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AĞ TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKET

ÖNSÖZ

Son 30 yılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve internetin yaygınlaşmasıyla,
iletişim biçimlerimizde büyük değişimler yaşandı. Bu değişimler bir yandan insanlar arasındaki
iletişim olanaklarının artması ve ucuzlamasına, diğer yandan bilginin yayılması ve gelişimin
hızlanmasına neden oldu. Elbette toz pembe bir tablo değil karşımızdaki. İnternet'i
sınırlandırmaya çalışan devletler, kontrol etmeye çalışan şirketler ve kötü niyetli insanlar
tarafından yapılan manipülasyonlar, dijital saldırılar, mahremiyet ve güvenlikle ilgili olumsuzlar
madalyonun diğer yüzünü oluşturuyor. İnternet bir teknoloji ve her teknoloji gibi iyiye ya da
kötüye kullanılabilir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim sivil toplum örgütleri için önemli fırsatlar
yaratıyor. Kısıtlı bütçeleri ve insan kaynakları dolayısıyla geleneksel medyada görünür olmak
konusunda zorluklar yaşayan örgütler artık internet yoluyla hedef kitlelerine doğrudan
ulaşabiliyorlar. Ancak bu da bilgi ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanabilmeyi
gerektiriyor.
Bu kitapçıkta sivil toplum örgütlerine projelerinde ve kampanyalarında interneti nasıl
etkin olarak kullanabileceklerine dair tavsiyeler bulunuyorum. Fakat bunu yaparken dijital
ortamları ve reel hayatı birbirinden ayırmadım. Çünkü etkili bir dijital iletişim, organizasyon
yapısı ve kültürüyle doğrudan alakalı ve reel hayatta yapılan etkinlikler ile dijital mecralardaki
eylemler artık birbirinden ayrılamaz durumda.
Bugün ve gelecekte çok daha etkileşimli ve etkili olacak olan internet; sesimizi
duyurmak, haklarımızı savunmak, ve doğru olanı ileri sürmek adına kullanmak zorunda
olduğumuz bir teknoloji. Genel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri, toplumu geliştirmek, iyiye
doğru dönüştürmek adına elimizdeki en önemli güç. Bu teknolojileri toplumun yararına
kullanmak için bu kitapçığın küçük de olsa bir fayda sağlayabilmesini umuyorum.
Özgür Kurtuluş
Dijital Düşün Derneği Başkanı
.
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1

BAŞLANGIÇ
Gelişmeye açık bir sosyal hareket, süreklilik, erişim ve
etki yaratabilmek için en önemli aşama. Başlangıçta
alınacak kararlar ve hazırlık çalışmaları sosyal hareketin
başarısını doğrudan etkiliyor. Genel olarak hedeflerin,
stratejilerin ve kaynakların belirlendiği bu aşamadaki
çalışmalar ne kadar doğru yapılırsa bunu takip eden
aşamalar da o kadar rahat devam edebiliyor.
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1

Uzun vadede hedeflerinizi
tanımlayın.
Bir sosyal hareketin uzun vadeli bir vizyonu
olmalı.
 Ulaşmak istediğiniz yer neresi?
 Nasıl bir toplum?
 Bu hareketin sonunun nereye varmasını
istiyorsunuz?
 Neler değişecek?
Ortaya bir Değişim Teorisi koyun. Amaçlarınızı
net ve açık bir şekilde yazın. Amaçlarınızı ve
taleplerinizi bir bildirge haline getirebilirsiniz.
Topluma açık olmalı. Toplumdan gizleyeceğiniz
bir amacınız olmamalı.

2

Kısa vadede hedeflerinizi tanımlayın.
Kısa vadeli hedefleriniz belirli, ölçülebilir,
ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı olmalı.
Uzun vadedeki hedeflerinize ulaşmak için
tasarlanmalı. Çok sayıda olmalı ve iyi
planlanmalı.
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3

Hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz
kaynakları belirleyin.
İhtiyaç duyulan kaynaklar, insan kaynakları ve fiziki
kaynaklar olarak tanımlanabilir. İnsan kaynakları
için programcı, grafik tasarımcı, metin yazarı,
fotoğrafçı, kameraman, kurgucu, sosyal ağ
yöneticisi, illüstratör, karikatürist vb. teknik
uzmanlar; fiziki kaynaklar içinse mekan, bilgisayar,
kurgu ünitesi, video kamera, grafik tablet, fotokopi
makinesi, tarayıcı vb. ekipmanlar ilk akla
gelenlerdir.
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Hedeflerinize ulaşmak için işbirliği
yapabileceğiniz kişi ve kurumları belirleyin.
Hedeflerinize odaklanmışken işbirliklerinizi
geliştirmek için yeterli zaman
ayıramayabilirsiniz, buna dikkat edin. Sivil
toplum örgütleri, siyasi partiler, medya,
gazeteciler, uzmanlar, kanaat önderleri ve web
sitelerinin yöneticileri… Kısa ve uzun vadeli
hedeflerinizi, onlara neden ihtiyaç
duyduğunuzu net bir şekilde açıklayın.

5

Hedef kitlenizi belirleyin.
Hedef kitlenin belirlenmesi bir sosyal hareketin
başarısı için merkezi önemdedir.
Kim sizin hareketiniz içinde yer alacak?
Hareketinizi kimler destekleyecek?
Mesajlarınızın kimlere ulaşmasını
istiyorsunuz?
Devlet görevlileri, şirketler, medya, sivil toplum
örgütleri, kanaat önderleri… Hedef kitleyi ne
kadar daraltırsanız onlara ulaşma şansınız o
kadar artar. ‘Herkes’ bir hedef kitle değildir.
7
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6

Gücünüzü arttıracak stratejiler ve taktikler
üzerine düşünün.
Güç, sahip olduğunuz kaynaklar ve işbirliği
yaptığınız kişi ve kurumların sahip olduğu
kaynaklardır. Bir yandan gücünüzü arttıracak
yeni yollar aramalı, diğer yandan gücünüzü
hedef kitlenizin ihtiyaç ve talepleri
doğrultusunda kullanabilmelisiniz. Şu soruları
sorun: Nasıl bir değişim istiyoruz? Bu değişimi
sağlayabilecek kaynaklar nelerdir? İnsanlar ne
istiyor? İnsanların bu taleplerine karşılık
verecek bir hareket nasıl kaynaklara sahip
olmalı?

UNUTMAYIN!
Her zaman kendinize şu soruları sorun: Nasıl bir değişim istiyoruz? Bu
değişimi kimlerle çalışarak sağlayabiliriz? Onların istedikleri nedir? Onların
istedikleri ile hedeflerimizi nasıl örtüştürebiliriz? Onları istediğimiz değişime
katkı sunması için nasıl motive edebiliriz?

8
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7

İstediğimiz değişimi sağlamak için neler
yapmanız gerektiğine odaklanın.
Yapacağımız her şey, istediğimiz değişimi
sağlamak için nasıl katkı sunacak? Değişim
Teoriniz gerçekçi mi? Bunu gerçekleştirmek için
ne tür eylemler planlamalı? Özellikle dijital
mecralarda yayınlamak ve paylaşmak için ne
tür içerikler üretmelisiniz? Eylemleriniz neler
olmalı? Farklı hedef kitlelere ulaşmak için
eylemlerinizi nasıl çeşitlendirebilirsiniz?

8

Hedef kitlenizi dinleyin.
Katılımcı olarak hedeflediğiniz insanları gerek
yüz yüze iletişimle, gerekse dijital mecralar
üzerinden dinleyin. Ne istiyorlar? Nelerden
kaygı duyuyorlar? Karar alma süreçlerini ne
etkiliyor? Hedef kitlenizi tanımak ancak onları
dinlemekle mümkündür. İletişim dinleyerek
başlamalı. Özellikle sosyal medyada iletişimin
%50'si dinlemektir.

9
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Güvenlik politikası oluşturun.
Dijital ortamlarda güvenlik politikası
oluşturmak çok önemli. Bu bir yandan
verilerinizin, web siteniz, sosyal profilleriniz
gibi sahip olduğunuz dijital varlıkların kötü
niyetli kişi ve kurumlar tarafından ele
geçirilmesini önlemek, öte yandan da
destekçilerinizin kişisel verilerini korumak için
gerekli. Güvenlik politikanız destekçilerinize
güven verir. Erişiminizi arttırır.

UNUTMAYIN!
Dijital medyada güvenlik en çok teknik bilgi gerektiren konulardan biridir. Bu
konuda bir uzmandan yardım almanız çok önemli. Eğer yeterli güvenlik
çalışmaları yapılmazsa, hareketinizin bir noktasında tüm dijital varlıklarınızı
kaybedebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmanız imkansız hâle gelebilir.
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Eylem planı küçük başarılar ile kısa vadeli
hedeflere ulaşmak üzere kurulmalı.
.Her küçük başarı, kısa vadeli hedeflere ulaşmanızı
sağlamalı. Katılımcılarınızı arttırmalı ve onları
diğer bir eyleme taşımalı. Başarısızlıklar mutlaka
değerlendirilmeli ve hatalar belirlenmeli,
tekrarlanmamalı. Başarısızlıkların sorumluluğunu
kendinizde arayın, sorumluluğu hedef kitlenize ve
destekçilerinize yıkmayın.
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Sorumlulukları dengeli paylaşın.
Dikey, katı hiyerarşiler ile sorumlulukları birkaç
kişi üzerine yığmayın. Karar verme süreçlerinde
4-5 kişiden oluşan küçük birimler oluşturun.
Herkes iyi olduğu konuda sorumluluk almalı.
İnsanlara iyi tanımlanmış görevler yükleyin.
Aranızdaki iletişimi programlayın ve
standartlaştırın. Tek bir lider yok, sorumluluk
alan herkes lider olabilir.

12

Bir içerik planı yapın.
Dijital medyada web sitesi, blog, sosyal ağ
profillerinde yayınlayabileceğiniz içeriklere
odaklanın. İçerikler metin, video, infografik,
fotoğraf vb. farklı biçimlerde olmalı. Ne kadar
zengin içerik üretirseniz o kadar çok insana
ulaşabileceğinizi unutmayın. İçerikleriniz hedef
kitlenize göre şekillenmelidir. Tek bir metin
içeriğini farklı biçimlere dönüştürmeyi deneyin.
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FARKINDALIK
YARATIN ve
KATILIM SAĞLAYIN
Bu bölümdeki adımlar, bir sosyal hareketin toplum
nezdinde farkındalık yaratması ve katılımın sağlanması
için neler yapılması gerektiği ile ilgili. Eğer doğru
mesajlar, doğru mecralarda, doğru insanlarla
buluşabilirse, sosyal hareketinizin erişimi ve dolayısıyla
etkisi, toplumu dönüştürme gücü artacaktır. Bilgi iletişim
teknolojileri daha fazla bilginin daha fazla insana hızlı bir
şekilde ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Bu da ancak
doğru yöntem ve stratejilerle mümkün.
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Kitleleri ‘bilinçlendirmeyin’, insanları anlayın
ve size katılabilecek insanları bulmaya çalışın.
Düşüncelerinize yakın insanları bulmaya çalışın
ve onlarla onların bulundukları mecralarda
iletişime geçmeye çaba gösterin. Fikirlerinizi
insanlara empoze etmeye çalışmayın, hedef
kitlenizi anlamaya çalışın, hassasiyetlerini
dikkate alın ve siz onlara uyum sağlayın.
Mesajlarınızı, taktiklerinizi, eylemlerinizi hedef
kitlenize adapte edin.

14

Çalışacağınız dijital ve geleneksel
mecraları belirleyin.
Hedeflerinize ulaşmak için doğru mecralar
belirlemek ve doğru iletişim kanalları bulmak
çok önemli. Web sitesi, blog, forum ve sosyal
ağlar… Facebook, Twitter, Foursquare, You
Tube, Pinterest, Instagram… Öğrenci kulüpleri,
sivil toplum örgütleri, kamusal alanlar,
afişlemeler, stickerlar, broşürler…
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Kullandığınız mecralara uygun, samimi,
anlaşılır bir dil oluşturun.
Organizasyonunuzun ya da hareketinizin dijital
mecralardaki dili belirleyicidir. Anlaşılır ve
samimi olmalısınız. Kullandığınız mecraya
uygun bir ses ve ton kullanmalısınız.
Unutmayın ki özellikle dijital mecralarda
insanlar karşısındakilerin bir organizasyon değil
bir insan olduğunun farkındalar. Onlarla aynı
seviyede olmalısınız. Üstten, öğretici bir dil
insanların hareketinize angaje olması önündeki
en önemli engellerden biri olabilir.

16

Hikâyenizi oluşturun.
İnsanlara propagandist yaklaşmayın, derdinizi,
amaçlarınızı kendi içinizden çıkardığınız
hikâyeler yoluyla ulaştırmaya çalışın. Neden bu
harekete katıldığınızı anlatın. Neler yaşadığınızı,
nasıl bir ülkede yaşamak istediğinizi…
Hikâyenizi anlattığınız hedef kitlenizin kim
olduğunu gözden kaçırmayın. Ayrıntıları
hedeflediğiniz kişilere göre şekillendirin ve
kafasında kendini bu hareketin bir parçası
olarak canlandırmasını sağlamaya çalışın.
15

AĞ TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKET

17

Amaçlarınızı ve ilkelerinizi net olarak
ortaya koyun.
Destek beklediğiniz insanlar neye destek
vereceklerini çok iyi anlamalı. Muğlâk ifadeler
kullanmayın. Mümkün olduğu kadar kısa ve öz
olun. Farklı hedef kitleler için farklı mecralar ve
içerik biçimleri kullanın. Kolay anlaşılır bir dil
kullanın. Formal bir dilden kaçının.

18

Sloganlar ve semboller kullanın.
Sembollerinizi ve sloganlarınızı mesajınızı,
amacınızı açık bir şekilde belirtecek şekilde
belirleyin. Slogan seçiminde profesyonel
yardım alın. Grafik tasarımların bir profesyonel
tarafından oluşturulmasını sağlayın.
Kullandığınız her içerikte bu sloganlara ve
sembollere yer vermeyi ve iletişim bilgilerinizi
kullanmayı unutmayın.
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Yeni katılımlarda karşılıklılık ve bağlılık
ilişkisi önemlidir.
Bir kişinin hareketinize katılması karşılıklı bir
ilişkidir. Siz bu yeni katılımla hareketinize yeni
kaynaklar kazandırırken, katılan kişi de bu hareket
içinde bir statü ve liderlik edinir. Unutmayın, bu
hareket sizin malınız değil, katılan herkes sizinle
aynı haklara sahiptir. Eski olmak, çok emek vermek
vs. önemli değildir. Yeni katılan her kişi yeni bir
lider demektir. Elbette önceden çizilen sınırlar
çerçevesinde. Hareketin başarısı katılımcıların
sahiplenmesine bağlıdır. İşbirliklerinizde
desteklere karşılık vermek önemlidir, sizi
destekleyen kişi ve kurumların sosyal mecralardaki
profil ve sayfalarını desteklemeniz gerekir.

20

Yeni katılımları modelleyin ve takipçilerinizi
ölçümleyin.
Web sitesi ve sosyal medya üzerinden
katılımların nasıl ve nereden geldikleri
ölçümlenmelidir. (Facebook Insights, Google
Analytics…) Yüz yüze ilişkilerle ve toplantılarla
kazanılan destekçiler de ölçümlenmeli ve
belgelendirilmelidir.
17
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Yeni katılan insanlara aydınlatıcı
geri dönüşler yapın.
Eylemlerinize katılan ve katılmayı planlayan kişilere
geri-dönüşler yapılmalı. Teşekkür etmek, yeni
eylemlerden haberdar etmek, eylemin sonuçlarını
paylaşmak ya da eylemde yaşadığınız sorunları
anlatmak gibi. Örneğin; Facebook sayfanızı yeni
beğenenlere özel bir mesajla daha ayrıntılı bilgiler
vermek ya da bir sonraki eyleminizden haberdar
etmek etkili bir yöntemdir.

22

Diğer organizasyonların takipçileri
ile bağlantıya geçin.
Size yakın olan diğer sivil toplum örgütleri,
gruplar, aktivistler ve siyasi partilerin takipçileri
ile iletişime geçin. Sahip olduğunuz dijital
varlıklarda, web sitenizde, bloğunuzda, sosyal
ağlarınızda onların mesajlarını da paylaşın ki,
onlar da sizinkileri paylaşsın.

18
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İŞBİRLİKLERİ
YAPIN
Bu bölümde organizasyonunuzun, diğer
organizasyonlarla nasıl işbirlikleri kurabileceğini
anlatacağız. İşbirlikleri, kaynaklarınızı geliştirmenin en
önemli yoludur. İşbirliklerinde karşılıklı faydayı, şeffaflığı
ve samimiyeti her zaman ön planda tutmalısınız. Size
yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına
yapmamalısınız.

19
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Hedefleriniz ve eylem planınız hakkında
açık olun.
İşbirliği yapacağınız kişi ve kuruluşlara yönelik
olarak neden böyle bir işbirliği talep ettiğinizi, ne
istediğinizi açıkça belirten metinler hazırlayın. Bu
metinleri web sitenizden yayınlayın ve eposta
yoluyla paylaşın.

24

Bu işbirliğinden beklentilerinizi ve karşılığında
sunacağınız faydayı belirtin.
Karşılıklılık ilkesi burada da geçerli. Neden
sizinle işbirliği yapmalılar, karşılığında ne elde
edecekler? Siz ne kazanacaksınız, onlar ne
kazanacaklar? Karşılıklı faydanın net bir şekilde
ortaya konması işbirliklerinizi arttırdığı gibi,
zaman içinde yaşayabileceğiniz sorunları da
azaltır.
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Hedefleriniz doğrultusunda işbirliği
yapabileceğiniz kişi ve kurumları belgeleyin.
Sizin hedeflerinize yakın hedefler doğrultusunda
çalışan kişi ve kurumların listesini yapın ve sürekli
güncelleyin. İşbirliği yapmak istediğiniz kişi ve
kurumlar hakkında raporlar hazırlayın. Ne
yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar, ne gibi kaynakları
var? Bu araştırmalarda interneti etkin olarak
kullanın.

26

Ortak payda bulabildiğiniz hiçbir kişi ve
kurumu dışlamayın.
Alışılmadık işbirlikleri yapmaktan çekinmeyin.
Ortak payda bulabildiğiniz her kurumla
işbirliklerini zorlayın. Eğer hedeflerinizde
uyuşma varsa hiçbir işbirliğini dışlamayın.

21
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İşbirliği yaptığınız kişi ve kurumlardan
gelen önerileri mutlaka tartışın.
Farklı arka plana, siyasi tecrübelere ve
deneyimlere sahip kurumlar sizin göremediğiniz
ayrıntıları görebilirler, bunları es geçmeyin.
İdeolojik farklılıklarınız önerilerinin önüne duvar
örmesin. Sundukları çözümler, sizinkilerden daha
fazla fayda getirebilir.

28

Ortak paydanız olan kurum ve kuruluşları
düzenlediğiniz etkinliklere davet edin.
Bu etkinlikler işbirliği yaptığınız kurumlarla
ilişkilerinizi güçlendirir. Etkinlik sonrasında
katılımcılara etkinliğin içeriği ve sonuçlarıyla
ilgili bilgi vererek, ilişkinizi sürdürülebilir kılın.
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Koordinasyon birimleri oluşturun.
İşbirliği yapmayı düşündüğünüz kurumlarla ilişkinizi
sürdürülebilir kılmak için küçük koordinasyon grupları
oluşturmalısınız. Belirli aralıklarla toplantılar
düzenlemeli, organizasyonunuzun durumu hakkında
karşılıklı bilgilendirme yapmalısınız. Bu
bilgilendirmeleri eposta kullanarak yapın.

30

İlişkilerinizi karşılıklı güven üzerine kurun.
Şeffaf olun. Dokümanlarınızı paylaşın. Toplantılarınızı
kayıt altına alın ve paylaşın. Paylaşımlarınızı Google
Drive ve benzeri bulut uygulamaları üzerinden yapın.
Yaptığınız işbirlikleri hedef kitleniz üzerinde de
olumlu bir izlenim bırakacaktır.

31

Kolektif bir takvim oluşturun.
Etkinliklerinizi kolaylıkla paylaşmak için işbirliği
yaptığınız organizasyonlarla ortak etkinlik takvimleri
oluşturun. Böylece herkes bir diğerinin
etkinliklerinden haberdar olabilir ve diğer
organizasyonların etkinlikleriyle çakışma ihtimali
azalır.
23
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4

HEDEF KİTLENİZİ
HAREKETE
GEÇİRİN
İnsanlarla iletişim kurmaya başlamadan önce
eylemleriniz, oluşturduğunuz strateji ile belirlenmiş
olmalı. Kısa ve uzun vadeli hedefleriniz, potansiyel
işbirlikleriniz, hedef kitleniz, değişim teoriniz, ve
sağladığınız kaynaklar belli ise hareketinize nasıl
başlayacağınıza, hangi eylemlerin sizin için en etkili
olduğuna karar vermeniz kolaylaşır.
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Eylemlerinizi belirlerken, ülkenin siyasi ve
sosyal gündemini dikkate alın.
Gündemle ilişkilendirilebilen eylemler daha fazla
erişim kazandırır. Kendinizi harekete geçirmek
istediğiniz insanların yerine koyun. Onları kolayca
kavrayabileceği ve katılabileceği eylemler seçin.
Hedeflerinize ulaşmak için sosyal hareketiniz,
destek vermesini ve aranıza katılmasını
planladığınız insanları ilgilendirmeli ve
etkileyebilmeli.

33

Eylemlerinizin ne kadar insana ulaştığı her
zaman o kadar da önemli olmayabilir.
Önemli olan etkileşime geçtiğiniz insanlarla
sürdürülebilir bir bağ kurabilmektir. Bunun için
bu insanların eposta adreslerini mutlaka
almalısınız. Hedef kitlelerinize göre
düzenlenmiş eposta listeleri oluşturun ve bu
listeleri sürekli güncelleyin.

25
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Her eyleminiz için, ulaşmak istediğiniz
insanlara dair hedefler belirleyin.
Bu, eylemlerinizi daha iyi tanımlamanıza yarar. Kime
ulaşacağınızı ve kaç insana ulaşmak istediğinizi iyi
bildiğiniz ölçüde eylemler belirlemek de o kadar
kolaylaşır.

35

Eylemleriniz ve mesajlarınız müzik ve
görsel ağırlıklı olsun.
Uzun konuşmalar ve metinler her zaman sıkıcıdır.
İnsanları bilgilendirmekten çok bir duygu
oluşturmaya odaklanın. Eğer bunu başarabilirseniz
bilgilenmek için motive olurlar ve bilgiye kendileri
ulaşabilirler.

36

Değişim teorinizi gözden geçirin.
Eylemlerinizin ve mesajlarınızın Değişim Teorinizle
uyumlu olmasına her zaman dikkat edin. Bu, tutarlılık
adına çok önemli. İnsanlar tutarlı organizasyonları
izlerler. Tutarlı sosyal hareketlere angaje olmaya daha
eğilimlidirler.
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5

GÖNÜLLÜLERİNİZİ
DESTEKÇİLERİNİZİ
YÖNETİN
Bir sosyal hareketin başarısı ne kadar destekçiyi mobilize
edebildiği ile orantılıdır. Kısıtlı kaynaklarla gönüllülerin
sayısı ve yetenekleri de hareketin başarısını doğrudan
etkiler. Destekçi ve gönüllülere ulaşmak ve onları
yönetebilmek, sosyal hareketi planlayan organizasyonun
temel görevidir.
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Gönüllü ve destekçilerinizin önüne
uygulanabilir süreçler koyun.
Gönüllü ve destekçilere ulaşmadan önce,
gönüllülerden ve destekçilerden ne beklediğinizi
iyi anlamalısınız. İnsanların önüne tanımlanmış
süreçler ve görevler koyabilirseniz hareketinize
daha kolay angaje olacaklardır.

38

Hareketinizin ve organizasyonunuzun
ihtiyaçlarını doğru belirleyin.
Hangi tür hizmetlere ihtiyacınız olduğunu
bilirseniz, gönüllülerinize daha iyi tanımlanmış
görevler verebilirsiniz. Hizmet ihtiyacınızı iyi
tanımlayın. Bir kerelik mi, bir sürelik mi? Ne tür
özelliklere sahip bir kişi bu ihtiyacı
karşılayabilir? Gönüllünün sorumlulukları neler
olacak? Destekçilerinize eposta ve sosyal
medya yoluyla ulaşarak gönüllü ihtiyacınızı ve
bu gönüllülere neden ihtiyacınız olduğunu
anlatın. Bu mesajların hareketinizi ve
organizasyonu anlatması da gerekir.
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Ulaşmak istediğiniz insanları onların
sık ziyaret ettiği mecralarda bulun.
Hareketinize uygun gönüllülerin ziyaret ettiği
siteleri belirleyin. Hedef kitleniz ve ulaşmak
istediğiniz destekçiler için de aynı durum söz
konusu. Mesajlarınızın belirlediğiniz sitelerde
görünürlüğünü sağlayın. Bunun için bu sitelerin
yöneticileriyle işbirlikleri yapın.

UNUTMAYIN!

Yeni destekçi ve gönüllülere ulaşmak için yeni bir sosyal platforma
girmeden önce, mevcut web sitenizi ve sosyal ağlarınızı ne kadar
etkili kullandığınızı ölçün. Gerçekten yeni bir ağa ihtiyacınız var mı?
Her platform yeni kaynaklar gerektirir. Eğer bu kaynakları
sağlayamazsanız yeni bir sosyal ağa katılmak hareketinizi
güçlendirmez, aksine güç kaybettirebilir.
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Sosyal medyadaki diliniz hedef kitlenize
yaklaşımınızı belirler.
Çevrimiçi ortamlarda, özellikle sosyal medyada
destekçilerinize ve gönüllülerinize seslenirken
kullandığınız dil başarınız için belirleyicidir.
Hareketinizin ve organizasyonunuzun dili üzerine
çalışın. Bu konuda bir profesyonelden yardım alın.

41

Gönüllüler için ilk bakacağınız yer kendi
sosyal çevreniz olmalı.
Yeni gönüllüler ararken, kendi çevrenize,
arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza mutlaka öncelik
tanıyın. Yeni bir kişiyle çalışmaktansa tanıdıklarınızı
tercih etmek kaynaklarınızı verimli kullanmanız için
gerekli. Yeni bir kişiyle güven ilişkisi kurmak zaman
alır. Güvendiğiniz insanlarla çalışmak size zaman
kazandırır.
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Destekçilerinizin çevreleri, sosyal medyadaki
takipçileri erişiminizi arttırmak için
en önemli kaynağınızdır.
Sizi destekleyen ve gönüllü olarak hareketinize
destek olmak isteyen insanlara mutlaka
çevrelerinde hareketinize katılacak başka
insanlar olup olmadığını sorun. Mesajlarınızı,
paylaşımlarınızı, etkinliklerinizi paylaşmaları
için çağrılarda bulunun. Bunu birkaç kere değil,
sürekli yapmaları için onları teşvik edin.

UNUTMAYIN!

Organizasyonunuzda mutlaka bir gönüllü koordinatörü
görevlendirin.Gönüllülerinizi yönetmek için ekibiniz içinde mutlaka
tek işi bu olan birisi olmalı. Bu gönüllü koordinatörünün harcadığı
emek ve zamanın, etkili bir gönüllü yönetimi ile misliyle
kazanılacağının farkında olmalısınız.
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Gönüllü adaylarını organizasyonunuza dahil
etmek için acele etmeyin.
Potansiyel gönüllülerinizi tanımak ve gerçekten
ihtiyacınız olan kişi olup olmadıklarını anlamak için
zaman ayırın. Aksi takdirde daha büyük bir zaman
kaybı yaşayabilirsiniz. Gönüllü adayı
organizasyonunuzu, hareketinizin hedeflerini hemen
anlayamayabilir. Yanlış insanlarla çalışarak onarılması
güç hatalar yapabilir, güven problemleri
yaşayabilirsiniz.

44

Gönüllü koordinatörünün işi süreklidir.
Harekete ilgi duyan herkes; web sitenizde ve sosyal
ağlarınızda hareketinizle ve organizasyonunuzla ilgili
soru soran kişiler potansiyel gönüllülerdir.
Koordinatör bu kişilerle ilgilenmek ve onları tanıyarak
harekete kazandırmak için çaba göstermelidir. Web
sitenizde gönüllülere ve destekçilere yönelik formlar
bulundurmak ve bu formlarla sağladığınız verileri
analiz etmek de hareketiniz için önemli bir görevdir.
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UNUTMAYIN!

Başarıya hazırlıklı olun. Hazırlıksız yakalanan bir başarı büyük
bir başarısızlığa dönüşebilir. Yönetemeyeceğiniz kadar destekçi
ve gönüllü başvurusu olursa, başarınız tehlikeye girer. Hem
ekibiniz içinde hem de destekçilerinizin gözünde hareketiniz
güven kaybeder ve telafisi zor bir gerileme yaşanabilir.
.

33

AĞ TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKET

45

Destekçilerinizi ve gönüllülerinizi sürekli
motive edin.
Destekçileriniz ve gönüllülerinize yönelik eğitim
ve eğlence etkinlikleri düzenleyin. Çam sakızı
çoban armağanı ödüller verin. Kampanyanız
dışında rahatlamaya yönelik etkinlikler
düzenleyin. Sosyal hareketinizin gündemi bu
etkinliklerinizi meşgul etmesin. Bu tutum
hareketiniz içindeki insanların arasındaki bağı
da güçlendirir.

UNUTMAYIN!

Gönüllülerin maddi bir beklentisi olmasa da herkes gibi onlar da
yaptıkları işten bir fayda ve tatmin bekler. Çoğunlukla bu fayda ve
tatmin beklentisi, tanınmak ve takdir edilmektir. Herkes
organizasyon içinde yaptığı işin değerli olduğunu hissetmek ister.
Gönüllülerinize unvan verin, yaptıklarından dolayı sık sık farklı
yollardan teşekkür ederek onları değerli hissettirin. Web sitenizden
ve sosyal ağlarınız üzerinden gönüllülerinizi tanıtın ve yaptıkları işi
anlatın. Etkinliklerinizde gönüllülerinizi ön plana çıkarın. Bu
etkinliklerde onlara küçük hediyeler vermeyi ihmal etmeyin.
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5

HAREKETİNİZİ
ORGANİZE
EDİN
Bir sosyal harekette kısa vadeli hedeflere ulaşmak çok
önemlidir. Ancak iyi organize olamayan bir sosyal hareket
bir süre sonra sönümlenecektir. Süreklilik sağlanamazsa
uzun vadeli hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Bu
anlamda her zaman süreçlerinizi standartlaştıran,
kolaylaştırıcı organizasyonel çözümler üretmelisiniz.
Gelişmeye açık olmalısınız ve sosyal hareket süresince
verdiğiniz kararları her zaman gözden geçirmelisiniz.
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Bağlantı listelerinin önemini unutmayın.
Etkili bir sosyal hareketin merkezi insanlar ve bu
insanlar arasındaki iletişimdir. Bu iletişimi sağlamanın
yolu kapsamlı ve güncel bağlantı listelerinden geçer.
Bir bağlantı listesi, en azından kişilerin isimleri,
eposta adresleri, Facebook ve Twitter hesaplarını
içermelidir. Daha iyi bir liste gönüllü ve destekçilerin
meslekleri, becerileri, ilgi alanları ve harekete
yaptıkları katkıları da içermelidir.

47

Listele listele listele!
Bağlantı listeleri, gönüllüler ve destekçilere olduğu
kadar hedef kitlenizde bulunan kişi ve kurumlar,
hareketinizin konusuyla ilgili kanaat önderleri, medya
mensupları ve kurumlara yönelik olarak da
hazırlanmalıdır. Bu listeler kesin olarak güvenilir
kişiler tarafından erişilebilir olmalıdır. Sabit disklerde
yedeklenmeli, çevrimiçi ortamlarda şifre ile
ulaşılabilir alanlarda bulunmalıdır. Bağlantı listeleri
sık güncellenmeli, her fırsatta geliştirilmelidir.
Çevrimiçi ve çevrimdışı her etkinliğinizde bu listeleri
geliştirebilecek yöntemler bulmalısınız. Erişebildiğiniz
herkesin bu listelerde yer almasına önem
vermelisiniz.
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Zaman yönetimi iyi bir organizasyonun
olmazsa olmazıdır.
Hareketinizi iyi organize etmenin bir başka yönü
zaman yönetimidir. Hareketinizi bir proje yönetimi
olarak ele almalı, hangi görevlerin öncelikli olduğunu,
hangilerinin birbirine bağlı olduğunu, ne zaman
başlayıp ne zaman bittiğini gösteren planlar ve zaman
çizelgelerine sahip olmalısınız. Kısıtlı kaynaklarınızı
etkin kullanmanın başka bir yolu yoktur.

49

Kısa vadeli başarılar değil, süreklilik önce gelir.
Görünürlüğünüz arttıkça, hedeflerinize ulaştıkça
hareketinizi organize etmek ve sürekliliği sağlamak
zorlaşır. Sürekli yeni hedefler üretmeli, yeni
destekçiler ve gönüllüler bulmalı, stratejinizi
geliştirmeli ve eylemlerinizi çeşitlendirmelisiniz.
Uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için
insanları bir arada tutmanın yolu budur.
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Hareketinizi geliştirmek için diğerlerinin
düşüncelerine kulak verin.
Geribildirimleri, hareketinizle ilgili düşünceleri
ve destekçilerinizin yorumlarını önemseyin.
Organizasyonunuz içindeki insanlar bazı
eksiklikleri ve zaafları görmekte zorlanabilirler.
Hareketinize dışarıdan bakan gözler, aslında
aşikâr olan gerçekleri daha net ortaya
koyabilirler.

UNUTMAYIN!

Karar verme süreçlerinizi asla dar bir kadro içine sıkıştırmayın. Sosyal
hareketlerin başarısını belirleyen en önemli kriterlerden biri,
destekçilerin hareketi içselleştirmesi ve sahiplenmesidir. Dar bir
kadro içinde kalan, şeffaf olmayan karar süreçleri, sahiplenebilmenin
önündeki en büyük engeldir. Sadece destekçileriniz ve gönüllüleriniz
değil, tüm takipçilerinize karşı şeffaf olmalı ve karar verme
süreçlerinde onların düşüncelerini dikkate almalısınız. Birkaç kişinin
öne çıktığı sosyal hareketlerde sürdürülebilir bir başarı ve uzun
vadeli hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Harekete katılan herkes
kendini lider hissedebilmeli.
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SONUÇ

Başarılı sosyal hareketlerin ortak noktaları:
şeffaflık, tutarlılık, kararlılık ve sürekliliktir.
Tüm karar süreçlerinizi, hareketle ilgili belgelerinizi
web sitenizden ve sosyal ağlarınızdan hedef kitlenizle
paylaşmaktan çekinmeyin. Mesajlarınızda tutarlı
olmaya özen gösterin. Hedeflerinize ulaşmakta kararlı
olduğunuzu gösteren bir dil kullanın. Dijital medyada
süreklilik, sosyal hareketler için olmazsa olmazdır.
Stratejilerinizi ve yöntemlerinizi sürekli gözden
geçirerek yeniden planlayın. Eylemlerinizde ve
çevrimiçi ortamlardaki yayın ve paylaşımlarınızda
boşluklar olmasın. Güncel olmayan bir sosyal hareket
kısa sürede destekçilerini kaybedecektir.
39

DİJİTAL MANİFESTO
1. Bilgi ve iletişim teknolojileri toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçasıdır.
Bireyler ve topluluklar bu teknolojileri yaşamlarını zenginleştirmek ve
toplumsal fayda sağlamak için kullanmalıdır.
2. Bilgi ve iletişim teknolojileri katılımı, sorumluluğu ve güveni öne çıkaran,
şeffaf, topluluk temelli süreçler oluşturmak için kullanılmalıdır.
3. Bireyler ve topluluklar, daha üretken olabilmek için bilgi ve iletişim
teknolojilerinin fayda ve gerekliğinin farkında ve bilincinde olmalıdır.
4. Dilin gerekliliklerine ve kültürel özelliklere dayalı dijital içerik daha geniş bir
alana yayılmalı, daha çok insan tarafından kullanılmalı, bilgi ve iletişim
teknolojileri herkes için ulaşılabilir olmalıdır.
5.Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında kullanılması için nitelikli
içerik üretim ve dağıtım ağını geliştirilmelidir. İçerik herhangi bir bilgi iletişimi
teknolojisinin kullanımının en temel bileşenidir. Teknoloji geliştikçe nitelikli
içerik de yaygınlaşmalıdır; uzun vadede ve nihayetinde asıl önemli olan da
budur.
6. Adaletsizlik ve eşitsizlik üreten içerik, bilgi, güvenlik ve teknoloji
konularındaki hukuki boşluklar doldurulmalıdır.

7. İktidarlar tarafından bilgi ve iletişim teknolojilerinin bütüncül gelişimine dair
uygulanan politikalara yönelik olarak bireysel hak ve özgürlüklerin lehine
sürekli baskı uygulanmalıdır.
8. Bireyler, topluluklar ve organizasyonlar arasında bilgi alışverişine ket
vurabilecek tüm bariyerlerin ortadan kaldırılmalıdır.
9. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin olumlu etkisini ona en çok ihtiyaç duyanların
yaşamlarında en üst düzeye çıkarılmalıdır.
10. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplum yararına gelişmesi için, özgür ve açık
kaynaklı yazılımlar desteklenmelidir.
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