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Demokrasinin ve kurumsal endüstriyel medyanın derin kriz içine gir-
diği günümüzde, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin üstlendiği ger-
çeklerin halka duyurulması görevi giderek daha da hayati bir konu 
haline gelmiştir. Çünkü başlangıcından beri varlığını dördüncü güç 
olma niteliğine borçlu olan basın/medya artık bu görevini hakkıyla 
yerine getiremez olmuştur. Bu nedenle basının üstlendiği bu görevi 
büyük ölçüde beşinci güç olarak da tanımlanmaya başlanan yurttaş 
inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşları devralmaya başlamıştır. Ancak 
gazetecilik mesleğinin tarihsel süreç içinde oluşmuş norm ve değer-
lerinin gözden geçirilerek bu inisiyatifler tarafından ivedilikle benim-
senmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bu değerlerden yoksun 
bir gazetecilik aynı zamanda toplumsal bütünlüğe tehdit oluşturacak 
bir araca da dönüşme riski taşımaktadır. Bu riskin izlerini yalan ha-
berlerin siyaseti imkânsız hale getirecek derecede yaygınlaşmasıyla 
yakından gözlemliyoruz.
Bu kitap, gazeteciliği hak temelli bir perspektifle Türkiye’deki sivil top-
lum kuruluşları arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
projesinin somut çıktılarından birisidir. Kitapta kriz içindeki gazetecilik 
mesleğini hak temelli bir perspektifle yeniden değerlendirmek amaç-
lanmıştır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarının hak mücadelelerini ken-
di haberlerini yaparak etkili bir şekilde kamusal varlık göstermelerini 
sağlayacak bir perspektif sunmak hedeflenmiştir. 
Hak mücadelesine adanmış bir gazetecilik, aynı zamanda gerçeklerin 
ne pahasına olursa olsun dile getirilmesiyle mümkündür. Gerçekleri 
yaşamı pahasına dile getiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’nun 
anısına kurulmuş olan um:ag Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu işbirliğiyle çıkarılan bu kitabın hak temelli gazeteciliğin sivil 
toplum kuruluşları arasında ve bütün toplumsal alanda yaygınlaşma-
sına vesile olmasını umuyoruz. 
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Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Gazetecilik

Özge Mumcu Aybars1

Sınır Tanımayan Gazetecilerin 2020 yılı Basın Özgürlüğü En-
deksi’ne göre, Türkiye dünya genelindeki 180 ülke değerlendir-
mesinde 154. sırada yer aldı.2 Dünya genelinde en çok sayıda 
gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden biri Türkiye. 2019 yılında 
ise internet sitelerindeki 586 haber sansürlendi.

Türkiye medyasında çok sayıda gazete basılmasına ve de 
çok sayıda televizyon kanalı bulunmasına rağmen farklı bakış 
açıları yerine aynı görüşlerin ısrarlı bir biçimde tekrarlandığını 
gözlemlemek mümkün. Haberlerdeki çoğulculuğun tehlikede 
olmasının en önemli nedenleri arasında ise medya sahipliği ya-
tıyor. Kitle iletişim araçlarının kontrolü, medya sahiplerinin si-
yasi ve ekonomik bağları nedeniyle, haberler iktidar görüşünü 
yansıtan bir çerçeveye oturuyor. Benzer bir şekilde kamuya ait 
olması gereken fonlar, şeffaf olmayan bir şekilde dağıtılmakta 
ve de bu durum görece bağımsız olan medyanın da ekonomik 
sıkıntılar içine girmesine neden olmaktadır. Medyaya teksesli 
bir yapı hâkim olduğundan, yani Türkiye’de merkez medyanın 
sahiplik yapısı, merkez medya yerine, iktidar lehine değişmeye 
başladığından bu yana bağımsız haber kuruluşları önem kazan-
maya başlamıştır. Ancak kazandıkları okuyucu ve izleyici nez-

1 Dr., um:ag Yönetim Kurulu Üyesi.
2 https://rsf.org/en/ranking, Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
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dinde bu önem, bağımsız haber kuruluşları üzerinde baskının da 
artmasına neden olmuştur. Son dönemde, RTÜK’ün TELE 1 ile 
görece bağımsız sayılan Habertürk Televizyonuna verdiği yayın 
durdurma cezaları bu baskılara örnek olarak verilebilir. 

Grafik 1. Yayın yasaklarının yıllara oranı: RTÜK Raporları, TGS, TBMM; 
kaynak DW Türkçe

İktidarın kontrol mekanizmalarının dışındaki medya kuru-
luşlarının kendi olanaklarıyla faaliyetlerini sürdürerek bağımsız 
bir şekilde hareket edebileceği alanlar ise giderek daralmaktadır. 
Haber sitelerine getirilen yayın yasakları, erişim yasakları, en-
gellenen haberler ve kapatılan haber siteleri de bu daralan alanın 
içinde yer alıyor. 2018 ve 2019 yılları arasında internet üzerinden 
yayınlanan haberlere 150’ye yakın yayın yasağı getirilirken, in-
ternet üzerinden engellenen ve silinen haber sayısı binleri geçi-
yor. RTÜK verilerine göre, 2010 yılından bugüne, mahkemeler 
aracılığıyla 600’ü aşkın yayın yasağı getirilmiş durumda.3 Yayın 

3 Verilerle Türkiye’de yayın ve erişim yasakları, DW Türkçe, https://www.dw.com/tr/
verilerle-türkiyede-yayın-ve-erişim-yasakları/a-53307444, Erişim tarihi: 10 Aralık 
2020.
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yasağı, terör saldırıları, patlamalar, şehit haberleri, iş cinayetleri, 
yolsuzluk iddiaları, kadına şiddet davaları ile tecavüz davala-
rı gibi farklı kamusal olayları kapsayabiliyor. Yayın yasakları, 
toplumu ilgilendiren olayları da kapsıyor. 17-25 Aralık’ta orta-
ya çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, IŞİD’in Ankara katliamı, 
Emine Bulut cinayeti ve Suriye’deki gruplara silah taşıdığı ileri 
sürülen MİT tırlarının durdurulması gibi toplumsal önem içeren 
haberlere de yayın yasağı getirildi. Yayın yasakları, toplumun 
en önemli hakkı olan bilgi edinme hakkını elinden almanın yanı 
sıra demokratik çoğulculuğu da engellemektedir. Buna bağlı ola-
rak yayın yasakları, kamusal kanaatlerin oluşum aracı olan ifade 
özgürlüğüne bir müdahaleyi içerdiği sürece, farklı düşünceler 
de siyasal iktidarın söylemsel bir uzantısı haline gelmektedir 
(Keskin ve Oruç, 2016).

Grafik 2. DW Türkçe, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Türkiye Raporu, 2019
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Tüm bu veriler ışığında bugüne doğru bakıldığında, hak te-
melli gazetecilik, geçmişte olduğundan daha da önemli hale gel-
miştir. Avrupa Birliği’ne üyelik süreci dolayısıyla, Türkiye’nin 
müzakerelere devam etmesi gerekirken hem AB hem de Türki-
ye tarafının sürece isteksiz yaklaşımı, birçok müzakere alanını 
da boşlukta bırakmıştır. 2020’ye gelindiğinde, Türkiye’de insan 
haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının ve azınlık hak-
larının iyileştirilmesini önceleyen birçok düzenleme yapılması 
gerekiyordu. Ancak, bu çerçeveden de verilere baktığımızda, 
Türkiye ilerlemeyi önceleme yerine temel hak ve özgürlükler-
de gerilemiş durumdadır. 2020 sonlarında yayınlanan Avrupa 
Komisyonu Türkiye Raporu’na göre, Türkiye’de demokrasi ve 
temel hakların üzerinde olumsuz etkilerin devam ettiği bir siyasi 
iklim mevcuttur. Avrupa Komisyonu Raporu’nda özellikle ifa-
de, medya ve bilgiye erişim özgürlükleri alanında, orantısız ve 
keyfi engellemeler ile kısıtlamaların ciddi endişelere neden ol-
duğu belirtiliyor ve ekleniyor: “Basın özgürlüğü konusunda acil 
adımların atılması gerekiyor.”4 Toplumun her kesiminin doğru 
bilgiye ve habere ulaşması, demokratik bir toplumun en temel 
gereklerindendir. Ancak günümüz Türkiye’sinde insan hakları, 
kadın hakları, çocuk hakları; kısaca insanın demokratik bir top-
lumda yaşama ve var olma hakkı, keyfi engellemeler ile daha da 
erişilemez hale geliyor. 

Birleşmiş Milletler hak odaklı yaklaşımı temel bir bakış açı-
sından şu şekilde tanımlar: 

İnsan haklarına dayalı bir yaklaşım, normal olarak ulus-
lararası insan hakları standartlarına dayanan ve operas-
yonel olarak insan haklarını geliştirmeye ve korumaya 
yönelik insani gelişme süreci için kavramsal bir çerçeve”5 
niteliğindedir. Hak odaklı yaklaşım aynı zamanda, “yü-
kümlülük sahiplerinin (parlamentolar, bakanlıklar, yerel 
yönetimler, yargıçlar, polis ve öğretmenler dâhil) hesap 

4 AP 2020 Türkiye Taslak Raporu’na göre güncel pazarlıklar üzerine kurulu ilişki faydalı 
olmuyor, Euronews, https://tr.euronews.com/2020/11/13/ap-2020-turkiye-taslak-ra-
poru-na-gore-guncel-pazarl-klar-uzerine-kurulu-iliski-faydal-olmu, Erişim tarihi: 10 
Aralık 2020.

5 Human Rights-based Approach to Programming, 2016,  https://www.unicef.org/policya-
nalysis/rights/index_62012.html#1, Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
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verebilirliğini vurgular ve devredilemez hakların dâhil 
edilmesi yoluyla güç dengelerine odaklanır. Aynı za-
manda uluslararası kabul görmüş bir kalkınma çerçeve-
si aracılığıyla meşruiyet sunar ve devletlere uluslararası 
yükümlülüklerini yerine getirmede yardımcı olur. Devlet 
yapıları, sosyal gruplar ve birey arasında hesap verebilir 
ilişkiler kurar ve adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa, sö-
mürüye ve inkâra odaklanarak insanların yaşamlarında 
olumlu değişiklikler sağlama potansiyeline sahiptir (Boe-
sen ve Martin, 2007).

Bu tanımdan da anlıyoruz ki, hak odaklı yaklaşım, uluslara-
rası düzlemde, devletlerin toplumlarına karşı hesap verebilirli-
ğini de ön plana alır. 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Hak Temelli Faaliyetler

İnsan hakları kavramını, tarih boyunca insanlığın hak kazandığı 
temel hak ve özgürlüklerin bütünü olarak yorumlamak müm-
kündür. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların 
özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu beyan eder. 
Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olmasının 
yanı sıra herkesin düşünce ve düşündüğünü ifade etme özgürlü-
ğü hakkı da bulunmalıdır. Elbette herkesin silahsız ve saldırısız 
toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü, kısaca 
örgütlenme özgürlüğü de bulunmaktadır.6

Yeni toplumsal hareketler kültürel alan ile yaşam pratikleri 
gibi güncel hayatın esasen siyasi kararlarına odaklanarak talep-
lerini siyasallaştırmaya başlamıştır. Son dönemde, toplumsal 
hareketlerin talepleri ve içeriği de çeşitlenmiştir. Üniversite öğ-
rencisi bir genç kadın olan Özgecan Aslan’ın tecavüze uğrayıp 
öldürülmesinin ardından Özgecan Aslan’ın ailesi ve sivil toplum 
kuruluşlarının çabasıyla “Özgecan Yasası” TBMM’de gündeme 
getirilmiştir (Aktaş ve Akçay, 2019).

Change.org’da başlatılan “İmza kampanyasının, süreç içeri-
sinde belirlediği farklı hedeflere ulaşabilmesi, kapsamını ve etki 

6 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploa-
ds/2016/12/Insan-Haklari-Beyannamesi-1.pdf, Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
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alanını genişletebilmesi ve toplumsal hareketlilik yaratabilmesi 
dijital teknolojilerin sağladığı iletişim, katılım ve örgütlenme ola-
naklarıyla mümkün olabilmiştir” (Akçay ve Aktaş, 2019). Siya-
si iklimin izin verdiği ölçüde, sivil toplum kuruluşları, mevcut 
yasaların hak temelli bir bakış açısıyla yeniden ele alınabilmesi 
gibi bir manevra alanına sahiptir. Sivil toplum kuruluşları, yasa 
oluşmasında katkı sunacak yasal birikimi aktarma; dolayısıyla 
yasama organında, yasa oluşmasına katkı sunacak bir birikimi 
de oluşturma şansına sahiptir. Bir kadın cinayetinin sosyal med-
yada infial yaratması ile yasa yapımına giden süreç içinde sivil 
toplum kuruluşlarına, toplumu ilgilendiren alanlarda hukuki 
birikimi sağlayacak hayati bir rol düşmektedir. Yeni toplumsal 
hareketler, ağlar, sosyal medya platformları gibi birbirinden ayrı 
bireysel hareketlerin birleşerek bir bütün haline dönüştüğü yeni 
bir hareket alanını da tarif edebilmektedir.  

Bugün, özellikle de sosyal medyanın etkinliği ile sivil top-
lum kuruluşları (STK), kendi iletişim faaliyetlerini sürdürme ve 
kendi birikimlerini geniş kitlelere aktarma konusunda etkin bir 
rol üstlenmeye başlamışlardır. STK’lar, toplumsal alandaki pek 
çok sorun alanıyla ilgili faaliyetler yürüterek toplumun en derin 
noktalarına kadar giden bir yapılanmaya sahiptir. Meslek örgüt-
lenmelerinden çevre örgütlenmelerine, insani yardımdan kültür 
ve turizme kadar onlarca farklı konu üzerine yapılan örgütlen-
meler, kadın haklarından çocuk haklarına, engelli haklarından 
LBGTİ+ haklarına kadar topluma dair en doğru bilgileri kılcal 
damarlarından aktarabilecek bir hazine niteliğindedir STK’lar. 
Ellerinde bulunan bilginin topluma ve karar alıcılara sağlıklı ve 
doğru aktarımı konusunda ise temel gazetecilik pratikleri, o te-
mel pratikleri öğrenip uygulayabilme imkânları da giderek daha 
da önemli hale gelmektedir.

İfade Özgürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri

Şahin ve Öztürk, sivil toplumu, etkin ve verimli toplum yöneti-
minin, demokratik sorumluluk ilkesi ve şeffaf devlet örgütlen-
mesinin devlet ile toplum ilişkilerinin düzenlenmesi sürecine 
yerleştirilmesini sağlayan bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu 
perspektifle bakıldığında, sivil toplumun hem ahlaki hem de si-
yasi bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yasama, yürütme 
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ve yargıyı kontrol eden dördüncü kuvvetin medya olmasına 
benzer bir biçimde, sivil toplum da otoriter devlete karşı olu-
şacak bir muhalefet için bir örgütlenme alanı sunabilmektedir. 
Geniş anlamda ise sivil toplum, bireyler veya gruplar tarafından 
gerçekleştirilen her türlü toplu sosyal faaliyet olarak tanımlan-
maktadır (Şahin ve Öztürk, 2011).

Rakamlarla değerlendirecek olursak, Türkiye’de, 2020 yılına 
gelindiğinde, resmi verilere göre, 121 bin 467 dernek7 ve 5 bin 
352 vakıf8 bulunmaktadır. Derneklerin yüzde dağılımı ise şöy-
le: 42.368 faal dernekle 34,88’i Marmara Bölgesi’nde, 22.208 faal 
dernekle yüzde 18,28’i İç Anadolu’da, 16.206 faal dernekle yüzde 
13,19’ü Ege Bölgesi’nde, 14.326 faal dernekle yüzde 11,70’i Kara-
deniz, 12.182 dernekle yüzde 10,03’ü Akdeniz Bölgesi’nde, 7.732 
adet dernekle yüzde 6,37’si Güneydoğu Anadolu, 6.618 dernekle 
ve yüzde 5,45 oranıyla da Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. 
Mesleki Dayanışma, Spor ve Dini Hizmetlerle ilgili dernekler fa-
aliyet alanlarına göre dağılımda başı çekiyor. Onları Eğitim ve 
Araştırma (6.188), Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri (6.022), 
İnsani Yardım Dernekleri (5.551), Toplumsal Değerleri Yaşatma 
Dernekleri (2.726), Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler 
(2.645), Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri (2.612), 
Çevre Doğal Hayat Hayvanları Koruma Dernekleri (2.565), İmar, 
Şehircilik ve Kaldırma Dernekleri (1.650), Hak ve Savunuculuk 
Dernekleri (1.503), Engelli Dernekleri (1.404), Düşünce Temelli 
Dernekler (1.109), Kamu Kurumları ve Personelini Destekleyen 
Dernekler (1.049), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet 
gösteren dernekler  (800), Dış Türkler ile Dayanışma Dernekleri 
(664), Uluslararası Teşekküller ve İşbirliği Dernekleri (629), Şehit 
yakını ve Gazi Dernekleri (471), Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Der-
nekler (324) ve Çocuk Dernekleri (12). Kayıtlı sendika sayısı ise 

7 T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yıllara Göre Faal Der-
nek Sayıları, https://www.siviltoplum.gov.tr/yillara-gore-faal-dernek-sayilari, Erişim 
tarihi: 10 Aralık 2020.

8 T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yeni Vakıfların Yıl Bazında Dağılımı, https://cdn.vgm.
gov.tr/genelicerik/genelicerik_945_290519/02-yeni-vakiflarin-yil-bazinda-dagili-
mi-2000-07082.pdf, Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
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190.9 Bu sendikalara kayıtlı toplam sendikalı sayısıysa, 1 milyon 
946 bin 165 işçi. 

Grafik 3. Yıllara Göre Faal Dernek Sayıları, Derbis

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’ne göre: 
“Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu ma-
kamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmek-
sizin, kanaat özgürlüğünü, haber ve görüş alma ile haber verme 
özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon 
ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel 
değildir.  Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlükle-
rin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda 
ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliği-
nin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin 
önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve hakla-
rının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya 
yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için 
gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptı-
rımlara tabi tutulabilir.” 

9 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 
2020 Temmuz Ayı İstatistikleri, https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/52856/2020_
temmuz.pdf, Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
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Düşünce özgürlüğü, kaynağı kişide olan, kişide başlayıp 
yine kişide biten, ulaşılması ve engellenmesi özü itibariyle 
mümkün olmayan bir özgürlük olarak tanımlanmaktadır. Dü-
şünce özgürlüğü, toplumu da içeren ifade özgürlüğünün ön 
koşulu olma niteliğindedir. Kişinin düşüncesi, toplumda var 
olan başka düşünceler ile birlikte ele alındığında, kamusal bir 
çarpışma alanına dönüşebilmektedir. Düşünce özgürlüğünün 
kazandığı toplumsal boyut, muhatabının bizzat devlet olduğu 
temel bir hak olarak da algılanabilmektedir. Bu hak ise, düşün-
celer nedeniyle baskıya maruz kalmamayı ve de kişinin açık-
lamış olduğu görüşler nedeniyle kınanmamasını ve de suçlan-
mamasını da içermektedir. “İfadeler aracılığıyla yurttaşların, 
hükümetleri ve yönetenleri eleştirebilme, düşünceleri ve talepleri 
doğrultusunda örgütlenerek birlikte hareket etme potansiyelini 
yaratabilmelerinden kaynaklanmaktadır” (Keskin ve Oruç, 
2016). İfade özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünün sürdürülmesi, 
hukuk devletinin ve demokrasinin ön koşulları arasında yer 
almaktadır. 

Hak temelli yaklaşım, ifade özgürlüğü ve düşünce özgürlü-
ğünü de temeline almaktadır. Türkiye’deki derneklerin varlığı 
hak temelli yaklaşımın bir başka tezahürü niteliğindedir. Top-
lumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri’nden, Çevre ve Doğal Ha-
yatları Koruma Dernekleri, Hak ve Savunuculuk Dernekleri, 
Engelli Dernekleri, Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler ve Ço-
cuk Dernekleri, özellikle hak alanında çalışan kurumların, Tür-
kiye’de bir ihtiyaç vesilesiyle kurulduğunu da göstermektedir. 
Bu ihtiyacın giderek daralan basın özgürlüğü perspektifinde dile 
getirilmesi için “hak temelli habercilik” yaklaşımıyla yeniden ele 
alınması gerekmektedir. 

STK’lar ve Haberler

Sivil toplum kuruluşları, 2000’li yıllara gelinceye kadar, ken-
di çalıştıkları alanlarda, arka plan bilgilerini sağlayarak, haber 
değeri taşıyan etkinlikler düzenleyerek veya gazetecilerin vaka 
çalışmalarına erişmesini sağlayarak haberlere bir şekil vermeye 
çalışıyorlardı. Ancak, 2000’li yıllardan bu yana, artan sayıda STK 
fotoğraf, video ve sosyal medya platformlarını kullanarak kendi 
haber içeriklerini üretmeye başladı (Wright, 2019). Sivil toplum 
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kuruluşları sahip oldukları üye ağları ve erişim güçleri ile doğ-
ru bilgiye erişme ve doğru bilginin dağıtımı için önemli bir güç 
merkezi haline gelmişlerdir. STK’lar, sosyal medyada dolaşan 
içerikler dâhil olmak üzere, kendi özel içerikleri için bilgi topla-
yabilir, bilgiyi doğrulayabilir, düzenleyebilir ve de bilgiyi haber 
haline getirerek yaygınlaştırabilir. 

2015 yılının Türkiye’de İnternet’in Durumu raporunda,10 ba-
ğımsız haber ağlarına dair şu tespit yapılmaktadır: haber ağların-
da gönüllü, aktivist ve vatandaş gazetecisi sayısı hızla artmakta-
dır ve bu artışın da en önemli nedenlerinden biri yeni medyanın 
özellikle mobil iletişim araçlarının yaygınlaşması ve herkesin as-
lında potansiyel olarak gazeteci haline gelmesidir. Bağımsız ha-
ber ağları, sivil inisiyatif ve sosyal hareketler son yıllarda haber 
etrafında örgütlenmekte ve de bu süreçte, yurttaş gazeteciliği, 
hak haberciliği, haber doğrulama, açık veri ve veri gazeteciliği, 
barış gazeteciliği gibi alanlara eğilmeye başlandığı görülmekte-
dir. Örneğin, Gezi Parkı Olaylarının ardından kendilerini gönül-
lü olarak tarif eden bir oluşum “Mülksüzleştirme Ağları” adında 
bir çalışma gerçekleştirmiş, açık veri ve veri gazeteciliği metotla-
rını kullanarak, sermaye ile iktidar üzerine kolektif bir veri hari-
talandırma çalışmasını gerçekleştirmişlerdir. Türkiye’nin Medya 
Sahipleri Ağı, Termik Santraller Ağı, Enerji şirketlerine ait açık 
veriye dayanan haritalandırma çalışmaları gibi toplumsal hayatı 
ilgilendiren konulardaki çalışmaları hayata geçirmişlerdir. 

İnternet kullanım verilerine bakıldığında, Türkiye’de 54 mil-
yon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Türkiye nüfusunun 
yaklaşık yüzde 64’ü sosyal medya kullanıyor. TÜİK’in 2019 
verilerine göre ise Türkiye nüfusunun yüzde 75,3’ü internet 
kullanıyor. Bu oran dünyadaki 4,5 milyar kişinin yani küresel 
nüfusun kullanım oranı olan yüzde 59’dan fazladır. Türkiye’de 
en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında YouTu-
be, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter yer alıyor.11

10 Alternatif Bilişim Derneği, Türkiye’de İnternet’in Durumu 2015 Raporu, https://sivildu-
sun.net/turkiyede-internetin-durumu-2015-raporu/, Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.

11 Türkiye’de sosyal medya ne kadar ve nasıl kullanılıyor?, BBC Türkçe, 2 Temmuz 2020, htt-
ps://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53259275, Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
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Grafik 4. BBC’de yayınlanan We Are Social ve Hootsuite’in Ocak ayında 
yayımlanan “Digital 2020” Raporu

Bu kullanım oranları, sosyal medyada paylaşılan bilgilerin 
doğruluğunun önemine ve haberin değerine de dikkat çekiyor. 
Sosyal medyada en çok haber kullanılan platformlardan biri 
Youtube, diğeri ise Twitter. Twitter’ı dünya çapında 339,6 milyon 
kişi kullanırken Türkiye, ABD, Japonya, İngiltere, Suudi Arabis-
tan, Brezilya’yı takiben, Twitter’ın en fazla kullanıldığı altıncı 
ülke olarak listede yer alıyor. Bu kullanım oranlarına bakıldığın-
da, ifade özgürlüğünün rahatça kullanılabileceği yaygın kullanı-
lan platformlara erişim hakkına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, 
sosyal medyadan yürütülen haberleşme, iletişim ve örgütlenme 
girişimleri ile bir birey veya bir gruba farklı düzeylerde içerik 
üretip kendi medyasını oluşturma ve bunun paylaşılması mev-
cut tek sesli yapıyı bozacak ve ifade özgürlüğünü yeniden sağla-
yacak yolda giden bir adım sayılabilir. Bu önemli adımla beraber, 
bilginin doğru aktarımı, demokratik süreçlerin yeniden tesisinde 
hayati bir önem taşımaktadır.

Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Medya 

Dünyadaki olayların haberleştirilmesinde ve değerli bilgilerin 
aktarılmasındaki ana aktörler gazetecidir. Gazeteciler, haberlerin 
ne olduğunu belirleme, hikayeleri o haberlere göre oluşturma ve 
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insanları etkileyecek bir anlatımla sunma becerisine sahiplerdir. 
Gazeteciler, kamuoyunu bilgilendirme, farklı dünyaları birbirine 
bağlama ve bir bireyin yaşadığı dünyaya ilişkin bilgi ve anlayı-
şını şekillendirme becerisine sahiptirler. Gazeteciler, insan hak-
larının izlenmesinden toplumsal bilincin arttırılması ile toplu-
mu hakları konusunda bilgilendirme konusunda da önemli bir 
rollere sahiplerdir. Gazeteci sadece olayı bildirmez, aynı zaman-
da, olayın toplumsal bağlamına yerleştirilmesi ve çözüm öneri-
leri getirilmesi konusunda da etkin bir rol üstlenir. Gazeteciler, 
toplumsal ve siyasal analizler ve birden çok bakış açısının bir 
araya getirilmesi yoluyla, halk için yeni bir potansiyel var oluş 
alanı da yaratabilirler. Gazeteci, bilgiyi topladıktan sonra, o bil-
giyi haber üretim kuralları çerçevesinde okuyucu veya izleyiciye 
sunar. Okuyucular için anlaşılır bir dille yazmak için gazeteciler 
bilgiyi nasıl bir sadelikle aktaracaklarını bilmekle yükümlüdür-
ler. Yani, gazeteciler bir yandan siyasete diğer yandan da haberin 
pratiğine hâkim olmak durumundadırlar.

Gazeteci çoğu zaman izleme (watchdog) görevini de vatan-
daşlar adına üstlenir. Bu bağlamda ele alındığında ise gazeteci, 
yurttaş ile siyasetçi arasında, halkın sesinin de duyulmasını sağ-
layan bir arabulucu rolünü üstlenir. Bu arabulucu/temsilci rolü 
çeşitli şekillerde yerine getirilebilir. Siyasi gazeteciliğin temsili 
işlevi bugün, e-posta, mesajlaşma ve blog yazma gibi hızlı ve et-
kileşimli teknolojilerin varlığıyla geliştirilmektedir. Bu araçların 
tümü vatandaşlara siyasetçilerle iletişim kurmak ve kamusal tar-
tışmalara katılmak için yeni yollar sağlamıştır. Ancak gazetecilik 
perspektifinden, temsilci-arabulucu rolünün özü, halkla siyaset-
çilerin arasında bir pozisyonda durarak demokratik bir sürecin 
işletilmesini ve halkın sesinin duyulmasını sağlayan bir özelliğe 
de sahiptir (Waisboard, 2008).  Eğer mevcut kurumsal ana akım 
medyadaki gazeteciler bu görevi yerine getiremezse, alternatif 
yollar ve mecralar üretmek gerekir. 

Alternatif medyaya, haber anlamında içerik üretmede, gaze-
tecilik dışında iki tanım ön plana çıkmaktadır. İlki aktivist diğeri 
ise yurttaş gazeteciliğidir. Aktivist gazetecilik, “bir veya daha 
fazla konu hakkında haber yapmak ve siyasi katılımı teşvik et-
mek için gazetecilik becerilerinin kullanılması” (Harcup, 2014) 
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olarak tanımlanmaktadır. Aktivist gazeteciler öncelikle aktivist, 
ikinci olarak da gazetecilerdir ve ikinci işlev ilkine hizmet eder. 
Vatandaş gazeteciliği ise eğitimli muhabirler yerine sıradan in-
sanlar tarafından yapıldığında haber hikayelerini kaydetme 
veya yazma faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.12 Ana akım med-
ya kuruluşları tarafından üretilmeyen veya dağıtılan, ancak bi-
reyler veya hiyerarşik olmayan küçük vatandaş grupları tarafın-
dan üretilen veya dağıtılan haberler, genel bilgiler ve özellikler 
dahil olmak üzere çeşitli yayın türlerini tanımlar. Vatandaş gaze-
teciliği, kamusal alanda yer almayı da hedefler. Vatandaş gaze-
tecileri, vatandaşların siyasal süreçte bir yer edindikleri bir bakış 
açısından hareketle siyaset ve demokrasi ile ilişkili haberler yap-
maktadırlar. İnternet medyası, insanların var olması, seslerini 
duyurması, eleştirmesi ve gündem oluşturması için vazgeçilmez 
bir aracı rolü oynamaktadır. 

STK’lar ve Sosyal Medyayı Kullanma Yöntemleri

STK’lar için sosyal medya, çalışmalarını dış dünyaya tanıtmak, 
destekçileri ve kuruluşun işleriyle ilgilenen diğer insanlarla 
iletişim kurmak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Takipçilerle 
etkileşim kurmak, onları paylaşılan gönderinin bir parçası haline 
getirmek için etkileşimli tarafı kullanmak önemlidir. 

STK’lar, sosyal medyada, çalışmalar hakkında fikir veren 
resimleri, kısa metinleri ve kısa videoları paylaşabilir. O payla-
şım ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen ve yaptıkları iş için 
doğrudan geri bildirim alacak insanlarla iletişim kurma şansı da 
mevcuttur. Yine sosyal medya profilleri aracılığıyla, konuyla il-
gili diğer paydaşlarla da bağ kurulabilir. Mesajın verileceği plat-
form da bu bağlamda önemlidir; mesajlar o platformun kendi 
diline göre tasarlanmalıdır. Facebook için hazırladığınız bir içe-
riğin Instagram için ayrı, Twitter için ayrı olması gerekmektedir. 
Farklı sosyal medya platformları kullansanız bile, ağınız içinde 
mesajın tutarlı olması gerekmektedir.  

12 Cambridge Citizen Journalism Definition, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & 
Thesaurus https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/citizen-journalism, 
Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
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Twitter, özellikle haber ve haber dağılımı konusunda, en 
büyük ve en etkili sosyal medya platformlarından biridir. Twit-
ter’da günlük etkileşim oldukça fazladır ve bu yoğun etkileşime 
ayak uydurabilmek için hızlıca tepki vermek gerekir. Bu nedenle 
de gündelik bir yönetim gereklidir. Twitter’ın 340 milyon kulla-
nıcısı vardır, platform haberlere ve de haber değeri olan bilgile-
re odaklanır. Twitter’da benzer STK’lar ile bağlantı kurulabilir 
veya potansiyel ortaklar bulunabilir; bilgi ve deneyimler etkili 
bir şekilde paylaşılabilir. Potansiyel destekçilerle bağlantı kuru-
labilir, onların gönderilerini retweetleyip yorum yapılabilir. Bu 
da, Twitter’da aktif olmayı ve güncel gelişmelerden de haber-
dar olmayı gerektirir. Tartışmalara katılabilir; tartışmalarda kul-
lanılan etiketler, (hashtag’leri) tweetlerde kullanılabilir. Elbette 
etiketler STK için de kullanılabilir. Ancak buradaki kritik konu 
bu etiketler üzerinden yürütülen tartışmanın STK’nın yararına 
olup olmadığı konusudur. STK, kendi güncel bilgi ve haberlerini 
bu kanal üzerinden yayabilir; çalışma alanı hakkında bilgi içe-
ren makaleler ve bağlantıları paylaşabilir. Bu da STK’nın çalıştığı 
alanla ilgili etkileşimin artmasını sağlar. 

STK’nın web sitesinde haber paylaşması esasen kritik önem-
dedir. Yani STK’da çalışan veya gönüllü olan bir kişinin, kendi 
haberini yapma becerisine sahip olması, STK’nın da hareket ala-
nını genişletecektir. 

Sonuç 

Vatandaşlar, bir haberin anlatılması, bir fikrin tanıtılması ve 
olaylara olabildiğince geniş perspektifler sunan değerlendirme-
lere ulaşma hakkına sahip olmalıdır. Dolayısıyla “Vatandaşların 
bu hakla ilgili iddialarını kolaylaştırma girişimleri, sıradan in-
sanları eşitsizlikler ve adaletsizlikler tarafından şekillendirilen 
hayatlarının gerçeklerini belirlemeye ve kamuya açık bir şekilde 
paylaşmaya teşvik ettikleri için genellikle doğaları gereği poli-
tiktir. Anlatım hakkını kullanırken vatandaşlar kendi seslerini 
geliştirmelidir. Farkındalığın uyanması ve bir sesin gelişmesi, 
vatandaşların nihai olarak baskın haber söylemlerini dağıtabile-
cek şekillerde konuşmalarına yardımcı olabilir” (Wall, 2017).
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Sivil toplum kuruluşları da, kendi söylemlerini, hegemonik 
söylemin ötesine geçirebilirler. Vatandaşlar tarafından oluştu-
rulan medya içeriğinin sahiplenilmesi, sosyal ve diğer çevrimiçi 
katılımcı medya biçimlerinin yükselişiyle artmış görünmektedir. 
Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşları, kendi haber içeriklerini 
üretmek için öncelikle haber yazma diline hâkim olmalıdır. Bir 
STK, kendi alanında belki Mülksüzleştirme Ağı gibi kendi harita 
ağını kuramayabilir ancak verinin nereden derleneceğini öğre-
nebilir ya da bu konuyla ilgili akıl yorabilir. Bir spiker kadar ek-
rana hâkim olamayabilir ancak kendini kısa ve etkili cümlelerle 
ifade edebilir. Çağımızın bir başka sorunu olan yalan haberle 
kendi cephesinden bir savaş dahi verebilir. 

2020’lerle birlikte, hepimiz internet sayesinde bir bilgiye ula-
şıp onu analiz edebilir hale geldik. Hepimiz olayların ve bilgile-
rin alternatif yorumlarına erişme konusunda önceki on yıllara 
göre daha donanımlıyız.  Sosyal medya platformları, herkese, 
kendi hikâyelerini geleneksel yayıncılıkta olduğunun aksine 
zaman veya kelime kısıtlaması olmaksızın geniş kitlelere iletme 
konusunda sınırsız olanaklar sunuyor. Artık bilgiye erişim daha 
kolay ve doğru bilgi de rahat ve hızlı yayılabiliyor. Yeter ki, o 
doğru bilginin yayılmasına katkı sunacak metotları kullanmayı 
bilelim.

Kaynakça
Raporlar
Alternatif Bilişim Derneği. (2015). Türkiye’de İnternet’in Durumu 2015 Raporu. Eri-

şim adresi: https://sivildusun.net/turkiyede-internetin-durumu-2015-rapo-
ru/. 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF). (2020). World Press Freedom Index. Erişim adre-
si: https://rsf.org/en/ranking. 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2020). 6356 Sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikala-
rın Üye Sayılarına İlişkin 2020 Temmuz Ayı İstatistikleri. Erişim adresi: https://
www.ailevecalisma.gov.tr/media/52856/2020_temmuz.pdf. 

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü. (2020). Yıllara 
Göre Faal Dernek Sayıları. Erişim adresi: https://www.siviltoplum.gov.tr/yil-
lara-gore-faal-dernek-sayilari.

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü. (2020). Yeni Vakıfların Yıl Bazında Dağılımı. Erişim 
adresi: https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_945_290519/02-ye-
ni-vakiflarin-yil-bazinda-dagilimi-2000-07082.pdf.



16

Haberler
Aktan, S. (13 Kasım 2020). AP 2020 Türkiye Taslak Raporu’na göre güncel pa-

zarlıklar üzerine kurulu ilişki faydalı olmuyor. Euronews. Erişim: 10 Aralık 
2020, https://tr.euronews.com/2020/11/13/ap-2020-turkiye-taslak-rapo-
ru-na-gore-guncel-pazarl-klar-uzerine-kurulu-iliski-faydal-olmu. 

 Altıok, D. (3 Mayıs 2020). Verilerle Türkiye’de yayın ve erişim yasakları. DW 
Türkçe. Erişim: 10 Aralık 2020, https://www.dw.com/tr/verilerle-türkiye-
de-yayın-ve-erişim-yasakları/a-53307444.

Türkiye’de sosyal medya ne kadar ve nasıl kullanılıyor? (2 Temmuz 2020). BBC Türk-
çe. Erişim: 10 Aralık 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turki-
ye-53259275. 

Makaleler ve Kitap Bölümleri
Aktaş M. ; Akçay E. (2019). Dijital Savunuculuk Örneği Olarak “Özgecan Yasası” 

Change.Org İmza Kampanyası, Moment Dergi, 6(2): 305-336. Erişim adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/895792 

Boesen, J. K.; Martin, T. (2007).  Applying a Rights-based Approach: An Inspirati-
onal Guide for Civil Society, Danish Institute for Human Rights, Copenhagen, 
Erişim adresi: https://gsdrc.org/document-library/applying-a-rights-ba-
sed-approach-an-inspirational-guide-for-civil-society/.

Harcup, T. (2014). Activist Journalism Definition. A Dictionary of Journalism 
içinde. Oxford University Press. Erişim: 10 Aralık 2020, https://www.
oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199646241.001.0001/acref-
9780199646241-e-19.

Keskin, D, Oruç, A. (2016). Kamusal İrade Oluşumu Bağlamında Basın ve İle-
tişim Özgürlüğü Türkiye’de Yayın Yasaklarının Hukuki Temelleri Üzerine 
Bir İnceleme. Ankara Barosu Dergisi, (2), 0-0. Erişim adresi: https://dergipark.
org.tr/tr/pub/abd/issue/33841/374728.

Şahin, L , Öztürk, M . (2011). Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Türkiye’deki Durumu. Journal of Social Policy Conferences, 0 (54), 3-29. Erişim 
adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/899/10095.

Waisbord, Silvio (2008). Advocacy Journalism in a Global Context, The Handbook 
of Journalism Studies içinde. Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch der. 
Abingdon: Routledge, Erişim: 10 Aralık 2020, Routledge Handbooks Online.

Wall, M. (2017). Mapping Citizen and Participatory Journalism, Journalism Practi-
ce, 11:2-3, 134-141, Erişim adresi: https://www.tandfonline.com/doi/full/1
0.1080/17512786.2016.1245890.

Wright, K.  (2019). NGOs as News Organizations. Oxford Research Encyclopedia 
of Communication. Erişim: 10 Aralık. 2020, https://oxfordre.com/
communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-
9780190228613-e-852.

Web Kaynakları ve Sözlük Maddeleri
Citizen Journalism Definition, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesa-

urus. Erişim adresi: https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/
citizen-journalism.

Human Rights-based Approach to Programming. (2016). Erişim adresi: https://
www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html#1. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Erişim adresi: http://www.multeci.org.tr/
wp-content/uploads/2016/12/Insan-Haklari-Beyannamesi-1.pdf.



um
:a

g

ISBN: 978-605-7882-44-8

Demokrasinin ve kurumsal endüstriyel medyanın derin kriz içine gir-
diği günümüzde, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin üstlendiği ger-
çeklerin halka duyurulması görevi giderek daha da hayati bir konu 
haline gelmiştir. Çünkü başlangıcından beri varlığını dördüncü güç 
olma niteliğine borçlu olan basın/medya artık bu görevini hakkıyla 
yerine getiremez olmuştur. Bu nedenle basının üstlendiği bu görevi 
büyük ölçüde beşinci güç olarak da tanımlanmaya başlanan yurttaş 
inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşları devralmaya başlamıştır. Ancak 
gazetecilik mesleğinin tarihsel süreç içinde oluşmuş norm ve değer-
lerinin gözden geçirilerek bu inisiyatifler tarafından ivedilikle benim-
senmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bu değerlerden yoksun 
bir gazetecilik aynı zamanda toplumsal bütünlüğe tehdit oluşturacak 
bir araca da dönüşme riski taşımaktadır. Bu riskin izlerini yalan ha-
berlerin siyaseti imkânsız hale getirecek derecede yaygınlaşmasıyla 
yakından gözlemliyoruz.
Bu kitap, gazeteciliği hak temelli bir perspektifle Türkiye’deki sivil top-
lum kuruluşları arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
projesinin somut çıktılarından birisidir. Kitapta kriz içindeki gazetecilik 
mesleğini hak temelli bir perspektifle yeniden değerlendirmek amaç-
lanmıştır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarının hak mücadelelerini ken-
di haberlerini yaparak etkili bir şekilde kamusal varlık göstermelerini 
sağlayacak bir perspektif sunmak hedeflenmiştir. 
Hak mücadelesine adanmış bir gazetecilik, aynı zamanda gerçeklerin 
ne pahasına olursa olsun dile getirilmesiyle mümkündür. Gerçekleri 
yaşamı pahasına dile getiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’nun 
anısına kurulmuş olan um:ag Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu işbirliğiyle çıkarılan bu kitabın hak temelli gazeteciliğin sivil 
toplum kuruluşları arasında ve bütün toplumsal alanda yaygınlaşma-
sına vesile olmasını umuyoruz. 
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir.
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