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Uluslararas› iliflkiler, sa¤l›k, t›p, iletiflim, ekonomi, iflletme,
antropoloji, sosyoloji, ekoloji gibi çeflitli disiplinler taraf›ndan ele al›nan
‘risk’ ve ‘kriz’ konular›n›n modernite ile birlikte gündelik yaflant›m›z›
kuflatt›¤› günümüzde, belirsizlik / kaos / tehlike / tehdit gibi kavramlar bir
dönüflüm içindedir. Özellikle de 9/11’den bu yana topografisi de¤iflen
terörizmin, ekolojik risklerin, yeni salg›nlar›n (H1N1 veya halk aras›ndaki
ismiyle domuz gribi gibi), ekonomik kriz gibi sorunlar›n olumsuz etkilerinin
ulusal s›n›rlar› aflt›¤› ve risklerin hesap edilebilirli¤inin, kamu güvenli¤inin
sürekli sorgulan›r oldu¤u yüzy›l›m›zda, ‘belirsizli¤in hâkimiyeti’ dünyam›z›
tehdit etmektedir.
Editörlü¤ünü Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Halkla
‹liflkiler Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. ‹nci Ç›narl›’n›n yapt›¤›
kitab›n, “Risk Toplumu’nda fierrin ve Nimetlerin Paylafl›m›” bafll›kl› birinci
bölümünün ilk makalesinde Ç›narl›, risk literatürü aç›s›ndan önemli sosyal
kuramc›lar olan Ulrich Beck, Anthony Giddens ve Niklas Luhmann’›n
eserlerinden yola ç›karak, “risk alanlar ve baflkalar›n›n ald›klar› risklerin
kurbanlar›” aras›ndaki iliflkiyi ‘Risk Toplumu’nun dinamikleri çerçevesinde
sorgulamaktad›r. Küresel riskleri üretenlerin, bu sorumluluklar›n›
“bölüfltürerek” (çevresel sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
uygulamalar›nda oldu¤u gibi) ya da ya da korkutarak (teröre karfl› savafl
kampanyalar›nda oldu¤u gibi) ikna etmeye dayal› bir strateji uygulayarak
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“üstlendikleri” görülmektedir. “Risk Toplumu’nda Sorumluluk Kavram› ve
Medyan›n Risk ‹letiflimindeki Rolü” bafll›kl› bu makalede küresel
tehdit/tehlikelerin nas›l birbirlerinden beslenerek, birbirini yeniden üreten bir
sistem haline geldi¤i, refleksif modernite aç›s›ndan riskin düzenlenebilirli¤i, risk
alg›lamas›nda ve risk iletifliminde medyan›n bir paydafl olarak rolü tart›fl›lm›flt›r.
Instituto de Empresa Uluslararas› ‹liflkiler ve ‹letiflim Fakülteleri Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. ‹brahim Al-Marashi, “Irak Rehine Krizi: Adam Kaç›rma
Eylemleri, Kitle ‹letiflimi ve Irak Direnifli” bafll›kl› makalesinde, Koalisyon
güçlerinin Irak’› iflgalinin ard›ndan Irakl› direniflçilerin kitle iletiflim araçlar›n›
manipüle ederek, Bat›’y› fliddet içeri¤i ile terörize ederek vurma ve böylelikle
uluslararas› kamuoyunu etkileme stratejisini ele almaktad›r. Bu amaçla May›s
2003’ten bu yana Koalisyon ülkeleri vatandafllar›n› rehine al›p, talepleri yerine
getirilmedi¤inde kafalar›n› keserek, videoya kaydettikleri görüntüleri Bat›
televizyonlar›na ve internete servis eden Irakl› direniflçilerin rehine videolar›n›
inceleyen Al-Marashi, Irakl›lara, uluslararas› ifl dünyas›na ve Koalisyon güçlerine
iletilen dehflet içerikli mesajlar›n, terörizmin politik ve ideolojik amac›n›n,
medyan›n ticari kayg›s› ile sansasyonel olan› tercih etmesini nas›l
buluflturdu¤unu gözler önüne sermektedir.
“Sürdürülebilirlik ‹letiflimi’nde Kurumsal Sosyal Sorumlulu¤un Rolü ve
Küresel Ekonomik Kriz” bafll›kl› makalede ise Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi Halkla ‹liflkiler Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu Baskan
Karsak, ekonomik kriz dönemlerinde iflletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin
etkinli¤ini sorgularken, sürdürülebilirli¤in iletifliminde k›sa dönemli, tek yönlü
iletiflime dayanan geleneksel kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yerine
iki yönlü iletiflime dayal›, uzun vadeli uygulamalar›n tercih edilmesinin rekabet ve
etik aç›dan olumlu yönlerini ele almaktad›r. Çal›flmas›nda sosyal sorumluluk ile
ilgili uluslararas› oluflumlar› da aktaran Baskan Karsak, bu oluflumlar taraf›ndan
ortaya konulan ilkelerin kabul edilmesinin, yasal yapt›r›m› ve denetimi olmayan,
ancak gönüllülük esas›na dayanan yap›s›n›n da alt›n› çizmektedir. Makalede,
kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik aras›nda birbirini bütünleyen ve
destekleyen iliflki, Unilever, Samsung ve Arçelik örnekleri ile ortaya
konulmaktad›r.
Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Halkla ‹liflkiler Anabilim Dal›
araflt›rma görevlisi Mutlucan fiahan ise “Risk Toplumu’nda Emek ve S›n›f”
bafll›kl› makalesinde Ulrich Beck’in ‘Risk Toplumu’ tezini farkl› bir perspektiften

127

de¤erlendirmekte. fiahan, günümüz dünyas›n› ve toplumsal dinamiklerini
aç›klamak için yürütülen tart›flmalarda ‘Risk Toplumu’ yaklafl›m›n›n, çal›flma
yaflam›nda da özellikle de esneklik kavram› etraf›nda flekillenen yeni istihdam
biçimleri ve çal›flma iliflkileri yaratarak etkili oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu
makalede baflta Beck ve Giddens olmak üzere, savunucular›n›n özgürlefltirici ve
s›n›flar üstü bir kavram olarak sundu¤u riskin, genel olarak toplumsal yaflamda,
özel olarak da çal›flma alan›nda bunun tam tersi bir ifllevi oldu¤u üzerinde
durulmufltur.
Birinci bölümün son makalesinde ise, bir di¤er Galatasaray Üniversitesi
‹letiflim Fakültesi Halkla ‹liflkiler Anabilim Dal› araflt›rma görevlisi Asl› Sancar da
“Kriz ‹letiflimi Sürecinde ‘Hegemonik Model’ ve Bir Halkla ‹liflkiler Stratejisi
Olarak Sosyal Sorumlulu¤un Uygulanmas›: British Petroleum (BP) Örne¤i”
bafll›kl› makalesinde, geleneksel ve do¤rusal kriz iletiflimi modellerinin yerine
Gramsci’nin hegemonya kavram›ndan hareketle gelifltirilen ‘Hegemonik Model’i
esas alarak, kurumlar›n kriz iletifliminde kurumsal söylem ve eylemleri arac›l›¤›yla
bask›n ideolojilerini nas›l sürdürmeye çal›flt›klar›n› British Petroleum (BP) örne¤i
kapsam›nda ele almaktad›r. Sancar, bugün küresel ›s›nman›n bir numaral›
sorumlusu olarak gösterilen petrol flirketlerinin bafl›nda gelen BP’nin, ‘sosyal
gerçekli¤in inflas›n›’ nas›l oluflturdu¤unu ve kriz iletiflimi yönetimi sürecinde bir
halkla iliflkiler stratejisi olarak gerçeklefltirdi¤i kurumsal sosyal sorumluluk
projelerini incelemifltir.
Galatasaray Üniversitesi Stratejik ‹letiflim Yönetimi Yüksek Lisans
Program› tez ö¤rencilerinin makalelerinden oluflan ve “Belirsizli¤in Yönetimi”
bafll›kl› ikinci bölümde Eda Turanc›, “Made in China (Çin Mal›) Sendromu ve
Çin’in Ulusal Markas›n›n Kriz Yönetimi” bafll›kl› çal›flmada, düflük maliyet ve ifl
gücünün, kitlesel üretim ile birleflerek ekonomik bir patlama yapt›¤› Çin’in
dünyaya yay›lm›fl ihraç ürünlerinin kamu sa¤l›¤›n› tehdit etmesi sonucunda ulusal
markas›n›n, Çin’in itibar› üzerinde nas›l bir olumsuz etki yaratt›¤›n› ele almaktad›r.
Bu çal›flmada Ulrich Beck’in küresel riskin tafl›d›¤› üç prensip (yer, zaman ve
sosyal faktör) aç›s›ndan Çin mallar›n› de¤erlendiren Turanc›, bu risklerin kriz
haline gelmesi ile birlikte ortaya ç›kan çevresel, ekonomik, politik ve sosyal
sorunlar› ve bu krizlerin nas›l yönetildi¤ini incelemektedir. Bu amaçla yerli ve
yabanc› haber kaynaklar›nda krize neden olan ürünlerle ilgili bir haber taramas›
yapan Turanc›, Çin mallar›n› ihraç eden ülkelerde ne gibi yasal düzenlemelere
gidildi¤ini, yap›lan uluslararas› anlaflmalar› ve di¤er önlemleri aktarmaktad›r.
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“Sa¤l›k ‹letifliminde Bir Yöntem Olarak Risk Antropolojisinin Kullan›m› ve
Cinsel Yolla Bulaflan Hastal›klar (CYBH)” bafll›kl› makalede ise Nurgül Eryeflil,
sa¤l›kla ilgili risklerin alg›lanmas›nda ve kabulünde kültürel yap›y› ele almaktad›r.
Eryeflil, bireyin ve büyük ölçüde toplumun sa¤l›¤›n› tehdit eden risklerin
alg›lanmas›nda kültürlerin rolünü ve a¤›rl›¤›n› ölçmeyi kolaylaflt›ran risk
antropolojisinin, sa¤l›k ve hastal›¤a iliflkin farkl› bak›fl aç›lar›n› aktarmada, bir
sa¤l›k iletiflimi yöntemi olarak kullan›lmas›n› CYBH örne¤i üzerinden
de¤erlendirmektedir. Bugün küresel hastal›klar kapsam›nda de¤erlendirebilece¤imiz CYBH, korunma ve kamuoyunun bilinçlendirilme sürecinde kültürel
bak›fl aç›s›n›n belirleyici oldu¤u hastal›k türlerinin bafl›nda gelmektedir.
Makalede, risk alg›lamas› ile ilgili kuramsal yaklafl›mlar, bu alg›lamalar›n
temelindeki kültürel yap› ve bu yap›y› oluflturan bileflenler aktar›lm›fl, modern ve
geleneksel toplumlar perspektifinden beden, cinsiyet ve seksüel iliflkilere bak›fl
aç›s› tart›fl›lm›flt›r.
Sezen Burcu Er ise “Küresel Risk Unsuru Olarak GDO’lar (Geneti¤i
De¤ifltirilmifl Organizmalar) ve GDO’lu Ürünlerin Medyada Temsili” bafll›kl›
makalesinde, ekolojik denge ve kamu sa¤l›¤› aç›s›ndan GDO’lar›n küresel bir risk
unsuru olup olmad›¤›n› ve GDO’larla ilgili risk iletiflimi sürecinde medyan›n rolünü
tart›flmaktad›r. Söz konusu ürünlerle ilgili olarak ABD, AB ülkeleri ve Türkiye’deki
bilimsel tart›flmalar›, kamuoyu alg›s›n›n oluflmas›n› ve yasal düzenlemeleri
inceleyen Er, ABD’nin ticari, AB’nin ise insan haklar› ve kamu sa¤l›¤› odakl› bak›fl
aç›s›n› ortaya koymaktad›r. Bir AB ülkesi olan ‹ngiltere’de yaz›l› bas›nda GDO ile
ilgili risk iletiflimi platformunun nas›l olufltu¤unu ve Türkiye’de de GDO’larla ilgili
haberlerde risk enformasyonundaki tutars›zl›lar›n ve bu haberlerin kamuoyu
oluflturmadaki rolünün, yaz›l› bas›ndan ve internet haber sitelerinden çeflitli
örneklerle ele al›nd›¤› bu çal›flma, medyan›n tüm haberlerde oldu¤u gibi
sansasyonel olan› tercih etmesini, bilinçlendirme yerine korku ve panik
yaratmaya sevk eden sosyal temsilleri ile örülü bir söylem infla etmesini gözler
önüne sererken, demokratik toplumlarda bilgilendirilmifl karar alman›n önemini
de vurgulamaktad›r.
Kitab›n ikinci bölümünde yer alan bir di¤er makalesinde Nurgül Eryeflil,
“Sivil Havac›l›kta Risk ve Kriz ‹letiflimi: THY Tekirda¤ Uça¤› Kazas›” bafll›¤› alt›nda
risklerin ve krizlerin kontrolünde stratejik iletiflimin rolünü, teknolojik ve bilimsel
geliflmeleri alan›na en h›zl› biçimde uyarlayan sektörlerden biri olan sivil havac›l›k
sektörü üzerinden de¤erlendirmektedir. “Risk ve kriz do¤ru yönetilemedi¤i
takdirde sürekli birbirini üretir” görüflüyle temellendirilen bu çal›flmada, 26 fiubat
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2009 tarihinde ‹stanbul-Amsterdam seferini yapan THY’nin TK 1951 say›l›
Boeing 737-800 tipi “Tekirda¤” uça¤›n›n Schiphol Havaalan›’na inifli s›ras›nda
yaflanan ve 9 kiflinin ölümüyle sonuçlanan kaza örnek olay olarak ele al›nm›flt›r.
Sivil havac›l›k sektöründeki krizlerin risk iletiflimi kapsam›nda ele al›nd›¤›
makalede, kriz dönemlerinde enformasyonun önemi, teknolojinin riskin üretimi
ve yönetimindeki rolü, risk iletiflimi plan› çerçevesinde haz›rlanacak kriz iletiflim
plan›n›n temel dayanaklar› ve sivil havac›l›kta yaflanan krizlerin kendi içinde
bar›nd›rd›¤› riskler stratejik iletiflim üzerinden tart›fl›lm›flt›r.
Kitaptaki ikinci makalesinde Eda Turanc›, “Küresel Su Krizi ve
Metalaflt›r›lan Suyun Yeni Riskleri” bafll›kl› makalesinde, küresel bir kriz haline
gelen kullan›labilir su rezervlerindeki azalmay› tart›flmaktad›r. 21’inci yüzy›lda
“mavi alt›n” olarak adland›r›lan suyun metalaflt›r›lmas› ile birlikte ortaya ç›kan
krizin; ülkeler ve bireyler aç›s›ndan ne tür riskler bar›nd›rd›¤›, ortaya ç›kan krizin
ülkeler taraf›ndan iyi yönetilemedi¤i takdirde nas›l yeni riskler üretti¤inin ele
al›nd›¤› bu makale, u¤runda savafllar›n göze al›nabilece¤i suyun, uluslararas›
iliflkiler aç›s›ndan dünya geneli, Ortado¤u ve Türkiye ba¤lam›nda önemine
de¤inen genifl bir de¤erlendirme sunmaktad›r. Tamamen ikame edilemeyen bir
kaynak olan suyun, küresel ›s›nma, yanl›fl tüketim ve artan talep miktar›n›n
neden oldu¤u küresel krize, küresel çözümlerin üretilmesi gereklili¤ini
vurgulayan Turanc›, çal›flmas›nda iflletmelerin su sorununa yönelik sosyal
sorumluluk kampanyalar›ndan da örnekler vermektedir.
Ç›narl›’n›n editörlü¤ünü yapt›¤› bu kitap, müphem olan› belirgin hale
getirmenin gittikçe zorlaflt›¤› 21’inci yüzy›lda ona ›fl›k tutmaya çal›flmak, ard›ndaki
mekanizmalar› çözmeye çal›flmak ve risk ve krizlerin düzenlenebilirli¤ini
sorgulamak için at›lan bir ad›mdan ibarettir.
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Baflka Bir ‹letiflim Mümkün

Serhat GÜNEY
Kerem RIZVANO⁄LU
Emre KÖKSALAN
Punto Yay›nlar›, 2009
Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤retim üyeleri Serhat
Güney, Kerem R›zvano¤lu ve Emre Köksalan taraf›ndan haz›rlanan “Baflka
Bir ‹letiflim Mümkün” serisi ticari ç›karlar›n ön plana ç›kt›¤›, girift, karanl›k
iliflkilerin hüküm sürdü¤ü, kamu hizmeti perspektifinin i¤difl edildi¤i bir
medya ve iletiflim düzeninin at›l seyircileri, pasif tüketicileri olarak kalmaya
mahkûm olmad›¤›m›z› savunarak ço¤ulcu, bu dünyan›n k›y›s›na itilmifl
insanlar› birbirine ba¤layan bir iletiflimin mümkün oldu¤unu söylüyor.
Punto Yay›nlar› taraf›ndan yay›mlanan “Baflka Bir ‹letiflim
Mümkün” bafll›kl› bu üç ciltlik seri, tekelci medya ortam›n›n
sömürgelefltirdi¤i bir medya ortam›nda neler yafland›¤›n›, geleneksel
medyan›n amans›z sald›r›c› gücü karfl›s›nda hangi silahlarla ve nas›l ayakta
durabilece¤imizi anlat›yor. Üç cepheden örneklerle bu mücadelenin taktik
varyasyonlar›n› kurmaya, devasa büyüklükteki bir medya gücü karfl›s›nda,
vicdan, adalet ve dayan›flma duygular›yla yapabileceklerimizin alt›n›
çizmeye çal›fl›yor, alternatif yollar öneriyor.
Serinin ilk kitab› olan ve Serhat Güney’in yazd›¤› ‘Tüm Yönleriyle
Topluluk Radyolar›’, bir yönüyle yüzy›l bafl›ndan, radyonun bir kitle
medyas› olarak kurumsallaflmaya bafllad›¤› o ilk y›llardan itibaren
insanlar›n kafas›n› kurcalamaya bafllayan alternatif yay›nc›l›k çizgisinin
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tarihine ›fl›k tutarken, bir yandan da bu çizgi içinde kendine özgü bir gelenek
olarak biçimlenen topluluk radyolar›n› ele al›yor.
Serinin ikinci kitab› olan ve Kerem R›zvano¤lu taraf›ndan yaz›lan ‘Herkes
için Web: Evrensel Kullan›labilirlik ve Tasar›m’, “web eriflimi ve kullan›m›n›n
herkes için evrensel bir hak” oldu¤u iddias›ndan hareketle, mevcut web
ortamlar›n›n ço¤unun, gerek içerik, gerekse de tasar›m düzeyinde öncelikle tek
bir kullan›c› tipine hitap etti¤i fikrine vurgu yap›yor: Bat›l›, genç, erkek ve
teknoloji/internet konusunda deneyimli. Mevcut web ortamlar›n›n, kad›n, çocuk,
yafll›, özürlü ve hatta farkl› kültürlerden gelen kullan›c›lar›n oluflturdu¤u çeflitlili¤i
gözetmeyen ayr›mc› bir yap›da geliflti¤ini ve içsellefltirildi¤ini örnekler üzerinden
ortaya koyan kitap, herkesi kapsayan bir “evrensel kullan›labilirlik” deneyimi için
çözüm önerileri sunuyor.
Emre Köksalan taraf›ndan yaz›lan ve 2010 y›l› bafl›nda yay›mlanacak olan
serinin üçüncü ve son kitab› ise dikkatini modern ça¤›n belki de en güçlü ve en
çok tart›fl›lan medyas›na yöneltiyor: Televizyon. Çok etkin ve yayg›n bir kitle
medyas› olarak kabul gören televizyonun, ticari ya da devlet iktidar›yla flekillenen
geleneksel tarihine alternatif olma ad›na gelifltirilen tepkilerin derlenmeye
çal›fl›ld›¤› bu kitap, ayn› zamanda etkileflim, kat›l›m gibi kavramlar›n izleyicinin
gerçek anlamda özgürleflti¤i yeni bir televizyonculuk modeli içinde nas›l var
edilebilece¤ini örnekler üzerinden tart›fl›yor.

