli" olmas› gerekir (ve sivil toplu-
mun organize olmas›). ‹kincisi, resmi milliyetçi söy-
leme meydan okumaya ve savafl tacirli¤i yapan dev-
letin (veya derin devletin) ortaya att›¤› mant›¤› hali-
haz›rda sorgulamaya bafllam›fl olmal›d›r. fiahin bir
siyasi ortam›n geliflmesi ve pekiflmesi, genelde he-
men savafl öncesinde yaflanan geliflmelere de¤il,
"bizim haklar›m›z"a karfl› "onlar›n iddialar›" ikilemi-
ne dayal› milliyetçi önyarg›lar›n ve kliflelerin uzun
süreli olarak beslenmesine ba¤l›d›r. 

Bu milliyetçi klifleleri ve savaflç› mant›¤› y›kmak,
alternatif ve ilerici medyan›n görevidir. Böylece ken-
di ülkelerindeki savaflç› propaganda, en büyük sila-

TASOS  KOSTOPULOS: KL‹fiELER‹ YIKMAK, BARIfi ‹Ç‹N MÜCADELE ETMEK 179178 BAfiKA B‹R ‹LET‹fi‹M MÜMKÜN

Tasos Kostopulos, "O Ios" (Virüs) adl› kolektif
gazeteci grubunun kurucular›ndan ve günlük
Eleftherotypia gazetesinin yazarlar›ndan.
Kostopulos'un "Yasak Dil: Yunan Makedonyas›'nda
Slav Lehçeleri Üzerinde Devlet Bask›s›" ve
"Otosansürlenmifl Haf›za: ‹kinci Dünya Savafl› sonras›
Güvenlik Örgütü ve Savafl Sonras› Yunan Sa¤›"
bafll›kl› yay›mlanm›fl iki kitab› bulunuyor. 



2. Madalyonun öteki yüzü 

Komflunun "sald›rganl›¤›" alg›s›, ço¤u zaman resmi
kas›tl› yanl›fl bilginin veya (daha yayg›n olarak) yar›
gerçeklerin ve geçmiflteki korkunç olaylar›n yaratt›¤›
korkularla oynaman›n bir ürünüdür. 

Türkiye'deyken, Do¤u Perinçek'in partisinden
sempatik görünüfllü bir adamdan, Yunan Adalar›'
ndaki Yunan askeri varl›¤›n›n Türkiye'nin ulusal gü-
venli¤ine bir tehdit oluflturdu¤unu duydu¤umda
hayrete düflmüfltüm. 

Di¤er taraftan Yunanistan'daki daimi Türk sal-
d›rganl›¤› imaj›, Yunan hava sahas›n›n Türk savafl
uçaklar›nca ihlal edilmesi diye tan›mlanan fleyle sü-
rekli besleniyor. Çok ender olarak –ve sat›r aralar›n-
da– ö¤reniyoruz ki, bu "ihlalciler"in ihlal ettikleri
bölge, asl›nda uluslararas› olarak tan›nm›fl olan 6
millik Yunan hava sahas› (karasular›m›zla eflit) veya
tek tarafl› olarak kendi kendine ilan edilmifl olan (an-
cak uluslararas› olarak tan›nmayan) 10 millik Yunan
hava sahas›d›r. Yani Yunan halk›, gerçek bir provo-
katif güç gösterisi ile gayri yasal veya herhangi bafl-
ka bir sonucu olmayan ama uluslararas› olarak ta-
n›nm›fl bir hakikatin alt›n› çizen bir tatbikat aras›nda
ay›r›m yapam›yor (ve ço¤u zaman da ikisi aras›ndaki
fark› görmezden geliyor). 

3. Ba¤lant›y› ortaya ç›karmak 

Yap›lacak bir di¤er fley ise, yanl›fl bilginin nas›l olufl-
turuldu¤unu ve kimler taraf›ndan yay›ld›¤›n› somut
örneklerle ortaya ç›karmakt›r. 

Yunanistan'da çok popüler olan milliyetçi ve geri
kafal› bir efsane de eski ABD Ulusal Güvenlik Dan›fl-
man› ve D›fliflleri Bakan› Henry Kissinger'a (Yunanis-
tan'daki egemen alg›ya göre 1974 y›l›nda "[Kuzey]
K›br›s'› Türkiye'ye veren" adam) atfedilen yanl›fl bir
demeçtir. Bu efsaneye göre, tüm ABD yönetimlerinin
ana problemi, "yönetilmesi zor olan" asi Yunanl›lar-
d›r ve bu nedenle –Kissinger'›n buldu¤u sözümona
çareye göre– onlar, "kültürel köklerinin" tahrip edil-
mesi ve onlar› flanl› atalar›na ba¤layan göbek ba¤›-
n›n yok edilmesi yoluyla zay›f düflürülmelidir. Kissin-

ger güya flöyle demiflti: "Ellerimizin serbest olmas›
için biz [ABD] onlar›n [Yunanl›lar›n] dilini, dinini, ma-
nevi ve tarihi rezervlerini hedef almal›y›z." Onlarca
Yunan milliyetçisi, Ortodoks köktendinci ve hatta
kamuoyu oluflturan ana görüflteki ve sa¤ görüfllü li-
der, kültürel alanda herhangi bir ilerici ad›m› elefltir-
mek ve e¤itim sisteminin geçmiflin geleneksel milli-
yetçi retori¤ine daha yak›n bir çizgide olmas›n› talep
etmek için bu yanl›fl ifadeyi ifllerine geldi¤i flekilde
kullanm›fllard›r. Bu efsanenin daha da ikna edici ol-
mas› için, Kissinger, bu demeci Washington'da 1994
y›l›nda verdi. Ancak demecin metni üç y›l sonra ‹s-
tanbul'da (Turkish Daily News gazetesinin güya
"yok olan" bir nüshas›nda) yay›mland›! 

Tabii ki bir insan›n, bu "aç›klaman›n" ABD'nin
emperyalist politikalar›yla veya Yunanistan'›n Türki-
ye'yle olan problemleriyle bir ilgisi olmad›¤›n› anla-
mas› için bir Henry Kissinger hayran› olmas› gerek-
miyor. Bu konu, Yunan gazeteciler taraf›ndan kendi-
sine soruldu¤unda, Kissinger bir tekzip yay›mlama
zorunlulu¤u hissetti; ancak bu efsanenin hayranlar›-
n›n da dedi¤i gibi, politikac›lar›n bu tarz fleyleri red-
detmesi çok ola¤an. 

fiu anda Yunanistan'da yayg›n olan modern
"komplo teorileri" hakk›nda 2001 y›l›nda yay›mla-
nan özel bir raporda, Kissinger'›n "sözde aç›klama-
s›"n›n kökenlerini araflt›rmaya karar verdik. Ö¤ren-
dik ki, güya 1994 y›l›nda yap›lm›fl olan bu "aç›kla-
ma" en az 1980'lerin ortalar›nda ortaya ç›kt› (tabi-
i ki aç›klama tarihi 1973'e al›nm›flt›; "Albaylar Cunta-
s›'na karfl› ö¤renci ayaklanmas›n›n bast›r›lmas›ndan
hemen sonra"). Çok büyük ihtimalle bu efsanenin
kökleri 1974'te K›br›s'ta meydana gelen olaylardan,
askeri cuntan›n devrilmesinden, solun kültürel bas-
k›nl›¤› ve bugüne kadar devam eden Yunan faflizmi-
nin itibars›zlaflt›r›lmas›ndan dolay› hayal k›r›kl›¤›na
u¤rayan afl›r› sa¤c›lara dayan›yor. Hikâye Yunan si-
yasi hayat›nda 20 y›l yaflad›. Ta ki 1998 y›l›ndan beri
Komünist Parti milletvekili olarak seçilen (ve "K›rm›-
z›-Kahverengi Koalisyonu"nun Yunan muadiline
flahsiyet veren) sa¤c› gazeteci Liana Kaneli taraf›n-
dan "keflfedilene" kadar. 1997 y›l›nda Kaneli'nin der-
gisinde (Nemesis) yeniden üretilen hikâye, böylece
ana görüflü temsil eden siyasi söyleme girdi ve efsa-

k›fl flehri 1913 y›l›nda oradan kaçmakta olan Bulgar-
lar taraf›ndan yok edildi. Ancak o güne kadar orada
yaflayanlar yaln›zca Bulgar yanl›s› Makedon Slavlar-
d›. Türkiye'de ise yayg›n olarak inan›lan resmi iddia,
‹zmir'in 1922'de kaçmakta olan Yunan ordusu tara-
f›ndan yak›l›p y›k›ld›¤›d›r. Ancak yine, yak›lan ma-
hallelerin ço¤u "Gavur ‹zmir"in Yunan ve Ermenileri-
ne aitti. Tarafs›z gözlemciler, kundakç›lar›n, iki du-
rumda da kazananlar kamp›ndan –yani s›ras›yla Yu-
nan ve Türk– oldu¤unu ikna edici flekilde anlatm›fl-
lard›r. Ayn› tarafs›z gözlemcilere göre, iki olay da,
bugünkü tabiriyle "etnik temizlik" idi. Yani yabanc›
az›nl›klar›n (veya ço¤unluklar›n) yaflad›¤› yerleri, on-
lar› kaçmaya zorlamak amac›yla kasti olarak tahrip
etmek.1

Tarihin bu versiyonu, resmi ideolojik ayg›tlar›n,
okul müfredat›n› ulusal ›rkç› söylemlerden temizle-
me giriflimlerinden etkilenmez (ve hatta bu giriflim-
leri zay›flat›r); Yugoslavya'da yaflanan bu yöndeki
bir tecrübe çok ö¤reticidir. Yugoslavya'da resmi (ve
yüzeysel) "kardefllik ve birlik" resmi olmayan milli-
yetçi "sözlü tarih" taraf›ndan bozulmufltu. Ta ki res-
mi olmayan milliyetçi "sözlü tarih" 1980'lerde dev-
let sponsorlu¤unda yeniden canlanana kadar. 

Bu noktada yapmam›z gereken, soydafllar›m›z›n
(veya atalar›m›z›n) geçmiflte u¤rad›¤› zulümlere her-
hangi bir at›f› sansürlemek de¤il, halk›m›za ulusal
tarihin di¤er yönünü de göstermektir. Yani "bizim"
taraf›n ötekilere neler yapt›¤›n› da: temel insan hak-
lar›ndan yoksun b›rakmak, etnik temizlik ve hatta
(baz› afl›r› durumlarda) soyk›r›m gibi. O zaman, çok
iyi bilinen, çünkü insanlara ulusal devletin ideolojik
ayg›tlar› taraf›ndan sürekli olarak "hat›rlat›lan"
"ulusal ›st›raplar" yaflanan di¤er gerçekler aras›nda
gerçek yerini bulacakt›r. 

Örne¤in ‹zmir'in Türk Kemalist güçler taraf›ndan
yak›lmas›n›n 60. y›ldönümünde, biz "Öteki 1922"
bafll›kl› bir makale yay›mlad›k ve Küçük Asya Sava-
fl›'n›n (Türkiye'de flu anda "Ulusal Kurtulufl Savafl›,"
Yunanistan'da da "Küçük Asya Felaketi" ad› verilen
savafl›n) farkl› yönlerini aktard›k. Makalede bu farkl›
yönler, yani (büyük ölçüde Komünistlerden esinlen-
mifl) savafl karfl›t› hareket, çat›flman›n son y›l›nda
çok say›da askerin Yunan ordusunu terk etmesi ve

Yunan Ordusu taraf›ndan kontrgerilla operasyonla-
r›nda Anadolulu köylülere karfl› ifllenen suçlar, orta-
lama Yunan toplumunun bilmedi¤i resmi söylemler-
le ortaya kondu. 

1999 y›l›nda yay›mlanan "Lefkofle Nas›l Saray-
bosna'ya dönüfltü" bafll›kl› bir yaz›da ise, Yunan ve
Türk sa¤c› milliyetçilerin ("Teflkilat" ve TMT) görü-
nürde birbirine rakip, ama asl›nda birbirini tamamla-
yan, toplumlar› bölmek ve çat›flmaya k›flk›rtmak
stratejilerinin nas›l 1963 ve 1967 y›llar› aras›nda ada-
y› altüst eden toplumlararas› çat›flmalara neden ol-
du¤unu yazd›k. Yaz›m›z a¤›rl›kl› olarak 1983 y›l›ndan
itibaren yay›mlanan, ancak ana ak›m medyas› tara-
f›ndan hiç dikkate al›nmam›fl olan ve Rum toplumu-
nun K›br›s konusu hakk›ndaki kolektif tarihi bilgisi
üzerinde hiçbir etkisi olmayan Rum belgelerine da-
yan›yordu. 

Yunanistan'daki az›nl›klar konusunda ise, Kuzey
Yunanistan'daki Slav dili konuflan Makedon etnik
az›nl›k ve 1966 ve 1990 y›llar› aras›nda Trakya'da
bask› alt›nda tutulan Türkler ve di¤er Müslümanlar
hakk›nda raporlar yay›mlad›k. Bu raporlarda 1980'
lerin sonlar›nda ve 1990'lar›n bafllar›nda, Bat› Trak-
ya'da ortaya ç›kan güçlü milliyetçi az›nl›k hareketi-
nin, kaybetti¤i topraklar› geri isteyen Türkiye'deki
ayg›tlar taraf›ndan sahnelenmifl basit bir "sald›r›"
olmad›¤›n› (ço¤u Yunan medyas›n›n iddia etti¤i gi-
bi), ayn› zamanda Müslüman az›nl›¤› ülkeden atma-
y› amaçlayan bask›c› devlet politikalar›n›n da bir so-
nucu oldu¤unu yazd›k. 

Türkiye ele al›nd›¤›nda ise benzer bir yaklafl›m›n
sergilenmesi, Ermeni soyk›r›m›, Yunan ve di¤er az›n-
l›klar›n etnik olarak temizlenmesi (Varl›k Vergisi, Ey-
lül 1955 olaylar›) gibi geçmifl günahlar›n ve Kürtleri
bast›rma politikalar›n›n araflt›r›lmas›yla mümkün
olurdu. 
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ZLATA KUREfi

Rejim De¤ifliminden
Alt› Y›l Sonra S›rbistan Medyas›

Zlata Kurefl Belgrad'da do¤du. Belgrad Üniversitesi
Gazetecilik Bölümü'nden 1981'de mezun oldu.
Belgrad Radyosu'nda çal›fl›rken bir yandan da günlük
Politika'da yazd›. 1984-91 aras›nda Federal
Yugoslavya ‹letiflim Bakanl›¤›'nda Analitik
departman›nda asistan olarak çal›flt›. 1995'te girdi¤i
Beta haber ajans›nda pazarlama müdürü olarak görev
yapt›; 2000'den bu yana da baflkan yard›mc›l›¤›n›
yürütüyor. Özellikle güneydo¤u Avrupa'da organize
suç ve yolsuzluklar üzerine çal›fl›yor. Kurefl ‹ngilizce
ve Frans›zca biliyor. 

Ülkenin kat› yönetim yanl›s› rejiminin demokratik
flekilde de¤ifltirilmesinden alt› y›l sonra, S›rbistan'
daki medyan›n dönüflüm sürecinin çok yavafl oldu¤u
görülüyor. Siyasi otoriteler medya üzerindeki kon-
trollerini devam ettirmek istiyorlar. Ülkedeki günlük

hayatta, siyasi gerilim, devletin gelecekteki statüsü
hakk›ndaki belirsizlik, geçmiflle yüzleflmekten ka-
ç›nma ve demokratik kurumlarda k›r›lganl›k hâkim. 

Medyan›n durumu da devletin durumuna benzi-
yor: S›rbistan bas›n›ndaki profesyonel kadro önemli
flekilde küçültülmüfl durumda. Medya, siyasetçiler
gibi, hayali, popülist e¤ilimli bir halka hitap etmeye
çal›fl›yor. 

Ayda bir kez Belgrad Medya Merkezi'nin S›rbis-
tan Haber ‹zleme grubu ülkenin büyük gazeteleri
üzerindeki araflt›rmas›n›n sonuçlar›n› yay›ml›yor.
Her ayki analiz, en temel medya eti¤i ilkelerinin bü-
yük oranda ihlâl edildi¤ini gösteriyor. 

Bundan ç›kar›lacak sonuç flu: S›rbistan'da flu an-
da gazetecili¤in durumu, 1980'lerin sonlar› ve 1990'
lar›n bafllar›nda, eski Yugoslav federasyonunda ya-
flanan kriz ve savafl haz›rl›¤› döneminde görülen bo-
zulmaya yak›n. 

Bu raporlar neden bu kadar dramatik? 

En çok satan günlük gazeteler ayn› zamanda etik
standartlar› en çok ihlal edenler. Tipik örnekler, vü-
cutlar›n›n bir bölümü kesilmifl kurbanlar›n ve eziyet
görmüfl çocuklar›n foto¤raflar›n› yay›mlamak, kur-
banlar›n, tecavüze u¤ram›fl kad›nlar›n ve çocuk yafl-
takilerin isimlerini ve bazen de tam adreslerini ya-
y›mlamak. Baz› tabloid gazeteler asl›nda pornografi
ile tamamen hayali siyasi skandallar›n bir kar›fl›m›.
Bu nefret dolu ve baya¤› ortamda, suçüstü yakala-
nan bir kiflinin Roman oldu¤undan bahsetmenin
yanl›fl oldu¤u fark edilmiyor bile. Gizli pazarlama, bir
ürünü di¤erinden üstün tutmak ve do¤rulu¤unu
kontrol etmeden baz› verileri yay›mlayarak gazeteci-
lik etiklerini ihlal etmek de fark edilmeden gelip ge-
çen ve günlük olarak meydana gelen olaylar. Ve bu
tarz örnekler çok fazla.

Bunlar tabii ki flu anda S›rbistan'da gazetecili¤in
özgür oldu¤u ve eski rejimin Bilgi Yasas› uyar›nca
gazetecilere verdi¤i ac›mas›z cezalar›n art›k geçerli
olmad›¤› gerçe¤iyle hiç alakas› olmayan afl›r› örnek-
ler. fiimdi baflka bir soru gündemde: dengesiz bir si-
yasi ortamda genel olarak tüm söylemlerin kalitesi-
nin düflmesi, beklenen medya de¤iflim sürecinin ya-

ne oldu¤u ortaya ç›kar›lana kadar çeflitli milliyetçi ve
gerici amaçlara flüpheli bir meflruiyet kazand›rd›.  

4. Öteki homojen de¤il 

Milliyetçili¤in hayati bir unsuru da ötekinin, kendi
içinde tezatlar› olmayan, s›n›fsal veya ideolojik ayr›-
l›klar› olmayan homojen bir varl›k oldu¤u –baflka bir
deyiflle, ulusal bir topluluktan ziyade bir "ordu" ol-
du¤u– alg›s›d›r. Bölgemizde, her yerde "tüm komflu
ülkelerin" her zaman tek bir somut ve bütün bir d›fl
politikas› oldu¤u ve "bizim" kendi aram›zdaki anlafl-
mazl›klar yüzünden kötü bir durumda oldu¤umuz
argüman› çok yayg›n ve tipik bir klifledir. 

Bu klifle, komflular›m›z›n –t›pk› bizim gibi– siya-
si, sosyal, kültürel vs. aç›dan ne kadar karma oldu-
¤unu anlatmakla k›r›labilir veya en az›ndan zay›flat›-
labilir. 

Bu çerçevede, Yeni Türk Solu ve Yunan standart-
lar› aç›s›ndan çok daha orijinal olan, K›br›s Türk Solu
ve 2000 y›l›nda Denktafl ve iflgal mercilerine muha-
lefet (bu hareket dev gösteriler olarak sokaklara
yans›madan çok önce) hakk›nda yaz›lar yay›mlad›k. 

Tabii ki böyle bir "karfl›-bilgi"nin hayati bir ön-
flart›, farkl› komflu ülkelerdeki iç muhalefet kesimle-
rinin birbirlerini tan›mas›d›r. Bu nedenledir ki, bu gi-
bi toplant›lar› çok faydal› buluyorum. 
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Avi Haligua

1979 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi
Antropoloji bölümü mezunu. 1997 y›l›ndan itibaren çe-
flitli ifllerde çal›flt›. Üç y›l önce Aç›k Radyo haber merke-
zinde çal›flmaya bafllad›. ‹ki y›ld›r Ömer Madra'yla bir-
likte Aç›k Gazete adl› program› haz›rlay›p sunuyor. Ara
s›ra makale yaz›yor, ‹ngilizce çeviriler yap›yor.

‹pek Çal›fllar

‹stanbul'da do¤du. Üsküdar Amerikan K›z Lisesi ve An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun
oldu. Gazetecili¤e TRT Haber Merkezi'nde bafllad›. 12
Eylül'de TRT'den ayr›ld›; 1980'lerde muhalefetin sesi
olan Nokta dergisinde haber müdürlü¤ü yapt›, k›sa
ömürlü Söz gazetesinin ve patronsuz dergi olarak bili-
nen Sokak'›n kurucular›ndan biriydi. 1990-92 y›llar›nda
Hamburg'da yaflad›, eflcinsellik, kad›n ve ‹slam konula-
r›n› araflt›rd›. Türkiye'ye dönünce Cumhuriyet gazetesi-
nin haber müdürlü¤ünü üstlendi, ard›ndan on y›l sürey-
le Cumhuriyet Dergi'yi ç›kartt›. Cumhuriyet'ten ayr›ld›k-
tan sonra Latife Han›m'›n biyografisini yazd›. 

Murat Çelikkan

1957'de do¤du. Ortado¤u Teknik Ünivesitesi'nde ‹fllet-
me okudu. Demokrat'ta bafllad›¤› gazetecilik hayat›n›
Nokta, Sokak, Evrensel, Yeni Gündem, Hürriyet ve Radi-
kal'de sürdürdü. Birgün gazetesinin genel yay›n yönet-
menli¤ini yürüttü. Halen bianet'te dan›flman olarak gö-
rev yap›yor. Yalan Dünya prodüksyon flirketinin ortak-
lar›ndan, Kutlu¤ Ataman'›n yönetti¤i ‹ki Genç K›z›n Ro-
man› filminin yap›mc›lar›ndan. ‹nsan Haklar› Derne¤i ve
Helsinki Yurttafllar Derne¤i kurucular›ndan. 

Francesco Diasio

1967'de ‹talya, Treviso'da do¤du. Siyaset Bilimi oku-
duktan sonra Roma'da yay›n yapan bir FM istasyonu
olan Radio Città Futura "Popolare Network"te gazeteci
olarak çal›flmaya bafllad›. 1994-95'te göçmen sorunu
üzerine yo¤unlaflan bir haber program› haz›rlad›. Spec-
trum Radio, Londra'da k›sa bir deneyimden sonra Ra-
dio Citta Futura'da yay›n yönetmeni oldu. 1998'de, in-
ternet üzerinden Avrupa'daki radyolara yay›na haz›r

program ve haber geçen radyo ajans› AMIS'i kurdu. Bu
s›rada, 2000 y›l›na kadar kampanya sorumlusu olarak
çal›flt›¤› Dünya Topluluk Radyolar› Birli¤i'nin (AMARC)
Avrupa yönetimine girdi. 2003'te birli¤in uluslararas›
yönetimine Avrupa delegesi olarak girdi. Halen ulusal
düzlemde ve Avrupa çap›nda, Ortado¤u ve Afrika Böl-
gesinde (MENA) topluluk radyo politikalar› ve ifade öz-
gürlü¤ü için çal›fl›yor; birkaç uluslararas› projenin koor-
dinatörlü¤ünü yürütüyor. ‹talyanca, ‹ngilizce, Frans›z-
ca, ‹spanyolcan›n yan›nda Lehçe ve biraz da Arapça bili-
yor. Ticari olmayan iletiflim sistemleri uzmanl›k alan›. 

Murad Huseynov

Mart 2004'te kurulan Güney Kafkaslar Araflt›rma Ensti-
tüsü'nün kurucular›ndan olan Huseynov gazetecilik ça-
l›flmalar›yla Azerbaycan'da önemli ödüller kazand›. Hu-
seynov, çeflitli televizyon programlar› üretmenin yan›
s›ra günlük Zerkalo gazetesinde yaz›yor.

Rag›p Duran

‹stanbul, 1954 do¤umlu. Galatasaray Lisesi (73) ve
Fransa'da Hukuk tahsilinden (78) bu yana ‹stanbul, 
Ankara, Paris, Londra, Amsterdam, Boston'da Ayd›nl›k,
Hürriyet, AFP, BBC, Özgür Gündem, Cumhuriyet gibi
medya organlar›nda muhabirlik, yazarl›k, yöneticilik
yapt›. Paris'te CFPJ, Harvard'da Nieman Gazetecilik
okullar›nda okudu. Halen Galatasaray Üniversitesi ‹leti-
flim Bölümü'nde ö¤retim görevlisi, Libération'un Türki-
ye muhabiri. Düzenli olarak bianet.org'da, Hayvan'da,
Tükenmez'de, Virgül'de, ‹ktidars›z'da yaz›yor. Medya
elefltisi alan›nda üç telif kitab› yay›mland›. ‹ki de çevirisi
var. ‹HD, ÇGD, TGC ile Hellmann-Hammett ve Nureddin
Zaza bas›n ödülleri sahibi. 1978'den bu yana Frans›zca-
‹ngilizce simültane çevirmenlik yap›yor. Radikal Galata-
sarayl›. Ruh olarak Ece Ayhan ve Roger Waters, g›da
olarak da hünkârbe¤endi ve menemenle iyi anlafl›yor.

Robert Ferguson

Otuz befl y›ld›r medya çal›flmalar› ve iletiflim e¤itimi
üzerine çal›fl›yor. Birçok üniversitede ders veren ve çok
say›da makalesi yay›mlanm›fl olan Ferguson'un akade-
mik ilgisi özellikle medyada kimlik ve etnik köken tem-

Di¤er Kat›l›mc›lar
vafll›¤›, medya üzerindeki kontrolü devam ettirme is-
te¤i ve gazetecilikte kendi kendini denetleme eksik-
li¤i. Oyunun kurallar›na uymayan özgürlü¤ün, anar-
fli oldu¤unu gördük.

Ama yetkililer belli bir medya kuruluflunun yaz›
iflleri politikas›n› be¤enmediklerinde, o kurulufl k›s-
men özel de olsa, hâlâ hiç tereddüt etmeden üst dü-
zey yöneticileri görevden al›yorlar. Bu y›l gazetecile-
re aç›lan yeni dava olmasa da, flu anda hâlâ devam
etmekte olan 340 dava var. Öldürülen iki S›rp gaze-
tecinin, Slavko Curuvija ve Milan Pantic'in katilleri
ise hâlâ bilinmiyor. 

S›rbistan'da söylemlerdeki genel bozulma, ön-
ceki rejimin devrilmesinden k›sa süre sonra, prestij
için bafllayan siyasi mücadeleyle ortaya ç›kt›. De-
mokratik blokta uyuflmazl›k bafllad› ve siyasetçilerin
bir bölümü, pozisyonlar›n› güçlendirmek ve oy po-
tansiyellerini art›rmak ad›na, nüfusun en genifl dili-
mine yak›n durmaya bafllad›. Medya, bu süreçte f›r-
latma rampas› olarak hizmet verdi ve sadece küçük
bir bölümü, sat›fl rakamlar› ve kârl›l›¤›n› düflürmek
pahas›na da olsa bu sürece dahil olmad›.

Son üç y›lda S›rbistan medyas›, do¤rulanmam›fl
birçok büyük siyasi suçlamalar ve haberlerle doldu
taflt›. Genelde, yay›mlanm›fl haberler hakk›nda dava
aç›lm›yor ve iddalar hiçbir zaman do¤rulanm›yor ve-
ya yalanlanm›yor. Bunun en büyük örne¤i, Baflba-
kan Zoran Djindjic'i öldürmekle suçlananlara karfl›
aç›lan dava s›ras›nda yaflananlar. En çok satan tab-
loid gazeteler öyle bir atmosfer yaratt›lar ki, halk flu
sonuca vard›: Djindjic, yeralt› dünyas›yla iliflkilerinin
bedelini hayat›yla ödemiflti. Suikastla suçlanan Mi-
lorad Ulemek ise günün kahraman› olarak lanse
edilmiflti. 

Dengesiz bir siyasi ve ekonomik durumda, med-
yan›n öncelikli hedefi hayatta kalabilmektir. Medya
pazar›nda afl›r› bir kalabal›klaflma var: 7,5 milyonluk
bir devlette, yaklafl›k yedi yüz elli befl radyo ve tele-
vizyon kanal› ve ulusal da¤›t›m› olan on adet günlük
gazete halk›n ilgisi için birbiriyle rekabet ediyor. An-
cak S›rbistan'daki tüm günlük gazetelerin toplam ti-
raj› 700.000'dir, ki bu da Avrupa'daki en düflük tiraj-
lardan biridir. Seksen milyon avroluk reklam pazar›
ise bölgedeki en zay›f pazarlardan biri ve bu kadar

büyük bir medya sektörünü destekleyecek durumda
de¤il. 

Avrupa Konseyi'ne giriflte bir önflart olarak veya
Avrupa Konseyi'nin dan›flmanl›¤›yla ve Avrupa Gü-
venlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›'n›n yard›mlar›yla S›rbis-
tan birçok kilit öneme sahip medya yasas›n› kabul
etti. Bu, mevzuat›n kalitesini yükseltmek ve benim-
senmesini sa¤lamak aç›s›ndan çok önemliydi. Ancak
ba¤›ms›z medya ve sivil toplum bu yasalar›n uygu-
lanmas›n› sa¤lamak için yetkililere bask› yapmak
zorunda kald›. Özellikle Kamu Yay›n Kanunu ve Bil-
giye Eriflim Özgürlü¤ü Yasas›'n›n uygulanmas› ko-
nusunda s›k›nt›lar var ve bu yasalar geçmifl olmalar›-
na ra¤men sadece kâ¤›t üzerindeler. 

Devlet hâlâ yerel ve ulusal 200 medya kurumu-
nun sahibi. Bu kurumlar›n özellefltirilmesi süreci çok
yavafl ve hedeflenen tarih sürekli geriye at›l›yor. S›rp
yetkililer, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'
nin önerilerini (No. 1397) dikkate almad›lar. Konsey
hükümete, ba¤›ms›z medya pahas›na, medya üze-
rinde kontrolünü devam ettirmek için devlet bütçesi-
ni kullanmamay› önermiflti. 

Beta haber ajans› böyle bir siyaset ve medya or-
tam›nda faaliyet gösteriyor. Beta 1994 y›l›nda, eski
Yugoslavya'n›n çat›flmal› bölgelerinde birbiriyle sa-
vafl halindeki taraflar aras›nda serbest bilgi ak›fl›
sa¤lamak amac›yla sekiz Belgradl› gazeteci taraf›n-
dan kurulmufltu. On iki y›l içinde, Beta, S›rbistan ve
bölge hakk›nda güvenilir bir bilgi kayna¤› olarak
uluslararas› bir itibar kazand›.

S›rbistan'da haber ajans› abonesi olan medya
kurulufllar› aras›nda Stratejik Pazarlama Araflt›rma
Ajans› taraf›ndan 2005 y›l› itibariyle yap›lan bir arafl-
t›rmaya göre, kat›l›mc›lar›n yüzde 95'i Beta'y› en
önemli haber kayna¤› ajans olarak tan›ml›yor. Kat›-
l›mc› medya kurumlar›n›n yüzde 75'i haberlerini dü-
zenlerken Beta'n›n mesaj servisinden yararlan›yor.
Kat›l›mc›lar›n yüzde 30'undan daha az› devlet ajans›
Tanjug ve özel bir haber ajans› olan Fonet'ten bah-
settiler. Beta, bu yere, taraf›z haberleri ve gazetecili-
¤in temel ilkelerine gösterdi¤i ba¤l›l›kla geldi. Bize
göre, medya ancak bu flekilde demokratikleflme, bü-
tünleflme ve sivil toplumun geliflmesi sürecine katk›-
da bulunabilir. 
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Ek:  Forum Hakk›nda

Üç gün sürmesi planlanan ‹stanbul Uluslararas› Ba-
¤›ms›z Medya Forumu, uygulanmakta olan "Medya
Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber
A¤›" Projesi (B‹A2) kapsam›nda gerçeklefltiriliyor. 
B‹A2, IPS ‹letiflim Vakf› taraf›ndan Avrupa Birli¤i "‹n-
san Haklar› ve Demokrasi ‹nisiyatifi" program›ndan
sa¤lanan hibeyle yürütülüyor.

Forumun genel çizgisi ve yap›s›, B‹A2 Proje Koor-
dinasyonu taraf›ndan saptanan bir "Düzenleme Ko-
mitesi" taraf›ndan belirleniyor. Bu Komite, benzer
organizasyonlarda deneyim sahibi B‹A dostlar›ndan,
gazeteci, akademisyen ve medya aktivistleriyle hak
savunucular›ndan olufluyor.

‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu, IPS

‹letiflim Vakf› (‹stanbul) ve Inter Press Service (Ro-
ma, Berlin, Johannesburg, Bangkok, Montevideo)
taraf›ndan ortaklafla düzenleniyor.

‹ÇER‹K

Amaçlar

• Bütün dünyada "bir baflka medya" için çaba gös-
teren eylemci, uzman, emekçi ve analistleri bir araya
getirmek.

• Ba¤›ms›z medya oluflturma yolunda giriflilmifl
önemli deneyleri yurttafl gazetecili¤i aç›s›ndan, iflle-
yen örnekler olarak de¤erlendirmek. 

• Daha aç›k, demokratik, saydam ve ulafl›labilir
medya ortamlar›n›n yarat›lmas›na yard›mc› olmak. 

• Küresel, bölgesel ve yerel alternatif a¤lar›n iflbirli-
¤ini sa¤lamak ve katk›da bulunmak. 

• Birey ve kurumlar› ba¤›ms›z medya giriflimlerini
desteklemeleri için teflvik etmek. 

• Türkiye'deki ba¤›ms›z medya uygulamalar›n›n ni-
telikçe geliflmesi ve nicelikçe art›fl›na katk›da bulun-
mak.

Anlay›fl

"‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu",
demokratik medya ortamlar›n› destekleme amac›na
uygun olarak, dünya ölçe¤inde bu alanda edinilmifl
deneyim, giriflim ve kazan›mlar› yans›tacak ve gele-
cekte ayn› do¤rultuda gerçeklefltirilecek faaliyetlere
yeni olanaklar sa¤layacak flekilde düzenleniyor. 

Bu, kaç›n›lmaz olarak, Forum'un kapsama alan›-
n›n mümkün olan en genifl ölçe¤e yay›lmas›n› ve tar-
t›flmalar›n, dinleyici ve kat›l›mc›lar için çekici ve kat›-
l›m› özendirici bir biçime bürünmesini gerektiriyor. 

Forum aç›k bir yap›. Tart›flma düzenleyiciler tara-
f›ndan önceden aç›klanan programa göre iflletile-
cek. Kat›l›m ise herkese aç›k olacak.

Kat›l›mc›lar

• Türkiye ve dünya çap›nda ba¤›ms›z/alternatif
medya ve proje temsilcileri. 

• Ba¤›ms›z medyayla ilgili önemli uluslararas› ana-
listler ki, bunlar›n katk›lar› Forum gündeminin daha
iyi anlafl›lmas›n› sa¤layabilir. 

• ‹fade özgürlü¤ü ve medyan›n demokratiklefltiril-
mesi u¤runa mücadele eden medya aktivistleri ve
Sivil Toplum Örgütleri. 

• Performanslar›yla alternatif bir iletiflim ortam›n›n
oluflmas›na katk›da bulunan ve kat›l›mlar›yla Foru-
ma flenlik atmosferi kazand›racak alternatif sanat,
dans ve müzik gruplar›. 

• Yerel ve yayg›n medyadan etik ve politik do¤ru-
luklar›yla tan›nan ve mesleki becerilerini ba¤›ms›z
bir medya ortam›n›n oluflmas›na adam›fl gazeteci ve
haberciler.

silleri üzerine yo¤unlafl›yor. Arnold kitapevi taraf›ndan
yay›mlanan son kitab› "Tart›fl›lan Medya" bafll›¤›n› ta-
fl›yor. Ferguson halen Londra Üniversitesi E¤itim Ensti-
tüsü'nde yüksek lisans Medya ve ‹letiflim Erasmus ö¤-
rencilerinin akademik koordinatörlü¤ünü yürütüyor. 

Sema

"Dünyay› oktavlar aras›nda dolaflan ses" olarak tan›-
nan Sema, 1995 y›l›ndan bu yana Berlin-‹stanbul, ‹stan-
bul-Dünya-Berlin aras›nda bir yerde yafl›yor. 1989 y›l›n-
da kurdu¤u Taksim grubuyla ‹stanbul'u dinliyorum, Si-
hir-Zauber, Hommage in ‹stanbul CD'lerini ç›kard›. Tun-
cel Kurtiz'le birlikte "fieyh Bedrettin Destan›"n› yorum-
lad›. Türkiye ve Avrupa turnelerini yapt›lar ve bir CD ha-
z›rlad›lar. Türk müzi¤i d›fl›nda Giora Feidman ile baflla-
d›¤› çal›flmalarla Yiddish Lied'ler, ses enstelasyon per-
formanslar›, Seyyan Han›m Tangolar›'n›n bugünkü yo-
rumlar›, sahne-flan "workshop"lar› Sema'n›n üzerinde
yo¤unlaflt›¤› alanlar. 

Sevgül Uluda¤

1958'de Lefkofle'de do¤an Uluda¤ 1980'den bu yana
gazetecilik yap›yor. K›br›s'taki bölünmüfllü¤e ra¤men,
Uluda¤ her iki toplumun da ihtiyaçlar›n› ve endiflelerini
yans›tan bir izlek sürdü. ‹ki toplum aras›nda kardefllik
ve bar›fl› gelifltirmeye yönelik ifllerinden dolay› birçok
uluslararas› ödül ald›. Uluda¤ son befl y›ld›r adan›n her
iki taraf›nda da "kaybedilen" insanlar ve kitlesel me-
zarlarla ilgili sözlü tarih çal›flmalar› yap›yor. Ayn› za-
manda bir bar›fl ve kad›n haklar› aktivisti olan Sevgül
Uluda¤ çeflitli gruplara yönelik bu konular üzerine e¤i-
timler düzenledi. 2001'de kurulan ve K›br›s'taki iki top-
lumlu tek kad›n örgütü olan "S›n›r›n Ötesine Uzanan El-

ler"in genel sekreterli¤ini yürütüyor. Uluda¤ www.ha-
mamboculeri.org gibi birçok alternatif websitesinde ve
günlük Yenidüzen ve haftal›k Cyprus Today'de yaz›yor.

Umayma El-Halil

1966'da El-Fakiha'da do¤an Umayma El-Halil 12 yafl›n-
dan beri flark› söylüyor. Sanatsever bir aile içinde yeti-
flen El-Halil Bekaa ve Beyrut'ta müzik teorisi ve vokal
teknikleri üzerine e¤itim ald›. Marcel Halife'yle karfl›-
laflt›ktan sonra profesyonel çal›flmalar›na bafllayan El-
Halil, o ve orkestras›yla birlikte 27 senedir dünyan›n
dört bir yan›nda konserler veriyor. Yay›nlanm›fl üç albü-
mü bulunan El-Halil'in repertuar› Mahmud Dervifl, Badr
fiakir El Sayyab, Muhammed El Abdullah gibi önemli
Arap flairlerin bestelerinden olufluyor. 

Hüseyin Yalyal›

Lefke'de 1964'te do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini yine Lef-
ke'de tamamlad›. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Bas›n Yay›n Yüksek Okulu'ndan 1988 y›l›nda
mezun oldu. E¤itim süresince K›br›s'ta yay›mlanan Hal-
k›n Sesi gazetesinin Ankara muhabirli¤ini sürdürdü.
Türkiye'de baz› gazetelerde yar› zamanl› çal›flt›. 1990'
da halen çal›flt›¤› Türk Ajans›-K›br›s'taki (TAK) gazeteci-
lik görevine bafllad›. Ayn› tarihte, K›br›sl› Türk gazeteci-
lerin tek sendikas› olan Bas›n Emekçileri Sendikas›'na
(Bas›n-Sen) üye oldu. Yalyal›, sendika baflkanl›¤› olmak
üzere Bas›n-Sen yönetiminin çeflitli kademelerinde gö-
rev yapt›; halen yönetim kurulu üyesi. Yalyal›, daha
sonra K›br›s Türk Gazeteciler Birli¤i'ne üye oldu ve ilk
seçimlerde yönetim kuruluna seçildi. Halen KTGB Genel
Sekreterli¤i'ni sürdürüyor.
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Tarih: 3-5 Kas›m 2006
Yer: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü 
Düzenleyenler: IPS ‹letiflim Vakf›
ve Inter Press Service

3 Kas›m Cuma 

Kat›l›mc›lar ve Forum konuflmac›lar›n›n
‹stanbul'a var›fl›

11.00: Forum düzenleyicileri ve konuflmac›lar›n ba-
s›n toplant›s› 
18.30-20.30: Aç›l›fl Kokteyli

4 Kas›m Cumartesi

09.00-10.00: Kay›t

10.00-10.30: Aç›l›fl Konuflmalar›:
• Nadire Mater (IPS ‹letiflim Vakf› Baflkan›)
• Ramesh Jaura (Inter Press Service Avrupa Bölge

Yöneticisi) 

10.30-11.00: B‹A Hak Habercili¤i Ödül Töreni 

11.00-11.30: Forum Girifl Konuflmalar›:
• Ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatique Genel

Yay›n Yönetmeni-Fransa)
• Mario Lubetkin (Inter Press Service Genel Yönet-

meni-Uruguay/‹talya)

11.30-11.45: Ara

11.45-14.00: I. Panel: "Yeni Küresel Yayg›n
Medya Evreni: S›n›rlar ve Sorunlar"

Oturum Kolaylaflt›r›c›s›: 
• Doç. Dr. Sevda Alankufl (B‹A2 E¤itim Dan›flman›/

Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Kuzey K›br›s)

Aç›fl Konuflmas›: 
• H›fz› Topuz (‹letiflim Araflt›rmalar› Derne¤i – 

‹LAD Kurucu Baflkan›)

1. Yayg›n Medya ve Kad›nlar: Toplumsal cinsiyetin
haberlefltirilmesi sorunlar›, medya çal›flmas› ve yö-
netiminde toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›.
• Angela Castellanos (Kad›n haklar› aktivisti, gaze-

teci, Kolombiya)

2. Yayg›n Medyada Ne Yap›labilir?: Yayg›n medyay›
içinden dönüfltürmeye yönelik stratejiler, ana ak›m
medya evreninin s›n›rlar› nas›l ve ne kadar geniflleti-
lebilir?
• Tu¤rul Ery›lmaz (Radikal ‹ki ve Milliyet Sanat, ‹s-

tanbul)

3. Türkiye Yayg›n Medyas›n›n Sorunlar›: Ne kadar
yerel ne kadar küresel? 
• Rag›p Duran (Gazeteci, ‹stanbul)

14.00-15.00: Yemek Aras›

15.00-16.30: II. Panel: Ba¤›ms›z Medya Evreni ve
Yayg›n D›fl› Medyan›n Geliflme Olas›l›klar› 

Oturum Kolaylaflt›r›c›s›:
• Dr. Roberto Savio (Dünya Sosyal Forumu ‹letiflim

Komisyonu ve IPS Mütevelli Heyeti Baflkan›)

Aç›fl Konuflmas›: 
• Prof. Dr. John Downing (Southern Illinois Üniversi-

tesi, Küresel Medya Araflt›rmalar› Merkezi) 

• Aç›k Radyo, Ömer Madra, ‹stanbul 
• AMARC, Francesco Diasio, ‹talya
• bianet, Ertu¤rul Kürkçü, ‹stanbul 
• Evrensel, Mustafa Kara, ‹stanbul
• Il Manifesto, Orsola Casagrande, ‹talya
• Inter Press Service, Ramesh Jaura, Almanya
• OurMedia, John Downing, ABD

• Özgür Radyo, Songül Özbak›r, ‹stanbul
• Tageszeitung, Bascha Mika, Almanya
• Özgür Gündem ve Sonras›, Hüseyin Aykol, ‹stan-

bul

16.30-16.45: Ara

Hedef Kitle

• Türkiye'de ba¤›ms›z medya için çaba gösteren ye-
rel ve yayg›n medya profesyonelleri. 

• Ülke çap›nda iletiflim ö¤rencileri ve akademisyen-
ler. 

• Medya özgürlü¤ü ve medya eti¤i konusunda çal›-
flan hukukçular, insan haklar› savunucular›, politika-
c›lar, STÖ'ler ve ayd›nlar. 

• Genel olarak toplum. 

• Uluslararas› gazetecilik ve medya haklar› çevrele-
ri. 

Haz›r Bulunacaklar

Forum s›ras›nda 200 daimi kat›l›mc› bekleniyor. Aç›-
l›fl ve kapan›fl tart›flmalar›nda 500 kadar kat›l›mc›
olaca¤› umuluyor. 

Önerilen Yap› 

1. Forum'un önerilen slogan›: "Baflka Bir ‹letiflim
Mümkün!" 

2. Ana konuflmac›lar ile panel tart›flmalar›

• Ana konu sunumlar› 

• Tart›flma 

• Sonuç 

3. Belirli konulardaki grup tart›flmalar›, Forum'un so-
nuç bildirisinde yer alacak kapan›fl bildirileriyle ta-
mamlanacak.

4. Yerel ve Bölgesel Medya Forumu 

5. Sergiler, gösteriler, performanslar, Forum Konseri
vb. 

INTER PRESS SERVICE

Inter Press Service (IPS) kâr amac› gütmeyen bir
uluslararas› gazeteciler birli¤i olarak 1964'te kurul-
du. Kurucular› ‹talyan serbest gazeteci Roberto Sa-
vio ve o s›rada Roma'da ö¤renci olan Arjantinli siya-
set bilimci Pablo Piacentini'ydi. Savio 1999'a kadar
IPS Genel Direktörlü¤ü'nü yürüttü, flu anda da ajan-
s›n fahri baflkan›. Piacentini kuruluflta çeflitli görev-
ler ald›ktan sonra halen yorum köflesinin editörlü¤ü-
nü yürütüyor.

‹lk günlerinde IPS'nin yola ç›k›fl amac› 1959 Küba
devrimi sonras›nda Avrupa ve Latin Amerika aras›n-
da oluflan iletiflim bofllu¤unu doldurmakt›. Ajans›n
iletiflim a¤› y›llar içinde büyüdü, Asya ve Afrika'y› da
kapsar hale geldi. Bu arada kurulufl amac› da genifl-
leyerek "Üçüncü Dünya"dan haber ak›fl› sa¤lamak,
sesi duyulmayanlara sözlerini söyleme imkân› sun-
mak, kalk›nmayla ilgili konularda iletiflimin önemine
vurgu yapmak ve uluslararas› haber ak›fl›nda daha
iyi bir denge sa¤lamak oldu.
IPS kâr amac› gütmeme özelli¤ini pekifltirmek üzere
1994'te yasal statüsünü de¤ifltirerek, iletiflim ala-
n›nda çal›flan tüm gazeteci, kurum ve profesyonelle-
re aç›k, "kalk›nmada iflbirli¤i için kamu yarar›n› gö-
zeten bir organizasyon" haline geldi.
Daha fazla bilgi için www.ips.org 

IPS ‹LET‹fi‹M VAKFI

IPS ‹letiflim Vakf› "iletiflim ve kalk›nma alan›ndaki
projeleri gerçeklefltirmek ve desteklemek" amac›yla
1993'te kuruldu. Halen befl kurucu üyesi taraf›ndan
yönetiliyor:

Füsun Özbilgen 
Ertu¤rul Kürkçü 
Nadire Mater 
Tu¤rul Ery›lmaz 
Prof. Dr. fiahika Yüksel 
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3. Yerel ve yayg›n medya karfl›s›nda yerel haberciler:
Ba¤›ms›zl›¤›n insani sermayesi. 
• Do¤an Sönmez (Venüs Radyo-Do¤an Haber Ajan-

s›, Manavgat) 

4. Anadilde habercilik ve programc›l›k.
• Cemal Do¤an (GünTV, Diyarbak›r) 

5. Metropolde yerel radyoculuk: Hangi yerellik? 
• Mehmet Can Toprak (Radyo Ses, Mersin) 
• Nadiye Gürbüz (Demokrat Radyo, ‹zmir) 

13.30-16.30

II. Grup: Bar›fl için Ba¤›ms›z Medya 

Kolaylaflt›r›c›: Murat Çelikkan (Birgün gazetesi Ge-
nel Yay›n Yönetmeni, ‹stanbul)

Kat›l›mc›lar:
• Kafkas Medya Enstitüsü, Aleksander ‹skandar-

yan, Ermenistan 
• Aç›k Radyo, Avi Haligua, ‹stanbul
• bianet, Erol Öndero¤lu, ‹stanbul
• Express, Yücel Göktürk/Merve Erol/Erdir Zat/Si-

ren ‹demen, ‹stanbul
• K›br›s Türk Bas›n Emekçileri Sendikas›, Hüseyin

Yalyal›, Kuzey K›br›s
• Sosyal Araflt›rmalar Merkezi (CSS), Marina

Muflkeliflvili, Gürcistan 
• Zerkalo gazetesi, Murad Hüseynov, Azerbaycan
• Agos, Nuran A¤an, ‹stanbul
• Netanya Academic College (Bar›fl Gazetecili¤i

Merkezi), Prof. Dr. Dov fiinar, ‹srail

• Sevgül Uluda¤, Gazeteci, K›br›s
• Eleftherotypia, Tasos Kostopulos, Yunanistan 
• BETA, Zlata Kurefl, S›rbistan

Panellere ve Grup tart›flmalar›na paralel olarak film
gösterimleri ve sergiler gerçeklefltirilecek.

16.30-16.45: Ara

16.45-18.00: Forum Konseri 
• Umayma El-Halil, Hani Siblini (Beyrut) ve Sema 

18.00-18.30: Forum Bildirgelerinin aç›klanmas› ve
kapan›fl: 

• Yayg›n Medya için Eylem ve Gözlem Ça¤r›s› 
• Baflka Bir Medya için Eylem ve Gözlem Ça¤r›s›

6 Kas›m Pazartesi 

10.00-13.00: Kat›l›mc›lardan dileyenlerle, forum dü-
zenleyicilerinin gelece¤e dönük a¤ oluflturma ola-
naklar›n› de¤erlendirme toplant›s›. 

‹letiflim için: 
Erhan Üstünda¤, Forum Koordinasyonu
Tel: +90 212 251 1503 • Fax: +90 212 251 1609
e-posta: erhan@bianet.org
Adres: Faikpafla Sok. Yaman Apt. No. 41 Kat: 3
34425 Beyo¤lu-‹stanbul

16.45-18.00: II. Panel: "Ba¤›ms›z Medya Evreni ve
Yayg›n D›fl› Medyan›n Geliflme Olas›l›klar›" (Devam) 

20.00: Bo¤az'da akflam yeme¤i ve tekne gezisi

5 Kas›m Pazar 

09.30-12.30: III Panel: "‹letiflim E¤itimi: Elefltirel mi
Ana  Ak›m m›?" 

Oturum Kolaylaflt›r›c›s›:
• Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan (Bilgi Üniversitesi, ‹leti-

flim Fakültesi)

1. ‹letiflim e¤itiminde farkl› modeller: Bat›'da ve ge-
liflmekte olan ülkelerde karfl›laflt›rmal› iletiflim e¤iti-
mi e¤ilimleri.
• Robert Ferguson (Londra Üniversitesi)

2. Türkiye'de ‹letiflim E¤itimi: Türkiye'de iletiflim
e¤itiminde nereden nereye? Sektörün fakültelerden
beklentileri, iletiflim fakülteleri mezunlar›n›n niteli-
¤i, kuramsal ve pratik e¤itim karfl›tl›¤› üzerine. 
• Prof. Dr. Özden Cankaya (Galatasaray Üniversite-

si, ‹letiflim Fakültesi)

3. ‹letiflim e¤itimi nas›l olmal›? Hak odakl› Bak›fl –
Çocuk Haklar› 
• Lila Pieters (Program Koordinatörü, UNICEF).

4. E¤itimi "disiplin" de¤il bir özgürleflme süreci ola-
rak yeniden düflünmek
• Ayfle Gökçe Susam (Galatasaray Üniversitesi,
yüksek lisans), Mutlucan fiahan (GSÜ, ö¤retim gö-
revlisi)

5. U¤ursuz evlili¤in çocuklar›: ‹letiflim e¤itiminin iki-
lemlerini aflmak
• Selma Arslantafl (Ankara Üniversitesi), Özge Do-

¤an (AÜ)

09.30-16.30: Grup Tart›flmalar› 

Türkiye'den ve dünyadan farkl› örnekleri bir araya
getiren grup tart›flmalar›nda gazeteciler, okur tem-

silcileri ve aktivistler ba¤›ms›z medyan›n bu toplum-
sal çat›flma alanlar›nda çözüm için oynayabilece¤i
rolleri tart›flacak.

09.30-12.30
I. Grup: "Toplumsal Cinsiyet ve Ba¤›ms›z Medya"

Kolaylaflt›r›c›: ‹pek Çal›fllar (gazeteci, ‹stanbul)

Kat›l›mc›lar:
• Angella Castellanos (Kad›n haklar› aktivisti, gaze-

teci, Kolombiya)
• bianet, Nadire Mater, ‹stanbul
• KAOS-GL, U¤ur Yüksel, Ankara
• Medya ‹zleme Grubu, Doç. Dr. Hülya U¤ur Tanr›ö-

ver, ‹stanbul
• Pazartesi dergisi, Beyhan Demir, ‹stanbul
• Uçan Süpürge, Selen Do¤an, Ankara

Bu tart›flma grubu konuyla ilgilenen okurlar›n da,
önceden talep etmeleri kayd›yla, kat›l›m›na aç›kt›r. 

12.30-13.30: Ö¤le Aras›

13.30-16.30: IV. Panel: "Türkiye'de yerel, ba¤›ms›z
medya ve yurttafl gazetecili¤i"

Oturum Kolaylaflt›r›c›s›: 
• Rag›p Duran (Gazeteci, Galatasaray, ‹stanbul) 

Aç›fl Konuflmas›:
Yerel medya ve sivil toplum medyalar› ço¤ulculuk ve
ba¤›ms›zl›k için bir imkân sunuyor mu? 
• Doç. Dr. Sevda Alankufl (B‹A2 E¤itim Dan›flman›/

Do¤u Akdeniz Üniversitesi – Kuzey K›br›s) 

1. "Yurttafl Gazetecili¤i"ni gerçeklefltirmenin bir im-
kân› ve ortam› olarak yerel ve ba¤›ms›z medya
• Yrd. Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz (Anadolu Üniversitesi

‹letiflim Fakültesi) 

2. Devlet ve piyasa karfl›s›nda yerel medya. Nas›l ye-
rel ve ba¤›ms›z olunabilir? 
• Coflkun Efendio¤lu (Önder gazetesi, Milas) 
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