GERİ TEPMENİN TEMEL UNSURLARI
• ortaya çıkarma (olanları ifşa edin)
• iade-i itibar (kurbanı değerli kılın)
• yeni bir çerçeveye oturtun (olayları adaletsiz olarak tanımlayın)
• yönlendirin (destek toplayın ve resmi kanallardan uzak durum)
* direnin (gözdağına direnin)

Geri tepme modeli adaletsizliklere karşı çıkma taktikleridir.
Geri Tepme: bir saldırı, saldırılana daha fazla destek sağlandığında ya da daha fazla
dikkatleri onun üzerine çektiğinde geri tepmiş olur. Herhangi bir adaletsizlik ya da kural
ihlali bunu yapana karşı geri tepebilir.
Geri tepme, aksine bir kamuoyu ya da karşıtlar tarafından gerçekleştirilen daha büyük bir
eylemlilik olduğunda daha görünür hale gelir. Bir fail bir adaletsizlikten paçayı kurtarsa
bile uzun vadede ters tepecektir.
Güçlü gruplar tarafından gerçekleştirilen adaletsizliklerin çoğu geri tepmez çünkü öfkeyi
azaltma becerileri vardır.
Adaletsizliklere karşı duyulan öfkeyi azaltmanın beş yöntemi
1.
2.
3.
4.
5.

üzerini örter
hedefi değersizleştirir
olan biteni yeniden yorumlar
resmi kanalları kullanarak adil olunduğu görüntüsü verir
ilgili kişilere gözdağı verir ya da ödüllendirir

Olay

adaletsizlik algısı
Hedefe-adaletsizce-saldırıldı

Gizleme

tepki

göz dağı verme/ödüllendirme
değersizleştime

yeniden anlamlandırma

resmi kanallar

Geri tepmenin iki koşulu

1. Haksız, adaletsiz, aşırı ve orantısız olarak görülen herhangi bir eylem
2. Bu eyleme ilişkin bilginin ilgili kitlelerle paylaşılması

Adaletsizlik üzerine duyulan öfkenin arttırılması için beş yaklaşım
1.
2.
3.
4.
5.

Ne olup bittiğini ortaya koyun
Hedefi doğrulayın/onaylayın
Olayları “adaletsiz” olarak yorumlayın
Kamuoyunda oluşan rahatsızlığı mobilize edin (ve resmi kanallardan uzak durun)
Gözdağına da ödüllendirmeye karşı çıkın ve ifşa edin

Eylemin üzerini örtme:
Gizli saldırılar, sansür,
medya radarının dışında
kalma

Ne olup bittiğini ortaya
koyun: bilgi,
fotoğraflama, güvenilir
hikayeleme

hedefi değersizleştirme:
etiketleme, kişisel
saldırılar, çamur atma

Hedefi
doğrulayın/onaylayın: iyi
işler yapıldığına dair
bilgiler, pozitif imajlar

1.

Saldırganlar
ve
işbirlikçileri

2. olan biteni yeniden
yorumlama: yalanlar,
sonuçları
önemsizleştirme,
suçlamayı başkasının
üzerine atma,
çerçeveleme
3.
4. resmi kanalları
kullanarak adil olunduğu
görüntüsü verme
5.
6. Gözdağı ya da
ödüllendirme: tehdit,
saldırı, sessiz kalanları
ödüllendirme

Olayların adaletsizliğini
vurgulama: mazeretlere
karşı çıkma, sorumluları
suçlama

Hedef ve
savunucular

Kamuoyu desteğini
harekete geçirme, resmi
kanallardan uzak durmak
ya da güvenmemek
Direnme: gözdağına
direnme,rüşveti
reddetme, saldırıları ifşa
etme

Göz önünde tutulması gereken ek bir nokta: İletişim kurmak için zamanlama son derece
önemlidir. Bir mesajın kabul edilmesi için üç etken vardır:
1. Alma/Kabul etme: adaletsizliğe yani sisteme dair temel bir duyarlılık. Eğer insanlar bir
ihlal tipinden rahatsızlık duyuyorsa bu konuda gerçekleşecek yeni bir vakada daha fazla
tepki vereceklerdir. Sosyal hareketler alma/kabul etme durumunu yaratabilir ya da
arttırabilir.
2. Bilgi atmosferi: görünürlük, (diğer öykülere göre) belirginlik. Başka neler olmakta?
Haberlerde başka önemli meseleler gündemdeyse o zaman sizin ortaya koyacağınız
adaletsizlik medyada pek de dikkat çekmeyecektir.
3. Eyleme geçebilirlik: sosyal hareketlerin varlığı, eylem olanaklar. Aktivistler harekete
geçmeye hazır olduğunda aniden gerçekleşen adaletsizliklerin dahi geri tepmesi
muhtemeldir.

Bir örnek: Polis bir yürüyüş sırasında barışçıl göstericileri döver

Polis ve
hükümet

Dayağın üzerini örtme:
Gizli saldırılar, sansür,
medya radarının dışında
kalma

Dayak olayını ortaya
koyun: tanıklar,
fotoğraflar, doktorun
beyanı, öyküler

Değersizleştirme:
Protestocuları
ayaktakımı, terörist,
kiralık güruh olarak
etiketleme

Protestocuları
doğrulayın/onaylayın: iyi
halli oldukları,
kendilerine dikkat eden,
konuşkan,..

7. olan biteni yeniden
yorumlama: yalan,
sonuçları
önemsizleştirme, polis
perspektifini kullanma
8.
9. resmi kanallar:
kullanarak adil olunduğu
görüntüsü verme

Olayların adaletsizliğini
vurgulama: barışçıl
protestocuların
dövülmesi
antidemokratiktir

10. Gözdağı ya da
ödüllendirme:
soruşturma tehdidi, bir
yere yerleştirme
teklifleri

Direnme: İfşa etme

Protestocular
ve onları
savunanlar

Kamuoyu desteğini
harekete geçirme:
öyküler,
toplantılar,bilgilerin
online paylaşımı,
protestolar

Ne olup bittiğinin ortaya çıkarılması, hedefi onaylanması, yeniden yorumlama, yönlendirme
ve direnme bir adaletsizliğe karşı gösterilecek bir tepki ya da adaletsizliği önleyici bir yol
olarak kullanılabilir.
Örneğin polis saldırılarını önlemeye destek olmak, tanıkları ve kameraları hazır
bulundurmak, olumlu bir imaj oluşturacak şekilde giyinmek ve davranmak, vs.

Scott Parkin’in tutuklanma ve sınır dışı edilmesine tepki gösteren protestocular

Geri tepme yayınları için:
Sansür, karalama, cinsel taciz, Scott Parkin'in sınırdışı edilmesi, polis dayağı, barışçıl
protestocuların katli, işkence, soykırım ve diğer konularda analizlere ve taktiklere erişim
için bkz http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html (ya da arama motoruna “Brian Martin
backfire” yazın)
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