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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Gazetecilik, 15. Yüzyıldan bu yana modern zamanların toplumlarının hayatında gereks
inim

duyduğu haberi üreten bir meslektir.. Gazetecilik, başlangıcından günümüze kadar ken

disine gösterilen ve görünen günlük politik, toplumsal ve ekonomik olay ve görüşleri haber
yoluyla topluma duyurmaktadır.
Gazetecilik, bu görevini 17. Yüzyıldan itibaren yeterli görmemeye başlamış;

bu tarih

lerden başlayarak sadece kendisine topluma aktarması için verilen ve açıkça gözlemlenebilir o
lanın ötesine geçme çabasına girmiştir. Artık bu olay ve olguları açıkça görünmeyen,
gösterilmeyen, güç sahiplerinin özellikle gizlediği olay ve olguları sözle aktarmanın ötesinde
belgelere ve derinlemesine soruşturmaya dayalı çalışarak kanıtlayan araştırmacı gazetecilik
tarih sahnesindedir.
Gazeteciliğin bu özel alanı, 1964 yılında yılında ABD’de Pulitzer Gazetecilik
Ödülleri kategorisne “Araştırmacı Gazetecilik”in eklenmesiye günümüzde kullanılan adını
almıştır. Amerikalı araştırmacıların 17. Yüzyıla dayandırdığı bu alandaki haberler, 1964 önce
sinde yerel haber kategorisinde kabul edilmekteydi.
Araştırmacı gazeteciliğin tarihe geçen örnekleri ve isimlerinin özellikle inceleneceği
bu ders kitabında bu alanın genel gazetecilikle fark ve benzerlikleri, bu alanın özellikler,
soru ve haber istihbaratı türleri, gerçeğin araştırılması süreci, haber kaynakları, alana
teknolojinin etkisi, haberin yazımına ilişkin özellikler, araştırmacı gazetecilerin özellikleri,
haber kaynakları ve onlarla ilişkiler gibi gazetecilik öğrencilerini mesleğin demokratik
kamusal yaşam için yaşamsal önemdeki bu alanını tanımaya yönelik bir yolculuğa çıkarmak
istedik. Bu metinsel yolculukta gazeteciliğin bilimsel yazınının yanısıra gazetecilikten gelen
kişisel deneyimlerimiz de referans oldu. Sizlere yararlı olması dileğiyle hadi başlayalım
öyleyse bu mesleği yaşatacak değerli gazeteci adayları…
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YAZAR NOTU
Gazeteciliğin günlük olayları topluma duyurmanın ötesinde bu olayların arka planında yer
alan ilişkileri, nedensellik ilişkilerini ve görünmeyen/gösterilmeyen gerçeklere ilişkin
bilgileri çözümleyici nitelikte sunuması anlamında araştırmacı gazeteciliğin incelenmesi bu
dersin konularını oluşturmaktadır. Zira günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel
olarak hızlanan gazetecilik uygulamaları, günlük rutin haberciliğe göre zamanla daha az
yarışan ancak çözümleyici bir soruşturmayla olayların gizlenen yanlarını derinlemesine
aktaran araştırmacı gazeteciliktir. Araştırmacı gazetecilik, özellikle güç, yetki ve statü
sahiplerinin toplumdan gizlediği bilgiyi açığa çıkarma ideali nedeniyle demokrasi ve hukuka
dayalı yönetimlerin destekleyicisi olmasına karşın, siyaset ve ekonominin çıkar temelinde
yakınlaşması ve medyadaki tekelleşme sürecinde ihmal edilen bir alana dönüşmüştür. Bu bağl
amda önemi daha da artan araştırmacı gazetecilik, gazeteciliğin başlangıçtaki idealist
temellerine dönmesi açısından vazgeçilmezdir.
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1. GAZETECİLİK VE ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. Kamusal Gerçekler ve Demokrasi
1.2. Araştırmacı Gazeteciliğinin Önemi
1.3. Gerçeğin Görünürlüğü ve Araştırma
1.4. Egemenler ve Gazeteci
1.5. Demokrasi Tarihinde Efsaneleşmek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-Haberden öğrendikleriniz, gerçeğin bire bir yansıması mıdır?
-Haber, doğruları mı, gerçekleri mi bildirir?
-Gerçeklere ilişkin bilgi, serbestçe her yerde açıkça anlaşılır bir dolaşım halinde midir?
-Gerçekler gazetecilere sunulur mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kamusal Gerçekler ve Demokrasi

Araştırmacı Gazeteciliğinin Önemi
Gerçeğin Görünürlüğü ve
Araştırma

Toplumu ilgilendiren gerçeklerin
demokrasiyle ilşkisini fark etme

Okuma, tartışma, izleme

Araştırmacı gazeteciliğin
gazetecilik için nasıl bir rol
üstlendiğini anlama

Okuma, tartışma, analiz

Gerçeklerin gazetecilerle nasıl
buluştuğunu fark etmek

Örnek olay analizi ve tartışma
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Anahtar Kavramlar
Gazetecilik, haber, araştırmacı gazetecilik, gerçek, demokrasi, dördüncü güç, denetim,
gözcülük, egemenler, yöneten-yönetilen ilişkisi.
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Giriş
Araştırmacı gazetecilik, kamu ya da başka bir deyişle toplumun geneli için önem taşıyan,
farkedilmeyen ya da gizlenen gerçeklerin bir dedektifin veya savcının kullandığı yöntemlere
benzer şekilde araştırılıp, doğrulatılması, analiz edilmesi ve topluma haber olarak
duyurulması faaliyetidir.
Araştırmacı gazeteciliğin genel olarak zamanla yarışmayan ancak derinlemesine ve zamana
yayılan soruşturma ve istihbarat süreci genel gazetecilikten kimi zaman farklılaşabilmektedir.
Gazeteciliğin bu özel alanı, egemenlerin toplumdan gizledikleri kararlarının ve
uygulamalarının yanısıra açıkça görülemeyen olguların belgelere ve tanıklarla derinlemesine
mülakatlara dayalı yöntemlerle açığa çıkarılmasına çalışmaktadır. Araştırmacı gazeteciler de
günlük olayları hızlılık kaygısıyla takip eden meslektaşlarına oranla fikri takibi ön plana alan
habercilerdir. Araştırmacı-soruşturmacı gazetecilerin, özel kişilik yapıları da onların
haksızlıklarla savaşımda daha cesur bir duruş sergilediklerini mesleğin tarihsel gelişimi içinde
kanıtlamıştır.
Bu alanın genel gazetecilik içinde uzmanlaşmayı ve daha derinlemesine entelektüel birikimi
gerektirdiği de alanın başarılı isimleri dikkate alındığında açıklıkla görülmektedir. Araştırmacı
gazetecilerin hedefe ulaşıp kamusal sorunu çözümleyene dek iz sürme özelliği, basının
demokratik sistemdeki dördüncü güç niteliğini somutlaştırmaktadır.
Teknolojinin bu alandaki iz sürücü istihbarat tekniklerini her geçen gün geliştirmesiyle
araştırmacı gazetecilerin bu değişime ayak uydurma gereksinimini doğrmuştur. Bunun
yanısıra haber yazım ve sunumunda genel gazetecilikten ayrışan ve benzeşen özellikler de
dikkat çekmektedir.
Araştırmacı gazetecilerin cesaret ve kahramanlık öykülerinin efsaneleştiği bu uzman
gazetecilik alanı birçok yanıyla ilgi çekmektedir. Ders kapsamında ele alınacak bölümlerde bu
konulara açıklık getirilecektir.
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1. GAZETECİLİK VE ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK
Gazeteciliğin temel amacı, vatandaşlara özgür olabilmeleri ve kendi kendilerini
yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiyi sunmaktır. Vatandaşlar ve gazetecilerin
söylediklerine bakıldığında, gazeteciliğin topluluklara kendilerini tanımlamaları ve köklerini
gerçeklikten alan ortak bir dille ortak bilgi yaratmasına yardımcı olduğu görülmektedir.
Gazetecilik aynı zamanda toplulukların kahramanlarını, kötü adamlarını ve amaçlarını
belirlemesine yardımcı olur. Haber medyası, bir denetçi görevi de görmektedir ve medya,
insanları duyarsızlıktan çıkarıp motive eder, unutulmuşların sesi olur. Gazetecilik, özgürlüğü
bastırmak isteyen devletlerin ilk önce susturduğu kamusal sorumluluk mesleğidir. (Kovach ve
Rosenstiel, 2007; 20)
Gazetecilik, olaylara tanıklık ederek, gerçekleri arayıp bulma ve açıklama mesleğidir.
Demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul edilen medyanın, dolayısıyla gazeteciliğin,
özellikle siyasal ve ekonomik güç odakları olan egemenlerce halktan gizlenmiş gerçekleri
ortaya çıkarıp demokrasinin seçmeni olan halka duyurması temel görevidir.

1.1. Kamusal Gerçekler ve Demokrasi
Gazetecinin araştırıp ortaya çıkarması beklenen gerçekler, kamusal gerçeklerdir. Yani
kamusal alan olarak adlandırılan toplumsal alanda olan biten ve bu alanı ilgilendiren
konulardaki gerçeklerdir. Yurttaşlar, böylece demokratik tartışma alanında özgürce
bilgilenebilir ve müzakere yoluyla kendilerini yönetmesini istedikleri politikacıları bilinçli bir
sorumlulukla seçebilir.
Kamusal gerçekler, siyaset alanınından ekonomik alana, sağlık ve eğitimden, hukukun
işleyişi, güvenlik ve insan haklarına, kent ve taşra yaşamı, barınma, ulaşım ve beslenmeye dek
pek çok alanı kapsar.
İnsanlar, haberin halk kitleleri için değil, kral ve tüccarlar için ulaşılabilir olduğu eski
çağlarda, kamusal enformasyon açısından kendilerini yönetenlere karşı ne kadar çaresiz ve
etkisizse, bunun tersine günümüzde gelişkin iletişim teknolojileriyle üretim yapan kitle
iletişim araçlarının
(medya) izleyicileri olarak, çok daha aktif olarak siyasal sisteme
katılabilmektedir. Ancak çelişkin bir şekilde, haberin küreselleştiği günümüzde medyanın
üretim ve dağıtım kanalları, büyük sermaye gruplarının kurduğu hegemonya nedeniyle
yöneten-yönetilen ilişkisini iktidar ve güç sahiplerinin lehine çevirmektedir. (Ay, 2011, 2)

1.2. Araştırmacı Gazeteciliğinin Önemi
Gazetecilik, günümüzde siyasal ve ticari baskılarla, zorlu rekabet koşullarında
demokratik misyonunu kaybetmiş gibi hissettiği anlarda, araştırmacı gazeteciliğin
ödullendirilen başarılarıyla aldığı derin nefesle özlerine döndüğünü hisseder. Böyle
zamanlarda gazetecilik mesleği kendisini yeniden kamu denilen vatandaşlar topluluğu için
yararlı hisseder. (Şahin, 2012;14).
ABD’de yapılan akademik araştırmalarrda araştırmacı gazeteciliğin tarihi, 17. Yüzyıla
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dayandırılmaktadır. ABD’nin saygın gazetesi New York Times’ın eski Washington Büro Şefi
James Scotty Reston ve aynı gazetenin aynı bürosunda diplomasi muhabirliği yapmış olan
Max Frankel, habere araştırma yapılmadan erişilemeyeceğini savunmuştur. Reston,
gazetecinin her yazdığını araştırma ürünü saymaktadır. (Turhan, 1997:13)

1.3. Gerçeğin Görünürlüğü ve Araştırma
Aslında gazetecilikte rutin haberlerin, özellikle de ani gelişen olaylara ilişkin
haberlerin tümü bir araştırma sonucu üretilmektedir. Ancak rutin haberlerde, haber
kaynaklarıyla telefonda, yüzyüze ya da olay yerinde hızla ve kısa sürede görüşülerek temel
gazetecilik soruları olan ve haberin yapısal unsurlarını oluşturan 5N1K’nın yanıtlarıyla
istihbarat yapılır ve yayınlanacak metin hazırlanır. Bu tür haberlerin konu edindiği olaylar ya
da açıklamalar, tüm haber medyasının izlediği ve geciktirilmeksizin yayınlanmazsa
atlanabilecek haberleri oluşturur.
Özellikle olayları konu edinen rutin haberlerde, toplumsal-siyasal-ekonomik açıdan
egemen (yöneten) konumda olanların seçmen (yönetilen) konumundaki vatandaşlardan
gizleyebileceği bir gerçek genellikle olamaz. Başka bir ifadeyle, yöneten konumundaki
egemenler ani gelişen olayların ortaya çıkmasını kontrol etmekte zorlanırlar. Bu haberler,
egemenlerce sıkı sıkıya kontrol altında tutulması olanaksız genel ve görünen gerçeklerle
ilgilidir.

1.4. Egemenler ve Gazeteci
Buna karşın araştırmacı gazeteciliğin daha derinlikli, uzun zamana yayılan,
soruşturmaya, belgelere dayanan, haber kaynaklarıyla ayrıntılı olarak görüşülmesiyle
uygulanan özellikleri, onu rutin gazetecilikten ayırır. Buradaki en önemli fark, araştırmacı
gazeteciliğin, toplumsal-siyasal-ekonomik alanın egemenlerinin (yönetenlerin) halktan
(yönetilen) gizlediği; gizlemek için bütün olanaklarını kullandığı, gerçeğin açığa çıkmaması
için olay, olgu ve ilgili kişileri sıkı sıkıya baskı ve kontrol altında tuttuğu gerçeklerin ortaya
çıkarılması işiyle uğraşmasıdır. Burada araştırılan gerçekler, yönetilen halktan gizlenen çok
önemli gerçeklerdir. Böylesi gerçekler, yöneten egemenlerin siyasal, toplumsal, ekonomik
egemenliklerini sarsıcı sonuçlar doğurması olası bilgileri içermektedir.
Gazeteciliğin halk / toplum / yönetilenler için yapılması gerektiği, hukuk metinlerinde
tarihselleşmiştir. Örneğin 1971’de New York Times’ın gizli “Pentagon Belgeleri”ni
yayınlamasıyla ilgili davada Amerikan Anayasa Mahkemesi, “Ülkeyi kuran atalarımız, özgür
basına, demokrasimizdeki temel rolünü yerine getirebilmesi için sahip olmak zorunda olduğu
korumayı vermiştir. Basın, yönetilenlere hizmet etmek için vardır, yönetenlere değil”
hükmünü vererek basın özgürlüğünü adeta kutsamıştır.
Gazetecilikte araştırma, ilk duyumun ya da işaretin alınmasıyla başlar. Bu bir söz,
kayıt dışı bir açıklama ya da gizlenmiş bir belgedir. Gazeteci, kendisini sorumlu hissettiği
halka, karmaşık gerçekliğin anlaşılır olarak sunulmuş bilgisini vermek için duygusal bir açlık
hisseder.
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Gazeteci, haksızlıklara, adaletsizliklere, yolsuzluklara, görevi kötüye kullanmalara,
suistimallere, hukukun ve demokratik sistemin kurallarının ihlaline karşı oldukça duyarlı bir
kamu hizmeti görevlisidir. Mesleğini idealistçe uygulayamaması onu rahatsız eder. Özellikle
araştırmacı gazetecilik alanını seçen gazetecilerin bu duyarlılıkları daha da yoğundur.
Araştırmacı gazetecilikte araştırma, derinlemesine yapılan; yazılı, görsel, işitsel
belgelerin özellikle temel alındığı; olayın etkileyen ve etkilenen tüm taraflarının soruşturmaya
haber kaynağı ve tanık olarak dahil edildiği bir sureçtir. Araştırmacı ya da soruşturmacı
gazetecilik denilen bu alanda, yayına çıkacak habere ulaşılıncaya dek özellikle sabırlı ve uzun
soluklu bir çalışma gereklidir. Onlara çok önemli, sansasyonel ya da tarihin akışını
değiştirecek haberlerin ham enformasyonu ya da malzemesini, egemen olma beklentisindeki
başka güç odakları ya da egemenlerden mağdur olmuş kişiler ve kurum yetkilileri verebilir.
Bu durumlardan daha yaygın olarak gazetecilerin dikkat ve kuşkusuyla başlayan ısrarlı
görüşme trafiği sonucu, enformasyon kanalları olan haber kaynaklarını zorlaması, ikna etmesi
ile araştırma haberine, dolayısıyla saklanan gerçeklere ulaştığı görülür.
Araştırmacı gazeteciler, adaletsiz, yolsuzluk ve usulsüzlük yapan, insanlara zarar
veren üretim ya da ticari faaliyet yürüten ve bu gibi kararlar alan, insan haklarını ihlal eden
siyasal, idari ve ekonomik egemenleri olduğu gibi, çalıstıkları gazetenin reklamverenlerini de
rahatsız edeceklerini bilerek haberlerini eleştirel bir perspektifle derinleştirirler.

1.5. Demokrasi Tarihinde Efsaneleşmek
Bu gazetecilerin, gerçeklerin okuyucularına ulaşmasını engellemeye çalışabilecek güç
ve iktidar sahibi kişilere, kurumlara karşı ödün vermez bir duruşu olduğunu vurgulamak
gerekmektedir. Gazetecilikteki cesaret, kuşkuculuk ve eleştirellik niteliği, dürüstlük,
gerçeklere, hukukun üstünlüğüne, adalete, insan hakları ve barış içinde yaşayan dünya
idealine bağlılık kadar önem taşımaktadır.
Araştırmacı gazeteciliğin dünya demokrasi tarihindeki en efsanevi örneği, 1972
yılında Watergate Skandalı’nın ortaya çıkarıldığı Washington Post Gazetesi’nin bir dizi
haberi olmuştur. Bu haberleri yapan Bob Woodword ve Carl Bernstein, tarihe geçmiş en ünlü
araştırmacı gazeteciler oldu. Woodword ve Bernstein’in, Watergate Skandalı’nı ortaya
çıkarmadaki gazetecilik başarısı, araştırmacı gazeteciliğe belirgin bir ün ve çekicilik
kazandırmış; aynı zamanda mesleğin imajını da yeniden tanımlamıştır. (Kovach ve
Rosenstiel, 2007; 119)
1972'de rakibi Senatör George S. McGovern'ı yenilgiye uğratarak yeniden başkan
seçilen Nixon'ın ikinci başkanlık döneminin en önemli olayı, Watergate Skandalı oldu.
Başkanın Yeniden Seçilmesi Komitesi (CRP) tarafından kiralanmış beş kişinin, Demokrat
Parti'nin Watergate adlı binadaki genel merkezinde yakalanmasıyla başlayan bu skandal,
olayların araştırılması sırasında büyüdü. Başkanın yakın çalışma arkadaşlarından bazıları da
olayla ilgili suçlu bulunup mahkum olunca, Amerikan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu
Temmuz
1974'te
Nixon'ın
yargılanmasına
karar
verdi.
(http://www.maxihayat.net/maxiforum/siyaset-adamlari-biyografileri/34923-richard-nixon-
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kimdir-richard-nixon-hakkinda-richard-nixon-biyografisi-hayati.html; 22.02.2014)
Türkiye demokrasi tarihinde araştırmacı gazeteciliğin en önemli ismi ise 24 Ocak
1993’te otomobiline konulan bombanın patlatılması sonucu öldürülen gazeteci Uğur
Mumcu’dur. Yaptığı araştırmacı gazetecilik nedeniyle karanlık güç odaklarının hedefi olan
Mumcu, gazetecilerin demokrasi mücadelesi veren ülkelerde mesleklerini yaşamları pahasına
inançla yaptıklarının kanıtı ve simgesi olmuştur.
Osmanlı Devleti döneminde de Ahmet Samim, Ali Suavi, Hasan Fehmi, Hasan Tahsin
ve Zeki Bey de yaptıkları gazetecilikten çıkarları zedelenen ve kendi dünya görüşlerine,
politikalarına aykırı fikir ve olguları yazmalarına katlanamayan odakların düzenlediği
suikastlerle, Uğur Mumcu gibi yaşamlarını yitirmiştir. (Turhan, 1997;7)
Başka bazı araştırmacı gazeteciler de hapis ve para cezalarıyla, işten çıkarmalarla,
ölüm tehditleri ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kamusal görevlerini yapmaktan
alıkonulmaktadır. Araştırmacı gazeteciler, işlerini yaparak toplum yararı için tüm bu baskı ve
sıkıntılara katlanırken, demokrasiyi içselleştirememiş ülkelerin toplumları gazeteciliği bir
temel ihtiyaç olarak talep etmemekte ve gazetecilere yapılan bu demokrasi dışı uygulamalara
duyarsız kalmaktadır.
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Uygulamalar

11

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, araştırmacı gazeteciliğin yöneten yönetilen ilişkisindeki konumunun
ne olduğu; iktidara sahip yönetici ve güç sahibi egemenlerin bilinmesini istemedikleri
konuları saklama çabasına karşın araştırmacı gazetecilerin kamu yararına bu bilgiyi
araştırması ve kamu yani toplumla paylaşma çabası öğrenilmiştir.

12

Bölüm Soruları
1) Gazeteciliğin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gazetesini yayınlayan şirketi güçlendirmek
b) Yurttaşları eğlendirerek zorlu yaşamlarını hafifletmek
c) Yurttaşların özgür olması ve kendilerini yönetebilmeleri için gereken bilgiyi
vermek
d) Yönetenlerin çalışmalarının aksamaması için çalışmak
e) Toplumun tanınmış kişilerinin yaşamlarına mercek tutmak
2) Araştırmacı gazeteciliğin, devlet başkanını istifa ettirebilecek gücünün olduğunun
fark edildiği tarihin en önemli araştırmacı gazetecilik olayı hangisidir?
a) Lewinsky Skandalı
b) Enron Skandalı
c) Wikileaks Skandalı
d) Watergate Skandalı
e) İran-Kontra Skandalı
3) Aşağıdakilerden hangisi, araştırmacı gazeteciliğin sahip olması gereken
niteliklerden biri değildir?
a) Eleştirellik
b) Kuşkuculuk
c) Hızlılık
d) Dürüstlük
e) Cesaret
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4) Araştırmacı gazeteciliğin araştırma alanı açısından rutin gazetecilikten farkı,
aşağıdakilerden hangisiyle anlatılabilir?
a) Yönetenlerin kontrol ederek açıkladığı bilgilere ulaşmak
b) Yönetilenlerin kontrol ederek açıkladığı bilgilere ulaşmak
c) Yönetilenlerin yaşamını olumsuz etkileyen bilgilere ulaşmak
d) Yönetenlerin kontrol ederek gizlediği bilgilere ulaşmak
e) Yönetenlerin yaşamlarını olumsuz etkileyen bilgilere ulaşmak
5) Gazetecilik, aşağıdakilerden hangisine karşı sorumlu ve hesap verebilir olmalıdır?
a) Yurttaşlar
b) Devlet
c) Gazete sahibi
d) Reklamverenler
e) Sivil toplum örgütleri
6) Aşağıdakilerden
malzemesidir?

hangisi

araştırmacı

gazeteciliğin

temel

enformasyon

a) Demeç
b) Röportaj
c) Belge
d) İnternet
e) Olay yeri araştırması
7) “Araştırmacı gazetecinin, ani gelişen olayları kısa sürede okuyucularına
duyurması temel görevidir.”
Bu cümlede ifade edilen bilgi için aşağıdaki yanıtlardan hangisi geçerlidir?
a) Doğru
b) Yanlış
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8) “Araştırmacı gazeteciliğin vatandaşlar topluluğu için demokratik misyonunu
yerine getirmesi, vatandaşların ……………….daha aktif katılımı için gereklidir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ekonomik alana
b) Siyasal sisteme
c) Ünlülerin dünyasına
d) Toplumsal olaylara
e) Medya dünyasına
9) Aşağıdakilerden hangisi, gazeteciliğin yaptığı belirlemelerden biri değildir?
a) Toplumların kötü adamları
b) Toplumların kahramanları
c) Toplumların ortak amaçları
d) Toplumların tüketim alışkanlıkları
e) Toplumların unutulmuş kesimlerini konumlandırma
10) Gazetecilik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Toplumların köklerini gerçeklikten alan ortak bir dil oluşturmasına katkı
b) Toplum bireylerinin özel yaşamının alenileştirilmesi
c) Toplumların politik tercihlerinin şekillenmesine katkı
d) Toplum bireylerinin birbiriyle kamusal konularda müzakereye girmesine katkı
e) Toplamların kendi içinde ve başka toplumlarda meydana gelen olaylardan
haberdar edilmesi
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Cevaplar:
1.c
2.d
3.c
4.d
5.a
6.c
7.b
8.b
9.e
10.b
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2. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN DÜŞÜNSEL VE TARİHSEL
KÖKENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Özgün Araştırmacı Gazetecilik
2.2. Araştırmacı Gazetecilerin Özellikleri
2.3. Araştırmacı Gazeteciliğin Rekabeti Ateşlemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Araştırmacı gazetecilik,olanı gösterip gerçekle ilgili kararı toplumun akıl süzgecine mi
bırakmalı; yoksa toplumun gereksinimlerine uygun gerçeği bulup toplumla birlikte
gazeteciliği eylemli mi kılmalı?
2.Günümüzdeki anlamıyla araştırmacı gazetecilik acaba hangi konuda yapılan bir haberle
başlamıştı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Özgün araştırmacı gazetecilik ve
düşünsel/arihsel kökenleri

Geleneksel ve yeni araştırmacı
gazeteciliğin araçlarını tanımak,
mesleğin tarihselliğini fark etmek

Konu anlatımı, film ve tartışma

Alanın özellikleri

Kamusal meslekler ve araştırmacı
gazetecilikteki benzerlik ve farkları
anlamak

Örnek haberler, anlatım ve
karşılaştırma

Mesleki rekabet

Habercilikte rekabetin önemini
anlamak

Mesleki örneklerle kıyaslama ve
tartışma
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Anahtar Kavramlar
Liberal yaklaşım, toplumsal sorumluluk yaklaşımı, kamu görevi, sorgulama,
soruşturma.
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Giriş

Gazeteciliğin uygulanmasında kullanılan iki ana yaklaşımdan biri araştırmacı
gazeteciliğin dayandığı düşünsel temeli oluşturmaktadır. Bu dayanak noktasının belirlediği
amaçla araştırmacı gazetecilik kamusal mesleklerden bazılarıyla soruşturma yöntemleri
açısından benzerlik ve farklılıklar göstermektedir. Savcı ve polisin bir olayı çözümlemek için
kullandığı yöntemler ile bunların amaçları, araştırmacı gazetecilikle bazı noktalarda benzerlik
göstermekte ise de aslında olay araştırmasını sonuçlandırma aşamasında tümüyle farklıdır. Bu
mesleklerle gazetecinin mesleki konumları ve kişilikleri de bazı yönlerden benzemekte, bazı
yönlerden ise farklılık göstermektedir.
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2. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN DÜŞÜNSEL VE TARİHSEL KÖKENİ
Kamu gözcüsü olarak araştırmacı gazeteciliğin demokrasi açısından çok önemli bir
konumu bulunmaktadır. Gazeteciliğin, liberal ve toplumsal sorumluluk olmak üzere iki temel
yaklaşıma dayandırılarak yapıldığı belirtilmektedir: Liberal kuram ve toplumsal sorumluluk
kuramı.
Liberal kuram, gazeteciye doğruları topluma aktarmak gibi bir görev
yüklememektedir. Liberal basın yaklaşımı, gerçeğin aklın süzgecinden geçerek kendiliğinden
ortaya çıkacağını savunmaktadır. Buna karşın toplumsal sorumluluk kuramının ise
gazeteciliği, toplumun gereksinimleri ve çıkarları doğrultusunda eylemli kılmaya yönelttiği
belirtilmektedir. (Özgen, 2002¸125)
Bu bağlamda değerlendirdiğimizde araştırmacı gazeteciliğin düşünsel dayanağı, ikinci
yaklaşım olan toplumsal sorumluluk anlayışına/kuramına uygun görünmektedir. Sosyal
sorumluluk anlayışıma göre, gazetecinin her şeyin üstünde gerçeği aktarma sorumluluğu
bulunmaktadır. Gerçekleri yayınlamanın “gazeteciliğin can damarı” olduğu bu yaklaşımla
vurgulanırken, özellikle araştırmacı gazeteciliğin popüler söylemi olan “gerçekleri, yalnız
gerçekleri izlediniz” sloganı bu yönde kullanılmaktadır. (Akçalı, 2003:85)
Bugün bildiğimiz anlamda araştırmacı gazetecilik, 1800’lerin sonunda ABD’de The
New York Times’ın muhabirlerince ortaya çıkarılan bir politik yolsuzluk haberi ile
başlamıştır. Yolsuzluğu ortaya çıkaran George Jones adlı muhabir ve gazetenin çizerlerinden
Thomas Nast, bu olayı çizgi bant haline getirmişti. Böylece haber, daha anlaşılır ve eğlenceli
bir havaya sokulmuştu. Bu dönemde yapılan gazeteciliğe “muckraking” (çamuru eşelemek)
adı veriliyordu.
(Gülseren,
02.03.2014;
gazeteciliin-tanimi-ve-zellikleri-1-1)

http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmaci-

Gazetecilik, kamusal önemdeki gerçekleri açığa çıkarıp ifşa ederken, bu gerçekleri
yurttaşlar topluluğunun özgürleşmesi için görünür ve anlaşılır kılmaktadır. Örneğin 1964
yılında ABD’nin Philadelphia kentinde görevli polis memurlarının karakolda yasadışı bir şans
oyunu oynattıklarını ortaya çıkaran haberi nedeniyle Philadelphia Bulletin gazetesi, en saygın
gazetecilik ödülü olan Pulitzer’e değer bulunmuştur. Bu habere verilen Pulitzer Ödülü,
araştırmacı gazetecilik kategorisini ABD’de ilk kez yürürlüğe koymuştur. Daha öncesinde ise
bu tür haberlere yerel habercilik kategorisinde Pulitzer verilmekteydi.
O günlerde bazı mesleki muhafazakârlar gazeteciliğin tüm alanlarında araştırmacılığın
zaten varolduğunu savunuyorlardı. Pulitzer Ödül Komitesi'nin 1964'te araştırmacı gazetecilik
kategorisini oluşturmasına kadar geçen iki yüz yıldan uzun bir süre boyunca gazetecilik
uygulamalarıyla bu alanın gelişme gösterdiği de yadsınamazdı.
ABD'de özgün araştırmacı gazeteciliğin, 1904'te “Şehrin Utançları” adlı bir yazı dizisi
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yayınlayarak, yerel yönetimde bir dizi reform yapılmasını sağlayan Lincoln Seffens’ın
yanısıra Rachel Carson'un 1962'de böcek ilaçlarının zararlı etkilerini ortaya çıkardığı kitabıyla
uluslararası çevre hareketi başlamasına katkıda bulunan araştırmacı çalışmalarına kadar
dayandığı belirtilmektedir.
Bunun yanı sıra, ABD'de 1980'de yeniden güçlenmeye başlayan ırkçı Ku Klux Klan
örgütünün içine sızıp 8 ay süreyle gazeteci kimliğini gizleyen ve örgütün iç yüzünü ortaya
çıkaran araştırma haberi hazırlayan Jerry Thompson da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
(Kovach ve Rosenstiel, 2007; 123)
Araştırmacı gazeteciliğin ortaya çıkmasıyla birlikte haberciliğe etkin, açığa çıkaran ve
reformcu bir rol biçilmiştir. 1940'lardan baslayarak ABD’de Wallece Turner, William
Lambert, George Blissi, Bob Woodward ve Carl Bernstein gibi ünlü araştırmacı gazeteciler,
yolsuzluk ve yozlaşmanın açığa çıkarılmasında öncü olmuşlardır.
1972 yılında Watergate Skandalı’nın ortaya çıkarıldığı Washington Post Gazetesi’nin
bir dizi haberi, araştırmacı gazeteciliğin dünya basin ve demokrasi tarihindeki en unutulmaz
örneği olmuştur. Bu skandalı yayınlayan muhabirler olan Bob Woodword ve Carl Bernstein,
tarihe geçmiş en ünlü araştırmacı gazeteciler olarak kabul edilir. (Kovach ve Rosenstiel, 2007;
118-119)
Woodward ve Bernstein’in, Watergate Skandalı’nı ifşa eden gazetecilik başarısı ile
basının, bir süper devletin başkanını bile demokrasiye aykırı hukuksuz uygulamalarda
bulunursa istifa etmek zorunda bırakabileceğini kanıtlamıştır. Bu gazetecilik olayı, dünyanın
her yerinde araştırmacı gazeteciliğin gücüne ve medyanın dördüncü güç olarak etkin kamu
gözcüsü rolüne ilişkin inancı güçlendirmiştir.

2.1. Özgün Araştırmacı Gazetecilik
Özgün araştırmacı gazeteciliğin, daha önce halk tarafından bilinmeyen eylemleri
gazetecilerin bizzat ortaya çıkarmaları ve belgelemeleri olduğu belirtilmektedir. Bu tür
araştırmacı gazeteciliğin sonucunda açığa çıkarılan konu ya da eylem hakkında genellikle
resmi kamu araştırması başlatılmaktadır.
Bu bağlamda araştırmacı gazetecilik, “Basının kamu adına, kamu kuruluşlarını
harekete geçmeye teşvik etmesinin klasik bir örneğidir. Kamu kayıtlarının araştırılması,
muhabirlerden faydalanmak ve hatta özel durumlarda gizli araştırmalar yürütmek ve
yapılanları gizlice göstermek gibi polisiye yöntemler ve taktikler içerebilir.” (Kovach ve
Rosenstiel, 2007; 123)
Bu açıdan ele alındığında araştırmacı gazeteciler de savcılar da siyasal, hukuki ve idari
bazı konular için gerçeği aramak gibi ortak bir amaç gütmektedirler. Ancak gazeteciler ortaya
çıkardıkları hukuki ya da idari soruna ilişkin bu gerçeklerin gereğinin yasal olarak yapılıp
yapılmadığını habercilikle denetlemenin ötesine gitmezler. Savcılar ise bu haberleri suç
duyurusu kabul ederek kamu davası açabilirler.
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Bu bağlamda araştırmacı gazeteciler ile savcıların bazı benzer olaylar için benzer
yöntem ve belgeler kullanabildiği görülmektedir. Ancak savcı, devlet idaresinin güvenlik
güçlerini mahkeme kararıyla belge toplamak için görevlendirebilirken, gazeteciler bu
belgelere kendileri ya da belli haber kaynaklarının ulaştırması yoluyla erişebilirler.
Savcılar için şirket yetkilisi, kamu idarecisi ya da siyasi bir kişiyle ilgili hukuken belge
niteliği taşımayan bir fotoğraf, gazeteci için geçerli bir belge sayılabilir. Benzer olayları ele
alan savcı ve gazetecinin delil ve belge ölçütleri farklıdır. Her ikisinin de ortak noktaları
gerçeğin peşinde koşmak olsa da savcı kriminal bir gerçeğin, gazeteci ise kriminal bir yanı
olsa da olmasa da gerçeğin peşinde koşar. Gazeteci zor kullanarak belge toplayamaz ancak
savcı, mahkeme kararından ve yasalardan aldığı yetkiyle polisi görevlendirerek zorla belge
toplayabilir.
Savcı için hukuki kabul edilmeyen deliller, araştırmacı gazeteci için makul bir haber
verisi olabilir. Gazetecilerin, hukuki olmayan yöntemlerle araştırma haberine veri olabilecek
doküman toplaması ise hem yasalar gereği suç olacağından, hem de gazetecilik etik
kurallarına uygun olmayacağından söz konusu edilemez. (Şahin, 2012; 17)
Özgün araştırmacı gazetecilik, geleneksel belge araştırması ve analizi, geleneksel özel
röportajların ve anekdotların yanında önemli bir yöntem olarak yeni teknolojileri ve bilgisayar
analizlerini kullanmaya başlamıstır. 1989 yılında Amerika'nın en önemli gazetecilik ödülü
olan Pulitzer Ödülü'nü kazanan Bill Dedman'ın ırk ayrımcılığını kredi kurumlarında saptayan
yazı dizisinin araştırma sürecinde bu bilgisayar analizleri kullanılmıştır. (Kovach ve
Rosenstiel, 2007; 124)
Araştırmacı-soruşturmacı gazeteciliğin görkemli tarihi, dünyanın birçok ülkesinde
olduğu gibi Türkiye’de de bedelini canıyla, özgürlükleriyle ya da iş güvenceleriyle ödemiş
birçok gazetecinin ismini de vurgulamayı gerektirmektedir.
Yalnızca Türkiye’de 1909’dan bu yana 62 gazeteci öldürülmüştür.
(http://www.umag.org.tr/tr/gazetecilere_ozgurluk_platformu/detay/15/tgc-baskani-orhanerinc--oldurulen-gazeteci-sayisi-62-ama-63-olabilir-, 04.03.2014)
Bunlar arasında araştırmacı gazeteci olarak tanınan ve 24 Ocak 1993’te bombalı bir
saldırıda öldürülen Uğur Mumcu bir efsane olmuştur. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin
(Committee to Protect Journalists-CPJ) '2013 yılında hapiste olan gazeteciler' raporunda,
Türkiye, gazetecilerini hapseden ülkeler sıralamasında, geçen yıl olduğu gibi listenin en
tepesinde
yer
almıştır.
Türkiye'yi,
İran
ve
Çin
izlemiştir..
(http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25387580.asp, 04,03,2014)
Araştırmacı gazetecilik yapan Nedim Şener, Ahmet Şık, Vedat Yenerer, Ergün Poyraz
gibi gazeteciler tutuklanmış, ancak bazıları daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılmıştır.
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2.2. Araştırmacı Gazetecilerin Özellikleri
Gazeteciye saygınlık kazandıran niteliğin, halkın haber alma hakkı gereği ne pahasına
olursa olsun gerçeklerin peşinde koşması ve ifade özgürlüğü için savaşım vermesi olduğu
vurgulanmaktadır. (Ay, 2011; 7)
Araştırmacı gazeteciliğin hedefinin, kurumlar ve önceden oluşmuş sosyal önyargılarla
mücadele etmek ve sorgulamak olduğu da savunulmaktadır. Michel Mathien, 1992 tarihli
kitabında araştırmacı gazeteciliğin bu konumunu “tehlikeli özgürlük” olarak tanımlarken
cesaretin sınırına dikkat çekmektedir. Onun savunduğu görüş, nereye kadar gideceğini
bilmenin araştırmacı gazeteci için en önemli prensip olması gerektiğidir. (Akçalı, 2003;89)
Yolsuzluk, suistimal, rüşvet, kayırma, haksızlık, adaletsizlik bataklığında kendi
çıkarları için çalışan güç ve yetki sahiplerinin bu uygulamalarını kanıtlayarak kamuoyuna
duyurmak için araştırmacı gazeteciler, varlık nedeni saydıkları büyük bir sorumluluk
hissederler. Araştırmacı gazeteciler, toplumsal yaşamı etkileyen yalancıları, kudret
istismarcılarını ve riyakârları topluma ifşa etmedikçe rahat uyku uyuyamazlar. (Şahin, 2012;
18)
Gazetecileri araştırmacı muhabirler olmaya iten şeyin ne olduğu konusunda
Washington Post’un Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan gazeteci Howard Simons,
araştırmacı gazeteci olmaya eğilimli kişilikte bir muhabir tipi olduğunu vargular. Her
gazetecinin araştırmacı muhabir olamayacağını vurgulayan Simons, başarılı gazetecilerin pek
çoğunun araştırmacı gazetecideki özellikleri taşımadığına inanmaktadır.
Simons’ın saptamasına göre araştırmacı gazeteciler, birçok gazetecilik türünde
çalışanların ötesinde okudukları her metnin dipnotlarına varıncaya kadar ayrıntılara girip,
birbiriyle ilişkisini kuran, insanların göz hareketlerini izleyen, ilgi alanındaki kişilerin jest ve
mimiklerini izleyen, haber kaynağıyla fısıltıyla konuşmaya başlayan, karşısındaki kişiyi
fesatlığa varan bir kuşkuyla dinleyen ve dağınık düzende not tutan huzursuz kişilerden
çıkmaktadır (Turhan, 1997; 18). Onların fesatça kuşkuculuğu ve huzursuzluğu, bencilce değil
halka-topluma-okuyucuya karşı sorumluluk duygusundan ve haksızlıklara isyan etmesinden
kaynaklanmaktadır.
Merak duygusu oldukça gelişmiş insanlardan oluşan araştırmacı gazeteciler, toplum
adına demokrasinin anayasayla görevlendirdiği özel kişiler oldukları için demokraik hukuk
sisteminin koruyucusudurlar.
Gazetecilerin bir bölümü, araştırmacı gazeteci olacak kadar saldırgan kişiliğe sahip
olmadıklarını söylemektedir. Oysaki araştırmacı gazeteciliğin gerektirdiği kişiliğin
saldırganlıktan öte özellikleri olması gerektiği vurgulanmaktadır. William Lambert’ın da
dediği gibi temelde öfke eşiğini alçakta tutan ancak her türlü haksızlık, hıyanet ve adaletsizlik
karşısında öfkelenen ve bunu herkese açıklamak için soruşturmaya başlayan kişiliktedirler.
(Turhan, 1997; 19)
Gazetecilerin saygınlığı, güce ve otoriteye boyun eğmeyen kişilik özelliklerinden de
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kaynaklanmaktadır. Bu anlamda kahramanlık nosyonuyla yüklüdürler. Kamusal bir hizmet ve
görev alanı olan gazetecilik mesleğinin tüm politik, ekonomik ve illegal güç odaklarından
olduğu kadar işvereninin baskısından da bağımsız olarak yürütebilmesi, gazetecinin bu
mesleki kişilik özellikleriyle mümkündür.
Araştırmacı gazeteci Britt Hume, gazetecilerin çoğunlukla hükümetlerin iletilmesini
istediği bilgileri aktardığını, oysa aktarılması istenmeyen ve yeterince araştırılmadığı için
gazetecilerce ortaya çıkarılmayan çok daha fazla yolsuzluk ve aldatmaca olduğunu
belirtmektedir. Hume, bu dururmun kendisini çok öfkelendirdiğini şöyle vurgulamıştır:
“Bu konu beni dehşete düşürüyor. Çok kızıyorum. Böyle şeylere fena halde
bozuluyorum. Yolsuzluk ve aldatmaca. Bunlar beni hasta ediyor. Adeta bunaltıyor. Bunaltıcı
buluyorum böyle şeyleri. Çok üzülüyorum. Bu tür olaylara gerileme, demokrasi için
ödediğimiz bedelin bir anlamda çürümesi, bozulması gözüyle bakıyorum. Bunları doğrudan
doğruya tehlikeli görüyorum.” (Turhan. 1997; 19)

2.3. Araştırmacı Gazeteciliğin Rekabeti Ateşlemesi
Araştırmacı gazeteciliğin bir gazete tarafından başarıyla uygulanması, medya
sektöründeki rakip gazete ve televizyon istasyonlarının da rekabet duygusuyla kendi araştırma
haber servislerini oluşturmasını sağlamıştır. Bu durum demokrasinin devamlılığı için
yararlıdır.
Washington Post’un Watergate’i Amerikan halkına ifşa eden tarihsel önemdeki
araştırmacı gazetecilik başarısı, New York Times’ın da hırsla bir araştırma haber ekibi
kurmasına neden olmuştur. New York Times’ın o dönemdeki baş editörü Rosenthal’ın,
gazetesinin Washington Bürosu’nda oluşturduğu bu ekip, onun koltuğunu korumasının
koşuluydu. CBS televizyonu da 60 Minutes adlı araştırma haber programıyla büyük bir başarı
kazanmıştı. Yerel televizyon kanalları da kendi araştırma haber ekiplerini bu rekabet
ortamında devreye sokmuşlardı. (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 129)
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Uygulamalar

28

Uygulama Soruları

29

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde araştırmacı gazeteciliğin dayandığı düşünsel ve tarihsel temeller
tanıtılmış; kamusal meslekler içinde araştırmacı gazeteciliğin soruşturma yöntemleri
karşılaştırılmış; alanın önemli gazetecilerinin bu konulardaki saptamaları ve tarihsel
örneklerle araştırmacı gazeteciliğin önemli tarihsel dönüm noktalarına değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Araştırmacı gazetecilik, toplumu gereksinimleri ve çıkarları doğrultusunda
eyleme
geçirmeyi
amaçlayan
gazeteciliğin
düşünsel
temellerinden
………………………kuramına dayanmaktadır.”
Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse tümce doğru
olur?
a) Liberal kuram
b) Marksist kuram
c) Eleştirel kuram
d) Kültürel kuram
e) Toplumsal sorumluluk kuramı
2) Bugün bilinen anlamda araştırmacı gazeteciliğin ilk kez ne zaman görüldüğü
belirtilmektedir?
a) 15. yüzyıl
b) 16. yüzyıl
c) 17. yüzyıl
d) 18. yüzyıl
e) 19. Yüzyıl
3) Gazetecilik, kamusal önemdeki gerçekleri
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektedir?

açığa

çıkarıp

ifşa

ederken,

a) Gazeteyi yayınlayan şirketin, sermaye piyasasındaki etkinliğini arttırır.
kılar.

b) Kamusal gerçekleri yurttaşlar topluluğunun özgürleşmesi için görünür ve anlaşılır

c) Kamusal gerçekleri gazetenin yayınlandığı ülkenin devletinin çıkarları için
düzenler.
d) Toplumsal tabakaların konumlarının değişmemesi için haber yayını yapar.
e) Hükümetlerin politikalarının yurttaşlara duyurulmasını mümkün hale getirir.
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4) “Araştırmacı gazetecilik, basının ……adına, kamu kuruluşlarını harekete geçmeye
teşvik etmesinin klasik bir örneğidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?
a) Devlet
b) Medya
c) Kamu
d) Hükümet
e) Partiler
5) Araştırmacı gazeteciler, suç nitelikli gerçekleri ortaya çıkarırken, yine bunları
ortaya çıkaran aşağıdakilerden hangisi yaptırıma dayalı işlemler gerçekleştirir?
a) Polis
b) Avukat
c) Savcı
d) Hakim
e) Jandarma
6) Gerçekleri ortaya çıkarmak için araştırmacı gazetecilerin haber verilerini
oluşturacak bilgi ve belgelere ulaşmasında aşağıdakilerden hangisi geçerli yöntem olamaz?
a) Haber kaynaklarından istemek
b) Haber kaynaklarının ortamını dinlemek
c) Haber kaynaklarının kendi isteğiyle vermesi
d) Kurum ve kuruluşların açık arşivlerinden almak
e) Kayıtların analiz edilmesiyle ayrıntıları ilişkilendirmek
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7) Araştırmacı gazetecilerin adaletsizlik, haksızlık, suistimal ve yolsuzluklara
yaklaşımında ortak kişilik özelliği nedir?
a) İtaat
b) Hoşgörü
c) Eylemli öfke
d) İzleyici tutum
e) Görmezden gelme
8) Araştırmacı gazeteciler kendilerini kime hesap vermekle yükümlü hissederler?
a) Devlet
b) Hükümet
c) Medya sahibi
d) Reklamverenler
e) Halk
9) Sonucu açısından en güçlü etki yaratan basın tarihinin en ünlü araştırmacı
gazetecilik olayı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Watergate Skandalı
b) Bunga Bunga Skandalı
c) Enron Skandalı
d) Kontra Skandalı
e) Wikileaks Skandalı
10) Aşağıdakilerden hangisi araştırmacı gazeteciliğin kullandığı yöntemlerden biri
değildir?
a) Belge okuma ve analizi
b) Özel röportaj
c) Gizli kamera
d) Bilgisayarlı hesap analizi
e) Basın toplantısı izleme
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Cevaplar:
1.e
2.e.
3.b
4.c
5.c
6.b
7.c
8.e
9.a
10.e
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3. GAZETECİYİ HABERE ULAŞTIRAN YOL: ARAŞTIRMA

35

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1. Araştırma Öncesindeki Sorular
3.2. Araştırma Sırasındaki Sorular
3.3. Araştırmacı Gazeteciliğin Temel Sorusu
3.4. Araştırmadan Uzaklaşan Gazetecilik
3.4.1. Fikri Takip
3.5. Araştırmacılık Nasıl Bir Duygu Verir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Gazeteci olsanız bir konuyu araştırmaya nasıl başlarsınız?
2.Araştırmaya başladığınızda ilk sorunuz ne olur?
3.Araştırmayı bitirdiğinize hangi noktada karar verirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gazetecinin araştırmasını
başlatacak sorular

Gazeteci adayına bir araştırmaya
başlama özgüveni ve yöntemi
kazandırmak

Konu anlatımı-ÖrneklemeTartışma

Araştırma sırasında kullanılan
sorular

Soruların mesleğin anahtarı olduğu
konusunda gazeteci adayının
farkındalığını yaratmak

Anlatım-Örnekleme-Tartışma-Anı

Araştırma haberin gazeteciye
verdiği duygu

Gazeteci adayının mesleğe ilgi
duyması

Anlatım-Örnekleme-Anı
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Anahtar Kavramlar
Araştırma, soru, fikri takip, araştırma soruları, istihbarat, araştırma duygusu
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Giriş
Araştırmacı gazetecilikte bir olay ya da ounun araştırmasına nasıl başlanacağına ilişkin
sorular ve araştırma süreci olan istihbarat süreci boyunca hangi tür soruların araç olarak
kullanıldığı bu bölümde açıklanacaktır. Bu bağlamda araştırmacı gazetecinin, incelediği olaya
ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkararak sonuç alınmasını sağlayıncaya kadar bir fikri takip
içinde olduğu konusu da ele alınacaktır. İster araştırmacı gazetecinin isterse günlük rutin
haberler yapan gazetecinin her ikisinin de peşinde olduğu gerçeği arama, bulma ve geniş
kitlelere duyurma isteğini tatmin etmesinin, bu mesleğin mensupları için olağanüstü bir haz
duygusu yarattığı bilinmektedir. Amacına ulaşan gazeteci, gizlenen, anlaşılamayan, fark
edilmeyen gerçekleri araştırıp bulmanın ferahlatıcı ve gurur verici duygusunu yaşar.
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3. GAZETECİYİ HABERE ULAŞTIRAN YOL: ARAŞTIRMA
Derinlemesine görüşmelere, belge, materyal ve arşiv taramasına dayalı yöntem
uygulayan araştırmacı gazetecilikle haber vermenin çok uzun süre boyunca haber topladıktan,
çok büyük masraflar yapıldıktan sonra ürün verebildiği unutulmamalıdır. Bu tür haberler
çeşitli şekillerde yazılabilir. Eğer herkes tarafından kısmen bilinen bir konuysa, bu durumda
habere çok fazla açıklama konulmaz. Konunun karmaşık olduğu durumlarda ise özellikle
hükümet konularında olduğu gibi, habere yorumlayıcı malzeme katma zorunluluğu
bulunmaktadır. (Tokgöz, 2000;314)
Gazetecilikte habere ulaşmanın temel yöntemi araştırmadır. Toplumun bireyleri, pek
çok olaydan ve olgudan, gazetecilerin araştırmaları sayesinde haberdar olurlar. Haber
toplamada kaynaklardan bilgileri doğrulatıncaya kadar hiçbir şeye inanmamak fakat her şeye
olabilir gözüyle bakmak temel bir kuraldır.
İstihbarat yapılarak gerçekleştirilen haber toplama işlemi, olay ve olguların içinde yer
alan, onu etkileyen ve ondan etkilenen aktörler ve görgü tanıkları konuşturarak gerçekleştirilir.
Bunların yanısıra konuyla ilgili belgeler, ses kayıtları, videolar (güvenlik kamerası görüntüleri,
televizyon arşiv haberleri, belgesel, sinema filmi, reklam filmi gibi), basılı malzeme arşivi
(kitap, gazete, dergi, broşür, rapor, tez) ve internet siteleri gibi veri bankalarına da başvurulur.
Gazeteciler, izledikleri rutin (tüm basının farkında ve takipte olduğu) haberlerin
yanısıra özel haber (yalnızca bir gazetenin rakiplerini atlatarak hazırladığı haber) için
seçimini yaptığı olay ya da olguyla karşı karşıya kalır. Gazeteci, haberini hazırlamak için
araştırma yapmak, her ayrıntıyı sorgulamak, bir dizi kararlar almak durumunda kalmaktadır.

3.1. Araştırma Öncesindeki Sorular
Soru sormak, gazetecinin haberini oluşturacak verileri toplamak, bu verileri
doğrulatmak ve araştırmasına yön vererek onu amacına ulaştıracak izi sürmeye, aynı zamanda
da bu izden sapmamaya yardımcı olacak yoldur.
Tüm gazeteciler, araştıracakları haberle ilgili sürekli olarak şu sorgulamayı yapar: “Bu
olay, okuyucuyu, izleyiciyi, dinleyiciyi ilgilendirir mi? Ya da onlar için önemli mi? Özellikle
ilgilendiren ya da önemli yanı hangi yönüdür? Ne ölçüde?” (Girgin, 2005; 60).

3.2. Araştırma Sırasındaki Sorular
Gazeteci, kararını verdikten sonra araştırmaya başladığında, yani haberinin konusunu
belirledikten sonra kendisine şu soruları sormaktadır: “Neyi ortaya çıkarmak istiyorum?”,
“Neyi bilmek istiyorum?”, “Hangi bakış açılarını sergilemem gerekir?”, “Kaynaklara nasıl
ulaşabilirim?”, “Haberde nesnel bir içerik ve sunuşu nasıl sağlayabilirim?”, “Okurlara neyi
mutlaka iletmeliyim?”, “Taraflı değerlendirmelerden nasıl kaçınabilirim?”, “Özünü ve
içeriğini bozmadan haberi nasıl ilginç hale getirebilirim?”, “Gerektiğinde hangi bilgilerden
vazgeçebilirim?” (Girgin, 2008; 117)
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Haberin, gazetecinin planladığı kapsamda ilginç ve önemli verileri araştırılır. Burada
amaç, olabildiğince ayrıntılı ve çok sayıda veriye ulaşmaktır. Çünkü ayrıntılı veri, haberin
güvenilirliğini arttıran bir etki yaratmaktadır. (Girgin, 2005, 60)
Araştırmacı gazeteci Bruce Locklin, araştırmacı gazeteciliğin ondan istenilen işin en
zoru olduğunu ve insanları incitmeksizin kendisini zorlu sorular sormaya zorladığını
belirtmektedir. (Turhan. 1997; 20)
Investigative Reporting yazarı Bruce Locklin’e göre soru sormak kolay bir iş gibi
görünse de araştırmacı gazetecilik alanında bunu yapmanın çok incelikli ve hüner gerektiren
bir iştir. Soru sormak, ustaca kullanılması gereken bir araçtır. Soru, gelişigüzel ve sormuş
olmak için değil; araştırma amaçlı ve araştırılan konuyu gazetecinin bildiğini esas alacak
şekilde hazırlanmalı ve yöneltilmelidir.
Gazeteci, karşısındaki kişiye örneğin geçen ay New Orleans’a gidip gitmediğini değil,
oraya neden gittiğini sormalıdır. Aradaki fark, o kişinin oraya gittiğini araştırmacı gazetecinin
araştırıp öğrendiğini ima etmesidir. Gazeteci ancak bu şekilde sonuç alıcı bir sorgulama
tekniği kullanmış olur. Zira sorunun ilk biçimiyle karşı tarafa yalanlama fırsatı verilirken,
ikinci biçimiyle soru yöneltilen taraf, bir açıklama yapmak zorunda bırakılır. Eğer bu gezi
yapıldıysa açıklama yapmak zorunda kalan bunu gazetecinin bildiğini anlayacağından geziyi
neden yaptığının en azından ipuçlarını vermek durumunda kalacaktır. (Turhan. 1997; 21).
Gazetecinin kaynaklara soru sorarak yaptığı işleme istihbarat adı verilmektedir.
Gazetecilikte istihbarat, bir gerçeğin bilgisine ulaşmak amacını taşıyan soruşturmanın izini,
sorgulamayla sürmektir. Bu iz sürmede soruyu oluşturma, yöneltme ve nerede hangi soruyu
nasıl soracağının tekniğini iyi bilmeyi gerektirir.
Bu tekniğin daha da hileli biçimi, gazetecinin en can alıcı saydığı noktayı, sorunun
başında, çok daha zedeleyici olabilen bir suçlamanın altına gizleyerek yöneltmesidir. Şöyle ki:
“Geçen ay New Orleans’a gittiğinizde hafta sonunu Sneaky Petrol Şirketi’nin yatında
geçirdiğiniz doğru mu?” Soruyu bu şekilde duyan kaynak, sorunun son bölümünü inkâr etmek
ya da onaylamak çabasına girecektir. Bu şekilde de öğrenilmek istenilen bilgiyi kendiliğinden
doğrulamış olacaktır.
Araştırmacı gazetecinin kaynakla yaptığı mülakatın tamamı süresince daha da ustalıklı
soru yöneltme tekniği olarak bir senaryo oluşturmasından da söz etmek gerekmektedir.
Gazeteci Brit Hume, bu tekniği şöyle açıklamaktadır: “Hemen herkesin bildiği bir tekniktir.
Sözün başında muhatabınıza, kendisi hakkında size anlatılmış çok korkunç bir hikâyenin
aslını öğrenmek istediğinizi söylersiniz. Karşınızdaki söylenenin doğru olmadığını
anlatabilme heyecanı içinde sık sık size birtakım doğruları sıralayacaktır.” (Turhan. 1997; 21)
Burada gazetecinin blöf yaparak içinde kısmen de olsa bulunması olası gerçeklerin
açığa çıkarılmasına çalıştığı görülmektedir. Burada ölümü gösterip sıtmaya razı etme yöntemi
de denilebilecek bir yaklaşım söz konusudur.
Sözü edilen tekniğin uygulanmasına ilişkin bir muhabir, bunu nasıl uyguladığını
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anlatırken “Muhatabınızı güçlü bir olasılıkla ilgili olmadığı bir konuyla suçlayarak işe
başlamak iyi bir taktiktir” demektedir. Gazetecinin anlattığına göre genellikle muhatabın,
çirkin suçlamayı çürütmeye çalışarak doğruları itiraf edeceğini vurgulamaktadır:
“Koleksiyon acentaları bu yöntemi hemen her zaman kullanırlar. Örneğin 100 dolarlık
bir alacağın tahsilinde zorlukla karşılaşılmışsa karşı tarafa 681 dolarlık borcu olduğuna ilişkin
bir mektup gönderilerek, bir hacizle karşılaşmak istemiyorsa bunun ödenmesi gerektiği
bildirilir. Bu uygulama çoğu zaman borçlunun koşarak gelip kendisinin sadece 100 dolarlık
borcunun olduğunu, iddia edildiği gibi 681 doların söz konusu olamayacağını söyler.
Genellikle de borcunu hemen oracıkta ödemeye hazırdır. Polis de bu yöntemi çok sık uygular.
Öfkeyle işlenmiş bir cinayet için kişi önceden tasarlayarak, yani taammüden cinayet işlemekle
suçlanınca, gerçek hemen ortaya çıkıverir. Pek çok kimse daha ciddi ve ağır bir cezadan
korkarak hafif suçu kabul eder. ” (Turhan, 1997; 22)

3.3. Araştırmacı Gazeteciliğin Temel Sorusu
Araştırmacı gazeteciliğin yoğunlukla ve derinlemesine kullandığı temel soru, “neden”
sorusudur. Bu soru, yine araştırma sonucu toplanan rutin haberlerin istihbaratında kullanılan
ve haberin yapısal unsurlarını oluşturan 5N1K’nın içinde yer alan bir sorudur. Ancak
araştırmacı/soruşturmacı gazeteciliğin “neden” sorusu, gazeteciyi üstü örtülmüş veya
incelenmemiş olayların ve olguların açığa çıkarılmasına götürmektedir. Bu olaylara ilişkin
belge ve tanıklarla, olaylara ilişkin tüm gerçekler aydınlatılıncaya kadar “neden” sorusu
soruşturmacı gazetecilerce sürekli sorulur.
Rutin haberlerin istihbaratında kullanılan neden sorusu ise, bu haberlerin o gün içinde
hızla yayınlanması zorunluluğu nedeniyle, yetkililerin ilk belirlemelere dayanan sınırlı
açıklamalarını öğrenmeye ve yayınlamaya yetmektedir. Oysa araştırmacı-soruşturmacı
gazetecilik, uzun zamanlı araştırmalara dayalı özel ve atlatma haberlerin peşine düşer. Politik
skandallar, yolsuzluklar, rant kavgaları, gizli örgütlenmeler, yasalara ve kamu yararına aykırı
durumlar, görev ve yetki suiistimalleri gibi pek çok konu, bu tür gazeteciliğin çalışma alanına
girer.

3.4. Araştırmadan Uzaklaşan Gazetecilik
Av Westin, haberlerin araştırmaya dayalı olmaktan gitgide uzaklaşmasını eleştirir. Ona
göre, editörlerin bu sorundaki payı, izleyicilerin zamanla kalitesiz haberlere alışmaları ve
ortalama bir izleyicinin mutlaka kaliteli bir gazetecilik beklemediğini düşünmeleridir. Westin,
muhtemelen iyi hazırlanmış bir haber ile standartların altındaki başka bir haber arasındaki
farkı okuyucuların ayırt edemediğini söyler. “Acı olan gerçek şu ki, izleyici kitlesinin farkı
ayırt edememesinden dolayı editoryal yönetim de hizmet kalitesini arttırmak için bir çaba
göstermeye hevesli değildir.” (McChesney, 2006; 98)
Bürokrasinin, gazetecinin bulmaya çalıştığı gerçeğin önüne bariyer koymaya çalıştığı
da bir gerçektir. (Turhan, 1997; 22). Özellikle demokrasisi iyi işlemeyen, yeterince saydam ve
hesap verilebilir olmayan ülkelerde bürokrasi, devlet yöneticilerinin yoğunlukla uyguladığı
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engelleme aracı olarak gazetecilerin karşısına çıkmaktadır.

3.4.1. Fikri Takip
Gazeteciler, önemli olayları değişen gündeme kurban etmemeli, bu olayların peşini
bırakmamalıdır. Gazetecilik, halk için ve onun özgürce yaşamasını sağlamayı amaçlayan
demokratik sistem için engel oluşturan bir durumun, siyasal ya da ekonomik kararın, yasadışı
örgütlenmelerin, sömürü ve şiddet yaratan ortamların, topluma ve bireye yönelik suçların
çözümünde fikri takipçilik özelliğini kaybetmemelidir.
Gündemin çeşitli güç merkezleri tarafından sıklıkla ve hızla değiştirildiği günümüzde,
sözü edilen durumları haber yapan gazetecilerin, sorun çözümleninceye kadar olayın peşini
bırakmaması anlamına gelen fikri takipçilik güçleşmektedir. Gazeteciliğin temel
sorumluluklarından biri, kamuyu ilgilendiren önemli haberlerin gündemi değiştiren başka
haberler arasında eriyip gitmesini önlemektir. Fikri takipçilik denildiğinde araştırmacısoruşturmacı gazetecilik akla gelmektedir. Araştırmacı gazetecilik, bu fikri takipçiliği çalışma
yönteminin temeli sayar.
“Gazeteciliğin kamu yararını gözeterek yaptığı yayınlarda araştırmacı haber verme
büyük yer tutmaktadır” (Tokgöz; 2000, 313). Bu bağlamda gazeteciliğin araştırmaya ve
soruşturmaya dayalı haberlere ağırlık vermesi çok önemlidir. Gerçekte gün içinde meydana
gelen olayların haberi olan rutin haberler de hızlı bir araştırma ve doğrulatma işleminin
ürünüdür. Ancak araştırmacı-soruşturmacı gazeteciliğin konusu olan haberler, gizli kalmış ya
da öyle kalması istenmiş olayların derinlemesine incelenmesi ve belgelere dayandırılarak
soruşturulması sonucu ortaya çıkar.

3.5. Araştırmacılık Nasıl Bir Duygu Verir?
Burada akla gelebilecek soru, araştırmacılığın, bunu yapana nasıl bir duygu verdiğidir.
Bu duygu memnuniyetle ifade edilebilir. Araştırmacı gazetecilerin, siyasal, toplumsal ve
ekonomik alandaki usulsüzlük, yolsuzluk ve aksamalara karşı öfke duygusunu haber yaparak
bastırmasından fazla bir şeyler olmalıdır.
Gazeteci Keith McKnight, gazetecilikte alan sorumluluğu, özel haber muhabirliği,
düzeltmenlik, redaktör editörlük, hatta genel yayın yönetmenliği yapmış olmasına karşın,
bunların hiçbirinin yaratıcı bir iş yapma fırsatı vermediğini söylemiştir. Araştırmacı muhabir
olarak yaptığının ise istediği ve sorun olarak gördüğü konuda gerçekleri bulup ortaya
çıkarmanın kendisini özgür hissettirdiğini belirtiyordu. Araştırmacı muhabirliğin, hazırladığı
konuyu derinlemesine bir doyuruculukla kaleme almanın kendisine büyük bir doyum ve
mutluluk verdiğini; başkaları takdir etmese, hatta tepki gösterse de bunu hissettiğini
söylemektedir. (Turhan, 1997; 20).
Hatta bir araştırmacı gazeteci, haberinin yayınlanmasından sonra gelen tepkilerle
mutluluk hissetmektedir. Zira habere gösterilen tepkiler, yaptığı işin amacına ulaştığı inancını
doğurarak onu gururlandırır.
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Uygulamalar

45

Uygulama Soruları

46

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm kapsamında araştırmacı gazetecinin, haberin istihbaratına hangi sorularla
başladığı, haberin araştırılması için kat ettiği yol boyunca hangi soruları hedefeine götüren
araç olarak kullandığı ve araştırmanın gazeteciye verdiği duygunun gerçekleri gizleyen
perdeleri araladıktan sonra adeta bir hazza ve ferahlığa kadar vardığı anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi,
kaynaklarından biri değildir?

haberin

araştırılmasında

kullanılan

temel

veri

a) Gazeteci tanıklığı
b) Görgü tanıklarının anlatımları
c) Belgeler
d) Olaydan etkilenenlerin anlatımları
e) Edebi yazılı kaynaklar
2) Gazeteci, araştıracağı haberle ilgili sürekli olarak kendisine hangi soruyu
sormamalıdır?
a) Bu olay, okuyucuyu, izleyiciyi, dinleyiciyi ilgilendirir mi?
b) Okuyucu için bu olay önemli mi?
c) Olayın okuyucuyu özellikle ilgilendiren yanı nedir?
d) Bu olayın bilinmesinden çıkarım nedir?
e) Olayın ilginç bir yanı var mı?
3) Gazeteci, haberinin konusunu belirledikten sonra kendisine aşağıdaki hangi
soruyu sormaz?
a) Neyi ortaya çıkarmak istiyorum?”
b) Hangi bakış açılarını sergilemem gerekir?
c) Kaynaklara nasıl ulaşabilirim?
d) Kendimi korumak için neyi gizleyebilirim?
e) Taraflı değerlendirmelerden nasıl kaçınabilirim?
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4) Araştırmacı gazeteciliğin
aşağıdakilerden hangisidir?

habere

ulaşmak

için

kullandığı

temel

soru

a) Nasıl
b) Ne zaman
c) Ne
d) Neden
e) Nerede
5) “Araştırmacı-soruşturmacı gazetecilik, ……..zamanlı araştırmalara dayalı özel ve
………haberlerin peşine düşer.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi
getirilirse doğru anlam ortaya çıkar?
a) Kısa-çatışmalı
b) Ard-derinlemesine
c) Uzun—atlatma
d) Gerçek-sözlü
e) Güncel-rutin
6)

Aşağıdakilerden hangisi, araştırmacı gazeteciliğin ilgilendiği konulardan biridir?

a) Törenler
b) Depremler
c) Ünlü sanatçıların yaşamı
d) Görev suistimalleri
e) Ev soygunları
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7) Aşağıdakilerden hangisi, gazetecinin ilgilendiği sorunun çözümleninceye,
yetkililer resmi prosedürleri devreye sokuncaya kadar haber yapmaya devam etmesini anlatır?
a) Doğrulatmak
b) İstihbarat
c) Araştırmak
d) Gözlemlemek
e) Fikri takip
8) Gazetecinin, kaynağa gerçeği bildiği anlamına gelecek üslup ve içerikte soru
yöneltmesi neyi sağlar?
a) İnkar etmeye çalışırken gerçekleri itiraf edeceği bir savunma yapması
b) Gazeteciyle görüşmeyi kesmesi
c) Sorudaki suçlamayı kısa bir karşılıkla inkar etmesi
d) Suçlamayı şiddetle yalanlaması
e) Suçlamayı kabul edecek şekilde konuşması
9) “Araştırmacı gazetecinin muhatabını güçlü bir olasılıkla ilgili olmadığı bir
konuyla ………işe başlaması iyi bir taktiktir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilecek sözcük aşağıdakilerden hangisi
olursa cümle, gazetecinin soru sorma tekniklerinden birini doğru bir şekilde ifade eder?
a) Suçlayarak
b) Bilgilendirerek
c) Yanıltarak
d) Enforme ederek
e) Oyalayarak
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10) Gazetecinin mülakat yaptığı kaynağına kendisi hakkında çok korkunç bir hikaye
duyduğunu ve kendisinden aslını öğrenmek istediğinizi söylemesiyle aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
a) Kaynak, suçlamayı kabul ettiğine dair açıklamalar yapar.
b) Suçlanan kaynak savunmaya geçerek bir takım doğruları sıralamaya başlar.
c) Kaynak, suçlamayı kesin bir dille reddeder.
d) Kaynak, gazeteciye kendisini kimin suçladığını öğrenmeye yönelik sorular
yöneltmeye başlar.
e) Suçlanan kaynak susarak gazeteciyi kovar.

Cevaplar:
1.e
2.d
3.d
4.d
5.c
6.d
7.e
8.a
9.a
10.b
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4. GAZETECİLİKTE SORU NASIL SORULUR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Soru Neden Gerekli?
4.2. Hayatı Anlamlandırma
4.3. Gerçekler, Soruyla Belirginleşir
4.4. Gerçekler Gösterilmez, Sorular Onu Arar
4.5. Mülakat, Soru Sormaktır
4.6. Soruyu Karşındakine Sormak
4.7. Cevabın Ne Olduğu Kadar Nasıl Olduğu
4.8. Kanıtlama Çabası Olarak Soru
4.9. Haberin Temel Soruları
4.9.1. Ne
4.9.2. Nerede
4.9.3. Ne Zaman
4.9.4. Neden
4.9.5. Nasıl
4.9.6. Kim
4.9.7. Nereden
4.9.8. Kime/Kimi
4.10. Blöflü Soruyla Gerçeğe Ulaşmak
4.11. Doğru Sormak- Yanlış Sormak
4.12. Çok Daha Zorlayan Soru
4.13. Blöflü Senaryoyla Sormak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaşamınızı anlamlandırmak için kullandığınız soruların neler olduğunu düşündünüz mü?
2. Sabah uyandığınızda aklınıza gelen sorular nelerdir?
3.Soru sormadan yaşadığınızda ne olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sorunun ne olduğu, kime
yöneltildiği, neyi ortaya çıkardığı,
yaşamla ilşkisi ve anlamı bulmak

Gazetecilikte gerçeklerin ortaya
çıkarılmasında sorular ve anlam
arasındaki ilşkiyi fark etmek

Soru sorma-Anlatım-DüşündürmaSorgulama-Tartışma

Hile ve blöf içeren sorular

Gazetecinin kaynağa itiraf ettirme
yöntemlerini keşfetmek

Eleştirel bakış için düşündürmeTartışma-Anlatım-Karşılaştırma

Kanıtlamak ve iz sürmek için
sormak

Araştırmacı gazeteciliğin kanıtlama
çabasını anlamak

Anlatım-Senaryo ve iz sürme
Tekniklerin öğretimi-DüşünmeTartışma
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Anahtar Kavramlar
Soru-Cevap-Blöflü soru-Anlam-Sorgulama-Eleştirel bakış-Kanıtlama-İstihbarat
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Giriş

Soruların araştırmacı gazetecinin gerçeğe ulaşmada temel aracı olması açısından
bakıldığında sorların türü, niteliği, nasıl, nerede ve ne zaman yöneltileceği önem taşımaktadır.
Haberin yol haritasını çizen sorular, araştırmacı gazetecinin istihbarat sürecinde çoğu
defalarca kullanılan, değiştirilerek yöneltilen, soru içinden soru, cevap içinden yine yeni
sorular türeten temel izleklerdir. Gazetecinin gerçeklere ulaşmak amacıyla hile ve blöf
tekniklerini de kullandığı türden sorular ve yanıtları duznzeu, arasında ilşkiler kurduğu ağın
inşası için bunların nasıl kurgulandığı da önem taşımaktadır.
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4. GAZETECİLİKTE SORU NASIL SORULUR?
Gazeteciliğin tüm alanlarında olduğu gibi araştırmacı gazetecilikte de soru sormak,
belgelerde içerilen bilgiye ulaşmak kadar etkin, yararlı ve temel veri toplama yöntemidir.
Burada ne hakkında neyi, nerede, ne zaman ve nasıl soracağımız önemlidir. (Aslan, 2005; 3348)

4.1. Soru Neden Gerekli?
Afşar Timuçin’e göre soru, tartışmaya konu olan, içinde güçlükler barındıran, bir yanıt
gerektiren önermedir. Heideger ise soru sorarak bir yol açtığımızı belirtir. (Aslan, 2005, 15)

4.2. Hayatı Anlamlandırma
Soru sormak, hayatı anlama ve anlamlandırma çabası içinde değerlendirildiğinde,
gerçeği ortaya çıkarma yöntemlerinden birisi olarak düşünülmelidir. (Aslan, 2005; 15)

4.3. Gerçekler, Soruyla Belirginleşir
Soru, gazeteci için bilgiye ulaşmanın temel yöntemidir. Sıradan herhangi bir olayın
gösterilmesinden, en karmaşık ve gizlenmiş gerçeklerin açığa çıkarılmasına kadar her tür
haber, söyleşi ve röportaj metninin hazırlanmasında kullanılır. (Aslan, 2005; 15)

4.4. Gerçekler Gösterilmez, Sorular Onu Arar
Gazetecilikle soru sorarak, gerçeklere ilişkin haberi oluşturacak veriler ortaya çıkarılır.
Gerçeklik, bazen görünen ve gösterilmesi gerekendir; çoğu zaman da gizli kalmış, gizlenmiş,
görülemeyen veya gösterilmeyendir. Gerçekler, açığa çıkmak için sorulara ihtiyaç duyar.

4.5. Mülakat, Soru Sormaktır
Mülakat ya da başka bir deyişle söyleşi yapmak, soru sorup dinleyerek veri toplama
uygulamasıdır. Söyleşi yapan kişi, haber kaynağına soru sorarak ve dinleyerek not alır veya
ses-görüntü kaydı yapar. Başarılı bir mülakatta muhabirin, doğru soruları doğru bir biçimde
yöneltmesi gerekir. (Birsen, 2013; 77)

4.6. Soruyu Karşındakine Sormak
Muhabirin karşısına bir insanı alarak yüz yüze yaptığı söyleşilerde, telefonla ya da
internetle yapılan söyleşilere göre daha etkili sonuç alınabilir. Bu yöntemde muhabir, soruyu
kaynağa yönelttiği anda onun tepkisine tanıklık edebilir. Böylece gergin ya da rahat olduğu
anları gözlemleyebilir ve samimiyetini sınayabilir. (Birsen, 2013; 68).

4.7. Cevabın Ne Olduğu Kadar Nasıl Olduğu
Mülakatta verilen yanıt kadar konuğun yanıt verme biçimi de önemli sayılmaktadır.
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Kaynağın duruşu, ses tonu, yüz ifadesi, beden dili, mimikleri duygu ve düşüncelerine dair
önemli ipuçları vermektedir. (Birsen, 2013; 68).

4.8. Kanıtlama Çabası Olarak Soru
Araştırmacı gazetecilik, belge ve kaynak sorgulamasıyla kanıtlamaya dayalı bir alandır.
“Soruşturmaya, araştırmaya dayanan yazıda, bir “kanıtlama mantığı” vardır. Araştırmadaki
varsayım, elde edilen malzemeyle kanıtlanmalıdır. Böyle bir yazıda, soruşturma, araştırma
sonucu sağlanan bilgiler inandırıcı bir biçimde sıralanmalı ve sunulmalıdır.” (Girgin, 2007; 43)

4.9. Haberin Temel Soruları
Haberin temel ya da yapısal unsurları, bazen de haberin öğeleri olarak tanımlanan,
gazeteciliğin en temel kuralı, “5N1K” adı verilen formülden oluşur. Bu kuralı gazetecilik
eğitimi olsun olmasın tüm gazeteciler, hatta günümüzde gazeteci olmayanlar bile bilmektedir.
5N1K formülünün açılımı, haber kaynaklarına ve aktörlerine sorulacak olan aynı zamanda
haberi yazarken ve redakte ederken editörün haberin eksiklerini tamamlaması için kontrol
etmesine yarayan, gazeteciliğin kullandığı “ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl, kim”
şeklindeki temel sorulardan oluşur. Bu sorular, okuyucunun da bir haberi okurken merak ettiği
ve yanıtlarının eksikliğini hissettiği, olayla ilgili temel sorulardır. Bu soruların tümünün
yanıtlarının haberde yer almaması, okuyucuda olayla ilgili eksik bilgilenmişlik duygusu
yaratır. Bu soruları şöyle açıklayabiliriz:

4.9.1. Ne
Bu temel soru, olay haberinde “ne oldu?”, söylem haberinde “ne söyledi?” sorusu
halini almaktadır. “Habere konu olan durumu, olayı niteler. Eylem (olay) haberlerinde
(patlama, sel, yangın vb. “ne olduğunun” yanıtını arar. Konuşma ağırlıklı haberlerde ise
birbirine karşıt davranış ve tutum içindeki kişilerin ne dediğinin yanıtı aranır.” (Aslan, 2009;
70) Haber-olay ilişkisini kuran temel sorudur. Günlük konuşma dilinde de herkesin birbirine
sorarak haber almaya duydukları gereksinimi karşılayan “ne oldu”, “ne yaptı” ve “ne söyledi”
sorularının yanıtı, insanları rahatlatan ya da endişeye sürükleyen bir nitelik taşımaktadır.
İnsanlar, bu sorulara aldıkları yanıtlarla yaşamdaki ve toplumdaki durumlarını her haber
aracılığıyla yeniden değerlendirme gereksinimi duyarlar.

4.9.2. Nerede
Bu soru, olayın meydana geldiği, konuşmanın yapıldığı yeri ortaya çıkarır. (Aslan,
2009; 70) Haberin mekân bileşeniyle ilişkisini kuran soru olan “nerede oldu”, “nerede söyledi”
şeklindeki gazetecilikte haberin temel unsurlarından ya da başka bir söylenişle haberin yapısal
öğelerinden birini oluşturur. Haberde mutlaka belirtilmesi gerekir. Çünkü alımlayıcı olan
okuyucunun olayın geçtiği yeri öğrenmesini, dolayısıyla da kendi toplumsal, coğrafi, kültürel
konumuyla haberde anlatılan olay ya da söylem içeren mesajla ilgisini kurar. Nerede sorusu,
olay haberinde olayın nerede gerçekleştiğinin, söylem haberinde ise örneğin konferans,
sempozyum, basın toplantısının nerede düzenlendiğinin yanıtını vermektedir
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4.9.3. Ne Zaman
Eylem haberinde olayın ne zaman gerçekleştiği, söylem haberinde ise konferans ya da
basın toplantısının ne zaman yapıldığının yanıtıdır. Bu haber unsuru, haberin zaman
bileşeniyle ilişkilidir. Gerçekliğin okuyucunun algısında yeniden kurulabilmesi ve temsil
edilebilmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Olay ve söylem haberinde olayın saatinin
haberde verilmesi, haberin gerçeklikle bağlantısını kurmada okura yardımcı olur. Haberi
gazete için yazılmışsa dün, televizyon, radyo ve ajans için yazılmışsa bugün zaman zarfları
kullanılır. Gazete haberinde çok önemli bir ayrıntıyı oluşturmadığı sürece sözün saat kaçta
söylendiği belirtilmez. Ancak söylemin habere taşındığı konuşmanın gazete haberinde dün
yapıldığı belirtilir. Televizyon ve radyo haberinde ise olayın ve sözün saatinin vurgulanması
gerçeklikle yakınlık derecesini ölçmede ve anlamlandırmada önemli işlev görür.

4.9.4. Neden
Bu soruyla olaya ya da konuşmaya yol açan etmenler ortaya çıkarılmaktadır. Neden
böyle konuştu, neden oldu sorularının yanıtıyla bu etmenler habere yansıtılabilir.(Aslan, 2009;
70) Olay haberlerinde neden oldu sorusuyla örneğin trafik kazası, yangın, nükleer santral
patlaması/sızıntısı, sel baskını ise bunlara neden olan durumun (ihmal, dikkatsizlik, kasıt,
planlı eylem, teşebbüs, öfke gibi duygular) belirtilmesini sağlamaktadır. Söylem haberinde ise
konferans ya da basın toplantısının ne amaçla yapıldığının belirtilmesi işlevini görmektedir. .

4.9.5. Nasıl
Bu soru, habere konu oluşturan eylemin/olayın gerçekleşme biçimini betimlemeyi
sağlamaktadır. Gazeteciler (editör ve muhabirler) “nasıl oldu” sorusuyla bunu yaparlar.
Konuşmaya dayalı söylem haberlerinde (demeç haberleri) haber kaynağının ses tonu, jest ve
mimikleriyle nasıl konuştuğunu habere yansıtmaya yaramaktadır. (Aslan, 2009; 70) Bir
eylem/olay haberinde olayın nasıl gerçekleştiğini açıklar. Örneğin bir trafik kazasını anlatan
haberde kazanın karşı yönden gelen iki otomobilden birinin önce bariyere çarparak savrulması
ve hemen ardından diğer otomobile çarpması şeklinde gerçekleştiğini betimler.

4.9.6. Kim
Olayı etkileyen ve olaydan etkilenenleri tanımlayan yanıtı veren temel haber
unsurlarından biri olan sorudur. Aynı zamanda görgü tanıkları, ismini açıklayan yetkilileri ve
olayı değerlendirenlerin kimliğini açığa çıkarmaktadır. Yani aktörler ve haber kaynaklarını
öğrenmeyi sağlayan sorudur. Söylem haberinde ise mesajı veren, sözü söyleyen kişiyi
tanımlar. Haber metninin öznesidir ve diğer metin türlerinin aksine haber metninde (özellikle
de söylem haberinde) kim sorusunun yanıtı olan özne her cümlede yer alır.
Haber metninde özne, ad ve soyadıyla ilk cümlede, soyadıyla da devam eden
cümlelerin başında ve ortasında belirtilir. Cümlenin ortasında belirtilmesi demek, haber
metinlerinde sıklıkla kullanılan ancak sözcük sayısını arttırdığı için alımlamayı zorlaştıran
bileşik cümle yapılarında kullanılması anlamına gelir. Bileşik haber cümleleri, televizyon ve
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radyo için çok etkili olmamaktadır. Zira izler kitlenin haber cümlelerinin uzun olması
durumunda alımlaması zayıflamaktadır.
“Bu soru habere konu olan kaynağı ortaya çıkarmayı amaçlar. Kısaca olayın içinde yer
alanları (haberin kaynağını ya da habere konu olan kişileri, kurumları) kapsar. Kim sorusunun
yanıtı, konuşma ağırlıklı haberlerde mesajı ileten kişiyi içerir. Bu durumda mesajı veren
özneyi açığa kavuşturmak için kim dedi sorusunun yanıtı aranır. Eylem haberlerinde ise bu
soru olayın aktörlerini (olaydan etkilenen, olayı etkileyen, tanık, değerlendiren vb.)
öğrenmeye yönelik bir işlev görür. Eylemin niteliğine göre kim öldü, kim yaralandı vb.
Sorular yöneltilir. Kim sorusunun yanıtı, kimi durumda tüzel kişileri de kapsayabilir. Bu
durumda siyasi partiler, araştırma kuruluşları, vakıflar, dernekler, resmi kuruluşlar vb. Bu
kapsamda değerlendirilir.” (Aslan, 2009; 69)
Aslan, bu kuralı oluşturan geliştirilmiş yeni formül olan 6N2K’yı ortaya koymuştur.
Yeni formülde klasik 5N1K formülüne (Ne, Nerede, Ne zaman, Neden, Nasıl, Kim),
“Nereden” ve “Kime/Kimi” soruları eklenmiştir.

4.9.7. Nereden
Bu soru, haber kaynağını açıklar. Genellikle de birinci olarak anonim haber kaynağını
açığa çıkarmaktadır. Özellikle devlet memuru oldukları için kimliğini açıklayamayan haber
kaynakları yerine onların yetkililer, ilgililer şeklinde haberde anonim ifadelerle belirtilmesi
şeklinde uygulanır. İkinci olarak da nereden sorusunun yanıtı, haberde alıntı yapılan haber
ajansı, gazete, dergi, televizyon ve radyo istasyonu ile internet sitesinin adını açıklar. Bu
sorunun yanıtı genellikle haberin flaştan sonra gelen ikinci paragrafının ilk cümlesinde
belirtilir.
Haber kaynaklarına sorulacak olan nereden sorusu şöyle biçimlendirilir: “Eylem
haberlerinde eylemin başlangıç ve bitiş yerini öğrenmek için ‘nereden nereye gittiler, nereden
nereye gidiyorlardı?’ soruları yöneltilir.” (Aslan, 2009, 71, Aslan, 2003, 148-149)

4.9.8. Kime/Kimi
Kime/kimi sorusu ise olay haberinde nesneyi, bir diğer söylenişle olaydan etkileneni
ortaya çıkaran sorudur. Her olayın etkileyeni (örneğin trafik kazasında hatayı yapan ve kazaya
neden olan kişi) kim sorusuyla ortaya çıkarılırken, kimi, kime sorusuyla ise olaydan etkilenen
kişi (örneğin trafik kazasında hata yapanın otomobiliyle ölümüne neden olduğu karşıdan
karşıya geçen insan, hayvan) ortaya çıkarılır.
Bunun dışında kimi sorusuyla haber aktörlerinden hangisine yer verilmesi gerektiği de
ortaya çıkarılır. Haber aktörlerinden hangisinin daha önemli olduğunun belirlenmesinin,
onların eylem ve söylemdeki konumlarıyla ilintili olduğu unutulmamalıdır. (Aslan, 2004; 26)

4.10. Blöflü Soruyla Gerçeğe Ulaşmak
Gazetecinin sorusu, araştırmada kaynaktan öğrenmek istediği gerçeği bildiğini belirten
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içerik ve biçimde olmalıdır. Buna göre, gazeteci sorusunu, “Geçen ay New Orleans’a gittiniz
mi?” yerine, “Geçen ay New Orleans’a niçin gitmiştiniz?” şeklinde yöneltilirse mülakatla
(röportajla) sorgulanan haber kaynağından sonuç alıcı bir yanıt alabilir.

4.11. Doğru Sormak- Yanlış Sormak
Bu çerçevede baktığımızda “Geçen ay New Orleans’a gittiniz mi? sorusu yanlış
sorudur. “Geçen ay New Orleans’a niçin gitmiştiniz?” sorusu ise doğru sorudur.
İlk soru, kaynağa kısaca yalanlama fırsatı verirken, ikinci soruyla ise kaynağın bir
açıklama yapmasının yolu açılabilir. Hatta kaynak, sorun olacak geziyi yaptığının gazeteci
tarafından bilindiğini açık eden bu ikinci soruya kaçınılmaz olarak açıklama yapacaktır.

4.12. Çok Daha Zorlayan Soru
Bu sorunun çok daha hileli bir biçimi daha vardır. Buna göre gazeteci, can alıcı
saydığı noktayı, çok daha zedeleyici bir suçlamanın altına gizleyerek kaynağa sorar. “Geçen
ay New Orleans’a gittiğinizde hafta sonunu Sneaky Petrol Şirketi’nin yatında geçirdiğiniz
doğru mu?”
Soruyu böyle sorunca kaynak şaşırır. Ardından da yatla ilgili blöfle yöneltilen
zedeleyici suçlamayı inkâr etmeye çalıştığı açıklamalar yapar, kendisini suçlamadan aklamaya
çalışır ya da kabul etmek zorunda kalır. En kötü ihtimalle gazetecinin öğrenmek istediği New
Orleans’a gitmesiyle ilgili gerçeği bu sırada istemeden doğrulamış olur.

4.13. Blöflü Senaryoyla Sormak
Araştırmacı gazeteci kaynakla yaptığı mülakatın tamamı süresince daha ustalıklı soru
yöneltme tekniği olarak bir senaryo da oluşturabilir. Gazeteci Brit Hume, bu tekniği şöyle
açıklamaktadır:
“Hemen herkesin bildiği bir tekniktir. Sözün başında muhatabınıza, kendisi hakkında
size anlatılmış çok korkunç bir hikâyenin aslını öğrenmek istediğinizi söylersiniz.
Karşınızdaki söylenenin doğru olmadığını anlatabilme heyecanı içinde sık sık size birtakım
doğruları sıralayacaktır.” (Turhan. 1997; 21)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sorunun gazetecilikte neden gerekli olduğu, hayatı anlamlandırmada
soruların önemi, gerçekler in belirginleştirimesinde soru, gerçeklerin gizini soruların nasıl
aradığı,

mülakat,

soruyu karşındakine doğrudan sorma gereksinimi,

cevabın nasıl

verildiğinin soru kadar önemli olması, kanıtlama çabası olarak soru, haberin temel soruları,
blöflü soruyla gerçeğe ulaşmanın sırrı, doğru yöntem ve zamanlamayla sormanın önemi,
zorlayıcı ve blöf içeren kurgusal senaryoyla sormanın getirecekleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Gazeteci, ……….. saydığı noktayı, çok daha zedeleyici bir suçlamanın altına
gizleyerek kaynağa sorar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse ifade anlamlı
olur?
a) Haklı
b) Can alıcı
c) Ahlaki
d) Tutarlı
e) Kesin
2) Araştırmacı gazeteci, gerçeği ortaya çıkarmak için haber kaynağı ile
aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Soru yöneltme tekniği olarak senaryo oluşturur.
b) Kaynağı tehditle konuşturur.
c) Kaynağa gerçeği anlatması için para öder.
d) Kaynağına düşmanını açıklar.
e) Kaynağının telefonunu dinler
3) Mülakatta aşağıdakilerden hangisi görüşülen kaynak tarafından sorulara verilen
yanıt kadar önemlidir?
a) Kaynağın gözlük markası
b) Kaynağın eşinin kim olduğu
c) Kaynağın çocuklarının kimliği
d) Kaynağın ses tonu
e) Kaynağın gelir düzeyi
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4) Mülakatta kaynak tarafından soruya verilen yanıt kadar, ……….. de önemlidir?
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Soru yöneltme biçimi
b) Soru kökü
c) Sorunun sırası
d) Yanıt verme biçimi
e) Yanıtın uzunluğu
5) Araştırma gazeteciliğinde
önemlilerinden biri………tır.

gerçekleri

ortaya

çıkarma

araçlarından

en

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Basın bülteni
b) Basın toplantısı
c) Soru sormak
d) Araştırma seyahatleri
e) Panel konuşmaları
6) Araştırmacı gazetecinin soru sorması, aşağıdakilerden hangisi için çabalamaktır?
a) Hayatın olumlanması
b) Hayatın anlamlandırılması
c) Hayatın renklendirilmesi
d) Hayatın kökeninin bulunması
e) Hayatın gözlemlenmesi
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7) “Yaşadığımız hayatta siyasal ve toplumsal gerçeklik, çoğu zaman gösterilmeyen
ve görülemeyenden çok, herkesçe açıklıkla görülebilendir..”
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yanlış
b) Doğru
c) Kısmen doğru
d) Kısmen yanlış
e) Dururma göre değişebilir
8) Aşağıdakilerden hangisi haberin temel sorularından biridir?
a) Nasıl
b) Ne münasebetle
c) Hangi
d) Ne kadar
e) Kaça
9) Gazetecinin, bir olaydan etkileneni ortaya çıkarmayı amaçlayan sorusu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hangisi
b) Neresi
c) Kime
d) Kiminle
e) Onu mu
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10) Haber kaynaklarına yöneltilmesi gereken temel sorular, aşağıdakilerden hangisiyle
adlandırılır?
a) Haberin yapısal unsurları
b) Haber değerlendirme ölçütleri
c) Haber metninin öğeleri
d) Haberin nitelikleri
e) Haberin kurgusal unsurları

Cevaplar:
1.b
2.a
3.d
4.d
5.c
6.b
7.a
8.a
9.c
10.a
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5. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VE TEKNOLOJİK DEĞİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Araştırmacı Gazetecilik ve “İyi Hacker”
5.2. Gerçeğe Ulaşmada “Leaks” Olgusu
5.2.1. Wikileaks ve Geleneksel Medya
5.3. Suçla Mücadelede Araştırmacı Gazetecilik
5.4. İyimserler ve Kötümserler

71

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.İnternet yayınının, telefonun ve elektriğin kesildiği bir hafta boyunca yakın ve uzak
çevrenizden nasıl haber alırdınız?
2.İletişim teknolojisinin olmadığı bir çağda gazetecilik yapsaydınız hangi zorluklarla
karşılaşırdınız?
3.Sizce hacker’ın iyisi-kötüsü olur mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Araştırmacı gazetecinin hackerlarla
işbirliği

Gerçeklerin izinin teknolojiyle
nasıl sürüldüğünü öğrenmek

Örneklerle anlatım ve tartışma

Suçla mücadelede teknoloji ve
araştırmacı gazetecilik

Adli bilimler, ulaşım, haberleşme,
e-devlet v.b. alanlardaki teknoloji
kullanımının gazetecilikte nasıl
kullanıldığını öğrenmek.

Anlatım-Örnekleme-Tartışma
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Anahtar Kavramlar
Teknoloji, internet, hacker, sızdırma gazeteciliği, leaks, wikileaks.
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Giriş
Gelişen teknolojiler iletişimden ulaştırmaya, adli bilimlerden sağlık uygulamalarına
kadar her alana etkide bulunurken araştırmacı gazeteciliğin bu teknolojilerden yararlanması
kaçınılmazdır. Araştırma sürecinde yeni teknolojiler gazeteciliğe büyük bir hız, kolaylık ve
çözümleme yetkinliği kazandırmaktadır. İyi hackerların gazeteciye destek olması yoluyla da
kötü amaçlı kurum ve kişilerin bilgisayar veri tabanlarının analiziyle kamusal yarar adına
sızdırmalardan yararlanılmaktadır. Her alandaki izleme, takip ve kayıt sistemlerinin bilgisayar
ve benzeri teknolojilerden yararlanmaya başlaması ile gazetecinin iz sürmesi ve yapay zeka
uygulamalarıyla olay çözümlemesi farklı bir düzleme taşınmaktadır.
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5. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VE TEKNOLOJİK DEĞİŞİM
Günümüzde araştırmacı gazeteciliğin gelişen teknolojilerden etkilendiği bir gerçektir.
Sesli, görüntülü kayıtlar, internet hesapları, resmi belgelerin elektronik ortamlarda saklanması
ve yetkili birimlerce paylaşılması nedeniyle sızma ve sızdırma olanaklarının genişlemesi gibi
pek çok yenilik, günümüzde kamunun gerçeklerden haberdar edilmesi anlamında gazetecilik
için önemli fırsatlar yaratmıştır.
Günümüzde araştırmacı gazeteciliğin, teknolojik olanakları kullanarak geçmişin yazılı
belgeleriyle sınırlı olmayan yepyeni bir dünyanın sunduğu alanlarda manevra yapabildiği bir
gerçektir.
Gazeteciler, günümüzde güvenlik kameraları, gizli çekimler, ses kayıtları, elektronik
kapı kayıtları, parmak, el ve retina izi kaydeden sistemler, DNA analiz sonuçları, bilgisayar
tabanlı hesap takibi kayıtları ve analizleri, biyoloji, mühendislikler, sivil ve askeri havacılık
teknolojileri, denizcilik teknolojileri, e-devlet, hastane, tapu, imar kurumlarındaki elektronik
kayıtlar, ulaşım teknolojileri, raylı sistemler, trafik kayıtları gibi modern yaşamın parçası
haline gelen elektronik verilerden yararlanabilmektedir.

5.1. Araştırmacı Gazetecilik ve “İyi Hacker”
Günümüzün araştırmacı gazetecilerinin artık toplum yararına çalışan hackerlarla
işbirliği yapması ve kamunun demokrasinin şeffaflığı adına gerçeklere onlar aracılığıyla daha
kısa sürede ulaşması söz konusu olmaktadır.
Araştırmacı gazeteciliğin günümüz medyasının girdiği dönüşüm sürecinde magazine
karşı mevzi kaybediyor gibi göründüğü belirtilirken, bu alanın yakın gelecekte ana akım
medyanın can simidi haline gelebileceğinin altı çizilmektedir: “Veri gazeteciliği” ve “haberoyunlar” gibi yeni kavramların gitgide yaygınlaşmasının, “iyi hacker”ların yardımına ihtiyaç
duyan araştırmacı gazetecilerin sayısını arttırmaya başladığı görülüyor. (Kızılkaya, 2012)

5.2. Gerçeğe Ulaşmada “Leaks” Olgusu
Araştırmacı gazeteciliğin özellikle veri toplama ve toplanan verilerin analiz
edilmesinde kullanmaya başladığı yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya ve “LEAKS” web
siteleri, özellikle de en çok ses getireni olan Wikileaks gibi fenomenlerle kamunun kendisiyle
ilgi olan kamusal sorunları öğrenebilmesinde adeta çığır açmıştır.
Bu alanın özellikle ulusal ve uluslararası usulsüzlük, yolsuzluk, ikiyüzlülük, yalancılık,
baskı, zulüm, hukuk ve insan hakları ihlali yapan yetkililer ve güç sahiplerinin korkulu rüyası
haline gelmesi, teknolojinin kazandırdığı ivmeyle artık çok hızlanmıştır. Tüm bu gerçeğe
ulaşma olanaklarının tehdidi altına giren “kötü adamların” ise, ifşa edilen gerçeklere ilişkin
belgelerin amaçlı ve haksız suçlamalara dayalı bir kurgu ürünü olduğu savunmasını yapmaları
söz konusu olmaktadır.
Gelişme sürecindeki demokrasilerde araştırmacı gazeteciliğin işlevsel önemi ve bu tür
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gazeteciliğe duyulan gereksinim, günümüzün küreselleşen dünyasında daha da artmaktadır.
Ana akım medyanın farklı sektördeki şirketlerle bütünleşmesiyle oluşan tekelleşme, siyasal ve
ekonomik muktedirlerin gerçekleri gizlemesine gözcü/denetçi görevine aykırı şekilde katkıda
bulunmaya başladığını göstermektedir.
Ana akım geleneksel medyanın, tekelleşmesinden kaynaklanan ticarileşme ve bunun
yarattığı gerçeklerin kamuya açıklanmasındaki engelleri aşmada sosyal medya ve leaks türü
internet haber ortamlarının yaktığı umut ışığı, güç sahibi ulusal ve uluslararası yetki
sahiplerinin, toplumlarına hesap verme zorunluluğunu, eski etkin basında olduğu gibi
kaçınılmaz hale getirmektedir.

5.2.1. Wikileaks ve Geleneksel Medya
Son zamanlarda Wikileaks fikrinin, gazeteciliği yok etmeye mi başladığı, bunun yeni
bir gazetecilik türü mü olduğu ya da gazeteciliği dönüştürüp dönüştüremeyeceği gibi soruları
akla getirdiği vurgulanıyor. Bu bağlamda gazetecilikteki dönüşümün eski geleneksel medya
ile yeni alternatif internet medyası arasında bir yüzleşmeye dönüşeceği gibi düşünceler de
yaygınlaşıyor.
Bir bakış açısına göre, internet sitesi üzerinden dünyanın önemli politik ve ekonomik
güç odaklarının gizlenen karar ve uygulamalarını insanlığa açıklayan Wikileaks ile farklı
medya kuruluşları arasında bir savaş olmadığı vurgulanmaktadır. Buna göre
Wikileaks,”Aslında geleneksel araştırmacı gazeteciliği yeniden harekete geçirmiş gibi
görünüyor. Wikileaks modeli, ancak geleneksel medya kuruluşlarıyla var olabilir ve
geleneksel medya kuruluşları da Wikileaks gibi bir oluşuma amansızca ihtiyaç duyuyorlar.”
(Müllerleile, 2011: 144)
Sızdırma gazeteciliği anlamında leak eki kullanan internet medyasının WikiLeaks ile
tanınmış olan ancak birçok leak uzantılı web sitesinin araştırmacı gazetecilik yaptığını
vurgulamak gerekmektedir. Bu leak siteleri, ana akım medyadaki araştırmacı gazetecilere
kaynak ya da en azından ilham vermektedir. Bunlar arasında şu web sitelerinden söz edilebilir:
1. WikiLeaks: http://wikileaks.com/
2. Brussels Leaks: http://brusselsleaks.com/
3. Trade Leaks: http://www.tradeleaks.com/
4. Balkan Leaks: https://www.balkanleaks.eu/
5. Green Leaks: http://greenleaks.com/
6. WikiSpooks: https://wikispooks.com
7. Local Leaks: https://localeaks.com/
8. Tunus: https://tunileaks.appspot.com/
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9. Rusya: http://ruleaks.net
10. Kanarya Adaları: http://www.kanarileaks.org/
11. Endonezya: http://www.indoleaks.org/
12. Fransa: http://www.indoleaks.org/
13. OpenLeaks: http://openleaks.org/
14. Cryptome: http://cryptome.org/
15. Netas: http://netasleaks.com/
16. Bilgi Üniversitesi: http://bilgileaks.tumblr.com/

(Binark ve Fidaner, 2013, 160)

5.3. Suçla Mücadelede Araştırmacı Gazetecilik
“Bulgaristan’dan Sırbistan’a, Romanya’dan Arnavutluk’a tüm bu ülkelerde, yolsuzluk
ve kaçakçılık gibi faaliyetlerin yoğunluğuna karşın resmi kurumların bu suçlarla
mücadeledeki yetersizliği, araştırmacı gazeteciliğin toplum için önemini daha da artırıyor.”
(Kızılkaya, 2012)
Üstelik bu ülkelerden bazılarının, demokrasi standartlarının yüksekliği ve şeffaflık gibi
kriterlere sahip olma koşuluyla uzun prosedür ve takipler sonucu kabul edildikleri Avrupa
Birliği’ne üye olmalarıyla dikkat çekmektedir.
“Belki de bu yüzden bugünlerde dünyada dağıtılan araştırmacı gazetecilik ödülleri sık
sık Güneydoğu Avrupa’ya gidiyor. Akla gelen ilk örnekler:
Kısıtlı bütçesine rağmen kendisini tamamen araştırmacı gazeteciliğe adamış olan ve
Moldova’da gerçek bir değişim yaratan Ziarul de Garda gazetesi…
Bölgedeki silah kaçakçılığı ağını ortaya çıkaran Slovenyalı serbest muhabir Blaz
Zgaga…
Tüm tehditlere rağmen sarfettiği çabalarla, organize suç ve yolsuzlukla mücadelede
ülkesine yetkililerden katbekat faydalı olan Romanyalı gazeteci Paul Cristian Radu…
Bu gazetecilerden Radu’ya göre, günümüzün küreselleşen dünyasında her şey gibi suç
ve yolsuzluklar da küreselleşmektedir.” (Kızılkaya, 2012)

5.4. İyimserler ve Kötümserler
Yeni iletişim teknolojilerinin araştırmacı gazeteciliğe etkisi konusunda iyimser ve
kötümser olmak üzere iki tür görüş bulunmaktadır. İyimser görüşe göre, bu yeni düzende güç
odaklarının oynamak istedikleri oyunlar, şirket sahiplerinin halkı nasıl istismar ettiklerini
gizlemeleri, despotların yaptıkları mezalimi saklamaları artık eskisinden daha zorlaşmaktadır.
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Artık bir şeyler bilen her yurttaş, araştırmacı gazeteci için kolay ulaşılabilir bir kaynaktır.
Kötümser görüşü savunanlar ise teknolojik gelişimin, ana akım medyanın tekelleşme
ve ticarileşme yöneliminden araştırmacı-soruşturmacı gazeteciliğin de olumsuz etkilendiğine
inanmaktadır. Onlara göre, bu gazeteciliğin ana akım medyadan gitgide tasfiye edilmesine
paralel olarak bu alandaki açığı doldurmak isteyen küçük medya işletmeleri de reklamverenin
ve dağıtım, basım işletmelerini de kontrol eden büyük medyanın etkisine girmek zorunda
kalmaktadır.
Ayrıca ana akım büyük medyanın algı mühendisleri, avukatları, siyasetçileri,
uzmanları ve içinde gizledikleri adamlarıyla yolsuzlukların devasa sistemli yapısını oluşturan
kötülük şebekesiyle sesi az çıkabilen idealist gazetecilik çabalarını sonuçsuz
bırakabilmektedir. Ancak kötümserler, sosyal medya ile ana akımın uyuşturduğu kitlelerin
itiraz etmeye ve soru sormaya yöneltilerek araştırmacı gazeteciliği talep eder hale
getirilmesini önermektedirler. (Şahin, 2012; 181-184)
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Uygulamalar

80

Uygulama Soruları

81

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Araştırmacı gazeteciliğin teknolojik gelişmelerden nasıl etkilendiği, teknolojinin haber
sızdırmada kaynaklar ve gazeteciler için ne gibi avantaj ve dezavantajlar getirdiği, sızdırma
gazeteciliği ve wikileaks örneği, teknolojik iz sürme gibi konular öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi araştırmacı gazeteciliğin yeni teknolojilerle ilişkisine
ilişkindir?
a) Yazılı banka kayıtları
b) Yazılı hastane kayıtları
c) Tapu belgeleri
d) Arşiv belgeleri
e) Sosyal medya mesajları
2) Günümüzde kamunun gerçeklerden haberdar edilmesi için aşağıdakilerden hangisi
gazetecilik için veriye ulaşma araçlarından biri haline gelmiştir?
a) Tapu belgesi
b) Kasa defteri
c) Tanıkla röportaj
d) Leaks siteleri
e) Banka makbuzları
3) “Günümüzde araştırmacı gazeteciler, kamusal gerçeklere ulaşabilmek için
………la işbirliği de yapmaktadırlar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Polis
b) Savcı
c) Bakan
d) Bürokrat
e) Hacker
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4) “Araştırmacı gazetecilik, ana akım medyanın tekelleşme ve ticarileşme sürecinde
içine girdiği magazinelleşme olgusunu aşmak için kurtarıcı olarak görülmektedir.”
Yukarıdaki cümlede ifade edilen önerme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Doğru
b) Yanlış
c) Kısmen doğru
d) Kısmen yanlış
e) Belki
5) “Araştırma gazeteciliğin yeni iletişim teknolojilerinden yararlanmasıyla kötü
niyetli güç sahiplerinin uygulamalarını gizlemeleri eskisinden daha fazla güçleşrmektedir.”
Bu cümlede belirtilen görüş içn aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İkircikli
b) Çelişkili
c) Kötümser
d) İyimser
e) Radikal
6) ”Araştırma gazeteciliği, veri toplamada kullandığı sosyal medya ve leaks
sitelerinin yaygınlaştığı günümüzde güç sahiplerinin toplumlarına hesap verme zorunluluğunu
arttımıştır.”
Bu ifade ile araştırmacı gazeteciliğin hangi görevi belirtilmektedir?
a) Kamusal görev
b) Devlet görevi
c) Politik görev
d) İdari görev
e) Bürokratik görev
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7) “Yeni teknolojilerle oluşan sosyal medya ve leaks türü internet siteleri, araştırmacı
gazeteciliğin geleceği açısından ………..”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi
durumunda bu önerme doğru olur?
a) Kuşkuları beraberinde getirir.
b) Olumsuz sonuçlar doğurur.
c) Hayal kırıklığı yaratır.
d) Amaca uygun sonuçlar doğurmaz.
e) Amaca uygun sonuçlar doğurur.
8) “Teknolojik değişimin gazeteciliğe etkileri konusunda ………. görüşü savunanlar,
sosyal medya ile ana akım medyanın uyuşturduğu kitlelerin itiraz etmeye ve soru sormaya
yöneltilebileceğini savunmaktadır.”
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluk aşağıdakilerden hangisiyle
doldurulmalıdır?
a) İyimser
b) Kötümser
c) Kuşkucu
d) Teslimiyetçi
e) Ödünsüz
9) Son yıllarda araştırmacı gazeteciliğin ödüle değer bulunan örneklerinin
Güneydoğu Avrupa ülkelerinden çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bu ülkelerde demokrasinin gelişmiş olması
b) Bu ülkelerde ekonominin kurlarına uygun işlemesi.
c) Bu ülkelerde yolsuzluk ve kaçakçılığın yaygınlaşması.
d) Bu ülkelerde cinayetlerin artış göstermesi.
e) Bu ülkelerde siyasal çatışma düzeyinin yüksek olması.
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10) “………….., yeni teknolojiyi kullanarak dünyanın önemli politik ve ekonomik
güç odaklarının gizlenen karar ve uygulamalarını insanlığa açıklayan araştırmacı gazetecilik
medyasıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Brussels Leaks: http://brusselsleaks.com/
b) Trade Leaks: http://www.tradeleaks.com/
c) WikiLeaks: http://wikileaks.com/
d) Green Leaks: http://greenleaks.com/
e) Balkan Leaks: https://www.balkanleaks.eu/

Cevaplar:
1.a
2.d
3.e
4.a
5.d
6.a
7.e
8.a
9.c
10.c
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6. HABER KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. Gerçeklerin Dayanağı Kaynak
6.2. Haberin Dayanağı Kaynak
6.3. Kaynakla İstihbarat
6.4. Haber Çatışmalı Kaynaktadır
6.5. Masabaşı Haberciliği ve Araştırmacı Gazetecilik
6.6. Kaynakların Bağımlılık Yaratması

88

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Okuduğunuz haberde yer alan bilgiler kimden elde edilir?
2. Haberleri toplayan ve yazan aynı kişi midir?
3.Haberde sözleri yer alan kişiler kimdir?
4.Haber için konuşanlar ve belge verenlere bu yetkiyi kim verir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gerçeklere ilişkin bilginin
kaynakları

Haberi oluşturan verinin güvenilir
olma ve kaynaklara dayandırlması
gerektiğini fark etmek

Anlatım-Örnekleme-Tıartşma

Kaynaklarla istihbarat, çatışmalı
kaynaklar, belli kaynaklara
bağımlılık

Kaynaklar üzerinden istihbaratın
nasıl yapılacağı, çatışmalı
kaynaklardan haber sızdırmak ve
kaynak sorgulamasının bağımlılık
ve manüpilasyon açısından
önemini fark etmek

Anlatım-Örnekleme-Tartışma
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Anahtar Kavramlar
Haber kaynağı, istihbarat, çatışmalı kaynak, gerçek, doğru, sızdırma, güvenilirlik,
kaynak sorgulama
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Giriş
Gerçeklerin dayandırıldığı araştırmacı gazeteciliğin haber kaynakları, çoğu zaman
rutin gazeteciliğin yararlandığı haber kaynaklarından farklıdır. Araştırmacı gazeteciliğin
kaynakları, kamuoyunun fazla tanımadığı, kritik görevlerde olan ve organizasynları
yönetenlerin saklamak istediği bilgilere sahip kişilerdir. Bu nedenle söz konusu haber
kaynakları kimliklerinin gazeteci dışındakilerce bilinmesini ve haberde isimlerinin geçmesini
istemezler. Bunlar sızdırıcı muhbir kaynak olarak işlev görürler. Araştırmacı gazetecinin
kaynaklarına güvenmesi kadar kaynakların da gazeteciye güvenmesi koşuluyla veri, bilgi ve
belge alışverişi gerçekleşebilir. Kaynak güvenilirliğini sorgulamak, gazetecinin en çok önem
verdiği konulardan birirni oluşturur. Gazeteciliğin günlük pratiklerinde masabaşına kayışın
gözlendiği günümüzde bunda etkisi olan teknoloji kullanımının kaynaklarla geleneksel
ilişkileri değiştirmesi de bir tartışma alanı açmaktadır.
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6. HABER KAYNAKLARI
Gazetecilikte haber kaynaklarına ilişkin önemli bir kural vardır. Haberi kim
yaratırsa, en en iyi o kontrol eder. Burada haberi yaratanlar, haber kaynaklarıdır. Haber,
zaman zaman dedikodulardan yola çıkılarak araştırılmaya başlanmasına karşın kesinlikle
dedikodu değildir. Gazetecilikte dedikodularla yayılmaya başlayan ham bilgilerin
gerçekliği, haberin kaynaklarından ve belgelerinden soruşturularak doğrulatılır.
Doğrulatmanın yanısıra haber unsurları, haber nitelikleri, haber değeri ve etik kuralların
süzgecinden geçirilen bu bilgiler, ancak tüm bu aşamaları geçirdikten sonra haber metnine
dönüştürülür. Kaynaklara dayandırılmayan, yalnızca gazetecinin tanıklığına dayanan haber,
tamamlanmamış sayılır. (Ay, 2011; 19)

6.1. Gerçeklerin Dayanağı Kaynak
“Haber kaynakları, çoğunlukla haberi oluşturan gerçeklere dayalı verileri açıklayan
ya da belgeleri veren kişi ve kurumlardır. Bu kaynaklar, toplum içinde yaşayan sıradan
insanlardan, tanınmış ve güç/yetki sahibi olanlara kadar haberin konu edindiği olaya göre
çeşitlilik gösterebilmektedir. Haber kaynağı belli olmayan bir haber, evrensel ve geleneksel
gazetecilik standartlarına göre güvenilirliği kuşkulu bir haberdir. Hatta haber olup olmadığı
bile tartışmalı hale gelir. Gazetecilerin haber yaparken mutlaka kaynaklara dayanması
gerekir.” (Ay, 2011; 24)

6.2. Haberin Dayanağı Kaynak
Haber kaynakları, haberin konusunu oluşturan olaylar, kişiler ya da durumlar
hakkında bilgi alınan kişi ya da kuruluşlardır. Haber kaynakları aynı zamanda görüntü ve ses
kayıtları, yazılı resmi ve resmi olmayan belgelerdir. Ayrıca haberin konusuyla ilgili kitap,
dergi, rapor, tez vb. bütün materyaller de er kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Haber
kaynakları, medya gündeminin belirlenmesinde etkilidir. Gazeteci, haberini kaynaktan
aldığı bilgiler çerçevesinde ve o bilgilere dayanarak oluşturur. Haberin temel niteliklerinden
birisi de kaynağa dayalı yazılmasıdır.
Gazetecilikte kaynakların birbirinin verdiği bilgileri doğrulamasıyla haber yazılması
temel kurallardan biridir. Gazeteci, bu bilgilerin doğru olup olmadığını, birbirinden bağımsız
başka kaynaklardan aldığı bilgilerle karşılaştırmaktadır. Bu şekilde sorgulanarak ve
karşılaştırılarak doğrulama filtresinden geçen bilgiler, haberde kullanılacak sağlam
verileri oluşturur. Oluşturulan haberlerde kaynağın belirtilmesi, hem bilginin kimden,
nereden alındığını gösterir; hem de haberin güvenilirliğini sağlar. (Birsen, H., 2013; 10)

6.3. Kaynakla İstihbarat
Haberin toplanıp, doğrulatıldığı bu istihbarat sürecinde kaynakların güvenilirliği de
test edilmiş olur.
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Haber yapmanın öncelikli aşaması olan istihbarat, haber için gereken verilere
ulaşmanın temel yoludur (Aslan, 2009, 26).
“İstihbarat, haber için veri toplama ve doğrulatma sürecini anlatmaktadır.
Muhabirin, özel olarak bir olay için olay yerinde istihbarat yapmasının (veri
toplaması/haber toplaması) yanı sıra hızla akıp giden zaman içinde o anda olayla ilgili
başka yerlerdeki haber kaynaklarına ulaşması mümkün olmayabilir. Bu durumda editörler,
muhabirlerle sürekli iletişim halinde olduklarından olay yerinden an be an aldıkları veriler
doğrultusunda hızlı bir telefon trafiği yaparak muhabirin verdiği bilgileri diğer haber
kaynaklarından doğrulatır ve yeni bilgileri de kendi haber kaynaklarından muhabire destek
olması için toplayabilirler. Böylece editör ve muhabirin paralel ve çapraz istihbarat
yapması söz konusu olur. Paralel ve çapraz istihbarat süreci, haberin zamanında toplanarak
doğrulatılması ve yayın sürecine sokulması için çok gereklidir.” (Ay, 2011; 107)

6.4. Haber Çatışmalı Kaynaktadır
Etkili haberler resmi kaynakların açıklamalarının çeliştiği durumlarda, bir grupta,
hükümette, devlet kurumlarında, siyasi partide, parlamentoda, belediye meclisinde,
dernekte, şirketlerde, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında çatışmalı tarafların haber
kaynağı olarak verdiği bilgilerle ortaya çıkmaktadır. (Ay, 2011; 24)
Bir kurumsal yapı içinde, taraflar arasında kişisel düşmanlık, statü ya da parasal
rekabet ve çekememezlik, taraflardan birinin zalimliği, bir tarafın mağduriyeti gibi durumlar
hep yaşanır. Gazeteci bu durumları, kamu yararına olan gerçeklerin ortaya çıkarılması
amacıyla en iyi şekilde değerlendirir. Böylesi durumlar, gazeteciler için gerçeğin ortaya
çıkarılmasında önemli fırsatlardır.

6.5. Masabaşı Haberciliği ve Araştırmacı Gazetecilik
Bu gibi kamuda tüzel kişilikler ve özel kişilerin ürettiği yazılı, basılı, sözlü,
görüntülü ve elektronik verilere dayalı bir veya birkaç unsuru bir arada veren bilgi
kaynakları ve belgeler haber kaynağıdır. Gazeteciler, bu kaynaklardan kanusal veri toplamak
için görevlendirilmiştir.
Bu bağlamda, son yıllarda masa başı haberciliği adı verilen sorunlu bir olgu, yeni
teknolojiyle yaygınlaşmaya başlamıştır. Artık muhabirler sayısı azımsanamayacak pek çok
olay ve görüşe ulaşmak için kaynaklara ve olay yerine gitmeden, telefonla ve emaille ya da
internet siteleri, sosyal medya gibi internet ortamlarında haber kaynaklarından bilgi almaya
başlamışlardır. Bu kapsamda köşe yazarları muhabirlerin işine adeta el koyarak, haber
kaynaklarıyla doğrudan görüşmeler (mülakat) yapmaya başlamışlardır. Çünkü güç odakları
ve iktidar sahipleri ile söylem seçkinleri, muhabirler yerine daha etkili ve ünlü köşe
yazarlarıyla iletişim kurmayı tercih etmeye başlamıştır.(Birsen, H., 2013; 10-11)
Ancak günlük haberlerin peşindeki gazeteciliğin bu yeni yönelimi, araştırmacı
gazeteciliğin yetineceği bir yöntem olamaz. Araştırmacı gazetecilik yeni teknolojileri, kişi

94

ve kurum
yetkilileriyle geçmişte olduğu gibi derinlemesine görüşmeksizin
kullanamayacağını iyi bilmektedir. Teknolojinin sunduğu görsel-işitsel dijital ve sanal
materyaller, geçmişteki ıslak imzalı kâğıt yazılı belgelerin de tek başına yeterli olmaması
gibi araştırmacı gazetecilik için yine yeterli olamamaktadır.

6.6. Kaynakların Bağımlılık Yaratması
Haber kaynakları gerçekte sınırlı ve akredite niteliklidir. Kaynakların ba tekelci
yapısı, gazetecinin “haber kaynağı” olarak kabul ettiği ilişkilerine bağımlı hale gelmesine
de neden olabilmektedir. Haber kaynakları, kendi çıkarları doğrultusunda kamusal bilgiyi
saklamak, eksik ya da yanlış bilgi vermek gibi dezenformasyon çabalarına
girişebilmektedir. Gazeteci bu gibi tehlikeli tuzaklardan, geniş bilgi dağarcığı, uzmanlığı,
deneyimi, dikkati ve kuşkuculuğuyla kurtulabilir. (Birsen, H., 2013; 11)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde haber kaynaklarının araştırmacı gazetecilik açısından önemi, kaynakların
kimliklerini gizleme özelliği ve sızdırıcı olarak haber kaynakları konusunda bilgiler
verilmiştir. Çatışmalı kurumsal kişiliklerin haber kaynağı olması ve kaynak sorgulaması,
istihbarat yapmak, belge ve haber kaynaklarının birlikte kullanılması, gazeteciliğin
masabaşına kayması gibi konular ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, gazetecilikte haber kaynaklarıyla ilgili önemli bir
kuralı anlatır?
a)

Gazeteci için herkes kaynaktır.

b)

Gazetecinin gördüğü, duyduğundan iyidir.

c)

Konuşan kafalar dedikodu üretir.

d)

Adamın köpeği ısırması haberdir.

e)

Haberi kim yaratırsa, en iyi o kontrol eder.

2)
”Gazetecilikte dedikodularla yayılmaya başlayan ham bilgilerin gerçekliği,
haberin ………… ve belgelerinden soruşturularak doğrulatılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilrse cümle doğru
bir yargıyı ifade eder?
a)

Resmi görevlilerden

b)

Editörden

c)

Gazetecilerden

d)

Kayıtlardan

e)

Kaynaklarından

3)
“Haber kaynakları, çoğunlukla haberi oluşturan …………..dayalı verileri
açıklayan ya da belgeleri veren kişi ve kurumlardır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Doğrulara

b)

Gerçeklere

c)

Söyleme

d)

Polemiğe

e)

Araştırmaya
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4)
Haber kaynakları gerçekte sınırlı ve akredite niteliklidir. Kaynakların ba
tekelci yapısı, gazetecinin “haber kaynağı” olarak kabul ettiği ilişkilerine ………….. hale
gelmesine de neden olabilmektedir.“
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?
a)

Aykırı

b)

Yakın

c)

Karşı

d)

Muhalif

e)

Bağımlı

5)

Aşağıdakilerden hangisi gazetecilikte istihbarat için söylenebilir?

a)

Haber verilerine ulaşma ve doğrulatma süreci

b)

Haberin niteliklerinin oluşturulması

c)

Haber değerinin belirlenmesi

d)

Haber metninin yazılması

e)

Redaksiyon

6)
doğrudur?

Masa başı habercilik ve araştırmacı gazetecilik için aşağıdakilerden hangisi

a)

Masabaşı habercilik, araştırmacı gazetecilik için yeterli değildir.

b)

Masabaşı habercilik, araştırmacı gazetecilik için yeterlidir.

c)

Araştırmacı gazetecilik, masabaşında çalışarak yapılabilir.

d)

Araştırmacı gazetecilik yeni teknolojilerle masabaşında uygulanabilir.

e)
Araştırmacı gazeteciliğin yalnızca telefon ve email trafiğiyle yapılması
mümkündür.
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7)
Kurumsal bir yapı ve toplumsal bir gruptan önemli ve etkili haberler, aşağıdaki
hangi durum varsa ortaya çıkabilir?
a)

Sempati

b)

İşbirliği

c)

Uzlaşma

d)

Çatışma

e)

Koordinasyon

8)
Bir kaynaktan alınan bilginin habere dönüştürülmesi için aşağıdakilerden
hangisi yapılmış olmalıdır?
a)

İlk kaynakla ilişkili başka bir kaynaktan doğrulatılması

b)

İlk kaynaktan bağımsız bir kaynaktan daha doğrulatılması

c)

İlk kaynağın ikinci kaynağın söylediğinden farklı bilgi vermesi

d)

Aynı dünya görüşüne sahip bir kaynaktan da görüş alınması

e)

Kaynakların benzer olaylarda benzer deneyimlere sahip olması

9)

Gazetecinin yazacağı haber için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Haber, gazetecinin olayla ilgili görüşüne dayandırılır.

b)

Haber, olayla ilgili haber kaynaklarının olayla ilgili ifadelerine dayandırılır.

c)

Haber, tesadüfi olarak seçilmiş kişilerin olayla ilgili görüşlerine dayandırılır.

d)

Haber, gazetecinin geçmişteki benzer olaylarla ilgili görüşlerine dayandırılır

e)

Haber, olayın yalnızca gazeteci tarafından tanıklığına dayandırılır.

10)

Haber için yapılan istihbaratta aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a)

Kaynakların ifadeleri

b)

Belge analizi

c)

Hesapların takibi

d)

Editörün olayla ilgili görüşleri

e)

Mahkeme kararları
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Cevaplar:

1.e
2.e
3.b
4e
5.a
6.a
7.d
8.b
9.b
10.d
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7. HABER KAYNAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1. Haber Kaynakları Kim ve Nerelerde
7.1.1. Haber Kaynaklarının Genel Sınıflandırması
7.2. Haber Kaynaklarının Özel Sınıflandırılması
7.2.1. Mesajdaki Konumu Açısından Haber Kaynakları
7.2.3. Niteliğine Göre Haber Kaynakları
7.2.4. Mesajın Üretildiği Yer Açısından Haber Kaynakları
7.2.5. Mesajın Üretilme Biçimi Açısından Kaynaklar
7.2.6. Uzmanlık Alanı Açısından Haber Kaynakları
7.2.7. Haberin Yapısı Bakımından Haber Kaynakları
7.2.8. Haberin Konusuna Göre Kaynaklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gazeteci olsanız haber verilerini nasıl bulursunuz?
2. Kimler gazetecilere bilgi verir?
3.Haber kaynaklarını neye göre sınıflandırabilirsiniz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Haber kaynaklarının
sınıflandırılması

Kaynakların işlev ve konumlarına,
yapılacak habere göre kategorize
edilip anlaşılması

Karşılaştırma-Anlatım-Örnekleme

Kaynakların mesajdaki konumu,
niteliği, mesajın çıkış yeri vb
açısından gruplara ayrılması

Kaynakların hangi haber
konusunda hangi türde
olabileceğini fark etmek

Anlatım-Örnekleme-Tartışma
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Anahtar Kavramlar
Tanıklık, haber kaynağı, gizli kaynak, maskeli kaynak, açık kaynak, birinci el ve ikinci
el kaynak
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Giriş
Araştırmacı gazetecilik için de, günlük rutin gazetecilik için de haber kaynaklarını
sınıflandırmak, ele alınan konuya göre hangilerinin işe yarar olduğunu belirlemek açısından
önem taşımaktadır. Günlük gazetecilik için genellikle politik, ekonomik ve sosyal alanın
kimliğini açıklamak isteyen egemenleri haber kaynaklarını oluştururken, araştırmacı
gazeteciliğin ise bazen egemenler arasından, bazen de onların yönetimi altında olanlar veya
sıradan görünen bilgi taşıyıcılarından oluşabilir. Ancak bunlar kimliklerinin açıkça
yazılmasını istemezlerç Zira işlerini, konumlarını ya da hayatlarını riske atmak istemezler.
Kaynakların insanlardan oluştuğu gibi basılı, görsel işitsel ve elektronik ortamlardan da haber
kaynağı olarak yararlanılması mümkündür.
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7. HABER KAYNAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
Gazetecilikte haberin belirli şekilde toplanması gerekmektedir. Zaten gazetecilikte asıl
önemli olan haberi toplamaktır. Yalnız, haber toplama sanıldığı kadar kolay değildir. Bu iş
yorucu olduğu ölçüde keyif de vermektedir. Bu açıdan haber kaynakları, gazetecilik yapan
medya için işlevsel bir zorunlulukla yapılmaktadır.
Tokgöz, gazetecinin nerede, ne zaman haber olabilecek enformasyon bulacağını, neyi
ve kimi göreceğini, topladığı verileri ne şekilde ayıklayıp değerlendireceğini bilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Gazetecinin aynı zamanda iyi bir gözlemci olarak izlediği olaylara
tanıklık ettiği de unutulmamalıdır.
Gazeteci, haberini yazarken tanıklıklarının yanı sıra mutlaka haber kaynaklarına da
gereksinim duymaktadır. Gazeteciye olaylarla ilgili bilgileri verenler, haber kaynaklarıdır.
Çünkü gazetecilerin olayların başlangıcından itibaren olay yerinde bulunması her zaman
mümkün olamaz. Örneğin bir kentte aynı saat içinde yüzlerce olay meydana gelmektedir. Bu
nedenle olayların haber kaynağı olan kişi ve kurumlara anlattırılması zorunlu hale gelir. (Ay,
2011; 24, Tokgöz, 2000; 189-190).
Burada hatırlatılması gereken bir noktaya da değinilmelidir. Haberler tüm
gazetecilerin aynı anda öğrenip bizzat ve/veya haber ajansları bültenlerinden izlediği olaylar
ve etkinlikleri anlatıyorsa rutin haber; yalnızca bir gazetecinin bir olay ya da durumu
diğerlerinden önce farkedip özel kaynaklarına dayandırarak hazırladığı habere ise özel haber
denilmektedir.
Haber kaynakları denildiğinde günümüzün yeni teknolojilerini de vurgulamalıyız.
“Uygarlığımızın bugün sahip olduğu ileri ve hızlı iletişim teknolojisi, interneti de tüm
kaynaklarda olduğundan daha fazla doğrulatılmaya muhtaç bir haber kaynağı haline
getirmiştir. Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal mecralar, kurum ve kişilerin kendi adına
açtıkları internet siteleri, email, chat adı verilen anlık mesajlaşma ortamları, bu yeni haber
kaynakları arasında sayılabilir. Kentlerin sokakları ile binaların içi ve dışını gözetleyen
kamera sistemlerinin görüntü ve ses kayıtları da etkili yeni haber kaynakları arasına
girmiştir.” (Ay, 2011; 24)
Günümüzde web siteleri ve webloglarda yayınlanan haberler de büyük medya
kuruluşları için bir kaynak oluşturmaktadır. 2004 baharında, ABD askerlerinin bayrağa
sarılmış tabutlarını Irak’ta bir uçağa yüklenirken gösteren dijital fotoğrafların bir yurttaş
tarafından çekilmesinden birkaç gün sonra önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu fotoğraflardan
biri Seattle Times’ın ön sayfasında yayınlanmıştır. Birkaç gün sonra da TheMemoryHole.org,
adlı internet sitesinde, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (Freedom of Information Act)
hükümleri sayesinde edinilen düzinelerce benzer fotoğraf ifşa edilmiştir. Daha sonra,
fotoğraflar tüm büyük gazetelerde yer alırken, ardından Irak’taki Ebu Gıreyb cezaevinden
taciz ve işkence fotoğrafları akmaya başlamıştır. (Uzun, 2006; 645)
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7.1. Haber Kaynakları Kim ve Nerelerde
Gazeteciler için haberi oluşturmak için gereken verileri edinecekleri haber
kaynaklarının kim olduğu ve bu kaynaklara nerede ve nasıl ulaşılacağını bilmek çok
önemlidir.
Basının başlıca haber kaynakları şunlardır:
• Cumhurbaşkanlığı
• Başbakanlık
• Parlamento
• Bakanlıklar
• Siyasi partiler
• Sendikalar
• Emniyet ve jandarma birimleri
• Adliyeler
• Eğitim kurumları
• Üniversiteler
• Hastaneler
• Ticari kuruluşlar
• Kurumlar
• Kamusal bilgi verebilen kişiler

7.1.1. Haber Kaynaklarının Genel Sınıflandırması
Muhabirler, haberi çalıştıkları medya kuruluşu için toplarlar. Fakat haber kaynaklarına
her zaman kolayca ulaşılamamaktadır. Bu güçlük, olayın doğasından ya da ilgililerin
tutumlarından kaynaklanır. Çoğu zaman zorluk içerisinde haber toplayan muhabirler, verilere
ulaşırken çeşitli kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Genelde, bu kaynakları ikiye ayırabiliriz.
Bunlar, birinci el ve ikinci el kaynaklardır.
Muhabirin bizzat olaya tanıklık ettiği, izlediği ya da olayın içinde yer alan kişilere
dayanarak yaptığı haberler, muhabirin kaynağa telefonla ulaştığı haberler, röportajlar birincil
haber kaynaklarını oluşturur.
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Haluk Birsen’e göre haber ajansları, basın bültenleri, açıklamalar, kamu ve özel sektör
kuruluşları, oda, dernek, vakıf ve kişilerden alınan belge ve bilgilerle oluşturulan haberlerin
kaynakları birinci el kaynaktır.
Muhabirler yeni haberler bildirirken birincil ve ikincil kaynakların her ikisini de
kullanırlar. Birincil kaynak, bir olayla doğrudan ilgili bir kişiyle yapılan röportaj ya da bu
konuyla ilgili özgün bir belge olabilir. Bir görgü tanığı olarak gazetecinin kendisi de birincil
kaynak sayılabilir.
Özgün bir belgeye dayanılarak yazılmış bir rapor ise ikincil kaynak sayılmaktadır.
İkincil kaynaklar, birincil kaynaklardan elde edilen bilgileri teyit etmede kullanılabilen en
yararlı yöntemdir. Gazeteci için haber aldığı kaynaklar ne kadar üst düzeydeyse, haber değeri
o kadar yüksek enformasyon sağlayabilir.
Gazeteciler, iki tür kaynağı da çeşitli şekillerde kullanırlar. Gazetecilikte gözlenebilir
olaylarda, olayı gözleyerek gerekli enformasyon toplanır. Genelde, bu gibi durumlarda
enformasyon yerinden yani birinci el kaynaklardan elde edilir. (Tokgöz, 2000; 180-193,
Birsen H., 2013;10-12)
Ayrıca medyadaki yayının türüne göre de haber kaynaklarının farklılıklar gösterdiği
görülmektedir. Örneğin sektör yayımcılığı yapan dergilerin haber kaynakları o sektörle ilgili
kişilerdir. Hizmet veya malı üreten kişiler, o ürünü kullanan kişiler gibi birinci el kaynaklar,
sektörle ilgili yayımlanmış eserler, sektörel kuruluşların basın bültenleri gibi ikinci el
kaynaklar, haber kaynağı olarak kullanılabilmektedir.

7.2. Haber Kaynaklarının Özel Sınıflandırılması
Haber kaynaklarının çeşitli açılardan sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu
sınıflandırmada kaynağın mesajdaki konumu, veriye tanıklık etme durumu, nitelikleri,
mesajın üretildiği yer ve üretilme biçimi, uzmanlık alanı ve haberin yapısı dikkate
alınmaktadır.

7.2.1. Mesajdaki Konumu Açısından Haber Kaynakları
• Açık kaynak
• Gizli maskeli kaynak
• Belirsiz kaynak

7.2.2. Bilgi/Veriye Tanıklık Açısından Haber Kaynakları
• Birinci el haber kaynakları
• İkinci el haber kaynakları
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7.2.3. Niteliğine Göre Haber Kaynakları
• Gerçek kişiler
• Sanal kişiler
• Kamu tüzel kişiler
• Özel tüzel kişiler

7.2.4. Mesajın Üretildiği Yer Açısından Haber Kaynakları
Haberi oluşturan mesajın üretildiği yer örneğin resmi bir kurum ise o kurumun
yetkilileri ana kaynakları oluşturur. Örneğin eğitimle ilgili bir karar alınmışsa, bu karar Milli
Eğitim Bakanlığı’nca üretilmiş bir mesajdır. Dolayısıyla bu bakanlığın bakan ve müsteşarı,
daire ve şube başkanları, bakanlıkta çalışan diğer memurlar gibi haber kaynakları söz
konusudur.

7.2.5. Mesajın Üretilme Biçimi Açısından Kaynaklar
• Yazılı kaynaklar
• Görsel kaynaklar
• Görsel-işitsel kaynaklar
• Elektronik kaynaklar

7.2.6. Uzmanlık Alanı Açısından Haber Kaynakları
Burada mesleki bilgi ve deneyim açısından ve her mesleki alanın alt uzmanlık alanlar
açısından bir sınıflandırma yapılabilir. Örneğin hukuk alanında uzman olan bir kaynağa
gereksinim duyulduğunda hukukun medeni hukuk, ceza hukuku, kamu hukuku, özel hukuk
gibi alt uzmanlık alanlarından haberin konusuna ve olayın niteliğine uygun olanı seçilir.

7.2.7. Haberin Yapısı Bakımından Haber Kaynakları
• Resmi kaynaklar
• Özel kaynaklar
• Haber ajansları

7.2.8. Haberin Konusuna Göre Kaynaklar
• Emniyet
• Adliye
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• Ekonomi,
• Finans
• Spor çevreleri”(Birsen, H., 2013 ;11-12)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gazetecilikte haber kaynaklarının kimler olduğu ve nerelerde bulunabileceği,
haber kaynaklarının genel sınıflandırmasının ne olduğu, haber kaynaklarının özel
sınıflandırılmasının nasıl olduğu öğrenilmiştir. Mesajdaki konumu açısından haber
kaynaklarından niteliğine göre haber kaynaklarına, mesajın üretildiği yer açısından haber
kaynaklarından mesajın üretilme biçimi açısından kaynaklara bir değerlendirme yapılmıştır.
Bölüm kapsamında uzmanlık alanı açısından haber kaynakları ile haberin yapısı bağlamında
haber kaynakları ele alınmış; buradan da haberin konusuna göre kaynakların nasıl
sınıflandırıldığı öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
gili

1) “Birincil haber kaynağı, bir olayla …………………………….ya da bu konuyla il
özgün bir belge olabilir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Doğrudan ilgili bir kişi
b) Doğrudan ilgili bir araştırma
c) Doğrudan ilgili bir bilgi
d) Doğrudan ilgili bir kaynak
e) Doğrudan ilgili bir neden
2) Haberi oluşturan mesajın üretildiği yer, gazeteciler için neden önemlidir?
a) Haberi yayınlamak için
b) Haberi seçmek için
c) Haber kaynağına ulaşmak için
d) Haberi yazmak için
e) Haberi redakte etmek için

3) Kişi başına milli gelirin son 10 yılda azaldığına ilişkin verilerin alınacağı kaynak a
şağıdakilerden hangi alandan seçilmelidir?
a) Politika
b) Eğitim
c) Adliye
d) Ekonomi
e) Toplum
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4) Birincil haber kaynağı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
a) Olaya tanıklık etmiş olmak
b) Olayı gerçekleşirken bizzat duymuş olmak
c) Olayı görmüş olmak
d) Olay sırasında müdahale etmiş olmak
e) Olayın anlatıldığı bir haberi okumuş olmak
5) Aşağıdakilerden hangisi, niteliğine göre haber kaynakları ayrımından biri değildir
?
a) Gerçek kişiler
b) Sanal kişiler
c) Kamu tüzel kişiler
d) Özel tüzel kişiler
e) Resmi kişiler

Cevaplar:
1.a
2.d
3.d
4.e
5.e
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8. ARAŞTIRMA HABERİN YAZIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Devam Haberinde Olayın Hatırlatılması
8.2. Haberin Hikâye Edilmesi
8.3. Yazarken Tarafsızlık Çabası
8.4. Anlamlı Anlatım
8.5. Haber Yazımında Dikkat Edilecek Noktalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Bir olayı tüm yönleriyle haber metni içinde anlatabilir miyiz?
2.Bir haberi yazarken çabalamaktan vazgeçemeyeceğiniz şey nedir?
3.Bir haberin anlatı yapısında anlamlılığı nasıl sağlayabiliriz?
4.Devam eden bir olayın ard arda yapılan haberinde hatırlatmaya gerek var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Haber yazımında dikkat edilecekler

Standartlara uygun haber yazımını
öğrenme

Anlatım-Tartışma-Haber analizi

Araştırma haberin devam
haberinde hatırlatma

Önemi açısından olayın
başlangıcına devam haberinde
okuru neden döndürmek
gerektiğini fark etmek

Anlatım-Tartışma-Örnekleme
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Anahtar Kavramlar
Devam haberi, Tarafsızlık, Zanlı, Sanık, Suçlu, Tutuklu, Hükümlü- Jonathan
Neumann- Bill Marimow
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Giriş
Araştırma haberinin yazımı ile rutin gazetecilik ürünü haberin yazımı arasında farklar
ve benzerlikler bulunmaktadır. Bunların karşılaştırmasının yapılması gazetecilik eğitiminde
önemlidir. Araştırma haberin yazımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği de ele alınması
gereken bir konudur. Haber yazımının tarihine kısa bir bakışın bu mesleğin öğretiminde bir
perspektif oluşturma açısından gerekli olmasının yanısıra fikri takip ve devam haberlerinde
anımsatmanın önemini fark ettirmek de alanda çalışacaklarda bu perspektifi derinleştirecektir.
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8. ARAŞTIRMA HABERİN YAZIMI
Gazeteciliğin bir gerçeği ortaya çıkarıp kitleye duyurmasının aracı olan haber metninin
yazımı, doğum sancısını andıran en heyecan verici zaman dilimini kapsar. Araştırma
haberinin haftalar, hatta aylar süren istihbarat sürecinin karmaşık bir yap-bozu tamamlamaya
benzeyen niteliği, gazetecinin haberi yazmasıyla resmin bütünüyle ortaya çıktığı andır.

8.1. Devam Haberinde Olayın Hatırlatılması
Araştırma haberlerinin yazımı, günlük ve özellikle ani gelişen olayların haberlerinin
yazımından genel olarak farklılık göstermemektedir. Ancak araştırma haberlerinin devam
eden, fikri takibe dayalı haberler olması, her devam haberinin flaşı ya da ikinci paragrafında
olayın özüne ve önemine ilişkin genel bir tanımlamayla okuyucuya anımsatılmasını zorunlu
kılmaktadır.
Bu zorunluluk, gazeteyi ara sıra satın alan ya da okuyan, televizyonu sürekli
izlemeyen, kısacası düzenli bir haber okuyucusu/izleyicisi olmayan insanlardan
kaynaklanmaktadır. Bu okuyucular/izleyiciler, örneğin iş yoğunluklarından zaman bulup
gazeteyi ilk eline aldıkları gün, örneğin üç gün önce ilk kez yayınlanarak ortaya çıkarılmış bir
yolsuzluk olayının genel tanımlamasını ve aktörlerini, haberde görmeyi bekler.
Bu özet bilgiyi haberde bulamaması, okurun haberi izlemekten vazgeçmesine neden
olabilir. Bu durum da gazetenin bu önem verdiği araştırma haberini hedef kitlenin bir
bölümüne ulaştıramamasına neden olur. Öyle ki bunun gibi ilk haberi kaçıran okur sayısının
hiç de az olmadığı düşünüldüğünde kamuyu oluşturan yurttaşlar topluluğunun bir bölümünün
gerçeklerin bilgisine ulaşabilmesi önünde bir engel oluşur.

8.2. Haberin Hikâye Edilmesi
Gazeteciliğin doğru adlandırma mesleği olması nedeniyle gazetecilerin de haber
yazdıkları dili ustalıkla kullanabilmesi gerekmektedir. Gazeteciler, dilin yazım ve konuşma
kurallarına, dilbilgisine ve hatta dilbilimine ilişkin bilgi sahibi olmalıdır. (Ay, 2011; 97)
İngilizce’de “news story” adı verilen haber metni, okuyucuyu olayın içine çeken ve
ilgisini canlı tutan bir anlatım biçimine sahiptir. “Çünkü haber, yan yana gelmiş bu iki
kelimenin de ilan ettiği gibi bir olayın ya da durumun hikâye edilmesi. Haberci ise hikâye
eden kişi.” (Şahin, 2012;85)
Haberin basamaklı bir yapısı olduğu anımsandığında bunun başlık, spot, flaş, ara
başlık, gövde şeklinde sıralanabilecek anlam basamaklarının yapılandırılması şeklinde
gerçekleştirildiğine dikkat çekilmektedir. (Ay, 2011;19)
Haberin standart bir dili bulunmaktadır. Araştırmacı gazeteciliğin derinlemesine
soruşturmalarla ve yoğun bir zaman harcanarak oluşturduğu haberlerin, gazeteciliğin temel
kuralları gereği etkili ve anlaşılır bir yazıma gereksinimi vardır. Hedef kitleyi oluşturan
okuyucunun, haberin içine girerek ilgiyle okuyabilmesi için bu zorunludur. “Anlamlılık da bu
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çerçevede gerçekleşmektedir. Anlamlılık için haber metninin açık, yalın ve anlaşılır olması
gerekmektedir.” (Aslan, 2009; 82)
Haluk Şahin’e göre, günümüzden 2500 yıl önce Odysseia ve İlyada adlı destanları
yazan büyük ozan Homeros’un yaşadığı çağdan 400 yıl öncesini anlatmasına karşın, adeta
5N1K kuralını uygulayarak Truva Savaşı’nı etkileyici anlatımı, onun gazeteciler için ilham
kaynağı olmasına neden olmuştur. “Hele İlyada’da savaşa ara verildiğinde yapılan spor
yarışması bölümü vardır ki, büyük ozanı dünyanın ilk spor muhabiri yapar. Yarışmaları
ayrıntılara girerek anlatır. Ama ne anlatış! Yazılışından 2500 yıl sonra tüylerimiz ürpererek
okuruz.” (Şahin, 2012;86)
Binlerce yıl önce yaşamış tarihçi Heredot da etkili anlatımıyla gazeteciliğin çok eski
ilham kaynaklarından biri sayılmaktadır. “Herodot, kaleme aldığı gezi yazılarıyla, döneminin
insanlarını, günümüze taşıyan ilk kişi olmuştur. ‘Tarih Bilimi’nin Babası’ sayılan Herodot,
kimi gazeteciler tarafından “ilk röportaj yazarı” olarak da kabul edilmektedir.” (Girgin, 2007;
5)
Araştırmacı gazeteciler, uzmanlaşmış ve deneyim sahibi muhbirlerdir. “Gazetenin
kadrosunda çalışan muhabirler ise uzmanlık alanlarına göre iyi haber yazabilirler. Muhabirler,
gazetenin yayın politikasına ve kimliğine uygun bir haber tekniğiyle haberlerini yazmaktan
çok görevleri gereği haberlerinin anlattığı gerçekliği eksiksiz ve yanlışsız olarak aktarmayı
daha çok önemserler.”(Ay, 2011; 109)
Haluk Şahin’e göre ise araştırmacı (soruşturmacı) gazetecinin, yoğun emek verdiği
haberinin beklediği etkiyi yaratabilmesi için hedef kitlesini ve çalıştığı medyanın, bir başka
anlatımla yayın aracının olanak ve sınırlılıklarını düşünmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
(Şahin. 2012; 83)

8.3. Yazarken Tarafsızlık Çabası
“Haberde tarafsız kalınmalıdır. Bu, benden olan ve olmayan ayrımı yapmamayı
gerektirir.
Haber aktörlerinin tümünün görüşlerini, aynı oranda ve tarafsızlık bildiren öne sürdü,
ileri sürdü, savundu, belirtti, bildirdi, söyledi gibi fiillerle yazmalıdır. Haber aktörlerinin değer
yargılarını içeren cümlelerde “vurguladı”, “altını çizdi”, “kaydetti” gibi fiiller
kullanmamalıdır. Ancak neyin haber olacağına karar verirken, daha en başta belli bir taraflılık
davranışı sergilendiği de unutulmamalıdır. Ayrıca başlığa ve flaşa çıkarılacak mesajı seçerken
de bir ölçüde taraflı olma riski bulunmaktadır.” (Ay, 2011; 56)
Haberde ayrıca kaynağın ifadesinin aynen aktarıldığı cümleler tırnak içinde verilmeli
ve kaynağın cümlesinin bitirilmesinin ardından tırnak kapatılarak dedi, diye konuştu gibi
fiillerle haber cümlesi tamamlanmalıdır.
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8.4. Anlamlı Anlatım
Haber, olayın hikâyesini anlamlı bir bütün olarak yansıtmalıdır. “Haberde ya bir olay
ya da olaylar dizisinin aktarımı, ya bir görüş ya da birden fazla görüşün aktarılması söz
konusudur. Haberin temel unsurlarını oluşturan 5N1K sorularının yanıtlarının tam olması, bu
sorularla kurulan metnin ters piramit ya da kare formunda oluşturulması, basit cümlelerle
anlatılması, söylem haberinde her cümlede mutlaka öznenin belirtilmesi anlamlı bir haber için
gereklidir.” (Ay, 2011; 58)
Haberin mimarisini oluşturan verilerin birbiriyle çelişmemesi gerekmektedir. Buna
tutarlılık adı verilmektedir. Tutarlılık, haberin başlığıyla üst başlığı, spotu, flaşı ve gövdesinde
yer alan bilgilerle çelişmemesi anlamına gelmektedir. (Aslan, 2009; 84)
Bir araştırma haberi yazılırken haberin girişinin 40 defa yeniden yazıldığı bile
görülmektedir. Philadelphia Inquirer gazetesinde bir cinayet davasının iç yüzünü araştıran
gazeteci Jonathan Neumann ve Bill Marimow için böyle olmuştu. Haberin araştırma evresinin
aylarca sürdüğü, yazılan ilk taslakların oluşturulması ve defalarca okunmasının da bazen
günde 16 saati bulduğu görülmüştü.
Haberin tüm bu yeniden okumalarda ve gerçeği en iyi anlatan metni bulana kadar
yapılan yeniden yazma aşamalarında, araştırmacı muhabirlerle editörler fikir alışverişine
devam ederler. Muhabirler çok karmaşık bağlantıları çözümleyip okurları için en anlaşılır
metne ulaşmak için gergin ve heyecanlı bir evre yaşarlar.
Haberin istihbarat sürecinin uzun süren gerilim ve heyecanı, ilk yazımdakinde
yaşanandan daha yoğundur. Ancak verilerin tekrar tekrar metin içinde analiziyle yeniden ve
yeniden yazılması süreci, adeta sancılı bir süreçtir. Neumann ve Marimow’un araştırma
haberleriyle ilgili ortak görüşü, kolay anlaşılır, yalnız somut gerçekleri içeren ancak olayın
dramatik yanının da kaybolmadığı bir metin olmasıdır. (Turhan, 1997; 53-54) .

8.5. Haber Yazımında Dikkat Edilecek Noktalar
- Elinizdeki verilerin tam ve doğru olduğunu kanıtlayabildiğiniz zaman haberi
yazmaya başlayabilirsiniz.
- Habere doğru ve çarpıcı bir başlık arayın. İki- üç sözcük, başlık için yeterince etkili
olabilir
- Haberi yazacağınız tekniğe (ters piramit, piramit, kare ya da diktörtgen forma) karar
verin.
-Sonra uygun giriş cümlesini yazın
- Haberde kaynağın söylediklerini aktaran cümleler kurun. genel anlatımdan kaçının.
- Haberde kurduğunuz cümlelerde kaynağın adı-soyadını ya da soyadını sık sık
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geçirmeye çalışın. Kaynağın sözlerini aktardığınız cümlelerin tümünde özne yani kaynak
soyadı veya ad-soyadı birlikte geçirilmelidir.
-Haber cümlelerinde bildirdi, söyledi, kaydetti, ifade etti, ileri sürdü, öne sürdü, dikkat
çekti, vurguladı, altını çizdi, anlattı, şöyle söyledi, şunları söyledi, şöyle konuştu gibi farklı
yüklemleri ard arda gelen cümlelerde çeşitlilikle kullanın.
- İleri sürdü, savundu, vurguladı, altını çizdi yüklemlerini daha dikkatli kullanın ki
taraflı görünmeyin. Haberde sadece kaynakların fikirleri olmalıdır.
- Sayısal veriler ve değer birimlerini açık ve anlaşılır bir basitlikte aktarın.
- Dil ve yazım kurallarına karşı çok duyarlı olun. Örneğin “Oku, baban gibi cahil
olma” ile “Oku baban gibi, cahil olma” arasındaki anlam farkını unutmayın. Ya da “Öyle ki”
yazılacağına “Öyleki” yazmamaya, “Seninki” yerine “Senin ki” yazmamaya dikkat edin.
- Asla kendi fikrinizi, yani yorumunuzu habere katmayın. “Sorularımı, merak
ettiklerimi” gibi sizi haberin içene sokan iyelik ekli ifadelerden kaçının.
- Sıfat ve zarf kullanırken dikkatli olmalısınız. “Çok”, “ilk”, “En”, “İyi” “Kötü” gibi
ifadeleri muhabir olarak yazdığınız cümlelere katmayın. Bunların ancak kaynağın söylediği
şekilde ve tırnak içinde kaynağın ağzından verilebileceğini unutmayın.
- Sayıları örneğin 10.500 yerine 10 bin 500 şeklinde yazın.
- Rahatsız edici tanımlamalardan kaçının. Şoke oldu, cinnet getirdi/geçirdi,
şaşkınlıktan küçük dilini yuttu, iğne atsan yere düşmez gibi...
- Şüpheli, zanlı, gözaltına alınma, tutuklu, hükümlü gibi konular üzerinde hassasiyetle
durmalı, suçu kanıtlanmamış hiç kimse için suçlu gibi ifadeler kullanılmamalı. Polisin suçlu
olarak gözaltına aldığı kişi zanlıdır ve mahkeme kararıyla hükümlü olur. Mahkeme kararını
verene kadar polisin gözaltına almasıyla savcıya, savcının istemiyle de mahkemeye sevk
edilir. Ardından mahkeme zanlıyı tutuklar ama henüz mahkûm edemez. Yargılamanın
tutuklunun avukatıyla savunmalarını yapmasından sonraki aşamada mahkemenin mahkûmiyet
kararı verdiği anda hükümlü olur.
-Kaynağın konuşmasını haber yaparken, konuşmayı tırnak içinde bütün ya da uzunca
vermeyin.
- Söylenmesi ve anlaşılması zor sözcükleri kullanmamalı.
- Uzun cümlelerden kaçının.
- Günlük dilde yaygın olan sözcükleri kullanın.
- Aynı sözcükten bir cümlede bir kez kullanın.
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- Haber anlatımında olumsuz ifadeleri örneğin“…mamaktadır” yerine, “… mak
istemiyor” şeklinde kullanın.
- Cümleler, yalın ve açık, kolay anlaşılır olmalı.
- İsim ve unvanları dikkatle ve doğru yazın.
(Haber
Yazma
Üzerine
Derleme, dogrumuhabir.files.wordpress.com/2012/04/kitap.pdf, Çevrimiçi 01.05.2014; 14)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde araştırmacı gazetecilikte haber yazımı ele alınmıştır. Haberin
standartlarına uygun yazımı için dikkat edilmesi gerekenlerle, devam haberlerinde anımsatma
ve fikri takip hakkında bilgilere yer verilmiştir. Haberde tarfsız yazım çabasını göstermenin
öneminin de anlatıldığı bölümde haber yazımına ilişkin gazetecilik tarihinden çarpıcı
örneklerden de söz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Araştırma haberlerinin fikri takibe dayalı haberler olması, …………haberlerinde
olayın niteliği ve aktörlerini anımsatmayı gerektirir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Devam
b) Soruşturma
c) Ani
d) Söylem
e) Takip
2) Gazeteciliğin …………………… mesleği olması nedeniyle gazetecilerin de haber
yazdıkları dili ustalıkla kullanabilmesi gerekmektedir
a) Araştırma
b) Adlandırma
c) Tanıklık
d) Gerçekleri ortaya çıkarma
e) Kıyaslama
3) “Haber, bir olayın ya da durumun anlamlı ifadelerle………….edilmesidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırkılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Tarif
b) İnşa
c) Hikâye
d) İfşa
e) Tanıklık
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4) Araştırma haberin yazılması aşamasında nasıl bir yol izlenir?
a) En iyi anlatımla hızla yazılıp yayına verilir.
b) En iyi anlatıma ulaşıncaya kadar defalarca okunup yeniden yazılabilir.
c) Önce haber yazılır, sonar istihbarat yapılır.
d) Haber yazmak için olayın sonuçlanması beklenir.
e) Haberi muhabir toplar, editöre verileri verir ve editor yazar.
5) Kaynağın konuşmasını haber yaparken, konuşmayı nasıl yazmalıyız?
a) Konuşmayı tırnak içinde bütün ya da uzunca vermeyiz.
b) Kendi perspekfifimize göre konuşmanın tümünü yeniden ifade ederiz.
c) Kaynağın sözlerini baştan sona tırnak içinde yazarız.
d) Kaynağın sözlerini hiç tırnak kullanmadan haber cümleleriyle yeniden yazarız.
e) Konuşmanın içeriğini değil, genel anlamını kendi ifadelerimizle özetleriz.
6) Haberin yazımında polis tarafından suçlu olarak bildirilen kişiyi hangi kavramla
ifade etmeliyiz?
a) Zanlı
b) Tutuklu
c) Hükümlü
d) Suçlu
e) Gözaltına alınan
7) Haluk Şahin’e gore tarihin ilk spor gazetecisi sayılabilecek isim aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Shakespeare
b) Heredot
c) Homeros
d) Aiskhylos
e) Perikles
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8) ”Benden olan ya da olmayan” diye düşünerek yazılan haber için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a) Objektif
b) Nesnel
c) Tarafsız
d) Yansız
e) Taraflı
9) “Araştırmacı gazeteciliğin derinlemesine soruşturmalarla ve yoğun bir zaman
harcanarak oluşturduğu haberlerin, gazeteciliğin temel kuralları gereği ………………bir
yazıma gereksinimi vardır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kolay ve eğlenceli
b) Kısa ve açık
c)

İlginç ve önemli

d) Etkili ve anlaşılır
e) Kademeli ve pyramidal
10) Araştırmacı gazeteciler Neumann ve Marimow’un araştırma haberleriyle ilgili
ortak görüşü nedir?
a) İlginç anlatım
b) Basit anlatım
c) Gerçeği somut, kolay anlaşılır ve dramatik yönüyle anlatma
d) Olay örgüsünü vurgulayan anlatım
e) Çağrışımlı anlatım
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Cevaplar:
1.a
2.b
3.c
4.b
5.a
6.a
7.c
8.e
9.d
10.d
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9. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN HABER KAYNAKLARI VE
WATERGATE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Watergate’te Dönüm Noktaları
9.2. Skandal Haberinin Oluşum Süreci
9.3. Bağlantılar-İlintiler
9.4. Uzak Olmak Gerçeğe Götürebilir
9.5. Dizi Haberler
9.6. Düğümü Çözen Koşullar
9.7. Gazetecilerin İzlediği Yöntem
9.8. Gazetecilikte Kaynak Gizleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Bir gazeteci haber kaynağının adını 30 yıl bir sır gibi gizleyebilir mi?
2.Haber kaynağınızın ismini açıklayamayacak olsanız ne yaparsınız?
3.Tarihi değiştiren ve basın tarihine geçen haberler yazılmış mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Watergate Skandalı ve Gazetecilik

Araştırmacı Gazeteciliğin en etkili
örneği üzerinden alanı tanımak ve
ilgi duymak

Anlatım-Karşılaştırma-Tartışma

Watergate süreci-Bağlantıların
Keşfedilip Düğümün Çözülmesi ve
Yöntem

Araştırmacı Gazetecilikte
Kullanılan Yöntemleri ve
Bağlantılarla Düğümün
Çözülmesini Öğrenmek

Anlatım-Tartışma-Örnekleme
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Anahtar Kavramlar
Watergate Skandalı-Pentagon Belgeleri-Beyaz Saray Tesisatçıları-Demokrat PartiDerin Gırtlak-Kaynak Gizleme-Bob Woodward-Carl Bernstein-Ben Bradlee
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Giriş
1972’de ABD demokrasi tarihinin en kritik olaylarından biri, basın tarihinin de en
önemli olayı haline gelmiştir. Bunun nedeni Watergate Skandalı adı gizli iktidar sabotajının
bir dantel gibi ilmik ilmik araştırmacı gazeteciler tarafından örülerek ülkenin yönetilen
yurttaşlarına haberler dizisi yoluyla ifşa edilmesidir. Araştırmacı gazeteciliğin o güne dek
adının konulmadığı bir basın tarihinin bu noktasında alana adını veren gazeteciler tarihe
geçmiştir. Watergate Skandalı haberleriyle gazeteciliğin, iktidar gücünü dördüncü kuvvet
olarak tam anlamıyla denetlemesinin en güçlü örneği verilmiş ve tarihte ilk kez bir ABD
Başkanı, basının gerçekleri ortaya koyan kanıta dayalı araştırma haberlerinin etkisiyle istifa
etmek zorunda kalmıştır.
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9. ARAŞTIRMACI
WATERGATE

GAZETECİLİĞİN

HABER

KAYNAKLARI

VE

Araştırmacı gazetecilikte “her şey” ve “herkes”in haber kaynağı olabildiği
vurgulanmaktadır. Bir kişinin telefonla yaptığı ihbardan, eski tarihlerde yayınlanmış
makalelerin satır aralarında gözden kaçmış bir ayrıntıya; eski bir nottan, internette rastgele
yapılan gezintide rastlanan bir açıklamanın sahibine kadar her şey haber kaynağı olarak
gazeteciyi büyük habere götürebilir.
(http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller/inc
eleme_arastirma_haberciligi.pdf, 2008, 14-15, Çevrimiçi 10.05.2014)
Araştırmacı gazetecinin haberde kullandığı bilgileri kanıtlama zorunluluğu vardır.
Bunu sağlayabilmek için gazetecinin kaynak sorgulamasını göz ardı etmemesi gerekmektedir.
Zira kaynakların haberi sızdırmadaki amacı, haberin güvenilirliği ve gazetecinin kariyerini
titizlikle sürdürebilmesini etkileyebilir.
Kurumlar ve kişiler arasındaki çatışma alanlarından araştırma habere ulaşılmaktadır.
Haber kaynaklarının, intikam almak, bir yanlışı düzeltmek, tanık olduğu ya da ortak olduğu
hatadan rahatsızlık duymak gibi nedenlerle araştırma habere konu olabilecek bir olayı
gazeteciye bildirdiği görülmektedir. “Sorunlarla ilgili, adeta bu konuda motive olmuş bilgi
sızdırıcıları vardır. Bu durum açık kimlik ile yapılabildiği gibi isim vermeden de
yapılmaktadır. Ancak genelde insanlar kendi kimliklerini gizleyerek, kendilerini açığa çıkaran
bilgiler vermeden diğer kişi veya kurumları ihbar ederler.”
(http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller/inc
eleme_arastirma_haberciligi.pdf, 2008; 14-15, Çevrimiçi 10.05.2014)
Gazetecilerin haber kaynaklarıyla olan mesafesi, sağlıklı bir habercilik yapılmasında
etkide bulunmaktadır. Gazetecinin kaynaklarıyla dostluk ya da özel duygusal ilişkileri
çerçevesinde haber yapması, örneğin ABD’de benimsenen mesleki kural gereği kabul
edilmemektedir. Haber kaynaklarıyla bu türden yakınlıkları nedeniyle işini kaybeden gazeteci
sayısı ABD’de hiç de az değildir. (Alemdar, 1990; 38-39)
Gazeteciler, ilk bilgiyi sızdıran kaynakların güvenilirlikleri düşük olduğunda bile
onlardan ana kaynaklara ulaşmak için gerekli bağlantılara ulaşmada köprü olarak
yararlanabilir. ”Araştırmacı gazeteci kendisine ulaşan bu tür bilgileri bilgi ve deneyim
süzgecinden geçirerek, değerlendirmelidir. Araştırmacı gazetecinin belki de en önemli
kaynağı, insanlarla kurduğu ilişkiler ve yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Araştırmacı
gazetecinin sürekli haber aldığı ve haberi vermekten hiç çekinmeyen haber kaynakları vardır.
Özellikle, bir durumdan dolayı mağdur olanlar bu konuda önemli bir yer tutar. Bu mağdur
olan kişilerin dışavurumları, yazılı, imzasız olabileceği gibi, yüz yüze de gerçekleşmektedir.”
(http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller/inceleme_
arastirma_haberciligi.pdf, , 2008, 14-15, Çevrimiçi 10.05.2014)
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9.1. Watergate’te Dönüm Noktaları
5 Kasım 1968: Nixon, ABD Başkanlığı'na seçildi.
17 Haziran 1972: Bir dönem CIA için de çalıştıklarını söyleyen beş kişi Watergate
binasındaki Demokrat Parti merkezine dinleme cihazları yerleştirmeye çalışırken yakalandı.
19 Haziran 1972: Washington Post, zanlılar arasında Cumhuriyetçilerin üst düzey
güvenlik yetkilisinin bulunduğunu yazdı.
30 Ocak 1973: Nixon'un eski ekibinden Gordon Liddy ve James Cord Jr. Watergate
skandalı nedeniyle mahkûm oldular.
30 Nisan 1973: Nixon'un üst düzey yöneticileri H.R. Halderman ve John Ehrlichman
ile Adalet Bakanı Richard Kleindienst skandal nedeniyle istifa ederken, Beyaz Saray
Danışmanı John Dean'in görevine son verildi.
18 Mayıs 1973: Senato Watergate komisyonu televizyondan naklen yayınlanan
oturumlarına başladı.
3 Haziran 1973: Washington Post'un haberine göre, John Dean Watergate
Komisyonu'na, skandalı örtbas çabalarını Başkan Nixon'la en az 35 kez konuştuğunu söyledi.
8 Ağustos 1974: Richard Nixon görevinden istifa etti.
(http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/05/050531_deep_throat.shtml,
çevrimiçi 10.05.2014)

9.2. Skandal Haberinin Oluşum Süreci
17 Haziran 1972 günü sabah 8.30’da, Washington Post’un şehir editörüne Watergate
binasının 6. katında bir hırsızlık vakası olduğu yönünde bir duyum geldi. Ertesi günün
gazetesinde, 36 yıllık polis muhabiri Alfred Lewis’in imzasıyla Washington Post’ta olay şu
başlıkla yayımlandı. “Ofise dinleme cihazı yerleştirmeye çalışan 5 kişi yakalandı.”
1877 yılında yayınlanmaya başlayan ve o dönemde ABD’de New York Times’ın
yanında adı çok etkili olmayan Washington Post’ta Watergate’le ilgili olarak çıkan Alfred
Lewis imzalı ilk haberde Bernstein ve Woodward’un isimleri, sadece habere katkı sunanlar
olarak metnin sonunda geçirilmişti.

9.3. Bağlantılar-İlintiler
Bir süre sonra, olayda yakalananların, 24 Temmuz 1971’de Richard Nixon
yönetiminde oluşturulan araştırma birimi “Beyaz Saray Tesisatçıları” (White House Plumbers)
olduğu anlaşıldı. Bu kişiler, altıncı kattaki Demokrat Parti ofisine dinleme cihazı yerleştirmek
için binaya girmişti.
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Askeri uzman Daniel Elsberg, bu olaydan bir süre önce ünlü Pentagon Belgeleri’ni
New York Times’a sızdırmıştı. “Tesisatçılar”ın ilk görevi, 1945-67 arasında ABD-Vietnam
ilişkilerinin karanlık yüzünü gösteren Pentagon Belgeleri’ni sızdıran Daniel Elsberg’in
psikiyatrik dosyasını doktorunun muayenehanesinden alarak Elsberg’i gözden düşürmekti.
“Tesisatçı” birimi, gizli belgelerin medyaya sızmasını durdurmak, gerekli hallerde medya
manipülasyonu için veri sağlamak için görevlendirilmişti.
Bu operasyonda başarılı olamadılar ve Pentagon Belgeleri, ABD’de savaş karşıtı
harekete büyük bir ivme kazandırdı. Belgeler, Vietnam ve başka ülkelerle ilgili hatalı askeri
uygulamaların Nixon’la başlamadığını, Truman’dan Johnson’a kadar, J.F.Kennedy dahil
Amerikan başkanların ana planı sürdürdüklerini göstermişti.
(http://gulserenadakli.wordpress.com/2013/09/20/watergatein-gosterdigi-bazinesneler-onlardan-uzaklastikca-gorulur/, çevrimiçi 10.05.2014)

9.4. Uzak Olmak Gerçeğe Götürebilir
Watergate olayında gazetecileri başarıya götüren etken, onların günlük rutinde bakış
açılarını daraltmayan bir mesafeyle olaya yaklaşmalarıydı. Fiziken haber metnini üreten
muhabir, “ben” zamirini kullanamamaktadır; onun yerine cümleleri pasifleştirir. Haber, bir
söylemdir ve bu söylem kaynağa bağımlıdır. Gazetede haber kaynağının sesi duyurulmalıdır.
Muhabirin sesi aktarıcıdır. Çağdaş gazeteci, eski gazeteciliğin tersine amacı saf gazetecilik
olan bir profesyoneldir. Eski gazetecilikte ise gazeteci, politik hedefleri olan ve bunu açıkça
belirtmekten çekinmeyen bir kişiydi.
Yabancılaştırıcı normlar, haber söylemine uygun metin hazırlamanın yarattığı zaman
baskısıyla şekillenmektedir. Zaman baskısı altında ezilmiş, farkında olmaksızın günlük
rutinin içinde kaybolmuş gazeteci, hayatın çeşitliliğine duyarsızlaşır. Haber nesnesine “fazla
yakın” olması, o nesneye ait asıl haberin gözden kaçırılmasına neden olabilir. Dolayısıyla
“uzaklaşmak” yani mesafe önemlidir. Alternatif gazeteci bu yüzden, klasik haber
nesnelerinden zaman zaman uzaklaşmalıdır. Muhabir, sürekli izlediği haber konularının
dışında başka alanlara yönelmeli ve
günlük rutin haberin yüzeyselliğini aşarak
derinleşmelidir.
“Ayşe İnal, Watergate skandalını ortaya çıkaranların, Pentagon muhabirleri ya da
yılların gazetecileri olmadıklarını, Beyaz Saray’ın “3. derece hırsızlık vak’ası” olarak takdim
ettiği olayı esaslı bir haber yapan “tuhaflıkları” genellikle o olaya belli bir “uzaklıktan” bakan
kişilerin görebileceğini söylemişti.”
(http://gulserenadakli.wordpress.com/2013/09/20/watergatein-gosterdigi-bazinesneler-onlardan-uzaklastikca-gorulur/, Çevrimiçi 10.05.2014).

9.5. Dizi Haberler
17 Haziran 1972 geceyarısı Demokrat Parti binasında yakalanan “tesisatçıların” orada
bulunma nedenleri, muhabirlerin titizlikle iz sürmesiyle aydınlandı. Henüz 8 aydır gazetede
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çalışan ve olay günü Lewis’e eşlik etmesi için olay yerine gönderilen Bob Woodward ve 6
yıldır gazetede çalışan Carl Bernstein, bu olay için iyi bir ekip oldular. Bu ikilinin birlikte
giriştiği detaylı soruşturma sonucunda ilk önemli haber, 10 Ekim 1972 günü Post’ta
yayınlandı. Haberin başlığı “FBI Nixon’ın Demokratlara yönelik sabotaja yardım ettiğini
ortaya çıkardı” şeklindeydi.

9.6. Düğümü Çözen Koşullar
17 Haziran 1972 tarihinden Nixon’un istifa ettiği 8 Ağustos 1974 tarihine kadar
Washington Post’un bu genç muhabirleri, aslında yalnız başlarına hükümet devirmiş
değillerdi. Onlara gazetenin geleceğini etkileyebilecek bütün riskleri göze alarak olayı takip
etme fırsatı veren Post’un editörleri Barry Sussman, Harry M. Rosenfeld, Ben Bradlee,
Howard Simmons; gazetenin sahibi Katharine Graham; gazetede yayınlanan bir dizi haber
üzerine soruşturma açan Kongre üyesi Wright Patman; Senato üyesi Edward M. Kennedy; 8
Ocak 1973’te, artık adi bir hırsızlık vakası olmadığı çoktan anlaşılan Watergate davasının
ödünsüz baş yargıcı John Sirica; Watergate soruşturmasını yürüten özel komiteye 500 bin
dolar tahsis edilmesini sağlayan Senatör Sam Ervin ve daha pek çok siyasetçi, bürokrat ve
gazeteci olmasaydı, skandal bu ölçüde büyük bir habercilik olayına dönüşemezdi. Tüm bu
kişiler, kendi koşullarında yozlaşmış bir iktidarı etkisizleştirmede aktif rol oynamışlardı.
Buradaki gazetecilik başarısı, zamanının ve günümüzün en prestijli yayın organı olan
New York Times’la yarışan hırslı bir ekibin olmasının yanısıra gazetecilik kültürünün içine
doğduğu siyasi doğruculukla da ilişkiliydi. Watergate’i yaratan araştırmacı gazetecilik
geleneği, 1960’ların siyasal kültürü içinde yeşerdi. İlk araştırmacı gazetecilik örneği bu
olmasa da bu alan, 1. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük ivmesini Watergate ile kazandı.

9.7. Gazetecilerin İzlediği Yöntem
1991-2008 arasında Post’un yönetici editörlüğünü üstlenerek gazeteye 25 Pulitzer
Ödülü kazandıran Leonard Downie Jr, Watergate’in 40. yıldönümünde bir yazı kaleme aldı.
Yazıda yapılan saptamaya göre, Woodward ve Bernstein’in teknikleri orijinal sayılmazdı.
Başarıya giden yolda araştırdığınız konunun uzmanı olmak, kapılarını çalarak haber
kaynaklarınızla kişisel olarak görüşme yapmak, gerekli hallerde kaynağın mahremiyetini
korumak önemliydi. Haberini asla tek bir kaynağa dayandırmamak, parayı takip etmek, çok
zor elde ettiğiniz ayrıntıları bir kenarda biriktirerek bu ayrıntılar anlamlı bir ilişkiler bütünü
oluşturuncaya kadar beklemek ve sonra haberi etkili bir şekilde yazmak gerekiyordu.
Washington Post’un editörlerinden Ben Bradlee, New York Times karşısındaki
zayıflıklarını şu sözlerle ifade etmişti: “Bizim sokak muhabirlerimiz vardı. New York
Times’ın ise gün boyu Henry Kissinger’la telefon konuşması yapan Max Frankel’i.”
(http://gulserenadakli.wordpress.com/2013/09/20/watergatein-gosterdigi-bazinesneler-onlardan-uzaklastikca-gorulur/, Çevrimiçi 10.05.2014).
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9.8. Gazetecilikte Kaynak Gizleme
Watergate Skandalı’nın Washington Post gazetesinin araştırmacı muhabirleri Bob
Woodward ve Carl Bernstein tarafından ortaya çıkarılması, araştırmacı gazeteciliğin tarihinde
çok önemli bir dönüm noktasıdır.
ABD'de yıllarca en çok merak edilen konulardan biri, eski Başkan Richard Nixon'ın
siyasi yaşamına son veren Watergate Skandalı’nı basına kimin sızdırdığıydı. "Derin Gırtlak"
diye tanınan bu efsanevi kişinin kimliği, spekülasyon konusuydu. Yıllar sonra ABD 'nin 41.
Başkanı seçilecek olan George Herbert Walker Bush’un bu kaynak olabileceği bile öne
sürülmüştü.
(http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=142991, Çevrimiçi 10.05.2014).
ABD'nin 37. başkanı Richard Nixon'ı istifaya zorlayan Watergate skandalının haber
kaynağı "Derin Gırtlak"’ın Mark Felt olduğu, skandalın ortaya çıkmasından tam 30 yıl sonra,
2005 yılında kendisi tarafından açıklanmıştı.
(http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/326510.asp, Çevrimiçi 10.05.2014)
Bu olayda gizli haber kaynağı olan kişi, “Derin Gırtlak/Deep Throat” olarak
bilinmektedir. Bu şifreli isim, bir maskelenmiş kaynak olarak Felt’e, olayla ve olaya karışan
kişilerle ilgili bilgi verme koşuluyla gazeteciden kimliğini gizlemesini istemesi nedeniyle
verilmiştir.
Derin Gırtlak, Watergate skandalını araştıran Washington Post gazetesi muhabirleri
Carl Bernstein ve Bob Woodword'a, soruşturmaya ilişkin önemli bilgileri aktarmıştı. Nixon'ın
başkanlığı döneminde Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) iki numarası olan Felt, gözünün
FBI başkanlığında olması nedeniyle basına bilgi vermişti. Bu olayda Felt, Nixon'ın
adamlarının, rakip Demokrat Parti’yi gizlice dinleme faaliyetlerini gazeteci Woodward’a
açıklamıştı. Felt, bu bilgileri, FBI başkanlığına Nixon’ın başka birini ataması üzerine
sızdırmıştı.
"Derin Gırtlak"ın kim olduğunu üç kişi biliyordu. Bunlar, Watergate skandalını ilk kez
haber yapan muhabirler Bob Woodward, Carl Bernstein ve gazetenin o zamanki genel yayın
yönetmeni Ben Bradlee'ydi. Bu üç gazeteci, "derin gırtlak" ölene kadar kimliğini açıklamama
yönünde ilkeli bir gazetecilik yürüttüler. Ancak kilit açıklama, kaynağın kendisinden gelince
bu gazeteciler, kaynağın Mark Felt olduğunu doğruladı. Amerikan Federal Soruşturma
Bürosu FBI'ın eski başkan yardımcılarından Mark Felt, Vanity Fair dergisine, derin gırtlağın
kendisi olduğunu söyledi. ''Derin Gırtlak'' hayatta olduğu sürece ismini açıklamayacaklarını
belirten Bernstein ve Woodward, ilk aşamada, Felt'in haber kaynakları olduğunu doğrulamayı
reddettiler. Ancak daha sonra Washington Post'un internet sitesinde yayımlanan bir
açıklamada, iki gazeteci, Derin Gırtlak'ın gerçekten Felt olduğunu duyurdular.
(http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/05/050531_deep_throat.shtml, 10.5.2014)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ABD tarihinin en önemli olaylarından biri kabul edilen Watergate
Skandalı’nın araştırmacı gazetecilik tarafından nasıl ortaya çıkarıldığını öğrendik. Watergate
Skandalı haber dizisini yapan Bob Woodward ve Carl Bernstein’in haber kaynaklarıyla nasıl
bir ilişki içinde oldukları, araştırma haberlerin yapılmasında izledikleri yöntem, skandalın
önemi, derinlemesine soruşturmanın bu alandaki yeri, kanıta dayalı habercilik, yeterince
güçlü kanıtlara yaklaşıldığında risklerin nasıl göze alındığı, Derin Gırtlak ve haber kaynağının
etik bir değer olarak isminin gazeteci tarafından uzun süre saklanması,

araştırmacı

gazetecilikte destekleyici unsurlar olarak halk, meslektaşlar, siyasetçiler, parlamento üyeleri,
akademik çevreler, yargı mensupların önemine değinildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi araştırma gazeteciliğin ilk haber kaynağı değildir?
a) Telefondaki muhbir
b) Eski makaleler
c) İnternette rastlanan bir tuhaf açıklama
d) Tartışmalı bir mahkeme kararı
e) Basın toplantısı
2) “Araştırmacı gazetecinin doğruluk niteliği gereği haberde kullandığı bilgileri
………….zorunluluğu vardır.”
Bu cümlede yer alan boşluğu aşağıdakilerden hangisiyle doldurmak uygun olur?
a) Eleme
b) Seçme
c) Bulma
d) Kanıtlama
e) İzleme
3) Aşağıdakilerden hangisi, araştırmacı gazetecinin dikkate değer bulduğu haber
kaynaklarının bilgi sızdırmasının temel nedenlerinden biri değildir?
a) Ortak olduğu hatadan rahatsızlık duymak
b) Bir yanlışa tanıklık etmiş olmak
c) Bir durumdan dolayı mağduriyet yaşamak
d) Bir kişi ya da kurumu yüceltmek
e) İntikam almak
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4) “Araştırmacı gazeteci için sorunlarla ilgili, adeta bu konuda motive olmuş bilgi
…………….vardır.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Tedarikçileri
b) Paydaşları
c) Sızdırıcıları
d) Kanalları
e) Kaynakları
5) “Gazetecinin kaynaklarıyla ……………………..çerçevesinde haber yapması,
örneğin ABD’de benimsenen mesleki kural gereği kabul edilmemektedir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi
durumunda cümle anlamlı ve doğru bir yargıyı ifade eder?
a) Dostluk ya da özel duygusal ilişkileri
b) Çıkar ilişkileri
c) Alışveriş ilişkileri
d) İş ilişkileri
e) Kaynak ilişkileri
6) Gazeteciler, güvenilirlik düzeyi düşük olan kaynaktan ilk bilgiyi almasının
ardından ne yapar?
a) Bu kaynakla görüşmekten kaçınır.
b) Onunla görüşür ancak verdiği bilgiyi dikkate değer bulmaz
c) Kaynağı deneyimsiz bir muhabire yönlendirir.
d) Bu kaynakla görüşür ancak bir daha aramaz.
e) Ondan aldığı bilgiyle ana kaynaklara ulaşacağı bağlantılara ulaşır.
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7) “Araştırmacı gazetecinin sürekli haber aldığı ve ……………………haber
kaynakları vardır.”
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Haber vermekten çekinen
b) Haber vermekten hiç çekinmeyen
c) Haber vermekte kararsız
d) Haber vermekte başarılı
e) Haber vermekten kaçınan
8) Watergate skandalının gazetecilik açısından önemi nedir?
a) Habercilik yapılarak gerçek ortaya çıkmıştır.
b) Haberler sayesinde demokraside bir devlet başkanı seçilmiştir.
c) Habercilik yapılarak devlette bir ekip planlı şekilde tasfiye edilmiştir.
d) Habercilikle bir devlet başkanının anayasal demokrasi dışı uygulamaları
sergilenerek istifası sağlanmıştır.
e) Habercilikle bir devlet başkanının seçim kampanyası başarıya ulaştırılmıştır.
9) Watergate Skandalı ilk olarak nasıl başlamıştır?
a) Islak imzalı belgenin gazeteciye sızdırılmasıyla
b) Bir hırsızlık olayının ihbarıyla
c) Gönderilen emaille
d) Bir telefon aramasıyla
e) Tanık ifadesiyle
10) Watergate Skandalı’nda gizli kaynağın takma adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derin boğaz
b) Derin kulak
c) Derin gırtlak
d) Derin ağız
e) Derin nefes
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11) “Watergate haberlerinin kaynağı Derin Gırtlak (Mark Felt), ABD Başkanı
Richard Nixon'ın adamlarının, rakip Demokrat Parti’yi gizlice dinleme faaliyetlerini gazeteci
………….. açıklamıştı.”
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilecek doğru
isimdir?
a) Bob Woodward
b) Carl Bernstein
c) Jonathan Neumann
d) Bill Marimow
e) Mark Zuckerberg

Cevaplar:
1.e
2.d
3.d
4.c
5.a
6.e
7.b
8.d
9.b
10.c
11.a
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Gazetecilik Etiği
10.1.1. Görevci Etik Anlayışı
10.1.2. Yararcı Etik Anlayışı
10.2. Basın Etiğinin Temel Amaçları
10.2.1. Toplumsal Sorumluluk Yükümlülüğünü Koruma
10.2.2. Gazeteciliğin Güvenilirliğini Garantilemek
10.3. Gazetecilik Etiği, Basın Özgürlüğü ve Editoryal Bağımsızlık
10.4. Türkiye’deki Gazetecilerin Etik İlkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Haberlerin denetimini mahkemeler mi gazeteciler mi yapar?
2.Bir doğru davranış, duruma ve zamana göre mi doğrudur; yoksa her yerde ve her zaman mı
doğrudur?
3.Gazeteciliğin güvenilirliğini sağlamak yasalara mı , yoksa özdenetime mi bırakılmalı?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yararcı ve Görevci Etik

Gazetecilikte özdenetimin iki farklı
kaynağını fark edebilmek

Anlatım-Kıyaslama-Örnekleme

Toplumsal Sorumluluk ve
Gazeteciliğin Güvenilirliği

Gazetecilik etiğinin amaçlarını
anlamak

Anlatım-Örnekleme-Tartışma
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Anahtar Kavramlar
Etik-Özdenetim-Yararcı Etik-Görevci Etik-Basın Ahlakı-Gazeteciliğin Güvenilirliği
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Giriş
Gazetecilikte özdenetim anlamında kullanılan basın etiği ya da gazetecilik etiği,
yasaların güçlü ve cezai yaptırırmı aşamasına gelmeksizin mesleğin uygulayıcılarının
kendilerini denetlemesi olarak açıklanmaktadır. Gazetecilik açısından etiğin de felsefi iki ana
damardan beslendiği dikkate alındığında mesleğin uygulanmasında farklı bakış açılarının
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu kapsamda gazetecilik etiğinin neyi amaçladığına bakılması
ve basın özgürlüğü ile editoryal bağımsızlık arasındaki ilişkinin de incelenmesi yararlı
olacaktır.
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10. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİKTE ETİK
Gazetecilik topluma yönelik kamu hizmeti veren bir meslektir. Bu nedenle hizmet
ettiği topluma karşı sorumluluk taşımaktadır. Gazetecilik insanlar tarafından insanlar için
yapılan bir meslek olduğundan insana ilişkin ahlaki bir boyutu vardır ve bu boyut,
birçok başka meslekten daha fazla ön plandadır. Çünkü kişilik haklarından dürüstlüğe kadar
ahlaki olan ne varsa gazetecilerin yaptığı haberlerin içeriğini oluştururken göz önüne
alması gereken tutumları belirler.
Bu nedenle gazeteciliğin belirlenmiş etik ilkelere (kodlara) göre uygulanan bir meslek
olması gerekmektedir. Etik ilkeler, gazetecilerin, adına görev yaptıkları topluma, toplumu
yöneten devlete ve toplum bireylerinin aktörü olduğu ekonomiye ilişkin gerçekleri eksiksiz
ve doğru bir şekilde aktarabilmesinin koşulunu oluşturmaktadır.

10.1. Gazetecilik Etiği
Basın etiği, gazetecilerin mesleği belli standartlarda yapması için devlet ya da başka bir
gücün etkisi dışında, gazetecilerin kendisi tarafından oluşturulmuş, adına kamu hizmeti
yaptıkları toplumun ilkeli ve doğru haberler alabilmesi için geliştirilmiş temel mesleki
kurallardır. Etik ilkeler, gazetecilerin bir özdenetim aracıdır.
Gazetecilik işinin doğru yapılmasının yanı sıra meslek mensuplarının kendi
aralarında ve toplumun geri kalan bölümleriyle ilişkilerinin düzenlenebilmesi için
gazeteciler basın ahlak kurallarına gereksinim duymuştur. (Girgin, 2008, 233)
“Hiç kuşkusuz, yasal düzenlemeler gazete ve gazeteciler açısından uyulması
gereken maddeleri içerirken, bunların dışında kalan basın ahlak kuralları/etik ilkeler de söz
ve basın özgürlüğünün korunması açısından dikkatle ele alınıp incelenerek uygulamaya
konulması gereken ilkelerdir. Ayrıca basın etik ilkeleri, yasal düzenlemelerde yer almayan,
ancak meslek açısından da uygun görülmeyen durumlarla ilgili pek çok ilkeyi de içinde
barındırır.” (Özgen, 2002, 50)
Çeşitli etik teoriler, medya yayınlarının etik sorunlarını tartışmak için kullanılmaktadır.
Genel olarak gazetecilik mesleği, görevci etik anlayışı ve yararcı etik anlayışı şeklinde
iki farklı açıdan değerlendirebilir.

10.1.1. Görevci Etik Anlayışı
Kökeni Immanuel Kant’a dayandırılan görevci etik anlayışı, belirlenmiş kural, ilke
ve düsturlarla ilgilenmektedir. Kant’ın “koşulsuz buyruk” dediği bu anlayış, bir kişinin
eylemine “ahlaki” denilebilmesinin temel koşulunun, aynı eylemin ve davranışların
evrensel bir ilke haline gelebilmesini gerektirmektedir.
Kant bunu şöyle özetlemektedir: “Öyle davran ki, davranışının evrensel bir yasa haline
gelmesini arzula.” Kant ayrıca, hiç kimsenin amaca giden yolda bir araç olarak
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kullanılamayacağını söyler. Bunun anlamı, hiçbir koşulda amacın aracı haklılaştırmasının
kabul edilemeyeceğidir.
Gazetecilik mesleği için ele alındığında bu etik anlayış, hiçbir koşulda ihlal edilmemesi
gereken ilkelere sahip olunmasını gerektirir. Örneğin, doğruları yazmak bir erdemse ve bu,
gazetecilerin evrensel bir ilkesi haline gelecekse, gazetecilerin her koşulda doğruları yazması
gerekecektir. (İrvan, 2003,52-53)

10.1.2. Yararcı Etik Anlayışı
John Stuart Mill’e dayandırılan yararcı etik anlayışa bakıldığında ise bunun,
önceden belirlenmiş kurallar ve ilkelerden daha çok sonuçlarla ilgilendiği görülmektedir.
Yararcı etik anlayışa göre, doğru ya da yanlışı belirleyen, amaçlardan çok sonuçlardır. Bu
anlayış şöyle özetlenebilir: “En çok insan için en büyük mutluluğu sağlayan davranış etik
davranıştır”.
Günümüzün gazetecilik pratiklerine daha iyi uygulanabileceği görülen yararcı etik
anlayış, katı kurallar yerine, her olayı kendi koşulları içinde değerlendirmeyi, olası sonuçları
önceden düşünmeyi ve gazetecinin kararını bu çerçevede vermesini öngörür. Basın
pratiklerine baktığımızda, bunu şöyle değerlendirebiliriz. Örneğin, “saklı kalması kaydıyla
verilen bilgiler, kamu yararı ciddi biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz” şeklindeki
Bas›n Konseyi Basın Meslek İlkesi’ne göre, kamu yararı önceliklidir. Kamu yararı,
kaynakların aktardığı her tür bilginin, kaynak istemese de yayımlanabileceği yönündedir.
Buna göre kaynağın hakları, kamunun haklarına göre daha ikincil durumda kalmaktadır.
(İrvan, 2003,52-53)
Çeşitli gazetecilik meslek kuruluşları tarafından geliştirilen gazetecilik meslek
ilkeleri, gazetecilere mesleği uygularken rehberlik eden, doğru davranışa yönelten ve yanlış
davranışlardan kaçınmayı öğütleyen ilkeler olarak tanımlanabilir.

10.2. Basın Etiğinin Temel Amaçları
Her ilkesel düzenlemenin bir amacı olması gerekmektedir. Basın meslek ilkelerinin
de iki amacının ön plana çıktığı belirtilmektedir. Bunlar, toplumsal sorumluluk
yükümlülüğünü korumak ve gazeteciliğin güvenilirliğini garantilemek olarak saptanabilir.

10.2.1. Toplumsal Sorumluluk Yükümlülüğünü Koruma
Bunlardan ilki gazetecilik görevini koruma altına almaktır. Toplumsal sorumluluk
anlayışının temelinde, medyanın demokratik toplumlarda yurttaşların akılcı kararlar
verebilmeleri için gereken yaşamsal önemdeki enformasyonu sağlamakla yükümlü tutulması
düşüncesi bulunmaktadır.
Toplumsal sorumluluk anlayışı kapsamında, medyanın günün önemli olayları
hakkında doğru ve tam bilgi sağlama sorumluluğu başta gelmektedir. Bunun yanı sıra
medyanın diğer yükümlülükleri de farklı yorum ve eleştirilerin değişimi amacıyla bir
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forum ortamı oluşturmak; toplumsal grupların tümünün temsili; toplum değerleri ve
hedeflerini aktararak açıklığa kavuşturmada bir araç görevini üstlenmek olarak
sıralanmaktadır. (İrvan, 2003. 54).
Araştırmacı gazetecilik açısından ise egemen güç/iktidar sahibi kişi ve kurumların,
tüm yönetilenler ve güçsüz toplumsal kesimlerden gizledikleri gerçeklerin ortaya
çıkarılması, bu sorumluluk anlayışının merkezinde yer almaktadır.
Etik değerler, gazetecilik ahlak kurallarıyla topluma bir temel metinle deklare
edilirken, bu deklarasyonda genellikle bir misyon tanımlaması yapılmaktadır. “Örneğin,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından 1998’de kabul edilen Türkiye
Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki misyon açıklamasında “Gazetecinin
hakları halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün, meslek ilkeleri ise dürüst ve
doğru iletişimin temelidir” denilmektedir.
Bu ilkeler, gazetecilerin misyonunu, halkın doğru ve eksiksiz bilgi edinme hakkına
hizmet etmek olarak vurgularlar. Gazetecilik misyonu en açık şekilde, ABD Profesyonel
Gazeteciler Derneği’nin (SPJ) 1996’da gözden geçirdiği etik kod’un girişinde ifade
edilmektedir:
“Profesyonel Gazeteciler Derneği üyeleri, kamuyu aydınlatmanın adaletin önceli ve
demokrasinin temeli olduğuna inanırlar. Gazetecinin görevi (misyonu), gerçeği arayarak ve
olaylarla sorunlar hakkında adil ve kapsamlı açıklamalar sağlayarak bu amacı
gerçekleştirmektir. Tüm medya ve özel nitelikli yayın organlarındaki vicdanlı gazeteciler,
kusursuz ve dürüst davranarak kamuya hizmet etmeye çabalarlar.”
Etik kodlardaki misyon açıklamaları olumlu cümlelerle ifade edilir ve gazeteciliğin
önceliklerini ortaya koyar. Hedef kitleye iletilen enformasyonun doğruluğu; kamunun bilgi
edinme hakkına hizmet edilmesi; kamuoyunun oluşumunda sorumlu davranılması buna
örnektir. (İrvan, 2003, 55)

10.2.2. Gazeteciliğin Güvenilirliğini Garantilemek
Etik ilkelerin ikinci amacının da gazetecilik mesleğinin güvenilirliğini garanti altına
almaya çalışarak, gazeteciliği daha saygın, onurlu, güvenilir bir profesyonel meslek haline
getirmek olduğu vurgulanmaktadır.
Etik ilkelerin büyük bir çoğunluğu ise gazetecilik misyonundan çok, gazeteciliğin
saygınlığını öne çıkaran niteliktedir. Bu ilkeler, çoğunlukla gazeteciyi sınırlayıcı ifadelerle
doludur. Bu ifadeler asıl amacın sanki gazeteciliğin topluma karşı sorumlu olmasını
sağlamaya çalışmaktan öte, gazetecilik imajının iyileştirilmesi olduğu gibi bir algı
yaratmaktadır. Basının etik ilkeleri özellikle haber toplama ve yayınlama aşamasında
editörlerin/gazetecilerin izlemesi gereken süreçleri açıklamaktadır. Haber toplama ve
yayınlama sürecine ilişkin ilkeleri, haber kaynaklarıyla ilişkileri düzenleyen, haberin
içeriğinde yer alan kişiler ve haber toplama yöntemlerine ilişkin ilkeler şeklinde
sınıflandırmak mümkündür (İrvan, 2003, 55).
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Ancak etik ilkelerin gazetecileri, demokratik toplumun vatandaşlarının kamusal
yararı adına sınırladığı da gözden uzak tutulmaması gereken önemli bir noktadır.

10.3. Gazetecilik Etiği, Basın Özgürlüğü ve Editoryal Bağımsızlık
Demokratik toplumlarda basın özgürlüğünün sorunsuz şekilde işliyor olması
gerekmektedir. Anayasalarla güvence altına alınan demokratik toplumlardaki basın
özgürlüğü, onu hem kullanmak, hem de korumakla görevli gazetecilerin sürekli bir
mücadelesini gerektirmektedir.
Basın özgürlüğü, demokrasinin bütün kurum ve mekanizmalarına yürekten inanan
bir sistemde kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir özgürlük olarak tanımlanabilir.
Basın ahlakı ya da başka bir ifadeyle gazetecilik etiği ise basın özgürlüğünü koruyabilmek
ve sürdürebilmek için gerekli bir kurallar bütününü oluştur. “Hiç kuşkusuz özgürlüğe
gereksinim duymayanların ahlaka da gereksinimleri yoktur. Kısacası basın için özgürlük
ilk ve kaçınılmaz koşuldur. Özgürlük gerekli olduğu için de belli bir basın ahlakı anlayışı
korunmalı ve bu konuda bir ortak anlayış bulunmalıdır.“ (Tokgöz, 2000, 105)
Gazetecilikte editoryal bağımsızlığın ortadan kalktığı koşullar, gerçeklerin topluma
ulaşmasının engellenmesine neden olacağı için hem basın özgürlüğünün, hem de etik ilkelerin
ihlal edilmesi anlamına gelecektir. Editoryal bağımsızlığın olmadığı koşullarda basın
özgürlüğü gerek devletler, gerekse de medya sahipleri ve reklamveren sermaye gruplarının
baskısıyla ortadan kaldırılmış olacaktır.
Gazetecilerin editoryal kararlarında bağımsız hareket etmelerine engel oluşturan en
temel güçlerden birinin mülkiyet (medya sahibi) olmasına karşın, kapitalizmin doğası
gereği medyanın yönetici editörleri ile muhabirler, çeşitli dolayım mekanizmalarıyla
medya sahibinin şirket çıkarlarıyla bir bileşen oluşturmaktadırlar. Bu yapılaşma içinde,
editör ve yöneticilerin medya sahibinin ve şirketinin çıkarlarını, böyle olduğunu
düşünmeseler de koruma yönünde içselleştirdikleri görülür. (Adaklı, 2010, 70-71)
Editoryal bağımsızlığa engel olmaya çalışan diğer etkili güç olan devletler, tarih
boyunca gazetecilik faaliyetlerinin sınırlanması için sistematik çaba göstermiştir. Devletlerin
ve onları yöneten hükümetlerin iki temel nedenden ötürü basına sınırlama getirmeye dönük
baskı girişimleri olmuştur. Bunlardan biri, medyanın kamu düzenini bozacak mesajları
yayma endişesi olmuştur. Devletlerin bu noktada dayandığı temel argümanlar arasında
etnik, siyasi ve dini azınlıklar ile çocuklar gibi hassas ve korunması gereken kesimlere
haberlerin zarar verebileceği düşüncesidir.
Diğer neden ise hükümetlerin, vatandaşlara medya aracılığıyla ulaşma çabasıdır.
Medya, özellikle haberler yoluyla siyasetçinin halka söylemek istediklerini en geniş kitleye
ulaştırabilen bir araçtır. Dolayısıyla hükümetler, medyanın haber yayınlarını, parlamento
çoğunluğuna bağlı olarak yaptığı yasalarla kontrol ederek istemediği nitelik ve içerikte yayın
yapılmasını engellemeye çalışmaktadır.
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Medyanın sahip olduğu hakları ve sorumlulukları tarif eden yasal düzenlemeler,
aslında haberciliğe yasal sınırlama getirme anlamını taşımaktadır. Yani bir anlamda
medyanın hareket alanının sınırları, bu yasal düzenlemelerle çizilmektedir. Bu durum,
gazetecilerin mesleği kendilerinin belirlediği etik kodların dışında devletin düzenlemeleri
içinde yapmalarını dayatmaktadır. Bu sınırlamalar, özellikle ulusal çıkarlara yönelik gizli
devlet yazışmaları, devlet yetkililerinin dokunulmazlık zırhına büründürülmesi gibi alanlarda
basın özgürlüğünün tartışmalı hale gelmesine neden olabilmektedir. (Çaplı, 2002, 33).
Devletler, yasal düzenlemelerle, editörlerden en hafif biçimde bir haberin nasıl
yayınlanmasını istediğini telkin edebilmektedir. Yayınladıkları haberlerden dolayı savcıların
açtığı çeşitli davalarda gazeteciler yargılanabilmekte, hapis ve para cezalarıyla kontrol
edilmeye çalışılabilmektedir. Bazı ülkelerde, gizli derin devlet yapılarıyla ya da sivil/askeri
vesayet yaratan yönetimlerde, gazetecilere manüpilatif bilgi sızdırarak, haber seçiminin
bağımsız olarak yapılmasına engel olabilmekte, gazeteciler hapsedilmekte ya da can
güvenliklerine kast edebilmekte ve böylece gerçeklerin ortaya çıkarılmasını
engelleyebilmektedir.(Adaklı, 2010, 62-69). Bu durumlarda gazeteciler, temel etik değer
olarak halkın gerçekleri öğrenmesini amaçlayan haber alma hakkının korunması için
demokratik yollarla mücadele etmelidir.

10.4. Türkiye’deki Gazetecilerin Etik İlkeleri
Türk medyasında gazetecilerin, basın meslek örgütlerince mesleği yürütürken kendi
kendilerini denetlemek (özdenetim) için uymaya söz verdikleri etik ilkeler temelde Basın
Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin belirlediği ilkeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk basınında uygulanması beklenen Basın Konseyi’nin ortaya koyduğu Basın
Meslek İlkeleri şunlardır:
İletişim Özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime
kavuşmanın ve demokratik sistemin temel koşulu sayan biz gazeteciler, kanun koyucunun
veya öteki kurum ve kişilerin, İletişim Özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde
karşı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek; iletişim özgürlüğünü, halkın
gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı sayarak; gazetecilikte temel işlevin, gerçekleri bulup
bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak; Basın
Konseyi‘nin kendi çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeme kararlılığını
vurgulayarak; yukarıdaki bölümü de içeren Basın Meslek İlkeleri‘ne uymayı, sözünü
ettiğimiz temel inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde açıklarız.
1.
Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal
düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
2.
Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din
duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
3.
edilemez.

Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet
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4.
Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
5.
Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın
konusu olamaz.
6.
Soruşturulması
gazetecilik
olanakları
içinde
soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.

bulunan

haberler,

7.
Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde
gerektirmedikçe yayınlanamaz.
8.
Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel
çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi
kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen
gösterilir.
9.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.

10.
Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler
bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
11.
Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal
ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
12.
Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve
tutumlarla yapmaktan sakınır.
13.
kaçınılır.

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan

14.
İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer
bırakmayacak şekilde belirtilir.
15.

Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.

16.
Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı
duyarlar. (http://www.basinkonseyi.org.tr/lang_tr/pressOccupationPrinciples.asp
Bunun yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi de editör ve muhabir gazetecilerin mesleği uygularken uyması
gereken etik ilkeleri belirlemiştir. Buna göre gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri şunlar
olmalıdır:
1.
Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne
olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
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2.
Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne
pahasına olursa olsun savunur.
3.
Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın
evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite,
cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların
ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında
nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin
kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz.
Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz
4.
Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık
olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
5.
Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle
belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi
kullanmaktan uzak durur.
6.
Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için
yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
7.
Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma,
bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel
yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.
8.
Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür.
Gazeteci, istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde
yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır.
9.
Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını,
kendileri izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.
10.
Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti,
dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
11.
Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir
maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline,
iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla
iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
12.
Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla
karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar
sağlayamaz.
13.

Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde
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yayın konusu yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun,
(yasaların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak
amacıyla kullanamaz.
14.
Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz.
Gazeteci bu şekilde baskılara da karşı koyar.
15.
Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın organındaki
yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
16.
Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en yüksek
seviyede uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve
benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve
kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının kararlarını dikkate alır.
17.
Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar
konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel
ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir. (http://www.tgc.org.tr/bildirge.html)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

169

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde meslek ilkeleri olarak da anılan gazetecilik etik kurallarına yakından
bakılmıştır. Bu kapsamda yararcı ve görevci etik anlayışların felsefi kökenlerine değinilerek
mesleğin uygulanması açısından farklı bakış açılarına dikkat çekilmiştir. Gazetecilik etiğinin
amaçları ile basın özgürlüğünün editoryal bağımsızlıkla ilişkisi bu çerçevede ele alınmış;
ardından da Türkiye’deki etik düzenlemelere değinilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) “Etik ilkeler, ………………..adına görev yaptığı topluma, toplumu yöneten
devlete ve toplum bireylerinin aktörü olduğu ekonomiye ilişkin gerçekleri eksiksiz ve doğru
bir şekilde aktarabilmesinin koşulunu oluşturmaktadır.“
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Medya sahiplerinin
b) Devlet yetkililerinin
c) Reklamverenlerin
d) Gazetecilik örgütlerinin
e) Gazetecilerin
2) Etik ilkeler, gazeteciler için hangi işlevi yerine getirmektedir?
a) Tarafsızlık
b) Doğrulama
c) Özdenetim
d) İlkelilik
e) Dürüstlük
3) Gazeteciliğin etik ilkeleri neyi düzenlemeyi amaçlamaz?
a) Kişilik haklarının korunması
b) Gerçeklerin ortaya çıkarılması
c) Devletin medyayı denetlemesi
d) Reklamverenlerle mesafenin korunması
e) Haber kaynaklarının korunması
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4) Gazeteciliğin etik ilkelerini kim oluşturur?
a) Devlet
b) Medya sahipleri
c) Gazeteciler
d) Reklamverenler
e) Toplum
5) “Basın ahlakı, ……………………koruyabilmek ve sürdürebilmek için gerekli bir
kurallar bütününü oluştur.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Devlet
b) Basın sermayesi
c) Basın özgürlüğü
d) Basın etiği
e) Toplum
6) Gazetecilikte editoryal bağımsızlığın ortadan kalktığı koşullar aşağıdakilerden
hangisinin zarar görmesi anlamına gelmez?
a) Basın özgürlüğü
b) Gazetecilik idealleri
c) Etik ilkeler
d) Devletin gücü
e) Gazetecinin özerkliği
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7) “Etik ilkeler gazetecileri, demokratik toplumun vatandaşlarının …………adına
sınırlamaktadır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Kamusal yararı
b) Bireysel yararı
c) Devlet yararı
d) Siyasal yararı
e) Ekonomik yararı
8) Aşağıdakilerden hangisi basın etiğinin genel amaçlarından biridir?
a) Haberin tutarlılığının sağlanması
b) Gazetecinin güvenilirliğinin korunması
c) Haberin objektifliğinin korunması
d) Haberin kontrolünün sağlanması
e) Bireysel faydanın korunması
9) Gazeteciliğin misyonuna ilişkin tanımlarında meslek ahlakına ilişkin etik
değerlerin neyin temeli olduğu söylenebilir?
a) Halkın haber alma hakkının
b) Özgür iradeli seçmen olmanın
c) Dürüst ve doğru iletişimin
d) Toplumsal faydanın arttırılmasının
e) Yöneten-yönetilen ilişkisinin düzenlenmesinin
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10) “En çok insan için en büyük mutluluğu sağlayan davranış etik davranıştır”
düsturuyla günümüzün gazetecilik pratiklerine daha iyi uygulanabileceği görülen etik davranış
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a ) Görevci etik
b ) Yararcı etik
c ) Doğalcı etik
d) Belirlenimci etik
e) Özgürlükçü etik

Cevaplar:
1.e
2.c
3.c
4.c
5.c
6.d
7.a
8.b
9.c
10.b
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11. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Araştırmacı Gazetecilerin Öncülük Ettiği Reformist Süreç
11.1.1. Araştırma Gazeteciliğin Harekete Geçirme Modeli
11.1.2. Yönlendirici Gazetecilik

176

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Araştırmacı gazetecilik politik-ekonomik sistemin aksaklıklarını reformla
çözmede nasıl bir rol oynar?

2.

Araştırmacı gazetecilik toplumu kendi sorunları konusunda harekete
geçirebilir mi?

3.

Araştırmacı gazetecilik topluma ayna mı tutar, yoksa toplumu aktif katılımcı
mı yapar?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Harekete Geçirme Modeli

Araştırmacı gazeteciliğin sonuç
alıcı ve kanıtlayıcı özelliğini fark
etmek ve mesleğin toplum
yararına bir hizmet olduğunu
algılamak.

Anlatım-Örnekleme-Tartışma

Reformist Sürece Öncülük Eden
Araştırmacı Gazetecilik

Toplumsal, hukuki, ekonomik,
siyasal sistemdeki aksamaları
ortaya koyup reformlarda aktif rol
oynama bilincini oluşturmak.

Anlatım-Örnekleme-Tartışma
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Anahtar Kavramlar
Eşeleyicilik- Muckraking- Reform-Harekete Geçirme Modeli-Yönlendirici GazetecilikKamu-Kamu Politikası

178

Giriş
Basit Eşeleyicilik, Atlamalı Etki ve Budanmış Etki Modelleri, araştırmacı
gazeteciliğin

toplumsal

reformlara

öncülük

etme

özelliğini

açıklayan

Araştırmacı

Gazeteciliğin Harekete Geçirme Modeli’nin farklı sonuçlar doğuran aşamalarıdır. Araştırmacı
gazeecilik, toplumun kötü niyetlilerini, sistemdeki aksaklıkları, sistemdışılıkları, suiistimal ve
yolsuzlukları kanıtlarıyla ortaya koyarak yetkililerin sorunu çözmeye girişmesine öncülük
etmektedir. Bu alanın sorunların çözümünde ortaya koyduğu takipçilik özelliği, çözüm
gerçekleşinceye kadar devam etmektedir.
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11. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ
“Gazetecilik kişilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olacak gerçek bilgilerin
ulaştırılmasını sağlamakla birlikte, sosyal gerçeği tanımlayabilecek ve bilinç üzerinde etki
yapabilecek bir işlevi yerine getirmektedir.” (Armağan, 1998, 79)
Hutchins Komisyonu raporunda yer alan görüşler, toplumsal sorumluluk anlayışının
oluşumunda önemli etkide bulunmuştur. “Raporda, basının toplumsal yaşam ve demokrasi
açısından önemi vurgulanıyor ve ayrıca bu ortamın bozulmasına dikkat çekiliyordu. Buna
göre işletmecilik anlamında özel bir girişim olduğu kabul edilen basın işletmesinin çıkarmış
olduğu ürünün ise kamusal olduğu ve böylece basının yarı-kamusal bir görünüm ortaya
koyduğu belirtilmekteydi. Associated Press ajansı Genel Müdürü Kent Kooper ise,
hükümetlerin yaptığı işleri kamunun bilme hakkının olduğu ve basının “denetim” görevi
yapması ve 4. güç olarak demokratik yaşamda yer alması gereğini savunmaktaydı. Ona göre,
basının haber verme ve denetim işlevi esastı. Bu anlayış hem basına toplumsal bir sorumluluk
yüklüyor hem de basının bütün ekonomik ve politik güç odaklarından bağımsız biçimde
hareket etmesi gereğini ortaya koymaktaydı.”
(Özgen,2013,
27.05.2014))

34,

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/mei208u.pdf,

Çevrimiçi

Amerikan kamuoyunda araştırmacı gazetecilerin mücadelesi bir mite dönüşmüştür.
Kamuya zararlı olduğu düşünülen eylemleri açığa çıkaran, kamuoyunda olumlu yönleriyle
tanınan kişilerin, “gerçek yüzleri”ni gösteren gazetecilerin mücadelesi toplum için önemlidir.
ABD’de araştırmacı gazetecilik, sosyal, siyasal, ekonomik değişimler için de bir
“katalizör” olarak kabul edilmektedir. Bu görüşün yoğunlukla kabul görmesi, Watergate
sonrası döneme rastlamış ve somut gelişmelerle iyice yerleşmiştir. Toplumda, bu mesleği
yürütenler haksızlıkların öcünü alan, çürüme ve bozulmaları ortaya seren, geçmişin sırlarını
açığa çıkaran, zamanımızı analiz eden, geleceği haber veren kişi olarak görülmektedir.
Araştırmacı gazeteciler, tüm yönetimin vicdanı, bilinci olarak nitelenir.

11.1. Araştırmacı Gazetecilerin Öncülük Ettiği Reformist Süreç
Araştırmacı gazeteciler hatalı işleri toplumun dikkatine sunarlar, bilgilendirilmiş
yurttaş, seçtiği temsilcilerinden reform talebinde bulunur ve politika yapanlar da düzeltilmiş
(yeniden düzenlenmiş) icraatta bulunarak bu taleplere yanıt verirler. Bu süreç basit olarak
şöyle şematize edilmektedir:
- Basılı medyanın araştırması
- Kamuoyundaki değişmeler
- Kamu politikalarında reform
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(GÜLSEREN,
http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmaci-gazeteciliintanimi-ve-zellikleri-1-1, Çevrimiçi 18 Mayıs 2014.)

11.1.1. Araştırma Gazeteciliğin Harekete Geçirme Modeli
Araştırmacı Gazeteciliğin Harekete Geçirme Modeli denilen bu süreç çizgiseldir.
Model, bilgilendirilmiş yurttaşların hükümeti denetleme idealini temsil eder. Dolayısıyla
medya, geleneksel demokratik kuram içinde hayati bir role sahiptir. Sürecin işleyişine göre,
ilk adımda basın, kamuya neyi öğrenmeye ihtiyacı olduğunu söyler. İkinci adımda yurttaşlar
ne istediklerine karar verirler. Üçüncü adımda basın bu kararları politika yapıcılara iletmek
için devreye girer.
Bu model basının gündem belirleme görevi üzerine kurulmuştur. Bu süreçte basın
tarafından kamuya bir tür dayatmanın olduğu görülmektedir. Kamu, basın aracılığıyla ihtiyacı
olan bilginin ne olduğunu fark eder. İnsanların ne istediklerine karar vermeleri de bu uyarı
sayesinde ve basının gündemi doğrultusunda gerçekleşecektir.
Sürecin sonunda basın bir aracı olarak yeniden devreye girer ve politika yapıcılara
talepleri iletir. Modelin eleştirilecek birçok yanı olmasına karşın Amerikan demokrasisinde bu
sürecin geçmiş dönemdeki olumlu sonuçlarına da dikkat çekilir. Bu modelin işlemesiyle kamu
yararına birçok yasanın çıkarıldığı, zararlı sonuçları olacak birçok karar ve eylemin önlendiği
söylenir.
Bu model “yönlendirici” (manipülatif) gazetecilik denilen türle özdeşleşmektedir.
Graber bu türün özelliğini şöyle açıklar:
Bir araştırma öyküsünün özü üç temel unsurdan oluşur
1. Medya izleyicisine çekici gelecek kışkırtıcı, heyecanlandırıcı haber öyküleri
üretmek
2. Profesyonel gazetecilik anlamında başarı sağlayıp alkış toplamak.
3. Bu rutin hedeflere ek olarak bir politik eylem başlatabilmek veya onun bir parçası
olabilmek.
(GÜLSEREN,
http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmaci-gazeteciliintanimi-ve-zellikleri-1-1, Çevrimiçi 18 Mayıs 2014.)

11.1.2. Yönlendirici Gazetecilik
Bu son unsur, yani “bir politik eylem başlatabilmek veya onun bir parçası olabilmek”,
“yönlendirici” gazeteciliğin temelidir. Ama bazen gazetecilikte bilinçli olarak değişim,
reform sağlamak için eyleme geçmek ile rastlantısal olarak bu sonuca ulaşmak gibi farklılıklar
ortaya çıkarabilir. Bir haber öyküsünü takip ederken ilk sözü edilen güdüyle hareket etmek
yönlendirici gazetecilik yapmak anlamına gelir.
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Molotoch, Protess ve Gordon ile arkadaşları yönlendirici gazetecilik anlayışına
dayandırdıkları bu basit çizgisel modeli üç farklı başlık altında ele almışlardır:
(GÜLSEREN,
http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmaci-gazeteciliintanimi-ve-zellikleri-1-1, Çevrimiçi 18 Mayıs 2014.)
1. Basit Eşeleyicilik (Muckraking) Modeli
Basının önemli bir toplumsal soruna eğilmesiyle işlemeye başlar. Sorun üzerine
yapılan araştırmalar kamuyu harekete geçirecek haberin yayınlanmasını sağlar. Kamuoyunun
bu yolla uyandırıldığı varsayılır. Ardından sorunları çözmek için girişimde bulunacak siyasa
yapıcılar (policy maker) harekete geçirilir. Bu modelde siyasa yapıcılar “seçkinler” olarak
alınır. Modeldeki unsurların sıralaması farklı olsa da süreç şu şekilde işler;
•

Araştırma

•

Yayın

•

Kamuoyunun Uyanması

•

Seçkinlerin Uyanması

•

Seçkinlerin Harekete Geçmesi

•

Düzeltme

(GÜLSEREN,
http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmaci-gazeteciliintanimi-ve-zellikleri-1-1, Çevrimiçi 18 Mayıs 2014.)
2. Atlamalı Etki Modeli
Yukarıdaki modelde yer alan bazı unsurlar atlama kaydederse Atlamalı Etki Modeli
devreye girer. Örneğin, olayın araştırılması ve yayınını takiben seçkinler bir önceki aşamada
yer alan kamuoyu baskısı olmadan uyanabilirler veya konuyla ilgili çıkarları araştırılan olay
ile bağlantılı değilken harekete geçebilirler. Seçkinlerin müdahalesi olmadan, haberin yayımı
ile kamuoyunun uyanmasının bir sonucu olarak hataların düzeltilmesini sağlayabilir.
(GÜLSEREN,
http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmaci-gazeteciliintanimi-ve-zellikleri-1-1, Çevrimiçi 18 Mayıs 2014.)
3. Budanmış Eşeleyici Model
Basit Eşeleyici Model’deki sıra herhangi bir noktada bozulabilir. Bunun sonucu olarak
da araştırma ve yayınlanan haber, sorunun çözülmesini sağlamada başarısız olur. Bu sıklıkla
ortaya çıkabilen bir sorundur. Araştırmada elde edilen kanıtların yetersiz veya
kamusallaştırılmayacak kadar riskli ya da güvenilmez oluşu nedeniyle öykü yayınlanmayabilir.
Basılmış haber öyküleri kamuoyunu harekete geçiremeyebilir. Uyanmış kamu,
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seçkinleri harekete geçiremeyebilir. Harekete geçirilmiş seçkinler yaptırım uygulamada
başarısız olabilirler. Seçkinlerin eylemi, sembolik olmasa bile sorunun çözümünde kayda
değer bir rol oynayabilir.
Bu modeller Chicago’da bir grup bilim adamı tarafından yapılan alan araştırmalarıyla
doğrulanmıştır. Araştırılan konuyla ilgili olarak 400 Amerikan vatandaşı ve 60 siyasa yapıcı
ile görüşülmüştür. Bu görüşmeler “önce ve sonra” tekniği kullanılarak, haberin yayın
organında yayınlanmasından önce ve haber yayınlandıktan sonra yapılmıştır. Sonuçta, kamu
politikalarındaki güncel değişikliklerin ilgili soruna ilişkin öykünün yayınını takip eden birkaç
aylık sürede yürürlüğe konduğu anlaşılmaktadır.
“Polisiye gazetecilik” olarak adlandırılan gazetecilik türü de araştırmacı gazeteciliğin
Harekete Geçirme Modeli’ne benzer. Buna göre gazetecilik 5 aşamada yapılır:
1. Hatanın (yolsuzluğun) araştırılması,
2. Ortaya çıkarılması (açıklanması),
3. Dava açılmasına yardım edilmesi,
4. Gücü aynı hatanın yinelenmesini engellemek amacıyla kullanmak,
5. Hatayı yapanların hatalarını kabul etmeleri ve suçluluk duygularını derinden
hissetmelerini sağlamak koşuluyla cezaların azaltılmasını sağlamak.
Bu tür gazetecilikte Harekete Geçirme Modeli’nden farklı olarak, gazeteci bir sosyal
uzman gibi işlev görmektedir. Olaya daha sübjektif yaklaşarak rehabilitasyon sağlamaya
çalışmaktadır
(GÜLSEREN,
http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmaci-gazeteciliintanimi-ve-zellikleri-1-1, Çevrimiçi 18 Mayıs 2014).
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Uygulamalar

184

Uygulama Soruları

185

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Araştırmacı gazeteciliğin öncülük ettiği bir reformist süreç olduğunu öğrendiğimiz bu
bölümde ayrıca Araştırmacı Gazeteciliğin Harekete Geçirme Modeli’ne yakından bakılmıştır.
Modelin üç farklı aşamasını ve etkilerini incelediğimiz bu bölümde yönlendirici gazetecilik
incelenmiştir.

186

Bölüm Soruları
1) Araştırma gazeteciliğin toplumsal değişmedeki rolü için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
a) İnhibritör
b) Koordinatör
c) Operatör
d) Katalizör
e) Monitör
2) Araştırmacı gazeteciler toplumda aşağıdakilerden hangisini yapan kişiler olarak
görülmez?
a) Haksızlıkların öcünü alan
b) Çürüme ve bozulmaları ortaya seren
c) Geçmişin sırlarını açığa çıkaran
d) Zamanımızı analiz eden
e) Düzenin devamlılığını sağlayan
3) “Araştırmacı gazeteciler hatalı işleri toplumun dikkatine sunarlar, bilgilendirilmiş
yurttaş, seçtiği temsilcilerinden reform talebinde bulunur ve politika yapanlar da düzeltilmiş
(yeniden düzenlenmiş) icraatta bulunarak bu taleplere yanıt verirler.”
Yukarıda anlatılan modele ne ad verilmektedir?
a) Harekete Geçirme Modeli
b) B) Uyarıcı–Tepki Modeli
c) C) Matematiksel İletişim Modeli
d) D) İki Aşamalı Akış Modeli
e) E) Döngüsel İletişim Modeli
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4) Araştırmacı gazeteciliğin temel aldığı model, aşağıdakilerden hangisini temsil
eder?
a) Bilgilendirilmiş yurttaşların hükümeti denetleme ideali
b) Kamuoyunu yönlendirme amacı
c) Toplumsal kesimlerin ilişki kurmasını amaçlama
d) Siyasete aktif katılımın sağlanması
e) Ani gelişen olaylar hakkında bilgilendirme
5) “Muckraking” türü gazetecilik aşağıdakilerden hangisini anlatır?
a) Görünen bir gerçeğin izlenip haber yapılması
b) Görünmeyen bir gerçeğin eşelenerek neden ve ilişkilerinin saptanması
c) Olaylar hakkında yapılan açıklamaların duyurulması
d) Yetkililerin olaylarla ilgili tutumunun sergilenmesi
e) Halkın sorunla ilgili beklentilerinin duyurulması
6) Aşağıdakilerden hangisi, yönlendirici gazeteciliğin temelini oluşturmaktadır?
a) Toplumun politik olaylar hakkında bilgilendirilmesi
b) Toplumun politik olaylar hakkında yaptığı tartışmaların sunumu
c) Bir politik eylem başlatarak onun bir parçası olabilmek
d) Politik olayların toplumsal sonuçlarını göstermek
e) Politik olayların aktörlerini tanıtmak
7) Araştırmacı gazeteciliğin öncülük ettiği reformist sürecin sonunda aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
a) Kamunun bilgilendirilmesi
b) Kamusal konuların tartışılması
c) Kamuoyu oluşumuna katkı
d) Kamu politikalarında yeniden düzenleme
e) Kamusal müzakerenin başlatılması
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8) “Basit eşeleyicilik modelinde gazetecilik süreci araştırma, yayın, kamuoyunun
uyanması, seçkinlerin uyanması, seçkinlerin harekete geçmesi ve ………….. aşamalarını
izler.”
Yukarıda boş bırakılan yere hangi sözcük getirilirse cümlede ifade edilen süreç
tamamlanmış olur?
a) Kısıtlama
b) Seçme
c) Düzeltme
d) Yenileme
e) Açıklama

Cevaplar:
1.d
2.e
3.a
4.a
5.b
6.c
7.d
8.c
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12. FRANSIZ BASINININ ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞE ADANMIŞ
GAZETESİ: “ZİNCİRLİ ÖRDEK”
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sıradışı Bir Yayın Yönetmeni
12.2. Kötünün Kabusu
12.3. Üç Renk, Eski Tarz
12.4. Yaptıkları Değil, Yurttaşlara Ne Yaptıkları
12.5. Devlet Dinliyor
12.6. Kamu Parasını Kendine Kullanan Politikacı Asıl Hedef
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sadece yolsuzluk ve usulsüzlüklerden başka haber yapmayan bir gazete olur mu?
2.Sadece haftalık ve üç renk yayımlanan, bayiler önünde satın almak için kuyruk oluşturan
kaç gazete biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Fransız basınında özel bir
araştırmacı gazete: Le Canard
Enchaine

Fransız araştırmacı gazeteciliğine
adanmış benzersiz bir gazetenin
amacı ve mesleki tarzını öğrenmek

Anlatım-Örnekleme-Tartışma

Reklam almayan bir kamu
gazeteciliği

Reklam-İlan ve gazeciliğin
bağımsızlığı arasındaki ilşkiyi
anlamak

Anlatım-Tartışma
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Anahtar Kavramlar
Zincirli Ördek, Le Canard Enchaine, Bağımsız Gazetecilik, Kamu GazeteciliğiPolitikacının Denetlenmesi-Eski Gazetecilik- Claude Angeli
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Giriş
Fransa’da kuruluşundan bu yana yalnızca araştırmacı gazetecilik yapan haftalık özel
bir gazete olan Le Canard Enchaine, dünya gazeteciliği içinde özel ve ayrıcalıklı bir yere
sahiptir. Bu gazetenin uyguladığı geleneksel mesleki çalışma biçiminin yanısıra yalnızca
politikacıların yolsuzluk ve usülsüzlüklerini amansızca takip edip araştırması; bunun dışında
terör, casusluk ve özel yaşamlara yönelik haberleri sayfalarına taşımaması dikkat
çekmektedir. Fransız devletinin iletişimini izlemesi nedeniyle internet iletişiminden kaçınan
gazete çalışanlarının, sanki 1. Dünya Savaşı yıllarında sınırlı olanaklarla yürüttüğü kriz ortamı
gazeteciliğini devam ettiren çalışma tarzı dikkat çekicidir.
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12. FRANSIZ BASINININ ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞE ADANMIŞ
GAZETESİ: “ZİNCİRLİ ÖRDEK”
Fransa’nın 1915’ten bu yana yayınlanan siyasi hiciv gazetesi Le Canard Enchaine,
araştırmacı gazeteciliğin en etkililerindendir. Gazete tam bağımsız, haftalık ve yalnızca
yetkililerin açığını arayan nitelikleriyle günlük basından gazetecilik yaklaşımıyla farklılaşır.
Le Canard Enchaine (Zincirlenmiş Ördek), birbiri ardına devirdiği bakanlarıyla önceki
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin en büyük kabusu olmuştur. En son Adidas
skandalı nedeniyle peşini bırakmadığı IMF Başkanı Christine Lagarde'a soruşturma açıldı.
Lagarde, devlet bankası Credit Lyonnais ile iş adamı Bernard Tapie arasındaki bir davanın
Tapie lehine çözülmesinde yetkisini kötüye kullanmakla suçlandı.

12.1. Sıradışı Bir Yayın Yönetmeni
Kısaca 'Canard' denilen gazetenin efsane Genel Yayın Yönetmeni Claude Angeli,
Fransa'da araştırmacı gazetecilik geleneğinin yaşayan son duayeni. Gazete gibi gazetenin
genel yayın yönetmeni de geleneksel ancak sıradışı bir mesleki profil sergiliyor.

12.2. Kötünün Kâbusu
Angeli, yaklaşık 40 yıldır bu gazetenin yönetim kademesinde bulunuyor. Gazete, 6
bakanı düşürdü, yeni IMF Başkanı hakkında soruşturma açtırdı. Yolsuzluk yaptığı ya da
görevini suiistimal ettiği için gitmek zorunda kalan siyasetçilerin listesini elinde tutan Angeli,
80 yaşını geçti ve hala araştırmacı gazeteci olarak toplum görevi yapıyor.

12.3. Üç Renk, Eski Tarz
Le Canard Enchaine eski tarz baskı tekniğiyle üç renk basılan, asla fotoğraf
kullanmayan 8 sayfalık haftalık bir gazete. Fransız siyasetinin zincirlerini kıran etkili bir
medya.

12.4. Yaptıkları Değil, Yurttaşlara Ne Yaptıkları
Yargıda, sanayide, gizli serviste, bakanlıklarda, orduda, poliste, parlamentoda, her
yerde çok önemli kaynakları var. Kaynakları güveniyor. Gazete, terör, casusluk veya özel
hayatla ilgili haber basmıyor. Kimin nerede ne yaptığıyla değil, yurttaşlara ne yaptıkları ile
ilgileniyor. Ayrıca belgesiz olan iddia aşamasındaki bilgileri basmıyor.

12.5. Devlet Dinliyor
Fransız devletinin Canard ile birlikte Le Monde, Mediapart, Liberation gibi ciddi
araştırmacı gazetelerin iletişimini dinlediğini belirten Angeli, “Sarkozy bu konuda oldukça
saplantılı. Bilginin nereden sızdığını mutlaka öğrenmek istiyor. Hâlbuki demokrasilerde
kaynağın korunmasını öngören yasalar var. Önemli olan bilginin doğruluğudur. Canard da,
güvenilirliğini doğru haberden alıyor. Doğruyu yazmaktan korkmuyoruz. Ne yapabilirler, en
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fazla dava ederler. Eh dava günü herkes de görür gerçekleri... İşte ayakta kalma sırrımız.
Gerçek...” diyor.

12.6. Kamu Parasını Kendine Kullanan Politikacı Asıl Hedef
Gazeteci Angeli, kamu kaynaklarını kendi çıkarına kullanan politikacıların en
tahammül edemediği konu olduğunu varguluyor: “Yolda benim cüzdanımı çalan çocuk en
azından risk alıyor. Kendi hayatıyla kumar oynuyor. Ama halkın parasını çalan politikacılar
risk dahi almıyorlar. Canard da onları yakalıyor.”
Zincirlenmiş Ördek gazetesinin sadece 2010’da ortaya çıkardığı skandal, suistimal,
görevi ihmal ve yolsuzluklar şunlar:
- George Tron’un bakan lojmanı
- Bakan Christian Estrosi’nin ailesine tahsis ettiği 3 ayrı devlet lojmanı.
- Emekli Christine Boutin’ın yüklü maaşı
- Bakan Christian Blanc’ın devlete ödettiği 12 bin Euroluk puro parası ve Sahte vergi
beyannamesi.
- Alain Joyandet’nin sahte imar belgesi.
- Bakan Fadela Amara’nın lojman skandalı.
- L’Oreal skandalı ve Eric Woerth
- Arap dünyasında devrimler yaşanırken, Dışişleri Bakanı Michele Alliot Marie’nin
Tunuslu diktatör Bin Ali rejimine yakın insanların evinde Noel tatili geçirmesi.
Bu suçlanan isimlerin hemen hepsi istifa ettiler ya da Sarkozy kabine değişikliğinde
görevlerine son verdi. Bu durum da Canardîn gazetecilik başarısını göstermektedir.
Kimse Canard’ın sesini kısamıyor. Özgür, reklam almıyor, kimseyi desteklemiyor,
yanlış yapan kim olursa olsun yazıyor. Bu nedenle herkes bu gazeteye güveniyor. ‘Canard
yazdıysa doğrudur’ diyorlar. Yazdığı haberler ciddiye alındığı için herkes bu gazeteye bilgi
akıtıyor. Satışları, ortalama 700 bin civarında olan gazete, Sarkozy iktidara geldiğinden bu
yana tirajını yüzde 30 arttırmıştır.
Neden tüm gazetelerin tirajı düşerken Canard Enchaine arttırıyor? Bunu nedeni, daha
orijinal bir gazete olmasıdır. Diğer gazete, dergi ve televizyonların yayınlamadığı haberleri,
okurlarından sakladıklarını yayınlıyor. Diğerlerini tamamlayan bir misyonu bulunan bu gazete,
yurttaş olabilmek için bilinmesi gerekenleri yazıyor.
Canard Enchaine, Birinci Dünya Savaşı sırasında, kimseye ait olmadan, sadece
yazarlarının sahip olduğu muhalif bir gazete olarak doğmuştu.
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Reklam ve ilan almadan, son derece sıradan bir kâğıt kalitesi kullanan, sadece kırmızı
ve siyah olmak üzere iki renk basılan 8 sayfalık ‘bağımsız’ bir gazete olma özelliğini de
talıyor.
Gazete, baskı tekniği ve çalışma biçimiyle hâlâ eski usul araştırmacı gazetecilik
geleneğini sürdürüyor. Genel Yayın Yönetmeni Angeli, bilgisayar yerine yazısını elde yazıyor.
Canard Enchaine’nin bir web sayfası olmasına rağmen kâğıt gazeteden haberleri okumak
okuyucu tarafından tercih ediliyor. (Morin, http://www.hurriyet.com.tr/planet/18431198.asp,
Çevrimiçi 19.05.2014)
Canard, siyasal yelpazenin sol tarafında yer alsa da tüm kesimlerden bağımsız olmaya
özen göstermektedir. Bu bağımsızlığı, gazetenin hissedarlarının çalışanları olması ve bu
hisselerin devredilememesidir. (Gönenç, 2004, 14)
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Uygulamalar

199

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Fransız basınının ve dünya gazeteciliğinin özellikli gazetesi Zincirli Ördek
ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, politikacıların denetlenmesi
üzerinde yoğunlaşan haber gündemiyle Fransa’daki politikacılar ve devlet yetkililerinin
çekindiği bu gazetenin yönetim ve gazetecilik anlayışının bağımsız gazetecilik için önemine
değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.Tam bağımsız ve politikacıların açığını arayan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a) Los Angeles Times
b)Times
c) The Guardian
d)Le Monde
e)Le Canard Enchaine

2.Zincirli Ördek gazetesinin efsanevi genel yayın yönetmeni olan araştırmacı gazeteci
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bob Woodward
b) Carl Bernstein
c) Ben Bradlee
d) Patrick L’home
e) Claude Angeli
3. Haftalık, üç renkli ve fotoğrafsız gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a) New York Times
b) Washington Post
c) Le Monde
d) Le Canard Enchaine
e) Le Figaro
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4. Zincirli Ördek gazetesi, hangi ülkenin cumhurbaşkanı ve bakanları hakkında soruşturma ve
istifayla sonuçlanan, önemli ve cesur araştırma haberler yapmıştır?
a) Almanya
b) Belçika
c) Lüksemburg
d) İngiltere
e) Fransa
5.Zincirli Ördek gazetesinin yayın politikasının unsurlarından birini aşağıdakilerden hangisi
anlatır?
a) Uzaktakiyle değil, yakındakiyle ilgilen
b) Kimin nerede ne yaptığıyla değil, yurttaşlara ne yaptıkları ile ilgilen
c) Yeni olanla değil, saklananla ilgilen
d) Genele değil, ayrıntıya bak
e) Göremediğinin peşinde zaman harcama
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Cevaplar:
1.e
2.e
3.d
4.e
5.b
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13. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN SAYGINLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. Televizyonda Bir Ekol
13.2. ‘Yine Kimi Yakalamış’ Dedirten Gazetecilik
13.3. Kaçılamayacak Gazeteciler
13.4. İlkeli Olmak
13.5. Araştırmacı Gazeteciliği Yerleştiren İsim
13.6. İlke: Politikacının Öpücüğünü Değil Yumruğunu Hissetmek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Gazeteci olduğunuzda mesleki kimliğinizle ilgili nasıl anılmak istersiniz?
2.Gerçeği arama tutksundan kaçılamayacak kaç gazeteci tanıyorsunuz?
3.Evrensel anlayışa göre gazeteci, politikacıların sevdiği mi, saygı duyduğu bir insan mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gazetecinin saygınlığı

Meslek mensuplarının en çok
önem vermesi gereken özelliğinin
kavranması

Anlatım-Örnekleme-Tartışma

Gazeteci-politikacı ilişkisi

Politikacılarla mesafeli ilişkinin
önemini anlamak

Anlatım-Örnekleme-Film
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Anahtar Kavramlar
Gazeteci kimliği-Gazetecinin saygınlığı-İlkeli gazeteci-Çekinilen gazeteci-Mike WallaceUğur Mumcu
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Giriş
Gazetecilik, saygınlıktır. Gazeteci, haber takibi/istihbaratı yaparken ve haberi
yazarken takındığı tutum ve yöntemler kadar kişisel yaşam tarzı ile de kamuoyunca
izlenmektedir. Basın tarihine isimleri altın harflerle yazılanlar, mesleki saygınlığını, ismine
leke sürdürmeden koruyabilen gazetecilerdir. Araştırmacı gazeteciler, yaptıkları tarihsel
önemdeki haberlere ulaşıncaya kadar yürüttükleri cesur ve boyun eğmeyen tavırlarıyla
mesleğin en çok saygıyı hak eden mensuplarıdır. Onlar, toplumun kötü adamlarının, hukuk
tanımayanların, zalimlerinin, haksızlık yapanların kaçınacakları türden gazetecilerdir. Fakat
tam da bu nedenle onlardan kurtuluşları yoktur. Gerçeklerin peşinde olan araştırmacı
gazeteciler, eninde sonunda ona ulaşırlar.
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13. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN SAYGINLIĞI
Alanlarında isim yapmış büyük gazetecilerin ölümü büyük bir boşluk bırakır. Uğur
Mumcu ve Mike Wallace böyle isimlerdir. Wallace'i bu denli onemli bir araştırmacı gazeteci
yapan, onun CBC'te hala yayınlanan 60 Minutes adlı program için yaptığı haber ve söyleşiler
oldu. (Şahin, 2012, 107)

13.1. Televizyonda Bir Ekol
Mike Wallace tarzı habercilik denilen ekolün başlatıcısı olan Amerikalı ünlü televizyon
gazetecisi, eleştirel ve dik bir duruşu olan gazeteciliğin Ugur Mumcu gibi bir örneğidir.
Bu tür gazetecilerin sorularına muhatap olmak herkes için kolay değildir. Wallace da
böyle gazetecilerdendi. Muhatabına en zor soruları yöneltir, aldığı yanıtları en eleştirel ve
açık arayan bir dikkatle izler, kaçamak yanıtlardan, kaçışı olamayacak zekice yeni sorularla
gerçeğe yaklaşmasını iyi bilirdi. Böyle gazetecilerden kaçmak, saklayacak birşeyi olduğu
anlamına gelirdi.
Kendisinden öylesine çekinilen bu Amerikalı gazeteci için bir bira fabrikasi, "Mike
Wallaceburaya gelmiş" yazılı bir reklam afişi bile hazırlatmıştı. (Şahin, 2012, 107-108).

13.2. ‘Yine Kimi Yakalamış’ Dedirten Gazetecilik
Geçmişte yurttaşlar, Mike Wallace gibi araştırmacı gazetecilerin bu hafta kimi
yakaladıklarını izleme merakıyla ekran karşısına geçiyor ya da gazetelerini satın alıyordu.
Günümüzün araştırmacı gazeteciliği ise özellikle televizyonda kamu gözlemcisi rolü
zayıflamış bir görünüm sergileyen, güçlü seçkinleri izlemeyi bırakmış ve zorbalığa dayalı
potansiyel istismara karşı koruyuculuk yapamaz hale gelmiştir. (Kovach ve Rosenstiel,
2007,128)
Her gazeteci araştırmacı olmak zorundadır ancak araştırmacı gazeteci olmak daha
derinlemesine ve karmaşık olaylar üzerinde uzun soluklu çalışmayı gerektirir. Mike
Wallace‘ın karşısına alıp soru yönelttiği kişi, onu kandıramayacağını anlardı.

13.3. Kaçılamayacak Gazeteciler
Wallace, sözü dolandırmaya çalışıp kaçamak yanıt vermek isteyen kaynaklara
inanmadığını gösteren bir yüz ifadesiyle baktığında soruları daha da zorlaşır ve izleyicinin
sorulmasını beklediği en zor soruyu yöneltirdi. Sokakta her köşeden araştırdığı olay
aktörlerinin, taraflarının karşısına çıkabilir ve herkesin merakla beklediği en zorlayıcı soruyu
sorardı. (Şahin, 2012, 10).
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13.4. İlkeli Olmak
Uğur Mumcu ise gazetecilik anlayışını bir yazısında şöyle tanımlamıştı: “Gazeteci,
haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri
okurlara sunan insan demektir. Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya,
olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir
kişi olması zorunludur. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, gerektiğinde
hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan, gazetecidir.“ (Mumcu, 1998,
320)
Uğur Mumcu, gazeteci kriterini, “Bir kişi ekmeğini sadece gazeteci olarak kazanıyorsa,
kalemini satmıyorsa, düşüncesi ne olursa olsun, ben o kişiye saygı duyarım.” şeklinde
açıklıyordu.(Balbay,https://skyturkvngenc.wordpress.com/2011/01/24/ugur-mumcugazeteciligi%E2%80%A6/, Çevrimiçi 24.05.2014)

13.5. Araştırmacı Gazeteciliği Yerleştiren İsim
Gazeteci Mustafa Balbay’a göre, bir gazetecinin bu kriterin aksini yaptığı durumda
Uğur Mumcu çok net tavır koyardı. Balbay, Mumcu’nun gazeteci kimliğini şöyle aktarmıştır:
“Kim olursa olsun… İsterse üç gün öncesine kadar kendisiyle aynı düşünceleri
paylaşmış olsun. O kişi artık Uğur Mumcu’ya, düşüncelerine en karşı olduğu gazeteciden
daha uzaktır. Uğur Mumcu, Türkiye’de araştırmacı gazetecilik kavramını yerleştirmiş bir kişi
olarak her konuyla ilgilendi. Başka bir deyişle konu seçmedi. Bir gün Dışişleri
Bakanlığı’ndaki bir yanlışlık, ertesi gün Devlet Tiyatroları’nda sansür, ardından haksız yere
sürgün edilmiş sıradan bir memur, hemen sonrasında faili meçhul cinayetlerle ilgili ülkeye
sarsan bir ipucu… Ve tabii ki yolsuzluklar, hırsızlıklar, siyasetin çıkmaz
sokakları…Gazeteciliğin ruhu muhabirliktir. Meslekte köşe yazarı olarak hızla yükselmesine
karşın, muhabirlik ruhunu hiçbir zaman yitirmedi. Bütün bu özelliklerinin toplamı olarak;
hiçbir devlet kurumu yoktur ki Uğur Mumcu’nun eleştiri hedefi olmasın, hiçbir devlet kurum
yoktur ki Uğur Mumcu ulaşamasın!
Genelkurmay da arşivlerini kurallar çerçevesinde Uğur Mumcu’ya açma sorumluluğu
hisseder, bir araştırma için gittiği Almanya’daki tarikat camisinin imamı da Uğur Mumcu ile
oturup sorduğu soruları yanıtlama gereği duyar. Karşısındaki kişi bilir ki Uğur Mumcu o
konuyla ilgilenmeye başlamışsa artık bırakmayacaktır. Kendisi bilgi vermezse, mutlaka öyle
ya da böyle ona ulaşacak. Uğur Mumcu’nun ana hedefi iktidar icraatıydı. Bir gazetecinin ana
işlevinin iktidarı toplum adına denetlemek olduğunu çok iyi bilirdi, gereğini ne pahasına olursa
olsun yerine getirirdi.”
(Balbay,https://skyturkvngenc.wordpress.com/2011/01/24/ugur-mumcugazeteciligi%E2%80%A6/, Çevrimiçi 24.05.2014)
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13.6. İlke: Politikacının Öpücüğünü Değil Yumruğunu Hissetmek
“Toplumsal sorumluluk anlayışıyla haber yapan gazeteci için araştırmacı gazetecilik
riskli ve zorlu bir alan olarak görülmektedir. Araştırmacı gazeteci, yalnızca medya sahibinin
ve içinde bulunduğu sistemin ekonomik baskısı altında değildir, aynı zamanda devletin ya da
iktidarın ortaya koyduğu yaptırımlar söz konusudur, hatta gazeteci zaman zaman yasadışı
birtakım baskılara da maruz kalabilmektedir.” (Akçalı, 2003, 88)
“2001 yılı Nisan ayında Almanya’nın önde gelen, neredeyse nesli tükenen araştırmacı
gazetecileri kendi aralarında örgütlenmeye karar verdiler. “Netzwerk Recherche” “Bilgi
Toplama Ağı” adı altında örgütlenen gazetecilerin başında, Südwestfunk’un şef röportajcısı
Thomas Leif ve Almanya’nın ünlü araştırmacı gazetecisi Hans Leyendecker bulunuyordu.
Kohl skandalıyla ilgili yazdığı kitapla araştırmacı gazeteciliğin Almanya’da hala
yaşama şansı bulunduğunu kanıtlayan Leyendecker, “Gazeteci, yanağında politikacının
öpücük izi değil,
yumruk izi olan kişidir” sözüyle de tanınıyordu.”
(http://www.farukbildirici.com/index.php?Did=306, Çevrimiçi, 26.05.2014)
Amerikalı araştırmacı gazeteciler Bob Woodward, Carl Bernstein ve Mike Wallace
büyük güç odakları, karanlık ilişkiler ve yolsuzluklarla mücadele ettiler ancak öldürülmediler.
Uğur Mumcu da korkusuzca yolsuzlukların, mafya, terör ve gizli servislerin kol
gezdiği karanlıkları aydınlatmak için yazardı. Rus araştırmacı gazeteci Anna Stepaovna
Politkovskaya da ülkesindeki insan hakları ihlallerini yazıyordu. Meksika’daki uyuşturucu
mafyasının üzerine araştırmalarıyla giden gazeteci Fernando Balderas da onlardan biriydi.
Oysa bu üç gazeteci ve daha niceleri ise karanlık odaklarca öldürüldü.
Bu gazeteciler idealistti. Gelecek kuşakların daha özgür, demokratik, temiz ve insana
yakışır bir toplumda yaşaması için korku sınırını aşarlardı. Onlar, korkuyla başa çıkmak için
paniğe kapılmamayı, korkunun nedenleri üzerinde soğukkanlı düşünebilmeyi öğrenmişler ve
buna inanmışlardır. (Şahin, 2012, 185-190)
Böyle araştırmacı gazeteciler, tıpkı Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarında
anlattığı Truva Savaşı’nın kahramanı Hektor’un Akhilleus’la savaştığı gibi onurlu bir yaşam
için ölümü göze alır. Çünkü onların etik anlayışına göre yaşamları pahasına onurlu bir
mücadele vermek, onursuz bir yaşamdan iyidir. Gazeteci için onuruyla tanınmak herşeyden
önemlidir.
Onun için yanlışlar karşısında sessiz kalarak, gerçekleri gördüğü halde bunları topluma
kanıtlarıyla göstermemek mesleki onurunu çiğnetmek, toplumsal sorumluluğunu yerine
getirmemek demektir. (Şahin, 2012, 191-193)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, araştırmacı gazetecilerin saygınlığına ilişkin örneklerle desteklenen
bilgiler verilmiştir. Araştırmacı gazetecilerin gerçeklerden yana ödünsüz duruşlarının,
kanıtlarıyla cesaretle üzerine gittikleri haksızlık ve hukuksuzluk yapanlarla amansız
mücadelesinin ve tarihe yazılan gazetecilik ideallerinin ilham verici noktalarına değinilmiştir.
Ders niteliğindeki mesleki çalışmalarının araştırmacı gazetecinin en önemli kazanımı olan
saygınlığını getirdiği vurgulanarak, bu mesleğin ödünsüz bir dik duruşla yürütülebileceğinin
altı çizilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, Mike Wallece, Bob Woodward, Carl Bernstein ve Uğur
Mumcu gibi araştırmacı gazetecilerin karakteristik özelliklerinden biri değildir?
a) Subjektif
b) Objektif
c) Eleştirel
d) Mesleki dik duruş
e) Sorgulayıcı
2) Saygın araştırmacı gazetecilerden kaçmak ne anlama gelir?
a) Konuşmak istememek
b ) Utanmak
c) Görüşmekten kaçınmak
d ) Kaçamak cevaplar vermek
e) Saklayacak bir şeyleri olmak
3) Bir bira fabrikasının reklamında sorularından çekinilen hangi gazetecinin adı yer
almıştır?
a) Bob Woodward
b ) Carl Bernstein
c ) Mike Wallace
d ) Jonathan Neumann
e) Bill Marimow
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4) Aşağıdakilerden hangisi televizyonda günümüzün araştırmacı gazeteciliğinin
temel sorunlarından biridir?
a) Her toplumsal kesimin temsil edilmemesi
b) Güçsüzleri izlemesi
c ) Zorbalığa dayalı görev istismarını izlemesi
d) Kamu gözcülüğü görevini yerine getirmesi
e) Güçlü seçkinlerin suistimallerini izlemeyi bırakması
5) Suistimalcilerin güçlü ve saygın araştırmacı gazetecilerle ilgili algılaması
aşağıdakilerden hangisidir?
a ) Kolay yönlendirilebilirler
b) Zeki değillerdir
c ) Kolay kandırılabilirler
d ) Kolay kandırılamazlar
e) Yeterince bilgili değildirler
6) Araştırmacı gazeteci, kaçamak cevap vermeye çalışan muhatabının bu tutumuna
nasıl bir hamle yaparak karşılık verir?
a) Muhatabının son söylemek istediklerini sorarak mülakatı bitirir.
b) Rahatlatıcı sorularına başlar
c) Muhatabının anlatmaktan hoşlanacağı konulara girer.
d) İnanmadığını gösteren kararlı bir bakışla daha zorlayıcı soruya geçer.
e) Aldığı cevaplardan ikna olur.
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Cevaplar:
1.a
2.e
3.c
4.e
5.d
6.d
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14. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİKTE EKİP ÇALIŞMASI

220

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Le Monde’da Araştırmacı Gazetecilik
14.2. Le Monde’da Araştırmacı Gazetecilik
14.3. Halktan Saklanan Haberdir
14.4. Olayın Sunulduğu Biçimi Değil Olduğu Biçimi
14.5. Gerçeğe Ulaşma Tutkusu
14.6. Fransa’da Gazetecinin Risk Düzeyi
14.7. Fransa’da Gizli Belge İçeriği Yazılabilir
14.8. Bakanları Düşüren Araştırmacı Gazeteciler
14.9. Kaynaklarını Saklama Hakkı
14.10. Politikacı Yalanını Yazıp İstifa Ettirmek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Tehlikeli gerçeklere ulaşan bir ekipte yer almak ne hissetirir?
2. Sır belgeler yazılmalı mı, yazılabilir mi?
3.Halka açıklanan mı saklanan mı değerli haberdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gizli bilgiye ulaşmada ekip
çalışması

Araştırmacı gazetecilikte
işbirliğinin önemini kavramak

Anlatım-Örnekleme-Tartışma

Fransız araştırmacı gazeteciliği

Le Monde gazetesi üzerinden
Fraansız basınının gazetecilik
anlayışını anlamak

Anlatım-Örnekleme-Tartışma
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Anahtar Kavramlar
Ekip çalışması-Gerard Davet-Fabrice Lhomme-Le Monde-Gizli belge-Sır-VillepinSarkozy-Devlet-Ses kaydı-Savcı-Yargı
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Giriş
Fransa’da araştırmacı gazeteciliğin önemli isimlerinden Gerard Davet ve Fabrice
Lhomme’un Le Monde gazetesi ve Fransa’da araştırmacı gazetecilikle ilgili saptamaları, bu
alanın Avrupa’da uygulanmasına ilişkin önemli konulara dikkat çekmektedir. Özellikle
politikacıların

araştırmacı

gazeteciler

tarafından

denetlenmesi

ve

gizli

belgelerin

yayınlanmasıyla yargı sürecinin ufuk açan özellikleri, Fransa’da da ABD’de olduğu gibi
gazeteciliğin amacının halkı, yönetenlerin uygulamalarından her koşulda haberdar etmek için
yapıldığını göstermektedir.
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14. ARAŞTIRMACI GAZETECİLİKTE EKİP ÇALIŞMASI
Araştırmacı gazeteciliğin etkin örneklerin iyi bir ekip çalışması sonucunda ortaya
çıkarıldığı görülmektedir. Watergate Skandalı’nı açığı çıkararak demokrasinin ve anayasanın
korunmasını sağlayan Bob Woodward ve Carl Bernstein böyle bir ekipti.
(http://gulserenadakli.wordpress.com/2013/09/20/watergatein-gosterdigi-bazi-nesneleronlardan-uzaklaştıkça-görülür/, Çevrimiçi 10.05.2014).
Philadelphia Inquirer gazetesinde bir cinayet davasının iç yüzünü araştırarak, gerçeğin
adaletle buluşup kamu vicdanını rahatlatan ışığını yeniden yakan gazeteci Jonathan Neumann
ve Bill Marimow da böylesi ekip gazeteciliğinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki önemli
örnekleri olarak tarihe geçmişlerdir. (Turhan, 1997; 53-54) .

14.1. Le Monde’da Araştırmacı Gazetecilik
Sarkozy’nin Yargıtay’dan üst düzey bir savcıyı satın aldığı ve L’Oreal soruşturma
dosyasına ilişkin bilgileri sızdırdığını yazan, Karaçi skandalı, “köstebek savcı ve telefon
dinleme” skandalını ortaya çıkaran gazeteciler Gerard Davet ve Fabrice Lhomme... Fransa’da
giderek kaybolan ‘araştırmacı gazetecilik’ geleneğinin en güçlü iki ismi olarak tanınıyorlar.

14.2. Le Monde’da Araştırmacı Gazetecilik
Bu iki gazeteci haberi, basın toplantılarından değil, derin araştırmalarından süzerek
üretiyorlar. Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy onların yüzünden yasaları değiştirdi, kimliği
bilinmeyen kişiler evlerine girdi, telefon listeleri didik didik edildi.

14.3. Halktan Saklanan Haberdir
Ama onlar hala ülkenin en büyük gazetesinde yazmaya devam ediyorlar. “Halka
söylenen değil halktan saklanan gerçek haberdir” şeklinde bir gazetecilik anlayışına
inanıyorlar. Bu iki Fransız gazeteci, güçlerini arkalarındaki sağlam yargı ve mesleki desteğe
borçlular. Bu gazeteciler, ne sağ, ne sol, siyasetle ilgilenmediklerini belirtirken “Biz yalnızca
bilginin militanıyız” diyorlar.

14.4. Olayın Sunulduğu Biçimi Değil Olduğu Biçimi
Gerard Davet, ortağı Fabrice ile mesleğe ve olaylara bakışının birbirine çok yakın
olduğunu vurguluyor: “Olayların sunulduğu biçimi değil, olduğu biçimini merak ediyoruz.
Basın toplantıları, röportajlarda anlatılanları aktaran meslektaşlara da saygımız var ama bizim
ilgimizi çekmiyor. İnsanların ne olup bittiğinden haberdar olmaları hakları var. Genelde
haberleri olmuyor çünkü...”

14.5. Gerçeğe Ulaşma Tutkusu
Fabrice Lhomme da gazeteciliğe başlar başlamaz daha tanımını bilmeden araştırmacı
gazeteciliğin tutkusu olduğunu fark etmiş. Çok sonraları yaptıkları işin araştırmacı gazetecilik
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diye adlandırıldığını öğrenmiş. Fransa’da araştırmadan çok, analiz kültürü olduğunu düşünen
Lhomme, “Olup bitenleri yorumluyorlar. Ama gerçek bilgi, yeni bir gerçeğe ulaşmak ve
bundan herkesi haberdar etmek ayrı bir tutku” diyor.
Gerard Davet, 23 yıl önce ilk araştırmacı gazetecilik haberlerini birlikte yaptıklarını ve
bu haberin bomba etkisi yaptığını belirtiyor. O günden bu yana da birlikte çalıştıklarını
ekliyor. Görüldüğü gibi araştırmacı gazetecilikte ekip olanlar, uzun yıllar birlikte
çalışmaktadırlar.

14.6. Fransa’da Gazetecinin Risk Düzeyi
Fransa’da araştırmacı gazetecinin risklerinin (hayati risk, iş güvenliği, hapis riski)
Türkiye ya da Ukrayna gibi demokrasilerden daha az olduğuna inanan Davet- Lhomme,
şunları söylüyor:
“Riskli bu meslek. Ama Fransa görece kurumları oturmuş bir demokratik cumhuriyet.
Fabrice, Karaçi olayı nedeniyle takibe uğradı. Telefon listelerimizden kaynaklarımıza
ulaşmaya çalıştılar. Fransa’da eski güvenlikçilerin ya da istihbaratçıların kurduğu bazı özel
güvenlik kurumları var. Bizi takibe almak, fizik olarak rahatsız etmek, elimizdeki belgelerin
çalınması gibi işler olduğunda resmi istihbarat değil, bu özel güvenlik şirketleri devreye
giriyor. Ama gazete her zaman arkamızda. Hapis ya da can güvenliği ya da işini kaybetme
riski pek yok.”

14.7. Fransa’da Gizli Belge İçeriği Yazılabilir
Fransa’da en çok gizli belge ve ses kaydı yayınlayan bu iki gazeteciden Davet, yasal
sınırlarını şöyle açıklıyor:
“Yasa net değil bu konuda. Yasal olarak ele geçirdiğimiz belge içinde ne olduğunu
yazma hakkına sahibiz. Ama belgenin kendisini basma hakkımız yok. Tabi, emin olduğumuz
belgeleri bazen yayınlayarak risk alıyoruz. Belgenin kendisini basarsak gazeteci ve sorumlu
yazı işleri müdürü hakkında dava açılabiliyor. Patronların elbette yasal sorumluluğu yok. “

14.8. Bakanları Düşüren Araştırmacı Gazeteciler
L’Oreal skandalında milyarder Bettencourt’un gizli telefon görüşmelerini yayınlayan
bu gazeteciler, haberleriyle bütçe bakanını düşürdüler. Cumhurbaşkanı Sarkozy hâkimlere
günlerce ifade vermek zorunda kaldı.
Lhomme hakkında bu konuyla ilgili olarak soruşturma açıldı. İddia ise özel hayata
saldırıydı. Gazeteci, bu davayı kazanacağına inanıyor:
“Çünkü gizli belge yayınlanmaktan yargılanıyorum ama belgeyi alan ben değilim.
Kaynağım. İkincisi de biz kayıtlardaki özel yaşamla ilgili bütün bölümleri eledik. Sadece
yolsuzlukla, halkı ilgilendiren kısımlarını yayınladık.” diyor.
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14.9. Kaynaklarını Saklama Hakkı
Araştırmacı gazeteci Davet, 2010’da Sarkozy’nin çıkardığı yasa gereği gazetecilerin
kaynaklarını saklayabildiklerini, ama bunun istisnasının “devletin temel çıkarlarına dokunan
konular” olduğunu vurguluyor. Davet, yasanın gazetecileri koruyormuş gibi görünmesine
karşın, aslında onları ve kaynaklarını kontrol etmek amaçlı olduğunu düşünüyor. Davet,
devletin Bettencourt olayında bunu yapmak istediğini söylüyor.
Davet’e göre, araştırmacı gazetecilikte ele geçen dinleme kayıtlarının inanılırlığının
sorgulanması için yargı tarafından analiz edildiğini vurguluyor. Ünlü gazeteci, böyle bir
durumda savcıların devreye girip 2 ay kadar kısa sürede bu kayıtların gerçek olup olmadığını,
şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkardıklarını belirtiyor. Ses kayıtlarının sahteliği
durumunda bunu kurgulayanların; gerçek olması durumunda ise kayıtlarda konuşmaları yer
alanların yargıya hesap verdiğine dikkat çekiyor.

14.10. Politikacı Yalanını Yazıp İstifa Ettirmek
Lhomme, İsviçre’de hesapları olduğu ortaya çıkan Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac
olayında bakanın, 20 yıl önce açıp kapattığı bir hesabı sadece inkâr ettiği ve yalan söylediği
için görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtiyor.
Gazeteci Davet ise eski Başbakan Dominique de Villepin’in Clearstream davasında
sadece General Rondot’nun küçük bir el yazısında Sarkozy ile ilgili iddiaların araştırılmasını
istediğinin ortaya çıkmasıyla Villepin’in siyasi hayatının bittiğini vurguluyor. (Morin,
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/26000409.asp, Çevrimiçi 29.05.2014)
Fransa’da iktidara karşı medya denetiminin oldukça güçlü olduğu görülüyor. Medya,
gücünü özgürlüğünden alıyor. Cumhurbaşkanı bile olsa politikacıları sorgulayan güçlü
soruşturma hâkimlerinin varlığı, medyanın bu gücünün kaynağında yer alan nedenlerden
birini oluşturuyor. Öyle ki demokrasilerde dördüncü güç olan medya, diğer üç güç olan
yasama, yürütme ve yargı ile birlikte işlev görüyor.
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Uygulamalar

229

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Fransa’nın en önemli gazetelerinden Le Monde’da çalışan iki etkili
araştırmacı gazetecinin, yaptıkları önemli haberler, çalışma yöntemleri, gazetecilik anlayışları
konusunda bilgi verilmiştir. Araştırmacı gazetecilikte ekip çalışmasının etkileri ve öneminin
de tartışıldığı bu bölümde gizli belgelerin yayınlanmasına ilişkin örnekler ve bunun yargı
tarafından nasıl bir sürece tabi tutulduğu da ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “Araştırmacı gazeteciliğin en etkili örneklerinin bir………….ürünü olduğu
görülmektedir.”
Yukarıdaki cümlayi tamamlayabilecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Editoryal çalışma
b) Ekip çalışması
c ) Muhabir çalışması
d) Kaynak sorgulama
e) Kaynak gizleme
2) “Sarkozy’nin Yargıtay’dan üst düzey bir savcıyı satın aldığını ortaya çıkaran
gazeteciler……………..’dir.”
Bu cümleyi tamamlayacak gazeteciler aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmektedir?
a) Gerard Davet ve Fabrice Lhomme
b) Bob Woodward ve Carl Bernstein
c) Jonathan Neumann ve Bill Marimow
d) Dan Rather ve Mike Wallece
e) Walter Cronkite ve Edward R. Murrow
3) Gerard Davet ve Fabrice Lhomme adlı Le Monde Gazetesi’nin ünlü araştırmacı
gazetecileri için haber nedir?
a) Kaynakların bilinmesi için gazeteciye verdiği bilgi haberdir.
b) Halka söylenen değil halktan saklanan gerçek haberdir.
c) Tanınmış kişilerin açıkladığı bilgi haberdir.
d) Tanıklık edilebilen olayların bilgisi haberdir.
e) Gösterilen yeni durumların bilgisi haberdir.
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4) Araştırmacı gazeteciler, olayların hangi yönünü merak eder?
a) Olayların sunulduğu biçimi değil, olduğu biçimini.
b) Olayların nasıl gerçekleştiğini.
c) Görünen gerçeklerin unsurlarını
d) Olaydan etkilenenlerin ne yaptığını.
e) Olayların başlama biçimini.
5) Fransa’da araştırmacı gazeteci için hangi riskler söz konusudur?
a) Hayati risk
b) İş güvenliği riski
c) Hapis riski
d) Sansüre uğrama
e) Telefonlarının dinlemesi riski
6) Fransa’da araşırmacı gazetecilerin gizli devlet belgelerini yayınlaması konusunda
aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
a) İçeriği yayınlanabilir.
b) Belgenin fotoğrafı yayınlanamaz.
c ) İçeriği de fotoğrafı da yayınlanamaz.
d) Yayın hazırlığı bile yasaktır.
e) Dolaylı da olsa ele geçirilmesi yasaktır.
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Cevaplar:
1.b
2.a
3.b
4.a
5.e
6.b

234

KAYNAKLAR
1. Bölüm
AY, Yusuf Ziya, Haber Editörlüğü, e-Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2011.
KOVACH, Bill ve ROSENSTIEL, Tom, Gazeteciliğin Esasları, ODTÜ Yayıncılık,
1. Basım, Ankara, 2007.
ŞAHİN, Haluk, Kim Korkar Soruşturmacı Gazeteciden?, Say Yayınları, 1. Baskı,
İstanbul, 2012.
TURHAN, Seyfettin, Araştırmacı Gazetecilik, umag Vakfı Yayınları, 1. Baskı,
Ankara, 1997.
(http://www.maxihayat.net/maxiforum/siyaset-adamlari-biyografileri/34923-richardnixon-kimdir-richard-nixon-hakkinda-richard-nixon-biyografisi-hayati.html; 22.02.2014)
2. Bölüm
AKÇALI, Selda İçin, “Kamu Çıkarını Korumak İçin Araştırmacı Gazetecilik Bir
Alnertanif Olabilir mi?”. İletişim 2003/18.
AY, Yusuf Ziya, Haber Editörlüğü, e-Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2011.
GÜLSEREN,
Mustafa,
http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmacigazeteciliin-tanimi-ve-zellikleri-1-1, 02.03.2014
KOVACH, Bill ve ROSENSTIEL, Tom, Gazeteciliğin Esasları, ODTÜ Yayıncılık,
1. Basım, Ankara, 2007.
ŞAHİN, Haluk, Kim Korkar Soruşturmacı Gazeteciden?, Say Yayınları, 1. Baskı,
İstanbul, 2012.
“Tgc Baskanı Orhan Erınç "Öldürülen Gazetecı Sayısı 62 Ama 63
Olabılır", http://www.umag.org.tr/tr/gazetecilere_ozgurluk_platformu/detay/15/tgc-baskaniorhan-erinc--oldurulen-gazeteci-sayisi-62-ama-63-olabilir-, 04.03.2014
TURHAN, Seyfettin, Araştırmacı Gazetecilik, umag Vakfı Yayınları, 1. Baskı,
Ankara, 1997.
“Türkiye
'hapisteki
gazeteciler'
listesinde
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25387580.asp, 04,03,2014

birinciliği

kaptırmadı”,

235

3. Bölüm
GİRGİN, Atilla, Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul, 2008.
GİRGİN, Atilla, Haber Yazmak, Der Yayınları, İstanbul, 2005.
McCHESNEY, Robert W., 21. Yüzyılda İletişim Politikaları; Medyanın Sorunu,
Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2006.
TOKGÖZ, Oya, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları, Dördüncü Basım, Ankara, 2000.
TURHAN, Seyfettin, Araştırmacı Gazetecilik, umag Vakfı Yayınları, 1. Baskı,
Ankara, 1997.
4. Bölüm
ASLAN, Kemal, Ben de Yazarım: Örneklerle Haber Yazmak, Anahtar Yayınları,
Birinci Basım, İstanbul, 2004.
ASLAN, Kemal, Haberim Var ! Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları,
Birinci Basım, İstanbul, 2003.
ASLAN, Kemal, Haberin Yol Haritası, Anahtar Yayınları, İkinci Basım, İstanbul,
2009.
ASLAN, Kemal, Soru Nasıl Sorulur?, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1. Basım, İstanbul,
2005.
BİRSEN, Özgül, “Haber Kaynağı İle Görüşme”, Haber Toplama Teknikleri,
Ed.Haluk BİRSEN, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2843, Açıköğretim Fakültesi Yayını
No: 1801,, 1. Basım, Eskişehir, 2013.
GİRGİN, Atiila, Söyleşi mi Röportaj mı?, Der Yayınları, İstanbul, 2007.
TURHAN, Seyfettin, Araştırmacı Gazetecilik, umag Vakfı Yayınları, 1.Baskı,
Ankara, 1997.
5. Bölüm
KIZILKAYA, Emre, (2012, 5 Haziran), “Araştırmacı Gazeteciliğin Geleceği Ve
Geleceğin
Araştırmacı
Gazeteciliği”,
Erişim
Tarihi:
24
Mart
2014, http://www.hurriyet.com.tr/planet/20671986.asp
MÜLLERLEİLE, Andreas, “Wikileaks’in Politikası: İktidarı, Gazeteciliği Ve Siyaseti
Yeniden Tanımlamak”, “Cesur Yeni Medya: Wikileaks Ve 2011 Arap İsyanları Üzerine
Tartışmalar”, Derleyen: Mutlu Binark, Işık Barış Fidaner, Alternatif Bilişim Derneği Yayını,
İstanbul, 2011.

236

ŞAHİN, Haluk, Kim Korkar Soruşturmacı Gazeteciden?, Say Yayınları, 1. Baskı,
İstanbul, 2012.
6. Bölüm
ASLAN, Kemal, Haberin Yol Haritası, Anahtar Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2009.
AY, Yusuf Ziya, Haber Editörlüğü, e-Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2011.
BİRSEN, Haluk, “Haber Toplama”, Haber Toplama Teknikleri, Ed.Haluk
BİRSEN, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2843, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:
1801,, 1. Basım, Eskişehir, 2013.
7. Bölüm
AY, Yusuf Ziya, Haber Editörlüğü, e-Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2011.
BİRSEN, Haluk, “Haber Toplama”, Haber Toplama Teknikleri, Ed.Haluk BİRSEN,
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2843, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1801,, 1.
Basım, Eskişehir, 2013.
TOKGÖZ, Oya, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları, 4.Basım, Ankara, 2000.
UZUN, Ruhdan, "Gazetecilikte Yeni Bir Yönelim: Yurttaş Gazeteciliği". Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, Konya, 2006.
8. Bölüm
ASLAN, Kemal, Haberin Yol Haritası, Anahtar Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2009.
AY, Yusuf Ziya, Haber Editörlüğü, e-Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2011.
GİRGİN,Atilla, Söyleşi mi, Röportaj mı?, Der Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2007.
ŞAHİN, Haluk, Kim Korkar Soruşturmacı Gazeteciden?, Say Yayınları, 1. Baskı,
İstanbul, 2012.
TURHAN, Seyfettin, Araştırmacı Gazetecilik, umag Vakfı Yayınları, 1. Baskı,
Ankara, 1997.
9. Bölüm
ALEMDAR, Zeynep, Oyunun Kuralı, Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Ankara, 1990.
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/326510.asp, Çevrimiçi 10.05.2014.

237

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller/inc
eleme_arastirma_haberciligi.pdf, 2008, Çevrimiçi 10.05.2014.
http://gulserenadakli.wordpress.com/2013/09/20/watergatein-gosterdigi-bazi-nesneleronlardan-uzaklastikca-gorulur/, Çevrimiçi 10.05.2014.
http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/05/050531_deep_throat.shtml,Çevrimiç
i 10.05.2014.
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=142991, Çevrimiçi 10.05.2014.
10. Bölüm
ADAKLI, Gülseren, “Gazetecilik Etiğini Belirleyen Yapısal Unsurlar: Mülkiyet ve
Kontrol Sorunu”, Televizyon Haberciliğinde Etik, Ed. Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel, Fersa
Matbaacılık, Ankara, 2010.
ÇAPLI, Bülent, Medya ve Etik, İmge Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2002
GİRGİN, Atilla, Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul, 2008.
İRVAN, Süleyman, “Medya ve Etik”; Medya, Etik ve Hukuk, IPS İletişim Vakfı
Yayınları, İstanbul, 2003
ÖZGEN, Murat, Gazetecinin Etik Kimliği, Yenilenmiş İkinci Baskı, İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2002.
TOKGÖZ, Oya, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları, Dördüncü Baskı, Ankara, 2000.
http://www.basinkonseyi.org.tr/lang_tr/pressOccupationPrinciples.asp, 03.12.2011
http://www.tgc.org.tr/bildirge.html, 01.11.2011
11. Bölüm
ARMAĞAN, Ahsen, “Bir Uzmanlık Alanı Olarak Araştırmacı Gazetecilik”. İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı 7, İstanbul, 1998.
http://www.slideshare.net/MustafaGlseren/aratirmaciGÜLSEREN,
Mustafa,
gazeteciliin-tanimi-ve-zellikleri-1-1, Çevrimiçi 18 Mayıs 2014.
ÖZGEN, Murat, “Siyasal Rejimler ve Basında Etik”, Medya ve Etik, Editör: A. Oğuz
ÜNLÜER, Birinci Basım, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,
Eskişehir, 2013, http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/mei208u.pdf, Çevrimiçi 27.05.2014)

238

12. Bölüm
Gönenç, Aslı Yapar; “Bir Fransız Siyasi Mizah Gazetesi:Le Canard Enchaine”,
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 20, İstanbul, 2004.
Morin,
Arzu
Çakır;”Sarkozy’nin
kâbusu”,
07.08.2011, http://www.hurriyet .com.tr/planet/18431198.asp, Çevrimiçi 19.05.2014)
13. Bölüm
AKÇALI İÇİN Selda, “Kamu Çıkarını Korumak için Araştırmacı Gazetecilik Bir
Alternatif Olabilir mi?”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi,
Yaz-Kış 2003, Sayı. 18
BALBAY, Mustafa. https://skyturkvngenc.wordpress.com/2011/01/24/ugur-mumcugazeteciligi%E2%80%A6/, Çevrimiçi 24.05.2014.
BİLDİRİCİ, Faruk,
26.05.2014.

http://www.farukbildirici.com/index.php?Did=306, Çevrimiçi,

KOVACH, Bill ve ROSENSTIEL, Tom, Gazeteciliğin Esasları, ODTÜ Yayıncılık, 1.
Basım, Ankara, 2007.
MUMCU, Uğur, Gazetecilik: Seçmeler, um:ug Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik
Vakfı Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, 1998.
ŞAHİN, Haluk, Kim Korkar Soruşturmacı Gazeteciden?, Say Yayınları, 1. Baskı,
İstanbul, 2012.
14. Bölüm
ADAKLI, Gülseren, http://gulserenadakli.wordpress.com/2013/09/20/watergateingosterdigi- bazi-nesneler-onlardan-uzaklastikca-gorulur/, Çevrimiçi 10.05.2014).
MORİN, Arzu Çakır, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/26000409.asp, Hürriyet
Gazetesi, 05 .05.2014, Çevrimiçi 29.05.2014.
TURHAN, Seyfettin, Araştırmacı Gazetecilik, umag Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik Vakfı Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 1997.

239

