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ÖNSÖZ
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1. GAZETECİLİK TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afet Gazeteciliği
2. Türkiye’de Risk Toplumu Süreci ve Afetler
3. Uzmanlık Alanı Olarak Afet Haberciliği
4. Türk Medyasında Afet Haber Anlayışı
5. Afet Haber Metinlerinin İçerikleri
6. Afet Haber Aktör ve Kaynakları

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Medyamızda yer alan afet haberlerinin genel olarak içeriği nasıldır?
2- Afet gazeteciliğinde haber düzenlenirken hangi soruların yanıtlarına haber metninde yer
verilmesi gerekir?
3- Afet haberlerinde başvurulan kaynaklardan belli başlıları hangileridir?
4- Afet haberi oluşturulurken özellikle hangi soruların yanıtları metin içerisinde yer almalıdır?
5- Afet haber metinlerinde afetzedelere ne şekilde yer verilmektedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Afet gazeteciliği, risk, haber

5

Giriş
Risk toplumlarının karşı karşıya kaldıkları olağanüstü durumlar konusunda habercilerin
uzmanlaşmasını, ilgili bilgilere ulaşırken afet öncesi, müdahale ve iyileşme sürecinde; hangi
haber kaynak ve aktörlerinin kullanılacağı, oluşturulan haber içeriklerinde nasıl yer alacağı ve
haber yaklaşımının nasıl olması gerektiğini açıklayan afet gazeteciliği hakkında bilgi
verilecektir.
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Afet Gazeteciliği
Dünya çapında isim yapmış 2700 uzmanın katkıları ile hazırlanan, UNESCO, Dünya
Bankası, Amerikan ordusu ve Rockefeller Vakfı gibi önde gelen pek çok kuruluş tarafından
desteklenen 6700 sayfalık ‘State of the Future’ (Geleceğin Durumu) başlıklı rapor küreselleşme
ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişimin sonuçları ile birlikte olağanüstü
durumların (afetlerin) tüm dünyada var olan medeniyetlerin sonu olabileceğini anlatmaktadır.
Raporda; su, yiyecek ve enerji kaynaklarında yaşanan yoksunluklar, doğal afetler ve iklimler
değişikliği ile birlikte hava koşullarındaki değişimin yoğun can kayıplarına hatta devletlerin
yıkışmasına kadar gidebilecek sonuçlar doğurabileceğinin altı çizilmektedir.
Gazete sayfaları incelendiğinde her gün bir afet haberi ile karşılaştığımızı görmek
mümkündür. Nicel olarak afet haberi çokluğu gazetelerin bilgilendirme ana değişkeni olarak
kabul edilirse; bu bilgilendirmeye karşı yoğun can ve maddi kayıpların yaşanması bir tezatlıktır.
Aynı zamanda afet denilince sadece ‘deprem’ olgusunun anlaşılması başka bir sorundur. Haber
kaynakları ve aktörlerinin seçim süreci ile haber metni içerisinde kullanımındaki magazinel
yaklaşım ise afet haberciliğinin etik boyutunu öne çıkarmaktadır. Bunun somut örneği
afetzedelerin görsel şova dönüştürüldüğü haber içerikleridir. Alanla ilgili yapılan çalışmalar
benzer içerik ve söylemlerin sık tekrarının afet risk ve tehlikeleri ile baş edebilme sürecine katkı
koymadığını göstermektedir. Bu olgular afet haber anlayışındaki değişmeyen yaklaşımın çok
iyi irdelenmesi gereğini ortaya koyar.
Bu nedenle, afet, afet yönetimi, afet haber aktörleri, ekonomik ve toplumsal dinamikler
konusunda donanımlı ve analiz yeteneğine sahip modülü içeren bir haber üretim süreci
uzmanlaşan gazetecilik alanlarına ‘afet haberciliği’ uzmanlık alanına da dâhil etmeyi
gerektirmektedir. Afet haberciliği; risk toplumlarının karşı karşıya kaldıkları olağan üstü
durumlar konusunda habercilerin uzmanlaşmasını, ilgili bilgilere ulaşırken afet öncesi,
müdahale ve iyileşme sürecinde; hangi haber kaynak ve aktörlerinin kullanılacağı, oluşturulan
haber içeriklerinde nasıl yer alacağı ve haber yaklaşımının nasıl olması gerektiğini açıklar.

Türkiye’de Risk Toplumu Süreci ve Afetler
Toplumbilim kuramcıları Marx, Durkheim ve Weber yazılarında toplumsal değişimin
devingen sürecinin modern toplumlarda da işlevselliğini sürdüreceğini ifade ederler. Ancak
modernitenin değişim hızı, sadece bilimsel ve teknolojik alanda değil aynı zamanda modern
kurumların doğası ile birlikte küresel boyutta kendini göstermekte ve daha önceki değişim
hızının çok çok ötesindedir. Bu hız, insan hayatını teknolojik gelişmelerle kolaylaştırırken aynı
anda ansızın adını bile söyleyemediğimiz bir virüs salgını ile hayatımızı cehenneme
çevirebilmektedir. Hâlbuki toplumsal değişime neden olan endüstriyelleşme, gelişen internet
ve bilgi teknolojisinden beklenti toplumları çok daha mutlu ve güvenli bir ortama
kavuşturmasıdır. İngiliz sosyolog Giddens bunu modernliğin iki boyutu olarak
tanımlamaktadır.
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Sanayileşme ile beraber kentleşme süreci ve sonrasında yaşanan çevre sorunları modern
tüketim anlayışı ile birlikte pek çok risk ve tehlike olgularını da beraberinde getirmiştir. İnsanın
doğa üzerindeki egemenliğinin artması ve çıkarları için doğayı dönüştürme çabası çevreye
yönelik tehditleri ve belirsizlikleri de artırmaktadır. Modern sanayi toplumları rasyonelleşme
ve endüstriyelleşme ile birlikte doğa üzerindeki hâkimiyetini artırmış ve doğadan gelebilecek
tehlikelere karşı kendini koruma yönünde büyük adınlar atmıştır. Örneğin büyük paralar
harcayarak kendini sellerden koruyacak sistemler oluşturmuştur. Ancak doğa ile mücadele
sürecinin olumsuz yan etkileri de beraberinde gelişmiştir. Endüstriyelleşme sürecinde doğaya
bırakılan tonlarca atık nedeniyle insanoğlu, kendi eliyle yarattığı farklı afet türlerinin
(teknolojik afetler) ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Modernite sonrası toplumsal değişim sürecinde tehlike ve risk kavramlarının içerikleri
de değişmiştir. Yaşadığımız dünyada ekolojik sistemde yaşanan sorunlar sadece belirli
coğrafyaları değil tüm dünya insanını ilgilendirmektedir.
Geldiğimiz noktada, modernite sonrası toplumda yaşananlar, hızlı değişim süreci ile
modernite kurum ve olgularının risk olarak algılandığı ‘risk toplumu’ yaklaşımını
tanımlamaktadır. İlk olarak Alman sosyolog Ulrich Beck tarafından dile getirilen bu kavram
ile içinde yaşadığımız dünyanın çok daha tehlikeli ve şiddete meyilli olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Risk toplumu geliştikçe riskten olumsuz etkilenenler ile ondan yarar sağlayanlar
arasında çatışma da artmaktadır.
Risk tanımlarını yapanlarla riskten etkilenenler arasındaki farklılıklar sınıf toplumundan
farklı olarak kısmi bir kutuplaşmaya da neden olmaktadır. Çünkü risklerden küresel anlamda
herkes etkilenmektedir. Risk toplumu kavramı bu bağlamda topluma ve kurumlarına farklı bir
bakış açısı ve bir eleştiri getirmektedir. Ayrıca Ulrich Beck, risk toplumu ile ilgili sosyal
teorinin kalbine modernleşme sürecinin merkezi noktasında yer alan kitle iletişim araçlarını
yerleştirir.
Risk toplumunda tehdit; insanın yaşamını olumsuz yönde etkileyebilecek ve sistematik
düzenini bozabilecek zarar oluşma olasılığıdır. Risk ise; zarar verici bir oluşuma karşı açık olma
potansiyelidir. Risk potansiyelinin oluşabilmesi için:
-

Tehditlerin oluşabilme olasılığının yüksek olması,

-

Etkilerinin bilinirliği ya da öngörülebilir olması,

-

Riske karşı zayıf yönlerin bulunması gerekir.

Giddens’a göre, risk kavramının modern öncesi toplumlardaki algısını değiştiren olgu
insanların karar alma süreçleridir. Çünkü insanların herhangi bir konuda seçim yapıp karar alma
süreci riski doğurur. Çünkü Giddens riskten bahsederken geleneksel kültürlerde risk
kavramının olmadığına dikkat çekerek riskin ‘geleceğini dine, geleneğe ya da doğanın
azizliklerine bırakmak yerine kendisi belirlemek isteyen, değişime eğilimli’ bir toplumun
harekete geçirici dinamiği olduğunu vurgular.
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Türkiye Afet ve Acil Durum Başkanlığı resmi web sitesinde ise risk; belirli bir alanda,
tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü veya bir olayın doğurabileceği
olumsuz sonuçların toplamını ifade eden bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Tehlike kavramı
için ise; yaşamı tehdit eden, sahip olunan şeylere ve çevreye zarar verebilme potansiyeli taşıyan
fiziki olay ve olgular olarak tanımı yapılıp risk=tehlike değildir ifadesi kullanılmaktadır.
Tehlikenin; doğal, teknolojik veya insan kökenli olan ve fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplara
yol açabilecek tüm olayları ifade ettiği ve afetlerin tehlikenin sonucu olduğu vurgulanmaktadır.
Afetler bu anlamda toplumsal yapı için ciddi bir risk, insan yaşamı için ise birer tehdit
kaynağıdır. Literatürde afetle ilgili birçok tanım vardır. En kapsamlı tanım; ‘insan ve diğer
canlılar için; normal yaşamı ve toplumsal faaliyetleri kesintiye uğratan, toplumda fiziksel,
sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara neden olan ve etkilenen topluluğun üstesinden
gelemediği doğa veya insan kaynaklı bir olgudur’ şeklinde kabul edilebilir.
Afet yönetiminde risk ve tehlikenin azaltılması ve önlenmesinde artık başarı bireyin
karar alma süreci ve değişime katılım isteği ile de paraleldir.
Türkiye, modern toplum olma yolunda aşamalar kaybederken beraberinde modern
dünyanın risk ve tehlikeleri ile de mücadele süreci yaşamaktadır. Küresel dünyanın bir aktörü
olan Türkiye’nin bu olgulardan kendini uzak tutması imkânsızdır. Ancak afetler açısından
bakıldığında ortaya biraz daha farklı bir durum çıkmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye coğrafi
güzelliğinin yanı sıra bir doğal afet ülkesi olarak da tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra
endüstriyelleşme ile birlikte insan eliyle oluşan bilinen ya da bilinmeyen pek çok risk ve tehlike
de Türkiye’nin kapısını çalmaktadır.
Ancak ne zaman olacağı kesin olarak bilinmeyen deprem ya da gerekli acil uyarı
sistemleri ile önlem alınması mümkün olan meteorolojik kökenli afetlerde ülkemiz yine ciddi
maddi manevi kayıplar yaşamaktadır. Örneğin deprem tehlike ve riski geçmişten günümüze her
zaman dile getirilmiş olmasına rağmen 1999 Doğu Marmara Depremleri modern kent
depremlerinin yıkıcı yüzünü acı bir şekilde yüksek can kayıpları ile göstermiştir.
Yine bilim ve teknolojinin sağladığı güvenli ve sağlıklı yaşam mekânlarını ve daha da
önemlisi ne zaman sağanak yağışların olacağını da bilmemize rağmen halen ülkemizde can
kayıpları olan sel baskınları yaşanmaktadır. Orman yangınları ve toprak kaymaları ise diğer
önemli sorunlardır. Bu bağlamda modern dünyanın risk ve tehlike profili ile ilgili başlıkları
Türkiye risk toplumu süreci ve afetler konusuna uyarladığımızda şu çıkarımlara ulaşmak
mümkündür:
- Afet risk ve tehdidi sadece oluştuğu bölgede değil tüm dünyada yankı bulmakta ve
büyük bir coğrafyayı etkilemektedir. Gelişen iletişim ve bilim teknolojileri sayesinde
afet risk ve tehditlerinin önceden belirlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve bu
bağlamda daha az zarar görmek mümkün olabilmektedir. Türkiye’de de özellikle
meteorolojik kökenli afetler için gerekli uyarıların yapılması, zamanında tahliyeler,
yerel/küresel yardımlar ve birey/kurumlar olarak hangi tedbirlerin alınabileceğinin
kısmen biliniyor olması ve uygulanması buna örnektir.

9

- Afet riski sadece o coğrafyadaki insana zarar vermemekte aynı zamanda tesadüfen
orada herhangi sebepten bulunan insanları da etkilemektedir. Örneğin turizm amaçlı ya
da kısa süreli çalışma için o bölgede bulunanlar. Aynı zamanda göçler, yoğunlaşan kent
nüfusu ve çarpık yapılaşma bölge insanları için yeni tehlike ve riskler oluşturmaktadır.
Buna bir de sosyo-ekonomik yaşam farklılıkları ilave edildiğinde afet risk ve
tehlikelerinin insanlar üzerindeki etkilerinin dereceleri de farklılaşmaktadır. Özellikle
ülkemizde sosyo-ekonomik düzeyi ile eğitim değişkenlerinin afet risk ve tehdidinin
bölgelere hatta kişilere göre algı farklılığı yarattığını söylemek mümkündür.
- Türkiye risk toplumu sürecinde sadece doğal ve meteorolojik kökenli afetlerle değil
aynı zamanda ekolojik tehlikeler ve insan eliyle yaratılan risk ve tehlikelere de açık
konumdadır.
- Ekonomik alanda yaşanan gelişme, kar ve acımasız rekabet, yatırım öncelikleri ve
alanlarının belirli olması Türkiye’de afet risk ve tehditlerinin belirlenmesi ve en aza
indirgenmesi için yapılması gereken yatırımların karlı geri dönüşü olabilecek alanlara
kaydırılmasına sebep olabilmektedir. Bilimsel projelerde bile öncelik bazen belirli güç
odaklarının birbirleri ile etkileşimlerini sağlayacak noktalara odaklanmaktadır. Bir afet
ülkesi olan ülkemizde halen toplumsal tabana yayılmış bir afet bilinç ve farkındalığının
yaratılamamış olması buna bir örnektir.
- Türkiye’de afet konusunda risk ve tehlikeleri aktaran başta medya olmak üzere
medyanın haber kaynakları olarak seçilen (kim oldukları uzman alanları, güç odakları
ile ilişkileri, siyasal kimlikleri sürekli tartışılan) uzman kişi ve kurumlar ile resmi
otoritelerin gerçek risk ve tehlikeleri zaman zaman farklı noktalara taşıdıkları ve
sokaktaki halkın aslında bunların farkında olduğu gerçeği ile birlikte bunun bilimsel
alanda da güven sorununa yol açtığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Türkiye’de artan nüfus, çarpık kentleşme, denetim altına alınmaya çalışılan çarpık
yapılaşma, sigorta bilinci ile ilgili yeni yaklaşımlar, eğitim ve sağlık ile ilgili yeni uygulamalar
afetler konusunda bazı risk ve tehlikeleri azaltırken yeni risk ve tehlikeleri de beraberinde
getirmektedir. Artan risk ve tehlikelerle ilgili yoğun bir enformasyon paylaşımı olmasına
rağmen farkındalık, karar alma süreçlerine katılım, tedbir alma gibi can ve mal kaybını
engellemeye dayalı pratiklerde başarı düşük düzeyde kalmaktadır.

Uzmanlık Alanı Olarak Afet Haberciliği
Afetlerin birçoğunun ne zaman ve nerede oluşacağı bilinmediğinde medyanın afetler
meydana gelmeden önce halkı oluşabilecek afetler ve afet yönetimi uygulamaları konusunda
bilgilendirmesi gerekir. Bilgilendirme faaliyeti içine afet yönetiminden sorumlu kurum ve
kuruluşların bugüne kadar yapmış oldukları faaliyet ve uygulamalar, risk ve tehlikelere karşı
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aldıkları tedbirler ve halkın yapması gereken uygulamalar ile can ve ekonomik kayıpları en aza
indirmek için yapılması gereken tüm etkinlikler girmektedir.
Haber üretim sürecinin hızlı ve eksiksiz ilerlemesi için afetlerde iletişim ayakları olarak
kabul edilebilecek olan aktörler-medya, afet yöneticileri, siyasiler, afetzedeler, sivil toplum
örgütleri, uluslararası haber kuruluşları ve medya tüketicileri- arasında doğru bir bilgi akış ağı
kurulmalıdır. Ancak yaşanan pek çok afet göstermiştir ki toplumun her kesimi için yoğun
enformasyon talebine karşın bu yapı içerisinde hiçbir zaman istenilen düzeyde bir bilgi akışı
olamamıştır. Bilgi akışında yaşanabilecek sorunların nedenleri şunlardır:
-

Büyük belirsizliklerin olması, ani ve beklenmedik olayların gelişmesi

-

Risk ve olası kitlesel kazalar

-

Artan zaman baskısı, âciliyet

-

Büyük ölçüde hasarın meydana gelmesi ve can kayıplarının yaşanması

-

Çıkar çatışmaları

-

Zamanında bilgi için yoğun talep

Afet haberciliğinde haber düzenlenirken şu soruların yanıtları haber metinlerine
yansıtılmalıdır:
- Halkın afet, afetzede ve afet bölgesi ile ilgili ne bilmeye ihtiyacı vardır?
- Hangi olay/haber çok daha önemlidir?
- Halk, afet, risk ve tehlikesinin farkında değil ya da açık bilgiye sahip değilse, bu
konuya karşı nasıl ilgisi çekilebilir?

Toplumsal farkındalık ve toplumda hissedilenler kitlesel ölüm ya da afetlerden daha
önemlidir. Ülkemizde haber iletilerinde ilgi daha çok can kayıplarının sayılarına odaklanmıştır.
Çünkü afetin boyutu can kayıplarıyla ölçülmektedir.
Afet haberciliğinde bilgi kaynaklarına ulaşmak kadar haber aktörlerini seçme ve haber
aktörlerine doğru sorular sorarak gerekli enformasyonu sağlamak da önemlidir. Bu nedenle bu
alanlarda görev yapan habercilerin afetler, afet yönetimi yanında afet psikolojisi ile ilgili de
özel bir eğitim alması doğru olacaktır. Ayrıca afet bölgesinde bir afetzede olabileceğini bilmeli
ve olabilecek risk ve tehlikeler konusunda kendisi de eğitim almalıdır.

11

Afet haberciliğinde diğer önemli bir nokta da afet haber aktörü olarak çok sık haberlerde
yer alan afetzedelerin durumlarının nasıl haberleştirileceğidir. Yapılan afet haberlerinin
toplumsal duyarlılığı artırırken infial yaratmaması ya da duyarsızlık oluşturmaması
gerekmektedir. Aynı şekilde abartılı ve aşırı dramatik bir kurgu hem birey hem de birey
yakınları ile birlikte medya izleyicisi/okuyucusunu olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden afet
haberlerinde hem içerik seçimi, hem de görüntü kullanımı ve yayın süresi oldukça önemlidir.
Yayın süresi uzadıkça duyarsızlık kalkanı gelişmektedir.
İnternet ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişim afet haberciliğinin uzmanlık
alanı olarak gelişmesine ivme kazandırmaktadır. Afet habercisi kendi alanı ile gelişmeleri takip
etmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası gelişmelerle birlikte ilgili bilim dallarındaki gelişmeleri
de takip etmek zorundadır. Artık bulunduğunuz her yerden bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Afet
habercisinin yapması gereken toplum için afet ve afet yönetimi ile ilgili hangi bilgilerin ve haber
aktörlerinin doğru ve geçerli olduğunu seçebilme ve aktarabilme yetenek ve bilgisine sahip
olmaktır.
Afet haberciliğinde dikkate alınması gereken bir nokta da afet yönetiminde görev alan
yetkililer ile habercilerin afet yönetimi ve çalışmaları konusunda farklı bakış açılarına sahip
olmalarıdır. Bunun temel sebebi her iki grubun önceliklerinin farklı olmasıdır. Her iki grup
birbirlerinin çalışma alanlarına saygı göstermeli ve karşılıklı güvenilir bilgi alışverişinde
bulunmalıdır. Afet yönetimi profesyonelleri içinde medya ile ilişkileri yönlendirecek
profesyonel bir grubun bulunması ve çeşitli iletişim kanallarının ile sürekli bilgi aktarımı hem
afet yöneticilerinin hem de habercilerin içini kolaylaştıran önemli bir adım olacaktır.

Türk Medyasında Afet Haber Anlayışı
Medya, afet haberleri ile topluma bir yandan olası afet risk, tehlike ve önlemleri
hakkında bilgi aktarımı yaparken diğer yandan oluşan bir afetin yarattığı trajedi ile birlikte
gelişen olayları aktarmaktadır. Dolayısıyla medya toplumun afetin boyutlarını anlamasına
yardım eden önemli bir iletişim aracıdır. Afet önleme, müdahale ve rehabilite çalışmaları
boyunca yaptığı haberlerle farkındalık yaratarak birey ve toplumun hayatta kalma çabasına
katkı sağlamaktadır.
Medya afetlerde haber verme işleviyle; afet bölgesi ve afetzedeler hakkında genel
bilgileri yaşanan olgular ile değer yargıları arasında çeşitli bağlantılar kurarak
okuyucu/izleyiciye aktararak sürekli bir enformasyon akışı sağlamaktadır. Afetler ile ilgili
sadece toplumsal işlevler değil psiko-sosyal görevler de üstlenen medyamız kamuoyunun
ilgisini ve dikkatini afetler üzerine yönlendirme, yardım kampanyaları düzenleme, afet
yönetimi ve siyasi otoriteler ile etkileşimi sağlama ve eğitim gibi işlevleri de haber verme
işlevinin yanında sürdürmektedir. Kamusal alanda medyamızın üstlendiği bir diğer işlev ise;
denetim ve eleştiri işlevidir. Demokratik rejimlerin güvencesi vatandaşların eleştirel
katkılarıdır. Vatandaşların sözcüsü ise basındır. Bu nedenle afetlerde medyanın en önemli
kamusal görevlerinden biri afet bölgesinde kamusal yaşantını kontrolü ve kritiğidir.
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Afet haberlerini medyanın gündeminin ilk sırasına yerleştiren haber değerleri açısından
pek çok bileşeni içinde barındırıyor olmasıdır.
Medyamızda yer alan afet haberlerinin genel olarak içeriği; bireylerin Afetleri nasıl bir
değerlendirme eğiliminde oldukları ve ilgilerinin hangi yönde odaklandığı ile ilgilidir.
İzleyicinin/okuyucunun afet olguları karşısında takındıkları olumlu ya da olumsuz tavırlar
haber söylemlerine olan tutumu yansıtmaktadır. Afet haberlerinde tutumlar, genel olarak duygu
ve hislerle ilgilidir ve haber metinleri duygusal bir zemin üzerine oturtulmuştur. Çaresiz,
yardıma muhtaç gözü yaşlı insanlar, çökmüş, kullanılma hale gelmiş binalar, doğanın
tahribatından mucizevi kurtuluş hikâyeleri ve kahraman haber aktörleri metin içeriklerini
zenginleştirmektedir.

Afet Haber Metinlerinin İçerikleri
Medyanın afet haber metinlerinde, afetleri temsil etme tarzı ve ideolojik yapılanma,
toplumsal afet bilinci üzerinde etkin rol oynar. Afet haber metinlerinde temel
söylemlerin/ifadelerin geçmişten günümüze etkinliği her zaman koruduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
Medya okuyucu/izleyicisine afetin nedenine ilişkin bilgi sunmak zorundadır. Meta
üretimi sayesinde insan, üretim kapasitesini artırmış ve böylece doğa üzerinde denetimini
sınırsız bir şekilde genişletmiştir; ama bu aynı zamanda insanın toplumsal ilişkiler üzerindeki
denetimini yitirmesine de yol açmıştır. Afetin kaynağı doğa olaylarıdır.
Medya afetlerin yarattığı ölüm korkusunu haber metinlerinde çok yoğun
kullanılmaktadır.
Doğa olaylarını, afete çeviren, sebep sonuç ilişkileri, medyamızın haber metinlerine
bilimsel söylemler olarak dâhil olmuştur. Afetler konusunda pek çok bilimsel ifadenin içinde
ölümleri ve çaresizliği engelleyebilecek ortak bir zeminde buluşan ifadeler ne yazık ki
bulunmamaktadır. Medyamız da bu konuda kendi bilgi donanımı ve yayın politikasına uygun
bilim adamlarını haber aktörü olarak kullanmaktadır.
Afet haber aktörleri de afetlerin oluşum sürecini, bundan sonra gelişebilecek tehlike ve
riskleri, alınması gereken tedbirleri, tedbirlerin kimler tarafından alınması gerekliliğini
‘tarafsızlık kisvesi’ altında medyaya dolayısıyla halka açıklamaktadır. Zaten bilimsel söylemler
ve bilim adamları afet meydana geldiğinde medyaların haber aktörleri olmakta ve yer aldıkları
haber metinleri ile de gündeme yön vermektedir. Aslında amaç okuyucu/izleyicinin afetin
nedenleri ile birlikte tehlike ve risklerden uzaklaşmak için neler yapılmasını öğrenme güdüsünü
doyurmaya çalışmaktır.
Afet haber metinlerinin genel özelliklerini oluşturan bir diğer oluşturan bir diğer önemli
olgu siyasi kurumların afet sırasında yaptıkları açıklama ve uygulamalardır. Siyasi söylemleri
afet haber metinlerinin dışında bırakmak mümkün değildir. Haber olgusu üst düzey siyasilerin
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afet, afet bölgesi ve afetzedeler hakkında yaptıkları açıklamalar her zaman önemli kabul
edilmektedir. Çünkü afet öncesi ve sonrası yaşananların anlaşılması ve kamuoyu tarafından
değerlendirilmesi, bugün geldiğimiz noktada da yönetiminin başarısı siyasi erkin afeti algılama
biçimi ile doğru ilişkilidir. Çünkü sorun, insanların bilincini ya da kafalarında ne varsa onu
değiştirmek değil, siyasi, ekonomik, kurumsal hakikat rejimini değiştirmektedir. Siyasiler afet
haberlerinin en önemli haber aktörleridir. Afet haber metinlerinin içeriğinde genel olarak
siyasilerin afetle ilgili söylemleri önemli yer tutmaktadır.

Afet Haber Aktör ve Kaynakları
Medyamız afet oluştuğu andan itibaren afetin yıkım gücü ile paralel olarak halkın afet
bölgesi ile ilgili haber ihtiyacını karşılamak için eldeki tüm donanımları seferber etmektedir.
Olaya dayalı ‘doğru ve tarafsız’ haber enformasyonu için haber kaynaklarının doğru seçimi,
ulaşımı ve haberde kullanımı gereklidir.
Afet haberlerinin haber kaynaklarının önemli bir kısmı aynı zamanda afet haber aktörü
olarak karşımıza çıkmaktadır. Afet Yönetimi, çok sektörlü, çok kurumlu dolaysıyla çok
disiplinli bir yapı özelliği nedeniyle tüm bireyleri ve birimleri kapsar. Bu nedenle Afet
Yönetimi’nin başlıca aktörleri medyanın da haber aktörleridir. Bunlar:
- Devleti yöneten siyasi erk ve kurumlar,
- Yerel yönetimler,
- Güvenlik güçleri,
- Medya,
- Üniversiteler,
- Sivil Toplum Örgütleri,
- Meslek odaları, sendikalar
- Deprem uzmanları,
- Uluslararası kuruluşlar
- Halk (Afetzedeler).

Afet haber aktörü ve kaynağının iletileri haberin manşetini ve başlıklarını ve bir sonraki
haberin adımlarını belirlemektedir. Haber aktör/kaynaklarının bir kısmı suçlayıcı ve uyarıcı
ifadeler kullanırken bir kısmı da savunmacı ve çaresizliği vurgulayan ifadeler benimsemektedir.
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Haber aktör / kaynak seçiminde genel olarak gazetelerin ideolojik yapılanmasında
uygun belirlenen akademisyenler ve uzmanlar, tanınan üniversitelerin bilindik isimlerine
yönelik yapılmaktadır. Siyasi erk, yerel yönetimler, muhalefet parti temsilcileri, sivil toplum
yöneticileri afet haberlerinin en önemli haber kaynaklarıdır. Afetzedeler ise başlı başına afet
haberlerinin vazgeçilmez öykü kahramanlarıdır. Haber iletilerinin içeriklerinde, afetin
nedenleri, daha önce yaşanmış ve olabilecek riskler ve çözüm önerileri ile beraber birey ve
kurumların birbirlerini suçlayıcı ifadelerin yer aldığı ve bu haber iletileri içeriklerinin önceki
afet olguları ile desteklenip pekiştirildiği yapılan çalışmalarda görülmektedir.
Medya için haber kaynağı ve aktörüne ulaşıp bilgi almak ne kadar önemli ise afet
yönetim uygulamalarında görev alan profesyonellerin çalışma sürecinde medya ile iletişimleri
ve bilgi aktarımları da o kadar önemli hale gelmektedir. Zaman baskısı, her iki tarafı da olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu nedenle medya ile iletişimi kolaylaştıracak iletişim uzmanlarının afet
yönetim kademesi içinde olması gereklidir. Afet haberciliğinde toplumun afet bölgesinde
yaşananlar ve yapılan müdahaleler ile ilgili haber ihtiyacının karşılanmasında en önemli ve
doğru bilgi kaynakları çoğu zaman afet yönetiminde görev alan afet görevlileridir. Afet
bölgesinde yaşanan kaotik yapı çoğu zaman nesnel bilgiye ulaşmayı zorlaştırmaktadır.
Diğer önemli bir konu haber kaynağı olarak afetzedelerin seçimi ve haber öykülerinin
kurgulanmasıdır. Bazen afetin etkileri tek bir bireyin yaşadığı acı drama indirgenirken ya da bir
kurtarıcıya odaklanırken diğer taraftan bunun birey ve toplum üzerindeki psikolojik etkileri
unutulabilmektedir.
Sosyal ağlar ve yeni medyanın kullanımı afetlerle ilgili toplumsal tabanlı ilk bilgilerin
alınması ve yardım organizasyonlarının oluşumunda önemli iletişim kaynakları olarak dikkat
çekmektedir. Ancak bilgi kaynağı olarak internet teknolojilerinin kullanımı ise beraberinde
kolaylıkların yanında pek çok boşluğu ve kirliliğine yol açmaktadır.
Sonuç olarak ülkemizde afetlerde risk ve tehdit kavramlarının tam olarak anlam
kazanamadığını söylememiz mümkündür. Afet, halkın çoğunluğu tarafından özel bir risk değil
kamusal bir risk olarak algılanmaktadır. Afet ve özellikle deprem riski şimdiki zamandan
ziyade geleceğe ait bir risk olduğundan toplumsal bir sorun olarak da görülmemektedir. Kontrol
edilemeyen bazı güçlerin denetimi altındaki bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Sorun
çözümünde ve uygulamalarda bazı kişi ve kuruluşlar gelişmiş ülkelerin afet risk ve tehditler
konusunda yapmış oldukları çalışmaların bir örneğinin Türkiye için uygun olacağını düşünerek
hareket etmektedir. Esas sorun da buradadır. Afet risk ve tehditlerinin toplumun özgün
özellikleri ile tanımlanmış sosyal bir sorun olarak görülmesi gerekir.
Toplumumuz için afet, geçmişte birçok kez yaşanmıştır; afet kültürü vardır, geleceğe
yönelik afet risk ve tehditleri için doğru/pratik/anlamlı uygulamaya uygun bilgilendirme ve
eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Kendisini tekrar eden ve benzer söylemlerin dile getirildiği bir
sosyal yapıda afet risk ve tehditlerinin azaltılması mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizde risk
toplumu sürecinde baştan yasa yapıcılar olmak üzere bu alanda çalışan ve üreten her kesimin
çalışmalarının odağına insanı koyarak güçlerini birleştirmesi ve bir zeminde buluşması
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gereklidir. Medya afet yönetimi konusunda olan ve olması gerekenler konusunda kamuoyunu
bilgilendirmek ve ilgili kamuoyunu oluşturmakla görevlidir.
Afet risk ve tehlikeleri ile mücadele etmek; bilimsel odaklı afet yönetim uygulamaları,
gerekli erken uyarı sistemleri, teknolojinin doğru kullanımı ve en önemlisi de doğru ve
zamanında haberdar etme ve bilgilendirme ile olabilir. Toplumun tüm halkalarının bu yapı içine
entegre olması gerekir. Ancak çoğu zaman farklı çıkarlar gözeten iktidar gruplarının, farklı
seçenekler dizgesini gözden geçirip kendi adlarına karar verirken gündem belirlemede
medyanın ifade ettiğimiz söylemlerden uzaklaşmadıkları görülmektedir.
En azından afet olgusunda olması gerekenler konusunda ortak bir noktada uzlaşma
zamanı çoktan gelmiştir. Çok kapsamlı afet yönetim bileşenleri koordineli ve sürekli iletişim
halinde olmalıdır ve buna medya da dâhildir. Bu yapının hizmet ettiği toplum afetler konusunda
duyarlı hale gelmelidir. Ancak kamuoyu yapılan birçok uygulamadan doğru olarak haberdar
değildir. Bu noktada donanımlı bir afet haberciliği ile sınırları belirlenmiş ulusal bir afet
politikasına gereksinim vardır.
Risk toplumu sürecinde enformasyon ve bilişim teknolojilerinin kullanımındaki hızlı
artış ekonomiden eğitime, sağlıktan siyasete, toplumsal ilişkilerin her alanında önemli
değişimleri gündemde tutarken internet tartışmasız en etkili iletişim araçlarından biri olarak
dikkat çekmektedir. Afetlerle ilgili sanal ortamda yer alan, doğru ya da yanlış pek çok söylenti
bilgi kirliliğine neden olmaktadır.
Okuyucu/izleyici kitlenin kimliği, toplumun yaşam biçimi, gelenekleri, afetlerin
nitelikleri, haber kaynakları, afet haberinin yayılmasını isteyenlerin çıkarı, hükümetin tutumu,
verilen bilginin özelliği, neyin gizli tutulduğu ve ekonomik durumun halk üzerindeki baskısı
afet haberlerinin içeriklerini etkileyen temel unsurlardır. İç ve dış çevremizde gelişen ve yazılan
her türlü farklı bilgi yığınları içinden doğru bilgilerin seçilip doğru enforme edilmesi, özgün
değerler gözetilerek sosyo-kültürel yapımıza uyarlanması ve kendi afet kültürümüzün yazılı
hale getirilip içselleştirilmesinde tarihe not düşen afet haberciliği ile ilgili bir eğitim
formasyonuna sahip olması önemlidir.
Ancak afet yönetiminde yer alan tüm kişi, kamu kurum kuruluşlarının medya ile
iletişimlerinin nasıl olması gerekliliği konusunda bilgili olmaları da bir o kadar önemlidir.
Çünkü afet risk ve tehditleri ile mücadelenin başarı anahtarı artan enformasyon ihtiyacını
karşılayacak her kanaldan hızlı ve doğru bilgi akışının sağlanması, toplumda yaşanan değişimin
nabzının tutulmasıdır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi afet haberinin kaynakları arasında yer almaz?
a) Yerel yöneticiler
b) Afetzedeler
c) Ekonomi uzmanları
d) Deprem uzmanları
e) Üniversiteler
2) Risk toplumu ile ilgili çalışmalar yapan düşünür Ulrich Beck hangi ülkenin
vatandaşıdır?
a) İngiltere
b) Kanada
c) Fransa
d) Almanya
e) Amerika
3) Risk’ ve ‘risk toplumu’ ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Risk toplumu geliştikçe riskten olumsuz etkilenenler ile ondan yarar sağlayanlar
arasında çatışma da artmaktadır.
b) İnsanların herhangi bir konuda seçim yapıp karar alma süreci riski doğurur.
c) Risklerden küresel anlamda herkes etkilenmektedir.
d) Risk potansiyelinin oluşabilmesi için riske karşı zayıf yönlerin bulunması gerekir.
e) Modernite sonrası toplumsal değişim sürecinde tehlike ve risk kavramlarının
içerikleri değişmemiştir.
4) Medya afetlerin yarattığı ölüm korkusunu haber metinlerinde çok yoğun
kullanmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
5) Siyasi söylemler afet haber metinlerinin dışında tutulmalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış

6) Hangisi afet haberciliğinde bilgi akışında sorunlara neden olabilir?
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a)Büyük ölçüde zararın oluşması
b)Zamanında bilgi için yoğun talep
c)Aciliyet
d)Büyük bir belirsizlik durumunun olmaması
e)Büyük belirsizliklerin olması
7) Aşağıdakilerden hangisi medyamızda yer alan afet haberlerinin genel olarak içeriğini
oluşturmamaktadır?
a) İzleyicinin/okuyucunun afet olguları karşısında takındıkları tavırlar haber
söylemlerine olan tutumu yansıtmaktadır.
b) İzleyicinin/okuyucunun afet olguları karşısında takındıkları tavırlar haber
söylemlerine olan tutumu yansıtmamaktadır.
c) Haber metinleri duygusal bir zemin üzerine oturtulmuştur.
d) Afet haberlerini genellikle medyanın gündeminin ilk sırasına yerleştirilmektedir.
e) Afetzedeler ise başlı başına afet haberlerinin vazgeçilmez öykü kahramanlarıdır.

8) Anthony Giddens riskten bahsederken geleneksel kültürlerde risk kavramının
olmadığına dikkat çekmektedir?
a) Doğru
b) Yanlış
9) Toplumumuzda geçmişten günümüze bir afet kültürü olduğunu söylemek
mümkündür.
a) Doğru
b) Yanlış
10) Modernite sonrası toplumsal değişim sürecinde risk kavramında bir değişim
olmamıştır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
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1)c
2)d
3)e
4)a
5)b
6)d
7)b
8)a
9)b
10)b
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2. ÇEVRE VE GAZETECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1.- Çevre Gazeteciliği
2.2.- Çevre Kavramı
2.3.- Çevre Duyarlılığının Tarihçesi
2.4.- Sanayileşme ve Çevre Sorunları
2.5.- Uluslararası Çevre Raporları
2.6.- Çevre Sorununa “İnsan Merkezci” ve “Çevre Merkezci” Bakış
2.7.- Türkiye’de Çevre Duyarlılığı
2.8.- Çevre Duyarlılığında Medyanın Yeri
2.9.- Çevre Gazeteciliğinin Tarihçesi
2.10.

- Çevre Gazeteciliği Nedir?

2.11.

- Çevre Muhabirleri İçin Etik Kurallar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Dünyada hava kirliliğine karşı ilk yasa hangi ülkede çıkartılmıştır?
2- 17. ve 18. yy’da çevre sorunlarıyla ilk olarak ilgilenen düşünürler kimlerdir?
3- Çevre sorunlarına karşı kaç tür yaklaşım yer almaktadır? Bunlar nelerdir?
4- İyi bir çevre muhabirinin özellikleri nelerdir?
5- Çevre gazetecilerinin haber metnini oluştururken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Çevre, çevre gazeteciliği, haber
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Giriş
Çevre haberleri, sağlık ve bilim haberleriyle birlikte karmaşık haber niteliğini taşırlar
ve muhabirlikte aynı kategoride ele alınırlar. Bunlar bilimsel niteliği olan haberlerdir. Sağlık ve
çevre haber ve yazıları insanların hayatında doğrudan etkiye sahiptir. Bunlar insanları eğitebilir,
böylece insanlar kendilerini koruyabilirler. Bu bağlamda Çevre Gazeteciliğinin tarihçesi ve ne
olduğu aktarılmaktadır. Ayrıca çevre muhabirlerinin uyması gereken etik kurallar hakkında
bilgi verilecektir.
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Çevre Gazeteciliği
Günümüz insanının belki de en büyük hayal kırıklıklarından birisi, insanoğluna sınırsız
kaynaklarıyla hizmet edeceğine inandıkları yeryüzünün kaynaklarının tükenebilir ve yok
olabilir olduğunu fark etmesi olmuştur. İnsanoğlunun bitmek tükenmek bilmez isteklerini
milyonlarca yıl karşılayan yeryüzü, sanayileşmenin artması, tüketim alışkanlıklarının
değişmesi ile birlikte tehlike çanlarını çalmaya başladı. Bu uyarılara aldırış etmeden kaynakları
sömüren, havasını, suyunu, toprağını kirleten insanoğlu, sanayileşmenin, teknolojinin hayatına
kattığı yenilikler ve kolaylıklar uğruna kendi türünün geleceğini büyük bir tehlike altına
almıştır.
Çevre sorunlarıyla ilgili en büyük sıkıntı, farkındalığın oluşmasındaki engellerdir.
Çünkü aslında duyarlı bir çevre bilincine sahip olan birey, kendi türünün sağlıklı bir geleceğe
sahip olması için gereken uygulamalar konusunda daha fedakâr bir tutum sergileyecektir. Çevre
bilincinin oluşması ise öncelikle bireyin tehlikenin farkında olmasını sağlayacak mümkün
olacaktır. Bu eğitim küçük yaşta başlayacak akademik eğitimin yanı sıra, medyanın eğitim ve
kamuoyu oluşturma güçleriyle de desteklendiğinde, daha güçlü olacaktır.
Ne var ki medyanın bir ticari işletme olarak doğayı kirleten, doğa için tehlike yaratan
sanayi işletmeleri ve rant çevreleri ile ticari ilişkiler içinde bulunması, haberlerin seçiminde,
sunumunda kamu yararından önce ticari çıkarları önemsemesine neden olmaktadır. Çevre ile
ilgili son derece önemli haberler, zaman zaman görmezden gelinerek, zaman zaman da
duyarsızlaştırılan metinlerle sunulması, çevre bilincinin oluşması önünde büyük engel teşkil
etmektedir.

Çevre Kavramı
Dünyada ve ülkemizde doğal kaynakların hızla tükenmesi, hızlı nüfus artışı, ekolojik
dengenin hızla bozulması sonucu ortaya çıkan çevre sorunları dünya gündeminde önemli bir
yer tutmaktadır. Çevre kavramı ilk bakışta açık ve kolay anlaşılabilir görünmekteyse de,
kavram incelenmeye çalışıldıkça, kavramın o denli karmaşık ve sınırlarının çizilmesinin güç
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bir yerdeki fiziksel ve kimyasal koşullar ile birlikte yaşayan canlının oluşturduğu
ortama o canlının çevresi denir. Çevre sözcüğünün, günümüzdeki anlamı ile kullanılmaya
başlanması 1970’li yıllara denk gelmektedir. Daha önce ‘ortam’, ‘bulunulan yerin çevresi’ gibi
anlamlara gelirken, 70’li yıllarla beraber sözcüğün içeriği zenginleşmiştir.
Ekoloji terimini ise ilk kez kullanan Ernst Haeckel, onu Yunanca ‘hane’, ‘ev’ anlamına
gelen ‘oikos’ sözcüğü ile bilim, düzenli veya mantıklı söz anlamına gelen ‘logos’
sözcüklerinden türetmiştir. Haeckel’in organizmaların çevre ile kurdukları ilişkileri açıklamak
için kullandığı bir terim olan ekolojinin bir bilim olarak kabul edilmesi ise, 1940’lı yıllarda
gerçekleşebilmiştir. Ekolojinin başlangıç aşamasında, hayvan ve bitki türlerinin çevreleriyle
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olan ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olduğunu belirtmek gereklidir. Oysa çevre, insanı da
yapay ve doğal ortam içinde inceleme konusu yapmaktadır. Bu nedenle çevrebilim kavramı
ekolojiye göre daha geniş kapsamlı alanı ifade etmektedir.
Çevrebilim kendine özgü kuralları olan bir bilim dalı değildir. Çevrebilim, fizik, kimya,
biyoloji, mühendislik gibi fen bilimleri ile hukuk, iktisat, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi birçok
bilim dalının çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda ortaya koydukları bileşkedir. Bu
bakımdan multi disipliner bir yapısı vardır. Çevrebilim, tıbbi, sosyal ve sağlık bilimlerinin bir
sentezinin bilimidir. İnsanın ekoloji kitaplarında yer bulması ise 1970’li yıllara rastlar.
Çevre konusunda problematik noktaları belirli başlıklarla toplamak mümkündür. Buna
göre:
1Çevre konusunda ilk problematik nokta, dünyada ekonomik kaynakların kıt
olmasına karşın, insanların sonsuz bir tüketim arzusu içinde bulunmaları ve egemen
sistem olarak kapitalizmin bunu teşvik etmesidir.
2Sınırlı ve kıt kaynaklarla donatılmış dünyada, insanların sınırsız bir ilerleme ve
büyümeyi gerçekleştirmek için büyük çaba göstermeleridir.
3Üçüncü dünya ülkelerinde fakirlik ve geri kalmışlık çevre sorunlarına, çevre
sorunları da birçok alanda çok çeşitli yeni sorunlara yol açmakta ve bir kısır döngü
çemberine girilmektedir. Hem hızlı kalkınma için doğa tahrip edilmekte hem de çevre
korumanın maliyeti göze alınmamaktadır.
4Çevrenin korunması ile bu korumayı yapabilecek endüstri arasındaki ilişki bir
problem olarak ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle; çevreyi kirleten büyük sermaye ve
endüstri aynı zamanda çevrenin korunmasını sağlayacak teknoloji ve üretim tekniklerini
de satarak bir kazanç elde etme peşindedir. Çevrenin korunması ile büyük endüstri
arasında bir çıkar ilişkisi belirmiştir.
5Çevre korumanın maliyetinin kimin tarafından karşılanacağı bir sorun olarak
ortaya çıkmıştır. Çevrenin kimler tarafından ve ne ölçüde kirletildiği, hangi yöntemlerle
bunun giderileceği gibi konularda belirsizlikler bulunmaktadır.
6Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla olsa bile doğaya yapılan
müdahalelerde nasıl bir tepki ile karşılaşılacağı ve sonuçların neler olacağının önceden
tam olarak bilinmemesi bir diğer sorun kaynağıdır.
7Çevre ile ilgili olarak gerek sorunların nedenleri, sonuçları ve çözümleri, gerekse
bu süreçler arasındaki ilişkiler konusunda bir görüş birliği sağlanamamıştır.
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Çevre Duyarlılığının Tarihçesi
İlk çağlarda insanların çevreyi korumak için önlemler almasına gerek yoktu, zaten
sayıları çok azdı ve teknolojileri de çevreye önemli bir zarar veremeyecek kadar kısıtlıydı.
Ancak çok sayıda insanı bir araya toplayan kentlerin gelişmesiyle, çevre kirlenmesi gibi
sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Antik Çağ’dan kalma buluntularda çevre kirliliğine ilişkin
kanıtlara rastlanır. Atinalılar ve Romalılar her türlü atığı kent dışında açılan çukurlara
boşaltırdı. Tarihçelere göre, Roma’da görülen pek çok salgın hastalığın başlıca sebebi bu
çukurlara cesetlerin atılmasıdır. Ortaçağ’da kentlerin gelişmesiyle çevre kirlenmesi daha da
önemli boyutlara ulaşmaya başlamıştır.
Caddelere suyollarına çöp dökülmesini önlemek için çeşitli yasal önlemler alınmış, hava
kirliliğine karşı ilk yasa 1273’te İngiltere’de çıkartılmıştır. Sanayi Devrimi’yle birlikte, çevre
kirlenmesinin etkileri de her yerde hissedilmeye başlanmıştır. 19.yüzyılda Avrupa’da havayı
kirleten, insan sağlığı için tehlike yaratan, gürültü yapan işletmelere karşı cezalar da içeren
önlemler uygulamaya konulmuştur.
Çevre sorunları konusuna ilk eğilenler, bazı 17. ve 18.yüzyıl düşünürleri olmuştur. John
Locke, insanlığın ortak malı olan değerlerden yararlanabilmek için, herkesin kendi malını,
başkalarına zarar vermeyecek biçimde kullanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Jean Jacques
Rousseau ise insanların toplum yararı söz konusu olduğunda, bireysel çıkarlarından
vazgeçmesini öngören genel irade kavramını ortaya atmıştır. Bireylerin kendi bencillerinin
sonuçlarına karşı korunmaları gerektiğini savunan Rousseau, bunun için de bir toplumsal
sözleşme yapılması gerektiğini söylemiştir.

Sanayileşme ve Çevre Sorunları
Sanayileşme süreci, insanın doğanın bir parçası olduğunu unuttuğunun resmi olmuştur.
Günümüze değin gelişen süreçte insanlar üretim kapasitelerini inanılmaz seviyelere
çıkartırlarken yerkürenin bileşenlerini hammadde kaynağı olarak görmüşler ve bunların tüm
kullanım haklarının da kendilerinde olduğunu varsaymışlardır. Üstelik kaynakların kullanımı
konusunda kendi aralarında da adil olamamışlardır ve kullanımdan elde ettikleri karı eşit
paylaşamamışlardır.
Teknolojik gelişmeler de kaynak kullanımını giderek arttırmıştır. İnsan yeni teknolojiler
geliştirdikçe ve uyguladıkça, bir yandan üretimdeki verimliği artırmış diğer yandan da
teknolojiye bağımlı olmaya başlamıştır. Bu bağımlılık teknolojik gelişmelerin her türlü sorunun
üstesinden gelebileceğine ilişkin yaygın bir kanı da oluşturmuştur. Bu gelişmelere koşut olarak
da 1960 yılından başlayarak günümüze kadar sürmekte olan bir üretim ve tüketim çılgınlığı
süreci başlamıştır.
Çevresel söylemlerin günümüzde ulaştığı nokta ise ‘sürdürülebilirlik’ nosyonuyla
temsil edilmektedir. Dünya Koruma Stratejisi, 1980 yılında yayınlandığı zaman şu konunun
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altını açıklıkla çizmiştir: İnsanlık doğanın bir parçası olarak vardır. Doğa ve doğal kaynaklar
korunmadığı durumda bir geleceği yoktur. Bu kapsamda yeni bir mesaj daha verilmektedir.
Çevre koruma, kalkınmanın karşısında değildir.
Koruma kavramı hem doğanın korunmasını hem de doğal kaynakların akılcı kullanımını
birlikte içermektedir. İnsanlar eğer şimdiki ve gelecekteki kuşakların refahını da güvence altına
almak istiyorlarsa, bu mesajın yaşama geçirilmesi kaçınılmazdır. Israrla belirtilen diğer bir
konu da yüz milyonlarca insanın sefalet ve yoksulluğunu azaltması hedeflenen kalkınma
olmaksızın herhangi bir korumanın gerçekleştirilmesinin olanaksız olduğudur. Böylece
kalkınma ve koruma arasındaki bağımlılığı vurgulayan bu akım stratejisini ‘sürdürülebilir
kalkınma’ olarak belirlemektedir.
Ekolojik hareketlerin tarih sahnesinde kendilerini yeniden gösterdikleri bir diğer dönem
de, çevre felaketlerinin yaşanmaya başladığı, örneğin 1952 yılında Londra’da hava kirliliği ile
bağlantılı olarak yaşanan kitlesel ölümler-dolayısıyla bu yönde araştırmaların da yoğunlaştığı
yıllara rastlar.

Uluslararası Çevre Raporları
Dünya Bankası tarafından hazırlanan ‘Milenyum Ekosistem Değerlendirme
Komisyonu’nca, 95 farklı ülkeden 360 bilim insanının çalışmasına dayanarak açıkladığı
‘Milenyum’da Ekosistem Değerlendirmesi Raporu’na göre dünya kaynaklarının 2/3’ü
tüketilmiş durumdadır.
Kısacası yerküre, büyük bir hızla yaşamsal niteliklerini yitirmektedir. Çevre raporunda
öne çıkan bazı çarpıcı sonuçlar da şöyledir:
Amerika’da hazırlanan rapor, deniz ve okyanuslarda yaşayan ton balığı, köpek balığı ve
kılıç balığı gibi deniz canlılarının %90’ının yok olduğunu gözler önüne sermektedir. Raporda
ayrıca, balıkların yanı sıra yeryüzündeki kuş türlerinin %12’sinin yok olduğu belirtilmiştir.
Aynı şekilde memelilerin ve hem karada hem denizde yaşayabilen hayvanların %30’unun yok
olduğu ortaya çıkmıştır.
İnsanlar tarafından; yiyecek, içecek, su, kereste ve yakıt ihtiyaçlarını karşılamak
için son 60 yılda tarım alanı haline gelen topraklar, 18. ve 19.yüzyılda tarım alanı haline
getirilen alanların toplamı kadardır. Şu an için dünya yüzeyinin %24’ü ekili alan olarak
kullanılmaktadır.
Son 40 yılda, göl ve derelerden suların çekilmesinde de büyük artış yaşanmıştır.
İnsanoğlu, şu anda kullanılabilir tatlı suyun %50’lik bir bölümünü tek başına
harcamaktadır.
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1980’li yıllardan günümüze, tropikal kuşaktaki kıyı ve bataklıklarda yetişen bir
çeşit bitki türü olan ‘mangrovlar’ın %35’i yok oldu. Mercan kayalıkların %20’si
tamamen yok olurken, yaklaşık %20’lik bir bölümü de büyük hasar görmüştür.
Ormanların yok olması, kolera ve sıtma başta olmak üzere birçok hastalığa
davetiye çıkarmaktadır. Son 50 yıldır insanoğlunun tarihte benzeri görülmemiş bir hızla
ekosistemleri değiştirdiğinin belirtildiği raporda; bu hızlı değişim yüzünden dünyada
bulunan farklı yaşam türlerinin ‘bir daha geri gelmemek üzere’ yok olduğu da
belirtilmektedir.

Amerika’da çevre hareketlerinin başlangıcı olarak, 1892 yılında doğayı korumak
amacıyla kurulan Sierra Kulübü’nün kurulması önemli bir aşama sayılmıştır. Amerikalı yazar
Ralph Nader de tüketim toplumunun çevreyi bozucu yönlerine getirdiği eleştiri ile ve yürüttüğü
kampanyalarla çevre hareketinin yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Çevre Sorununa “İnsan Merkezci” ve “Çevre Merkezci” Bakış
Artan çevre sorunları farklı yaklaşım biçimlerini doğurmuştur. Bu görüşler kendi içinde
mantıksal tutarlılığa sahip bazı etik anlayışları geliştirmiştir. Bunlardan en belirgin olanları
“insan merkezci” ve “çevre merkezci” yaklaşımlardır.
İnsan merkezcilik, etik ilkelerin ancak insanlar için söz konusu olabileceğini, insanın
ihtiyaç ve çıkarlarının en yüksek ve hatta özel bir değer ve öneme sahip olduğunu iddia eden
görüştür. İnsan merkezci yaklaşıma göre; çevrede var olan tüm varlıklar, insanın ihtiyaçlarını
ve arzularını tatmin etmesi ölçüsünde anlamlı ve değerlidir. Diğer taraftan çevre merkezci
yaklaşımda ise insanlar, diğer varlıklar gibi doğanın bir parçası olarak algılanır. Çevre sorunları
doğayla kurduğumuz ilişkilerin yanlış bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
İnsan merkezci bir yaklaşım çerçevesinde “kullan-at” mantığı içinde gelişen bu inançlar,
çevre sorunlarını daha da arttırmıştır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde ve gelişmiş toplumlarda
görülen bu baskın anlayışların ileri sürdükleri çözüm önerileri, artık geçerliliğini yitirmiştir.
Çünkü ‘çevre sorunlarına neden olan bu atıkları atabileceğimiz bir yer, her zaman bulunur’ veya
‘bilim ve teknoloji, her sorunu çözer’ gibi yaklaşımların pek etkili olmadığı görülmüştür. Bu
tür yaklaşımlar, çevre sorunlarının küresel etkilerini daha da arttırmıştır.
Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin etkileri çeşitlidir. Örneğin gelecekte
dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, kuvvetli yağışlar ile onlara bağlı seller ve taşkınlar gibi
afetlerin şiddetlerinde ve sıklıklarında artışlar olurken, bazı bölgelerinde uzun süreli ve şiddetli
kuraklıklar ve bunlarla ilişkili yaygın çölleşme olayları daha fazla etkili olabilecektir. Türkiye
ise küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Önümüzdeki
yıllarda gerçekleşebilecek bir iklim değişikliğinin, Türkiye’de neden olabileceği çevresel ve
sosyoekonomik etkileri şunlardır:
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Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı olarak,
orman yangınlarının frekansı, etki alanı ve süresi artabilir.
-

Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir.

İklim kuşakları, dünyanın jeolojik geçmişinde olduğu gibi, ekvatordan kutuplara
doğru yüzlerce kilometre kayabilecek ve bunun sonucunda da Türkiye daha sıcak ve
kurak bir iklim kuşağının etkisinde kalabilecektir. İklim kuşaklarındaki bu kaymaya
uyum gösteremeyen fauna ve flora yok alacaktır.
Doğal karasal ekosistemler ve tarımsal üretim sistemleri, zararlılardaki ve
hastalıklardaki artışlardan zarar görebileceklerdir.
Türkiye’nin kurak ve yarı kurak alanlarındaki, özellikle kentlerdeki su
kaynakları sorunlarına yenilerini eklenecek; tarımsal ve içme amaçlı su gereksinimi
daha da artabilecektir.
Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak, Türkiye’nin yoğun yerleşme, turizm
ve tarım alanları durumundaki kıyı bölgeleri sular altında kalabilir.

Türkiye’de Çevre Duyarlılığı
Ülkemizde bugünkü anlamda bir çevreci hareketin 1970’lerden itibaren başladığı
söylenebilir. Böylelikle dünyadaki çevreci hareketle Türkiye’deki çevreci hareketin birbirine
yakın tarihlerde ortaya çıktığı görülmektedir.
Türkiye’de 1978 yılında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı’nın kurulması ile çevre
örgütlenmesinde ilk adım atılmıştır. 1991 yılında Çevre Bakanlığı kurulmuştur. 2003’te bu
Bakanlık, Orman Bakanlığı ile birleştirilerek Çevre ve Orman Bakanlığı adını almıştır.
Türkiye’de özellikle 1970’li yıllardan itibaren çevre ile ilgili gönüllü kuruluşların kurulmaya
başladığı görülmektedir. (Türkiye çevre Vakfı gibi)
Türkiye’de çevre ve toplum ilişkileri değerlendirildiğinde, azımsanmayacak ölçüde bir
çevresel duyarlılık ve çevresel hareketin oluşmakta olduğu söylenebilir. Fakat çevresel
bilinçlenme Türkiye için yeni bir olgudur.
Ülkemizde çevreyle ilgili algılanan ilk problem, ormansızlaşma ve erozyon olmuştur.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu iki konuda çalışmalar sürdürülmüş, çevreyle ilgili faaliyetler
büyük ölçüde kalkınma hareketiyle paralellik göstermiştir. Bu çerçevede bataklıkların
kurutulması, su ve kanalizasyon şebekelerinin kurulması, kentleşmenin planlanması gibi
çevreyle ilgili olumsuz unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Daha çok tabiat severlik
veya çevreyle ilgili estetik kaygılardan hareket eden derneklerin sayısı 1946’da Çok Partili
hayata geçişle birlikte artmıştır.
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Modern çevre hareketinin başlaması 1980 sonrasıdır. 1980’ler turizm yatırımlarının
hızlandığı bir dönem olmuştur. Türkiye’nin en güzel koyları yatırımcılara sunulmuştur. Bu
koylarda hızlı bir betonlaşma ve çevre sorununu da beraberinde getirmiştir. Çevre kirliliğine
hukuki düzenlemeler de bu dönemde yapılmaya başlanmıştır. Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu,
Boğaziçi Kanunu gibi düzenlemeler bu dönemin ürünüdür.

Çevre Duyarlılığında Medyanın Yeri
Çevre sorunlarını konu alan haberlerin basının gündeminde sıklıkla yer aldığını
söylemek olanaklı değildir. Merkez basın olarak adlandırabileceğimiz, çok sayfalı, yorum ve
haberlerin ağırlığı kadar magazin, futbol ve reklam haberlerin de ağırlığı olan ve en çok reklam
alan gazetelerde çevre haberlerinin sıklığı oldukça düşüktür. Verilen haberler de çeşitli
gazetecilik teknikleriyle magazinleştirerek sunulmakta ya da çoğunlukla uzman görüşüne yer
vermeden yüzeysel anlatımlarla iletilmekte ve az yer ayrılmaktadır. Çevre sorununa neden olan
konu kendiliğinden gelişiyorsa, bir yatırım etkinliği sonucu değilse basını daha duyarlı bir duruş
içinde görebiliyoruz. Bir de cana ya da mala yönelik büyük üzüntü yaratan çevre olayları
meydana gelirse konunun basının gündemine yerleştiği görülebilmektedir.
Örneğin orman yangını, deprem, su baskınları gibi haberler daha duyarlı bir tavırla
aktarılmaktadır. Dünya dışı ve iklim kaynaklı çevre sorunları konusunda genellikle dış basından
alıntı yapılmaktadır. Ancak bir yatırımın etkinliği çevre sorununa neden oluyorsa ‘merkez
basın’ genel olarak belirgin bir duruş sergilememekte, çevre sorununu çevresel ve toplumsal
bir sorun olarak algılamamaktadır. Böyle sorunlar ortaya çıkınca konu, henüz üzerinde
uzlaşılmamış, belirsiz süreçler olarak ele alınmaktadır. Bu aynı zamanda okurların da konu
üzerinde uzlaşımsızlık içinde kalmalarına neden olmaktadır. Böylece okur konunun izleyicisi
durumuna indirgenmektedir. Başat kaygı haberin daha iyi nasıl pazarlanabileceğidir. Bir
yatırım etkinliğinin yol açtığı çevre sorunlarında sunulan haberler ile konunun tarafları
oluşmakta ve taraflar kendi aralarında tartışmakta, mücadele etmektedirler.
Çevre sorunu ile bilgi aktarma çabasını ancak kimi özel haberlerde görmek olanaklı
olmaktadır.
Gazetelerin üstlenmiş olduğu haberi toplama ve yayma işi bir yanıyla kamusal bir görev
olarak görünse de Türkiye’de gazetelerin özel sektör tarafından çıkarıldığını ve politikalarının
bir ticari işletmenin politikasıyla uyumlu olması gerektiğini unutmamak gerekir. Yatırım,
sermaye, kar ilişkileri ve bu ilişkilerin siyasal otoriteyle bağları ve uyumu gazete yönetimlerini
de bağlayan, kaygılandıran etkenlerdir.
Bu bakımdan toplumda gerçek anlamda bir çevre duyarlılığı oluşturulması yönünde
basından büyük destek beklemek fazla iyimser bir davranış olacaktır. Kitle iletişim araçları
içinde bu yönde alternatif medya ve iletişim yollarını kullanmayı düşünmek ve alternatif
iletişim kanalları oluşturmayı hedeflemek gerekmektedir.
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Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olarak tanımlayabileceğimiz çevre hakkı önemli bir
insan hakkıdır. Bu hakkın sağlanması için basına önemli görevler düşmektedir. Medya ve basın
yoluyla eğitim, yaygın eğitiminin bir türüdür. Toplumu etkileyen kamuoyu oluşturmaya katkı
sağlayan basının, çevre eğitimi aracılığıyla toplumda çevre koruma bilincinin oluşturulmasına
yardımcı olması gerekmektedir. Ülkemiz erozyon gibi çevre sorunlarıyla kurulduğundan beri
mücadele etmektedir. Ancak çevre sorunlarına ilginin esas ortaya çıkış tarihi 1980 ve
sonrasıdır. Bu tarihten sonra birçok çevre koruma derneği kurulmuş, yayımlanan çevreci gazete
ve dergilerde belirgin bir artış görülmüştür. Bu dergiler, gazeteler, ulusal basında yayımlanan
çevre haberleri yoluyla çevre bilinci artırılmaya çalışılmaktadır.

Çevre Gazeteciliğinin Tarihçesi
Basit bir anlatımla çevre haberi kitle iletişim araçlarında yayınlanan çevreyle ilişkili
güncel olaylar, eğilimler, sorunlar ve insanlarla ilgili bilgilerdir. Aslen çevre meseleleri ile
ilgilenen çevre gazeteciliğinin kökleri doğa yazıcılığında, özellikle halk sağlığı ile ilgili
araştırmacı gazetecilik ve bilim gazeteciliğindedir. 19. yüzyılın sonunda, doğal kaynakları
koruma fikri Amerikan kamuoyunda benimsenmiş ve ülkenin dört bir tarafında milli parklar
oluşturulmuştur. Bu dönemde hazine arazileri ve sahip oldukları petrol, madenler gibi doğal
kaynaklar yatırımcıların ilgisini çekmiş ve burada yapılan kanunsuzluklar gazeteciler tarafından
haber yapılmıştır.
Çevre muhabirliğinin bir meslek olarak ortaya çıkması, Rachel Carson’un “Sessiz
Bahar” isimli kitabının 1962 yılında yayınlanması ve 1970’li yıllarda Birleşmiş Milletler ve
UNESCO tarafından yapılan toplantılar ve Uluslararası Çevre Eğitimi Programı gibi peş peşe
başlatılan yeni programların ortaya çıkması ve çevre politikalarının ve yasaların çıkmasıyla
birlikte gerçekleşmiştir.
60’lı ve 70’li yıllarda politik sahneye parlak bir çıkış yapan çevre örgütleri, çevre
sorunları hakkında kamuoyunda güçlü bir farkındalık yaratıp çevre politikalarının
geliştirilmesinde etkili olmaya başlamıştır. Medya da bu akımı izledi ve 70’li ve 80’li yıllarda
ABD gazeteleri çevre muhabirleri istihdam etmeye başladı. O zamanlardan beri, zaman zaman
gündemden düşse bile çevre sorunları üzerinde kamunun ilgisini sürdürmeye devam etmiştir.
Bir gazetecilik alt alanı olarak Çevre Muhabirliği, 1990 yılında National Geographic
dâhil olmak üzere ABD’nin saygın yazılı ve görsel medya kanallarında görev yapan ödüllü
muhabir, editör ve yapımcılar tarafından Çevre Muhabirleri Derneği kurulmasıyla gazetecilik
sektöründe daha fazla tanınmış ve kabul görmüştür. Çevre Muhabirleri Derneği’nin misyonu;
çevre haberlerinin nitel ve fiziksel kalitesini ve doğruluğunu yükselterek çevre sorunlarının
kamu tarafından daha iyi ve daha yaygın olarak anlaşılmasın sağlamaktır.
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Çevre Gazeteciliği Nedir?
Çevre haberleri, sağlık ve bilim haberleriyle birlikte karmaşık haber niteliğini taşırlar
ve muhabirlikte aynı kategoride ele alınırlar. Bunlar bilimsel niteliği olan haberlerdir. Sağlık ve
çevre haber ve yazıları insanların hayatında doğrudan etkiye sahiptir. Bunlar insanları eğitebilir,
böylece insanlar kendilerini koruyabilirler. Sağlık, bilim ve çevre konularını özel görev olarak
seçen gazeteciler, kuş gribinden insanın gen haritasına ve bataklığa dönüşen nehirlerin
etkilerine kadar her konuda haber yapabilir. Bu konuların her birinde, konunun esasındaki
meseleler karmaşıktır ve gazetecinin görevi bunları anlaşılır bir şekilde açıklamaktır.
Çevre Muhabiri:
- Geçmişteki çevresel olaylar hakkında bilgi sahibi olmalı
- Çevre politikaları ve çevre örgütleri hakkında bilgili olmalı
- Güncel çevre sorunları hakkında genel bilgi sahibi olmalı
- Tüm karmaşıklıklarına rağmen bütün bu bilgileri kolaylıkla anlaşılabilecek bir biçimde
kamuya iletebilmelidir.

Bütün bunlar için de gazeteci olup sonradan çevre ile ekoloji hakkında temel bilgi
kazanmak veya çevreyle ilgili bilimlerde uzman olup sonradan gazetecilik eğitimi kazanmış
olmak gerekir. Çevre muhabiri teknik bilgileri halka anlayacağı ve ilginç gelecek şekilde
sunmalıdır.
Çevre iletişimi, çevresel meseleler hakkındaki iletişimdir. Bir diğer deyişle, çevre
iletişimi, insanlar arası, grup içi, kamusal, kurumsal ve kitle iletişiminin çeşitli formlarının
hepsidir. Öyle ki bu iletişim çevre sorunları hakkındaki sosyal tartışmaları ortaya çıkarır ve
doğayla ilişkimizi oluşturur.
Çevre iletişiminin çalışma alanları şunlardır:
-Çevresel retorik ve konuşma
-Haber, medya ve çevre gazeteciliği
-Çevre ile ilgili kararları almada halkın katılımı
-Çevre koruma kampanyaları
-Çevresel işbirliği ve çatışma çözümü
-Risk iletişimi
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The Guardian Gazetesi’nin deneyimli çevre muhabiri Paul Brown, gazetecilere çevre
ile ilgili daha iyi haber yapabilmeleri için şu önerilerde bulunmuştur:
-İnternet kaynakları da dâhil olmak üzere tüm bilgileri toplamak
-Editörle hikâye hakkında konuştuktan sonra farklı uzmanlar tespit edip, onlarla
görüşmeler yapmak
-Farklı görüşler arasında bir denge kurmak
-Bilgiyi mantıklı bir şekilde organize edip, hikâyeye yerleştirmek
-Yazıyı ilginçleştirecek öğeler kullanmak.

Çevre haberciliği, insanoğlunun kendi türü dışındaki canlı cansız varlıklarla
etkileşimiyle ilgili olarak ortaya çıkan olaylar, sorunlar ve eğilimler hakkındaki bilgileri
toplama, doğrulama, yazma, yayınlama ve yayma işlemleridir.
Mevcut çevre sorunlarının tümünü kapsayan çevre muhabirliği, yeni tanımlanan
sorunlarından da haberdar olmak ve kamuya duyurmak durumundadır.
Çevre muhabirliğinde, çevre savunuculuğunun ağır basması yönünde genel bir kanı
mevcuttur. Çevre savunuculuğu, doğa ve çevre sorunları hakkında ve taraf olarak, bilgi
sunumudur. Haberin nesnellik özelliğine aykırı olmasına rağmen, çevre haberciliğinin çevre
lehine taraf olması konusunda görüşler çok yaygındır.
Bir çevre gazetecisi öncelikle çevrebilim ve politika bilgisini derinleştirmelidir. Çevre
gazetecilerinin taraflı olup olmaması gerektiği de tartışılan konulardan biridir. Örneğin; küresel
ısınma, yağmur ormanlarının tahribi, çeşitli atıklar, hava ve su kirliliği, nüfus artışının yaşam
kalitesini azaltması ile profesyonel ve kişisel olarak ilgilenenler, gezegenin güvenliği ve sağlığı
için taraflı olmak zorundadır.
Diğer yandan bir diğer görüş ise; tek taraflı ve adil olmayan bir biçimde haber yapmak
olarak anlaşılabilecek taraflı gazeteciliğin, okuyucuyu yanlış yönlendirmek olduğunu ve uzun
vadede amaca zarar verici olduğunu savunmaktadır. Bu şekilde bir çevre haberi ile aynı fikirde
olmayan kişinin, o haberi gazetecinin taraflı olduğunu iddia ederek yalanlamaya çalışılacağı
ifade edilmektedir.
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Çevre Muhabirleri İçin Etik Kurallar
19-23 Ekim 1998 tarihleri arasında Sri Lanka’da yapılan Uluslararası Çevre
Muhabirleri Kongresi’nde çevre muhabirleri için belirlenen etik kurallar aşağıdaki şekildedir:
1Temiz çevre ve sürdürülebilir kalkınma temel haktır ve yaşam, sağlık ve esenlik
haklarıyla yakından ilişkilidir. Çevre muhabirleri kamuyu evrensel, ulusal veya yerel
seviyede kendini gösteren tüm çevresel tehditler hakkında bilgilendirmelidir.
2Medya, çoğu insan için tek bilgi kaynağı durumundadır. Çevre muhabirinin
görevi, kamunun çevre sorunları hakkındaki farkındalık seviyesini yükseltmektir. Çevre
muhabiri ticari veya politik çıkar etkisi altında kalmaksızın çevre üzerine ortaya çıkan
yeni bilgi, haber ve görüşü bildirmeye gayret etmelidir.
3Çevre muhabiri mümkün olduğu kadar haber, bilgi kaynağını göstermeli,
spekülasyona dayalı veya yanlı yorumlardan kaçınmalıdır.
4Çevre muhabiri ulaştığı haber/bilgi kaynaklarına diğer ilgili kişi, kuruluş veya
meslektaşlarının ulaşmasına da yardımcı olmalıdır.
5Çevre muhabiri daha önce doğru olduğuna inandığı bilgileri, son gelişmeler
ışığında gerekirse düzeltmeli ve yeni analizlerle kamu görüşünü etkilemekte tereddüt
yaşamamalıdır.

Çevre haberciliğinin zor bir alan olduğuna dikkat çeken çevre muhabiri Paul Brown,
çevre haberciliğinde bağımsızlığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, savunduklarını
ispatlamanın ve iktidarı utandırma gerekliliğinin kendine özgü, hassas bir duruşla
gerçekleştirebileceğini söyler.
Çevre haberciliğinin asıl işlevinin, insanın içinde yaşadığı çevrenin yöneticiler,
iktidardakiler tarafından nasıl yaşanılmaz hale getirildiğini göstermek ve bu bilinci yaymak
demek olduğunu düşünenler Türkiye’deki mevcut durumda medyanın, müşteri olarak daha
fazla okur kazanmak için toplumsal ilginin olduğu ölçüde çevre haberlerine yer veriyor
olmasına dikkatleri çekmektedir. Türkiye’deki çevre haberciliği Batı’daki örneklerinin yaşadığı
gelişimi yaşamamaktadır.
Her gün yüzlerce haberin arasına sıkışmış olarak duyulan, yaşlanan gezegenin kendini
yenileyip düzelme olasılığının dahi kalmadığı haberleri, abartılı bulmakla birlikte, çokça
haberin arasında önemsizleşmektedir. Dünyayı çevresel felaketlerden kurtarabilmek adına acil
önlem alınması gerektiğine ilişkin haberler ise, tek bir bireyden toplumlara kadar uzanan eylem
yelpazesinde, öngörülen felaketlerin asırlardır tekrarlanıyor olduğu bilgisinden ya da gündelik
yaşamımızda bu felaketlere dair herhangi bir iz bulamamamızdan dolayı pek de dikkati çeken
ya da ilgi alanımıza giren haberlerden sayılmamaktadır.
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Kapitalist dünya düzeninde, düzeni koruyabilmek adına belirli zümrelerin hali hazırda
durumunu kurtarmaya yönelik günlük çabaları, köklü çevresel değişikliğe yönelik karar ve
eylemleri devletler bazında dışlamaktadır. Bu durum, yine egemen güçlerin kontrolünde olan
kitle iletişim araçlarını ve dolayısıyla haberleri de etkilemektedir.
Uluslararası Çevre Muhabirleri Kongresi’nde dile getirilen haberde abartılı söylemden
kaçınılması gerekliliği, çevre haberlerinin değerlendirilmesinde oldukça ince bir çizgi üzerinde
ele alınması gereken bir konudur. Bu konuda zaten ilgisiz olan topluma, büyük bir çevre felaketi
haberi, sıradan kelimelerle anlatılmaya çalışıldığında, kişinin algısında o haberin yer etmemesi
ve beklenen farkındalığın yaratılmaması riski ortaya çıkar.
Ancak, felaket, kâbus, tehdit, büyük olay gibi sözcüklerin günümüzde magazin
haberlerinde dahi kullanılıyor olması, bu sözcüklerin kişilerin algısında beklenen etkiyi
yapamaması riskini de beraberinde getirir. Çevre ile ilgili haberlerin, dikkat çekiciliğindeki
özenden taviz verilmemeli ve eyleme geçirici özelliği bulunmalıdır.
Tüm insanlığın geleceğini ciddi biçimde etkileyebilecek potansiyele sahip olan bu çevre
sorununun etkilerini, günümüzde kuraklık, çölleşme, seller, kasırgalar gibi olaylarla yakından
hissetmekteyiz. Gazetelerde düzenli bir şekilde çevre sayfalarına yer verilmemektedir. Bazı
gazetelerde çevre haberlerine çevre sayfası adı altında yer ayrıldığı bilinmektedir. Fakat
incelenen hiçbir gazetede düzenli bir şekilde haftada bir defa bir sayfanın çevre haberlerine
ayrılması veya gazetede çevre haberlerine günlük bir sayfa ayrılması gibi bir düzenliliğe
rastlanmamaktadır.
Uzmanlaşmış, konusunda yetkin çevre muhabirlerinin basınımızda olmayışı diğer
sorundur. Oysaki yurt dışında çevre gazeteciliği ayrı bir uzmanlaşma kolu olarak
görülmektedir. Gazetelerde çevre haberlerine yer verilmesi sadece muhabirin haber yapması ile
ilgili değildir. Günümüz basını kar amacı güden ticari işletmeler haline gelmiştir. Reklam
almadan yaşaması çok zor olan basın kuruluşlarının, kendisine reklam veren bir şirketin çevre
kirliliğine neden olması ile ilgili bir haber geldiğinde bu haberi yayımlaması oldukça zordur.
Gazete yönetimi için haberi seçme, eleme aşamasında reklam geliri oldukça önemli bir
kriterdir. Ayrıca günümüzde basın kuruluşlarının patronları bilindiği gibi sadece gazetecilikle
uğraşmamaktadır. Medya patronlarının basınla ilgili olmayan sektörlerde de şirketleri ve
ortaklıkları bulunmaktadır. Bu şirketlerin ve ortaklıkların çıkarları gazete yönetimi açısından
diğer bir seçme, eleme kriteridir. Daha yüksek okuyucu kitlesine ulaşmak isteyen gazete
yönetimleri daha renkli, sansasyonel, ilgi çekici haberleri seçmektedir. Bu durumda çevreyle
ilgili önemli bir gelişme de, bu ilgiyi uyandırabildiği ölçüde gazete sayfalarında yer almaktadır.
Yukarıda saydığımız sorunlar çevre gazeteciliğinin nitelikli bir şekilde yapılmasını
engelleyen önemli sebeplerdir. İnsan yaşamının geleceğini ve kalitesini bu denli etkileyen bir
konuda haberlerin yeterli miktarda ve nitelikte yapılması gelecek için önemli doğuracağı
açıktır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları

43

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de iklim değişikliği hangisine neden olmaz?
a)Orman yangınlarının artması
b)Su kaynakları sorunları
c)Sıcaklık ve kuraklığın artması
d)Susuzluk
e)Orman yangınlarına rastlanmaması
2- Hava kirliliğine karşı ilk yasa 1273’te hangi ülkede çıkartılmıştır?
a)İngiltere

b)Fransa

c)Amerika

d)İtalya

e)Hollanda

3- Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Milenyum’da Ekosistem Değerlendirmesi
Raporu” hangi ülkede hazırlanmıştır?
b)İsviçre

a)Fransa
4- Aşağıdakilerden

hangisi

c)Amerika

önümüzdeki

d)Polonya

yıllarda

e)Yunanistan

gerçekleşebilecek

bir

iklim

değişikliğinin, Türkiye’de neden olabileceği çevresel ve sosyoekonomik etkileri
arasında yer almaz?
a) Doğal karasal ekosistemler ve tarımsal üretim sistemleri, zararlılardaki ve
hastalıklardaki artışlardan zarar görebileceklerdir.
b) Tarımsal ve içme amaçlı su gereksinimi daha da artabilecektir.
c) Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı olarak,
orman yangınlarının frekansı, etki alanı ve süresi artabilir.
d) Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak, Türkiye’nin yoğun yerleşme,
turizm ve tarım alanları durumundaki kıyı bölgeleri sular altında kalabilir.
e) Tarımsal üretim potansiyelinde herhangi değişiklik olmaz.
5- Dünyada çevre gazeteciliğinin gelişimi ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Çevre haberi kitle iletişim araçlarında yayınlanan çevreyle ilişkili güncel olaylar,
eğilimler, sorunlar ve insanlarla ilgili bilgilerdir.
b) Çevre muhabirliğinin bir meslek olarak ortaya çıkmasında, Rachel Carson’un
“Sessiz Bahar” isimli kitabının 1962 yılında yayınlanması önemli rol oynamıştır.
c) 1970’li yıllarda Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından yapılan toplantılar çevre
muhabirliğinin bir meslek olarak ortaya çıkmasında önemli olmuştur.
d) Aslen çevre meseleleri ile ilgilenen çevre gazeteciliğinin kökleri doğa yazıcılığında,
özellikle halk sağlığı ile ilgili araştırmacı gazetecilik ve bilim gazeteciliğindedir.
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e) Özellikle 2000’li yıllardan itibaren ABD gazeteleri çevre muhabirleri istihdam
etmeye başlamıştır.
6) Çevre sözcüğü günümüzdeki anlamı ile ilk olarak 1970’lerde kullanılmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
7) Risk iletişimi çevre iletişiminin çalışma alanları arasında yer almaz.
a) Doğru
b) Yanlış

8) Yurt dışında çevre gazeteciliği ayrı bir uzmanlık alanı olarak görülmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış

9) 1970’li ve 1980’li yıllarda ABD gazeteleri çevre muhabirleri istihdam etmeye
başlamıştır?
a) Doğru
b) Yanlış

10) Çevre Muhabiri çevre politikaları ve çevre örgütleri hakkında bilgili olmalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)e
2)a
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3)c
4)e
5)e
6)a
7)b
8)a
9)a
10)a
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3. EKONOMİ VE GAZETECİLİK-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.-Ekonomi Gazeteciliği
3.2.- Dünyada ve Türkiye’de Ekonomi Basınının Tarihçesi
3.3.-Ekonomi Basınında Sıkça Kullanılan Kısaltmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Ekonomi biliminin amacı nedir?
2- Neoliberal ekonomi düzeninin sonuçları nelerdir?
3- Günümüzde haftalık olarak yayınlanan ekonomi dergilerine örnek veriniz.
4- Dünyada yayınlanan ve tirajları 1 milyonun üzerinde olan ekonomi dergilerine örnek
veriniz.
5- Ekonomik küreselleşmeyle ilişkili en önemli 3 gelişme nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Ekonomi, ekonomi gazeteciliği, haber
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Giriş
İnsanoğlunun gereksinimlerinin daha fazla karşılanması için eldeki sınırlı kaynakların
ve olanakların kullanılış biçimlerini araştıran ekonomi bilimi hakkında bilgiler verilmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de ekonomi basınının tarihçesinden söz edilerek günümüz küreselleşen
dünyasında ekonomi gazeteciliğinin yeri ve önemi aktarılacaktır.
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Ekonomi Gazeteciliği
Ekonomi bilimi, insanoğlunun gereksinimlerinin daha fazla karşılanması için eldeki
sınırlı kaynakların ve olanakların kullanılış biçimlerini araştırmaktadır. Daha fazla üretim
(gelir), daha fazla tüketim (refah) sağlayacağı için, daha fazla üretim için yapılması gerekenler
nelerdir? Bu sorunun yanıtı; birey, firma ve devletin içinde yatmaktadır. Birey, içinde
bulunduğu koşullar çerçevesinde daha fazla gelir sağlamaya, firma daha fazla kar elde etmeye,
devlet ise ülkede daha yüksek büyüme hızı ve adaletli gelir dağılımı sağlamaya çalışmaktadır.
İnsanoğlunun gereksinimleri sonsuz, buna karşılık gereksinimleri karşılayacak olanaklar sınırlı
olduğuna göre, eldeki olanakların en uygun biçimde kullanılması, değerlendirilmesi
zorunluluğu bulunmaktadır.
Öte yandan ahlaki açıdan üretilmesi toplumca istenmeyen bir mal ya da hizmet
üretiliyor ise ekonomi bilimi bu mal ve hizmetleri, diğer mal ve hizmetlerden ayırt etmeksizin
ele alır ve inceler. Örneğin karaborsa, toplumca istenmeyen, toplumsal değer yargıları içinde
kötü karşılanan bir olaydır. Böyle olmasına rağmen karaborsa olayının ekonomide bir yeri
vardır.
Yine ekonomik ilişkileri örnekler çerçevesinde ele almak gerekirse; işçi veya memur
emeğinin karşılığında ücret veya maaş almakta sonra bu geliri gereksinimlerini karşılamak için
harcamaktadır. Firma, mal veya hizmet üreterek kar elde etmekte, sonra bu karı ortaklarına gelir
olarak dağıtmakta veya firmanın varlığını sürdürmesi, büyümesi için harcamaktadır. Devlet de
görevini yerine getirmek için vergi adı altında gelir toplamakta; bu geliri ekonomik, sosyal,
politik amaçları doğrultusunda harcamaktadır.
Ekonomi biliminin temel unsuru insandır, toplumdur. Toplumsal olayların çok
yönlülüğü, iktisadi analizlerde kendini gösterdiği gibi, toplumsal gelişme ve değişimler iktisat
teorilerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Ekonomi bilimi, diğer bilim dallarıyla da ilişki
içindedir. Sosyal bilimlerin yanı sıra matematik de ekonominin yararlandığı bilim
dallarındandır. Sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset bilimi gibi sosyal bilimler ekonominin
ilişkide bulunduğu bilim dallarıdır.
1980’li yıllardan günümüze yani son dönemdeki ekonomiye bakılacak olursa; 1980’li
yıllarla birlikte dünyanın birçok köşesinde serbest piyasa ekonomisine geçmeyi sağlamak
amacıyla birçok reform hareketi, gerek sosyalist ülkelerde gerekse kapitalist ülkelerde
görülmüştür. Ülkemiz de özellikle 1983 seçimleri sonrası ekonomide reformist hareketlere
başvurmuştur. Bu duruma yol açan başlıca etkenler ise şunlar olmuştur: Dış ticarette dış
rekabete dayalı, dışarıyla rekabet edebilecek yüksek verimli çalışan, üstün nitelikli malları
düşük maliyetle üretebilecek bir üretim gücü yaratma zorunluluğu, dış borç yükü, IMF’nin
baskısı, petrol fiyatlarındaki büyük artışlar ve buna bağlı dış ödemeler dengesinin bozulması,
enflasyonun hızlı bir biçimde artması, kamu kesimindeki ücretlerin gittikçe erimesi, KİT’lerin
ekonomiye verdiği yük.
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Sözü edilen etkenler, ülkemiz için sıkıntı yaratabilmekte, ekonomik ve sosyal hayatta
kendini olumsuz yönde hissettirmektedir. Bu noktada alınması gereken başlıca tedbirler ise
şunlardır:
-

Kamu kuruluşlarının yapısını düzeltmek,

-

Yaşam gücü olmayan KİT’leri tasfiye etmek,

-

Kamu yatırımlarını rasyonel bir biçimde planlamak,

-

Devlet sübvansiyonlarını sınırlamak,

-

Özel sektörü desteklemek,

-

Girişimciliği teşvik etmek,

-

Enflasyon hızını düşürmek,

-

Verimsiz işleyen özel kuruluşlara sübvansiyon vermemek,

-

Sermayenin dışarı kaçmasını önlemek,

-

Yabancı sermaye girişini cazip hale getirmek,

-

Dış ticarette cari işlemler açığını azaltmak,

-

Gerçekçi döviz kuru uygulamak,

-

İhracatı teşvik etmek (vergi yükünü indirmek, milli paranın dış değerini yüksek

tutmamak),
-

Dış borç yükünü hafifletmek,

-

Vergi adaletsizliğini düzeltmek (her kesimden gerekli ölçüde vergiyi eksiksiz

toplamak)

Sonuç olarak, Neoliberal ekonomi düzeni 1989-1991’de Sovyetler Birliği ve Doğu
Avrupa’da komünizmin çökmesiyle daha da meşruluk kazanmıştır. Küreselleşmenin
gelişmesini hızlandırdığı neo liberalizm ideolojisi ile piyasaların verimli bir şekilde çalıştığı ve
piyasalara yapılan devlet müdahalesinin her zaman kötü olduğu öne sürülür. İdeoloji
düzlemindeki sonuçları; özelleştirme, deregülasyon, açık pazarlar, denk bütçe, deflasyonist
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kemer sıkma politikaları ve sosyal devletin ortadan kaldırılması dünyanın her yanındaki
hükümetlerce kabul edildi.

Dünyada ve Türkiye’de Ekonomi Basınının Tarihçesi
Dünyada gazeteciliğin tarihçesine bakıldığında, habercilik hizmetinin neredeyse
tüccarlar için başlatıldığı görülmektedir. Habercilik hizmetinden yararlananlar, dünyanın bir
başka köşesinde meydana gelen bir olayı önceden haber almanın tüccarlara kısa zamanda büyük
servet kazanma imkânı sağladığını anlamakta gecikmemişlerdir. Bu arada tüccarlarla
siyasetçiler arasındaki prestij savaşı da sürmüştür. Tüccarlar, paranın gücünü siyasette
kullanarak iktidarın gücüne ortak olmanın yollarını aramışlardır.
Nitekim Fransız İhtilali’nden sonra ‘Paris Tüccarlar Birliği Başkanı’ Belediye Başkanı
yapılarak, ticaretin siyaset karşısındaki tartışmalı saygınlığı yükseltilmek istenmiştir. Basının
haber verme işlevi zamanla siyasetçilerin de emrine girmiştir. Tüccarların para kazanmak için
ihtiyaç duydukları habercilik hizmetinden siyasetçiler ve düşünürler, fikirlerini kitlelere
yaymak için yararlanır olmuşlardır.
15.yüzyılda büyük keşiflerin ardından kolonileştirilen Kuzey ve Güney Amerika’dan
Avrupa’ya altın, tütün, kereste, kürk, hayvansal ve bitkisel yağlar, şarap taşınmaya başlanınca
Lizbon, Londra, Amsterdam, Bruges, Anvers, Calais, Bordeaux gibi limanlarda günlük olarak,
el matbaalarında basılan o yerin hinterlandına ait bültenler (newsletter) ekonomi basınının
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 15.yüzyıldan sonra hızla kurulan emtia borsalarıyla
birlikte bülten sayıları da artmıştır. İlk ekonomi gazetesi, dünya emtia ticaretine rehber olması
amacıyla İngiltere’de, sanayi devriminin yaşandığı dönemde, 1760 yılında çıkarılan Public
Ledger’dir. Kamusal Hesap Defteri olarak Türkçe’ye çevrilebilecek bu yayından sonra, 1776
tarihinde Hollanda’da Het Financielle Dagblad ve 1812 tarihinde Londra’da yayınlanan ve bir
‘penny’ye satılan ‘London Times’ yayın hayatına başlamıştır. Bir penny’ye satılmasından
dolayı da bu yayınlar ‘penny paper’ olarak adlandırılmıştır.
Yine İngiltere’de Financial Times adlı ekonomi gazetesi, 1800’lü yıllarda Liverpool’a
gelen gemilerden mal indirimi sırasında oluşturulan financial times adı verilen listelerden
doğmuştur. Amaç tüccarlara hangi ticaret gemilerinin ülke kıyılarına yanaştığını duyurmak
olmuştur. Bu listeler zamanla geliştirilmiş ve gazete halini almıştır. Bu gazete önce beyaz
kağıtta çıkartılırken daha sonra pembe kağıtta çıkartılmaya başlanmıştır.
O tarihlerden sonra, ticaretle gelişen yeni sınıfa yönelik haberler veren süreli yayınlar,
dünyanın farklı bölgelerinde boy göstermeye başlamıştır.
Ekonomi gazetelerinin doğuşunun ardından, posta servislerinin gelişmesi, telgrafın
keşfi ve baskı tekniklerinin ucuzlaması, onları daha fazla kimsenin ulaşabileceği kaynaklar
haline getirmiştir. Bobin kağıda silindirik baskı yapabilen makinelerin bulunması, o dönemki
gazetelerin ucuzlamasının yanında daha kolay reklam almalarını da sağlamıştır. Telgrafın keşfi
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ise, ticaret ve iletişim dünyasına önemli bir araç daha kazandırmıştır: Haber ajansları.
Gazetelerin baskılarının ucuzlaması tek başına onların hareket kabiliyetlerini artıramamıştır.
O dönemde bir gazetenin kendi telgraf ağını kurması maliyetler açısından çok büyük bir
harcamadır. Bu nedenle hem borsa çevrelerine hem de gazetelere hizmet veren yeni araç olan
‘haber ajansları’ önem kazanmıştır. 1832 yılında kurulan ilk ajans olan Havas, postane
aracılığıyla haberlerini iletirken, 1848 yılında Amerika’da altı büyük gazete birleşip Associated
Press’i kurmuştur.
Ekonomi haberlerinde ajansların ağırlığı giderek artarken, Avrupa’da kurulan ekonomi
ağırlıklı gazetelerde yayın hayatlarına devam etmişlerdir. Ancak 2.Dünya Savaşı pek çok şeyi
değiştirdiği gibi, ekonomi gazetelerinin de politikaları üzerinde etkili olmuştur. 2.Dünya
Savaşı’nı izleyen dönemde Avrupa’daki eğilim, her ülkenin bir temel ekonomi gazetesine sahip
olmasıydı. Böylece ekonomi basını daha fazla ‘Milli Ekonomi’ içeriğiyle yayın yapmaya
başlamıştır. Bu duruma örnek olarak, 1946 tarihinde Almanya’da ‘Handelsblatt’ Gazetesi,
Almanya’nın ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nın şekillendirdiği dünya, 1980’li yılların sonunda köklü bir
değişime sahne olmuştur. Ekonominin kendini dünya üzerinde yeniden konumlandırdığı,
duvarların yıkılmasıyla başlayan süreç, küreselleşme olarak adlandırılmıştır. Küreselleşme,
‘dünya ölçeğinde ve temelinde işleyen ekonomik ve kültürel şebekelerin gelişmesi ve hız
kazanması’ olarak tanımlanabilir.
Küreselleşme, çağdaş yaşamın ekonomi, uluslararası ilişkiler, toplum, siyaset ve din
gibi pek çok unsurunu etkileyen ve bunlardan etkilenen bir süreçtir. Karşılıklı bağ ve bağımlılık
anlamı taşır. Ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşamın yanı sıra iletişim ve teknoloji alanında
da etkili olan küreselleşme, gerçekte son yıllara damgasını vuran popüler bir gelişme olmakla
birlikte temelleri çok eskilere dayanan bir olgudur.
Ekonomik eşitsizlik küreselleşme sürecinde temel bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ticaret ve yatırımlar çoğunlukla sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla sanayileşmiş ülkeler dünya ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Ekonomik ve
toplumsal bir güç olarak dünya çapında giderek etkili olmaya başlayan çokuluslu şirketler,
uluslararası sermaye dolaşımında ve küresel ekonomide kendi çıkarlarını ön plana alıp
doğrudan kar amacı güderek; içinde bulundukları piyasada kendilerinden zayıf olan sektörel
firmaları dikkate almamakta ve zor duruma düşmelerine neden olmaktadır.
Ekonomik küreselleşmeyle ilişkili en önemli 3 gelişme:
1)

Ticaretin ve finansın uluslararasılaşması

2)

Çok uluslu / ulus ötesi şirketlerin artan gücü

3)
IMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi uluslararası ekonomik kuruluşların artan rolü
(IMF ve Dünya Bankası Bretton Woods sisteminden ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş
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sırasında bunların gelişmekte olan ülkelere borç verme biçimindeki önemli işlevleri,
Batı’nın komünizmi durdurma siyasi amacıyla ilişkili hale gelmiştir).

Küreselleşme, bütün kitle iletişim araçlarını dönüştürdüğü gibi ya da bütün kitle iletişim
araçları sayesinde dünyanın ekonomisini dönüştürdüğü gibi ekonomi basınını da derinden
etkilemiştir. Siyasal alanda yaşanan gelişmelerin arkasındaki ekonomik olaylar bütün sektörleri
etkilemeye başlamıştır. Çok uluslu firmalara haber yapan kitle iletişim araçları da çok uluslu
bir hale gelmiştir. Bununla birlikte küreselleşme, ekonomi haberciliğine de yeni bir anlayış
getirmiştir.
Küreselleşmenin ekonomi haberciliğine etkilerini üç başlık altında toplamak
mümkündür: Bunlardan ilki, ekonomi gazetelerinin dünya çapındaki muhabir ağlarını
genişletmeleridir. Bunun nedeni de küreselleşen şirketlerin hissedarlarına gerekli bilgilerin
ulaştırılmasının sağlanmasıdır. İkincisi, milli nitelikteki gazetelerin; Avrupa, Amerika ve
Asya’nın önemli merkezlerinde, orası için hazırlanmış özel bir içerikle yayınlanır hale
gelmeleridir. Bu başlığa 2 Ocak 1979’da Kıta Avrupası için Frankfurt’ta da yayına başlayan
‘Financial Times’ ve 1983’te Avrupalı işadamlarına da seslenmek üzere ‘Europe’ versiyonunu
çıkartan The Wall Street Journal örnek gösterilebilir. Üçüncüsü de, dışa açılmaya uğraşan eski
‘Demirperde’ ülkelerinin, ekonomi basınının en hızlı geliştiği bölge olarak kabul görmesidir.
ABD’de çıkartılan Wall Street Journal adlı ekonomi gazetesi ise, ekonomi ajansı gibi
çalışıp dünyanın birçok ülkesi için başvurulan bir kaynaktır. WSJ gazetesini yayımlayan Dow
Jones şirketi, 1882 yılında borsada hisse senedi alım satımıyla uğraşan C.H.Dow ile E.D.Jones
ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Şirket, müşterileri için öğleden sonraları bir haber
bülteni basarak dağıtmıştır. 1884 yılında, şirketleri için düzenledikleri bir borsa endeksini ilk
defa bu bültende yayımlamaya başlamışlardır. 1889 yılında bültenin adı The Wall Street Journal
olmuştur. 1896 yılından bu yana Dow Jones Sanayi Endeksi, WSJ’da yayımlanmaktadır. 1902
yılında şirketi Barron ailesi devralmış, C.W.Barron ölünce 1928 yılında işin başına H.Bancroft
geçmiş ve şirket 1930 yılında halka açılmıştır.
2007 yılında Rupert Murdoch, dünyanın değişik şehirlerinde 2.6 milyon kişinin her gün
aldığı WSJ’ı yayımlayan Dow Jones şirketinin %60 hissesini 5 milyar dolara Bancroft
ailesinden satın almış ve şirkette hakim ortak konumuna gelmiştir. İş çevrelerinde çok etkili
olan bu gazetenin yıllık cirosu 1.7 milyar dolar, kazancı 105 milyon dolardır. Sonuçta WSJ,
ciro ve kazanç için değil, saygınlığı ve etki gücü nedeniyle önemli bir gazetedir. 1983 yılında
Wall Street Journal televizyonu kurulmuş ve Night Reader adında Dow Jones Grubu’na ait bir
ajans oluşturulmuştur.
Bunun dışında İngiltere’de Reuters ekonomi basınında dünya çapında bir öneme
sahiptir. Yayın politikası nesnel haberciliğe dayanan Reuters, ekonomi alanında diğer gazete,
dergi ve televizyonlara iyi bir referanstır. Dünya genelinde ekonomi basını, farklı çevrelerin
ekonomi politikalarını belirlemelerinde rol oynamaktadır. Örneğin Reuters Ajansı’nın geçtiği
haberler, noter tescilli sayılmakta ve bu çevrelerce karar alma sürecinde dikkate alınmaktadır.
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Daha önceleri başarısız bir takım girişimleri olan Julius Reuter 1851’de Londra’ya yerleşip
Reuter’in telgraf bürosunu açmış ve ajansın temellerini atmıştır.
Mayıs 2007’de Kanadalı yayın grubu Thomson’ın, Reuters’ı 17.23 milyar dolara satın
almasının ardından yeni şirket, Thomson-Reuters adını almıştır. İki şirket arasında varılan
anlaşmayla yeni şirketin haber ve finansal faaliyetleri Reuters adıyla sürdürülürken,
Thomson’ın diğer yayıncılık faaliyetleri Thomson-Reuters Professional adı altında
yürütülmektedir. Birleşmeyle Thomson-Reuters, pazar payı %33 olan Bloomberg’i geçerek,
finansal bilgi ve veri pazarında %34’lük payla birinci olmuştur. Birleşmeden önce Reuters
pazarın %23’ünü, Thomson ise %11’ini kontrol ediyordu.
Öte yandan tirajları 1 milyonun üzerinde olan dünyadaki önemli ekonomi
dergilerinden bazıları; Business Week, Economist ve Forbes’tir. 1930’da ABD’de kurulan
Fortune dergisi de, dünya çapında 1 milyondan fazla satmaktadır. Derginin oluşturduğu Fortune
500, En iyi şirketler, Amerika’nın en beğenilen şirketleri, en hızlı büyüyen şirketler, en güçlü
kadınlar gibi listeler ilgiyle takip edilmektedir.
Öte yandan New York merkezli, 158 ülkede yayımlanan, 250 bin okura sahip, basımı
ve dağıtımı Amerika’da gerçekleştirilen aylık dergi Global Finance da dünyanın önde gelen
uluslararası finans yayınlarındandır. The Banker ise, İngiliz Financial Times gazetesinin
yayınlarından olup yatırım, perakende ve bankacılık sektörlerinin yakından tanıdığı aylık çıkan
bir dergidir. Dünyadaki önemli ekonomi gazetelerinden bazıları ise; Financial Times
(İngiltere), Handelsblatt (Almanya) ve Ore 24 (İtalya)’tür.
Türkiye’ye bakıldığında ise, ekonomi basınının fazla gelişmediği görülmektedir.
Çünkü bir ülkedeki ekonomi basınının gelişmesi, o ülkedeki ekonominin gelişmişliğiyle doğru
orantılıdır. Osmanlı topraklarındaki ilk ekonomi gazetesi, 1851 tarihinde Fransızca olarak
yayınlanmaya başlanan ve yabancılara hitap eden ‘Le Commerce de Constantiopole’dur.
Ancak gazete yabancılara hitap eden bir niteliktedir. İmparatorluğun en önemli liman
kentlerinden biri olan İzmir, gerek döneme göre sahip olduğu kozmopolit yapısı gerekse de
önemli hammadde temin edilen yerlerden biri olmasıyla, ticaret haberlerinin gazetelerde ilk yer
bulduğu Osmanlı şehri olmuştur.
Daha sonra ise, Osmanlı Türklerinin ticaret yapmasının ayıp sayılmasına rağmen bir
ekonomi gazetesi olan ‘Takvim-i Ticaret’ yayın hayatına başlamıştır. 1866 yılında kurulan
gazete, sadece 7 yıl yayınlanmıştır. Osmanlı’da ekonomik olayların haber olmasına bir diğer
örnek, 1911 yılında resmi statüye kavuşan Osmanlı Telgraf Ajansı’nın da, yabancı ülkelerdeki
borsa kapanış değerlerini sabah gazetelerinin yayınlayabileceği şekilde bültenlerine koyma
kararı almasıdır.
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından yeni ekonomi politikalarını
belirlemeye çalışan genç Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir ekonomi gazetesinin yayınlanması
fazla gecikmemiştir. Zeki Cemal Bey 1928 yılında ‘Ekonomi’ gazetesini kurmuştur. Antik
çağdan beri Anadolu’nun en önemli ticaret merkezlerini içinde bulunduran ve Cumhuriyet’in
ilk iktisat kongresine ev sahipliği yapan İzmir’de ise ‘İzmir Ticaret’ gazetesi, 1942 yılında
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Ahmet Sukuti Tükel Bey tarafından yayın hayatına girmiştir. Bu gazete o dönemden sonra
yayınlanacak gazeteler için bir okul niteliği taşımıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarına rastlayan 1944’te ise yeniden ‘Ekonomi’ isimli
bir gazete kurulacak, bunu 1947 yılında 1962’ye kadar yayın hayatına devam edecek ‘Türk
Ticaret Postası’ izleyecektir. 1949 yılında da Habib Edip Törehan, ‘Yeni İstanbul’ gazetesini
yayınlamaya başlamıştır. Yeni İstanbul, emtia borsaları ve kota haberlerinin konulduğu sütunlar
yayınlayarak, Türk basın tarihinde ekonomi gazeteciliğinde bir ilke imza atmıştır.
Türkiye’de basının tarihsel gelişimi Batı’dakinin tersine olmuştur. Batı’da ekonomi
basınından haber basınına geçiş varken, biz de haber basınından ekonomi basınına geçiş
olmuştur. Toplumsal yapı içindeki farklılık, Türk basınının ekonomiyi uzunca bir süre
görmezlikten gelmesine neden olmuştur. Şöyle ki; Cumhuriyet’in ilk yıllarında ticaret büyük
ölçüde gayri müslümlerin elindeydi ve sanayi henüz gelişmemişti.
Ticaret, mülkiye, adliye ve askeriye görevlerine göre ikinci sınıf bir iş olarak
görülüyordu. Bu nedenle basında ekonomi haberleri fazla yer almıyordu. O yıllarda gazetelerde
sistematik olarak verilen ekonomi haberlerinin büyük bölümü altın fiyatlarına, faiz
değişikliklerine ve yayınlanan nüfus istatistiklerine aitti.
Büyük gazete kuruluşlarının ekonomi haberlerine sistematik olarak yer ayırması, ilk
olarak Milliyet Gazetesi ile başlamıştır. 1960’ların ortalarına doğru Abdi İpekçi, gazetenin
sayfalarından birini ekonomiye ayırmış, sayfanın adını ‘İktisat ve Ticaret’ koymuş ve başına
Ali Gevgilili’yi getirmiştir. Gevgilili, ekonomi konularının gazetede ayrı bir bölüm olarak yer
almasında ve aydın çevrenin belli bir şekilde ekonomiye ilgi duymalarına öncülük etmiştir.
Ekonomi haberleri, başlangıçta iç ve dış ajans haberleri halinde yayınlanıyordu. Aynı sayfada
Gevgilili’nin ve konuk iktisatçıların yorumları da yer alıyordu. Ancak ekonomi sayfası zaman
zaman ilan çokluğundan, o ilanlar arasına güçlükle sıkıştırılmış bir veya iki haberin dışında,
hiçbir şey yayınlayamaz olmuştu. Çünkü o yıllarda ilan sayfalarının yetersiz kaldığı zamanlarda
ilanlar, ekonomi sayfalarında yayınlanıyordu. Bu da ekonomi haberlerinin az sayıda olmasına
neden oluyordu.
Gazetelerin ekonomi sayfası fikrine alışmaları uzun zaman almıştır. Diğer gazetelerin
ekonomiye Milliyet Gazetesi kadar yer ayırmaya başlamaları çok daha sonra olmuştur.
Cumhuriyet Gazetesi’nde Dinç Tayanç, Turhan Ilgaz ve Kenan Mortan, ekonomi servisinin
kuruluşuna ve gazetede bir ekonomi sayfasının konumlandırılmasına ön ayak olmuşlardır.
Necati Doğru ise Günaydın Gazetesi’nde ekonomi haberlerinin, diğer haberler arasında
%40’lık bir dilime oturmasını sağlarken, devamında da bir ekonomi servisinin oluşturulmasını
kaçınılmaz kılmıştır. Gazetelerdeki bu gelişimin temel nedenleri şunlardır: 12 Mart sonrasında
gazeteler sayesinde halkın ekonomi kavramlarıyla tanışması, IMF (Uluslararası Para Fonu)
beraberinde enflasyon, devalüasyon kavramlarının günlük yaşamını nasıl etkilediğini
öğrenmeye başlamasıdır.
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Daha sonra 24 Ocak 1980 kararları Türkiye’de serbest piyasa ekonomisine geçişin
dönüm noktası olmuştur. Bu kararlarla başlayan ekonomik gelişmeler ve değişmeler sıklıkla
gazetelerin sayfalarına geçmiştir. 24 Ocak kararlarıyla birlikte politikayı da ekonomi
kanalından yönetmek ve yönlendirmek kaygısı başlamıştır. Durum böyle olunca, ekonomik
kararlar halkın günlük yaşamını anında etkilemiştir. Bu değişimi gazeteler sayfalarına
yansıtmak zorunda kalınca ekonomi basını doğmuştur. Bu gelişmeler halkın bilinçlenmesine,
ekonomi haberleriyle ilgili bir talep yaratmasına neden olmuştur.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ise siyasetin geçici bir süre için yasaklanması,
siyasetin halkın ve basının gündeminden zorunlu olarak çıkarılması ekonomiye ilgiyi
arttırmıştır. Siyasi haberlerden boşalan gazete sayfalarının bir bölümü ekonomik haberlerle
doldurulmaya başlanmıştır. 1980’lerde gazetelerde haftada bir gün yayınlanan, bazılarında da
her gün yarım sayfa olarak verilen ekonomi haberlerinin sayıları arttıkça haber servisleri içinde
ekonomi servisleri de oluşmaya başlamış, arkasında da ekonomi sayfaları devreye girmiştir.
Günümüzde günlük gazetelerin ekonomi sayfası sayısı 6 hatta bazı günler 8’e kadar
çıkmaktadır.
Ekonominin gazetecilik açısından en az siyaset kadar, hatta ondan da fazla önem taşıdığı
gerçeği çok geç anlaşılmıştır. 80’li yılların ortalarından itibaren gazetelerin ekonomi bölümleri
genişlemiş, 90’lı yılların ortalarına doğru da Avrupa’da ve Amerika’da olduğu gibi, ‘ekonomi
ağırlıklı’ gazetelerin ilk önemli örnekleri çıkmıştır. Nezih Demirkent’in başlattığı, Osman
Arolat’ın yönettiği Dünya Gazetesi onlardan biridir. Bu gazeteyi Aydın Doğan’ın başlattığı,
Gökhan Çırnaz’ın yönettiği Finansal Forum Gazetesi izlemiştir. 8 yıl boyunca başarı ile
yayınlanmış ve Türkiye’ye ekonomi gazeteciliği alanında birçok ‘ilk’i kazandırmıştır.
Ardından Referans Gazetesi de ilk sayılarından itibaren gerek özel sektörde gerekse
kamu kesiminde yer alan tüm yönetici, iş adamı ve girişimcilerin yanı sıra ekonomik faaliyette
bulunan tüm kesimlerin ilgi ile takip edecekleri, referans olarak kabul edebilecekleri bir yayın
olduğunu göstermiştir. Konuları her kesime hitap edebilecek tarzda işleyebilme özelliği taşıyan
Referans, farklı tasarımı ve okuma rahatlığı sağlayan mizanpajı ile de görsel açıdan beğeni
toplamıştır. Eğitim ve iş dünyasına mensup çok farklı görüşlerdeki geniş yazar kadrosu da
okuyucularına farklı bakış açıları kazandırmıştır. Referans Gazetesi de günümüzde
yayımlanmamaktadır.
Yazılı ekonomi basınının genel özelliklerine bakıldığında, ekonomi haberlerinde
fotoğraftan çok, grafikler ve tablolar kullanılmaktadır. Yazılı ekonomi basınının gelirlerini ise
satış gelirleri ve reklam gelirleri sağlamaktadır. Gelirlerin 1/3’ünü satış, 2/3’ünü ise reklam
karşılamaktadır. Reklamın öneminin ortaya çıktığı bu noktada, ekonomi gazetelerine kimin
reklam verdiğine değinmek gerekmektedir. Reklam veren kesim iş adamları, sermaye
sahipleridir. Bunun en önemli nedeni de ekonominin bu kesimin ilgi-çalışma alanına girmesidir.
Reklam verenler kendi konularındaki haberler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Piyasaları verilen
haberlerle takip ederek bir kazanç sağlama peşindedirler. Bu kesim, reklamlarıyla da hedef
kitlesine ulaşmakta; kendi ürününü, hizmetini ve kurumunu tanıtma şansı bulmaktadır.
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1971 yılında yayınlanmaya başlayan Ortam Dergisi’ndeki ekonomi sayfalarını
saymazsak, ilk ekonomi dergisi olarak 1980 yılında Şeref Özgencil tarafından çıkarılan
‘Para’yı göstermek mümkündür. 1986 yılında Ali Bilge ‘İktisat ve Finans’ı, 1992’de Ali
Karacan ‘Kapital’i, 1993 yılında Hürriyet ‘Capital’i ve ardından Sabah ‘Power’ı, İntermedya
‘Makro’yu, Akşam ‘Platin’i, Dünya ‘Globus’u yayınlamıştır. Günümüzde haftalık olarak
yayınlanan dergiler ise; Ekonomik Panorama, Para, Trend, Ekonomist, Borsacı,
Borsamatik ve Seans’tır. Bu dergilerin tirajları ise 15-20 bini geçmemektedir. Öte yandan
dünyanın önde gelen ekonomi-haber dergisi Fortune’un Türkiye edisyonu, Ekim 2007’de satışa
sunulmuştur. Vatan-Imako’yla Time Inc. arasında imzalanan lisans anlaşmasıyla aylık çıkan
dergi, Türkçe olarak okurlarla buluşmaktadır. Fortune Türkiye, derginin Çince’den sonra
yabancı dilde yapılan ikinci baskısı olma özelliğini taşımaktadır.
İlk ekonomi televizyonculuğu anlamında, 1994 yılında Hakan Çizem tarafından ‘Kanal
E’ isimli İstanbul’da bölgesel bir ekonomi kanalı kurulmuştur. Günümüzde özellikle NTV,
CNN Türk, Cnbc-e, Sky Türk ve Habertürk gibi özel televizyon kanalları da ekonomi dünyasını
ve piyasaları farklı programlarla, ekonomi alanındaki çeşitli uzmanların görüşleri
doğrultusunda izleyicilerine ulaştırmaktadırlar. İlk ekonomi radyoculuğunu ‘Radyo Foreks’
başlatmıştır. Radyo kanallarında da özellikle ekonomi piyasalarının hareketli olduğu saatlerde,
canlı bağlantılarla gelişmeler aktarılmakta ve uzman kişilerin yorumlarına başvurularak
dinleyiciler bilgilendirilmektedir.
Öte yandan ekonomi muhabirlerinin 1980’li yıllarda başlayan Ankara’daki örgütlenme
girişimleri sonucunda, 29 Temmuz 1987 tarihinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD)
kurulmuştur. Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin Ankara’da kuruluşundan iki yıl sonra,
İstanbul’da şube kurulması kararı alınarak Müteşebbis Heyet olarak İdris Adil, Erkan Çelebi,
Sezai Babakuş ve Abdurrahman Yıldırım görevlendirilmiştir.
EMD üyelerinin mesleği yaparken uyması gereken etik ilkeler şunlardır:
- Başka bir gazetecinin haberi aynen ya da değiştirerek kendi ismiyle kullanmak ‘haber
hırsızlığı’dır. EMD üyesi haber hırsızlığı yapamaz.
- EMD üyesi Menkul Kıymetler borsalarında portföy yönetemez.
- EMD üyesi kamu ya da özel sektör kuruluşlarından, bunların yetkililerinden ve bunlar
adına basınla ilişkileri sağlayan birim ve kuruluşlardan herhangi bir gerekçeyle hediye
kabul edemez.
- EMD üyesi kamu yararı mutlak gerektirmedikçe, yayınlanması istenmeyen haberleri
yayınlayamaz. Haber kaynaklarının ve kendisine verilen meslek sırlarının gizliliğini
korumaya özen gösterir.
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- EMD üyesi, gazeteci kimliğini, işlevini ve nüfuzunu kullanarak kendisi, çalıştığı
kurum ya da üçüncü şahıs veya kurumlar adına iş takibi yapamaz, buna zorlanamaz.
- EMD üyesi, kendisinden ilan ve reklam niteliğinde haber istenmesi halinde, bunların
‘ilan’ veya ‘reklam’ olduğunun belirtileceği garantisini almadıkça haber yapamaz.
- EMD üyesi haberinde kendisi ya da kuruluşunun görüşünü empoze etmek de dahil
olmak üzere hiçbir gerekçeyle gerçeği çarpıtamaz. Haber ve yorumlarda, kişi ve
kurumları hedef alan çirkin, kaba ve onur kırıcı kelime ve ifadeler kullanamaz.
- EMD üyesi, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir. Bu hakların kullanımı için
elinden gelen çabayı harcar.
- EMD üyesi, bir meslektaşının kötü muamele, yasadışı davranış, haksız yere gözaltı,
yargılanma vb. olaylarla karşı karşıya kalması halinde onu destekler.
- EMD üyesinin, yukarıda belirtilen genel ve özel ilkelere uymadığının saptanması
halinde EMD Yönetim Kurulu, ilgili yasalar ve Dernek Ana Tüzüğü’nden kaynaklanan
gözetim ve yaptırım yetkilerini kullanır.

Ekonomi basınının geleceğine yönelik tahminlere gelince:
■ Uzmanlaşma çok önemli olacak,
■ Uluslararası finans sisteminin nasıl işlediğini bilen muhabirler sektörde tercih sebebi
olacak,
■ Yeni iletişim teknolojilerini takip etme zorunluluğu olacak,
■ Görsel basın ve internet giderek önem kazanacak, yazılı basının önemi azalacak.
Ancak yazılı basında da analistler önem kazanacak. (borsa analistleri gibi)
■ İnteraktif iletişim önem kazanacak.

Ekonomi Basınında Sıkça Kullanılan Kısaltmalar
İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İSO: İstanbul Sanayi Odası
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TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
IMF: Uluslararası Para Fonu (Küresel Oluşum)
TPAO: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (Küresel Oluşum)
TUROB: Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ASO: Ankara Sanayi Odası
OPEC: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
MB: Merkez Bankası
TOKİ: Toplu Konut İdaresi
İTO: İstanbul Ticaret Odası
WTO: Dünya Ticaret Örgütü (Küresel Oluşum)
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
ATO: Ankara Ticaret Odası
UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
FED: Amerikan Merkez Bankası
İKV: İktisadi Kalkınma Vakfı
FAO: Gıda ve Tarım Örgütü
KİT: Kamu İktisadi Teşekkülleri
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi
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KOBİ: Küçük ve Orta Boy İşletmeler
TBB: Türkiye Bankalar Birliği
EFT: Elektronik Fon Transferi
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
ÖTV: Özel Tüketim Vergisi
KDV: Katma Değer Vergisi
GSMH: Gayri Safi Milli Hâsıla
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Financial Times adlı ekonomi gazetesi hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
a)Norveç

b)Japonya

c)Almanya

d)İngiltere

e)Rusya

2- Hangisi bir ekonomi dergisi değildir?
a)Business Week

b)Fortune

c)Economist d)Forbes

e)Elle

3- Ekonomi Muhabirleri Derneği hangi yıl kurulmuştur?
a)1967

b)1987

c)1997

d)2007

e)2017

4- Hangisi serbest piyasa ekonomisinin sonuçları arasında yer almaz?
a)özel sektörü desteklemek
b) yabancı sermayeyi desteklemek
c)yabancı sermayeyi kısıtlamak
d)girişimciliği teşvik etmek
e)dış borç yükünü hafifletmek
5- Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomi haberinin konusudur?
a)Bir defilenin tanıtımı
b)Basketbol takımının başarısı
c) Borsadaki dalgalanmalar
d)Kitap fuarının haberi
e)Trafik kazası haberi
6) Dünyada ilk ekonomi gazetesi 1760 yılında çıkarılan ‘Public Ledger’ dır.
a) Doğru
b) Yanlış
7) Türkiye’de ilk ekonomi televizyonculuğu anlamında, 1994 yılında ‘Kanal E’ isimli
İstanbul’da bölgesel bir ekonomi kanalı kurulmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
8) Türkiye’de yayınlanan ilk ekonomi dergisi ‘Para’dır.
a) Doğru
b) Yanlış

69

9) WTO’nun açılımı Dünya Sağlık Örgütü’dür.
a) Doğru
b) Yanlış

10) FAO’nun açılımı Gıda ve Tarım Örgütü’dür.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) d
2)e
3)b
4)c
5)c
6)a
7)a
8)a
9)b
10)a
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4. EKONOMİ VE GAZETECİLİK-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.- Makro Ekonomi Haberciliği
4.2.- Mikro Ekonomi Haberciliği
4.3.- Ekonomi Servisinin Haber Kaynakları
4.4.- Ekonomi Basınının Kamusal Görevleri
4.5.- Ekonomi Basınında Sıkça Kullanılan Terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Makro Ekonomi haberciliği hakkında kısaca bilgi veriniz.
2- Mikro Ekonomi haberciliği hakkında kısaca bilgi veriniz.
3- Hiperenflasyon kavramıını açıklayınız.
4- Deflasyon ne demektir?
5- Ekonomi servisinin bir günlük çalışma süreci ne şekildedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Makro ekonomi, mikro ekonomi, haber
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Giriş
Makro ve Mikro habercilik hakkında örneklerle bilgiler verilmektedir. Ekonomi
servisinin haber kaynaklarının neler olduğuna değinilerek, ekonomi basınının kamusal
görevleri aktarılmaktadır. Ayrıca ekonomi basınında sıkça kullanılan kavramlar kısaca
tanımlanmaktadır.
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Makro Ekonomi Haberciliği
Ekonomik kavramlar içinde yer alan makroekonomi, ekonomik olayları bir bütün olarak
incelemektedir. İktisat teorisinin esas olarak milli gelir, toplam istihdam, toplam tasarruf toplam
talep, yatırımlar, kamu harcamaları, tüketim harcamaları, para arzı, uluslararası ekonomik
ilişkiler, para kredi politikası, maliye politikası gibi ekonominin bütününe ilişkin değişkenlerini
konu alan bölümüdür. Ekonominin bütününe ilişkin bu büyüklüklerin birbiriyle olan
bağlantılarını zaman içinde değişimlerini makroekonomi irdelemektedir.
Ekonomik olayları, gelişmeleri ve kararları günlük yaşama, bireye etkilerini
incelemeden ekonomik kavramlar içinde veren habercilik anlayışına makroekonomi
haberciliği denilmektedir. Ekonomi servislerinin kurulduğu ilk yıllarda ekonomi
muhabirlerinin haber kaynaklarından, özellikle de resmi haber kaynaklarından aldıkları bilgiler,
genellikle makroekonominin konuları içinde yer almıştır. Geçmişte Türk basınındaki ekonomi
haberlerinin hükümet kararları, uzman görüşleri, ekonomik kurum raporları ve istatistiklerden
oluşması kitleselleşmesini önlemiştir. Bu nedenle tüketici kitlesi sayısal olarak fazla
olmamıştır. Ağırlıklı makroekonomi haberciliği uygulanmıştır.
Günümüzde Avrupa Birliği, Gümrük Birliği konuları makroekonomide uluslararası
ekonomik ilişkiler konusuna girmektedir. Bu konuda yazılan haberlerin tüketici kitlenin
algılamasına açılması oldukça zordur. Çünkü veriler belli bir ekonomik bilgiyi
gerektirmektedir. Ancak Türkiye Avrupa Birliği’ne girdikten sonra örneğin otomobil
fiyatlarında oluşacak değişim konusunda hazırlanan bir haber ise mikroekonomi konuları
içindedir. Mikroekonomi haberleri, halkın günlük yaşamını ilgilendirir ve haberin anlaşılmasını
dolayısıyla tüketilmesini kolaylaştırır. Bunun yanı sıra halka geleceğe yönelik ekonomik
kararlarında da yardımcı olmaktadır. Günümüzde ekonomi haberlerinin kitleselleştirilmesi
sayfa sayısının artışı ile birlikte etkinliğini de yükseltmiştir. Makroekonomi haberciliğinin terk
edilmeye başlanması bunda en büyük etken olmuştur.

Mikro Ekonomi Haberciliği
Mikroekonomi; ekonomi olaylarını, tüketiciler, sermaye sahipleri, firmalar gibi
bireysel karar birimleri çevresinde inceleyen ekonomi dalıdır. Bütünü oluşturan küçük
birimlerin ekonomik davranış biçimlerini ele alır. Mikroekonomi kavramını ilk olarak İngiliz
ekonomi teorisyeni John Keynes kullanmıştır. Yine bazı teorisyenlere göre; mikroekonominin
önemsiz ayrıntılarla uğraştığı sanılmamalıdır. Çünkü büyük resim küçük parçaların birbirine
eklenmesiyle ortaya çıkar. Mikroekonomiyi gazetecilik açısından ele aldığımızda ise,
mikroekonomi haberciliğini şu şekilde tanımlamak mümkündür: Ekonomik kararları ve
gelişmeleri birey ya da firma bazına indirgeyerek bu kararların etkilerini olumlu ve olumsuz
yönleriyle ortaya çıkarmaktır.
Mikroekonomi haberciliği diğer bir deyişle ekonomi haberlerinin kitleselleştirilmesi ilk
dönemlerde bazı gazeteciler tarafından ‘domates-patates’ gazeteciliği olarak tanımlanmış ve bu
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türü sürdürenler ekonomi biliminin ciddiyetine uymadıkları için eleştirilmiştir. Ancak
mikroekonomi haberciliğini savunanlardan ve uygulayanlardan Necati Doğru’nun görüşleri
ise şu şekildedir: “Ekonomi basınını kitleselleştiremezseniz, bütün kitlelere mal edemezseniz
ve ekonomik olayları her tür insana, her türlü sosyal grup ya da sınıftan ya da meslekten gelen
insana iletemezseniz, ekonomi basını sınırlı bir çerçevede kalmaktan kurtulamaz. Topluma
ekonomik olayları okuması gerektiğini, okumasının kendisinin lehine olacağını göstermek
zorunluluğu vardır. Bu yüzden ekonomi ile ilgilenen basın mutlaka kitleselleşmelidir. Ekonomi
basını vatandaşın (Gazeteci Güngör Uras’ın deyişiyle Ayşe Teyzenin) tenceresi ile
ilgilenmelidir. Vatandaşın tenceresine giren malların nasıl üretildiği, kalitesinin nasıl olduğu,
içindeki besin değerinin ne oranda olduğu, tencereyi pişiren tüpgazın fiyatının ne kadar arttığı
çok iyi incelenmeli ve irdelenmelidir.”
Ekonomi basınını kitlelere yaymak bir üçgenin 3 kenarı gibidir. Üçgenin bir kenarında
bilgi ve olaylar vardır. Bunlar toplumun üzerinde yaşadığı motiflerden kaynaklanan olaylardır.
Örneğin; tüpgaz, mutfak, yiyecek, doğal gaz, iş yeridir. Bunların içinde ekonomi vardır. Bir
ekonomi muhabiri bunlara o gözle bakarsa olayları kavrama ve aktarma şansını kolaylıkla
yakalayacaktır. Bu olaylar toplandıktan sonra yardımcı malzemelerle ekonomi sayfalarına
iletilirse, okunma ve dikkati çekme olasılığı daha da fazla artacaktır. Tüm bunlar da üçgenin bir
diğer kenarını oluşturur. Üçgenin üçüncü kenarı ise dil sorunudur. Ekonomi haberlerinin dili
ekonomi biliminin ciddi dilinden arındırılmalı ve toplumun kullandığı dile doğru getirilmelidir.
Bu dili ekonomi haberinin içine yerleştirme gerekliliği vardır.
Günümüzde mikroekonomi haberciliğinin günlük gazetelerin sayfalarında egemen
olduğunu, bu tür haberciliğin sayfa sayısını arttırdığını, ekonomi dergilerinin çıkmasına yol
açtığını ve yeni bir uzman gazetecilik alanını doğurduğunu söylemek mümkündür.
Ekonomi Servisi Şefi: Genel yayın yönetmeni ile yazı işleri müdürünün bir gazetedeki
görevlerinin tümünü her haber servisi şefi kendi servisi için yapmak zorundadır. Öncelikle
sabahları her servis şefi gibi gazetede kendi servisine ayrılan sayfalardaki ilan hacimlerini
öğrenir ve günlük çalışmasını bu alana göre yönlendirir.
Bir günlük çalışma süreci şu şekilde seyretmektedir:
Gündem toplantısında elindeki özel ve rutin haberlerin konularını genel yayın
yönetmeniyle yazı işleri müdürüne sunar. Bu haberler arasında birinci sayfaya taşınacak
olanları öğrenir.
Muhabirlerini uzmanlık alanlarına göre rutin haberlere ya da özel haberlere
yönlendirir. Bu yönlendirmede gündem toplantısında kendisinden istenen haberler ön
plana çıkar.
Muhabirlerin haber toplama çalışmasının her aşaması hakkında bilgi sahibi
olmak zorundadır. Gerekirse haberlerin muhabirler tarafından yazım aşamasında da
onlara yardımcı olur, gerekli düzeltmeleri yapar.
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Yerli ve yabancı haber ajanslarından gelen ekonomi ile ilgili haberlerin tiriyajını
(haberleri konularına göre gruplandırma), haber ekonomi sayfasında kullanılacaksa da
redaksiyonunu yapar.
Eğer birinci sayfa için gündem toplantısında seçilen haber varsa, bu haberin
hazırlanmasına ve birinci sayfa için haber merkezine teslimine öncelik verir.
Servis gündemindeki haberleri ekonomi sayfaları için düzenler, elindeki
haberlerin sayfalara göre seçimini yapar. Her sayfanın manşet haberini, ‘line haberler’
denilen bir sütun halinde olan ve bir paragraf olarak yazılmış kısa haberleri ve
fotoğrafları belirler. Ekonomi sayfaları için çalışan sayfa sekreteriyle sayfalarının
mizanpajını kararlaştırır.
Seçtiği haberlerin başlıklarını ve spot başlıklarını hazırlanan mizanpaja göre
belirler.

Ekonomi Muhabirleri: Haber toplama ve yazma aşamalarında ekonomi muhabirlerini
diğer muhabirlerden ayıran özellik gazetecilik ile ekonomi bilimini birleştirme güçlüğünü sıkça
yaşıyor olmalarıdır. Ekonomi muhabiri dikkat çekmelidir. Çünkü ekonomi haberleri genellikle
toplumun alışamadığı kavramlarla anlatılan haber olduğu için, ekonomi haberciliği dikkat
çekmeyen bir habercilik türüdür. Muhabir konuya dikkat çekmenin yanı sıra alternatifte
getirebilmeli, okuyucuyu düşünmeye sevk etmelidir.
Ekonomi muhabirleri öncelikle ekonomi bilimini ve ekonomide kullanılan kavramların
neler olduğunu çok iyi bir biçimde bilmelidir. Ekonomi muhabirinin sürekli ekonomi biliminin
terminolojisini kullanma zorunluluğundan gelen bir de dil problemi vardır. Türkçeyi çok iyi
kullanarak olayları aktarmak ekonomi muhabiri için şarttır. Haberleri kitleselleştirirken
yapılması gereken sade bir dil kullanmak ve haberi halkın anlayabileceği bir şekilde yazmaktır.
Yani ekonomi muhabiri kavramları halkın anlayacağı bir biçimde kullanmalıdır. Eğer gerekirse
haberde bu kavramların ne olduğunu da kısaca açıklamalıdır.

Ekonomi Servisinin Haber Kaynakları
Ekonomi servisinin ve muhabirlerinin haber kaynakları, sayfalarda yer alan haberlerin
konularıyla ortaya çıkmaktadır. Ekonomi servislerinin günlük haber akışında yararlandıkları
haber kaynakları şöyle sıralanmaktadır:
Resmi kurumlar, ekonomi ile ilgili bakanlıklar ya da bazı kararları ve uygulamaları
nedeniyle belli dönemler için haber kaynağı olan bakanlıklar. Örneğin Maliye ve Gümrük
Bakanlığı bakanlığın çalışma alanı nedeniyle, ekonomi servisinin haber kaynağıdır. Ancak
Çevre Bakanlığı da Türkiye’deki çevre kirliliğinin ekonomik boyutlarıyla ilgili gelişmeleri ya
da çevre kirliliği yaratmamak için katalitik konvertör kullanan araçların vergilerinde indirim
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uygulanacağını açıkladığında veya Turizm Bakanlığı’nın dönemsel verileri ilan edildiğinde bu
haberler de rahatça ekonomi sayfasında yer almaktadır.
Devlet Bankaları, özel bankalar, bu bankaların uygulamaları, kararları, yönetim
değişiklikleri çeşitli gelişmeler karşısında yöneticilerinin görüşleri nedeniyle sık sık haber
kaynağı olarak kullanılırlar.
Borsa da temel haber kaynağıdır. Ekonomi servislerinde borsa haberleri için çalışan
uzman borsa muhabirleri vardır. Önceleri ekonomi sayfasının bir köşesinde yer alan borsa
verileri için günümüzde ayrı borsa sayfası oluşturulmuştur. Örneğin çeşitli dönemlerdeki
spekülatif hareketler, manipülasyonlar sayfalarda geniş yer bulabilmektedir. Borsada işlem
gören hisse senetlerinin yanı sıra döviz kurlarının da günlük değişimleri bu sayfalarda yer
almaktadır. Sosyal ve siyasi gelişmeler, uluslararası değişimler borsada önemli dalgalanmalara
neden olduğu için, borsa haberleri aynı zamanda siyasi, uluslararası haberlerin hemen yanında
yer verilen haberler haline gelmiştir. Borsada çalışan yatırımcı kuruluşlar da borsa
muhabirlerinin, dolayısıyla ekonomi sayfalarının temel haber kaynakları arasındadır.
Esnaf ve sanatkârların oluşturduğu dernekler de, haber kaynağı olarak ekonomi
sayfalarında yer alırlar. İşçi örgütleri sendikalar da ekonominin habercilik alanına girer.
Şehirlerdeki önemli ekonomik örgütlenmeler olan ticaret ve sanayi odaları da ekonomi
servislerinin haber kaynakları arasındadır. Ticaret ve Sanayi odalarındaki toplantılar,
görüşmeler, odaların yayınladığı dönemsel raporların, basılı yayınların her biri haber konusu
olabilmektedir.
İş adamlarının önemli bir örgütü olan TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği) belirli dönemlerde, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinde bir baskı grubu
rolü oynaması nedeniyle ekonomi sayfalarının vazgeçilmez haber kaynağı durumuna gelmiştir.
TÜSİAD’daki her gelişme, her açıklama istisnasız haber konusu olmaktadır. TÜSİAD’ın da
belirli dönemlerde yayınladığı raporlar ve kitaplar, ekonomi sayfalarının gündemini
oluşturmaktadır. Örneğin 1991 yılında yayınladığı ‘Güven Araştırması’ Türkiye’de çeşitli
kurumlara halkın güveninin ne kadar olduğu, hangi kurumlara güvendiği, hangilerine
güvenmediğini ortaya koymuş ve uzunca bir süre ekonomi sayfalarının da dışında birinci
sayfalarda yer almış, köşe yazarlarının konusu haline gelmiştir. 1992 yılının Ağustos ayında
yazar Francis Hugh’un Etik adlı eserini Türkçeye çevirterek İş Ahlakı ismiyle yayınlayan
TÜSİAD, bu çalışmayla da uzun bir süre medyanın gündemini oluşturmayı başarmıştır.
Bu arada ekonomi servisleri için şirketler, holdingler de haber kaynağıdır. Ancak
şirketler genellikle medyada dağıtıma girmesini istedikleri haberlerini ya da bir başka deyişle
şirketlerinin olumlu yönlerini ortaya koyan ve şirket imajına artı puan kazandırma yönünde
oluşturulan basın bültenlerini, halkla ilişkiler büroları ya da şirketleri kanalıyla basın bülteni
olarak medyaya dağıtırlar, medya da bu bilgileri habere çevirerek sayfalarında kullanır. Bu
işlemi özellikle de şirketler ve holdingler ekonomi sayfaları için yaparlar. Bu basın bültenlerinin
haber değerini ölçmek ve sayfalarında kullanıp kullanmama yetkisi ekonomi servisi şefine
aittir.
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Ayrıca yerli ve yabancı haber ajansları da ekonomi sayfalarının haber kaynaklarını
oluştururlar. Özellikle de ekonomimizin dışa açık bir eğilim izlemesinin ardından, dış ekonomi
haberleri dolayısıyla yabancı haber ajansları ile yabancı gazete ve dergiler de ekonomi sayfaları,
ekonomi gazeteleri ve dergileri için temel haber kaynaklarını meydana getirirler. Yabancı haber
ajanslarında Reuters, ilk çıkış amacı olan tüccarlara haber vermeye bugün de devam etmektedir.
En önemli ve hızlı dış ekonomi haber kaynağıdır. Ekonomi haberleri açısından en güçlü
uluslararası haber ajansı Reuters’tir.
Yabancı gazetelerden; Financial Times, Wall Street Journal, dergilerden ise; Fortune,
The Economist ve Business Week ekonomi servisleri için ilk akla gelen uluslararası haber
kaynaklarıdır. Yabancı ajanslar, dergi ve gazeteler ekonomi servisinde haber kaynağı olarak
okunurken bu kaynaklardan seçilip, sayfalarda kullanılacak olan bilgiler ‘Türkiye’yi
ilgilendirme’ ortak paydasına göre düzenlenmektedir. Türkiye’deki gelişmeler hakkındaki
yorumlar da her zaman ekonomi sayfalarında yer bulmaktadır.
Uluslararası şirketlerdeki yönetim, yatırım konuları, bu şirketlerin yöneticileri, özellikle
de Türkiye’de yatırımı olan uluslararası şirketler yabancı haber kaynaklarından Türkçe’ye
çevrilmek üzere seçilir. Yolsuzluk ve rüşvet skandalları da, okuyucusu fazla olan ekonomik
konular olarak yabancı kaynaklardan seçilebilir. Bir de Latin Amerika ülkelerindeki gelişmeler,
bu ülkelerin ekonomisi hep Türk ekonomisindeki gelişmelere benzetildiğinden, yabancı haber
kaynaklarından alınan haber konuları arasında ilk sıralara yerleşmektedir. Örneğin 1994 yılında
Türkiye’nin yaşadığı 3 bankanın batması olayının bir benzeri Latin Amerika ülkelerinden
Venezuela’da 10 bankanın batması şeklinde yaşanınca, bu konu derhal dış ekonomi haberi
olarak yansımıştır. Bir diğer Latin Amerika ülkesi olan Arjantin’de de Devlet Başkanı Carlos
Menem’in enflasyonla sürdürdüğü mücadele, sıklıkla Türk basınının ekonomi sayfalarında yer
almaktadır.
Tüketiciler de günümüzde ekonomi sayfalarından birini tamamen almayı başarmış
haber kaynaklarıdır. Türk basınında ekonomi sayfalarında tüketiciyi haber kaynağı olarak ele
alıp, tüketiciye söz hakkı verenlerin başında Milliyet Gazetesi’nden Meral Tamer gelmektedir.
Tamer’in bu çabalarıyla tüketici sayfaları, çözüm getirici haber türüne de önemli bir örnek
oluşturmaktadır. Tüketici sayfaları aynı zamanda ülkemizde yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi olan
ekonomi servislerinin, halkın bilinçlendirilmesi yolunda attığı önemli adımlardan biridir.
Bu sayfada genellikle tüketicilerden gelen şikâyet mektupları, faks ve telefonlar kaynak
olarak kullanılmaktadır. Şikâyet konusu olan ürün ya da hizmeti üstlenen firma ile tüketicinin
hakkını arama, sorununa çözüm bulma görevini üstlenen gazeteci bağlantı kurar ve tüketici ile
firma arasındaki soruna çözüm getirir. Tüketici sayfaları, şirketlerin, holdinglerin halkla
ilişkiler birimlerinin görevlerinin sadece basın bültenleriyle, adına çalıştıkları kurumun olumlu
mesajlarını medyaya taşımayla sınırlı kalmadığını göstermiştir. Ürettiği mal ve hizmetin
sorumluluğunu üstlenmek bir şirketin imajını oluşturmada ya da pekiştirmede her zaman en iyi
yöntemdir.
Ekonomi muhabirlerinin haber kaynaklarıyla olan ilişkilerine bakıldığında ise, ekonomi
muhabiri çok boyutlu düşünmek, temel kavramları bilmek ve araştırmacı olmak zorundadır.
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Örneğin İşçi Bulma Kurumu’nun önünde rastladığınız işsizlikten yakınan fakat iş olduğunda
yapmayan birine bakarak Türkiye’de işsizliğin felakete dönüştüğünü yazarsanız, işsizliğin
başka boyutlarını yakalayamadığınız için haberiniz eksiktir, yanıltıcıdır.

Ekonomi Basınının Kamusal Görevleri
- En doğru bilgileri aktarmak: Basının kamusal görevlerinin başında haber vermek
gelmektedir. Kamu yararı taşıyan her olayı kamuoyuna açıklama anlamındaki bu işlev, aynı
zamanda kamusal bir haktır. Ancak bu hak doğruluk, yorumsuzluk ve tarafsızlık gibi belli
ilkelere uyularak kullanılabilen bir haktır. Ekonomi haberciliğine düşen görevlerin başında da,
ekonomi değeri taşıyan bilgileri topluma ulaştırmak gelir. Ekonomi haberciliğinde diğer haber
türlerinden farklı olarak ‘yazılan bir kelime ya da bir rakam’ yazılış amacına bağlı olarak bir
kesime çok önemli imkânlar sağlayabilirken, bir kesime çok önemli kayıplar getirebilmektedir.
Yanlış bir tek haber büyük ekonomik kayıplara ya da kazançlara yol açabilmektedir. Bu
anlamda doğru bilgileri aktarmak ekonomi haberciliğinde daha büyük önem taşımaktadır.

- Barometre olmak: Ekonomi muhabirleri yaşanan toplumsal ve ekonomik
gelişmelerin barometresini ellerinde tutmaktadırlar. Ekonomi muhabirleri bu nedenle aynı
zamanda olası gelişmeleri öngören ve önceden haber veren bir uyarı aracıdırlar. Bu anlamda
sağlam bilgilerle geleceğe yönelik en doğru tahminlerde bulunmak ekonomi muhabirlerinin
başlıca işlevlerindendir.

- Karar alabilmeyi kolaylaştırmak: Ekonomi okurlarının beklentilerinin başında karar
almalarını kolaylaştıracak bilgilere ulaşmak gelmektedir. Bu nedenle ekonomi haberciliğinin
karar almayı kolaylaştıracak bir niteliği de vardır. Ancak bu işlev yerine getirilirken okurlara
mümkün olduğunca sağlıklı karar alabilmelerini sağlayacak doğru ekonomi bilgilerini
ulaştırmak gerekmektedir. Ekonomi haberciliğinin atılım yaptığı dönemlere bakıldığında hep
bir ekonomik krize rastlanılmıştır. Toplumda ekonomik belirsizlikler arttığında ekonomi
haberlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu anlamda ekonomi haberciliğinin bu
belirsizliklerin giderilmesi, ülkenin geleceğinin açılması anlamında da bir işlevi vardır.

- Yol göstermek: Ekonomide karar almayı geciktiren ve zorlaştıran belirsizlikler
ekonomi muhabirleri için aynı zamanda bir tehlikenin de habercisidir. Kamuoyunun bir ışık
beklediği bu dönemlerde suni kaygılarla ekonomi basınının belirsizlik ortamını daha da
arttırmasından özenle kaçınması gerekmektedir. Pembe senaryoların üretilmesi kadar kara
senaryolarının üretilmesinin de ülkeyi içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyebileceği
unutulmamalıdır. Her zaman ülkedeki belirsizlikler yoğun olmayabilir. Böyle durumlarda da
kişilerin kendi ekonomik yaşamlarındaki belirsizliklere dikkat edilmelidir. Bireysel
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yatırımcılara parasını nereye yatırabileceğine, hangi alanda girişimde bulunabileceğine ya da
gelecekle ilgili beklentilerine dair bilgiler aktarmak ekonomi haberciliğinin bu işlevi altında
toplanır.

- Öngörülerde bulunmak: Ekonomi haberciliğinin belki de en önemli işlevi olayları
alıp, yorumlayıp, bir senteze ulaşarak öngörüler çıkartmak ve bunları diğer işlevleri de göz
önünde bulundurarak okura sunmaktır. Bu anlamda okura geleceğe yönelik perspektifler
kazandırılması ve belirli öngörüler çerçevesinde beklentilerin sunulması en temel ihtiyaçların
başında gelmektedir.

- Ekonomik değerlere sahip çıkmak: Ekonomi haberciliğine düşen aynı derecedeki
önemli bir diğer görev; istikrar, adil rekabet, şeffaflık, fırsat eşitliği, girişim özgürlüğü, vergi
adaleti gibi temel ekonomik değerlerin gözetilerek gerektiğinde bunlardan sapmaların teşhir
edilmesidir. Pozitif gerçeklik doğrultusunda tarafsızlık ilkesi içerisinde ekonomi basınının ülke
ekonomisinin can simidi olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

- Güç odaklarını tanıtmak: Ekonomi çoğunlukla bir güç aracıdır. Toplumda bu gücün
kullanıldığı grup ve odakları ortaya çıkartmak ve onları toplumla tanıştırmak yine ekonomi
muhabirlerinin görevleri arasındadır.

- Uzlaşmaya katkıda bulunmak: Ekonomi muhabirlerine düşen bir diğer önemli
görev; ekonomi konularında toplumsal uzlaşmanın sağlanabilmesine katkıda bulunmaktır.
Ekonomi basını tartışma ortamları için zemin hazırlarken, bu ortamlarda bütünleştirme ve
uzlaşma zeminlerinin oluşmasına da yardımcı olabilmelidir. Toplum içindeki çeşitli grupların
kanaatlerini ve tavırlarını birbirlerine duyurabilecekleri bir araç olarak ekonomi muhabirleri,
toplumun amaçları ve değerlerini sunarken ve açıklarken toplumun bütün üyelerine erişebilme
imkânına sahiptirler.

- Sosyal dedektiflik yapmak: Kamu adına toplumda yaşanan usulsüzlükleri ve
yolsuzlukları izleyen, açıklayan, kanıtlarını toplayan, adalet mekanizmalarının harekete
geçmesini sağlayan, haksızları ortaya çıkaran bir dedektiflik kurumu olan basının bir dalı olan
ekonomi haberciliğinde bu dedektifliğin bir kat daha önem kazandığı anlaşılmaktadır. Çünkü
usulsüzlük ve yolsuzlukların yaşandığı en büyük yaşam alanı ekonomidir.
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- Çalışmaları denetlemek: Kamu görevlilerinin ve yöneticilerinin çalışmalarını halk
adına denetlemek görevi de basının en önemli sorumluluk alanları arasındadır. Siyasal iktidarın
kullanılışını denetlemek ve eleştirmek anlamında basın, kamu yararı çerçevesinde denetim
görevini yerine getirmelidir. Ekonomi muhabirleri açısından çoğu zaman ‘kamu yararı’ adıyla
gizlenen ya da çarpıtılan bilgilerin doğru olup olmadığı, kamu yararı içerip içermediği ya da
çıkar sağlama amacı güdüp gütmediği soruları son derece önemlidir.

- Etik ilkelere bağlı kalmak: Sıralanan bu kamusal görevlerin dayanak noktasının etik
ilkeler olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu yüzden tüm bu ilkeler ve amaçların hayata
geçirilebilmesi için ekonomik alanda bilgi ve inisiyatif sahibi herkesin ekonomi basınına
yardımcı olması adeta bir zorunluluk şeklinde algılanmalıdır.

Ekonomi basını bir yandan ülke ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip ederken,
diğer yandan uluslararası hareketleri izleyebilmeli ve bunlardan çıkardığı sonuçları okurlarına
doğru bir şekilde belirli bir vizyon oluşturacak biçimde aktarabilmelidir. Ayrıca günlük hayatta
kullanılan ekonomi bilgilerini ve değerlendirmelerini sağlıklı bir şekilde bütünleştirebilmeli ve
görünenin ardındaki gerçekleri yorumlayabilmelidir. Bunu yaparken de etik ilkelerin yol
göstericiliğinden sapılmaması gerekmektedir.
Ekonomi yazarlığı günümüzde Necati Doğru’ya göre; “Tarafsız, objektif, lobilerin
adamı olmayan, çıkar gruplarının menfaati için yazmayan, olaylara bilimin net ölçütlerini
kullanarak bakabilen” bir ideal düzeye doğru hızla ilerlemektedir. Bu ölçülere uymayan
yazarlar, holding yazarı veya siyasi parti yazarı gibi damga yiyip yıpranmakta; ölçüye uyan
yazarlar ise okur gözünde saygınlık kazanmaktadırlar.

Ekonomi Basınında Sıkça Kullanılan Terimler
Açık Kredi: Bankaların güvendikleri ve alıştıkları müşterilere rehin ipotek ya da kefil
imzası gibi ek garanti aranmaksızın yapılan ödünç vermedir. Borçlunun mali olanakları, iş
yeteneği ve ahlaki durumu açık kredi tahsislerini etkilemektedir.
Asgari Ücret: İşverenin işçiye ödemek zorunda olduğu en düşük ücret. Asgari ücretin
saptanmasında önemli olan işçinin verimi, yeteneği, cinsiyeti değil asgari ölçüler içinde insanca
yaşama ve çalışma olanağının sağlanmasıdır. Asgari ücret işçinin gıda, konut, giyim, sağlık ve
ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek ücrettir.
Barem: Ücret, maaş, vergi ve gümrük tarifelerinin hesaplanmasında kolaylık sağlamak
üzere hazırlanan cetveller.
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Bilanço: Bir kuruluşun mali durumunun özeti. (mal varlığı, alacaklar, sermaye, rezerv,
borç)
Borsa: Genellikle malın kendisi hiç görülmeden ya da örnekleri görülerek alışveriş
yapılan piyasalar. Çeşitli borsalar vardır: Hisse senedi, tahvil, tahıl, kambiyo borsası gibi. Borsa
adı, Belçika’nın Bruges kentindeki Hotel Bourses’den gelmektedir. Bu otelde eskiden
işadamları toplanır ve mal ortada olmadığı halde örnekler üzerinden iş yaparlarmış.
Bütçe: Bir kurumun gelecek döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerinin sınıflandırıldığı
cetvel. Başta devlet olmak üzere bütün kurumların bütçeleri vardır.
Bütçe Açığı: Devlet giderleri, gelirlerini aşarsa aradaki fark bütçe açığını oluşturur.
Günümüz devletlerinin başlıca sorunlarından birini bütçe açığı teşkil eder. Çünkü bu açıklar
genellikle para basılmasına ve bu da enflasyona neden olmaktadır.
Büyüme Hızı: Ekonominin gerçek ulusal gelirinde bir yıldan ötekine görülen
değişimdir. Örneğin bir ülke ekonomisinin % 3 büyümüş olması, o ülkede üretilen mal ve
hizmet miktarının bir yılda % 3 oranında artmış olması demektir.
Cari Kur: Dövizin piyasada alınıp satıldığı fiyat.
Çapraz Kur: Dövizlerin ayrı ülkelerde karşılıklı değerlerini gösterir. Döviz kurları
bütün ülkelerde aynı anda ve oranda dalgalanmaz. Örneğin TL, EURO karşısında değer
kaybederken, ABD Dolarına karşı değer kazanabilir.
Damping: Bir malın yurt dışı piyasada yurt içi piyasadan daha düşük bir fiyatla
satılması. Damping sonucunda tüketicilerin bundan yararlanacağı düşünülür. Ancak damping
yapılan ürünleri ithal eden ülkede yerli sanayi malları büyük zararlarla karşılaşır.
Darboğaz: Piyasalarda üretimin, kredilerin, döviz olanaklarının, hammadde arzının ve
malzeme stoklarının ihtiyaç düzeyinin altına düştüğü sıkıntılı durumlara denir.
Deflasyon: Ekonomide üretim artışlarının yavaşladığı ya da durduğu, fiyatlar düzeyinin
ise düşme gösterdiği bir durumdur.
Devalüasyon: Sabit döviz kuru sisteminde, dış dengeyi sağlamak amacıyla ulusal
paranın dış değerinin hükümet tarafından düşürülmesine denir. Ulusal paranın dış değerinin
düşürülmesi ithalatın pahalılaşmasına, ihracatın ise ucuzlamasına yol açar. Bu nedenle
devalüasyon ithalatın azalmasını, ihracatın artmasını sağlar. Sonuç olarak ithalat giderleri
azalır, ihracat gelirleri artar.
Döviz Kuru: Dövizin ulusal para cinsinden fiyatına denir. Döviz kuru, döviz arz ve
talebine göre belirlenir.
Düopol: Çok sayıda alıcı buna karşılık yalnızca iki satıcının oluşturduğu piyasa biçimi.
Efektif: Bankacılıkta nakit para.
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Efektif Döviz: Nakit yabancı para.
Efektif Kur: Efektif dövizin piyasada alım-satım fiyatı.
Emisyon Hacmi: Genellikle piyasadaki paranın toplam değerini ifade etmek için
kullanılır.
Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak yükselmesidir. Enflasyon
sayılabilecek bir fiyat artışının genel ve sürekli olması gerekir. Ekonomideki para miktarı ne
kadar yükselirse, enflasyon oranının artma ihtimali de o ölçüde yüksek olmaktadır.
Hiperenflasyon: Enflasyon hızının çok yükselmesi haline denir. Bu durumda paradan
kaçış başlar. Çünkü paranın değeri neredeyse her gün, hatta her saat düşmeye başlar.
Hiperenflasyonun başlıca nedeni; para arzının baş döndürücü bir hızla yükselmesidir.
İhracat (Dış satım): Kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına
satılması.
İstihdam: İktisatta kaynak kullanımı anlamına gelir. Örneğin iş gücünün istihdamı, iş
gücünün işe yerleştirilerek kullanılmasıdır.
İşsizlik Oranı: Belirli bir zamanda çalışacak durumda olan ve iş aramalarına rağmen
bulamayanların iş gücüne oranı.
İthalat (Dış alım): Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması.
Karaborsa: Piyasa koşullarının ya da yapay nedenlerin yarattığı mal darlığından
yararlanarak kanun otoritesinin koyduğu ya da kontrol ettiği fiyatlardan daha yüksek fiyata satış
yapılan piyasa.
Kara para: Yasal olmayan yollardan elde edilen ve vergi dışı bırakılmış haksız kazanç.
Kronik Enflasyon: Kamu harcamalarının sürekli artması, gelirlerin üretimdeki artışla
orantısız oluşu, sürekli bütçe açıkları gibi nedenlere bağlı olarak fiyatlar genel düzeyinin sürekli
artış göstermesi. Kronik enflasyon sürecinde para genellikle tasarruf aracı olma niteliğini
önemli ölçüde kaybeder. Tasarruflar döviz, altın ve gayrimenkule doğru kayar.
Kronik İşsizlik: Ekonominin yapısından kaynaklanan ve giderilmesi uzun vadeli köklü
düzenlemeleri gerektiren işsizlik türü.
Lokavt: İşçiler ve işverenlerden oluşan emek piyasasında iki tarafın ücretler konusunda
yaptığı pazarlık sırasında, anlaşmaya varılmaması sonucunda işverenin iş yerlerini kapatması.
Mevduat: İstenildiği zaman ya da belirli bir süre sonunda geri alabilmek üzere
bankalara yatırılan para. Banka kaynakları içinde en büyük yeri tutan mevduatlar, bankaya para
yatıran kişi tarafından bankaya açılan kredi anlamına gelmektedir.

86

Monopol: İkame edilemeyen bir mal ya da hizmet üreticisinin piyasayı tek başına
denetlemesi. Mutlak tekel olarak da adlandırılan bu durumda, üretici malının fiyatını rekabetten
çekinmeden en yüksek karı elde edecek şekilde belirleyebilir.
Oligopol: Belli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü.
Bu tür piyasanın temel özelliği, firmaların kararlarının karşılıklı birbirine bağımlılık derecesinin
yüksek olmasıdır.
Stagflasyon: Ekonomik durgunluk sırasındaki enflasyon anlamına gelir. İngilizce
stagnation (durgunluk) ve inflation (enflasyon) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır.
Virman: Hesaptan hesaba para nakil işlemi. Para nakli aynı bankadaki hesaplar
arasında olabildiği gibi, başka bir bankadaki hesaba aktarma biçiminde de olabilir.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Hangisi ekonomi basının kamusal görevleri arasında yer almaz?
a) Ekonomi değeri taşıyan bilgileri topluma ulaştırmak
b) Bireysel yatırımcılara paralarını nasıl değerlendireceklerini belirtmek
c) Ekonomi öngörülerde bulunmak
d) Ekonomik belirsizlikleri gidermek
e) Ekonomik belirsizlikleri arttırmak
2- Hesaptan hesaba para nakil işlemine ne ad verilir?
a)Virman

b) Düopol

c)Damping

d)Kara para

e)Lokavt

3- Aşağıdakilerden hangisi mikro haberciliğin konusuna örnektir?
a)Doğal gaz fiyatlarının artması
b)Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili açıklamalar
c)Dünya Bankası’nın raporları
d)IMF’nin raporları
e)Dünya Bankası’nın istatistikleri
4- Aşağıdakilerden hangisi ekonomi servisi şefinin görevleri arasında değildir?
a) Gündem toplantısında elindeki özel ve rutin haberlerin konularını genel yayın
yönetmeniyle yazı işleri müdürüne sunar.
b) Muhabirlerini uzmanlık alanlarına göre rutin haberlere ya da özel haberlere
yönlendirir.
c) Seçtiği haberlerin başlıklarını ve spot başlıklarını hazırlanan mizanpaja göre
belirler.
d) Muhabirlerin haber toplama çalışmasının her aşaması hakkında bilgi sahibi olmak
zorunda değildir.
e) Servis gündemindeki haberleri ekonomi sayfaları için düzenler, elindeki haberlerin
sayfalara göre seçimini yapar.
5- Hangisi bir ekonomi haberinin konusu değildir?
a) Borsadaki düşüş
b) Memurlara yapılan zam oranı
c) Dünya Kupası maçları
d) İşsizliğin artması
e) Vergilerin artması
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6- Mikro Ekonomi kavramını ilk olarak John Keynes kullanmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
7- Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması ihracattır.
a) Doğru
b)Yanlış
8- Ekonomi muhabirleri ekonomi konularında toplumsal uzlaşmanın sağlanabilmesine
katkıda bulunmalıdır.
a) Doğru
b)Yanlış
9- TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) ekonomi servisinin haber
kaynakları arasında yer almaz.
a) Doğru
b)Yanlış
10- Yasal olmayan yollardan elde edilen ve vergi dışı bırakılmış haksız kazanç kara
para olarak adlandırılır.
a) Doğru
b)Yanlış

Cevaplar
1)e
2)a
3)a
4)d
5)c
6)a
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7)b
8)a
9)b
10)a
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5. İNTERNET VE GAZETECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.-İnternet Çağında Gazetecilik
5.2. Gazetecilikte Değişen Roller
5.3.Haber Blogları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- “Her toplum dijital devrimi kendi sosyo-kültürel özellikleriyle yaşamaktadır” cümlesini
örneklerle açıklayınız.
2- İnternette yayınlanan ilk gazete hangisidir?
3- ‘Çoklu Medya Avantajı’ ne demektir?
4- İnternetin ‘hipermetinsellik’ özelliğini açıklayınız.
5- Haber sitelerinde ‘kişiselleştirme’ ne şekilde olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
İnternet gazeteciliği, haber, haber blogları
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Giriş
İnternetin gelişim sürecinin aktarılarak, internet gazeteciliği hakkında bilgiler
verilmektedir. İnternet gazeteciliğinin geleneksel gazetecilikten farkları aktarılmaktadır. Ayrıca
her toplumun dijital devrimi kendi sosyo-kültürel özellikleriyle yaşadığı günümüzde haber
blogları kullanımı bağlamda dünya ülkelerinden örneklere değinilecektir.
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İnternet Çağında Gazetecilik
Sözde nükleer bir felakette kesintisiz haberleşmenin yolunu arayan ABD interneti
keşfetmiştir. Kökeni ABD olan internetin gelişimi 1960’lı yılların ortalarına kadar geriye
çekilebilir. 1957’de Ruslar Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlatıp, uzay yarışındaki üstünlüklerini
gösterince, Amerika’nın paniğe kapılması sırasında, oluşturulmuş bir kurum var: DARPA.
Askeri teknolojiler geliştirmek konusunda örgütlenen bu organizasyon, internetin de
mucitliğini üstleniyor. (Daha önce ARPA olarak biliniyordu) DARPA bilim adamları, 1969
yılında dönemin en popüler bilimsel aleti olan bilgisayarları birbirleriyle etkileşime geçirmeyi
sağlıyorlar.
Bundan sonra internetin gelişme ve sivilleşme süreci başlıyor. İnterneti önce
akademisyenler ve üniversiteler benimsiyor. 1972 yılında, internetin en popüler uygulaması
olan e-mail uygulaması kullanılmaya başlanıyor. O yıllarda internet, halka tanıtılarak,
sivilleştirme süreci hızlandırılıyor. Doğum yılını 1969 olarak ele alırsak 1989 yılına kadar tam
20 yıl, sıradan kullanıcılar açısından internet ‘sadece akademik’ olarak kullanılmaktadır.
1989 yılında Tim Berners Lee, bugün kullandığımız internetin en önemli teknolojisini
geliştiriyor. www. world wide web. Dünya çapında ağ olarak tanınan bilgi paylaşım sistemini
kurmuştur. Web’in babası kabul edilir.
Tim Berners Lee; İsviçre’de Nükleer Araştırmalar Merkezi’nde (CERN) çalışan bir
uzman. Bilgisayar Bilimleri Profesörü, Lee’yi efsane haline getiren ise geliştirdiği yazılımın
(htlm adı verilen bir bilgisayar kodlama dili) patentini almamış olması.
Bu ne anlama geliyor? İnterneti var eden yazılımı herkesin bedava kullanabilmesi
anlamına geliyor. İnternetin yaygınlaşmasını da Lee’nin geliştirdiği teknoloji kadar, bu
teknolojinin bedava kullanılabilir olması sağlıyor.
1990 internet tarihinde gerçek bir dönüm noktası. www teknolojisi sayesinde, kendi
veya şirketleri adına site açanların sayısı giderek artıyor.
Kökeni ABD olan bu teknolojinin ülkemize gelişi 1994 yılıdır. 1994, Amerika’da web
sitelerinin sayısında patlama yılıydı. Türkler inanılmaz bir içerikle karşılaştılar ama henüz
Türkçe yoktu ve internetin yaygınlaşması açısından hızla Türkçe içerik yaratmak gerekiyordu.
İnternette ilk yerini almış yayın: Aktüel Dergisi’dir. 1995 yılında Boğaziçi
Üniversitesi’nin sunumcu bilgisayarları üzerinden yine bu üniversitenin öğrencileri güncellenip
dünyaya açılmıştır. 1996 yılında internette Türkçe bir Aktüel Dergisi bir de Zaman Gazetesi
vardı.
1997 yılında, Türkiye’nin bütün büyük medya grupları internetteki yerlerini almaya
başladılar: Milliyet, Hürriyet, Sabah… Hürriyet gazetesi basılı içeriğinin tamamını internet
ortamına aktarıyor.
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Türkiye’nin ilk internet gazetesi ise; Xn Gazetesi’dir. Xn’de çeşitli gazetelerden
değişik haberler derleniyor. Mümtaz Soysal, Melih Aşık, Hasan Pulur, Osman Ulagay, Umur
Talu, Ahmet Altan, Deniz Gökçe gibi yazarların yazıları gazeteleri ile aynı anda
okunabiliyordu.
Habertürk.com’da Ufuk Güldemir son dakika haberciliği ile devrim yapmıştır. Her
olan biten anında internet ortamında yer almaya başlıyor. İlk kez künye kullanılıyor.
Online medyanın 3 dönemine genel olarak bakılacak olursa:
- Birinci dönem (1995-2000) : Geleneksel gazetelerin içeriklerinin internet ortamında
yer aldığı dönem.
- İkinci dönem (2000-2010): İnternet gazetesi özgün bir biçimde hazırlanır.
- Üçüncü dönem (2010’dan sonrası): İnteraktif, okur denetlemesine açık dönem.

Türkiye ile Amerika arasında, internetin gelişim tarihi açısından öne çıkartılabilecek en
önemli farklılıklardan biri; Türkiye’de internete önce büyük sermaye grupları girdi. Amerika’da
ise bildiğimiz başarı öykülerinin ardında hemen hemen hep küçük sermaye grupları, birkaç
arkadaşın bir araya gelmesiyle oluşmuş şirketler vardı.
İnterneti üstün hale getiren teknolojilerden söz edecek olursak:
Kişiselleştirme teknolojisi: Bir tür yapay zekâ niteliği gösteren kişiselleştirme,
Türk internet dünyasında giderek popüler oluyor.
Kişiselleştirme teknolojisi kullanan web siteleri, ilgileriniz hakkında bilgi
toplamak için 2 yol kullanıyor.
Birincisi soru sormak. Bir web sitesine girdiğinizde bazen form doldurmanız
gerekebilir. Verdiğiniz yanıtlarla sizin hakkınızda birçok şeyi öğrenebilir. (yaşınız, gelir
düzeyiniz, eğitim durumunuz, e-posta adresiniz vs.) Fakat sizinle ilgili bilgi
oluşturabilmek için bunlar yeterli değildir.
Sizinle ilgili bilgi toplamın, ilgi ve eğilimlerinizi belirlemenin ikinci yolu ise
davranışlarınızı izlemektir. Siz bir form doldursanız da doldurmasanız da akıllı web
siteleri, kim olduğunuzu bilirler. Çünkü sizi izleyebilecekleri özel yazılımlar
kullanmaktadırlar. Size bir kod numarası vererek sizi izlemeye başlarlar. Adınızı
yazmadığınız sürece 01234 kod numaralı kişi olabilirsiniz. Ve o web sitesine her
girdiğinizde size verilen kod numaralı veri tabanına, davranışlarınızla ilgili bilgiler
kaydetmeye başlanır. Site içinde nerelerde dolaştığınızı, nelere, hangi konulara ilgi
gösterdiğinizi izler. Örneğin bir haber sitesindesiniz ve Beşiktaş ile ilgili haberleri 10
kez tıklamışsa, sistem sizi Beşiktaşlı olarak kayıt altına alır. Yani web sitesi
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davranışlarınızı izleyerek, hangi siyasi partiye ilgi duyduğunuzu, hangi spor dalıyla
ilgilendiğinizi, hangi şarkıları sevdiğinizi bilebilir.

Web sitelerinin kişiselleştirme teknolojisini kullanma amaçları sizi tanıyarak, size daha
iyi bir site sunmaktır. Bu teknoloji, pek çok web sitesinde kullanılıyor. Örneğin amazon.com,
cnn.com, New York Times gazetesinin online versiyonu nytimes.com bu teknolojiyi kullanan
sitelerden bazıları. Bu teknoloji Türkiye’de çok fazla kullanılmıyor. Superonline ve star.com
uygulamış. Her iki sitede size ilgilerinizi soruyor. Ancak Türkiye’de henüz davranış izleyerek
bilgi toplama ve bu yolla web sitesini kişiselleştirme teknolojisi uygulanmıyor.
İnternet kurabiyeleri (cookie) ise minik yazılımlardır. Eğer bir internet sitesi cookie
kullanıyorsa, siz o siteye bağlandığınızda bilgisayarınıza minik yazılım bırakır. Onu
silmediğiniz ya da bilgisayarınızı formatlamadığınız sürece cookie’ler bilgisayarınızda kalır.
Örneğin ABD’nin en güvenilir gazetelerinden The New York Times ile İngilizlerin klasiği
haline gelen The Times bu sistemi kullanıyor. Bu siteler her ziyaret edişinizde sizi adınızla
karşılıyor. Kötü niyetli cookie kullanıcıları ise ziyaretçilerinin her hareketini izleyerek, onlara
ait bilgileri ticari amaçlarla kullanarak başkalarına da satabiliyorlar.
Sonuç olarak 1990’lı yıllarda gelişmeye başlayan world wide web ile internet, iletişim
araçları içinde en hızlı büyüyen, gelişen, yaygınlaşan bir niteliğe bürünmüştür.

Gazetecilikte Değişen Roller
Geleneksel medyada haberlerin toplanması, işlenmesi ve yayına hazırlanması
işlemlerini yürüten yazı işleri ve haber merkezleri, yerel, ulusal ve çeşitli ülkelerde bulunan
muhabirleri ile topladıkları haberler yanında; abone oldukları haber ajanslarından gelen
haberlerden seçilen ve kamuoyu gündemini oluşturma ve etkileme bağlamında belirlenen
haberlerin işlenmesi söz konusudur.
Gazetelerdeki fiziksel yazı işleri ortamının yerini internette birlikte “sanal yazı işleri”
almıştır. Sanal yazı işleri ile ortaya bilgisayar destekli muhabirlik çıkmıştır.

Sanal Yazı İşleri Gazetecilikte Ortaya Çıkan Farklılıklar
1)
Haber siteleri muhabir istihdam etmemektedir. Her internet kullanıcısı haber
gönderebilmektedir. Haber siteleri, haberleri ajanslardan ve geleneksel medyadan alıp,
çoğunlukla aynen web ortamına aktarmaktadır. Abone oldukları ajansların geçtikleri haberler
aynen aktarılmaktadır. Bu sitelerde yer alan son dakika, flaş haber de yine bu ajanslardan
derlenmektedir. Basılı gazetede yer alan haberleri de kendi web sayfalarında yayımlamaktadır.
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2)
Haber sitelerinde foto muhabiri de istihdam etmemektedir. Çeşitli internet
kaynaklarından izinli ya da izinsiz aldıkları fotoğrafları kullanmaktadırlar. Ya da abone
oldukları ajanslardan fotoğraf almaktadırlar.
3)
Haberler çoğunlukla ajanslardan hazır olarak alındıkları için üzerinde herhangi
bir editasyona gerek duyulmamaktadır.
4)

Köşe yazarları da istihdam edilmemektedir.

5)
Haber sitelerinin haber üretim maliyetleri düşüktür. Muhabir, foto-muhabiri,
köşe yazarı istihdam edilmediğinden içerik oluşturmaktaki maliyeti artırıcı unsurlar ortadan
kalkmaktadır.
6)
Haberlere hızlı erişim ve hızlı güncelleme imkânı sunmaktadırlar. Haberler anlık
olarak sunulmaktadır.
7)
Haber siteleri, okurun tepkisini anlık olarak alabilmektedir. İnternet ile birlikte
kullanıcının içeriği kontrol etmesi geleneksel tek yönlü iletişim yerine interaktif iletişimi
gündeme getirmiştir.
8)
Haber sitelerinde sunulan haberler, basılı gazetelerdeki sütun sınırlılığı, radyo ve
televizyondaki süre kısıtlılığını ortadan kaldırarak yayımlamaktadır.
9)
Çoklu medya avantajı; haberlerin yazı yanında video ve sesli görüntülerle
desteklenmesi mümkündür.
10)
Haber sitelerinde kişileştirme (personalization) sayesinde okura yalnızca
ilgilendiği alandaki haberleri sunmak mümkündür. (Sınırlı sitede uygulanmaktadır)
11)

Online gazetelerin büyük çoğunluğuna ücretsiz ulaşılabilmektedir.

12)
İnternetin en karakteristik özelliği hipermetinselliğidir. Bu özellik okurun aynı
sayfadaki metin içindeki bir yere ya da başka sayfalara linkler aracılığıyla ulaşılmasını
sağlamaktadır. Hiper metinsellik özelliği onu diğer kia’ndan farklı kılmaktadır. Yani okur
internetten okuduğu bir haberin ayrıntılarına inme şansına sahiptir.

İnsanlar internet ortamında bir şeyleri okumadan önce hızlı bir şekilde göz gezdirirler,
ona göre okumaya karar verirler. Bu durumda:
- Linklerin dikkat çekmesi sağlanmalı
- Anlamlı alt başlıklar kullanılmalı
- Ters piramit tercih edilmeli
- Sözcük sayısı azaltılmalı, gereksiz bağlaç, sıfat çıkarılmalı
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Haber Blogları
Time dergisi’nin 2006 yılı kapağında kocaman bir bilgisayar ekranının üzerinde ayna
yer almaktaydı. Bakanların kendilerini görmelerini sağlayan bu yaratıcı kapak aslında son
derece anlamlıydı. Yılın insanı “Sizsiniz” diyordu dergi. Süreç devam ediyordu, 2010 yılının
sonuna gelindiğinde interneti kullanarak siyasette, toplum hayatında ve iletişimde dengeleri
değiştiren aktörlerin “yılın adamı” seçilmesi sürpriz olmadı. Facebook’un yaratıcısı Mark
Zuckerberg’i yılın adamı seçti. Fransız basınının köklü gazetesi Le Monde ise WikiLeaks’in
kurucusu Julian Assange’ı yılın adamı seçti. 2010 yılında internetin Nobel Barış Ödülü’ne aday
gösterilmesi, Facebook ve WikiLeaks’in ödüllendirilmesi dijital teknolojilerinin ne derece
güçlü duruma geldiğini göstermektedir.
Bilginin demokratikleşmesi ve ulaşılır hale gelmesi, geleneksel basında yer alamayacak
kışkırtıcılıkta fikirlerin internette dolaşması, okurun daha aktif ve talepkar hale gelmesi
blogların çıkmasında etkili olmuştur. Bloglar 1993’te doğdu. 2000 yılına gelindiğinde ise
bloglar olgunlaşmış ve sayıları hızla artmaya başlamıştı. Blogcular genelde bilgi aktarmak,
yorum yapmak ve internet ortamında görüşlerini paylaşmak isteyen bir grup. Her sosyal sınıftan
ve meslekten insana rastlamak mümkündür. Ancak her internete giren blog okuru değil, blog
okuyanların çoğunluğu haber ve bilgi kaynaklarını çeşitlendirmek isteyenler. Bloglar bugün
twitter, facebook gibi sosyal ağlarla bütünlemekte ve ortaya melez yapılar çıkmaktadır.
Sosyolog Manuel Castells de 21.yy. ekonomisinin ortaya çıkarttığı yeni yapıyı analiz
ederken ‘zamanı olmayan zaman’ kavramını ortaya atmıştır.
Manuel Castells: (Ağ toplumu) Enformasyon toplumu/iletişim toplumu kavramların
yerine günümüzde yeni iletişim teknolojileriyle donatılmış yerküreyi tanımlamak için ağ
toplumu kavramı kullanılmaktadır. M. Castells’e göre; enformasyona dayalı toplumun en
önemli niteliklerinden biri, bu toplumun yapısına işleyen ağ mantığıdır. Castells ağ toplumu
nitelemesinin sadece Batı’yı değil, tüm diğer toplumları da içerdiğini düşünür.
Ağ toplumu ile öncelikli olarak kastedilen telekomünikasyon ağları, karayolları ağları,
kent hizmeti ağları ile uzmanlaşmış enformasyon ağları ve finansal ağların birbiriyle
yöndeştiğidir. Yeni iletişim teknolojileri ve ağlar, Batı ekonomisinin yeniden yapılandırılmasını
üstlenecek unsurlar olarak değerlendirilir. Castells toplumsal değişimin dinamiğine (ekonomik,
siyasi, kültürel alandaki değişimlerin temeline) teknolojik gelişmeleri koyar. Harold Innis ve
Marshall Mc Luhan’ın izinden gider (Teknolojik determinist yaklaşım).
Bilgi teknolojilerinin çoğu kere yerel güçlenmenin ve topluluğun yenilenmesinin bir
aracı haline gelebileceği sonucuna varmaktadır. Finlandiya örneğini verir. Finlandiya
dünyadaki en gelişmiş bilgi toplumudur. Ülkedeki bütün okulların internet erişimi vardır ve
nüfusun çoğunluğu bilgisayar kullanmayı bilmektedir. Aynı zamanda Finlandiya’nın iyi
kurulmuş ve etkin bir biçimde işleyen yeni ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yenilenmiş bir refah devleti vardır.
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Manuel Castells’e göre; post modern toplumun tanımlayıcı karakteristikleri bilgi
teknolojisi, internet ve bilişim toplumudur.
Haber bloglarına dönecek olursak; günümüzde okurun haberi tüketme biçimi ve
beklentileri değişiyor. Günümüz insanı sanal ortamda istediği bilgiye birkaç sanayide
ulaşabiliyor. An ve hız internet çağının 2 anahtar sözcüğü. Anı ve hızı yakaladıkları için de
blogların yıldızı parladı. Eleştirel düşünceye sahip insanlar ancak bloglarda kendilerini ifade
edebiliyorlar. Sanal âlem katılımcılığı ve paylaşımcılığı sağlıyor. Çok değişik insanlarla görüş
alışverişinde olmayı sağlıyor. Blog yazarı herhangi bir editoryal baskıya maruz değil. Dijital
ortamda haber sürekli yenileniyor, tartışılıyor, düzeltiliyor. Sürekli iletişim halinde olma ve
geniş kitlelerle bilgiyi anında paylaşma ihtiyacı blogların doğmasına zemin hazırlamıştır.
Bloglar bu sürecin ilk ürünleriydi. Daha sonra facebook ve twitter’la da pekişti. Dünyanın dört
bir köşesinden internete bağlanılsa da her toplumun blogları ve diğer sosyal medyayı kullanma
biçimi birbirinden farklıdır. Bu farklılığı teknolojiye hâkimiyet, ekonomik gelişmişlik,
gelenekler, eğitim seviyesi, politik ve kültürel özellikler belirlemektedir. Kısacası her toplum
dijital devrimi kendi sosyo-kültürel özellikleriyle yaşamaktadır.
Haber blogları kullanımı bağlamda dünya ülkelerinden örneklere bakılacak olursa:
Türkiye’de durum: İnternet ortamı ana akım medyanın yazamadıkları için var,
eşcinseller, Aleviler gibi toplumda çok fazla seslerini duyuramayan topluluklar internette aktif
olabiliyorlar. Sözlük üzerinden fikirler tartışılıyor, kamplaşmalar oluşuyor. Türkiye’de sözlük
ortamı son derece canlıdır. Türkiye’de düzenli ve etkili politik blogların olmamasının en büyük
nedenlerinden biri de yazılı ve elektronik medyanın haberden çok yoruma yer vermesinde
yatıyor. Gazeteler köşe yazarlarıyla dolup taşmış durumda. Dış politika yazan bir köşe yazarı
ertesi gün popüler kültür daha ertesi gün ise iç politika yazabiliyor. Köşeler adeta blog gibi
kullanıldığı için doğrusu kimsenin sanal ortamda blogcu olmaya niyeti bulunmuyor. Türkler
ve İtalyanlar facebook kullanımında son derece etkin durumdadırlar.
Avrupa’da blogculuğa çok çabuk uyum sağlayan ülkelerden biri Fransa olmuştur. Kafe
kültürü. Bloglardaki canlı tartışma ortamı Fransızların kafe ve salon geleneğine çok uyuyor.
Kafeler aydınların buluşup siyasi ve felsefi konuşmalar yaptıkları mekânlarındı. Bugünün
kafeleri artık sanal dünyaya kaydı. Fransa’da blogların bu derece popüler olması kadın erkek
herkesin kendisini ülke işlerinden sorumlu hissetmesine bağlanmaktadır. 2000 yılından itibaren
Fransız blog dünyası canlanmaya başladı. Salon ve kafe kültürünü taşıyan Fransız bloglarında
yazılar dünyadaki örneklerine göre daha uzun, daha eleştirel ve olumsuz. Provakasyon
yapmaktan da çekinmiyorlar. Fransızlar arasında 3 milyon blogcu var.
Amerikan politik bloglarındaki yazılar ise daha kısa, daha etkileşimli ve tartışmaya
daha açıktır.
Avrupa’nın en etkili ve dinamik politik tecrübesine sahip olan İngiltere’de Parlamento
üyelerini yakın takibe alan bloglar araştırmacı gazeteciliğin çarpıcı örneklerini sergiliyor. Blog
kültürünün İngiliz siyasetini, siyasetin de blogları etkilediği tartışılmaz. İşçi Partisi’ne yakın
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bloglar Muhafazakârları, Muhafazakar bloglar da İşçi Partisi’ni adım adım izliyorlar. Bu
bloglarda çıkan haberler Parlamento’da hararetli tartışmalara yol açmaktadır.
18. yy.’dan itibaren basın üzerindeki baskılara karşı yazarların ve gazetecilerin
mücadele verdiği, köklü yazılı basın geleneğine sahip İngiltere’de The Guardian yüksek profilli
kurumlar dijital devrimin kapıya dayandığını anlamakta gecikmediler. Guardian.co.uk sitesi
okurlardan gelen yorumlara platform sağlarken bloglara da ev sahipliği yaptı. The Guardian
her yıl verdiği başarılı politik blog ödülüyle İngiliz blog âleminin hamiliğine soyundu. Şüphesiz
ki Avrupa’da yeni medyanın model arayışlarında The Guardian Medya Grubu ayrıcalıklı bir
konuma sahip. Bu gazetenin internet sitesini ayda 32-33 milyon kişi ziyaret etmekte.
Güçlü bir yazılı basın geleneği olan Almanya’da blogculuk Fransa kadar gelişmiş değil.
Hatta Avrupa’nın genel ortalamasının bir hayli gerisinde. Blogları ciddiye almayan Almanlar,
bloglara şüpheci yaklaşıyorlar. Geleneksel medyanın görevini yeterince yerine getirdiğine
inanıyorlar. Ciddiye alınan bloglar ise belli konularda uzmanlaşanlar. Politik bloglara belli
mesafeden bakan Almanlar, tüketici haberleri, çevrecilik ve medya gibi konularda derinleşen
bloglara ilgi duyuyorlar.
Özellikle geleneksel medyayı yakın takibe alan ve gazetelerin hatalarını bulup çıkartan
BILDblog Alman dijital âleminin en popüler durağı. Online wikipedia Avrupa ülkeleri arasında
en çok Almanya’da kullanılıyor. İnternet devrimini yakalamada Almanya’nın diğer Avrupa
ülkelerine göre daha yavaş ve dikkatli kullanmasının pek çok nedeni olabilir. Bunlardan biri
toplumun 20.yy’da Alman ekonomik mucizesini yaratan ağır sanayi reflekslerini hala koruyor
olması Bu tutukluk büyük çapta demografik nedenlerle izah edilebilir çünkü Almanya
Avrupa’nın en hızlı yaşlanan ülkesi.
Yunanistan’da ise blogculuk çok fazla rağbet görmemektedir. 10 milyon nüfusu olan
Yunanistan’da 132.000 blog sayısı fazla görünse de bunlarda 3500’ü günlük olarak
güncellenmektedir. Kullanıcı profili az çok diğer ülkelere benzerlik gösteriyor. Protesto
geleneğini demokrasi kültürünün bir parçası olarak yaşayan Yunanistan’da sokak eylemlerini
tetikleyen blog örnekleri yok denecek kadar az. Genelde bloglar siyasal parti çizgisindeki
gruplarla öne çıkıyor.
Kuzey Avrupa ve İsveç; İletişim teknolojilerinin iddialı markaları Nokia ve Ericsson’u
üreten Kuzey Avrupa ülkeleri, dijital dünyaya hızla uyum sağlamışlardır. Ancak bütün
İskandinav ülkeleri dijitalleşmede aynı hıza sahip değiller. Örneğin ekonomisi petrol ve
balıkçılık üzerine oturan Norveç, ileri teknoloji üreten Finlandiya ve İsveç’e benzemiyor.
Ancak bu ülkeler yüksek eğitim ve gelir düzeyiyle internet çağına adım atmış durumdalar. Cep
telefonu kullanımında en yaygın ve hızlı erişime sahipler. Merkezi ve yerel yönetimler Kuzey
Avrupa’nın e-toplumuna hizmet vermek için sorunlara e-çözümler getirmeye çalışıyorlar.
İsveç’te politik bloglar çok etkili, Norveç’te ise kişisel bloglar ön plandadır.
Bunların çoğu da genç kızların yazdığı moda ağırlıklı konuları içeriyor. Avrupa
Birliği’nin aldığı bir karar ya da ülkedeki siyasi kriz en çok takip edilen bloglarda yer almıyor.
Şaşırtıcı olan dijital çağın öncülüğünü yapan Kuzey Avrupa ülkelerinde, internetin toplumu
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gözetlemek ve özel konuşmaları dinlemek amacıyla kullanılmaya başlanması. Bu çelişki, 2008
yılında İsveç Hükümeti’nin hazırladığı terörle mücadele amacıyla istihbarat birimlerine
elektronik ortamı denetleme ve uluslararası telefon konuşmalarını dinleme yetkisini veren
tasarıyla doruğa çıkmıştır. İktidar bu yasayla, yabancı tehditlere ve siber savaşa karşı önlem
aldıklarını iddia ediyordu. Bu olayın en çarpıcı tarafı İsveç blogculuğunu patlatması oldu. Bu
sayede Avrupa blogculuğunda kaliteli ve etkili bir İsveç markasından söz etmek mümkündür.
Güney Amerika’da internet erişimi bir ülkeden diğerine göre çok farklı. Aynı ülke
içinde bölgesel farklılıklar da çok belirgin ancak internetin ulaştığı yerlerde politik bloglar çok
canlılar. Güney Amerika’nın en blogcu ülkesi Brezilya. Arjantin de aynı şekilde. Bu ülkelerde
bloglar büyük kentlerde kümeleniyor. Özellikle seçim dönemlerinde bloglar canlanıyor, okur
kitlesi katlanıyor.
Japonlar bloglara karşı mesafeli yaklaşıyorlar. 128 milyon nüfuslu ülkede çok büyük
sosyal ve politik kutuplaşmaların olmaması ve topluluk içinde fikir tartışması yapmaktan
hoşlanmamaları nedeniyle Japonlar bloglara ilgi göstermiyorlar.
Çin’de ise bloglar ve internet siteleri toplumun yaşam tarzını etkiliyor ve iletişim
biçimini değiştiriyor. Çinliler genelde eğlenmek ve oyun oynamak için internete bağlanıyorlar.
Hükümet sanal âlemi denetleme çabasındadır. İnternet kullanıcılarının sayısı 400 milyona
yakın, birçok blogcu var. (dedikodu, spor, magazin ve moda blogları ağırlıkta) Çin’de 2009
yılında Sincan bölgesinde meydana gelen etnik çatışmaların ardından twitter vb. süresiz olarak
kapatılmıştır. Küresel ekonomik sürecin motoru olan Çin’de kentli yeni bir kuşağın ağırlığı
hissediliyor. Örneğin Çin’li öğrenciler Çin yönetimini eleştiren yabancı blogları hacklemede
geri kalmıyorlar. Milliyetçi söylemin bayrağını taşıyan yeni orta sınıf, internet ortamında son
derece aktif durumda.
Güneydoğu Asya kaplanlarının internet kaplanı olan Güney Kore halkının %68’i
haberleri internetten izliyor. Gazete okuyanların oranı ise %32 civarında. Kamu hizmeti büyük
çapta internet aracılığıyla veriliyor. Toplum internet sayesinde pasif izleyicilikten katılımcılığa
geçiyor. Politik blog kültürü hem canlı hem de etkili. Güney Kore’de 2000 yılında kurulan
OhMyNews adlı internet gazetesi bir dijital medya öncüsüdür. Bu gazetede yazı yazanlara para
ödenmiyor, yazı yazanların amacı para kazanmak değil, dünyayı değiştirmek. Asya’dan,
Avrupa’ya ve Amerika’ya pek çok internet gazetesi OhMyNews’i örnek almış durumda.
Singapur ve Malezya’da medya sıkı denetim altında. Endonezya ve Filipinler’de
blogların yanı sıra twitter ve facebook kullanılmaktadır. Görece özgür bir medyaya sahip olan
Endonezya’da bloglar medyanın izini sürmektedir.
Mısır’da halkın %25’i internet kullanmaktadır. Politik blogların varlığı 2000’lerin
ortasından itibaren hissedilmeye başlanmıştır. Solculardan liberallere, feministlerden İslami
gruplara kadar muhalifler, Mübarek rejimini protesto ediyor ve başkanlık seçimlerine birden
fazla adayla gidilmesini istiyorlardı. Mısır’da gazete ve televizyonlar kısmen kontrol altında
olduğundan bloglarda gazetecilik yapılmaktadır. Basında haberler sansürleniyor, toplumu
yakından ilgilendiren pek çok konu merkez medyada serbestçe tartışılamıyor. Kadın blogcular
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hatırı sayılır bir ağırlığa sahip. Mısır’lı kadınlar bloglarında cinsel taciz, zorla evlendirilen genç
kızların yaşadığı zorluklar ve şiddet gibi konularda yazılar yazıyor ve sanal ortamı politik
görüşlerini açıklamak için kullanıyorlar.
İran dünyanın en zengin blog âlemine sahip ülkelerindendir. Mollaların İran medyasını
susturması ve dini/toplumsal tabular sonucunda tartışma ortamı tamamen sanal âleme kaydı.
İranlı blogcu profili genel olarak genç, eğitimli, Ahmedinecad’a sıcak bakmayan bir kitleden
oluşuyor. Baskıcı İran rejimi facebook, twitter ve myspace gibi sosyal medya mecralarını
muhalefetin aracı olarak gördüğü için 2009 Haziran’ında kapattı. İnternet polisi sanal ortamdaki
tüm aktiviteleri mercek altına aldı, 2010’da g-mail posta sistemi kapatıldı. Ancak her türlü
baskıya rağmen İranlı gençler internette aktif olmayı sürdürüyor. İran son zamanlarda genç
bilişim uzmanlarından oluşan İran Siber Ordusu’nu kurmakla meşgul. Bu ordunun Devrim
Muhafızlarının elektronik kanadı olacağı söyleniyor. Bu ordu 10.000 adet yeni blog açmayı ve
blogları sıkıca takibe almayı planlıyor. Ancak her türlü baskı ve tehdide rağmen İranlı gençler
internette aktif olmayı sürdürüyor, sansür onları yıldıramıyor. 2009 yılından bu yana ise pek
çok İranlı erkek, çarşafa girip kadın kılığında fotoğraf çektirerek facebookta hesap açmış
durumda. Bu, Tahran’daki gösterilerde tutuklanan eylemcilere destek mesajı anlamı taşıyor.
İran’da muhalefet büyük bedeller ödeyerek sanal âlemdeki mücadelesini sürdürüyor.
Kırgızistan, Tacikistan ve Beyaz Rusya gibi ülkelerde ‘just-in-time blocking’ yani
anında bloklama sistemi uygulanmaktadır. İnternet altyapıların çok gelişmemiş ve müdahaleye
açık olduğu ülkelerde bu sistem çok yaygın.
Soru: Sanal ortam kamusal alan yaratıyor mu?
Sanal âlem yurttaşların görüşlerini özgürce paylaşacağı ve bu paylaşımlar sonucunda da
ortak bir kamu düşüncesinin oluşabileceği bir ortam. Kamusal alan denilen kavram 17. Ve 18.
Yüzyılda kahvehane kültürünün bir uzantısıydı aslında. Kimse kimseye üstünlük taslamıyor,
akılcı bir şekilde uzlaşma kültürünü benimsiyordu. Yani kamusal alan kavramı gerçek
olamayacak kadar ideal ortamı tanımlıyordu. Kamusal alan tartışmalarında medyanın (yazılı
basın) rolü de son derece önemliydi.
Bloglar, siteler ve belli temalar çerçevesinde ‘tık’lanarak oluşturulan e-referandumlar
sanal âlemi dinamik bir forma çevirdi. Böylece sanal ortam 2 önemli gelişmeye zemin hazırladı.
Bunlardan ilki özel alanın genişlemesiydi. İnternet çağı başlamadan önce politik tartışmalar
ailenin ya da yakın arkadaş grupkarının bünyesinde yapılırdı. İnternet bu özel alanı alabildiğine
genişletti. Örneğin facebook arkadaşları artık belli temaları sanal âlemde tartışmaya başladılar.
Diğer gelişme ise; kamu alanının genişleyip çeşitlenmesiydi.
Yakın zamana kadar kamu alanında belli siyasi ve sosyal grupların sesini duymak
mümkündü. Oysa internet sayesinde uç görüşler duyulmaya, karşıt görüşler ise birbiriyle
çatışmaya başladı. Kısacası, internet ortamı kamu alanını hem genişletti hem de farklılaştırdı.
İnternet gündelik bir yurttaşlık faaliyetine imkân veriyordu. Yurttaş artık sadece kendisini
temsil edecek olanları seçmekle kalmıyor, aynı zamanda siyasi bir tartışmanın parçası oluyor
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ve siyasi sınıfı denetliyordu. Siyasete katılmanın bu yeni yöntemi, her ülkede siyasetin ufkunu
da genişletmeye başlamıştı.
Soru: Dijital kültür nasıl olur da dış politikayı etkiler?
Bu sorunun yanıtı iletişim teknolojilerinin geniş kitleler tarafından kullanılmasında,
benzer duyarlılıkları paylaşan insanların birbirleriyle bağlantıya geçmesinde ve böylece
bilginin hızla demokratikleşmesinde saklı. Bu sıçramayı ne yazılı basın ne de televizyon
sağlayabildi. Gazete, radyo ve televizyonlar sadece okur ve izleyici kitlesi yaratmakla kaldılar.
Özellikle televizyon kitlelerin zamanını yönetme aracıydı ve öyle olmaya da devam ediyor.
Oysa internet zamanı yönetmiyor, geniş kitleleri ortak davalara katabiliyor.
Toplumun haber alma kaynaklarını çeşitlendiriyor. Bu gelişmelerin yeni bir dış politika
yaratması kaçınılmaz. Günümüzde dış işleri dijital çağ ile uyumlu dış politika üretmek zorunda.
Bugün blogcular, twitter ve facebook kullanıcıları modern siyasetin aktörü sayılıyorlar.
Elektronik posta vatandaşın siyasetçiye kolayca ulaşmasını sağladı. Yeni bir siyasi iletişim
biçimi söz konusu. İnternetin temposu siyasetin hızını arttırdı. İnterneti kullananlar siyasi
elitlerin attığı her adımı denetleyerek muazzam bir baskı aracı elde ettiler. Siyasi elitler artık
attıkları her adımda mercek altındalar.
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Uygulamalar
Uygulama yok.

110

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- www (dünya çapında ağ) teknolojisini hangi bilim adamı geliştirmiştir?
a)Tim Berners Lee
b)Marshall McLuhan
c)Manuel Castells
d)Harold Innis
e)Mark Zuckerberg
2- Geleneksel medyanın görevini yeterince yerine getirdiğine inanan ve blogculuğa
şüpheyle yaklaşan ülke hangisidir?
a) İngiltere
b) İtalya
c) Fransa
d) Türkiye
e) Almanya

3- ‘Yılın İnsanı’ hangi dergi tarafından seçilmektedir?
a)Leman Dergisi
b) Life Dergisi
c) Time Dergisi
d)Home Dergisi
e)Atlas Dergisi
4- Hangi düşünür enformasyon toplumu kavramı yerine ‘ağ toplumu’ kavramın
kullanmıştır?
a)McLuhan

b)Z.Bauman c)M.Castells d)A.Giddens e)J.Habermas

5- Türkiye’nin ilk internet gazetesi hangisidir?
a) Gazeteport
b) XN
c) MedyaFaresi
d) Gazeteoku
e) Nethaberci
6- Her toplum dijital devrimi kendi sosyo-kültürel özellikleriyle yaşamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
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6- Türkiye’nin ilk internet gazetesi Xn Gazetesi’dir.
a) Doğru
b) Yanlış
7- ‘Ağ toplumu’ Marshall McLuhan’ın kavramıdır.
a) Doğru
b) Yanlış
8- Manuel Castells’e göre; post modern toplumun tanımlayıcı karakteristikleri bilgi
teknolojisi, internet ve bilişim toplumudur.
a) Doğru
b) Yanlış
9- Online medyanın birinci dönemi interaktif, okur denetlemesine açık dönemdir.
a) Doğru
b) Yanlış
10- Güney Kore’de 2000 yılında kurulan OhMyNews adlı internet gazetesi bir dijital
medya öncüsüdür.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)a
2)e
3)c
4)c
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5)b
6)a
7)b
8)a
9)b
10)a
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6. KÜLTÜR VE SANAT GAZETECİLİĞİ-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Kültür ve Sanat Gazeteciliği
6.1. Kültür-Sanat muhabirinin nitelikleri ve çalışma koşulları
6.2.Kültür-Sanat Haberciliğinde Haber Kaynakları
6.3. Ülkemizde kültür sanat haberciliği
6.4.Diğer Ülkelerde kültür sanat haberciliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kültür ve sanat muhabirinin hangi alanlarda bilgi sahibi olması gerekir?
2- Ülkemizde 1945-1960’lı yıllarda yayınlanan gazetelerde çıkan sanat sayfalarının ortak
özellikleri nelerdir?
3- Amerika’da kültür sanat haberciliği genel olarak ne şekildedir?
4- Kültür ve sanat muhabirinin nitelikleri nelerdir?
5- Kültür ve sanat haberciliğinde haber kaynakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Kültür sanat gazeteciliği, kültür ve sanat muhabiri
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Giriş
Toplumların kültür ve sanat dahilinde gerçekleştirdiği her türlü etkinliğin haber olarak
okurlara/izleyicilere sunulduğu uzmanlık alanı olan kültür sanat muhabirliği konusunda bilgiler
verilmektedir. Kültür-Sanat muhabirinin nitelikleri ve çalışma koşulları ile kültür-sanat
haberciliğinde haber kaynakları aktarılarak, ülkemizde ve diğer ülkelerdeki kültür sanat
gazeteciliği anlatılacaktır.

121

Kültür sanat muhabirliği, toplumların kültür ve sanat dâhilinde gerçekleştirdiği her türlü
etkinliğin haber olarak okurlara/izleyicilere sunulduğu uzmanlık alanıdır. Toplumun, toplumsal
bir altyapı birimi olarak medyanın gelişmişlik düzeyi ve kültürel, sanatsal faaliyetlere
gösterdiği ilgiyle, kültür sanat haberciliğinin gelişimi arasında doğru orantı vardır.
Kültür alanında gazetecilik(habercilik) yapabilmek zor olduğu kadar keyif vericidir.
Zorluğu alanın oldukça geniş bir bilgi birikimi içermesinden kaynaklanır. Arkeoloji, sanat
tarihi, tarih, antropoloji, sosyoloji, güzel sanatlar gibi en temel alanlarda bilgi sahibi olmak
gereklidir. Gazeteci soru sorabilmek, araştırma yapabilmek için en temel bilgilerden birkaçını
bilmelidir, aksi halde gördüğü bir olayı toparlaması, ondan haber çıkarabilmesi neredeyse
olanaksızdır.
Kültür-sanat muhabirliği ile kültür alanında muhabirlik yapmak arasında fark vardır:
Kültür-sanat muhabirliği ülkemizde tiyatro, bale, opera, sinema, plastik sanatlar gibi konularda
röportajlar ve eleştirel yazılar yazmak anlamında kullanılıyor. Kültür alanında muhabirlik ise
tarihi ve kültürel birikim alanında haber çalışması yapmaktır. Örneğin kültür alanında
muhabirlik yapanlar; arkeolojik kazılar, müze haberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
çalışmaları ya da burada meydana gelen usulsüzlükler, yolsuzluklar gibi haberlerle ilgilenirler.
Ülkemizde gazetelerin kültür-sanat servislerinde genelde küçük kadrolarla çalışılır.
Kültür sanat şefi ve muhabiri vardır. Hatta bazı gazetelerde servisin kendisine ait bir fotoğrafçısı
bile yoktur. Gazetenin genel fotoğrafçısından yararlanılır. Kültür sanat gazeteciliği haber
ağırlıklı ve haberin içinde yorum ağırlıklı yapılır. 5N 1 K kuralı tam olarak işlemez. Haber ve
yorum iç içe olmalıdır. Ajanda etkinliği bu alanda önemli bir yer tutar. Haberlerde yalın ve
anlaşılır bir Türkçe kullanılmalıdır. Haberin doğru, tanımlayıcı olması çok önemlidir. Bu alanda
seri haber yapmak çok tercih edilmez.

Kültür-Sanat Muhabirinin Nitelikleri ve Çalışma Koşulları
Kültür ve sanat etkinliklerini takip eden insanlar o alana ilgi duyan insanlardır. Bu tür
haberleri yapacak olan muhabirlerin de birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Dolayısıyla
bir kültür-sanat muhabirinin sahip olması gereken nitelikler şunlardır:
-

Kültür ve sanat gündemini yakından takip etmelidir.

-

Sergilere, müzelere, konserlere ilgi duymalıdır.

-

Sürekli etkinliklere katılmalıdır.

Kültür ve sanat alanının evrensel bir alan olmasından dolayı en az bir yabancı
dil bilmelidir.
-

Röportaj tekniklerini iyi bilmelidir.

-

Soru sorma becerisi olmalıdır. (Anlatılardan soru çıkarma)
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-

Araştırma yapma ile ilgili becerilere sahip olmalıdır.

-

Detaylara dikkat etmelidir.

-

İyi bir okur olmalıdır.

Kültür ve sanat alanında habercilik yapan muhabirlerin çalışma koşulları diğer alanlarda
çalışan meslektaşlarına oranla daha rahattır. Çünkü zamanla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Ekonomi
ve politika konularında haber kovalayan muhabir bazen saniyelerle yarışırken, kültür-sanat
muhabiri haber yazımını günlere yayabilir. Kültür sanat gündemi diğer alanlar gibi sürekli
değişen bir gündem değildir. Olaylar ani değişmez. Etkinlik programları günler öncesinden
bellidir. Çalışma saatleri de diğer alanlara göre daha esnek ve belirlidir. Muhabirin zamanını
etkinliklerin gün ve saatine göre ayarlayabilme şansı vardır.
Medya, kültürün ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ulaştırılması konusunda
önemli bir işlev üslenmektedir. Kültür ile kitle iletişim araçları arasında karşılıklı bir bağımlılık
söz konusudur. Kitle iletişim araçları, birer kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı durumundadır.
Bugün Avrupa’da hemen hemen her ciddi gazetenin kültür- sanat olayları üzerine
söyleşilerin ve tartışmaların yapıldığı geniş kapsamlı bir sayfası vardır ki bu sayfalar
aracılığıyla toplumla kültürel açıdan kurulan iletişim süreklilik kazanmış olur.
Sanat kavramının Türkiye genelinde netleşmemiş olması, Türk medyasına da
yansımaktadır. Magazin sanatın üstünü örtmekte, özellikle ana akım medyada magazin
haberleri sanat haberiymiş gibi sunulmaktadır. Çünkü haber öznesi olan kişilerden sanatçı diye
söz edilmektedir; ama aslında bu kişiler ‘entertainment’ denilen eğlence dünyasının parçası
olan insanlardır.
Ana akım medya, okur peşinde koştuğu için, geniş kitlelerin ilgilenebileceği şeylerle
uğraşmakta, plastik sanatlar, nitelikli edebiyat ve sinemanın takipçisi olmamaktadır. Örneğin,
vizyona yeni giren bir filmin ilk gösterimini film eleştirmenleri kötü bir yansıtıcıyla izlerken,
film konuklara gönderilen davetiyelerden kıyafetlere kadar magazin gazetecilerinin ilgi alanına
girmektedir.
Kitle iletişim araçlarından yazılı basın alanında gazeteyi ele alacak olursak, gazetelerde
yalnızca kültür ve sanat olayları ile ilgili haber, tartışma ve çeşitli konuların yer aldığı sayfalara
yer ayrılmaktadır. Bu sayfaların sayısı gazetenin türüne göre değişiklik göstermektedir. Hatta
bazı gazetelerde bu tür özel sayfalara hiç yer ayrılmayabilmektedir. Fikir gazeteciliğini yayın
kimliği olarak belirlemiş medya organizasyonlarında, kültür sanat servisleri uzman ve dinamik
bir kadro ile çalışmaktadır. Sayfa yapısı 2’ye çıkmıştır. Kültür sanat etkinliklerine geniş yer
verilirken, yorum, eleştiri ve ayrıntılı röportajlarla sayfalarını zenginleştirmektedirler. Ayrıca
gazetenin hafta sonu eklerinde de kültür-sanat konusuna ayrıntılı biçimde yer verilmektedir.
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Gazetelerin kültür-sanat sayfalarında, ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanatla
ilgili etkinlikler, yenilikler ve konuyla ilgili yorum yazılarla fotoğraflara yer verilmektedir.
Edebiyat, müzik, tiyatro, sinema, resim, plastik sanatlar, opera, bale ve hatta çeşitli müzayedeler
vb. kültür-sanat sayfalarında rastlayabileceğimiz konulardır. Gazetelerin bu özel sayfalarında
üç tür gazete yazı türüne rastlayabiliriz.
- Kültürel ya da sanatsal olayların ve etkinliklerin duyurulması amacıyla yazılan
haberler,
- Sanatçılarla yapılan söyleşiler,
- Çeşitli sanatsal olayların ve etkinliklerin yorumlarının yapıldığı eleştiri yazıları.

Haberde yer alan temel öğeler (haber değerleri): Gerçeklik, yenilik (güncellik),
önemlilik, ilginçlik, anlaşılırlık. Bu değerler haberlerde yer almalıdır. Yorumlayıcı haberler
dikdörtgen/kare kuralı ile yazılır. Böyle haberlerde haberin tamamını okumadan olayla ilgili
bilgi edinilemez. Normal piramit kuralı daha çok magazin haberlerinde tercih edilir. Ayrıntıdan
başlayarak olayın esasına ulaşılır.
Bu sayfaların hazırlanmasında görev alan kültür-sanat gazetecileri ya da muhabirleri
genellikle yurt içinde düzenlenen sanatsal ve kültürel etkinlikleri takip ederler. Sergiler,
festivaller, konserler, sinema ve tiyatro gibi etkinlikleri izleyerek bu konular hakkında
görüşlerini yazılarına aktarırlar. Ya da sadece etkinlik hakkında tarih, saat, yer ve kimlerin
katılacağı ile ilgili genel bilgiler içeren haberler verirler. Hükümetin kültür ve sanat
politikasında meydana gelen değişikleri ve yeni yasa ve uygulamaları izleyerek haberlerine
aktarırlar. Genellikle kültür-sanat politikasındaki aksaklıkların ve yanlış tutumların üzerine
gidip, bunların düzeltilmesi için yazılarında çeşitli öneriler de getirebilirler.

Kültür-Sanat Haberciliğinde Haber Kaynakları
Kültür ve sanat haberleri konusunda gazetecinin gerekli bilgilere ulaşmak için
başvurabileceği kaynaklar şunlardır:
-

Kültür Bakanlığı

-

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

-

Büyük Şehir Belediyelerine, İlçe Belediyelerine, Özel Kuruluşlara, Büyükelçilik

ve Konsolosluklara bağlı olarak çalışan kültür merkezlerince hazırlanan ve çeşitli
sanatsal etkinliklerin tarih, saat ve yerlerinin duyurulduğu programlar.
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-

Devlet tiyatroları, Belediye tiyatroları ve özel tiyatroların sezonluk gösterileri,

oyun düzenleri ile ilgili hazırlamış oldukları programlar.
-

Kültür-sanat konularıyla ilgili seminer, sempozyum, panel, söyleşi, konferans,

sergi gibi etkinlikler ve bu etkinlikleri düzenleyen çeşitli kuruluşların (Yapı ve Kredi
Bankası,

İş

Bankası,

Uluslararası

Eleştirmenler

Derneği)

dönemsel

olarak

düzenledikleri programlar.
-

Sinema filmleri

-

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanatçılar

-

Müzayedeler

-

Sergi salonları hazırlanan yıllık, aylık sergi programları

-

Yabancı yayınlar

-

Haber ajansları

-

Yayın evleri

-

Plak şirketleri

Ülkemizde kültür sanat haberciliği: Kültür ve sanat haberleri ülkede bu alanlarda
meydana gelen gelişmeleri halka duyurmak için önemlidir. Ülkedeki kültür ve sanat ağırlıklı
çalışmaların kamuoyuna aktarılması, hem bu alandaki etkinliklerin değerlendirilmesi hem de
halkın kültürel yapısının gelişmesini sağlamak açısından önemlidir.
Kültür dendiğinde aklımıza önce bütün zenginliğiyle sanat ve edebiyat gelmektedir.

1945-50 döneminde yayınlanan başlıca sanat ve edebiyat dergileri şunlardır: Yığın,
Seçilmiş Hikayeler, Kaynak, Aile, Edebiyat Dünyası, Yaprak, Türk Folklor Araştırmaları.

Örneğin Kaynak dergisinde o dönemde yeni yetişen genç kuşak, Özdemir Asaf, Ahmet
Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Edip Cansever gibi ustaların yanında yapıtlarını yayınlama
fırsatı bulmuştur. Yaprak dergisi ise Orhan Veli’nin yönetiminde 15 günde bir
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yayınlanmaktaydı. Ayrıca kadrosunda; AbidinDino, Sait Faik Abasıyanık, Cahit Külebi, Necati
Cumalı, Melih Cevdet Anday yer almaktaydı.
Aile dergisi ise Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Fazıl Hüsnü
Dağlarca, Refik Halit Karay başta olmak üzere edebiyat dünyasından birçok kaleme yer
vermiştir.
1950-60 döneminde yayınlanan başlıca sanat ve edebiyat dergileri şunlardır: Yeryüzü,
Beş Sanat, Türk Düşüncesi, Mavi, Doğu-Batı, Dost, Yeditepe, Salkım, Pazar Postası. Ayrıca
bu dönemde yayınlanan sinema dergilerinden bazıları ise şunlardır: Sinema Âlemi, Sinema
Dünyası Şık Perde, Bizim Yıldızlar, Beyaz Perde. Tiyatro dergilerinden bazıları ise; SinemaTiyatro, Türk Tiyatrosu. O dönemde tiyatro dergileri oyunları tanıtan bir bülten şeklindeydi
ancak Muhsin Ertuğrul (İstanbul ve Ankara Şehir Tiyatrolarının kuruluş aşamalarından itibaren
bu kurumlarda genel sanat yönetmenliği görevini yürütmüştür) dergilere tiyatro seyircisini
eğitme işlevini yüklemiştir.
1945-1960 yılları arasında yayınlanan Tasvir, Ulus, Vatan gibi günlük gazeteler fikir
gazeteleridir. Bugün yayınlanan gazetelere baktığımızda magazin gazeteciliğinin ön planda
olduğunu görürüz. Bol ve büyük fotoğraflar, büyük başlık ve spotlar. O yıllarda ise gazeteler
ortalama 6 ya da 8 sayfa çıkmalarına rağmen yazı ağırlıklı, makale ağırlıklıydı. 1950 yılında 6
milyon 700 okur yazar ve 150 bin gazete tirajı vardır. 1960 yılında ise 11 milyon okur yazar, 1
milyon tiraj. Bu son rakamın içinde Hürriyet Gazetesi’nin rolü unutulmamalıdır.

O Dönemde Yayınlanan Gazetelerde Çıkan Sanat Sayfalarının Ortak
Özellikleri
1- Edebiyatçıların çoğu bir ya da birkaç gazetede yazı yazmaktadır. Örneğin Peyami
Safa Tasvir’in, Falih Rıfkı Atay ise Ulus’un başyazarlığını üstlenmiştir. Bu nedenle
gazetelerdeki sanat sayfalarının edebiyat ağırlıklı olduğu görülmektedir.
2- Sanat sayfalarında makaleler, öyküler, şiirler yer almaktadır.
3- Gazetelerde resim sayfası, sinema sayfası başlıkları bulunmaktadır. Resim sayfasında
çeşitli ressam ve sanat eleştirmenlerinin o yıllardaki resim sanatımız hakkındaki görüş ve
düşüncelerine yer verilmekteydi. Sinema sayfasında ise Hollywood’dan gelen haberlere,
neredeyse tam sayfa ayrılırken, Türk sinemasından ve artistlerinden çok ender söz
edilmekteydi. O dönemde mahreç kullanılmadığından bu sayfalara konu olan haber ve
fotoğrafların nereden ve kimden geldiği belli değildir.
4- 1945’lerde örneğin Ulus Gazetesi’nin sanat sayfaları 15 günlük bir periyotla
yayınlanmaktadır. Daha çok edebiyat ağırlıklı yazılar, makaleler yer almaktadır.
50’li yıllardan itibaren gazetenin sayfalarında fotoğrafların arttığı görülmektedir. Yine
bu yıllardan itibaren Tiyatro başlığı altında birçok oyunun tanıtımı yapılmıştır.
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Sinema sayfasında ise yine Amerikan sineması ağırlıklı, bol fotoğraflı haberlere
rastlanmaktadır. Ayrıca ‘Sinema Ansiklopedisi’ adlı köşede isim sırasına göre Hollywood
starları, yönetmenleri tanıtılmaktadır.
5- 1923 yılında kurulan Cumhuriyet kuşağının ilk gazetelerinden olan Vatan Gazetesi
1953-1956 yılları arasında 2 sayfalık ‘Sanat Yaprağı’ adlı bir sanat eki yayınlamıştır. Şakir
Eczacıbaşı tarafından hazırlanan bu ekte ‘sanat gazeteciliği’ yapılıyordu. O güne kadar
gazetelerde sanat sayfası hazırlayanlar, edebiyat dergisi çıkarır gibi çalışıyorlardı. Ancak Şakir
Eczacıbaşı yurtdışında okurken oradaki gazeteleri ve sanat sayfalarını görünce aynısını
Türkiye’de yapmaya karar vermiştir. Şakir Eczacıbaşı edebiyatın yanı sıra sinema ya da
tiyatrodan, plastik sanatlara kadar sanatın her alanına el atmak, İngiliz ya da Amerikan sanatı
kadar Hint ve Japon sanatına da yer vermek amacını taşımıştır.

Sanat Yaprağı, sanatı sadece sanat ürünlerinden ibaret görmüyordu. Sanatçının
düşüncesi, yaşamı, sanat akımları ve kuramı da o ölçüde önemliydi. Sanatın sadece bugünün
yapıt ya da sanatçılarıyla sınırlanamayacağı gerçeği üzerinde duruluyordu. Örneğin Şinasi’den
ya da Mevlana’dan da söz ediliyordu. İnsanların sanattan anlayanlar ve anlamayanlar biçiminde
2’ye ayrılmasına karşı çıkıyor, sanattan herkesin bir tat alabilmesi için çaba gösteriliyordu.
Bugün ise uluslararası sanat festivalleri, sinema haftaları, sayısız galeri, tiyatro ve tüm sanat
etkinlikleriyle Türkiye’de çok daha ileri bir sanat ortamına sahibiz.
Kültür sanat haberlerini kategorize edersek, müzik, sinema, edebiyat, tiyatro, mimarlık
ve plastik sanatlardan bahsetmek gerekmektedir. Festival, yarışma, konser, müzik firmalarınca
yapılan tanıtım toplantıları gibi etkinlikler bir kültür sanat muhabirinin işleyebileceği geniş bir
kaynak olma özelliği taşımaktadır. Örneğin bir müzik muhabiri, tarihsel süreç içinde müziğin
geçirdiği evreleri ve ünlü müzisyenleri, müzik türlerini ve bu dallarda faaliyet gösteren
müzisyenleri, yorumcuları, besteci, söz yazarı, plak şirketi sahiplerini, müzik eleştirmenlerini
tanımalı, rutin olarak konserleri, resitalleri takip etmelidir.
Bir sinema muhabirinin haber kaynakları, film yönetmenleri, yönetmen yardımcıları,
aktör ve aktrisler, senaryo yazarları, film müziğini besteleyen müzisyenler, kamera arkası ekibi,
set ekibi, film eleştirmenleri, alanla ilgili akademisyenler, seyirciler vb.dir. Uluslararası, ulusal
ve bölgesel sinema festivalleri ve ödül törenleri, film galaları sinema muhabirine konu teşkil
etmektedir.
Bir sinema muhabiri her şeyden önce iyi bir sinema izleyicisi olmalıdır. Sinema tarihi
ve sinema dilini iyi bilmelidir. Muhabir, sinema eleştirmenlerini birebir tanımalı, önemli
gördüğü filmler ile ilgili olarak haberlerinde eleştirmenlerin görüşlerine de yer vermelidir. Bir
filmi mutlaka iki defa seyretmelidir ve diğer uzmanlaşma alanlarında, aslında habercilikte
olduğu gibi tarafsızlığını korumalıdır.
Filmle ilgili eleştirileri, olumlu, olumsuz fikirleri eleştirmenlerin görüşleri olarak
vermelidir. Haberde filmle ilgili ilgi çekici anekdotlar, film çekimi sırasında yaşanan ve
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seyircinin ilgisini çekebilecek bazı ayrıntılar, seyircinin fark edemeyeceği noktaların sunulması
hem haberi daha okunur kılmakta hem de okurun ilgisini filme çekmektedir.
Sinema, yüz milyonlarca kişiye hitap eden popüler bir sanatken, anlatım teknikleri
sinemayla benzer olan tiyatro, sinemaya nazaran daha az kişiye seslenen popülaritesi daha
düşük olan bir sanat dalıdır. Tiyatro muhabirliği de, kültür sanat muhabirliği dalları içerisinde,
sinema, edebiyat ve müzikten daha az, plastik sanatlara göre haber olanakları daha geniş ve
daha hareketli bir uzmanlık alanıdır. Devlet tiyatroları, özel tiyatrolar düzenli olarak oyunlar
sahneledikleri için alanda konu sıkıntısı çekilmemektedir.
Tiyatro muhabirlerinin haber kaynakları oyuncular, yazarlar, yönetmenler,
eleştirmenler, devlet, belediye ve özel tiyatro yöneticileri, alanla ilgili eğitim veren akademik
birimler ve akademisyenler, seyircilerdir.
Tiyatro ile ilgili olarak düzenlenen çeşitli festivaller ve ödül törenleri, devlet
tiyatrolarının periyodik oyunları, özel tiyatroların gösterimleri, prömiyerler, eleştirmenlerin
yorumları tiyatroya haber olan konulardır. Tiyatro muhabiri, tıpkı sinema yazan muhabirin
yapması gerektiği gibi bir oyunu iki kere ve sıradan izleyicilerden tamamen farklı bir açıyla
izleyip, değerlendirmelidir. Haberini yazarken mümkün olduğunca hassas, özenli ve tarafsız
davranmalıdır. Dram sanatını iyi bilmeli, gerek dünya çapında, gerekse kendi ülkesinde tanınan
tiyatrocuları, tiyatro yönetmen ve yazarlarını tanıyarak, tiyatro anlayışlarını bilmelidir.
Edebiyat, kültür sanat alanındaki haberler içerisinde geniş yer kaplayan bir alandır.
Edebiyat alanından sorumlu muhabir okuma alışkanlığı olan, şiir, öykü, roman, deneme,
inceleme araştırma, günlük, mektup, mizah yazıları gibi metinleri konu edinen uzman kişidir
ve yazarlar, şairler, edebiyat eleştirmenleri, yayınevi sahipleri, çevirmenler, alanla ilgili
akademisyenler haber kaynaklarıdır.
Bir edebi eserin yayımlanması ve üzerine yapılan tartışmalar, imza günleri, kitap
fuarları, şiir dinletileri, söyleşiler, paneller, seminerler, edebiyat alanında ödüllerin verildiği
törenlerden haber çıkartmaktadırlar. Edebiyata bakan uzman muhabir iyi bir okur olmalı, yurt
içinde ve yurt dışında çıkan kitaplarla yaratıcılarını takip etmeli, tanımalıdır.
Resim, mimarlık, heykeltıraşlık, seramik, grafik, fotoğraf, tekstil sanatı, geleneksel el
sanatlarını kapsayan plastik sanatlar diğer sanat dallarıyla kıyaslandığında izleyicisi az olan
bir alandır, basının ilgisi de bu ilgiyle paralellik göstermektedir. Ressamlar, heykeltıraşlar,
seramikçiler, grafikçiler, karikatüristler, geleneksel el sanatlarıyla uğraşanlar, mimarlar,
fotoğraf sanatçıları, alanla ilgili akademisyenler, sanatçılar, atölye sahipleri, galeri sahipleri,
küratörler, alanla ilgili eleştirmenler plastik sanatlar alanına yönelik haber yapan muhabirlerin
haber kaynaklarıdır.
Plastik sanatlar üzerine eserler veren yaşayan ve ölmüş sanatçıların sergileri, bu sergilerin
eleştirisi, alana yönelik düzenlenen sempozyumlar, bienaller, sanat kampları, sanat fuarları,
workshoplar haber konularıdır. Bu alanda uzmanlaşmış muhabir, sanat tarihi ve akımlarını bilmeli,
yaşayan ve hayatta olmayan plastik sanatlar alanında eserler vermiş ve vermekte olan sanatçıların
hangi akımlar içerisinde eserler verdiklerini, sanat kariyerlerini takip etmelidir.
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Kültür sanat muhabirleri, sanatçının içinde yetiştiği toplum ve dönem açısından yararlandığı
geleneği ve üzerinde oturduğu mirasın bilincinde olup olmadığını, yani sanatçının yapıtına yansıyan
yüzünü doğru okumalı ve yansıtmalıdır. Plastik sanatların en ilgi çeken kolu resimdir. Tıpkı heykel
gibi henüz kolektif bir sanat değildir. Kopyaya göre orijinallik kavramı, resim sanatında hala belirli
bir anlam taşımaktadır.
Resim sanatının ülkemizdeki gelişimine baktığımızda, 15. yüzyılda Fatih Sultan
Mehmet’in, İtalyan sanatçı Gentile Bellini’yi bugün Londra National Gallery’de sergilenen kendi
portresini yaptırtmak üzere çağırmasına rağmen Batı tarzı resmin, Osmanlı İmparatorluğu’nda
benimsenmemiş olduğunu, bunun yerini genelde minyatür sanatının aldığını görmekteyiz. Geçen
süre zarfında Osmanlı İmparatorluğu’na gelerek çalışmalarda bulunan Batılı bazı sanatçıların
olduğu bilinse de bu sanatçıların saray ve çevresinden büyük destek gördükleri dönem, Osmanlı’nın
Avrupa ile ilişkilerini arttırdığı Batılılaşma dönemi olmuştur. 18. yüzyıl, Osmanlı sanatı açısından
bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Batı yöntemlerine uygun eğitim yapan askeri okulların
kurulması kararlaştırılmış, askeri okullarda eğitim gören ve resim yapmaya ilgi duymuş olan
sanatçılarımız çağdaş Türk resim sanatının bir bakıma öncülüğünü yapmışlardır.
Cumhuriyet’in ilanından önce güzel sanatlar alanında yaşanan en önemli gelişme askeri
okullar dışında akademik anlamda ilk resim derslerinin verildiği Sanayi-i Nefise Mektebi’nin
açılması (1883) olmuştur. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından tüm kurumlarda
oluşan özgürlük ortamı sanatta da kendini hissettirmiştir.
1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından başta Atatürk olmak üzere diğer
devlet adamlarının en çok üzerinde durdukları konulardan biri Türkiye Cumhuriyeti’ni bilim, teknik
ve sanat alanlarında çağdaş devletlerin seviyesine ulaştırmak olmuş ve bu hedef doğrultusunda
büyük çaba sarf edilmiştir. Özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu alanlarda yetişmiş kişiler
olmadığı için yurt dışına yetenekli gençler gönderilerek yetişmeleri sağlanmış, devlet tarafından
sergiler açılmış, Atatürk’ün isteğiyle ülkemizin ilk güzel sanatlar müzesi olan İstanbul Resim ve
Heykel Müzesi kurulmuştur.

Kültür sanat sayfaları diğer sayfalardan farklı olarak rutin ve özel haber dışında olaylar
hakkında eleştiri yazılarını da içerir. Çünkü kültür sanat haberi alımlayıcısı haberi yapılan konu
hakkında olumlu/olumsuz bir görüş bekler, bu görüş doğrultusunda etkinlikte bulunup
bulunmamaya karar verir. Bu nedenle kültür sanat haberi yapacak muhabirin alanında uzman
olması, yetkin olması gerekir. Sadece olayın haberini yapıp bırakmamalı, o olay hakkında
yorum yazısı da yazabilmelidir. İyi bir gazetecilik eğitimi alan herkes kültür sanat muhabirliği
yapabilir, ancak gazetecilik eğitiminin yanı sıra sanat eğitimi aldıysa sanat eleştirileri yazabilir
ya da köşe yazarlığı yapabilir.
Kültür sanat muhabirliğinde uzmanlaşma, diğer dallara göre biraz daha farklı bir anlam
ifade etmektedir. Konser, sergi, tiyatro oyunu, opera-bale gösterimi gibi bir etkinliği haber
yapan muhabir, söz konusu etkinlik hakkında bilgi vermenin yanı sıra gerektiğinde eleştiri de
yapabilmelidir. Yaptığı yorum ve eleştirilerle okuru, seyirciyi yönlendirebilmelidir.
Gazeteciliğin her alanında olduğu gibi kültür sanat alanında da bilgili bir muhabir olmak
esastır. Muhabirin kavramları doğru algılaması ve aktarması için entelektüel birikiminin yeterli
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düzeyde olması gerekir. Kültür sanat muhabirinin sinema, müzik, sahne sanatları, edebiyat,
fotoğraf, mimarlık, resim gibi sanatın alt dallarından birinde uzman olması beklenir. Batı
medyasında kültür sanat muhabirliğinin bu alt başlıklar altında uzmanlaşması durumuna
sıklıkla rastlanır, dolayısıyla nitelikli bir kültür sanat gazeteciliğinden söz etmek mümkündür.
Ülkemizde ise kültür sanat haberciliğinin varlık ve etkinlik alanı dünya standartlarına göre son
derece gerilerdedir. Türkiye’nin en iddialı kültür sanat dergisi Milliyet Sanat 8-10 bin satış
grafiğini yakaladığında bunu büyük bir başarı sayar. Türkiye’de medyada çok ciddi bir
uzmanlaşmanın olmadığını görüyoruz, ancak kültür sanat alanında uzmanlaşma giderek
artmaktadır. Özellikle fikir gazeteciliğini yayın kimliği olarak benimsemiş medya
organizasyonlarında kültür sanat servisleri uzman ve dinamik bir kadro ile çalışmaktadır.
Gerçek kültür-sanat haberlerinin medyada yer almamasının en önemli nedenleri:
- Ciddiyet içermesi
- Farklı bir alımlama ve belli kodları okuyabilme yetisi gerektirmesi

Bu nedenle de magazin haberlerinin içine yedirilerek basitleştirilir, eğlenceli, herkes
tarafından tüketilebilir hale getirilir.
Türk medyası çoğunlukla politika ve ekonomi haberlerine ağırlık vermektedir. Kültür
sanat haberleri, politika, ekonomi, spor, polis-adliye, dış haberler, magazin, sağlık haberlerinin
en sonunda kendine yer bulabilmekte, bazen de görmezden gelinmektedir.

Diğer Ülkelerde Kültür–Sanat Gazeteciliği
Amerika’daki Colombia Üniversitesi’ndeki National Arts Journalism Programı
çerçevesinde yapılan araştırmada şu sonuçlar çıkmıştır:
Gazetelerdeki spor ve ekonomi servisleriyle kıyaslandığında kültür-sanat servislerinin
önceliği daha azdır. Hemen hemen her gazetede kültür sanata ayrılan yer ve personel sayısı,
spor ve ekonominin çok gerisinde kalmaktadır.
Hafta sonları, eğlencelik show programları da kültür sanat gündemine eklenmektedir.
Röportaj ve kitap-film eleştirileri sanat haberlerinden daha çok görülmektedir. Kültür sanat
servislerindeki personel ve haber kaynağı sayısı, tüm ulus genelinde, sanat aktivitelerinde
görüle patlamayla uyumlu değildir.
Plastik sanatlar, mimari, opera- bale ile dans az ilgi ve dikkat çekerken, televizyon,
müzik, sinema ve kitaplar yoğun ilgi görmektedir. Büyük şehirlerdeki gazeteler küçük
şehirlerde yayımlanan gazetelere nazaran sanat haberlerini daha detaylı ve daha da
çeşitlendirerek veriyorlar. Ulusal yayın yapan gazetelerin ise kültür sanat haberlerine bakış
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açılarında belirgin farklılıklar vardır. Televizyon ağı içerisindeki kültür sanat haberciliği sabah
programlarının içine yedirilmiştir; primetime’da ve gece saatlerinde yer verilmez.
İngiltere basınında kültür sanat haberleri ağırlıklı olarak fikir gazetelerinde
yayınlanmakla birlikte, popüler gazeteler arasında da kültür sanata özel sayfalar ayıran
gazeteler bulunmaktadır.
İngiltere’nin ve hatta dünyanın en önemli ve etkili fikir gazetelerinden biri olan The
Times Gazetesi’nde kültür sanata, televizyon, sinema, dans, bale, müzik, tiyatro plastik sanatlar
konu başlıklarıyla yer verilmektedir ve adı geçen bu alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda
muhabirleri vardır. Her gün ortalama 20- 24 sayfa çıkan The Times Gazetesi’nin ayrıca 36
sayfalık tabloid bir baskısı da bulunmaktadır ve bu tabloid baskının her gün ortalama 8 ila 10
sayfası kültür sanata ayrılmaktadır. Kültür sanat haberleri önem derecesine göre, haftada en az
bir gün gazetenin normal baskısında da yer almaktadır.
İngiltere’nin başlıca ulusal fikir gazetelerinden biri olan Independent’da da kültür sanat
haberleri hem sayı olarak hem de kapladığı yer açısından geniş yer verilmekte, kitap, sinema,
müzik, fotoğraf ve tiyatro gibi alanlar için uzman muhabirler istihdam edilmektedir.
İngiltere’nin bir diğer köklü ulusal fikir gazetesi olan Guardian’da kültür sanat alanında
uzmanlaşma sağlanmıştır ve kültür sanat haberlerine geniş yer ayrılmaktadır. Guardian, ayın
tüm kültür sanat etkinliklerini ayrıntılı bir döküm halinde yayınlamaktadır. İngiltere’nin ciddi
ulusal gazetelerinden biri olan ve geniş bir okuyucu kitlesi bulunan The Daily Telegraph’ın
içeriğinde kültür sanat önemli bir yer tutmaktadır. Sinema, müzik, plastik sanatlar, mimari ve
edebiyat her gün işlenen kültür sanat haberi türleridir.
Alman basınında kültür sanat haberlerinin, İngiltere ile kıyaslandığında daha az
yayınlandığı görülmektedir. Ancak yine de belli baslı fikir gazetelerinde kültür sanat yer
almaktadır. Almanya’nın ulusal fikir gazetelerinden biri olan ve her gün ortalama 40 sayfa
yayımlanan Die Welt her gün kültür sanat haberlerine yer vermekle birlikte haftada bir verdiği
ekinde edebiyat, sinema ve müzik gibi alanlarla ilgili haber ve makaleler bulunmaktadır.
Hamburger Abendblatt adlı gazete ise her gün 2- 3 sayfasını kültür sanata ayırmaktadır. Yine
ulusal fikir gazetelerinden biri olan Sueddeutsche Zeitung Gazetesi’nde de bir sayfa kültür
sanata ayrılmış vaziyettedir ve bu sayfada ağırlıklı olarak ayrıntılı kritikler yer almaktadır.
İngiltere’yle kıyaslandığında Fransa’da günlük gazete tüketimi daha düşüktür.
Fransa’nın yüksek tirajlı ulusal gazetelerinden biri olan Le Monde hergün ortalama 38- 40 sayfa
çıkmakta, bunun yine ortalama 5 sayfası kültür sanata ayrılmaktadır. Le Monde Gazetesi küçük
puntolarla hazırlanmaktadır. Ağırlık, sinemadadır. Le Monde Gazetesi’nde müzik, sinema,
plastik sanatlar, tiyatro, dans, mimari, müzeler, arkeoloji alanlarında uzmanlaşmış çok sayıda
muhabir istihdam edilmektedir.
Fransa’nın bir diğer ulusal fikir gazetesi olan ve tabloid boy olarak ortalama 40 sayfa
yayınlanan Liberation’da her gün ortalama 4 sayfa kültür sanata ayrılmaktadır. Le Monde gibi
küçük puntolarla çıktığı için haberler doyurucu bir içerikle sunulmaktadır. Ayrıca kültür sanat
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etkinliklerinin tarihini ve içeriklerini bildiren ortalama üç sayfalık rehber sayfaları da
bulunmaktadır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kültür alanında muhabirlik yapanların ilgi alanı arasına
girmez?
a) Arkeolojik kazılar
b) Müze haberleri
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait haberler
d) Kültürle ilgili yolsuzluk haberleri
e) Sanatçıların özel yaşamları
2- Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlar arasında yer alır?
a)Bale

b)Sinema

c)Tiyatro

d)Müzik

e)Seramik

3- Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatların haber konusu arasında değildir?
a)Plastik sanat sergisi
b)Plastik sanata yönelik sempozyumlar
c)Bir filmin galası
d) Plastik sanata yönelik workshoplar
e)Seramik sergisi
4- Hangisi 1950-1960’lı yıllarda yayınlanan gazetelerin kültür sanat sayfalarının
özellikleri arasında yer almaz?
a) Edebiyatçıların çoğu bir ya da birkaç gazetede yazı yazmaktadır.
b) Sanat sayfalarında makaleler, öyküler, şiirler yer almaktadır.
c) Gazetelerde resim sayfası, sinema sayfası başlıkları bulunmaktadır.
d) Gazetelerdeki sanat sayfalarının edebiyat ağırlıklı olduğu görülmektedir.
e) Sinema sayfası Türk sineması ağırlıklı, bol fotoğraflı haberlere rastlanmaktadır.
5- Aşağıdakilerden hangisi kültür-sanat muhabirinin nitelikleri arasında yer almaz?
a)Sergilere ilgi duymalıdır
b)Ekonomi kavramlarını bilmelidir
c)Kültür-sanat kavramlarını bilmelidir
d)Sürekli etkinliklere katılmalıdır
e)Röportaj tekniklerini bilmelidir
6- Kültür ve sanat gazeteciliğinde 5 N1K kuralı tam olarak işlemez.
a) Doğru
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b) Yanlış

7- Vatan Gazetesi 1953-1956 yılları arasında 2 sayfalık ‘Sanat Yaprağı’ adlı bir sanat
eki yayınlamıştır. Bu ek Şakir Eczacıbaşı tarafından hazırlanmaktaydı.
a) Doğru
b) Yanlış
8- İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kısaltılmışı İKSV’dir.
a) Doğru
b) Yanlış

9- Bir sinema muhabirinin iyi bir sinema izleyicisi olması yeterlidir, sinema tarihi ve
sinema dilini iyi bilmesi gerekmez.
a) Doğru
b) Yanlış
10- Kültür ve sanat haberlerinde haber ve yorum iç içe olmalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)e
2)e
3)c
4)e
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5)b
6)a
7)a
8)a
9)b
10)a

138

7. KÜLTÜR VE SANAT GAZETECİLİĞİ-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

-Kültür ve Sanat Kavramlarına Genel Bir Bakış
- Sanat Kavramı
- Sanatı Doğuşu
- Sanat Kavram ve Terimleri
-Diğer Ülkelerde kültür sanat haberciliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Kültürün kullanımı hangi biçimlerde ele alınabilir?
2- Sanatın doğuşunun araştırılmasında hangi bilim dalları önemli rol oynar?
3- Bienal kavramın açıklayınız.
4- Küratör kavramını açıklayınız.
5- Barok sanatı hangi yüzyılda Avrupa’ya egemen olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Kültür, sanat, sanat terimleri
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Giriş
Kültür kavramının tanımı yapılarak kültürün özellikleri anlatılmaktadır. Toplumsal bir
üretim olan sanat kavramı ve tarihçesinden söz edilerek sanat kavramlarına yer verilmektedir.
Teknoloji ve sanat ilişkisi günümüz örnekleriyle anlatılmaktadır.
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Kültür ve Sanat Kavramlarına Genel Bir Bakış
•

Her toplumun kendi kültürü vardır. Biz insanlar içinde yetiştiğimiz kültürün

değerlerini kişiliğimizin, kimliğimizin bir parçası haline getiriyoruz.
•

Sosyolojik çerçevede en geniş sınırlarına ulaşan kültür kavramı ‘bir yaşama

biçimidir’.
•

Bir topluma özgü bütün ifade ve etkileşim biçimleri bu tanımda yer almaktadır.

•

İlkel toplumlardan en gelişmiş insan topluluklarına kadar, bütün toplumların

kendilerine göre zaman içinde oluşan birer kültürleri, toplumsal değerleri vardır.
•

Bütün kültürlerin nitelikleri farklı bile olsa, aile, ekonomi ve siyaset gibi

kurumlara sahiptir.
•

Bulundukları coğrafya, yaşam biçimleri inançları ve dilleri bir toplumu

diğerlerinden farklı kılar.
•

Bu anlamda kültür, insan olarak belli bir toplumda öğrendiklerimizle, davranış

ve düşünce sistemimizin toplamı sayılabilir.
•

Bir bakıma ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne okuduğumuz, nelere sempati ile

yaklaşırken, nelere tepki duyduğumuz ait olunan toplumu karakterize eder.

Kültürün kullanımını 3 kategoride ele alabiliriz:
1Seçkin sanatsal faaliyetlere (bale, opera gibi) gönderi yapacak şekilde kullanılır.
Yani çoğu insan kültür; müzik, edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinema demektir.
2Bir halkın ya da grubun tüm yaşam biçimine (National Geographic’te görüldüğü
gibi) gönderi yapacak şekilde kullanılır.
3Paylaşılan sistemlere gönderi yapacak şekilde kullanılır. Örneğin; bir arkadaşın
evine hediye götürülüp götürülmeyeceği ya da eve girerken ayakkabıların çıkarılıp
çıkarılmayacağını bilmek gibi.

Jeolojik yapı, iklim, maden kaynakları kültür sistemleri üzerinde etkili olur. Örneğin
hayvancılık, tarım gibi. Kültürde değişikliği etkileyecek 3 genel faktör:
1- Toplumun bulunduğu ekolojik alanda değişiklik (göç gibi)
2- Değişik kültür örneklerine sahip toplumlar arasındaki ilişki
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3- Gelişim yoluyla bir toplumda meydana gelen değişmeler. Yani keşif ve icatlar. (Keşif
daha önce var olan bir alandaki bilginin ortaya çıkartılmasıdır. Örneğin bir bölgede petrol
bulunması gibi. Buna karşılık icat ise mevcut bilginin yeniden biçimlendirilmesi ve bazı yeni
materyaller yaratılmasıdır).

Kültürün Özellikleri
Öğrenme yoluyla aktarılır. Sosyal bilimcilere göre kültür ‘öğrenilmiş davranış
kalıplarıdır.’
-

Dinamik bir özelliğe sahiptir

-

İnsanoğlu tarafından üretilir

-

Toplumun genel yapısını yansıtır

-

Diğer toplumları etkiler ve diğer toplumlardan etkilenir.

•
Günümüzde kültür denince insanoğlunun elitleşmiş, üst düzey entelektüel
özellikleri doğrultusunda ürettikleri akla gelmektedir ki bunlardan en önemlisi sanattır.
•

Bir sanat etkinliği düzenlendiğinde bir kültür faaliyeti gerçekleşmiş olmaktadır.

•
Bu yüzden bu iki kavram çoğu zaman toplumda özdeşleştirilmekte ve ‘kültür
sanat’ olarak deyimleşerek bir arada kullanılmaktadır.
•
Toplumsal hayatta geniş ve etkin bir alan olarak karşımıza çıkan sanat, kültürel
yapının tam anlamıyla bir yansımasını sunar. Ait olduğu dönemin ve toplumun karakteristiğini
ifade eden sanat, o kültüre ait derinlikli okumalar yapılabilmesine hizmet eden bir üst yapı
alanıdır. Tıpkı kültür gibi bir tek bir tanımını yapılması oldukça güçtür. Bu tanım toplumdan
topluma, dönemden döneme değişebilmektedir.
•
Genel anlamına değinilecek olursa sanat, bir amaca ulaşmak, bir duygu ya da
düşünceyi ortaya koymak için, çeşitli yöntemler uygulanarak erişilen insan yaratıcılığı olarak
tanımlanabilir.
•

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur.

•
İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat
biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı
görünümlerde ortaya çıkmıştır.
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Tolstoy, sanatın ortaya çıkışına ilişkin olarak, ‘insanın bir zamanlar yaşamış olduğu
duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için,
hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle ifade etme ihtiyacından ortaya çıkmıştır’ demektedir.

Sanat Kavramı: İngilizce karşılığı ‘art’ terimidir. Art, Latince beceri, marifet anlamına
gelen ars sözcüğünden gelir.

Günümüzde sanat yaygın olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
1-Yüzey sanatları: Kâğıt, kumaş, tuval ve duvar gibi yüzeylere yapılan resim, grafik,
baskı vb. sanat örnekleridir.
2-Hacim sanatları: Heykel, seramik gibi üç boyutlu sanat formları
3-Mekân sanatları: Mimari, dekorasyon gibi sanat formları
4-Dil sanatları: Roman, şiir, öykü gibi edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır.
5-Ses sanatları: Müzik
6-Eylem sanatları: Bale, dans, gibi insanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı
sanatlardır.
7-Dramatik sanatlar: Sinema, tiyatro, opera, müzikal vb. sanat formları.

Sanatın Doğuşu: Kesin olarak ne zaman doğduğu bilinmemekle birlikte, tarih öncesi
dönemde insanın varoluşuyla birlikte ortaya çıktığı ileri sürülmektedir.
•

Sanatın doğuşunun araştırılmasında arkeoloji ve linguistik önemli rol oynar.

•
Toplumsal bir üretimdir. Çünkü ilkel toplumlar birbirine sıkı sıkıya bağlı olup
toplumsal niteliklerini hiçbir zaman tümüyle yitirmemişlerdir.

Sanat ilkel toplumlarda din ve büyüden doğmuştur. Büyü için hayvan ruhlarından,
yağmurdan, bulutlardan, av ürünlerinden faydalanırlar. Çok Tanrılı döneme geçince durum
değişir. Tanrılar insan biçimini almaya başlar. Büyü nesneler ve doğa görüntüleri üzerinde
yoğunlaşır. İlkel toplumların garip ve bize inanılmaz gelen inançları vardır. Örneğin ilkel insan
bir şeyin benzerini yaparak o şeyin aslı üzerinde güç kazanacağına inanır. Ya da nesnelerin
hayaline yapılan bir kötülükten aslının zarar göreceğine, hayaline sahip olmanın aslına sahip
olmayı getireceğine inanırlar. İlk sanatın doğuşuna bu tür inanışlar neden olmuştur. Resim ve
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heykeller büyüsel amaçlarla kullanılır. Örneğin ilkel insanlar avlamak istedikleri hayvanların
resimlerini mağara duvarlarına çizerler, hatta resmin bazı yerlerine oklar saplayarak o hayvanı
öldürmeyi amaçlarlar.
Totemleri için yaptıkları tapınma ve kurban törenleri birer dramdır. Buna dayanarak
sanatın tapınmalardan kaynaklandığı da ileri sürülmüştür. Bu törenlerde avlamak istedikleri
hayvanın postuna bürünüp onun gibi sesler çıkarıp, onun gibi hareketler yapar ve toplu halde
dans ederlerdi. Bu törenlerde dans ve tiyatro sanatının esasları görülmektedir. Yine müzik
sanatı da büyüden doğmuştur. Bazı büyülü adların söylenmesi yasaklanmış olup, onların yerine
başka sesler kullanılmıştır. Ritmik ve düzenli ses tekrarları ilkel insanlarda büyünün etkisini
arttırır.
Sanatın oyundan çıktığını savunanlar da vardır. İlkel insanın en önemli gereksinimi olan
beslenme sorununu hallettikten sonra geriye kalan boş zamanlarında çeşitli oyunlar oynanırdı.
Bu oyunlar bir bakıma sanatın doğmasına neden olmuştur.
•
Toplum için ilk kullanılabilecek taşa biçim veren kişi sanatçıdır. Mağara
duvarlarına resim yapan kişi sanatçıdır.
•
Sanat; toplumdaki bireylerin birbirleriyle iletişim kurma araçlarından en çeşitli
ve en yaratıcı olanıdır. Sanatın içinde hayal gücü, estetik, yaratıcılık, yetenek yer alır.
•
Sanat, insanların duygularına hitap eden ve birtakım mesajlar vererek onları
derin düşüncelere sevk eden bir olgudur.
•
İlk çağlardaki mağara resimleri de sanattır. Rönesans ve Reform dönemlerinde
yapılanlar da sanattır.
•
Teknoloji ve Sanat İlişkisi: Frankfurt Okulu düşünürlerinin eleştirel
yaklaşımlarının temelinde kitle toplumu ve kültür endüstrisi kavramları vardır. Frankfurt Okulu
temsilcileri arasında yer alan Benjamin bu konuda diğer düşünürlerden farklı bir bakış açısına
sahiptir.
•
“Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat” adlı makalesinde teknolojiye ilişkin
olarak genelde iyimser bir bakış açısı ortaya koyar. Ona göre özellikle fotoğraf ve film gibi
mekanik teknolojik araçların sanatın doğasını tümüyle değiştirdiği doğrudur. Bunun nedeni ise
yeniden üretilebilirlik. Sanatın kitlesel yeniden çoğaltımı, örneğin bir resmin milyonlarca
kopyasının veya yeniden baskısının yapılmasıdır. Böylece sanat yapıtları, eskiden olduğu gibi
yalnızca bir sınıfın tekelinden çıkacak ve geniş toplum kesimlerince de ulaşılabilir duruma
gelecektir.
•
Sanat yapıtlarının toplumun her kesimine ulaşılabilir olması, sanatın ve estetiğin
içerisinde barındırdığı demokratikleşme ruhunun da toplumda yayılması sürecini getirmektedir.
Benjamin bu durumu modern toplumun insanlara önemli bir getirisi olarak değerlendirir.
Toplumu oluşturan her bireyin güzeli, hoş olanı görmeye ve ona sahip olmaya hakkı olduğunu,
modernleşmenin de bu olanağı sağladığını belirtir.
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•
Benjamin’e göre sanat yapıtının en mükemmel yeniden üretiminde bile bir şey
eksik kalır. O da sanatın aurası ya da özüdür. Sanat yapıtına özgünlüğünü veren de budur. Aura:
sanatın kendi içinde var olan, yaratıcısının özgürlüğünün yaratıya özgünlük veren özü,
otantikliği her yeni kopyayla biraz daha kaybolur. Her yeni kopya yaratıcısından, yaratım
ortamından biraz daha uzaklaşır.
•
Benjamin’in altını çizdiği bir diğer nokta da sanat yapıtının aurayla birlikte yitip
giden ritüelidir. Her sanat yapıtının kendine özgü bir ritüeli vardır. Örneğin falanca ressamın
tablosunu görmek için sanat galerisine gidilir. Müzik konser salonunda dinlenilir. Yeniden
çoğaltım tekniklerinin devreye girmesi, özellikle de kitle iletişim tekniklerinin kullanılmasıyla
birlikte sanatın bu geleneksel izlenme ritüelleri de yitip gitmeye başlamıştır. Televizyon,
dergiler, gazeteler vb. yoluyla kitlelere ulaştırılmasıyla birlikte sanat yapıtları ritüellerinden
uzamsal bağlamda koparılmıştır. Sanatın, uzamsal bağlamından koparılması da onun aura
yitiminde etkili olmuştur.
•
Sanatın uzamsal bağlamından koparılması, ritüellerinin kaybolması, aurasının
yitip gitmesi Benjamin’e göre sanat adına olumsuz şeylerdir. Ancak tekniğin yeniden çoğaltım
ortamının sanat açısından insanlara sunduğu önemli olanaklar da vardır. Örneğin artık
Beethoven’ın 5. senfonisini konser salonunda yüksek fiyatlarda dinleme imkanı olmayanlar
evinde dinleyebiliyor.
•
Benjamin sanatın özgün tekelci halindense özgünlüğünü yitirmiş yayılmacı
halini tercih eder. Bu sanatı sürekli yeniden çoğaltabilir ticari bir meta haline getirse bile.
Benjamin’in bakış açısına göre en özgün bir Hollywood film kaydı bile Vinci’nin tablosundan
daha değerli değildir. Ancak film izlenme oranına bağlı olarak sürekli değer kazanır.
•
Benjamin’in üzerinde durduğu bir diğer nokta ise sanat ve kültürün günümüz
modern dünyasında giderek politikleşmesidir. Özünden koparak, güçlü iktidar seçkinlerinin
tekelinden çıkararak kitlelerin hizmetine, daha doğrusu tüketimine sunulan sanat buna koşut
olarak politik bir havaya da bürünmüştür. Örneğin popüler müzik milyonlarca insan tarafından
tüketilmektedir. Sanatın bu kitlesel üretimi ve tüketimi Benjamin’e göre baskıcı rejimlere karşı
zaman zaman birtakım muhalif yönelimlerin ortaya çıkmasında da olanak vermektedir.

Sanat Kavram ve Terimleri
Antropomorf: ‘İnsan biçimli’ Sanatsal ürünlerin insan biçiminde ve özellikle insan başı
biçiminde yapılması anlamına gelir.
Avangard Sanat: Tam olarak öncü, önde giden olarak açıklanabilir. Askeri bir
metafordan gelir ve orduda önde giden birlik için kullanılırdı. Toplumsal, siyasal ve kültürel
anlamdaki değişimlerin farkında olan ve buna taraf sanatçı tipi için kullanılmaktadır. Yenilikçi
bir sanat türü.
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-Sanat yapıtının toplumsal ve siyasi içeriği bakımından kendine ait bir duruşu olmalı.
Mevcut kural ve adetleri değiştirmek için meydan okumalıdır.
-Sanatsal yeni araç ve teknikler kullanılmalı.

19. yüzyıl en önemli Fransız şairlerinden (aynı zamanda eleştirmen, çevirmen) Charles
Pierre Baudelaire avangard sanatın öncülerindendir. Asi bir üslubu, başkaldırıcı özelliği vardır.
Zamanında şiirleri yasaklanmıştır, klsaik geleneğe karşı bir duruşu vardır.
Barok Sanatı: 17. ve 18. yy’da bütün Avrupa’ya egemen olan üslup. Temel özelliği;
Rönesans’ın durağan kurallarına karşı çıkış niteliği taşır. Bu karşı çıkış resim, mimarlık, heykel
gibi farklı sanat dallarında etkili olmuştur. Barok sanatının belirgin özellikleri; zengin bir
süslemecilik, aşırı ışık, gölge, canlılık, hareketlilik, aşırı duygular, renk kullanımının artması.
Rubens ve Rembrandt barok sanatının ünlü ressamlarıdır. Bernini ise en ünlü heykeltıraşıdır.
Fransa’da yer alan Versailles ve Louvre Sarayları barok tarzının tanınmış yapılarıdır.
Barok resimde; dinsel ve mitolojik konular, portreler, manzaralar, günlük yaşam
işlenmiştir. Özellikle kırmızı ve kahverengi tonları kullanılmıştır. Zengin süslemecilik, canlılık,
hareketlilik vardır. Heykellerde hareketli kompozisyonlar kullanılmıştır. Heykeller genellikle
şehir meydanlarına, kiliselerin içlerine, saray bahçelerine yerleştirilmiştir. Mermer malzeme
kullanılmıştır. Müzikte Bach, Vivaldi barok tarzında eserler vermiştir. Abartılı vurgular vardır.
Bienal: ‘İki yılda bir’. Sanat alanında ise iki yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük
uluslararası avangard sanat sergisini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu sergi uluslararası bir
panel ile değerlendirilir. İlk bienal Venedik’te 1895 yılında düzenlenmiştir. Türkiye Bienali
1987’den beri İstanbul’da düzenlenmektedir.
Derinlik: Resimde üçüncü boyut. Bir sanat eserinde ön plan ve arka plan arasındaki
mesafe.
Dijital Sanat: Bilgisayar destekli bir sanat formudur. Dijital fotoğraf, bilgisayar
grafikleri, video oyun tasarımı, film efektleri, elektronik müzik dijital sanatın alanlarıdır.
Ekspresyonizm (Dışavurumculuk): (20.yy) İngilizce ‘ifade’ anlamına gelen
‘expression’ teriminden gelmektedir. Ekspresyonist sanatçı; gerçekçiliği tekrarlamak istemez,
bunun yerine kendi duygularının etkisiyle biçimlenen yeni bir gerçeklik yaratmak ister.
Ekspresyonist bir resim ya da heykelde doğadakine tıpatıp uyan nitelikleri bulmaya çalışmak
yersizdir.
Edvard Munch’ın ‘Çığlık’ tablosu örnek verilebilir. Çığlık adlı tablo modern insanın
iç sıkıntısını, korkularını, kaygılarını, endişelerini anlatıyor. Norveç'in başkenti Oslo'da
ressamla aynı adı taşıyan Munch Müzesi'nde sergilenmekteyken bir soygun sonucu Ağustos
2004 tarihinde birkaç tabloyla birlikte çalınmıştır. Çalındıktan iki yıl sonra 31 Ağustos 2006
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tarihinde ise bulunmuştur. Çığlık adlı tablo modern insanın iç sıkıntısını, korkularını,
kaygılarını, endişelerini anlatıyor. 130 trilyon değerindedir.
Van Gogh çağdaş ekspresyonizmin kurucusu sayılır. “Bir kafenin resmini yaptığımda
oranın delirebileceğimiz ya da suç işleyebileceğimiz bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyorum”
diyerek resmi duygularıyla yeniden biçimlendirdiğini vurgular. Van Gogh resimlerine sıradan
konular seçiyordu. Zeytin ağaçlarının kıvrımlı dallarının, selvi ağaçlarının ve bulutların alev
benzeri biçimlerinin, kurumuş başakların sarı renginin güzelliğini ilk keşfeden o olmuştu.
Hollandalı ressam Van Gogh, intihar ederek ölüyor. Sürekli sıkıntılar içinde yaşar, yoksulluk
çeker. Hiçbir işe yaramadığını düşünür. En meşhur eserlerini yaşamının son 2 yılında yapar.
Coşkusunu, hüzünlerini, içinde kopan fırtınaları portrelerine en iyi şekilde yansıtır.
Dışavurumcu sanatçıların tümüyle kendine özgü yaklaşımlarına rağmen biçim bozmacı
bir tavır taşımaları; rengin özellikle simgesel, duygusal ve dekoratif etkilerinden
yararlanmaları, abartılı bir perspektif ve desen anlayışı benimsemeleri gibi ortak noktalardan
söz etmek mümkündür.
Van Gogh çağdaş ekspresyonizmin kurucusu sayılır. Van Gogh tablolarının ilginç fırça
vuruşları vardır.
Dışavurumcu sanatçıların tümüyle kendine özgü yaklaşımlarına rağmen biçim bozmacı
bir tavır taşımaları; rengin özellikle simgesel, duygusal ve dekoratif etkilerinden
yararlanmaları, abartılı bir perspektif ve desen anlayışı benimsemeleri gibi ortak noktalardan
söz etmek mümkündür.
Empresyonizm (İzlenimcilik): 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış ve bütün sanat
dallarını etkilemiş bir akımdır. Doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde birtakım
izlenim, duygusal iz bırakmasını savunan sanat ve edebiyat akımıdır. Bu akım içerisinde yer
alan sanatçılar, doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden,
kendi izlenimleri yardımı ile tasarladıkları şekilde resme yansıtmışlardır. Claude Monet
akımın öncüleri arasındadır. Monet, akıma adını veren resmin sanatçısı olarak İzlenimci İlkeleri
yaşamı boyunca sürdürmüş başlıca sanatçılar arasındadır.
İzlenimci olarak adlandırılan ressamların konusu, her şeyden önce kendi izlenimleridir
ki bu, sanatçı bireyin dünyayı gördüğü ve duyduğu şekilde resmetmesi anlamına gelir.
İzlenimciler atölye yerine doğrudan doğa karşısında çalışmayı seçerek atölye
ortamından çok farklı koşulların yaratacağı güçlüklerin üstesinden gelmeye kararlı
davranmışlar, başta Monet olmak üzere pek çoğu, doğanın bizzat içinde çalışabilmek için yüzen
birer atölye haline getirdikleri kiralık sandallarla yaptıkları resimlerde ışığın anlık
değişimlerini, doğadaki farklı renkleri olanca çabuklukla kaydetmeye çalışmışlardır.
İzlenimci sanatçıların açık havada çalışabilmelerinin yeni teknik olanaklarla mümkün
olduğunu vurgulamak gerekir. 1840’lı yıllarda yağlıboyanın metal tüplerde satın alınabilmesi,
ressamların doğada çalışabilmelerini ciddi anlamda kolaylaştırmıştır.
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İzlenimci resimler kuraldan ve sağlam bir desen temelinden, hatta biçimden yoksun
görünür. Karanlık tonların yerini aydınlık, parlak renkler almış, ışık sanki başlı başına bir konu
haline gelmiştir.
Bir başka en bilinen izlenimci sanatçılardan biri ise Edgar Degas’tır. Degas, daha çok
dans ve at yarışı temalı, hareketli resimleriyle bilinir.
Estetik: Felsefede doğruluk temeli üzerine kurulmuş ‘mantık’, iyilik temeli üzerine
kurulmuş ‘ahlak’, güzellik temeli üzerine kurulmuş ‘estetik’ olmak üzere 3 temel bilim vardır.
Haz ve güzelliğin ilkeleriyle sanat eserinin algılanması. İnsanların güzelliğe nasıl tepki verdiği,
zevkin evrensel mi yoksa görece mi olduğuyla ilgilenen felsefe dalı.
Figür: Fransızca’da ‘yüz’ anlamına gelir, sanatta ise bir çalışmada betimlenen her türlü
varlık anlamında kullanılır.
Fresk: Islak sıva üzerine uygulanan bir duvar resmi tekniği. Özellikle kuru iklimler için
çok uygundur. Rönesans sanatçıları bu tekniği en üst düzeye ulaştırmışlardır.
Gotik: Gotik dönem 12.yy. ortaları ile 15.yy. ortaları arasındaki dönem. Dini bir sanattı,
bu nedenle başlıca eserleri katedrallerdi. Gotik dönemin eserlerinde yukarı doğru bir uzama,
yükselme görülür. Ayrıca gotik mimaride pencereler vitraylarla süsleniyordu. Vitraylar
aracılığıyla kilisenin içine dolan renkli ışıklarla insan ruhunda ortaya çıkan dini duyguların
derinlik kazanması sağlanıyordu. Paris Notre-Dame Katedrali cephesindeki “gül pencere”,
dönemin vitray sanatının en görkemli örneklerinden biridir.
Görsel kültür: Sanat terimi yerine kullanılmaktadır.
Görsel sanatlar: Görsel algılamanın söz konusu olduğu, resim, heykel, sahne
sanatlarına verilen isim.
İkonografi: Bir konunun resimsel anlatımı. Standartlaşmış dinsel içerikli sanat yapıtı.
Kübizm: 20. yy. başlarında ortaya çıkmıştır. Picasso’nun önderlik ettiği modern resim
akımı. Geleneksel resmin konuyu tek bir bakış noktasından ve zaman içinde dondurulmuş
olarak betimlemesine karşılık, kübistler nesneleri çok sayıda değişken bir bakış açısından
betimlerler. Kübist resim biçim sorununu ön plana alıp, rengi ikinci plana atmıştır. Kübistler,
resimde renk oyunlarının yankılarını, güneş ışınlarının tabiat içinde uyandırdığı parıltıları bir
yana bırakarak, eşyanın geometrik yapısına önem vermişlerdir. Cisimler parçalanır, öne arkaya
katlanır.
Kübizm gerçekten de yeni resimsel dil; yeni bir görme biçimi; dünyayı temsil etmenin
yeni bir yöntemi olarak döneme damgasını vuran başlıca sanat akımıdır.
Kübist tabloların genel özelliği; Geometrik şekillerin kullanılmasıdır. 3 boyutlu bir
cismi2 boyutlu yüzeye aktarma çabasıdır. Bu nedenle Picasso’nun portrelerindeki insanlar hem
profilden hem cepheden görülmektedir.
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Kübizmin temellerinin, 1907 yılında Pablo Picasso’nun “Avignonlu Kızlar” resmiyle
atıldığı söylenebilir. “Avignonlu Kızlar”ın devrim yaratan özelliği, üç boyutlu nesneleri iki
boyutlu yüzey üzerinde gösterebilmenin yeni bir yolunu önermeye başlamasıdır: Resimde
açıkça görülebileceği gibi oldukça kaba ve şematize bir biçimde resmedilmiş figürler, aynı anda
hem cepheden, hem profilden görünmekte, izleyiciye aynı figürü farklı açılardan kavrayabilme
olanağı sunmaktadır. Picasso’nun ilk dönem yapıtları Mavi Dönem denilen dönemdir. Bu
dönemde mavi ve gri gölgelerle renklendirdiği tablolara yaşamının hüzünlü yanını yansıtır.
Pembe Dönemde de mavi dönemdeki renklerin aksine pembe-turuncu gibi canlı renkler
kullanılmıştır.
Picasso: (1881-1973) İspanya doğumlu. Sanatçı bir aileden gelen Picasso’nun resam
akrabaları vardı. Ailesi çok varlıklı değildi. Picasso üç boyyutlu formları birbirinin üzerine
geçecek şekilde kullanmaya, insan anatomisini göründüğünden farklı işlemeye başlamıştı.
Kübist tabloların genel özelliği; Geometrik şekillerin kullanılmasıdır. 3 boyutlu bir
cismi2 boyutlu yüzeye aktarma çabasıdır. Bu nedenle Picasso’nun portrelerindeki insanlar hem
profilden hem cepheden görülmektedir.
Küratör: Koleksiyon oluşturma, araştırma, sergileme ve yazma işiyle sorumlu olan
kimse. Bir küratör, uzman ve bilgili olmanın yanı sıra, halkı yeni kazanımların önemine
inandırabilmek gibi nitelik ve sorumluluklara sahip olmalıdır.
Madonna: Hıristiyan ikonografisinde bebek İsa ve Meryem’in birlikte tasvir edildiği
resimler için kullanılan terimdir. Madonna resimleriyle tanınan en önemli ressam Raphael’dir.
Mozaik: Küçük birbirinden farklı üç boyutlu parçaları bir yüzey üzerinde yanyana
getirerek resim oluşturma tekniğine ve ortaya çıkan esere denir. Renkli taşlardan oluşur. İnsan
ve hayvan figürlerini konu eden mitolojik sahnelerden oluşur.
Türkiye’deki mozaikler Roma ve Bizans dönemlerinden kalmadır. Roma döneminden
kalma mozaikler daha çok Antakya yöresindedir (Arkeoloji Müzesi).
Natürmort: ‘Ölü Doğa’ olarak da adlandırılmaktadır. Konu olarak cansız varlıkların
seçildiği resim türüdür. Yaygın natürmort konusu; meyveler, çiçekler, kitaplar, kumaşlar ve
çeşitli seramik ya da cam kaplardır.
Nü: Çıplak kadın ya da erkeğin betimlendiği sanat eseri.
Performans Sanatı: 20.yüzyılın ikinci yarısında disiplinlerarası özelliğiyle dikkat
çeken ve ancak 1970’lerde başlı başına bir tür olarak kabul edilmeye başlanan Performans
Sanatı, “beden sanatı”, “happening”, “aksiyon” gibi çeşitli başlıklar altında gündeme gelmiştir.
Performans Sanatı, tiyatro kadar şiiri, müziği, dansı da içerebilen sınırsız bir yaklaşımlar
bütünüdür. Bir ya da birkaç sanatçıyla; izleyicinin önünde ya da izleyiciden uzak; birkaç dakika
birkaç saat ya da birkaç gün sürebilen; zaman zaman fotoğraf ya da video kayıtları halinde
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sergilenebilen Performans Sanatı, gerçek anlamda uluslararası bir nitelik gösterebilmiş sanat
akımları arasındadır.
Performans Sanatı malzeme olarak bedeni seçmiştir. Bu anlamda beden, ‘kendini
gerçekleştiren bir metin’ olarak gündeme gelmiş; tiyatro sahnesindeki kullanımının dışına
çıkmıştır. Tiyatro sahnesinde genellikle başkasının yazdığı bir metni sahneleyen oyuncunun
yerini, yapıtın konusunu, anlamını, görüşünü ve deneyimini kendi bedenine aktaran sanatçı
almaktadır.
Bedeni sanatsal bir dil olarak kullanan çok çeşitli yaklaşımların ortak noktası, bedenin
toplumsal normların öğrettiği kültürel değerlerin ötesinde bir doğallık içimde sunulmasıdır.
Pop Art (20.yy.) II. Dünya savaşından sonra meydana gelen köklü değişimlerin bir
getirisidir. Tüketimi çekici hale getirmek için reklamlar, renkli afişler, hatta resimli dergi ve
romanlar kullanılmaya başlanır. Pop Art Sanatı tüketime yardımcı bir reklam aracı olarak doğar,
gelişir.
1950’lerde İngiltere’de doğduğu halde asıl gelişme alanını Amerika’da bulmuştur.
Andy Warhol’un Marilynler’i arka arkaya aynı görüntü net bir şekilde tekrar tekrar üretim.
(mass produced) Andy Warhol; herkesin hayatında 15 dakikalığına ünlü olacağını savunur.
Pop-Art’ta kentsel ve gündelik yaşam görüntüleri kullanılır. Çağımızın mekanikleşmiş
dünyasından kesitler sunulur. İzleyiciler tarafından algılanması kolay, derin bir sanat, kültür,
felsefe tarihinden yoksun bir sanattır. ‘Tüketiyorum öyleyse varım’ kültürünün bir ürünüdür.
Amerika’da yaygınlaşmış olması doğaldır.
1956 yılında Londra’da açılan ‘İşte Yarın’ başlıklı sergide yer alan ‘Bugünün Evlerini
Bu Denli Farklı, Bu Denli Cazip Kılan Nedir?’ başlıklı kolaj, popüler sözcüğünün bir
kısaltması olan pop türünde sanatın ilk örneklerindendir. Kolajı gerçekleştiren İngiliz sanatçı
Richard Hamilton’a göre Pop Sanat, toplumun değişen değerlerine yönelik sanatsal bir inancı
yansıtmaktadır: 20.yy.’da kent yaşamını soluyan sanatçının kitle kültürünün tüketicisi olması
ne kadar kaçınılmazsa, o kültüre katkıda bulunulması da o kadar kaçınılmazdır. Hamilton’ın
kolajı, bu söylemin görsel bir karşılığı gibidir. Herkesin elinden gelebilecek ‘kes yapıştır’
tekniğini kullanması, sanatçının bilinçli bir tercihidir ve okura yönelen bir mesajdır. 1950’li
yıllarda modern yaşamın göstergeleriyle donanmış bir ev içini gösteren kolaj, televizyon,
elektrikli süpürge, kasetçalar gibi aletlerin yanı sıra pencereden görünen sinema salonu ve
duvarda asılı duran çizgi roman afişi gibi çeşitli öğeler aracılığıyla Batı dünyasında gündelik
yaşamın bir portresini sunar. Geleneksel cinsiyet rollerini yeniden üretirken erkeğin de kadın
gibi seyirlik bir nesne halinde görünmesi, vücut geliştirme yönündeki ilk heveslerin bu
dönemde yaşanmaya başlamasından kaynaklanır. Hamilton’ın sunduğu bu dünyada hemen
hiçbir şey doğal değildir; televizyonun üzerindeki meyve tabağı ve odanın bir köşesine itilmiş
bitki bile, yapay bir atmosferin öğeleri olarak anlamını bulur.
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Hamilton daha çok kolaj ve foto-montaj tekniklerini benimseyerek çok satan gazete ve
dergilerden kestiği imajlarla oluşturduğu kompozisyonlarında sıklıkla kadın, otomobil,
gündelik tüketim eşyaları gibi konuları işledi.
Pop Sanat terimini ilk kez 1958 yılında, İngiliz eleştirmen Lawrence Alloway, ‘Sanatlar
ve Kitle İletişimi’ adlı makalesinde popüler kültür ürünlerini tanımlamak için kullanmıştır. Pop
Sanat, II. Dünya Savaşı sonrasında gelişen ekonominin etkisiyle varlığını hissettirmeye
başlayan tüketim kültürü ve zihniyetini gözler önüne sermekte ve bu anlamda son derece
Amerikalı bir içeriğe sahiptir. Pop akımı kısa sürede galerilerin, sanat piyasasının ve müzelerin
onayını almış; yalnızca Amerika’da değil, çeşitli Avrupa ülkelerinde de 1960’lara damgasını
vuran başlıca akım haline gelmiştir.
Kadın imgesi Pop sanatın başlıca konularından birisi olarak cinsellikle yüklenmiş,
seyirlik bir nesne konumundadır.
Genellikle tuval üzerinde yağlıboya tekniğiyle çalışmalarına karşın birçok pop
sanatçının yapıtı, popüler kültür öğelerinden birebir yararlanıldığı için fotoğrafik bir görüntü
sunar. Pop Sanatın başlıca yapıtlarından Andy Warhol’un fotografik imgeyi olduğu gibi tuvalle
aktardıktan sonra müdahalelerde bulunması ve serigrafi tekniğine başvurması ve mekanik
çoğaltım yöntemlerine duyduğu ilgi sanatçının içeriğini ve felsefesini belirleyen bir anlama
sahiptir.
Realizm: En önemli özelliği, gerçek olanı, gözle görülüp elle tutulanı tıpkı bir ayna gibi
ifade etmesidir. Realist sanatçı Courbert “ Ben hiç melek resmi yapmadım, çünkü hiç melek
görmedim” demektedir. Realist akımın izleyicileri, bir sanatçının zengin ve görkemli dünyasını
tasvir etmek yerine dünya gerçeklerini gözler önüne sermişlerdir. Konu ve üslup bakımından
yaşamı ve doğayı olduğu gibi yansıtma, biçimleme anlayışı ile toplumun yaşamını gerçek
boyutlarıyla ortaya seren Realizm anlayışı içinde, doğadaki oranlar, plastik değerler, renk ve
ışık değerleri aynen yansıtılmaya çalışılır. Bu akımın öncüleri Gustave Courbet ve Honore
Daumier’dir. Courbet düzeni bozan ressamlardan biri olarak görülmüştür.
Romantizm: Romantizm’de sanatçı doğrudan kendisine yönelmiştir. Duyguları, iç
dünyası, kendi gücü onun tek kaynağıdır. Bu akımda sanatçının bireysel olarak kendini
yorumlaması, kişiliğinin duygusal yanını en iyi biçimde anlatabilmesi onun başarısıdır.
Francisco Goya bu akımın en önemli sanatçıları arasında yer alır. Konu olarak, cenaze törenleri
ve diğer dini gelenekler işlenmiştir. Bunların dışında hükümdara hediye sunuşlar, tarlalarda
çalışan insanlar gibi değişik ve güncel konulara yer verilmiştir. Figürlerde, yüz profilden, gözler
önden görülürmüşcesine yapılırdı. Vücutta, omuzlar kalçaya kadar cepheden, bacaklar ise
profilden verilirdi.
Rölyef: Düz bir yüzeyden bir parçanın ya da yüzeyin tamamının dışarı uzaması için
yapılan tasarım. Resim ve heykellerde kullanılır.
Röprodüksiyon: Bir sanat yapıtının orijinal formuna sadık kalınarak kopyasının
üretilmesi.
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Sanat Fuarı: Bienallerden farklı olarak her sene düzenlenen, yine bienallerden farklı
olarak dört-beş gün gibi kısa süre faal olan, bu yüzden daha dinamik, çağdaş sanatı piyasa
koşulları ile uyumlu kılma kaygısı güden, sermaye ile çağdaş sanatı buluşturan etkinlik.
Sürrealizm (Gerçeküstücülük): 1916’dan bu yana etkisi sürdüren bir modern sanat
akımıdır. Resim ve heykelin yanı sıra sinema, tiyatro ve edebiyat alanlarına yayılmıştır.
Gerçeküstülük resim ve heykelde figürleri gerçek dünyadaki ilişkilerine göre ele almaz. Düşsel
bir kompozisyon söz konusudur. Salvador Dali örnek verilebilir.
Şövale: Ressamların üzerinde resim yaptıkları 2 ya da 3 ayaklı resim sehpası.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları

158

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1-

Aşağıdakilerden hangisi dil sanatları arasında yer almaz?
a)Roman

b)Şiir

c)Bale

d)Öykü

e)Makale

2- Resimde ön plan ve arka plan arasındaki mesafeye ne denir?
a) Küratör

b)Bienal

c)Fresk

d)Gotik

e) Derinlik

3- Van Gogh hangi sanat akımının kurucusu sayılır?
a) Ekspresyonizm
b) Empresyonizm
c) Kübizm
d)Sürrealizm
e) Romantizm
4- Aşağıdakilerden hangisi dijital sanatın alanları arasında yer almaz?
a)Elektronik müzik
b)Video oyun tasarımı
c)Bale
d)Film efektleri
e)Bilgisayar grafikleri
5- Pop-Art ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)Pop-Art’ta kentsel ve gündelik yaşam görüntüleri kullanılır.
b)‘Tüketiyorum öyleyse varım’ kültürünün bir ürünüdür.
c)Amerika’da ortaya çıkmıştır.
d) II. Dünya savaşından sonra meydana gelen köklü değişimlerin bir sonucudur.
e) Andy Warhol Pop Art Sanatının ünlü sanatçısıdır.

6- Mimari, dekorasyon gibi sanat formları hacim sanatları arasında yer alır.
a) Doğru
b) Yanlış
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7- Natürmort ‘Ölü Doğa’ olarak da adlandırılmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış

8- Pablo Picasso çağdaş ekspresyonizmin kurucusu sayılır.
a) Doğru
b) Yanlış

9- Avangard sanat yapıtlarında sanatsal yeni araç ve teknikler kullanılmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış

10) Sanatın doğuşunun araştırılmasında arkeoloji ve linguistik önemli rol oynar.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)c
2)e
3)a
4)c
5)c
6)b
7)a
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8)b
9)a
10)a
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8. MAGAZİN GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.-Tarihsel Süreçte Magazin Basını
8.2.-1923 – 1950 Arası Dönemde Magazin Basını
8.3.-1950 – 1980 Arası Dönemde Magazin Basını
8.4.-1980’den Günümüze Kadar Olan Dönemde Magazin Basını
8.5.- Popüler Kültürün Magazin Basınına Etkisi
8.6.- Günümüzde Magazinleşme Olgusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- 1923-1950 arası dönemde hangi magazin dergileri yayınlanmıştır?
2- 1980 sonrası magazin basınını kısaca anlatınız.
3- Popüler kültür kavramını açıklayınız.
4- Sarı Gazetecilik/Basın hakkında kısaca bilgi veriniz.
5- Medyanın magazine yönelmesinin en büyük nedeni nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Magazin, magazin basını, haber
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Giriş
Magazin kavramı ve magazin basınının tarihsel süreçte gelişimi aktarılmaktadır.
Popüler kültürün gelişmesinde ve yayılmasında medyanın rolü yadsınamaz. Popüler kültürün
magazin basınına etkisi vurgulanmaktadır. Aynı zamanda günümüzde magazinleşme olgusu
örneklerle anlatılmaktadır.
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Günümüzde Türk basınındaki magazinleşme olgusunu ele almadan önce, magazinin
kelime anlamını ve bu kelimenin taşıdığı farklı anlamları açıklamak gerekmektedir.
Magazin kavramı köken bilimsel anlamıyla, Arapçadaki hazine sözcüğü ile aynı kökten
türemiştir. Tarihsel süreçte İspanyol Emevilerinden Fransızcaya geçen kavram hakkında Belge
şunları söylemektedir: “Mahazin sözcüğü, ‘mahzen’in çoğuludur ve içinde eşya depolanan yer
anlamına gelmektedir. Fransızcada ‘dükkan’ anlamını karşılayan sözcük içinde bir çok ürünün
satıldığı yer olarak tanımlanmaktadır.” Belge, kavramın, içinde pek çok farklı bilginin yer aldığı
yayın anlamında kullanımının temelinde ise aslında bu tanımın yer aldığını da belirtmektedir.
Magazin kavramı aslında bilgilendirirken eğlendirmeyi ve insanları gündelik yaşamın
sorunlarından bir süreliğine de olsa uzaklaştırarak, onlara iyi vakit geçirtmeyi amaçlar.
Magazin, dedikodunun merkezi olarak örgütlenmiş halidir, ayırıcı özelliği, bu dedikodunun konu komşuyu değil, sıradan insana ulaşılmaz gözüken insanları ve çevreleri konu
almasıdır. Magazin, toplumla aralarında hep belirli bir mesafe bulunan kimselerin yanına
yaklaşma çabasıdır. Sahnedeki, beyaz perdedeki, ekrandaki kadını/adamı, onu ünlü yapan rolü
dışında, sahne kıyafetini çıkarmış haliyle, ‘özel’ yaşantısında izleme merakını doyurmak üzere
yürütülür.
Sosyolojik açıdan magazin olgusunu ele alan Orhan Tekelioğlu’na göre ise magazin,
sınıf atlama hayalini sağladığı için sınıf çatışmalarını da gizleyen, hatta giderek uzlaştıran bir
ideolojik zemindir de… Buna ilaveten, son yıllarda cazibesi ve izleyicisi gitgide artan bu
‘magazin’ olayı, sınıflar arası uçurumun her geçen gün daha da derinleştiğini göstermektedir.

Tarihsel Süreçte Magazin Basını
Sosyal yaşamın ve buna bağlı farklı alanlardaki sosyal etkinliklerin insanoğlunun varlığından bu yana ilgi duyduğu alanlar olduğu göz önüne alınırsa, magazin gazeteciliğinin
toplumdaki bu ilgiyi doyurmak için ortaya çıktığı söylenebilir. Özellikle sosyal ve ekonomik
kriz dönemlerinde bu gazetecilik türü altın çağını yaşamıştır. Magazin, yaşam tarzıdır.
Magazinde ilk planda tarz vardır: ne koku kullanırız, ne giyeriz, nerelerde yemek yeriz, ne
içeriz, hangi tür müzik dinleriz, nereye tatile gideriz, eğleniriz gibi. Magazinde ünlü kişilerin
takip edilmesinin nedeni, o insanların yaşam tarzlarını, statülerini diğer insanlara
gösterebilmektedir. Bu insanlar zaman, para ve emeklerini ne için harcıyorlar sorularının yanıtı
magazin sayfalarındadır. Magazin basını toplumların üst yapısında oluşmuş değerleri
irdeleyebilmekte, toplumların geçiş dönemlerinde ise bazı yeni değerleri oluşturabilmekte ya
da oluşmuş bazı değerleri yok edebilmekte ve böylece yaşam biçimlerini şekillendirebilmektedir.
Türk basınındaki magazinleşme olgusuna tarihsel süreçte bakılacak olursa,
basınının ilk olarak dergi türü içinde kendini göstermiş olduğunu görürüz.
Batılılaşmanın basın alanındaki yansımalarının kolaylıkla tespit edilebileceği
oluşturmuştur. İlk magazin dergisi 1873 yılında yayınlanan Cüzdan olmuştur.

magazin
Osmanlı
örnekler
Haftalık
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Malumat (1897), Resimli Kitap (1908), Fransızların L’Illustration dergisinin benzeri olan ve
1909’da yayınlanmaya başlayan Şehbal magazin basınının ilk önemli örnekleridir.

1923 – 1950 Arası Dönemde Magazin Basını
Cumhuriyet’in ilanından sonra ülke genelinde toplumsal yaşamın her alanında Batılılaşmayı yaygınlaştırma gayretlerine paralel olarak; günlük yaşamın tekdüzeliğinin dışındaki
farklı ve renkli olaylar ile geniş halk kitlelerinin takdir ettiği şahsiyetlerin özel yaşamları 1950’li
yılların başlangıcına kadar Türk yazılı basınında yer almıştır. Cumhuriyet’in ilanından 1950’ye
kadar olan dönemde magazin basını, sosyal yaşamda yapılan devrimlerin önemli destekleyicisi
olmuştur. Batılılaşma sürecinin başlatıldığı yıllar boyunca, okuma-yazma oranının düşüklüğü
ve halka önemli girişimlerin doğru anlatılması için kısa, kolay okunan ve fotoğraflı haberlerin
yer aldığı magazin gazeteciliği önemli bir araç olmuştur.
Batılı toplumların yaşamlarını anlatan yayınlar yapılmış, tiyatro, edebiyat ve sinema
gibi sanat dallarının yaygınlaştırılması için bu alanlara önem verilmiştir. Atatürk’ün ölümünü
izleyen yıllar, gerek dünyadaki ekonomik krizlerin artması gerekse II. Dünya Savaşı’nın
çıkması ile ülkemizde de büyük sıkıntı yaratmıştır. Siyasal gerginliğe ekonomik sıkıntıların da
eklenmesi ile, magazin basını kadınlara yönelmiştir. Bu dönemde Yeni Gün, Uyanış, Resimli
Ay ve Hafta gibi magazin dergileri piyasaya girmiştir. 1948’de haber ile birlikte magazine
ağırlık veren Hürriyet Gazetesi yayın hayatına girmiştir.
Türkiye’de Demokrat Parti’nin iktidara gelişine ve ABD’nin Marshall Yardımı’na
kadar magazin basını eğitim ve bilgilendirme konularına önem vermiştir. Bu tarihten sonra
Amerikan yaşam tarzının benimsenmesi bu konuları ortadan kaldırmıştır. Cumhuriyet’in ilk 25
yılının magazin basınında edebiyat ve sanata önem verilmiştir. Bu tür haberlerin yanı sıra şiir,
tefrika, roman, tiyatro, müzik ve eleştiriler hemen her sayıda yer almıştır.

1950 – 1980 Arası Dönemde Magazin Basını
Çok partili siyasi yaşama geçiş ve iktidar partisinin yaklaşımı doğrultusunda eğitimkültür ve sanatsal faaliyetler önemini kaybederken; eğlence ve ticari yaşamda girişimcilik
aynen 1980 sonrasında olduğu gibi ön plana çıkmış ve yazılı basına yön vermiştir. 1950-1960
döneminde magazin basını bir taraftan siyasal skandallarla beslenirken diğer taraftan gelişme
kaydeden sinemaya ağırlık verilmiştir. Sosyal yaşamın değişmesi ve İstanbul sosyetesi
gerçeğinin ortaya çıkması günümüz magazin basınının temellerini oluşturmuştur.
Bu dönemin en önemli olayı Menderes’in idamı ile sonuçlanan olaylarda magazin
basınının etkisidir. Büyük sermaye sahiplerinin basın alanına girmeye başlamaları ve sektörel
teknolojinin ilerlemeye başlaması, 1960’lı yıllarda bulvar gazeteciliğinin ilk örneklerini de
beraberinde getirmiştir. 1961 Anayasası’nın belirli ölçüde bünyesinde barındırdığı serbestlik ve
rahat ortama bağlı olarak; o zamana kadar basılması mümkün olmayan çıplak kadın fotoğrafları
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ve büyük boy fotoğrafların kullanıldığı haberler okuyucuya sunulmuştur. Dönemin önemli ve
ilk renkli baskılı bulvar gazeteleri ise Son (1966), Yeni Asır (1967) gazeteleri olmuştur.
1960-1970 yılları arasında ekonomik sistemdeki gelişmeler, özellikle İstanbul, Ankara,
İzmir gibi büyük kentlerdeki gece yaşamına hareket kazandırmıştır. Örneğin Anadolu’nun
küçük yerleşim birimlerinde toprakla uğraşan çiftçiler, ürünlerini sattıktan sonra eğlenmek için
büyük kentlere gitmişlerdir. Bu süreç magazin basınını gece yaşamına yöneltmiştir. Bu
dönemin en önemli gelişmesi ise, haberleri halkın anlayacağı magazine yatkın bir üslupla
işleyen Günaydın Gazetesi’nin 1968 yılında yayın hayatına başlamış olmasıdır. 1970-1980
dönemi ise Türkiye’de televizyon çağının başlangıcıdır. TRT’nin yayın hayatına başlaması
toplumda büyük ilgi görmüştür. 10 yıl boyunca sağ-sol çatışmalarının ve siyasi
istikrarsızlıkların egemen olduğu ülkemizde siyasal tercihler ön plana çıkmıştır. Bunun
sonucunda magazin basını bastırılmış ve sınırlı bir kitleye seslenmiştir. Magazin basını sanatsal
etkinliklerle yaşamını sürdürmüş, ağırlıklı olarak pembe haberler işlenmiştir.

1980’den Günümüze Kadar Olan Dönemde Magazin Basını
1980 yılı Türkiye’de yeni bir siyasal anlayış ve yeni bir kuşak ortaya çıkarmıştır. Terör
olaylarına hükümet krizinin eklenmesiyle ülkemizde yaşanan karışıklık 12 Eylül 1980 askeri
darbesini beraberinde getirmiştir. Bulvar basınında hâkim olan yayıncılık anlayışının, tüm basın
organlarına yayılmaya başlaması ise 12 Eylül 1980 İhtilali’nin sonrasında görülmüştür. 80
sonrası anayasal düzenlemelere paralel olarak, yasal kısıtlamaların basın çalışanlarını zora
sokması, birçok gazete, dergi, radyo ve televizyon kanalının kapatılması, yine birçok basın
çalışanının hukuki davalarla uğraşması, hapis yatması ve üretkenliklerinin kısıtlanması Türk
basınını geriye götürmüş ve katı sansür anlayışı yayın içeriğinde kan kaybına, kalite düşüklüğüne yol açmıştır.
12 Eylül’den sonra basının depolitizasyonu bu alanın magazine kaymasına neden
olurken, halkın sesini duyurmadığı için de halk tabanından ve desteğinden uzak bir kurum olma
durumunu gündeme getirmiştir. 12 Eylül İhtilalinden sonra basın halktan uzak, olaylara apolitik
bir yaklaşım modeli ortaya koymuştur. Bu durum da doğal olarak okuyucu kitlesinin
azalmasına neden olmuştur.
1980’lere esas damgasını vuracak olan ise, özel hayatın pozitif önermelerle tanımlanmasını, insanların bu alan üzerinde yüksek sesle konuşmaya kışkırtmasını, yeni hayat
modellerinin oluşturulmasını, kısaca özel hayatın temsil edilebilir bir bölgeye dönüştürülmesini
hedef alıyor. Daha önce mahrem sayılan, bu yüzden de kamuoyunda açığa çıkartıldığında
sansasyon yaratan ya da skandal konusu olmaktan kurtulamayan özel hayat, Türkiye’de ilk defa
1980’lerde kamuoyunda açıkça konuşulabilir bir alana, bir itiraf ya da iç dökme nesnesine
dönüştü. Artistlerin, kocasını öldüren kadın ya da sevgilisinin canına kıyan adam gibi sıra dışı
ve negatif örneklerin değil; politikacıların, iş adamlarının, yazarların, ünlü-ünsüz herkesin, yani
sıradan ya da pozitif örneklerin alanı oldu. Bir yandan da Türkiye’de ilk kez hayat biçimleri
sınıflandırıldı, adlandırıldı; ‘yalnız yaşayan kadınlar’, ‘çocuksuz çiftler’, ‘68’liler’,
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‘marjinaller’, ‘biseksüeller’, ‘arabesk seven aydınlar’, gibi kuşatıcı tiplemeler oluşturuldu.
Şehir yaşantısı, modern hayat içinde edinilebilecek çeşitli deneyimler belirli imgeler, belirli
görüntülerle kuşatıldı.
Bu dönem baskı ve kısıtlamalardan dolayı kendilerine yeni haber alanları açmak isteyen
gazete ve dergilerin, magazin ve promosyon yoluyla okur sayısını arttırmaya yönelik çalıştıkları
ve neredeyse tamamen magazinleştikleri anlaşılmaktadır. Yine bu dönemde basın dışı
sermayenin basın sektörüne girmesiyle tekelleşme tartışmaları başlamıştır. Bu noktada basın
kuruluşlarının büyük sermaye grupları tarafından yönetilmeye başlaması yapısal dönüşüme de
hız kazandırmıştır. Medya grupları ya da holdingler teknik alt yapıya büyük yatırımlar
yapmışlar, bu durum büyük bütçe açıkları yaratmış ve yapılan yatırımı verimli hale getirmek,
tirajı dolayısıyla reklam gelirlerini artırmak için, salt satışı artırmayı hedefleyen bir içeriğe
doğru yönelmişlerdir.
Bu geçiş döneminde basını ayakta tutan pembe haberlerin kaynağını magazin basını
oluşturmuştur. Skandallar yaratan ve bakan deviren magazin haberciliğinin yerini sabun
köpüğü gibi haberler almıştır. Batı kültürünün yoğun bir biçimde topluma empoze edilmesi için
magazin gazeteciliği araç olarak kullanılmıştır. 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesi ve 1983
seçimlerinin yapılmasıyla ANAP iktidarı dönemi başlamıştır ve Turgut Özal, Cumhuriyet
tarihinin en magazin ağırlıklı lideri olmuştur. Süreç içerisinde liberal ekonominin kuralları halk
tarafından benimsenmeye başlamıştır.
Bunun sonucunda yeni tip zenginler ortaya çıkmış, kazandıkları paraları sanatçılarla
harcayan gece hayatına düşkün bir sınıf oluşmuştur. 1985-1990 yılları arasında magazin gündemini siyasete yeni atılan kadroların skandalları işgal etmiştir. Özellikle gelişen müzik sektörü
sayfaları doldururken kriz yaşayan sinema ve tiyatro gündemden düşmüştür. Kamu yayıncılığı
doğrultusunda 1968 yılında toplumsal hayatta yerini alan televizyon, ilk özel televizyon kanalı
Magic-Box Star’ın 1990 yılında yasal olmayan bir şekilde yayın yapmaya başlamasına kadar
resmi ideoloji sınırları içerisinde programları izleyiciye sunmuştur.
Özel televizyon kanallarının ortaya çıkmasını Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra meydana gelen değişimlerin bir devamı şeklinde görmemiz mümkündür. Türkiye’nin ilk özel kanalı
Magic Box-Star 1’in 1990 tarihinde yayına başlamasıyla birlikte TRT ile arasında bir rekabet
ortamı oluşmuştur. İlerleyen yıllarla birlikte uyguladığı yayın politikası sayesinde Magic Box
Star 1 kanalı TRT’den daha fazla izlenen bir kanal olmayı başarmıştır. Bu kanal yıllardır TRT
televizyonunun bünyesinde olan sanatçılara yeni olanaklar sunmuş ve sağlanan özgür yayın
ortamı yeni yıldızları yaratmıştır.
Bu dönem magazin gazetecileri için yeni haber kaynaklarını yaratırken Magic Box Star
1 Kanalı’nın ardından sektöre dahil olan özel kanallardan biri olan Show TV’de ilk Türk
magazin programı olan ‘Çok Özel’ yayınlanmıştır. Bu başarının sonunda yıllardır deneyim
sahibi magazin gazetecileri kamerayla tanışıp çeşitli programlara imza atmışlardır. Günümüzde
tüm özel kanallarda yayın politikalarına göre en az bir magazin programı yayınlanmaktadır.
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Kar amacını ön planda tutan, teknolojik alt yapısını her geçen gün yenilemeye çalışan
ve dünyadaki trendleri vakit kaybetmeden Türkiye’ye getiren özel televizyon kanalları, büyük
bir rekabet içerisinde izleyici kitlesini arttırmaya, reklam pastasından pay kapmaya ve ön plana
çıkmaya çalışmaktadır.
İçeriklerin giderek daha cüretkâr, daha eğlenceli olmasını, ele alınan konunun -içinde
yer aldığı programın formatı ne olursa olsun- magazinel yönlerinin ön plana çıkarılmasını, izler
kitlenin oyalanmak suretiyle elde tutulmasını egemen yayıncılık anlayışı haline getirmiştir.
Ancak bütün bu ekonomi merkezli nedensellik ilişkilerinin yanı sıra magazinel medya
içeriğindeki artışı güdüleyen bir diğer etkenin medya sahip ve seçkinleri ile siyasal elitler
arasındaki çıkar ilişkileri olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle habercilik alanında
toplumda sistemin aksayan yönlerine karşı eleştirel bir bakışın oluşmasına neden olacak
uygulamalar; düzenlemeler, skandallar vs. içi boşaltılarak, sıradan bir haber ya da ‘ilginç bir
olay’ konumuna indirgenerek sunulmaktadır. Bu suretle muhalif bir oluşum, bilginin farklı bir
biçimde sunulması yoluyla engellenmektedir. Böylelikle, hem toplum olup bitenden haberdar
olduğunu düşünmekte, hem de kolektif aklın ve hafızanın, sistemin istemediği düşüncelere
kapalı kalmasına medya iletileri aracılığıyla katkıda bulunulmaktadır.

Popüler Kültürün Magazin Basınına Etkisi
Popüler kültür kavramı ‘halkın zevklerine uygun, halk tarafından tutulan’ anlamında
kullanılmaktadır. Gündelik hayata ilişkin olan popüler kültürün temel özelliklerinden biri
yaygın biçimde tüketilmesi ve beğenilmesidir. İrfan Erdoğan, günümüzdeki biçimiyle, popüler
kültür kavramının nüfusun büyük çoğunluğunun kültürü, çoğunluk için kültür veya çoğunluk
tarafından izlenen, tutulan, tercih edilen kültür gibi anlamlarda kullanıldığını ifade eder.
“Dolayısıyla, popüler kültür artık belli bir yerel topluluğun ürünü değildir ve onların ortak
yaşam öyküsünü içermez: Popülerdir; yani herkesin olmasa bile kitleleri içeren çoğunluğundur.”
İnsanları eğlendirmeye yönelik olan popüler kültür ürünlerinin insanlara faydalı bilgiler
vermek, onları eğitmek gibi bir amacı yoktur. Düşünmeyi gerektirmediği ve kolay anlaşılır
olduğu için de insanlar tarafından beğenilir, ancak özen gösterilmeden, ucuza mal edilmesi
nedeniyle de kalıcı değildir. Bu bağlamda popüler kültürün sürekli değişen, kısa ömürlü ve
gündelik bir kültür olduğu söylenebilir.
Türkiye’de popüler kültürün ortaya çıkışı hızlı bir biçimde kentleşme sürecinin başladığı 1950’li yıllarda aranmalıdır. 1950’lerden itibaren Türkiye’de nüfus oranları kent lehine
sürekli bir artış göstermiştir. Bu dönemlerde gazetelerin baskı teknikleri, tirajları, haber toplama
teknikleri değişmiştir. 1950 sonrasında Türkiye’de başlayan kentleşme süreciyle birlikte Türk
toplumu kitle iletişim araçları tarafından hedef olabilecek potansiyele kavuşmaya başlamıştır.
Özellikle 1980’lerden sonra da kitle iletişim araçları tarafından tüketim olgusu sürekli olarak
körüklenmeye ve Amerikan yaşam tarzı yayılmaya çalışılmıştır. Bugün Türkiye’de, Amerikan
popüler kültürü, doğal bir biçimde sürekli olarak yaşanıp tüketilmektedir.
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Tüketim mallarının çeşitliliği ve bolluğu, tüketicilere verilen kredilerin artması, radyo
ve televizyon yayınlarının ülkenin her yerinden izlenebilmesi, reklam şirketlerinin sayısı ve
sağladıkları hizmetlerin artması ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması sayesinde, Amerikan
popüler kültürünün tüketilmesi kolaylaştı. Popüler kültürün gelişmesinde ve yayılmasında
medyanın rolü yadsınamaz.
Özellikle Türk basınında 1980 sonrasında meydana gelen yapısal değişimlerin etkisiyle
popüler kültürün yayılması ivme kazanmıştır. Yazılı basında popüler olması şartıyla gazetecilik
dışında neredeyse her meslekten insanlar köşe yazarlığına soyunmuştur. Gazetelerde yer alan
haberler genellikle magazin yönü ağır basan haberlerden seçilmektedir. Günümüzde popüler
kültürün yaygınlaşmasını sağlayan medyanın bir bakıma kültürel erozyona neden olduğunu
söylemek mümkündür.

Günümüzde Magazinleşme Olgusu
Genelde hoşça vakit geçirmeye yönelik konular içerdiğinden magazin gazeteleri toplumun her kesimine hitap etmektedir. İnsanların ilgisini çekebilecek konular içeren ve
sayfalarında bol fotoğrafa yer veren bu gazeteler, kolay okunabilirliği sayesinde okuyucuyu
günlük yaşamın stresinden bir süreliğine de olsa uzaklaştırır ve oyalar. Magazin gazetelerinde
ciddi içerikli haber malzemesi bulmak son derece güçtür.
Bol resimli, büyük puntolu fakat az haberin yer aldığı sayfa düzenli, magazin
gazetelerinin anlatımı genelde çok basittir. Kullanılan haberler hep tatlı haberlerdir. Haber
konuları ise çok çeşitlidir. Sosyete dedikodusundan, sanatçıların yaşamına, basit sokak cinayetlerinden, hayat pahalılığına, çeşitli yemek reçetelerinden, yıldız falına değin çeşitli, bazen
de akla hayale gelmeyen konular işlenir.
Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı içerisinde toplumsal katmanların henüz yerleşmediği bir gerçektir. Örneğin lahmacunla viski içen sözde kent soylular magazin gazetelerinin
birincil haber kaynağını oluşturmaktadırlar. Bu kesim kendilerinin ya da arkadaşlarının
fotoğraflarını gazete sayfalarında gördükçe mutlu olmaktadır. Bu durum da sosyeteye mensup
olmanın ön koşuludur. Orta sınıfa mensup halk kesimi içinse magazin gazetelerindeki haberler
yaşattıkları hayallerinin kaynağıdır. Başlangıcından günümüze kadar magazin basınımızda
değişmeyen tek şey okur kitlesinin çoğunluğunu kadınların oluşturmasıdır.
Magazin basınını neden özellikle kadınlar takip eder? sorusunun yanıtını verirken,
magazin basınındaki ağırlıklı konulardan biri olan dedikodu unsurunu unutmamak gerekir.
Çünkü halk için dedikodu kelimesi, gizemli neredeyse büyülü, merak uyandırıcı bir kavramı
çağrıştır. Kadın, magazin basınını en yoğun takip eden kitle olmakla birlikte aynı zamanda bu
tür basının ağırlıklı malzemesi de sayılmaktadır. Özellikle cinsellik konusunda kadın unsurunu
kullanmak günümüz magazin basınının vazgeçilmez yöntemlerinden birisidir.
Öte yandan dünyada ilginç haberler magazin çerçevesinde yorumlanabilmektedir. Bu
tür haberlerde okuyucunun merak duygusuna hitap edilmektedir. Eğlendirici, oyalayıcı,
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dinlendirici özellikler haberlerde vurgulanmaktadır. Batı’daki magazin anlayışı budur.
Türkiye’de ise magazin yanlış yorumlanmaktadır. Magazin mutlaka gayri ciddi değildir. Çok
ciddi bir haberin de magazin yönü olabilir. Buradaki yanlışlık ise, eğlence dünyasına mensup
kişilerin yaşamlarını abartılı ve gereksiz bir biçimde okuyucuya yansıtmaktır. Magazin haberi
ile sansasyonel haberin anlamı birbirine karıştırıldığı sürece, nitelikli ve gerçekçi bir magazin
basınından söz etmek mümkün değildir. Gazetecilik tarihine sarı gazetecilik (yellow
journalism) ile birlikte sansasyonel gazetecilik anlayışı yerleşmiştir. Türkiye’de magazinleşen
basına bakıldığında ekonomik, kültürel, siyasal içerikli haberlerin yerini sansasyonel haberlerin
aldığı görülmektedir.
Sarı gazetecilik: Pulitzer ve Hearst sahip oldukları gazetelerin birbirini sansasyonel
olarak bertaraf etmeye çalıştığı kıyasıya bir tiraj savaşına giriştiler. Bir basın eleştirmeninin
ifade ettiği gibi bu ikisi arasındaki rekabet gazetenin ilk sayfasından ‘ölüm, şerefsizlik ve
felaket’ yaymaya başladı. Seks, cinayet, popüler sağlık ürünleri, uydurma bilimsel bilgiler,
promosyon ürünleri ve insanların ilgisini çekecek öyküler bu iki gazeteyi doldurdu. Bu tür
habercilik, sarı gömlek giyen bir çizgi-roman karakteri olan Yellow Kid’ten adını alarak sarı
basın biçiminde adlandırıldı.
Halka dönük gazetecilik anlayışıyla gelişen magazin gazeteciliğinin bu bağlamda öncelikli iki hedefi vardır. Bunlardan biri insanların ilgisini çeken konulara yer vermek, diğeri ise
gazetenin ucuza satılmasını sağlamaktır. Özellikle günümüzde insanların ilgisini çekmesi
nedeniyle ünlü kişilerin özel yaşantılarıyla ilgili çok fazla habere yer verildiği ve bu haberlerin
kimi zaman hayal ürünü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Gazetelerde giderek daha az yer
ayrılan kültür-sanat haberlerinin birçoğunun içeriğine baktığımızda yine karşımıza
magazinleşme olgusu çıkmaktadır.
Örneğin dünyaca ünlü bir yazarın ya da ressamın eserlerinden çok, özel yaşantısıyla
basında yer alması haberin daha fazla kişi tarafından okunacağı düşüncesiyle bir sanat eseri
haberinden öncelikli olmasına neden olmaktadır. Çünkü günümüz medyasında bu tip haberlerin
insanların daha fazla ilgisini çekeceği görüşü hâkimdir. Burada da karşımıza reyting ve tiraj
olgusunun belirleyiciliği çıkmaktadır. Gerek izleyiciler gerekse okuyucular tarafından
magazinleşmiş haberlerin daha fazla ilgi görmesi basında reyting ve tirajların artmasına neden
olmaktadır. AB tam üyelik müzakerelerinin başladığı gün televizyonlarda yayınlanan bir
yarışma programının Türkiye çapında ünlenen(!) kaynanası Semra Hanım’ın vereceği kararın
daha fazla reyting alması bu konuya verilebilecek en güzel örnektir.
Türk medyasında 1980 sonrasında başlayan ve 1990’larda hızlanan bir süreç sonucunda
her şeyin televoleleştiğini ifade edilmektedir. Televole programlarının başlangıçta yalnızca
medyanın eğlendirme işlevi çerçevesinde kabul edebilir olduğunu belirtilmekle birlikte
zamanla haberlerin de televoleleştiğini ve bunu kabul etmenin mümkün olmadığını, büyük
ölçüde magazinleşen haberlerin, aslında bir hayat tarzını pazarlıyor olduğu görüşü hâkimdir.
Adından da anlaşılacağı üzere; televizyonun ‘tele’ kısmından ve bir futbol terimi olan
‘vole’den oluşturulan televole programlarında, ünlü sporcuların özellikle futbolcuların son
model otomobilleriyle gece kulüplerinde kız arkadaşlarıyla yaptıkları kaçamaklar, belli bir
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seviyeden yoksun birbirlerine yaptıkları sulu şakalar izleyiciye sunulmaktadır. Ancak ana haber
bültenlerinde de bu tip görüntülerin her geçen gün artarak verilmesi, toplumun sosyo-ekonomik
ve kültürel yapısı gereği tepki görmeye başlamıştır. Kendi sıkıntılarından bunalan ve ruhsal
sorunlar yaşayan birçok birey, televizyonda gördüğü bu görüntülerden dolayı adeta kendisiyle
alay edildiği hissine kapılmaktadır.
Nail Güreli’ye göre; basında magazin haberciliği spora paralel olarak gelişmeye
başlamış ve giderek ‘televole’ çığırını açmıştır. Toplumun da bu çığır içinde kendini bulunca
rahatladığını, böylesi bir habercilik anlayışını kısa sürede benimsediğini ifade etmek
mümkündür. Magazinciliği özendiren ya da magazinciliğe yönlendiren bir neden ise, medyanın
yapısından kaynaklanmıştır.
Yine Güreli’nin görüşlerine göre; medya sermayesinin gerek ekonomideki gerek siyaset
dünyasındaki ilişkileri bazı haberlere, -sansür demeyelim-‘iç sınırlama’ getirdiği, bazı
haberlerin ise, sermayenin ilişkileri nedeniyle sakıncalı görülüp yayınlanmamasından daha çok
‘böyle bir haberin’ yayınlanmasının sakıncalı görüleceği inancıyla muhabirler tarafından zaten
yazılmadığı ve o sakıncalı alanlara yönlenilmediği ayrı bir gerçektir. Bu gerçeğin, yer yer ve
herhangi bir müdahalesi ve telkini olmadığı halde ‘kraldan fazla kralcı’ davranan gazetecilere
rastlanmıştır. Böyle bir yaklaşım ve alışkanlık, magazinciliğe ya da televoleciliğe yönelmenin
alt yapısındaki nedenlerden birini oluşturmuştur.
Nitekim doğru haberciliği, toplumu zamanında ve gerektiği biçimde bilgilendirmeyi,
gerekli konularda kamuoyu oluşturmayı ya da mevcut kamuoyunu harekete geçirmeyi adeta
unutan medya, kendi yapısı gereği dönemin hükümetine ya da ilişkide olduğu büyük sermaye
gruplarına şirin gözükmeyi günümüzde kendine ilke edinmiştir. Örneğin toplumun genelini ya
da ülkenin geleceğini ilgilendiren önemli bir konudaki haber ve buna bağlı gelişmeler bilinçli
olarak göz ardı edilebilmekte ve gündem haber değeri-önemi olmayan dedikodu haberleriyle
saptırılmaktadır.
Günümüz yayıncılık anlayışında yaygın olarak benimsenen habercilik türlerinden birisi
olan magazin haberciliğinin örneklerine Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de
rastlanılmaktadır. Baudrillard, “Batı’da üretim kahramanlarının yüceltilen biyografilerinin
yerini sinema, spor ve oyun yıldızlarının, birtakım yaldızlı prenslerin ya da uluslararası
feodallerin yaşamlarının aldığını, bu tür haberlerin magazin ve TV dedikodularını
renklendirdiğini” belirtmektedir.
Baudrillard’ın bu görüşüne dünyadan örnekler vermek gerekirse; Angelina Jolie-Brad
Pitt çiftinin kız çocuklarının dünyaya geldiği Nabibya’ya birçok uluslararası haber ajansına
mensup muhabir gitmiş ve kaldıkları otelin önünde adeta karargah kurmuştur. Brad PittJennifer Aniston’ın boşanmaları günlerce dünya basınını meşgul etmiştir. Dönem dönem
Monaco Sarayı’nın kraliyet mensuplarının sansasyonel yaşamları basında geniş yer
bulmaktadır. Lady Diana’nın da ölümü halen esrarını korumakta ve magazin basınına konu
olmaktadır.
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Sosyete ve eğlence dünyasının ünlülerine öncelik veren magazin haberciliği, sadece
dedikodu ve spekülasyon üzerine üretim yapmayı değil; onların özel hayatlarını da mercek
altına alan bir habercilik anlayışını yaygınlaştırmaktadır. Hâlbuki açıkça kamu yararı olmadıkça
bir kişinin özel yaşamının gizliliği ilkesi ihlal edilemez. Günümüzde ise magazin basınında yer
alan haberlere baktığımızda özel yaşamın sınırlarının bir hayli zorlandığını görmekteyiz.
Birçok magazin programının televizyon kanallarında yer alması ve her programın
yüksek reyting oranlarını yakalaması Türk halkının ünlülerin özel yaşamlarına, dedikodulara
ve sansasyona olan düşkünlüğünü göstermektedir.
Birbiri ardına açılan ve yayın hayatına başlayan özel kanallar, televizyon yayıncılığı
alanına birçok yenilik getirmişlerdir. Örneğin reyting kavramı da özel kanalların yayına
başlamasıyla yaşamımıza girmiştir ve bu kavram giderek özellikle özel kanalları farklı
arayışlara yöneltmiştir. Birbiri ile rekabet eden özel kanallar izleyici sayısını arttırmak için daha
çok eğlence içerikli programlar üretmeye başlamıştır. Özel televizyon kanalları reyting ve
reklam kaygısıyla daha çok iş yapan ve en fazla talep gören programlara yönelmektedirler. Yani
program seçiminde bir bakıma popülerlik önem kazanmaktadır. İzleyicileri bilgilendirmek ve
eğitmek önemini giderek yitirmiştir.
Bir dönem yayınlanan televole tarzı programların çok iyi reyting getirmeleri, her gün
birinci olmak isteyen TV yöneticilerinin dikkatini çekmiştir. Reha Muhtar’ın magazin ağırlıklı
haberleriyle başlayan süreçte TV kanalları magazine ayrı bir önem vermiş, hatta birçoğunda
özel magazin servisleri oluşturulmuştur. Yine gazetelerde de magazin haberlerine geniş yer
ayrılmakta ve bir süredir hafta sonları magazin ekleri okuyucuya sunulmaktadır. İçeriği
boşaltılmış, bol tekrarlara yer veren ve toplumun ilgisini çeken malzeme ön plana çıkartılarak
oluşturulan haberler, hedef kitleye aktarılmaktadır. Haberlerin magazinleşmesiyle topluma
yapay bir dünya sunulmakta, yaşanılan dünyanın fırsatlarla dolu olduğu ve ‘siz de bu dünyada
yer alabilirsiniz’ söylemi vurgulanmaktadır.
Gazetelerde okurlara, televizyonlarda izleyicilere ‘magazin haberi’ diye sunulan
nesnelerin gerçek magazinle hiçbir ilgisi yoktur. Sinema, tiyatro, sahne dünyasında sanatçıların,
mankenlerin, sporcuların çok özel yaşamalarını gözler önüne sermek, sevgililerinden söz
etmek, aralarındaki dedikoduları aktarmak magazin haberciliği olmaktan çok uzaktır. Magazin
haberciliği, olayların ve kişilerin kimse tarafından pek bilinmeyen yönlerini aktarmaktır. Bir
muhabirinin, olayın ve olay içindeki kişilerin herkesin pek göremeyeceği yönünü görerek, bir
siyasal olaydan ya da adliyedeki bir duruşmadan dört dörtlük bir magazin haberi çıkarabilmesi
mümkündür.
Örneğin Cumhurbaşkanı’nın Çankaya Köşkü’ndeki günlük yaşamını bilinmeyen
yönleriyle yazmak, bir bakanın edebiyat alanındaki çalışmalarını ya da sportif etkinliklerini
kamuoyuna yansıtmak, ünlü bir sporcunun ilgi duyduğu bir sanat dalındaki çalışmalarını veya
ünlü bir film yıldızının sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde herhangi bir basın kuruluşunun
yürüttüğü kampanyada aktif olarak rol aldığını okuyucuya aktarmak magazin gazeteciliğidir.
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Dünyada olduğu gibi ülkemizde de magazinel haberler ve bunların yer aldığı yayınlar
olmalıdır. Çünkü magazin yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak düzeyli, tarafsız, yapıcı,
etik anlayışına uygun bir yayın politikası izlenmelidir. Gelecekte iletişim fakültelerinden mezun
olup, bu alanda çalışacak genç gazeteci adaylarına karşı öğretim üyelerine düşen sorumluluk
da, bu bakış açısının onlara kazandırılmasıdır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- 1) Hürriyet Gazetesi hangi yıl yayın hayatına girmiştir?
a)1948

b)1988

c)1998 d)2000

e)2008

2- Basında magazin haberciliği hangisine paralel olarak gelişmiştir?
a)spor

b)polis-adliye

c)sağlık

d)siyaset

e)ekonomi

3- Magazin basını ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)Magazin

basını

toplumların

üst

yapısında

oluşmuş

değerleri

irdeleyebilmektedir.
b)Magazin yaşam tarzıdır.
c) Türk basınındaki magazinleşme olgusuna tarihsel süreçte bakılacak
olursa, magazin basınının ilk olarak gazete eki ile kendini göstermiş olduğunu
görürüz.
d) Magazinde ünlü kişilerin takip edilmesinin nedeni, o insanların yaşam
tarzlarını, statülerini diğer insanlara gösterebilmektedir.
e) Türk basınındaki magazinleşme olgusuna tarihsel süreçte bakılacak
olursa, magazin basınının ilk olarak dergi türü içinde kendini göstermiş olduğunu
görürüz.
4- Türkiye’de popüler kültür olgusu hangi yıllardan itibaren hız kazanmıştır?
a)1980’ler b)1990’lar

c)2000’ler

d)2010’lar

e)1970’ler

5- Magazin kavramı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Magazin kavramı kökenbilimsel anlamıyla, Arapça’daki hazine sözcüğü ile aynı
kökten türemiştir.
b) İnsanlara iyi vakit geçirtmeyi amaçlar.
c) Magazin kavramı aslında bilgilendirirken eğlendirmeyi amaçlar.
d) İnsanları gündelik yaşamın sorunlarından bir süreliğine de olsa uzaklaştırır.
e) Magazin basını toplumdaki sıradan insanların yaşamını ele alır.
6- İlk magazin dergisi 1873 yılında yayınlanan Cüzdan’dır.
a) Doğru
b) Yanlış

7- Bulvar gazeteciliğinin ilk örneklerini 2000’li yıllardan itibaren görmekteyiz.
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a) Doğru
b) Yanlış
8- Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı Magic Box-Star’dır.
a) Doğru
b) Yanlış
9- Basınımızda magazin haberciliği spora paralel olarak gelişmeye başlamıştır ve
‘televole’ çığırını açmıştır.
a) Doğru
b)Yanlış
10- Gazetecilik tarihine sarı gazetecilik ile birlikte sansasyonel gazetecilik anlayışı
yerleşmiştir.
a) Doğru
b)Yanlış

Cevaplar
1)a
2)a
3)c
4)a
5)e
6)a
7)b
8)a
9)a
10)a
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9. POLİS-ADLİYE GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Polis-Adliye Muhabiri Kimdir ve Nasıl Çalışır?
9.2.Polis, Savcı Kimdir?
9.3.Polis Muhabirleri
9.4.Adliye Muhabirleri
9.5.Polis-Adliye Muhabirliği’nin Etik Anlayışı ve Görev Tanımı
9.6.Polis-Adliye Muhabirliği’nin Soruşturma, Hukuki Sürece Etki, Suç ve Suçlularla
İlişkisi
9.7.Polis-Adliye Haberlerinde Çocuk Aktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Polis-adliye haberlerinin medyada çok fazlaca yer almasının en önemli nedeni nedir?
2- Polis muhabirinin çalışma alanları nelerdir?
3- Polis-adliye muhabirinin haber kaynakları nelerdir?
4- Emniyet teşkilatındaki meslek dereceleri nelerdir?
5- Gizli duruşma ne şekilde olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Polis adliye haberciliği, polis muhabiri, adliye muhabiri
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Giriş
Bir muhabirin uzmanlık alanı olarak kabul edilen polis-adliye muhabirliği, istihbarat
servisinin bir alt dalıdır. Bu bağlamda polis ve adliye muhabiri kavramları ayrı ayrı ele alınarak
polis-adliye muhabirinin ne şekilde çalıştığı anlatılmaktadır. Ayrıca polis-adliye haberlerindeki
çocuk aktörlere yer verilmektedir.
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Bir muhabirin uzmanlık alanı olarak kabul edilen polis-adliye muhabirliği, istihbarat
servisinin bir alt dalıdır. Bir gazetenin istihbarat servisi, haber merkezinin en büyük servisidir.
Gün içinde şehirde meydana gelen tüm olaylar istihbarat servisinin alanına girer. İstihbarat
servisi bir anlamda gazetenin belkemiğidir. Servisin, polis-adliye, havaalanı, belediye, hastane
gibi alt uzmanlık alanları vardır. Uzmanlık alanları, haber kaynaklarına kolay ulaşılabilmenin
yanı sıra belli bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olma şanslarını da artırır. Bir haber
merkezinde polis-adliye haberleri ağırlıktadır.
Yapılan çalışmalar sonucu, televizyon haberlerinin %30’unu polis-adliye haberlerinin,
%10’unu doğal felaket haberlerinin, %15’ini siyasi haberlerin, %7’sini sağlık haberleri vd.
oluşturduğu ortaya çıkmıştır.
Polis-adliye haberlerinin medyada çok fazla yer almasının en önemli nedeni;
okur/izleyici kitlesinin fazla olmasıdır. Bunun nedeni de, insanlar bu tarz haberleri kendi
başlarına gelmesinden korktukları ve haberleri izleyerek ya da okuyarak gerçekleşen olaya göre
tedbirler almalarıdır.

Polis-Adliye Muhabiri Kimdir ve Nasıl Çalışır?
İstihbarat servisinin başındaki istihbarat şefi, genellikle deneyimli polis-adliye
muhabiridir. Polis muhabirliği ve adliye muhabirliği birbiriyle ilintili farklı uzmanlık
alanlarıdır. Genellikle birlikte anılır.
Bir polis muhabirinin çalışma alanı emniyet müdürlükleri, polis karakolları ve olay yeri
iken; adliye muhabirinin çalışma alanı adliyelerdir.
Gazeteciliği tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi polis-adliye muhabirinin haberini
yazarken, kendine sorması gereken soru: Bu olayın bilinmesinin ya da bu kadar ayrıntılı
aktarılmasının topluma faydası var mı?
Gazetelerin 3. sayfalarında yer alan ve 3. sayfa haberleri olarak adlandırılan cinayet,
ölüm, kaza, intihar, adam kaçırma, gasp, soygun, hırsızlık, kapkaç, vs. gibi olumsuz haberler,
polis-adliye muhabirlerinin uzmanlık alanlarına girmektedir. Bu açıdan, bu haberlerin veriliş
tarzı, kullanılan fotoğraflar, aktarılan ayrıntılar; toplum için örnek teşkil etmemesi, teşvik
etmemesi açısından çok önemlidir. Polis-adliye muhabirlerinin bu konuya hassasiyet
göstermesi gerekmektedir.
Genellikle gazetelerin 3.sayfalarında verilen cinayet konulu istihbarat haberlerinde,
üzerinde önemle durulması gereken konu, cinayet sonucu hayatını kaybeden kişi veya kişilerin
olay yerindeki görüntülerinin yayınlanıp yayınlanmaması veya hangi biçimde yayınlanacağının
belirlenmesidir. Bu anlamda sorulacak ilk soru ‘bu görüntünün yayınlanması hangi kamu
yararını sağlayacaktır?’ Dolayısıyla olaya adı karışan kişilerin kişilik haklarına da saygılı bir
biçimde meslek etiği ve hukuksal metinler çerçevesinde yayın yapmak mümkün olabilecektir.
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Cinayet kurbanlarının ya da zanlısının olaydan önceki görüntülerine ulaşılabilir.
Cinayetin işlendiği olay yeri ve cesetler yayın koşullarına uygun bir biçimde görüntülenebilir.
Zanlının gözlem altındaki ya da mahkeme salonundaki görüntüsüne yer verilebilir. Bunun
dışında kamu yararı içermeyen, toplumda korku, acı ve şiddet duyguları uyandıracak, duygu
sömürüsüne varan, daha sonra bir başka cinayete örnek olma niteliği taşıyabilecek, kişilik
haklarını ve manevi şahsiyetlerini rencide edici nitelikte ve 18 yaşından küçüklerin
görüntülerine yer verilmemesi habercinin sorumluluk anlayışının bir gereği olarak
görülmektedir.
Örneğin, 2000’li yılların başında bir örgütün işlediği cinayetler su yüzüne çıkmıştı. Ve
ana akım medyadan bir gazete, orta sayfadan şekillerle örgütün öldürme şekli olarak bilinen
işkence biçiminin uygulanışını aşama aşama göstermişti. Bunun, topluma faydası nedir? Buna
ancak birisini öldürmek isteyen kişi ihtiyaç duyabilir. VE hatta denemek konusunda insanları
heveslendirebilir.
Bu tarz haberlere yer vermemek adına BBC’nin yayın ilkelerinde “Suçla ilgili ayrıntılar
kopya edilebilecek kadar açık gösterilmemelidir” şeklinde bir madde yer almaktadır.
Trafik kazası haberlerine gelince, öncelikle bilmemiz gereken; haber dilinde trafik
kazaları olmaz, oluşmaz, gerçekleşmez. “Meydana gelir”. Bir trafik kazası duyulduğunda
öncelikle söz konusu kazada kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı merak edilir. Ve bunların
içinde çocuk ya da bebek var mı araştırılır. Bilindiği gibi çocukların mağduriyeti her zaman
insanları daha fazla etkiler. Bu yüzden kaza haberlerinde flaşta ölü sayısının belirtilmesinde
çocuk ayrıca vurgulanır. ‘2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti’ gibi. Araçlardaki hasar daha sonra
ilgilenilen bir konudur. Haberin girişinde önemli bilgilere yer verilir. Gövdesinde ise ayrıntılar
verilmeye başlanır. Trafik kazası haberinin yazımında, “…meydana gelen trafik kazasında 2’si
çocuk 5 kişi de yaralandı” cümlesinde olduğu gibi, dahi anlamına gelen -de eki
kullanılmamalıdır.
Kesinlik kazanmadıkça olayın meydana geliş şekli konusunda ‘aniden’, ‘hatalı
sollama’, ‘aşırı hız ve dikkatsizlik’, ‘sürücünün alkollü ya da uyuyor olması’ gibi
nitelemelerden kaçınılmalıdır. Kaza nedenleri; kazaya karışan kişi, bir yaralı ya da yetkilinin
ifade etmesi durumunda, ‘belirtildi, bildirildi, öğrenildi’ sözcükleri kullanılarak aktarılmalıdır.

Polis, Savcı Kimdir?
İstihbarat servisinin uzmanlık alanlarından olan polis-adliye muhabirliğinin detaylarına
bakacak olursak… İstanbul’da adliye muhabirlerinin toplu olarak görev yaptıkları yer Adliye
Sarayı’dır. Polis adliye muhabirlerinin, polisin, savcı ve mahkemelerin yetkilerini bilmeleri
gerekir. Polis, toplum düzeninin korunmasında savcı adına hareket eden ve savcıyla birlikte
çalışan bir güvenlik birimidir. Savcı, çeşitli olaylarda gerekirse soruşturmayı kendisi yapabilir.
Sanıkların yakalanması ve sorgulanması işi, yine savcı adına güvenlik birimleri tarafından
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yapılır. Savcı ise olaya karışan kişi ya da kişiler hakkında dava açılıp açılmayacağına karar
verir.
Dava açılmasına karar vermesi halinde ise sanıkları düzenlenen dosya ile birlikte
mahkemeye sevk eder. Savcı, mahkemeye sevk ederken sanığın tutuklanması isteminde de
bulunabilir. Ancak, savcının tek başına tutuklama yetkisi bulunmamaktadır. Özgürlüğü
bağlayıcı bir karar olan tutuklama eyleminin kararı sadece mahkemelerce verilebilir. Sanık ya
da sanıkların savcı tarafından tutuklandığı ifadesi, çoğu kez haberlerde yer almaktadır. Bu
hukuken yanlış bir anlatımdır.
Adliye muhabirliğinde, savcının hakkında iddianame düzenlediği kişiler (ünlü bir
kişi/kamu görevlisi/sade vatandaş…) ilgili haber yapıldığında, o kişilerin beraat etmesi
durumunda da haber yapılması en temel ilkelerden biridir.
Polis-Adliye haberlerinin yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar:
Bütün mahkeme haberlerinde 18 yaşından küçük olanların isimleri yalnızca baş
harfleriyle belirtilmeli, fotoğraf kullanılması durumunda yüzlerinin tanınmamasına dikkat
edilmelidir.
Yine mahkeme haberlerinde ‘Karısını öldüren Ahmet Şahin, dünkü
duruşmada…’ türünden ifadelere yer verilmemelidir. Çünkü Ahmet Şahin’in karısını öldürüp
öldürmediği, ancak mahkemenin vereceği karardan sonra ortaya çıkacaktır. Bu gibi
durumlarda, ‘Karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan …’ demek gerekir.
‘Tutuklanarak cezaevine gönderildi’ ifadesi yanlıştır. Ya ‘tutuklandı’ ya da
‘cezaevine gönderildi’ ifadesi tercih edilmelidir.
‘Tutuklu’ ya da ‘hükümlü’ kavramları aynı şeyi ifade etmez. Bu nedenle doğru
kullanıma özen gösterilmelidir. ‘Tutuklu’ hüküm giymemiş sanıkların genel tanımıdır.
‘Hükümlü’ kavramı ise, suçu sabit görülüp cezaya çarptırılmış kişiler için kullanılır.
ele geçirilir.

‘Ölü ele geçirildi’ sözü hem mantığa hem de Türkçe’ye aykırıdır. Mal ya da silah

Sıkça yapılan hatalardan birisi de, ‘gözaltına’ alınan bir kişinin ‘gözlem altına’
alındığını yazmaktır. Gözlem altına alınmak eski deyimiyle, müşahede altına alınmaktır.
Dolayısıyla Adli Tıp ile ilgili bir meseledir. Polis ise ‘gözlem altına’ değil, ‘gözaltına’ alır.
‘Çılgın katil 3 kişiyi kurşuna dizip intihar etti’ türünden ifadeler de yanlıştır.
‘Kurşuna dizmek’ askeri bir cezadır. Ayrıca ‘katil’in ‘çılgın’ olduğu nereden bilinmektedir?
Gereksiz sıfat kullanımı, haberin kalitesini ve inandırıcılığını azaltır.
‘Ali Korkmaz 3 kişiyi öldürüp intihar etti’ demek en doğrusudur. ‘İntihar’
kelimesi de sadece ölümle sonuçlanan durumlarda kullanılmalıdır. Örneğin, apartmanın 3.
katından atlayıp da sağ kalan insanın yaptığı ‘intihar’ değil, ‘intihar teşebbüsü’dür.
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‘Cadde ortasında infaz’ gibi ifadeler de yanlıştır. ‘İnfaz’, ‘uygulama, yerine
getirme’ demektir. Dolayısıyla ‘öldürme’ anlamına gelmez. Örneğin, idam cezası ‘infaz’ edilir.
Cadde ortasında ise cinayet işlenir.
-

‘Korsan gösteri’ yerine, ‘izinsiz’ ya da ‘yasa dışı gösteri’ denilmelidir.

‘Boğaz Köprüsü’nden atlayarak intihar eden Hamit Şentürk’ün cesedi boğulmuş
olarak bulundu’ gibi tuhaflıklar, hem muhabirin, hem de gazetenin itibarını sarsar. Çünkü ‘ceset
boğulmaz’. Aynı şekilde ‘6 Eylül tarihinden beri kayıp olan Güroymak’ın cesedi dün akşam
17.30’da ölü olarak bulundu’ da denilemez. Ceset zaten ölüdür ve 17.30 demek yeterlidir.
Akşam demeye gerek yoktur.
‘Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi’ cümlesi de yanlıştır. Burada duruşmanın
ertelendiği tarih mutlaka belirtilmelidir.
‘Namus cinayeti´ gibi ifadelerden de mutlaka kaçınmak gerekmektedir. Çünkü
bu tür ifadeler, cinayeti mazur hatta meşru gösterebilecek bir zemin hazırlamaktadır.
‘İmam nikâhlı eş’ kavramı da, bu durumu meşrulaştırma tehlikesine sahiptir.
Resmi nikâh olmadan imam nikâhı kıyılması yasalara göre zaten suçtur. Gazeteci olarak
görevimiz, yasaların suç saydığı eylemleri meşru hale getirmek değildir.
Çok sık rastlanan yanlışlardan birisi de, ‘zorla tecavüz ettiler’ cümlesinde
mevcuttur. Çünkü tecavüz kavramı zaten zorla yapılan bir eylemi göstermektedir.
‘Alıcı kılığı, müşteri kılığı’, ‘alıcı kılığına giren polis’ ya da ‘müşteri kılığına
giren jandarma’ gibi tanımlamalar; belirli bir ‘alıcı kılığı’ ya da ‘müşteri kılığı’ söz konusu
olamayacağından yanlıştır. Bunun yerine ‘alıcı gibi davranan…’ diye yazmak daha doğrudur.

Polis Muhabirleri
Gazete organizasyonu, görevi olan haber üretimini gerçekleştirmek için bir yapılanma
içindedir. Her kurumunda kendi içinde bir organizasyonu vardır. Polis örgütü de asayişi ve
güvenliği sağlamakla görevli ülke çapında bir organizasyondur. Polis muhabirleri de bu
organizasyonun içinde, ‘haber alma’ özgürlüğü çerçevesinde, bağlı oldukları medya
organizasyonu adına çalışırlar, Polis Bülteni’nden yararlanırlar. Günlük olarak şehirdeki
gelişmelerin bildirildiği Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şube
Müdürlüğü tarafından yayınlanan bültene Emniyet Bülteni adı verilir.
Önceleri Valilik Basın Müdürlüklerinden dağıtılmakta iken, günümüzde Emniyet
Müdürlüklerinin basın bürolarından ya da internet sitelerinden alınabilmektedir. Ayrıca
Emniyet Müdürlükleri basın açıklamaları da internet sitelerinde yer almaktadır. Polis muhabiri,
bir gün içinde şehirde meydana gelen ve karakollara aksetmiş olan olaylar listesinin olduğu,
gündemden bazı olayları istihbarat şefine telefonda okuyarak, izlenip izlenmeyeceğini sorarlar.
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Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis şefleri ile sürekli irtibatta kalırlar, böylece şehirde
meydana gelen önemli polisiye olayları yerinde izleme şansına sahip olurlar. Polis muhabirinin
ilk haber kaynağı ‘Polis Telsizi’dir ve muhabir kolluk kuvvetlerinin kendi aralarında yaptıkları
tüm konuşmaları dinler.
Polis muhabiri, zaman içerisinde polislerle ilişkiler kurar ve haber kaynaklarından
gereken bilgileri hızla alır. Özellikle semt karakollarıyla güçlü bağlantıları olan muhabir,
gözaltına alınan kişilerin durumlarına hızla vakıf olur ve haberini oluşturur. Ayrıca muhabir,
zaman zaman polis tarafından yapılan operasyonlara da katılarak izlenimlerini sıcağı sıcağına
aktarır.
Sıklıkla, merkezi bölgelerdeki karakolları ve itfaiye müdürlüğünü telefonla arayıp,
önemli olay olup olmadığını sorarlar. Emniyet birimlerinin kendi aralarındaki telsiz
konuşmalarını takip etmek için sadece dinlemek amacıyla telsiz kullanırlar.
Polis muhabirleri uzun süre bu görevi yaptıklarında, etkide kalıp, bazen bir emniyet
görevlisi gibi davranışlar sergileyebilmektedirler. Hatta olaylara müdahale etmeye kalkışanlar
bile olabiliyor. Bu nedenle muhabirlerin haber takibinde olduğu gibi, haberi yazarken de hiçbir
zaman gazeteci olduğunu unutmaması gerekir ve her zaman, her yerde objektif olup, tarafsız
davranmalıdır. Eğer duygusal ya da taraflı davranmaya kalkarsa, o zaman topluma gerçek
bilgiyi ulaştıramaz, okuyucuyu, izleyiciyi yanıltabilir. Bir gazeteci ne kadar fazla gerçek bilgiye
ulaşırsa o kadar başarılı haber yapar.
Emniyet bültenlerinde genellikle olayları tanımlayıcı bilgiler bulunur. Hangi karakol ya
da polis merkezi tarafından olayın bildirildiği, suçun türü, yeri, tarihi, şüpheli ve olayın özeti
bu bültende yer alır. Emniyet bülteninde bütün olaylar aynı standart biçimde yazıldığından
hangi olayın ne kadar önemli olduğu ya da olayın hangi yönünün daha önemli olduğu muhabir
tarafından değerlendirilir.
Polis muhabirliği, polislik değildir. Habercinin emniyet birimleriyle yakın, hatta iç içe
yürütülen bölümüdür. Emniyet birimleri nasıl olay ve suçlu arşivi yapıyorsa, polis muhabiri de
yapar. Çünkü özellikle hırsızlık, kapkaç ve fuhuş gibi olayları gerçekleştirenlerin sabıkası
kabarık olur ve defalarca gazetelere haber olabilirler. Bu nedenle, eski görüntüler ve fotoğraflar
tekrar gerekebilir. Ayrıca, suçlu kişiler görüntü ve fotoğraflarının kamuoyuna gösterilmesinden
rahatsızlık duyduklarından, bunu yapan gazeteciden intikam almaya çalışabilirler. Muhabir,
tüm bunları göz önünde bulundurarak çalışmalarını gerçekleştirmelidir.
Polis muhabirlerinin haber toplamada yararlandıkları haber kaynakları şöyle sıralanır.
Emniyet Müdürlüğü ve bağlı şubeler, mahalle karakolları, İtfaiye Müdürlüğü, gazeteye gelen
telefon ihbarları. Haberini yazarken, emniyet teşkilatı içinde mesleki hiyerarşiyi bilmek
zorundadır. Sırasıyla emniyet teşkilatındaki meslek dereceleri şöyledir:
-Polis memuru -Sivil memur -Komiser muavini
-Komiser -Baş komiser -İlçe Emniyet Müdürü -İl Emniyet Müdürü
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Adliye Muhabirleri
Polisten, yargıya sevk edilmiş davaları izlerler. İyi bir hukuk bilgisine sahip olmaları
gerekir. Bir davanın seyrini çok iyi izleyecek, hukuk prosedür bilgisinin yanı sıra, dava
dosyalarını çözümleyebilecek ölçüde hukuk diline hakim olmalıdır. Adliye muhabirleri, görev
yaptıkları adliyelerdeki ilginç ve önemli davaları izleyerek, haber haline getirirler. Bu nedenle
adliyelerin duruşma listelerini düzenli olarak incelerler. İstanbul’da adliye muhabirlerinin toplu
olarak görev yaptıkları yer İstanbul Adliye Sarayı’dır. İlçelerindeki adliyelerde çok önemli
davalar olduğunda da davaları orada izlerler.
Mahkeme kararıyla sabit olmadıkça, herkes suçsuzdur. Bu nedenle, kim olursa olsun
herhangi bir kimseyi suçlayıcı ifade kullanılamaz. Polis açıklamaları üzerine kurulan
haberlerde, ‘sanık, katil, cani’ gibi tanımlamalara yer verilmemelidir. Mahkemede
yargılanmaya başlanana kadar insanlar ‘sanık’ değil yalnızca ‘zanlı’dır. Çünkü söz konusu kişi,
belki savcılıkta, belki de sorgu yargıçlığında ifade verdikten sonra, yargılanmasına gerek
duyulmadan serbest bırakılacaktır. Bu nedenle, bu tür haberlerde çok dikkatli olmak şarttır.
Adliye muhabirinin haber kaynakları; avukatlar, mahkeme kalemleri, mahkeme
memurları, dava dosyaları, arzu haller (dava dilekçeleri), savcılar, hakimler, kolluk görevlileri
(polis, jandarma vb), davalı-davacıların kendileri ya /ya da avukatları, yakınları, tanıklar, takip
edilen konuyla ilgili olan resmi kuruluşlar.
Gizli duruşma: Adliyede, sadece izinli ya da görevli kişilerin katılabildiği, kamuya
kapalı duruşma.
Şüpheli/zanlı: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişi.
Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç
şüphesi altında olan kişi.
Müdafii: Zanlı ya da sanığın savunmasını yapan avukatı.
Soruşturma: Suç şüphelisinin öğrenilmesinden, iddianamenin hazırlanmasına kadar
geçen evre.
Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen
evre.
Beraat: Aklanma.
Tutukluluk: Sanığın gözlem altında tutulması.
Mahkum/Hükümlü: Mahkeme tarafından suçu sabit görülüp, cezaya çarptırılan kişi.
Maktul: Öldürülmüş kişi.
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Fail: Haksız eylemi gerçekleştirmiş kişi.

Suçlu olduğu belirtilen bir kişi, tutuklanana kadar yalnızca soyadı, adı ya da her ikisi
kapalı olarak ve baş harfleriyle verilmeli; haberde yakınları ve ailesinin de adı geçmişse olayla
ilgisi bulunmasa bile söz konusu kişinin soyadının açık yazılmamasına dikkat edilmelidir. 18
yaşından küçüklerin adları yalnızca gözaltına almada değil, tutuklama dâhil kesinlikle saklı
kalmalı ve kapalı olarak verilmelidir.
Adliye muhabirliğinde savcının hakkında iddianame düzenlediği kişiler (ünlü bir
kişi/kamu görevlisi/sade vatandaş...) ilgili haber yapıldığında, o kişilerin beraat etmesi
durumunda da haber yapılması en temel ilkelerden biridir.
Suçlara ve suç mağdurlarına ilişkin yapılan haberlerde kullanılan arşiv malzemesi çok
önemlidir. Genel bir temayı resimlemek için aynı olayı devamlı kullanmaktan kaçınmak
gerekir. Örneğin, alkol muayenesinden geçirilen aynı sürücüyü defalarca ekrana getirmek
haksızlıktır. Açıkça belli bir suçu gösteren arşiv malzemesi başka bir suçu resimlemek için
kullanılmamalıdır. Belli bir suç türünü resimlemek için mahkûmların arşiv görüntülerini
kullanırken dikkatli olunmalıdır. Bireylerin o suçlu ilgisi yoksa yüzleri açıkça
gösterilmemelidir.
Polis-adliye muhabirleri, zanlıların fotoğraflarını çekebilmek ve bilgi alabilmek için
polis araçlarından önce olay yeri ya da adliye saraylarına gitmek zorundadır. Çünkü eskiden
karakollarda fotoğraf çekimine izin verirken, son dönemlerde muhabirlerin karakollarda
fotoğraf çekmesi polis tarafından çeşitli gerekçelerle engellenmektedir. Ayrıca, polis-adliye
muhabirliği, diğer muhabirlerle kolektif bir çalışmayı gerektirir. Çünkü bir olay farklı yerlere
sıçrayabilir ve birçok haber ayağı oluşabilir. Muhabir, polisin yapacağı operasyonlarla ilgili
önceden haber yapıp bilgi vermemeli. Bu şekilde, polis operasyonlarının deşifre olma ihtimali
söz konusudur. Polis-adliye muhabirleri yaptıkları haberlerle zaman zaman suçluların hedefi
haline gelebileceklerinden, yayınlanan haberlerine imza atmayabilirler.
Polis-adliye muhabirleri, bir sokak haberciliği olduğundan ekstra bir deneyim ve
mesleki uzmanlığı gerektirir. Bu bağlamda, operasyonlarda ya da olay yerlerinde duygusallık
ve heyecana kapılmamalı, gereksiz yere risk alınmamalıdır. Muhabir, suçluların silahlı
olabileceği gerçeğini unutmadan, hayatını tehlikeye atmadan görevini ifa etmeli. Her koşul
altında bir gazeteci olduğunu unutmaması gereken muhabir, nesnel ve tarafsız bir tutum
sergilemelidir.

Polis-Adliye Muhabirliği’nin Etik Anlayışı ve Görev Tanımı
Diğer meslek gruplarında olduğu gibi gazetecilerin de uyması gereken etik değerler
vardır.
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Bir gazetecinin sahip olması gereken etik sorumluluk en genel anlamıyla, birey olarak
toplum içinde ve başkalarıyla/ötekilerle birlikte yaşıyor olmamızdan kaynaklanan bir durum. O
halde genel olarak ‘etik olarak doğru ve sorumlu gazeteci’ ne demektir? Bizden dinsel, etnik,
kültürel, cinsel tercih vb. açılardan farklı olanın (ötekinin) farklılığına ve farklılıklarla var olma
hakkına saygılı ve sorumlu bir gazetecilik yapmak demektir.
Etik, her ne kadar çeşitli mercilerce kurallara bağlanmış olsa da, temelde gazetecinin
mesleki ve insani vicdanını temsil eder. Kuralların boşluğuna sığınmak ya da kaçmak kolaydır
ama vicdandan kaçış yoktur.
Etik açıdan doğru gazetecilik 4 temel koşula bağlanabilir:
1-

Düşünce ve ifade özgürlüğü,

2-

Habere özgürce ulaşabilme,

3-

Haberin temel değerin, doğruluğu/gerçekliğinin olduğunun unutulmaması,

4-

İnsana saygı.

Haluk Şahin etik konusunda görüşlerini şu şekilde belirtir; Basın ve ifade özgürlüğünü
savunmak mesleki etik ilkelerinin başında yer alır. Bu, ‘doğruları doğru biçimde söylemek’
yükümlülüğü olarak özetlenebilir. Gazeteci olarak yalnız ve yalnız ‘Hakikat’in peşinde
olmalısınız. En doğruyu söyleyebilmek için elinizden geleni yapmalısınız. Asla bile bile yalan
söylememelisiniz. Okuyucuyu/izleyiciyi aldatmamalısınız. Mesleğinizi kötü amaçlara alet
etmemelisiniz. Kişisel çıkar için kullanmamalısınız. Ve insan onuruna saygı göstermelisiniz.
Basın Konseyi tarafından hazırlanan basın meslek ilkeleri şu şekildedir:
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.

Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet

edilemez.
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.
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6.

Soruşturulması

gazetecilik

olanakları

içinde

bulunan

haberler,

soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
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.

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan

kaçınılır.
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.

Polis-Adliye Muhabirliği’nin Soruşturma, Hukuki Sürece Etki, Suç ve
Suçlularla İlişkisi
Polis-adliye muhabiri, suç niteliğindeki faaliyetleri soruştururken, nadir durumlarda
belli bir suçun işlenişini kaydetmeyi isteyebilir. Bu durum muhabirin suçluyla arasındaki
ilişkileri konusunda soru işareti yaratabilir ve ağır ceza gerektiren bir suçun işlenişine tanıklık
etmeyi gerektirebilir. Böylesi bir durumda muhabir, konuyu üst düzey editörlere danışmalıdır.
Ağır ceza gerektiren bir suçun işlenişinde bulunmak ya da bunu kaydetmek için onay, sadece
kamu yararı olduğu kesin ise onaylanabilir. Onay verilse dahi muhabir şunlardan kaçınmalıdır:
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-

Suç niteliğindeki davranışlara göz yummak, yardım etmek ve ortak olmak,

-

Kendiliğinden oluşmayacak bir davranışı teşvik ederek yaptırmak,

-

Suç faaliyetini herhangi bir şekilde yönetmek.

Yasadışı bir eylemi yapan ve yaptığını itiraf eden bir kimse, muhabirin haberi ya da
yayınından sonra cezai kavuşturmaya uğrayabilir. Polis, mahkeme kararıyla muhabirin
araştırma notlarına, günlüklerine, e-posta mesajları ve diğer belgelere, ayrıca yayınlanmamış
ham kayıtlara el koyabilir. Bu malzemenin mahkeme ya da soruşturmaya delil olarak sunulması
gerekebilir. Yasadışı eylemlerin yayınında ve gösteriminde dikkatli olmak gerekir. Suç
tekniklerine, örneğin bir arabaya nasıl düz kontak yaptırılacağına, editoryal açıdan
savunulabilecek durumlar dışında yer verilmemeli. Çok fazla ayrıntıya girmekten ve bir eylemi
daha etkili kılacak yolları anlatmaktan kaçınmak önemlidir. Uyuşturucu kullanımı ya da çalıntı
arabayla caka satmak gibi yasadışı eylemleri sorunsuz ya da çekiciymiş gibi göstermekten
kaçınılmalıdır.

Polis-Adliye Haberlerinde Çocuk Aktörler
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşın altındaki herkesi çocuk olarak
tanımlar; sözleşmede çocukların tüm insan haklarına sahip olduğu teyit edilir.
Polis-adliye muhabirinin 18 yaşın altındaki tanık, mağdur ya da zanlılara yönelik tutumu
önemlidir. Bu kimselerin adını, adresini, gittiği okulu ya da diğer eğitim merkezini, çalıştığı
yeri açıklamadan ya da kişinin fotoğrafını yayınlamadan önce dikkatle düşünmek gerekir. 18
yaşın altındaki olası sanıklara ait bu tür bilgilerin yayınlanması için de kamu yararı ya da haklı
bir editoryal neden bulunması şarttır. Olayın cezai kovuşturmaya dönüşmesi durumunda tanık
ya da zanlı olan 18 yaşın altındaki kimselerin kimliğini açık edecek bilgilerin yayınlanmasına
yönelik getirilmiş hukuki sınırlamalar vardır. Kurallar, olayın mahkemeye intikali öncesi ve
sonrasında farklıdır.
Ancak belirtilen çocuk tanımına giren 0-18 yaş grubu tanımı çok geneldir. Örneğin 4
yaşındaki bir çocukla artık neredeyse delikanlı adayı 17 yaşındaki bir çocuk farklıdır. Gazeteci
olarak yetişkinlerle röportaj yaparken karşımızdaki insanın özelliklerini nasıl bilmek
zorundaysak, çocukların da yaşlarına değin özelliklerini, röportaj yaparken hesaba katmalıyız.
17 yaşındaki bir çocuğa rahatlıkla sorabileceğimiz bir soruyu örneğin 4 yaşındaki bir çocuğa
soramayız. Ayrıca, köylü çocukla kentli çocuk röportaj öznesi olarak farklıdır. İstanbul’da
yaşayan 15 yaşındaki bir çocukla, Hakkâri’de yaşayan 15 yaşındaki bir çocuğa yaklaşım
farklıdır. Ya da kız çocuk, erkek çocuk. Kız çocukla kimi zaman kadın gazeteci, erkek çocukla
ise erkek gazetecinin muhatap olması daha verimli olabilir.
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Gazetecilik meslek örgütleri ve basın konseyleri, çocukları konu alan haberlere
hassasiyetle yaklaşmaktadırlar. Özellikle çocuk kurbanların isimlerinin gizlenmesi üzerinde
ısrarla durulmaktadır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, etik ilkelerinde;
“Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul)
olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır. Çocuğun
kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda gazeteci, bir aile büyüğünün veya
çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj yapmamalı veya görüntüsünü
almaya çalışmamalıdır” maddesi yer alır.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun çocuk haberciliğiyle ilgili rehber ilkeleri ise;
“Bariz bir şekilde kamu yararı olmadığı sürece çocukların görsel olarak ya da başka bir şekilde
kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemelidir.”
Çocukların mağdur olduğu tecavüz haberleriyle ilgili hassasiyet gösteren kuruluşlar
arasında:
Sonuç olarak; İstihbarat Servisi’nin belkemiğini oluşturan polis-adliye muhabirliği,
Herhangi bir zaman diliminde vuku bulan tüm olayları hedef kitleye en doğru ve en hızlı
aktarma sanatıdır. Bu uzmanlık alanı duygusal açıdan da otokontrolü içinde barındırır. Bir
muhabir her zaman mesleki etik ve ilkelere bağlı kalmalıdır çünkü o bir polis değildir, hâkim
değildir, savcı değildir, sadece gazetecidir.
Polis-adliye muhabirinin görevi kamuyu aydınlatmaktır. Polis gibi suçluları takip edip
onları yakalamak, savcı gibi haklarında iddianame hazırlamak, hâkim gibi onları yargılayıp
cezalandırmak ya da hapse atmak bir gazetecinin görevi değildir. Tüm bu ince mesleki ayrımlar
ve etik anlayışı, bir Polis-adliye muhabirinin ne denli önemli bir görev üstlendiğinin kanıtıdır.
Mesleki deneyim ve ekstra uzmanlık işte bu ince farkındalık açısından hayatidir.
Muhabir, polisle birlikte katıldığı bir operasyonda ya da olay yerinde, heyecanına hâkim
olmalı ve hayatını tehlikeye atabilecek riskler almaktan kaçınmalıdır. Hiçbir haber bir
muhabirin hayatından daha önemli değildir ve muhabir, mesleki gereklilikler dışında herhangi
bir ekstra risk altına girmemelidir. İşte bu noktada muhabirin polislerle kurduğu ilişkiler
devreye girer ve ekstra risk almadan da muhabir bilgiye ulaşabilir. Emniyetin üst düzey
yetkileriyle ve özellikle semt karakollarıyla geliştirdiği güçlü ilişkiler sayesinde, bir muhabir
bilgiye hızlı ve güvenli biçimde vakıf olabilir. Gazeteciliğin tüm uzmanlık alanlarında olduğu
gibi, Polis-adliye haberciliğinde de haber kaynağı-muhabir ilişkisinin önemi tartışılmazdır.
Polis-adliye muhabirinin yapacağı bir haber, birilerinin hayatında büyük etkilere neden
olabilir. Özellikle birileri için ‘suçlu’ yakıştırmasını yapabilmek için ancak bunun mahkeme
kararıyla sabit olması gerekir. İşte bu yüzden bir muhabir yaptığı haberleri belgelerle
desteklemek zorundadır. Belgeler her zaman hukuki belgelerden ibaret olmayabilir. Bir
muhabir, tam delil olmasa da gazetecilik pratiğinin kabul ettiği sesli ve görüntülü diğer kanıtları
da göz ardı etmemelidir. Unutulmamalıdır ki, bir gazeteci haberini asla şüpheli belgeler ve
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duyumlar üzerinden kurgulamamalı, somut verileri kullanmalıdır. Çünkü yanlış bir bilgi ya da
belgenin teyit edilmeden yayınlanması, birilerini haksız yere suçlayarak hayatlarının
karartılmasına sebep olabilir.
Polis-adliye muhabiri, şehirlerin arka sokaklarında yaşanan hayatların bir yansıtıcısıdır.
Şehirlerin sadece parlak ışıklar ve gösterişli yaşamlardan ibaret olmadığını, insanların
bambaşka şartlar ve olaylarla karşı karşıya olduğunu en iyi bilen Polis-adliye muhabirleridir.
Bu bağlamda, onların gazeteciliğin gözcülük görevini layıkıyla yerine getiren haberciler
oldukları unutulmamalıdır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- 1) Polis-adliye haberleri genellikle gazetelerin kaçıncı sayfa haberi olarak da bilinir?
a)Son sayfa

b)2. Sayfa

c)3. Sayfa

d)10. Sayfa

e)12. Sayfa

2- Yapılan araştırmalar sonucu televizyon haberlerinin yüzde kaçı polis-adliye
haberlerinden oluşmaktadır?
a)%1
b)%5
c)%10
d)%30
e)%50
3- İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ne ad
verilir?
a)Kovuşturma
b)Beraat
c)Tutukluluk
d)Soruşturma
e)Gizli duruşma
4- Hangisi adliye muhabirinin haber kaynakları arasında değildir?
a)Savcılar
b)Ekonomistler
c)Hakimler
d)Dava Dilekçeleri
e)Dava Dosyaları
5- Hangi yaş grubu çocuk olarak kabul edilmektedir?
a) 0-6

b)0-12

c)0-13

d)0-18

e)0-20

6- Polis-adliye muhabirliği istihbarat servisinin bir alt dalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış

7- ‘Fail’ haksız eylemi gerçekleştirilmiş kişidir.
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a) Doğru
b) Yanlış

8- Müdafi zanlı ya da sanığın savunmasını yapan avukattır.
a) Doğru
b) Yanlış
9- Mahkemede yargılanmaya başlanana kadar insanlar ‘sanık’tır.
a) Doğru
b) Yanlış
10- Adliyede, sadece izinli ya da görevli kişilerin katılabildiği, kamuya kapalı duruşma.
Gizli duruşmadır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)c
2)d
3)a
4)b
5)d
6)a
7)a
8)a
9)b
10)a
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10. SAĞLIK GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Sağlık Gazeteciliği
- Sağlık Bilinci Oluşturmada Medyanın Önemi
- Sağlık Haberlerinin Üretimi
- Sağlık Haberlerinin Dili ve Çerçevesi
- Sağlık Haberlerinin Yapısı
- Nitelikli Bir Sağlık Muhabirinin Özellikleri
- Sağlık Habercilerinin Örgütlenmeleri ve Etik Kurallar
- Yeni Medya ve Sağlık Haberleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sağlık okuryazarlığı ne demektir?
2- Sağlık haberlerinin konuları genel olarak nelerdir?
3- Sağlık bilincinin oluşmasında medyanın rolü ve önemi nedir?
4- WHO’nun açılımı nedir?
5- İyi bir sağlık muhabirinde olması gereken nitelikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Sağlık gazeteciliği, sağlık, haber
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Giriş
Her insanın bilme, öğrenme ve haber alma hakkı vardır. Bu ‘bilme ve öğrenme hakkı’
başka bir temel hak olan ‘sağlıklı yaşama hakkı’ ile birlikte değerlendirildiğinde çok daha
önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda sağlık bilincinin oluşturulmasında medyanın yeri ve
önemi aktarılmaktadır. Sağlık haberlerinin yapısı ve nitelikli bir sağlık muhabirinin özellikleri
sıralanmaktadır. Ayrıca yeni medya ve sağlık konusuna da değinilmektedir.
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İletişimin bir alt dalı olan sağlık iletişimi hasta-hekim ilişkileri, sağlık kuruluşlarının
hedef kitlelerini kendilerine çekmek amacıyla yaptığı uygulamalar, sağlıkla ilgili kurumların
halkı bilgilendirme çabaları gibi düzeylerde gerçekleşebilir. Ayrıca sağlık alanında hizmet
veren kurumların toplum ve bireyin beklenti ve taleplerini karşılamaları açısından da sağlık
iletişimi önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde sağlık iletişimi, bireylerin
sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli olan bilgiye sahip olmaları ve sağlık alanının diğer
paydaşları (sağlık kurumları ve personeli) ile birlikte kaliteli bir yaşam için sorumluluk alma
ve karar süreçlerine katılmaları açısından önem taşımaktadır.
Sorumluluk ve karar süreçlerine katılma gerekliliği, başka bir kavram olan sağlık
okuryazarlılığını gündeme getirmektedir. Sağlık okuryazarlığı ise, “bireylerin kendilerine
uygun sağlık kararları alabilmesi için temel sağlık enformasyon ve hizmetlerinin edinme,
işleme ve anlama kapasitesinin derecesiyle ilgilidir.” Bireylerin sağlık okuryazarlığı üzerinde,
aldıkları eğitim ve toplumdan gelen sosyo-kültürel yapılar kadar medyanın ciddi bir etkisi de
bulunmaktadır.
Yapılan araştırmalar insanların sağlıkla ilgili bilgi ve gelişmeleri daha çok medyadan
öğrendiğini ortaya koymaktadır. Dünyada ve ülkemizde hemen her televizyon kanalının sağlık
programları ve gazetelerin de sağlık köşesi yer almaktadır.
Sağlık haberlerinin sadece sağlıkla ilgili sorunları olanları, yakınlarını ve sağlık
personelini değil, herkesi ilgilendiren boyutları vardır. Toplumdaki hemen herkes herhangi bir
hastalık durumunun kendi başına gelebileceğini düşünür; ondan nasıl korunabileceğini
öğrenmek ya da en az zararla atlatmak için duruma hazırlıklı olmak ister.
Sağlık haberlerinin konuları; sağlıkla ilgili politika üretenlerin görüşleri ve eylemleri,
bu görüş ve eylemlerin eleştirileri, meslek örgüt ve kuruluşların faaliyet ve açıklamaları, sağlık
uygulamalarına yönelik protesto ve eylemler, toplum sağlığına yönelik uygulamalar, sağlık
kurumlarının uygulamaları ve orada yaşananlar, sağlık alanındaki yolsuzluk ve skandallar,
gündemdeki olaylar (hastalıklar, salgınlar, toplu zehirlenme vakaları, beslenme, zayıflama,
güzellik ve egzersiz önerileri, doğum, ölüm ve kaza haberleri vb. ), sağlık uzmanlarıyla yapılan
söyleşi ve görüşmeler, hastalıklara ilişkin tedavi yöntemleri, doktorların herhangi bir hastalık
ya da sağlığa ilişkin görüşleri, yurt içi ve yurt dışındaki sağlıkla ilgili bilimsel gelişmeler, ilaç
firmalarının çalışmaları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkiler ve hasta
hakları gibi.

Sağlık Bilinci Oluşturmada Medyanın Önemi
Her insanın bilme, öğrenme ve haber alma hakkı vardır. Bu ‘bilme ve öğrenme hakkı’
başka bir temel hak olan ‘sağlıklı yaşama hakkı’ ile birlikte değerlendirildiğinde çok daha
önemli hale gelmektedir.
Medya birçok konuda olduğu gibi sağlık konularında da gündem oluşturma, yön çizme,
pazarlama alanlarında da etkileme gücüne sahiptir. Medyanın yeniliklerin yayılmasında ve
215

duyurulmasında en etkili yolların başında gelmesi çoğu kere kitlesel bir eğitim aracı olarak
kullanılmasına da neden olmaktadır. Başta modernleşme ve eğitim olmak üzere UNESCO,
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok gelişmekte olan ülkede sağlık, çevre sağlığı,
beslenme ve okuma-yazma gibi konularda radyo ve televizyon aracılığıyla eğitim programları
gerçekleştirilmiştir.
Sağlık hizmet standartlarını yükseltme ve sağlık hizmetlerinden faydalanma konusunda
oluşan eşitsizlikleri en aza indirgemek için ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) ise, bu konuda bireyler ve devletlerarasında tam bir işbirliğini
önermektedir. Buna bağlı olarak çok uluslu konferanslar düzenlenmekte, hedefler ortaya
konulmakta ve bu konuda birçok bildirge yayınlanmaktadır.
Medya, sağlıklı ilgili kavramların halkın zihninde yanlış ya da doğru bir biçimde
yerleştirilmesi konusunda önemli bir işleve sahiptir. Kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşen sağlık
iletişimi; bireylerin doğru sağlık davranışına yönelmesinden, tedavi süreçlerinde karar almaya,
yanlış bilinen bilgilerin değişiminden ikna olmalarına kadar geniş bir çerçeveyi içermektedir.
Günümüzde gerek Sağlık Bakanlığı gerekse sağlıkla ilgili diğer örgüt ve kuruluşlar
medyayı kullanarak halkı bilgilendirici kamu spotları yayınlamaktadırlar. Bu bağlamda medya
hemen her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının en
önemli ve en etkili aracı konumundadır.
Son dönemlerde medya arz talep ilişkisi bağlamında sağlık konularına yönelik içeriğini
her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu durum, sağlık konusunda bireylerin tutumlarını,
kanaatlerini ve tavır alışlarını şekillendirmede ‘birincil kaynak’ niteliğinde olan medyanın bilgi
verirken titiz davranması gerekliliğine dayanak oluşturmaktadır. Hastanın tüketiciye dönüştüğü
bir ortamda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinde önemli bir işlevi olan medya yaşamsal bir
önem taşımaktadır. Hastanın haklarının bilincinde olması, istismarı önleyen uygun kararlar
verebilmesi, kavram kargaşalarından kurtulması medyanın bu konudaki işlevini ne denli yerine
getirdiğiyle ilgilidir.
Sağlık konularında yayınlanan haberler medyada her geçen gün daha fazla yer
almaktadır. Ancak sağlık haberciliğinin sorunlu bir alan olduğu, medyadaki sağlık konulu
içeriklerin toplumdaki sağlık okuryazarlığını hem nitelik hem nicelik bakımından dönüştürecek
durumda olmadığı anlaşılmaktadır. 1980’lerden itibaren uygulana gelen neo-liberal politikalar
medyanın sahiplik yapısını geleneksel aileler yapısından uzaklaştırarak dış sermayeye uygun
hale getirmiştir. Böylesi bir ortamda sağlık alanında haber değeri kavramı halkı doğru
bilgilendirme ve haberdar etme ilkesinden değil, daha çok ticari kaygılar çerçevesinde, bir
tüketim malzemesi olarak şekillenmeye başlamıştır.
Medyadaki sağlık haberlerinin üretim tarzına bakıldığında; konuların haberleştirilirken
seçilen yolun temel sorunların ve nedenlerinin genel bir çerçevesini bile sunmadan, daha çok
ilgi çekecek materyallerin kullanıldığı görülmektedir. Yaz aylarında; vücudun bikini formuna
girmesi için nasıl beslenilmesi gerektiği, kırışıklıklar ve selülitlerden nasıl kurtulunabileceği,
kış aylarında ise gripten korunma yolları, uykusuzluk sorunları rehin kalan hastalar, sağlık
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personeli ya da hekim hataları gibi mevsimlik olarak şekillenmektedir. Çoğu kez medyada yer
alan haberlerin çerçevesini sağlık endüstrisi belirlemektedir. Medya içeriğindeki
magazinleşmenin sağlık haberlerinde de kendisini fazlasıyla hissettirdiği görülmektedir.
Televizyonlardaki sabah saatlerinde başlayıp öğleye kadar devam eden sağlık
programlarına çoğu genellikle İstanbul’daki sağlık kurumlarında çalışan ve bir kısmı kendi
uzmanlık alanları dışında konuşmaktan çekinmeyen hekimler katılmakta, program yaptıkları
kanalın bir tür halkla ilişkiler faaliyetinin parçası olarak kullanılmaktadır.
İlaç firmalarının medya ile yakın ilişkileri sonucunda mevcut durumun abartılması ve
yeni hastalıkların ortaya çıkartılarak gereksiz ilaç tüketiminin teşvik edildiği görülmektedir.
Yoğun reklamlar ve kampanyalarla sağlığına dikkat eden insanlar endişeli hastalara
çevrilmektedir. Örneğin işyerlerinde dikkati dağılan çalışanlara ‘dikkat eksikliği sendromu’
teşhisi konulmaktadır.
Sağlık Haberlerinin Üretimi: Sağlık haberlerinin üretimi, siyasal, ekonomik ve
toplumsal dinamikleri ilgilendiren ve bu dinamiklerle bir arada düşünülebilecek bir araştırma
alanıdır. Alanında uzman bir gazeteci ideal olarak belirlenen ilkelere uygun bir biçimde içerik
oluştursa bile bu içeriğin medyada yer alma garantisi bulunmamaktadır. Tiraj ve reyting kaygısı
bu noktada temel belirleyici unsur konumundadır. Bu nedenle medyanın mülkiyet yapısı ve bu
yapının medya politikalarına etkisi, sağlık haberciliğinde yaşanan sorunlar içerisinde en
kapsamlı ve belirleyici olanıdır.
Gazetecinin profesyonel bakışından yayın politikasına, ekonomik koşullardan ideolojik
ve hegemonik unsurlara ve tüketim kültürüne kadar birçok etken, haberin üretim sürecini
etkilemektedir. Haber içeriklerinin geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek biçimde hazırlanması
zorunluluğu, kar kaygısını, haber üretim sürecini etkileyen en önemli faktör haline
getirmektedir. Kar kaygısı ciddi sağlık sorunlarından çok, kapitalizmin ‘sağlıklı yaşam’
biçiminde formüle ettiği toplumun her kesimini tüketime öykündüren (güzellik, diyet, düzgün
fizik, estetik gibi) sağlığın tüketime yönelik taraflarını içeren haberlerin yer almasına neden
olmuştur.
Medyadaki sağlık program ve haberlerinin artışı, bu program ve haberlerin içeriklerinin
nasıl olduğu/olması gerektiği gibi bir tartışmayı da alevlendirmiştir. Medyanın sağlık konularını
yoğun bir biçimde işlemesi olumlu bir gelişme olarak görülürken, tartışmaların odak noktasını
program ve haberlerin niteliği oluşturmaktadır. Hürriyet Gazetesi’nde sağlık konulu köşe
yazıları yazan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu durumu bilgi kirliliği olarak
değerlendirmektedir.
Son yıllarda uzun süre gündemde kalan Deli Dana, Domuz Gribi, Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi Hastalığı, Kene Isırması, Kuş Gribi gibi sağlık haberlerinin medyada veriliş
biçimine dair birçok araştırma yapılmış ve söz konusu hastalıkların genelde abartıldığı, halkı
paniğe sevk edecek biçimde kurgulandığı şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır.

217

Sağlık haberciliğinde yaşanan en önemli sorunlardan biri medya çalışanları arasında
uzmanlaşma oranının yeterli olmamasıdır.
Özellikle sağlık alanında uzman olmayan muhabirlerin habere gönderilmesi, haberlerde
yanıltıcı bilgilerin yer almasına neden olmaktadır.

Sağlık Haberlerinin Dili ve Çerçevesi
Sağlık içerikli program ve haberlerin artışı, bu program ve haberlerin içeriklerinin nasıl
olduğu/olması gerektiği gibi önemli bir tartışmayı da alevlendirmiştir. Medyanın sağlık
konularını yoğun bir biçimde işlemesi olumlu bir gelişme olarak görülürken, tartışmaların asıl
odak noktasını program ve haberlerin niteliği oluşturmaktadır.
Örneğin Türkiye’de gazetelerin kalp hastalığı, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında
nasıl bilgi verdiğine dair yapılan bir araştırmada gazetelerin dünyada bir numaralı ölüm nedeni
olan Koroner Arter Hastalığı ve risk faktörlerine gerekli önemi vermedikleri görülmüştür. Söz
konusu araştırmada, konuyla ilgili haber metinlerinin çoğunda kaynak kullanılmadığı ve verilen
bilgilerin %16,4’ünün kısmen doğru, %5,5’in de yanlış/hatalı olduğu ortaya konulmuştur.
Türk basınında yer alan sağlık konulu metinler arasından ‘mucize’ ve ‘tedavi’
sözcüklerine bir arada yer veren yazıların, içerik analizi uygulamasında dayalı olarak
betimlenmesi ve meslek ahlak ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesini konu edinen bir başka
çalışmada ise araştırmacılar 180 haber metni/köşe yazısı üzerinden yaptıkları değerlendirmede
içeriklerin çoğunluğunun kaynakların belirsiz olduğu ve basın ahlak ilkelerinin ‘umut verme,
özellikle de mucizevi tedaviden bahsetme’ ifadesi ile çelişir nitelikte olduğunu ortaya
çıkarmışlardır.
2010 yılında sağlık konulu yayınların kaynak kişilerine sağlık konulu yayınlarla ilgili
görüşleri sorulmuş, doktor, diş hekimi, hemşire, psikolog gibi sağlık profesyonellerinin %43’ü
sağlık konulu içeriklerin üretimini yapan ve bunlardan sorumlu olan medya profesyonellerinin
aynı soruya verdikleri yanıtların %35’inin olumsuz, %18’inin olumlu olduğu görülmüştür.
Sağlık konulu medya içeriklerinin ciddiyetten yoksun, endüstrinin biçimlendirmesine
açık ve popülist boyutu, alana yönelik yapılan diğer çalışmalarla ortaya çıkarılmış ve bu durum
birçok sivil toplum kuruluşu ve sorumlu hekim tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştiriler; sağlık
haberlerinin yeterince ciddiye alınmadığı, sansasyonel, insanları kesin bir umut ya da yine aynı
oranda sadece bir karamsarlığa düşüren bilimsellikten uzak, spekülatif nitelikte olduğu üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Medyadaki sağlık konulu içeriklerin büyük bir kısmı insanların psikolojik
durumlarını istismar etme pahasına ticari kaygılarla şekillenmektedir. Bu durum, hastalarda
ileriki aşamalarda karamsarlığa dönüşebilecek olan erken umutlar oluşturması açısından ciddi
sorunlara yol açmaktadır. Diğer yandan alternatif tıp ya da son yılların moda kavramı
‘biyoenerji’ adı altında bilimsel tıbbın yapamadıklarını mucizevi bir şekilde yapabilecek
yöntemlerin ve kişiler ön plana çıkarılarak tıp bilimi ve hekimler, haberlerde, yetersiz/çaresiz
biçimde inşa edilmekte ve yansıtılmaktadır.
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Sağlık Haberlerinin Yapısı
Her alandaki habercilikte olduğu gibi sağlık haberi de başlık, giriş ve görevden oluşur.
Habere etkili bir girişler başlamak hem okurun habere bağlanması hem de anlatılmak istenen
meseleye dikkat çekilmesi açısından önemlidir. Gereğinden uzun tutulmuş girişler, okurun
dikkatini ve ilgisini dağıtabileceğinden konunun odak noktası tespit edilmeli ve girişte bunun
üzerine vurgu yapılmalıdır.
Haber dilinin unsurları olan açıklık, anlaşılabilirlik, sadelik ve kesinlik sağlık
haberciliğinin olmazsa olmazları arasındadır. Haberci haber metninde herkesin bilemeyeceği
kavram ve ifadeleri kullanmamalı, kullanacaksa da herkesin anlayabileceği açıklamaları
mutlaka yapmalıdır. Ayrıca gazeteci elde ettiği bilgilerin doğruluğundan emin olmadan
haberini yayınlamamalıdır.
Haberi tamamlayan en önemli unsurlardan biri de olayın arka planına ilişkin ayrıntıların
verilerek belirli bir bağlama oturtulma gereğidir. Sağlık haberlerinde de mutlaka bu duruma
dikkat edilmeli, habere konu olan olay, olgu ve kişilerle bağlantılarının /ilişkilerinin haberin
kapsamı bağlamında kurulması gerekmektedir. Okurun/izleyicinin hatırlayamayabileceği,
karıştırılması muhtemel konulara açıklık getirilmesi de önemlidir.
Diğer yandan gazetecinin haber yazarken göz önünde bulundurması gereken diğer
önemli bir ilke de ‘tutarlılık’tır. Eğer haberin konusu bir araştırma ise, sonucun tablolardaki
verilerle uyumu, hastalıklarla ilgili bir istatistik verilmişse benzer kaynaklardaki rakamlarla
tutarlılığı, bulguların ilgili araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılması ya da başka incelemelerle
teyit edilmesi tutarlı bir haber yazmak için yardımcı olacaktır.
Gazetecilerle bilim insanlarının görüşmelerinin haberleştirilmesinde birtakım sorunlar
yaşanabilmektedir. Gazeteciler medyanın genel yapısından dolayı, yapacağı haberin
çerçevesini çoğu zaman sansasyonel ya da dramatik öğelerle kurmak isterken, kaynağın ana
mesajı gözden kaçabilmektedir. Bu durum olayların ele alınışında da kendini göstermektedir.
Örneğin popüler bir kişinin sağlık durumuna ilişkin haber, hastalığın neden ve sonuçlarından
ziyade, tamamıyla paparazzi gazeteciliği temelinde verilmekte, yaşanan dram, trajedi ön plana
çıkarılabilmektedir. Bu durumdan kaçınmak ve iyi bir sağlık haberi yazabilmek için, gazeteci
olabildiğince magazin boyutundan uzak durmalıdır. Daha da önemlisi sağlık haberciliğinde,
muhabir haberi hasta hakları, sağlık personeli hakları ve toplumun haber alma hakları
bağlamında ördüğü zaman iyi bir habercilik pratiği gerçekleştirmiş olacaktır.

Nitelikli Bir Sağlık Muhabirinin Özellikleri
Sağlık muhabirinin hem toplum hem de sağlık alanının taraftarı için hayati bir öneme
sahip olduğu söylenebilir.
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Sağlık muhabiri, yazılı, görüntülü, online medyada kamuoyunu sağlık konusunda
aydınlatma amacıyla görev yapan, dolayısıyla kamunun sağlık okuryazarlığı seviyesini
artırmayı hedefleyen, konusunda uzmanlaşmış basın mensubudur.
Sağlık muhabirinin en temel görevi, insan hayatıyla doğrudan bağlantılı olan sağlıkla
ilgili konularda, kamuoyuna yeterli ve doğru bilgiler sunmak, sağlık politikalarıyla ilgili
gelişmeleri kamuya duyurmak ve toplumdaki sağlık okuryazarlığının niteliğini yükseltmektir.
Sağlık habercisi en başta kamu yararına taraftır ve bu doğrultuda haber üretmelidir.
Öncelikle sağlık alanı geniş bir uzmanlık bilgisi gerektirdiği için her şeyden önce alana yönelik
ilgi ve merakının olması gerekir.
Sağlık haberciliğinin işlevlerinden biri de insanların sağlık konularında aile hekimlerine
danışmaları konusunda alışkanlık kazanmalarını sağlayacak mesajlar vermesidir.
Sağlık muhabirlerinin rolü tıbbi yardımda bulunmak ya da teşhis koymak değil, halkı
bilgilendirme bakımından tıp otoritelerine yardımcı olmaktır. Gazeteci doktor rolüne
bürünmemelidir. Ancak sağlık haberciliğini gazeteci mi yoksa doktor mu yapmalı? sorusunun
yanıtı da hiç tartışmasız ‘gazeteci’ olmalıdır. Özellikle iletişim fakültelerinde alan
muhabirliğine ilişkin derslerin önemsenmesi ve bu alanda donanımlı mezunlar verilmesi son
derece önemlidir.
Sağlık habercileri sağlıkla ilgili konular hakkında kamuoyunu aydınlatma işlevini
yerine getirirken bilgi ve veri topladıkları bir takım kaynaklara danışmak durumundadır. Bu
nedenle sağlık muhabiri için kaynak çok önemlidir. Haber üretiminin her aşamasında uzman
görüşüne ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla gazeteci ve sağlık alanı uzmanları sürekli
birbirleriyle etkileşim halindedir. Gazeteci bir haberi oluştururken, kaynak seçiminden, bilgi
toplama ve derleme biçimine kadar her aşamada sorumluluk sahibidir. Gazetecinin ‘kaynak
yanlış bilgi verdi’ ya da ‘eksik bilgi verdi’ diyerek sorumluluğu üzerinden atma bahanesi
olmayacaktır. Kaynağın medyatikliği değil, konu hakkındaki bilgi düzeyi önemlidir.
İyi bir sağlık haberi yazabilmenin ilk şartı konu seçimidir. Konu seçiminde olay; ‘gerçek
mi?’, ‘önemli mi?’, ‘yeni mi?’, ‘bu konunun gündeme getirilmesi kime ne fayda/zarar
getirecek?’ gibi soruların yanıtları önemlidir.
Sağlık habercisinin en önemli bilgi kaynağı tıbbi literatürdür. Gazetecinin yeni konular
bulması, araştırdığı konular hakkında derinlemesine bilgi edinmesi ve konuları daha detaylı
işleyebilmesi, medikal literatürü kulanım sıklığına bağlıdır. Bir tıp doktoru kadar olmasa da
sağlık alanında uzmanlaşmış bir gazeteci, alanın temel bilgilerinin yanı sıra konuyla ilgili
güncel gelişmeleri de takip etmeye çalışmalıdır. Kapsamlı bir tıp sözlüğüne gereksinim vardır.
Süreli yayınlar, gazetecinin alanla ilgili güncel bilgileri elde etmesi açısından önemlidir.
Üniversiteler, sağlıkla ilgili resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, bazı
hastanelerin çıkardıkları dergiler, gazeteci için sıklıkla ilgili bilgilerin toplanması, derlenmesi
ve yeni gelişmelerin duyurulması açısından önemli bilgi kaynaklarıdır.
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Sağlık haberciliğiyle ilgili en önemli kaynaklardan birisi de alana yönelik devlet
kurumlarıdır. Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri gibi.
Sağlıkla ilgili konferanslar, tıbbi toplantılar sağlık habercisinin yararlanabileceği diğer
kaynaklardır.
İlaç şirketleri, üreticiler, hastaneler vb. çeşitli kurum ve organizasyonlar bir diğer haber
kaynağını oluşturur. Ancak organizasyonların sponsorları ile bilgi verilen konu hakkında
bağlantıyı iyi araştırmalıdır. Organizasyonun neye hizmet ettiği önemlidir; firmanın tanıtımına
mı, halkın yararına mı… Haber her şeyden önce kamusal yarar sağlamalı ve toplumu
bilgilendirici nitelikte olmalı, hiç kimse ve kuruma zarar vermemelidir.
Haberi yazarken ‘Mucize’, ‘Yeni Buluş’, ‘Çare’ ve ‘Kesin Çözüm’ gibi ifadelere yer
verilmemelidir. İhtimaller kesinmiş gibi gösterilmemelidir. Öneriler kesin buluş ya da çareymiş
gibi sunulmamalıdır.
Sonuçlanmamış araştırmalar uygulanabilir bir tedavi seçeneği olarak sunulmamalıdır.
Alanda ses getirecek bir araştırma bile olsa uluslararası hakemli dergilerde yayınlanıp
yayınlanmadığı sorgulanmalıdır. Haberde panik unsurlarına, abartı ve spekülasyona yer
verilmemelidir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün düzenlediği ‘Sağlık İçin İletişim’ konulu toplantının
sonuç bildirgesinde iyi bir sağlık muhabirinde olması gereken nitelikler şu şekildedir:
-

Önce zarar verme,

-

Araştır, doğruyu bul,

-

Umut verme, (özellikle mucizevi tedaviden söz etme)

-

Kendine ‘bu haberden kim yararlanır?’ sorusunu sor,

-

Verilecek haberler hasta, sakat ve çocuklara yönelikse bir kez daha düşün,

-

Özel hayatı ve acıları haber yapma,

-

Acıyı duygu sömürüsü için asla kullanma,

-

Kararsız kalırsan haberden vazgeç.

Sağlık Habercilerinin Örgütlenmeleri ve Etik Kurallar
Sağlık haberlerinin nasıl olması gerektiği ve alandaki etik kuralların oluşturulmasına
ilişkin birçok kurum, kuruluş, uzman ve sivil toplum örgütü önerilerde bulunmuştur. Bu
öneriler sadece medya profesyonellerini değil, sağlık içerikli haberlerin temel kaynakları olan
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sağlık alanında politika oluşturucuları, yürütücüleri ve sağlık hizmetlerini sağlayan sağlık
profesyonellerini de kapsamaktadır.
Gazetecinin bu uzmanlık gerektiren alanla ilgili metin üretirken faydalanacağı, zaten
sağlık alanında bilinçli kamuoyu oluşmasına yardım etme amaçlı kurum ve kuruluşlar vardır.
Bunlardan en önemli ve evrensel olanı Dünya Sağlık Örgütü’dür. (WHO) Dünya Sağlık
Örgütü’nün amaç ve görevleri arasında yer alan ‘sağlık alanında her türlü bilgiyi sağlamak,
önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak” ve “sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu
oluşumuna yardım etmek’ gibi ilkelerle medyaya sağlık alanıyla ilgili metinlerin üretiminde
katkı vereceği belirtilmektedir. Türkiye’de Sağlık Muhabirleri Derneği ve Türk Tabipler Birliği
gibi dernek ve birlikler hem sağlık muhabirleri için haber kaynağı niteliğinde olma hem de
sağlık habercilerinin örgütlenmeleri açısından önemli kuruluşlardır.
Sağlık haberciliğinin etik kurallarını belirlemek, yükseltmek, sağlık muhabirlerinin
sesinin duyurulabileceği güçlü bir örgüt olmak, gazeteciler ve sağlık personeli arasındaki
ilişkiyi geliştirmek, sağlık habercilerinin eğitimine yardımcı olmak ve halka serbest bilgi akışını
savunmak amacıyla 1997’de kurulan ve sağlık habercileri kapsamında dünya çapında bir örgüt
olan ‘Association of Health Care Journalists’ (AHCJ) sağlık gazeteciliğine ilişkin mesleki etik
kodların/prensiplerin oluşturulması için bir takım toplantı, workshop düzenleyerek raporlar
hazırlamıştır. Birlik, yayınladığı bir bildiri de ise sağlık muhabirlerinin halk politikası, tıbbi
araştırma ve uygulamalar, halk sağlığı, hasta hakları, sağlık hukuku, etiği ve işletmeciliği
konularında eğitilmesi gerektiğini vurgulamıştır. AHCJ ayrıca sağlık gazetecilerinin
haberlerinde doğruluğu, güvenirliği ve profesyonellliği tam anlamıyla yansıtabilmeleri için
‘Sağlık Gazetecileri Derneği İlkeler Beyanı’ adında profesyonellik, içerik, doğruluk gibi
başlıklarla bir takım öneriler sunmuştur. Bu ilkeler özetle şu şekilde belirtilmiştir:
- Sağlık habercileri, okuyucuların/izleyicilerin sağlıkla ilgili konularda karar verirken
medyadaki sağlık konulu haber ve programlara göre hareket ettiklerini göz önünde
bulundurarak, ‘gerçeği arama vurgusu’, ‘olaylara tartışmacı ve adil yaklaşım’, ‘zararı
minimuma indirmek’, ‘bağımsız ve güvenilir olmak’ gibi ilkeler çerçevesinde özel bir
sorumluluk üstlenmelidir.
- Sağlık habercisi, kaynak seçerken uyanık olmalıdır. Yani kaynağın savunduğu şeylere,
ekonomik ilişkilere, yen, fikir ya da tedavi yöntemleri geliştiren üreticilerle bilgi
kaynakları arasındaki olası bağlantılara dikkat etmelidir.
- Sağlık habercisi, mümkün olduğunca tek kaynaklı haber yazmaktan kaçınmalı,
haberinde anlamsal derinlik sağlamak, farklı bakış açıları sunmak için mümkün olduğu
kadar fazla kaynağa ulaşmalı ve varsa zıtlıkları da temsil etmelidir.
- Sağlık habercisi, halkı doğru bilgilendirebilmek için medikal araştırma sürecini doğru
bir biçimde anlamalıdır. Araştırma sonuçlanmadan haber yapmamalı, yapılsa bile
araştırma süreci belirtilerek tedavi için henüz hazır olunmadığı özellikle
vurgulanmalıdır.
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- Sağlık habercisi, arşiv görüntü ve fotoğrafları kullanmada veya haberi oluşturan diğer
unsurlarda (başlık, kullanılan sözcük ve cümleler, sıfatlar, grafikler) halkı paniğe
sürükleyecek, olayı abartacak ya da önemsiz gösterecek, kurum/kuruluş/kişileri küçük
düşürecek veya onlara zarar getirecek nitelikte olup olmadığı konusunda hassas
davranmalıdır.
- Sağlık habercisi, bilgi toplama işini kimseye zarar vermeden yapmalıdır. Özellikle
çocuklar, durumu kritik olan hasta ve yakınlarının, zihinsel engelliler, özel bir vakaya
bakan doktorlar vb. durumlarda olan kaynaklardan bilgi alma konusunda gösterilen aşırı
ısrarın hem mahremiyet ihlali olabileceği, hem de karşı tarafı rencide edebileceği
unutulmamalıdır.
- Sağlık habercisi, hasta ve engellilere karşı saygı göstermelidir. İnsanların sakatlık ve
diğer sağlık sorunlarını sadece haberde dramatik bir efekt için istismar etmemelidir.
- Sağlık habercisi, kelime ve kavramlara dikkat etmelidir. Hastaya kurban, engelliye
özürlü dememek gibi. Devrim, mucize, umut gibi haberleri sansasyonel ve dramatik
öğelerle donatacak dil kullanımından kaçınmalıdır.
- Sağlık habercisi, ürettiği içeriğin orijinal olmasına dikkat etmelidir. İntihalden
kaçınmalı, doğrulanmayan bilgileri kesinlikle haberleştirmemelidir.
- Sağlık habercisi, faaliyetlerinde herhangi bir şirket ya da kişinin çıkar aleti olmaktan
kaçınmalıdır. Kaynağın haber içeriğini belirleme baskısına karşı direnmelidir. Hastane,
ilaç firmaları, şahıslar vb. tarafından, gazeteciyi minnete düşürecek, türlü hediye,
ücretsiz gezi gibi özel davranış ve iltifatları reddedilmelidir.

Uluslararası düzeyde sağlık haberciliğine ilişkin yapılan organizasyonlar ve oluşturulan
etik kodlarının yanı sıra Türkiye’deki çalışmalardan da söz edilebilir. Türkiye’de sağlık
haberciliğinin ‘doğru bilgilendirme’ ve ‘etik kurallara uyması’ ile ilgili faaliyet gösteren
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türk Tabipler Birliği, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği
(ESAM) gibi meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır.
Yine bu kapsamda 2010’da kurulan Sağlık Muhabirleri Derneği’nden söz edilebilir.
Sözü edilen dernek temel amaçlarını ‘sağlık muhabirliğini, gazetecilik mesleğinin özel bir dalı
haline getirmek, sağlık muhabirleri ile ilgili diğer kurumların yanı sıra, meslek kuruluşları
arasındaki işbirliğini güçlendirme ve sağlık alanında kamu yararı ilkeleri gözetilerek, ülkenin
sağlık şartlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek’ şeklinde belirlemiştir.
Medyadaki sağlık konulu içeriklerin yol açacağı zararların önlenebilmesi ve aynı zamanda
sağlık muhabirlerinin iş yapma biçimine yönelik önerilerde bulunabilmek amacıyla çeşitli
meslek kuruluşları ve cemiyetler sağlık haberciliğine yönelik bir takım etik kurallar
düzenlemişlerdir.
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Bu çerçevede ilk olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ‘Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi’nin ‘Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları’ başlığı altında sağlık
haberciliğine ilişkin; “Sağlık konusunda sansasyondan kaçınmalı, insanlara umutsuzluk veya
sahte umut verecek yayın yapılmamalıdır. Tıbbi alandaki araştırmalar, kesinleşmiş sonuçlar
gibi yayınlanmamalıdır. İlaç tavsiyesinde mutlaka uzmana danışılmalıdır. Hastanelerde
araştırmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, kimliğini belirtmeli ve girilmesi
yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir. Yetkilinin, hastanın veya yakınının izni
olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda hiçbir yolla ses ve görüntü alınmamalıdır” denilerek
sağlık muhabirlerinin haber yaparken nelere dikkat edecekleri konusunda genel bir çerçeve
çizmektedir.

Yeni Medya ve Sağlık Haberleri
Sayısal iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ana akım medyanın bu mecradaki
varlığının yanında yüzlerce haber ve bilgi portalı faaliyet göstermektedir. Bu durum her ne
kadar habercilik anlamında çeşitlilik olarak görülse de ciddi bir takım problemlere de kaynaklık
etmektedir. En önemli sorun haber üretiminde ortaya çıkmaktadır. Bu sitelerde yer alan haberler
genellikle birbirinin aynısı ve kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlanmış, kaynağı belli olmayan
haberlerden oluşmaktadır. Ayrıca bu siteler incelendiğinde birçoğunun künyelerinin
bulunmadığı da anlaşılmaktadır.
Son yıllarda internet gazeteciliğinin gelişmesi mevcut sağlık haberciliğine ilişkin
alternatif yaklaşımların güçlendiği iddialarını gündeme getirse de uygulamalara bakıldığında
bu yaklaşımların geçerliliği konusunda güçlü şüpheler uyanmaktadır. Ancak internet
teknolojisi, medya alanındaki faaliyetlerin maliyetlerini düşürmesi açısından egemen medyaya
karşı alternatif yapılanmalara zemin hazırlayacak potansiyeli taşımaktadır. Özellikle bağımsız
gazeteciler ve sağlık uzmanlarının internet teknolojisi sayesinde halka bilgi vermesi ve bu
çerçevede toplumda sağlık okuryazarlığının gelişmesine katkıda bulunması mümkündür.
Ancak gerek egemen medyadaki mülkiyet yapısının artık internet alanına da taşması,
gerek reklam veren firmaların buradaki içeriği belirleme konusundaki güçlü bulgular ya da
direkt buradaki içeriğin ticari firmalarca oluşturulması, gerek okuyucunun bilgi alırken egemen
medyaya yönelme alışkanlığı ve gerekse buralardaki içeriğin çoğunluğunun özgün olmayıp,
kaynak gösterilmeden yayınlanması gibi nedenler yeni medyanın alternatif olma vasfını
yitirmesine yol açmaktadır.
Her şeyden önce internet teknolojisinin alternatif olabilmesi için sağlık içerikli
haberleri, egemen medyanın göz ardı ettiği konuları gündeme getirecek biçimde
çerçevelenmesi gereklidir. Bunun için de mevcut egemen medyanın pratiklerini eleştirecek,
yapılması gerekenleri, var olanın eleştirisi üzerine kurabilecek bir anlayış geliştirilmelidir.
Ancak bu anlayışla oluşturulacak habercilik etkinliğiyle egemen medyanın sağlık gündemi
tartışmaya açılabilecek ve sağlık konulu içerikler magazinleştirilmeden, sansasyonel tarafları
ön plana çıkarılmadan, ticari kaygılardan arınmış tamamen bilgilendirici ve bu yönde sağlıklı
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bir gündem oluşturacak nitelikte bir habercilik mümkün olabilecektir. Ancak hali hazırda
internet yayıncılığında kanıta dayalı habercilikten ziyade doğruluğundan emin olmaksızın ‘kes,
kopyala, yapıştır’ mantığıyla yapılmış haberlerin yoğunlukta olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak, Sağlık haberlerinin kapsamı; genellikle politika yapıcıların açıklamaları,
sağlık meslek örgütlerinin öneri ve tepkileri, salgın hastalıklar, beslenme ve diyet konuları,
sağlıkla ilgili yolsuzluk ve yanlış uygulamalar gibi gündemdeki olaylar, doktorların herhangi
bir hastalık ya da sağlığa ilişkin görüşleri, sağlıkla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel
gelişmeler, ilaç firmalarının çalışmaları ve sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları arasındaki
ilişkiler gibi konuların ele alınmasından oluşmaktadır.
Sağlık iletişiminin alt dalı olan sağlık haberciliği, ciddi bir uzmanlık alan bilgisi
gerektiren bir habercilik pratiğidir. Sağlık habercisi için gerekliliği vurgulanan uzmanlık
kavramı; gazeteciliğin temel becerilerine sahip olmanın yanı sıra, alana ilişkin temel kavram ve
süreçleri anlayacak donanımda olma, elde ettiği bilginin gerçekliğini anlayabilme, konu ve
olayların ardındaki süreçleri ortaya çıkarabilme, haberleştireceği konuya ilişkin birincil
kaynaklara ulaşabilme ve haberi etik kodlar içerisinde oluşturma sorumluluğunu da kapsayan
yetkinliği ifade etmektir.
Medya, birçok konuda olduğu gibi sağlık konularında da gündem oluşturma, yön çizme,
ipucu yaratma ve pazarlama alanlarında etkileme gücüne sahiptir. Medyanın sağlıkla ilgili
konulara dair sorumluluğu; bireyleri doğru sağlık davranışına yönlendirme, yanlış bilinen
bilgileri düzeltme ve sağlıkla ilgili politikalara ilişkin farkındalık oluşturma gibi unsurları
kapsamaktadır. Bu sorumluluk sağlık konulu içeriklerin nasıl üretildiği sorunsalını gündeme
getirmektedir.
Sağlık haberciliğine ilişkin yapılan araştırma ve toplantılarda genel itibarıyla medyadaki
sağlık konulu içeriklerde konu ve olaylara dair sorunsalın tespit edildiği pratik tarzından ziyade
ilgi çekecek ve şok oluşturacak materyallerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu
çalışmalarda sağlık haberlerinin alandaki temel hiçbir soruna; sağlık politikaların
oluşturulmasında ve uygulanmasındaki eksikliklere değinmediği, izleyici ve okurun sağlık
bilincinin geliştirilmesine hiçbir katkı sağlanmadığı, bunlardan ziyade tiraj ya da reyting
arttıracak popüler konuları içerdiği vurgulanmıştır.
Sağlık haberciliğinde yaşanan sorunların kaynağı olarak:
1-

Medyanın mülkiyet yapısından kaynaklanan yapısal problemler

2-

Sağlık haberlerinin dili ve çerçevelenmesi açısından kaynaklanan sorunlar

3-

Sağlık haberlerini yapan muhabirlerin niteliğinden kaynaklanan sorunlar

4-

Bilgi kaynaklarının seçiminden kaynaklanan sorunlar

5Alana ilişkin eğitim eksikliği ve niteliğinden kaynaklanan sorunlar şeklinde beş
kategori belirlenmiştir.
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1980’lerden sonra uygulanan neoliberal politikalarla değişen medyanın sahiplik
yapısında haber üretim süreci de büyük oranda dönüşmüş ve medya giderek kamusal
niteliğinden uzaklaşmıştır. Bu yapıda sağlık alanında ‘haber değeri’ kavramı halkı doğru
bilgilendirme ve haberdar etme ilkesinden değil, daha çok ticari kaygıylalar çerçevesinde, bir
tüketim nesnesi olarak şekillenmeye başlamıştır.
Bu kar kaygısı, sağlık haberlerinin dili ve çerçevesini de doğrudan etkilemiştir.
Medyadaki sağlık konulu içerikler ciddi sağlık sorunlarından ziyade kapitalizmin ‘sağlıklı
yaşam’ biçiminde formüle ettiği unsurlardan oluşmuştur. Bu bağlamda sağlık haberciliğinde
genellikle toplumun her kesimini tüketime öykündürecek şekilde güzellik, diyet, zayıflama,
düzgün fizik, estetik gibi sağlığın tüketime yönelik tarafları ön plana çıkarılmaktadır.
Sağlık haberciliğinde yaşanan en önemli problemlerden birisi de hem sektördeki
istihdam yapılanmasında hem de gazetecilik eğitimi veren fakültelerin müfredatlarında uzman
habercilik desteklenmediği için, sağlık alanında uzman haberci istihdamının yeterli
olmamasıdır. Bu durum medyadaki sağlık konulu içeriklerin niteliğini doğrudan etkilemektedir.
Diğer yandan habere bilgi sağlamak için seçilen kaynak kişi ve kuruluşlar da haberin niteliği
açısından büyük önem taşımaktadırlar.
Yurtiçi ve yurtdışındaki birçok kurum, kuruluş, uzman ve sivil toplum örgütü
medyadaki sağlık içeriklerinin üretimi ve sunumundaki mevcut çarpıklıklara karşı tepki
göstermekte ve ciddi eleştirilerde bulunmaktadırlar. Öte yandan söz konusu kurum/kuruluşlar
sağlık haberlerinin nasıl olması gerektiğine ve alandaki etik kuralların oluşturulmasına ilişkin
önerilerde bulunmakta ve bu konuda hem medya hem de sağlık profesyonellerine çeşitli
eğitimler vermektedir.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Sağlık bilincinin oluşturulmasında medyanın rolü ile ilgili bilgilerden hangisi doğru
değildir?
a) Medya, sağlıklı ilgili kavramların halkın zihninde yanlış ya da doğru bir biçimde
yerleştirilmesi konusunda önemli bir işleve sahiptir.
b) Günümüzde gerek Sağlık Bakanlığı gerekse sağlıkla ilgili diğer örgüt ve kuruluşlar
medyayı kullanarak halkı bilgilendirici kamu spotları yayınlamaktadırlar.
c) Günümüzde medya sağlık ile ilgili haberlere çok fazla yer vermemektedir.
d) Medya birçok konuda olduğu gibi sağlık konularında da gündem oluşturma, yön
çizme, pazarlama alanlarında da etkileme gücüne sahiptir.
e) Medya içeriğindeki magazinleşmenin sağlık haberlerinde de kendisini fazlasıyla
hissettirdiği görülmektedir.

2- Hangisi sağlık muhabirinin dikkat etmesi gereken unsurlar arasında değildir?
a)Önce zarar verme
b)Acıyı duygu sömürüsü için kullanma
c) Umut verme
d)Araştır doğruyu bul
e) Kararsız kalsan dahi haberini ver

3- Hangisi ‘Sağlık Gazetecileri Derneği İlkeler Beyanı’nda yer almaz?
a)Sağlık habercisi, halkı doğru bilgilendirebilmek için medikal araştırma
sürecini doğru bir biçimde anlamalıdır.
b) Sağlık habercisi, bilgi toplama işini kimseye zarar vermeden yapmalıdır.
c) Sağlık habercisi, hasta ve engellilere karşı saygı göstermelidir.
d) Sağlık habercisi, faaliyetlerinde herhangi bir şirket ya da kişinin çıkar aleti
olmaktan kaçınmalıdır.
e) Sağlık habercisi, mümkün olduğunca tek kaynaklı haber yazmalı, haberinde
farklı bakış açılarına yer vermemelidir.
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4- Hangisi sağlık gazeteciliğinin haber kaynakları arasında yer almaz?
a)İlaç şirketleri
b)Hastaneler
c)Tıbbi toplantılar
d)Ekonomistler
e)Sağlık Bakanlığı
5- Sağlık Muhabirleri Derneği hangi yıl kurulmuştur?
a)2005 b)2006

c)2007

d)2008 e)2010

6- Yapılan araştırmalar insanların sağlıkla ilgili bilgi ve gelişmeleri daha çok medyadan
öğrendiğini ortaya koymaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
7-Sağlık haberi yapılırken sonuçlanmamış araştırmalar uygulanabilir bir tedavi seçeneği
olarak sunulabilir.
a) Doğru
b) Yanlış
8- Sağlık haberlerinde kaynağın medyatikliği konu hakkındaki bilgi düzeyinden daha
önemlidir.
a) Doğru
b) Yanlış

9- WHO Dünya Sağlık Örgütü’nün kısaltmasıdır.
a) Doğru
b) Yanlış

10- Medyada yer alan haberlerin çerçevesini çoğu kez sağlık endüstrisi belirlemektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
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Cevaplar
1)c
2)e
3)e
4)d
5)e
6)a
7)b
8)b
9)a
10)a
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11. SPOR GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.

Spor Olgusu

11.2.

Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Önceki Dönemde Yazılı Spor Basını

11.3.

Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Yazılı Spor Basını

11.4.

1930’lu Yıllarda Spor Basınımız

11.5.

1950’li Yıllarda Türk Spor Basını

11.6.

1960’lı ve 1970’li Yıllarda Türk Spor Basını

11.7.

1980’li Yıllardan Günümüze Türkiye’deki Yazılı Spor Basını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Türkiye’de ilk spor kitabını kim yazmıştır?
2- -Gazetelerin spor sayfalarında fotoğraf kullanılması hangi yıllarda başlamıştır?
3- TSYD’nin açılımı nedir?
4- İnternet medyasının spor basınına katkısını kısaca anlatınız.
5- Türk basınında yayınlanan ilk taraflı dergi hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Spor, spor gazeteciliği, haber
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Giriş
Spor, dünyanın farklı kıtalarındaki değişik etnik, dinsel ve kültürel kökene sahip
insanları bir araya getirip kaynaşmalarına da katkıda bulunmaktadır. Spor olgusu anlatılarak
Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından önceki ve sonraki dönemlerde spor gazeteciliğine yer
verilmektedir. Günümüzde internet medyasının spor basınına katkısı vurgulanmaktadır.
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Spor Olgusu
Spor, beden eğitimi ve boş vakit kavramlarının ötesinde oyun yoluyla hayatı yorumlama
işinin bir biçimidir. Genel bütünlüğü içinde bilimsel birçok farklı disiplinin yardımıyla gelişen
sporu, temel özelliklerine dayanarak tanımlama olanağı vardır. En kestirme sözlük tanımıyla,
oyun, oyalanma, eğlenme ve işten uzaklaşma anlamına gelir. Ayrıca spor, oyunla yarışmayı
birleştiren, bedensel yetenekleri daha fazla olduğu için kazananları ödüllendiren, üst düzeyde
oyun, mücadele ve ağır kas çalışması gerektirdiği için sürekli ve yoğun çabayı zorunlu kılan bir
uğraşıdır.
Farklı yaşlarda, farklı mesleklerde, farklı sosyal sınıflarda yer alan bireyler için spor;
farklı anlamlar taşımakta, fonksiyonlarıyla farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda
spor, profesyonel sporcu için geçimini sağlayan ‘iş’; hastanın tedavi, mankenin formunu
korumak için katlandığı ‘eziyet’; iş adamının gözünde ‘mal’; televizyoncunun ‘reyting’;
reklamcının ‘dikkat çekme’ aracı; tribünlerdeki seyircinin psikolojik ‘deşarj’ yolu; üst sınıfın
‘farklılıklarını koruma’, orta sınıfların ‘yukarıya sıçrama arzusu’; alttakilerin ‘güç arayış
çabası’; gencin ‘gençliğinin gereği’, yaşlının ‘yaşlanmadığının delili’ olabilmektedir.
Günümüzde üzerinde çeşitli görüşlerin bulunduğu, bilimsel çalışmaların hız kazandığı
spor kavramını daha farklı biçimlerde de ele almak mümkündür: Günlük olarak gelişen politik
çekişmelere, teknik değişikliklere, sosyal değişimlere boyun eğen dünyamızda, herkesçe
algılanabilen evrensel diller oldukça azdır. Spor, bunlardan biridir.
Diğer bir tanımla; Spor, kişinin ruh ve beden sağlığını güvence altına alan, onun topluma
uyumunu sağlayan, günlük hayatın gerginlik ve sürtüşmelerini ortadan kaldıran bir araçtır.
Başlangıcı insanlığın bilinebilen tarihine dek götürülebilen spor olgusu, özellikle son iki
yüzyıldır büyük kitlelerin ilgisini giderek artan bir oranda çekmektedir. Bunda birçok etken ön
plana çıkmaktadır: Ülkelerin hükümet politikalarında sporun ve özellikle futbol, basketbol gibi
dallarının öncelikli olarak yer alması, kitle iletişim araçlarının her geçen gün artan biçimde
spora geniş yer ayırmaları, sporun sağlıklı yaşam için kaçınılmaz bir gerçek olduğunun her
yaştan insan tarafından kabul edilmesi, spor-ekonomi ilişkisinin büyük bir potansiyel arz etmesi
ve spor-siyaset ilişkisinin beraberinde getirdiği etkiler temel gerekçeler olarak bilinmektedir.
Spor günümüzde çoklu amaçlar doğrultusunda yapılmaya başlanmıştır. Boş zamanları
değerlendirmek için yapılan spor artık sağlıklı yaşam, dinlenme, iş dünyasında daha planlı ve
programlı çalışabilme, ani karar verme, verilen kararların tutarlılığı, savunma ve saldırı
stratejileri geliştirme gibi birçok amaç doğrultusunda yapılmaya başlanmıştır.
Spor, dünyanın farklı kıtalarındaki değişik etnik, dinsel ve kültürel kökene sahip
insanları bir araya getirip kaynaşmalarına da katkıda bulunmaktadır. Spor karşılaşmalarının
televizyonlardan canlı olarak tüm dünyada yayınlanması, milyonlarca hatta milyarlarca insanın
aynı anda, aynı heyecanı paylaşmasını sağlamaktadır. Spor karşılaşmaları, ülkeler arasındaki
uluslararası anlaşmazlıkların giderilmesine de yardımcı olabilmektedir: ABD-Çin arasında
oynanan masa tenisi karşılaşması, 1998 Dünya Kupası’nda ABD-İran Milli Futbol
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Takımları’nın mücadelesi, Türkiye ile Yunanistan’ın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için
ortak adaylık başvuruları, Galatasaray ile Olimpiakos futbol takımları arasında İstanbul’daki
Olimpiyat Stadı’nda oynanan dostluk maçı örnek olarak verilebilir.

Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Önceki Dönemde Yazılı Spor
Basını
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından önceki dönemde yazılı spor basınındaki önemli
girişimler ve bu girişimlerin hangi tarihte kimler tarafından gerçekleştirildiği bu bölümde ele
alınacaktır.

Türk Basınında İlk Spor Yazısı
Türk basınında spor konusunda ilk yazıya 1891 yılında rastlanılmıştır. Ahmet İhsan
Tokgöz, Türk edebiyatında önemli bir devre adını veren ünlü dergisi ‘Servet-i Fünun’u
çıkarırken, bu derginin ilk sayısının sayfaları arasında spora da yer vermiştir. Ali Ferruh Bey
adında bir kişinin Paris’ten yazdığı eskrim konusundaki makale Türk basınında yer alan ilk
spor yazısıdır. (14 Mart 1891)

Türkiye’de İlk Spor Kitabı
Türkiye’de spor konusunda ilk kitabında 1891 yılında basıldığı görülmektedir. Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi) Beden Eğitimi öğretmenlerinden Faik Üstünidman’ın yazıp
yayınladığı ‘Riyaziyat-ı Bedeniyye’ adlı eser bu konuda öncülük etmiştir.

Günlük Gazetelerdeki İlk Spor Yazısı
Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük kentlerinden biri olan Selanik’te yayınlanan Asır
Gazetesi’nin 30 Mart 1895 tarihli 4. sayısının 2. sayfasında ‘Yeni Bir Müsabaka’ adlı yazıda
İngiltere’de yapılan bisiklet yarışları ile at koşularından bahsediliyordu. Yine aynı gazetenin 16
Aralık 1895 tarihli sayısında ise, birkaç ay sonra Atina’da yapılacak ilk modern olimpiyat
oyunları hakkında geniş bilgiler yer almaktaydı. Sözü geçen Asır Gazetesi, uzun yıllardan beri
İzmir’de yayınlanmakta olan Yeni Asır Gazetesi’nin de başlangıç noktasıdır. Selanik’ten gelip
İzmir’e yerleşen bu gazetenin sahipleri burada Yeni Asır Gazetesi’ni yayınlamaya
başlamışlardır.
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Türk Basınında İlk Spor Dergisi
Futbol adını taşıyan bu dergi 28 Eylül 1910 günü yayın hayatına atılmıştır. Tabloid
gazete boyutundaki bu derginin 1. sayfasında, günün ünlü futbol yıldızı Hasan’ın Galatasaray
forması ile çekilmiş bir boy fotoğrafı yer almaktaydı. Derginin sahibi olan Üsküdarlı Mehmet
Burhaneddin Bey, Burhan Felek’in kendisidir. 8 sayfadan oluşan derginin yazıları Burhan Felek
tarafından yazılmış ancak dergi 6 sayı çıkmıştır. Futbol Dergisi, sayfaları arasında yalnız futbol
haberlerine ve yazılarına yer vermemiş; at yarışları, eskrim, atletizm, ağırlık kaldırma (halter),
güreş, halat çekme, denizcilik, jimnastik ve hatta izcilik ile ilgili haberlere de yer vermişti.
Futbol Dergisi’ni, 1911 yılında Selim Sırrı Tarcan Tarafından çıkarılan ‘Terbiye ve
Oyun’ adlı dergi izlemiştir. Bu dergide beden eğitimi ve bununla ilgili oyunlara ağırlık
verilmiştir. Terbiye ve Oyun, öğretici bir spor dergisi olma özelliğini taşıyor, okullara ve beden
eğitimi öğretmenlerine hitap ediyordu.
1911 yılında Galatasaray Kulübü’nün ilk üyelerinden olan Abidin Daver’in Tasvir-i
Efkar’da Galatasaray-Tamşuar (Macar) maçını yayınlatmasıyla da bir futbol maçı, ilk defa bir
gündelik gazetede yer almıştır. Bu ilk yayınlardan sonra basında spora ayrılan yer giderek
artmıştır. I. Dünya Savaşı (1914-1918) ile onu izleyen İstanbul’un itilaf devletleri tarafından
işgalinin o karanlık günlerinde spor, işgalin acıları içinde milletin tek teselli kaynağı olmuştur.
Özellikle İstanbul’da müttefik güçleri takımları ile Türk takımları arasında futbol maçları
düzenlenmiş ve bu maçlar Türk takımlarının galibiyetleri ile sonuçlanmıştır. Gazetelerde, işgal
güçleri kumandanlığının bitmek tükenmek bilmeyen sansür uygulamalarına rağmen bu
haberlere yer verilmiştir.

Türk Basınında “Spor Alemi” Dergisi’nin Yayınlanması
Said Çelebi 1919 yılından itibaren Spor Âlemi adı altında bir spor dergisi çıkarmaya
başlamıştı. Her hafta 24 veya 36 sayfa olarak yayınlanan 19x27 santim boyutundaki Spor Âlemi
dergisi, Avrupai anlamdaki ilk spor dergimiz olması bakımından önem ve değer taşımaktadır.
10 yıl süreyle yayın hayatını sürdüren bu dergide Said Çelebi’nin yanı sıra Burhan Felek, Yusuf
Ziya Öniş, Fuad Hüsnü Kayacan gibi spor dünyamızın tanınmış isimleri de yer almışlardı.
İngiltere’nin ilk spor gazetesi olan ‘Sporting Life’ 1838 yılında; Fransa’nın ilk spor
dergisi olan “Le Sport” ise 1854 yılında yayınlanmaya başlamıştı. Le Sport’un başlığı altındaki
‘Kibarların Gazetesidir’ ibaresi özellikle dikkati çekiyordu. Gerçi Türk basınındaki spor
dergileri bu tarihlerden çok sonra ortaya çıkmıştı ama ‘Futbol’ da ‘Spor Âlemi’ de tamamen
halka dönük dergilerdi. Kibarlara hitap ettikleri gibi garip bir iddiadan uzaktılar. Onlar,
doğrudan doğruya halk kitlelerine hitap eden spor dergileri olmuştu.
Yine 1920’li yılların başlangıcında eski bir futbolcu ve döneminin en başarılı
kalecilerinden biri olan Namık Görgüç’ün çektiği fotoğraflar, Türk basınında yeni bir hareketin
öncüsü olmuştur. İlk Milli Futbol Takımımızın Romanya ile oynadığı ilk milli maç (26 Ekim
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1923) ile Türk Milli Futbol Takımı’nın ilk golünün fotoğrafları Namık Görgüç tarafından
çekilmiş ve Türk Spor Basını tarihine geçmiştir.

Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Yazılı Spor
Basını
Cumhuriyet’in ilanından sonra gündelik gazetelerin spor konusu üzerine daha büyük bir
önemle eğildikleri görülmüştür. Ali Naci Karacan, sahibi olduğu Akşam gazetesinin birinci
sayfasını spor haberlerine açmakla Türk basınında yeni bir hareketin öncüsü olmuştur. Yunus
Nadi Bey, 1924 yılında yayın hayatına soktuğu Cumhuriyet gazetesinin ilk sayısının birinci
sayfasında sadece bir tek fotoğrafa yer vermişti. Bu tek fotoğraf, 1924 Paris Olimpiyat
Oyunları’na hazırlanmakta olan Türk Milli Futbol Takımı’nın büyük ölçülerdeki fotoğrafıydı.
(Cumhuriyet, 5 Mayıs 1924).
1924 yılında Paris’teki Olimpiyat Oyunları’na katılmış olan Türk Milli Futbol takımını,
İskoçya’dan getirilen ve ilk yabancı antrenör olan Billy Hunter hazırlamıştır. Aynı zamanda
Billy Hunter 4 Ağustos 1924 günü ‘Spor Âlemi’ Dergisi’nde futbol tekniği ile ilgili görüşlerini
bildiren bir makale hazırlayarak, futbolda teknik yazılar dönemini başlatmıştır. Bu girişim de
Türk spor basını açısından önemli bir gelişme olmuştur.

1930’lu Yıllarda Spor Basınımız
Türk spor basınında, 1930’lu yılların sonlarında gerçekleşmiş en önemli reform profesyonel
spor yazarlarının ortaya çıkması olmuştur. Özellikle gündelik gazeteler, spor olaylarını layıkıyla
izleyebilmek ve okuyucularına aktarabilmek amacıyla kadrolarında salt sporla görevli profesyonel
yazarlara da yer vermek zorunda kaldılar.

Günlük Gazetelerde İlk Spor Sayfası
1934 yılında spor basınımızda yepyeni bir akımın doğuşu görülmüştür. Dönemin en iyi
futbol hakemlerinden biri olan İzzet Muhiddin Apak, çalışmakta olduğu ‘Haber’ isimli akşam
gazetesinin son sayfasını tamamen spora ayırmakla, günümüze dek uzanıp gelen bir sistemin
kurucusu ve öncüsü oldu. Haber gazetesi, O’nun bu buluşuyla sporseverlerin de büyük ilgiyle
izledikleri bir gazete olmuştu ve geniş bir okuyucu kesimi, ‘gazeteleri arka sayfalarından
okumaya başlama’ya bu gazeteyle başlamıştı.
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Kırmızı-Beyaz Dergisi
1937 yılında Talat Mithat Hemşeri tarafından bu kez ‘Kırmızı-Beyaz’ Dergisi
çıkarılmıştır. Milli formamızın renklerini kendine ad olarak seçen ‘Kırmızı-Beyaz’, değişik
kimliği ve diğerlerinden çok farklı olan anlayış ve görünüşüyle 14 Haziran 1937 günü yayın
hayatına girdi. Büyük boyda, 2. hamur kâğıda basılmış 8 sayfalık dergi, pazartesi sabahları
erkenden piyasaya çıkmakla Türk spor dergiciliğine önemli bir yenilik getirmişti.

Taraflı İlk Spor Dergisi
Kırmızı-Beyaz’ın yayın hayatına atıldığı yılın içinde (1937), Fenerbahçe Kulübü Genel
Sekreteri Hayri Celal Atamer, Kulübün faal üyelerinden gazeteci ve spor yazarı ‘Con Kemal’
namı ile bilinen Kemal Onan ile birlikte yepyeni bir anlayış ve atılımla Türk spor basınına renk
getiren kişiler oldular. ‘Sarı-Lacivert’ adıyla yayınlamaya başladıkları dergi, Türk spor
basınının ilk taraflı dergisi oldu ve bunu adıyla da ilan etti. Fenerbahçeli yazarların yer
aldıkları Sarı-Lacivert, Fenerbahçe taraftarları arasında çok tutulan bir spor dergisi olarak 3 yıla
yakın bir süre faaliyetini sürdürmüştür.

Gazete Şeklinde İlk Spor Dergisi
Değerli spor adamı ve Anadolu Ajansı’nın kurucularından Muvaffak Menemencioğlu
1944 yılında, spor basınımızda önemli bir değişiklik oluşturan bir girişimde bulunarak gazete
tipindeki ilk spor dergisi olan haftalık ‘Spor’u yayın hayatına soktu. Gazete boyutunda 4
sayfadan oluşan bu haftalık dergi, Avrupai bir görüş sahibi olan ve dünya spor basınını çok
yakından izleyen Menemencioğlu’nun çizdiği rotada yürümüş, dünya spor haberlerine olduğu
kadar sporla ilgili ciddi konulara da sayfaları arasında yer vermiştir. Spor dergisi, ülkemiz ve
okuyucularımız için alışılmamış bir boy ve tipte olmanın yarattığı dezavantaj nedeniyle uzun
ömürlü olamamış ve 1 yılını doldurmadan kapanmıştır.

1950’li Yıllarda Türk Spor Basını
Türk Basınında İlk Spor Ajansı
1953 yılı Kasım ayında Nuri Bosut, Cem Atabeyoğlu, Atıf Sakar ve Cem Başar
tarafından kurulan ‘Spor Haberleri Ajansı’, 22 Kasım 1953 günü ‘SHA’ simgesiyle faaliyete
geçmişti. Bu ajans, Nuriosmaniye Caddesi üzerindeki bürosunda iki yıldan fazla bir süre spor
basınımıza hizmette bulunmuş, her gün 8 ile 24 sayfa arasında değişen spor haberleriyle dolu
bültenlerini 11 gazeteye ulaştırmıştı. Bunların arasında Ankara ve İzmir gazeteleri de
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bulunuyordu. Ekonomik koşulların gitgide ağırlaşması; gelirlerin giderleri karşılayamaz hale
gelmesi, Türk basınının ve Türk sporunun ilk spor ajansının kapanmasına yol açmıştı. Bu
ajansın çatısı altında, geleceğin birçok tanınmış spor yazarları da yetişmişlerdi.

Gündelik İlk Spor Gazetesi
Bu yılların bir başka önemli olayı, Türk basınında ilk kez gündelik bir spor gazetesinin
yayın hayatına atılması oldu. Habip Edip Törehan’ın Yeni İstanbul tesislerinde basılan ve
Yılmaz Poğda’nın sahibi bulunduğu günlük ‘Türkiye Spor’ gazetesi Türk sporunun en seçkin
yazarlarını çatısı altında toplayarak 1954 yılında yayın hayatına atılmıştı. Halit Kıvanç, Necati
Bilgiç, Muvakkar Ekrem Talu ve diğerler spor yazarlarının hazırladıkları bu gazete, Türk
basınında en yüksek tirajlı gazetelerin 40.000 bastıkları yıllarda 50.000’e varan satışıyla büyük
bir rekor ve reform gerçekleştirmişti. Ancak çeşitli nedenlerle bu gazete de basın hayatından
çekilmiştir.

Sine-Spor Dergisi
Yine bu yıllarda Mithat Perin’in girişimiyle yeğenleri Oğuz Seren ve Turgay Şeren
tarafından ortaya ilginç bir spor dergisi olan Sine-Spor atıldı. Bu dergi, sporun yanı sıra günün
diğer çok tutulan bir gösterisi olan sinemaya da yer vermekteydi. Derginin baskısı ve kâğıdıyla
çok masraflı olması ve ekonomik zorluklar ortaya nedeniyle Sine-Spor ancak 11 sayı
yayınlanabildi.

1960’lı ve 1970’li Yıllarda Türk Spor Basını
Fotoğrafın Kullanımı
1950’li yılların sonunda ve 1960’lı yılların başında Türkiye’de spor hareketleri yaygın
bir hal alırken, basın da buna ayak uydurmaktaydı. Gazetelerin arka sayfalarını spora ayırmaları
bu dönemde Türk basınında vazgeçilmez kural haline gelmişti. Bu yıllarda göze çarpan en
önemli konulardan biri de spor sayfalarında fotoğrafların birden ön plana çıkmasıydı.
Türk basınında ilk spor fotoğraflarını, ilk spor dergisi olan Futbol’u yayınlayan Burhan
Felek hocamız, 1910’lu yılların en ilkel makineleriyle çekmişti. 1920’li yılların başında, Türk
basınında ilk büyük fotoğraf ustası Namık Görgüç’ün çektiği fotoğraflar yer almaya başladı.
Aynı zamanda eski bir futbolcu ve döneminin en iyi kalecilerinden biri olan Namık
Görgüç çektiği spor fotoğraflarıyla Türk basınında bir devrim yaratmıştır. En eski maç
fotoğraflarının yanı sıra ilk Milli Futbol Takımı’nın ilk golünün fotoğrafları bu büyük ustanın
Türk spor basınına ve Türk spor tarihine en büyük katkısıdır. Zamanın foto muhabirlerinin
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tümü, gazetelerin günlük işleri arasında spor fotoğrafları çeken kişilerdi. Yine bu dönemlerde
foto muhabirleri çektikleri filmleri kendi paralarıyla alırlardı ve bu nedenle de fazla film
harcamamaya özen gösterirlerdi.
Türk basını, 1960’lı yılların başlarına dek spor fotoğrafları konusunu bu şekilde
sürdürmüştür. Türk basınının ilk bayan foto muhabiri Eleni Fotiadis’tir. Futbol maçlarında
seyirciler Eleni’ye tezahürat yaparak onu uzun uzun alkışlarlardı. Bu kuşak arasından uzun
süren meslek hayatında ‘Spor Foto Muhabirliği’ ağır basan ilk kişi İsmet Gümüşdere’dir. Bu
dönem Türk basınının ‘tipo’ olarak adlandırılan klasik baskı sisteminden ‘ofset’ denilen yeni
bir sisteme geçtiği dönemdir. Aynı zaman da siyah-beyaz fotoğraflardan da ‘dia positiv’ diye
adlandırılan renkli fotoğraf filmlerine geçildiğinden ilk renkli spor fotoğrafları da gazetelerde
yer almaya başlamıştır. Böylece gazetelerle birlikte spor sayfaları da renklenmiş oldu.

Spor Yazarlarının Örgütlenmesi-TSYD’nin Kurulması (1963)
1960’lı yılların Türk spor basınındaki en büyük olayı hiç kuşkusuz ‘Türkiye Spor
Yazarları Derneği’nin kuruluşudur. Basın mesleğinde gerçek bir güç haline gelmiş bulunan
spor yazarlarının örgütlenme yolundaki girişimleri bu kez Gazeteciler Cemiyeti tarafından da
anlayışla karşılanmıştır. İstanbul’da tüm gazetelerin spor servislerinin kendi aralarından
seçtikleri temsilciler bir araya gelerek 14 Nisan 1963 tarihinde ‘Spor Yazarları Birliği’ adı
altında resmen örgütlenmişlerdir.

1980’li Yıllardan Günümüze Türkiye’deki Yazılı Spor Basını
1980’li yıllar Türkiye’deki yazılı basının spora ve özellikle futbola ağırlık verdiği bir
dönemin başlangıcı olmuştur. Günlük gazeteler artık tam sayfa sporla da yetinmeyip, haftanın
belirli günlerinde 2, 3, 4 hatta 7 sayfalarını spora ayırmakta ve bu zengin spor sayfalarıyla
tirajlarını artırmayı amaçlamıştır. Bu arada bazı gazetelerin spor ekleri hatta spor kitapçıkları
verdikleri de sık sık görülüyordu.
Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor takımlarının renkli posterlerini,
bayraklarını, yıldız futbolcuların bez bebeklerini, takım posterlerinin yer aldığı fikstürlerini
yine günlük gazeteler okuyucularına dağıtmışlardır. Yine bu dönem spor yazarlarına da ünlü
futbolcular gibi, yüksek ücretlerin yanı sıra yüksek transfer paralarının da ödendiği
görülüyordu. Ayrıca gazete spor servisleri arasında kitleler halinde geniş çapta transferlerin
gerçekleşmesi de yine bu dönemde görülmüştür. Her türlü zorluklara ve ekonomik koşulların
ağırlığına rağmen Türk basınında spor dergileri günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Bu
dergiler arasında haftalık, aylık ve üç aylık periyotlarla yayınlananlar bulunmaktadır ve bu
dergilerin çoğunluğunun ya belirli bir spor dalına ya da belirli bir kulübün renklerine dayandığı
görülmektedir.
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Galatasaray futbol takımının, Türk futbol tarihinde en büyük başarıyı yakalaması, sporu
daha fazla gündeme sokmuş ve bu durum spor basınını da etkilemiştir. Böyle bir ortamda
gazetelerin spor sayfalarının sayısı artmış ve günlük spor gazetesi Fotospor yayın hayatına
girmiştir. 3 Eylül 1989’da iş adamı Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir tarafından çıkarılan
Fotospor’un tirajı 300 binlere kadar çıkmıştır. Futbol, Türkiye’de her dönemde geniş halk
kitlelerinin ilgisini toplamayı başaran spor dalı olma özelliğini korumuştur. 1980’li yıllarda
olduğu gibi, 1990’lı yıllar da, Türk toplumunun yazılı basın ile birlikte değişim yaşadığı yıllar
olmuştur. Bu dönemde gündemi belirleyen görsel basın ile birlikte yazılı basın olmuş, futbolda
yaşanan yükseliş grafiği ve uluslararası futbol arenasında kazanılan başarılar, futbol-basın
ilişkisini güçlendirmiştir.
Günümüzde uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden lisanslı
sporcularıyla etkinliklerini sürdüren, ancak birçok sorunu da beraberinde taşıyan ve spor
kamuoyunda bunları dile getirmek isteyen birbirinden farklı spor dalları bulunmaktadır. Ancak
spor basını futbol ile kendisini sınırlamıştır. Bunun temelinde kuşkusuz futbolun sadece
Türkiye’de değil tüm dünyada en popüler spor dalı olması, Türkiye süper ligindeki başarılı
futbol takımlarının basının merkezi gibi İstanbul’da bulunması ve bu takımların taraftarlarının
tiraja etki yapmaları, okurun futbol haberi istemesi, futbol haberi toplamanın daha ekonomik
olması gibi nedenler yatmaktadır.
Türkiye’de futbol yazarlığı, herhangi bir takımın taraftarlığı biçiminde bir gelişme
göstermiştir. Günümüzde özellikle İstanbul’un üç büyükleri; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş
haber, yazı, yorum, tahmin, övgü ve eleştirilerde en çok ve en ayrıntılı biçimde gündemde yer
alan ayrıcalıklı takımlar olmaktadır. Türkiye futbol liginin diğer takımlarından, ancak bir başarı
kazandıklarında veya bir olaya konu olduklarında söz edilmektedir.
Yine günümüz yazılı spor basınında futbol takımlarının şampiyonluk mücadeleleri,
geçmiş sezonlarda takımların ya da futbolcuların performansları, ezeli rekabete ilişkin sonuç
tabloları, maçın puan cetvelindeki önemi, takımların birbirlerine karşı olan güç dengeleri,
uyguladıkları yeni oyun sistemleri veya taktikler, hava koşulları, yeni transferlerin durumu,
sakatların ve yedek futbolcuların son durumu, son karşılaşmalarda alınan sonuçlar,
deplasmanlarda takımların başarı düzeyi, maçın sonucuna etki eden hareketler, hatalar, goller,
maça damgasını vuran önemli pozisyonlar (fauller, gol pasları, penaltılar, serbest vuruşlar,
kırmızı-sarı kartlar, oyuncu değişiklikleri, hakem kararları), futbolcuların başarısına dayalı
yıldız tabloları, tribünlerdeki seyircilerin sayısı, asılan pankartlar, tezahüratlar, maç öncesi maç sonrası yaşanılan olaylar, futbolcu-teknik direktör veya yöneticilerin açıklamaları geniş
ölçüde yer almaktadır.
Yine günümüzdeki yazılı spor basınında futbol haberlerini, yorumlarını yazan kişiler,
genellikle eski futbolcular olduğundan tarafsız kalamamakta, sayfalarında her zaman kendi
takımlarını övmekte veya yermektedirler. Futbolla ilgili yorumlar yapan kişiler eski futbolcular
oldukları halde, maçları teknik anlamda irdelememekte, yüzeysel ve temelden yoksun
değerlendirmeler yapmaktadırlar. Gazetelerin spor servisleri ya da spor yazarlarının arasındaki
söz düelloları kişiselleşmiştir.
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Uzun yıllar futbol oynamış, jübilesini yaparak futbolu bırakmış olan futbolcular hemen
bir gazeteye spor yazarı olarak işe alınmaktadırlar. Futbol ya da spor yazarı olma niteliklerini
taşımayan bu kişiler; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yazarı olabilmektedirler. Ancak
oynanan oyunun teknik analizine girmeden, yalnızca maçta gördüklerini okuyucuya
aktarmaktan başka bir şey veremeyen bu yazarlar, yazılı spor basınının kalitesini her geçen gün
düşürmektedirler. Yalnızca verilen pası, atılan golü anlatan bu yazıların yazılı spor basınımızı
gün geçtikçe daha da güçsüz bir hale getirdiği inkâr edilemez bir gerçektir.
Ciddi anlamda spor yazısı yazan, gerek üslubu gerekse yazılarının içeriği bakımından
son derece kaliteli olan yazarların çoğunun da eskiden futbol oynamamış insanlar olması da, bu
söylenenleri kanıtlar niteliktedir. Futbolun içinden gelmenin yalnızca futbol oynamak
olmadığını gösteren birçok ismin arasında, kaliteli yorumlarıyla spor kamuoyunun yakından
tanıdığı Ömer Üründül, Attila Gökçe, Togay Bayatlı, Güven Taner gibi isimler vardır.
Eski futbolcuların yanı sıra futbol oynamamış, ancak yine de bir takımın sempatizanı
olup yalnızca o takımı takip eden yazarlar da mevcuttur. Tabii ki bu yazarların taraftarlıkları,
diğer kesime göre katlanılabilir bir düzeydedir. Zira bu isimler gerektiği zaman yaptıkları
eleştirilerde daha bilimsel ve daha somut yaklaşımlar sergilemekte, yapıcı eleştirilerde
bulunmaktadırlar. Futbolculuktan gelme spor yazarlarının eleştirilerindeki duygusallık, bu
yazarlarda görülmemektedir. Belli bir takımı tutmayan, tutsa da bunu göstermeyen Ömer
Üründül, Deniz Gökçe, Togay Bayatlı gibi isimler büyük beğeni toplamaktadırlar. Yine son
dönemde Murat Kosova, Tanıl Bora, Ebru Köksaldı, Mehmet Demirkol ve Altan Tanrıkulu gibi
yazarlar geçmişte futbol oynadıkları için değil, küresel arenada endüstriyel futbolu ve sıklıkla
da diğer birçok sporu da takip edebildikleri için yazılarını analitik bir platformda neden-sonuç
ilişkileri üzerine oturtabilmektedirler.
Meslek disiplininin köklü prensip ve geleneklere bağlı olmaması, spor yazarlarının
mesleki birliğine büyük zarar vermektedir. Jübile yapan ünlü futbolcuların, sahalardan
ayrılışlarının hemen ertesinde spor sayfalarında köşe sahibi olmaları, meslek disiplininin
önceden belirlenmiş kurallara dayanmamasından kaynaklanmaktadır. Futbolcu kökenli yazar
kadrolaşmasındaki aşırı artış, spor yazarlığının öz kaynaklarını hızla eritmekte, yani mesleki
eğitim görmüş genç spor yazarı adaylarının önünü kapatmaktadır. Farklı meslek gruplarının
önde gelen isimleri arasındaki yazar olma heveslilerine de tavizler verilince, spor yazarlığı
adeta bir hobi mesleği haline dönüşmüştür.
Genel anlamda basında görülen asparagas haber yapma sorunu, günümüzde yazılı spor
basınına da yansımıştır. Özellikle yaz aylarında ya da liglerin devre aralarında, sansasyon
yaratmak amacıyla yapılan asılsız transfer haberleri bunun en iyi örneğidir. İlgi uyandırmak
amacıyla yazılan seviyesiz, niteliksiz yazılar; mantıklı, teknik, bilimsel yazıların yerini
almışlardır. Yazılı spor basını sayfaları, yine günümüzde hemen hemen tamamen futbola
ayrılmıştır. Günlük gazetelerin yanı sıra, ‘Fotomaç’ ve ‘Fanatik’ adlı spor gazeteleri ile
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp dergileri de yayın hayatına devam etmektedirler.
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Oysa tiraj elde etme, okuyucuyu etki altına alma, yönlendirme amacıyla fanatizm
düşüncesini ön plana alan yazılar yerine yazılı spor basını; sporu, okuyucularına dostluğu,
kardeşliği, barışı, sportmenliği, kurallara uygun bir rekabet ortamını özendirici bir anlatım
diliyle yansıtmayı kendine ilke edinmelidir. Ancak belirli bir standardı yakalayacak ve temel
prensipleri doğrultusunda yayın politikasını belirleyecek bir spor basını başarı ulaşacak ve
okurlar tarafından beğeniyle izlenecektir.

İnternet Medyasının Spor Basınına Katkısı
1990’lı yılların ortalarından itibaren internet hayatımıza girmiş ve yaşamın pek çok
alanında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Spor başından beri internet medyasının en
gözde alanlarından biri olmuş ve özellikle de futbol takipçileri sanal ortamın en aktif
katılımcılarının başında gelmiştir. Kısa zamanda geleneksel medya kuruluşları, sanal ortamda
da sitelerini oluşturmuşlar, burada da okurlarıyla buluşmuşlardır.
Büyük gazeteler Milliyet, Hürriyet, Sabah gibi sanal ortamın en ilgi çeken haber
portallarının başında gelmektedir. Geleneksel medyanın yanı sıra gerek içerik, gerekse de skor
öncelikli olarak sadece internete özgü yeni yayınlar da (mackolik.com, sporx.com, ntvspor.net)
gelişmiş ve buralarda yetişen yeni bir yazar grubu yavaş yavaş yaygın basında yer almaya
başlamıştır.
Özellikle blog kullanıcıları bu dönemde spor basınına ciddi katkı sağlamışlardır. 2000’li
yıllarla birlikte bazı bireysel ve kolektif bloglar özenle hazırlanmış içeriği ve yazarlarının dilsel
yetenekleri ile dikkat çekmişlerdir, bazı okurlar bloglar sayesinde eski yazarları geçmişlerdir.
Geleneksel medyanın bazı yenilikçi yöneticileri, kısa sürede gelişim gösteren bazı blog
yazarlarına sanal ortamda köşeler vermiş ve Hürriyet, Milliyet gibi gazeteler de günlük yazılar
yazma imkânı bulmuşlardır. Bazı geleneksel yazarlar kadar dikkat çeken bu yazarlar, özellikle
aktif twitter kullanımları ile popülerliklerini perçinlemişlerdir.
Twitter, anlık haber paylaşımındaki becerisiyle hem geleneksel hem de dijital yazarlar
için önemli bir zemin haline gelmiştir. Twitter’da spor, üzerine en çok konuşulan konuların
başında gelmektedir, gerek buranın müdavimi yazarlar, gerekse de ‘yazdıklarım şahsi
görüşümdür’ diyen geleneksel yazarlar aynı potada erimiştir. Dolayısıyla bloglar ve twitter’ın
spor basınına değişim, renk ve farklılık getirdiği görülmüş, sosyal medyada başarılı olan bazı
yeni yazarlar geleneksel medya tarafından değerlendirilmiştir.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Türk basınında ilk spor dergisi Futbol hangi yıl yayın hayatına başlamıştır?
a)1900
b)1910
c)1920
d)1930
e)1940
2- Hangisi Spor Haberleri Ajansı’nın kurucuları arasında yer almaz?
a)Cem Atabeyoğlu
b)Atıf Sakar
c)Cem Başar
d)Nuri Bosut
e)Rıdvan Dilmen
3- 1980’li yıllardan günümüze Türkiye’deki yazılı spor basını ile ilgili bilgilerden hangisi
doğru değildir?
a) 1980’li yıllar Türkiye’deki yazılı spor basınında özellikle tenis ile ilgili
yazıların ağırlıklı olarak yer aldığı dönemdir.
b) Her türlü zorluklara ve ekonomik koşulların ağırlığına rağmen Türk basınında
spor dergileri günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir.
c) Günlük gazeteler artık tam sayfa sporla da yetinmeyip, haftanın belirli
günlerinde 2, 3, 4 hatta 7 sayfalarını spora ayırmakta ve bu zengin spor sayfalarıyla
tirajlarını artırmayı amaçlamıştır.
d) Bu dönemde günlük spor gazetesi Fotospor yayın hayatına girmiştir.
e) Bu arada bazı gazetelerin spor ekleri hatta spor kitapçıkları verdikleri de sık
sık görülüyordu.
4- Aşağıdakilerden hangisi spor yazarı değildir?
a)Murat Karaca
b)Ebru Köksaldı
c)Güneri Civaoğlu
d)Mehmet Demirkol
e)Atila Gökçe
5- Hangisi bir spor haberinin konusu değildir?
a)Dünya Kupası maçları
b)Tenis Turnuvası
c)Basketbol maçları
d)Yüzme yarışları
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e)Film festivali

6- Türk spor basınında yer alan ilk spor yazısı ‘eskrim’ konusundaki makaledir.
a) Doğru
b) Yanlış
7- Türk basınındaki ilk spor dergisi ‘Terbiye ve Oyun’dur.
a) Doğru
b) Yanlış
8- Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir tarafından çıkarılan Fotospor Gazetesi 1989 yılında
yayın hayatına girmiştir.
a) Doğru
b)Yanlış
9- TSYD Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin kısaltmasıdır.
a) Doğru
b) Yanlış
10-‘Spor Haberleri Ajansı’,1953 yılında Nuri Bosut, Cem Atabeyoğlu, Atıf Sakar ve
Cem Başar tarafından kurulmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)b
2)e
3)a
4)c
5)e
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6)a
7)b
8)a
9)a
10)a
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12. LIFE STYLE / YAŞAM TARZI GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.

-Yaşam Tarzı Gazeteciliği

12.2.

-Post-Fordizm

12.3.

- Yaşam Tarzı Haberciliği

12.4.

- Yaşam Tarzı Haberinin Özellikleri

12.5.

- Türk Basınında Yaşam Tarzı Haberciliğinin Gelişimi

12.6.

- Yaşam Tarzı Gazeteciliğine Uluslararası Basından Örnekler

12.7.

- Köşe Yazarlığı ve Yaşam Tarzı Haberciliği

12.8.

- Bir Haber Türü Olarak Yaşam Tarzı Haberleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- ‘Yaşam tarzı’ kavramını tek cümleyle açıklayınız.
2- Fordizm ve post fordizm arasındaki 5 farkı sıralayınız.
3- Yaşam tarzı haberinin özellikleri nelerdir?
4- Yaşam tarzı haberciliğinin kapsamı nedir?
5- Yaşam tarzı haberciliğinde temel sorun nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Yaşam tarzı, yaşam tarzı haberciliği, haber
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Giriş
Sosyolojik içeriğine bakıldığında, insanları birbirlerinden farklı kılan davranış kalıpları
olarak tanımlanan yaşam tarzı kavramı; yaşamı yorumlayış ve içinde bulunduğumuz sosyokültürel ortamda kendimizi konumlandırma biçimimiz olarak da ifade edilmektedir. Yaşam
Tarzı haberciliği, Türk basınında yaşam tarzı haberciliğinin gelişimi ve yaşam tarzı haberinin
özellikleri anlatılarak, yaşam tarzı gazeteciliğine uluslararası gazetelerden örnekler
verilmektedir.
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Sosyolojik içeriğine bakıldığında, insanları birbirlerinden farklı kılan davranış kalıpları
olarak tanımlanan yaşam tarzı kavramı; yaşamı yorumlayış ve içinde bulunduğumuz sosyokültürel ortamda kendimizi konumlandırma biçimimiz olarak da ifade edilmektedir. Tarihsel
gelişmeler doğrultusunda, toplumsal yapıların inşasıyla yön bulan yaşam biçimleri, bu etkiyi
en kapsamlı ve belirgin bir biçimde modernizmin olgusunun gelişimiyle yaşamış ve yeni haline
bürünmüştür.
Toplumsal yaşama yeni boyutlar kazandıran modernizm ve onun ekonomik alandaki
görünümü olan kapitalizm, tüm sosyal yaşam alanlarını kendi ideolojisi bağlamında yeniden
tanımlamaktadır. Özellikle kentleşme ile birlikte gündelik yaşamın dönüşümünde ve yaşam
tarzlarının oluşumunda belirleyici olmuştur. Modern insanın yerleşkesi olan kent, serbest
zaman etkinliklerini yeniden üretirken yaşam tarzlarının meta üzerinden tanımlanmasında da
son derece önemli bir yere sahiptir.
Yaşam tarzları açısından bir diğer önemli dönem 1970’li yıllarda başlayan post-fordist
dönemdir.
Post-Fordizm: 1970’li yılların ortalarından itibaren, bazı sosyal bilimciler tarafından,
Batı’da üretim ve tüketim faaliyetlerinin Fordist süreci tamamladığı ve artık Post- Fordizme
geçildiği çeşitli iletişim organlarında dile getirilmiştir.
Post-Fordizm 1960’ların sonundan itibaren ağır endüstrinin inişe geçtiği ve erkeklerin
gruplar halinde fabrikalarda, kadınların da görece hafif işlerde çalıştığı bir dönemin sonunda,
üretim ve tüketim biçimlerinde meydana gelen yapısal değişimleri tanımlar. Post-Fordizm
olarak adlandırılan bu sürecin en belirgin özelliği, hem üretim düzeyinde hem de tüketim
düzeyinde ‘esnek’ bir anlayışın ekonominin merkezine oturmasıdır. Post-Fordizmin kökenini
daha fazla ‘tüketim’ oluşturmaktadır.

261

‘Katı’ Fordizmle ‘Esnek’ Post-Fordizm Arasındaki Farklılıklar
Fordizm

Post-Fordizm

1) Kitlesel pazarlama, üretim

Bireysel üretim, pazarlama

2) Ulus devlet merkezli

Global ölçekte, şirket merkezli

3) Büro ya da fabrika merkezli

Ev merkezli

4) Vasıfsız işçiler

Yüksek vasıflı ya da az sayıda işçi

5) Kitlesel, aile merkezli tüketim

Bireysel, hatta bireyci tüketim

6) İşçi sınıfı, ortalama maaş

Hizmet sınıfı, yüksek maaş

7) Birlik ve dayanışma ruhu

Bireyci düşünce ve girişimcilik

8) İşçinin tek bir görev yapması

Çoklu görev

9) Sendikalar, toplu sözleşme

Şirket ve bireysel sözleşmeler

10) Dayanıklı tüketim mallarına talep

Lüks tüketim mallarına talep

11) Tüketimin herkesi eşit düzeye

Tüketimin

bireyleri

farklılaştırması

ulaştırması

Post-Fordizm bilgi teknolojisinin gelişimi ve esnek üretim yöntemlerinin ortaya
çıkışıyla, çok uluslu şirketlerin doğuşu ve mali piyasaların küreselleşmesiyle bağlantılıdır. PostFordist unsurların modern dünyada ortaya çıktığını kabul etsek de, Fordist unsurların
varlıklarını sürdürdükleri ve hiçbir yok oluş belirtisi göstermedikleri açıktır. Örneğin
“McDonaldlaşma” olarak adlandırabileceğimiz şey Fordizmle ortak birçok özelliğe sahip bir
olgudur. Tek tip ürünler, katı teknolojiler, standartlaştırılmış iş rutinleri, vasıfsızlaşma,
işgücünün (müşterinin) tek tipleştirilmesi.
Post-Fordizm kavramı post-modern toplum ve modernitenin karakteri konusundaki
tartışmaya katkıda bulunmuştur.
Tüketimin kışkırtılmasına ilişkin ekonomik bir yapılanma olan postfordizm, çalışma
hayatına getirdiği yeni düzenin yanı sıra, tüm ekonomik yapılanmalarda olduğu gibi –düzenin
planlanmış bir parçası olarak- sosyal ve kültürel hayata da yeni bir boyut kazandırmıştır. Söz
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konusu dönemde rahat yaşamanın, hayatın tadını çıkarmanın anahtarı olarak -lüks- tüketim
sunulmuş ve prestij sahibi olmanın ayırt edici ediciliğinin propagandası yapılmıştır. Lüks
tüketim dışında, herhangi bir vasfa gerek olmaksızın kazanılabilecek statü, saygın olma zaafını
hisseden tüm kesimlerce, gösterişli tüketim aracılığıyla, kolay yoldan elde edilmeye
çalışılmıştır. Bunu sonucunda da, kimlik arayışı tüketimi arttırmış, birey saygın olmanın
hazzıyla doyumsuzlaşmış ve tüketime endeksli bir ‘yaşam tarzına’ hapsolmuştur.
Bu dönemde başlayan tüketim çılgınlığı, dünyayı tek bir pazarda birleştirmeyi
hedefleyen küreselleşme olgusu ile Türkiye’nin sınırlarına da girmiştir. 1980’li yıllarda
toplumsal, ekonomik ve siyasi alanlarda yaşanan değişimler basın sektörünün de dönüşümler
geçirmesine neden olmuştur. Ticarileşen basın kuruluşları, Batıyla entegre olmanın
politikalaştığı bu dönemde daha çok kazanmaya entegre olmuş ve dönemin kültürel
değerlerinin taşıyıcılığını üstlenmiştir.
Bu bağlamda kurumsal yapısı ve yayın politikaları farklılaşan gazetelerin içeriklerinde
de yenileşme yaşanmış, hedef kitlesi olarak kentli okurun öncelenmesi haber türlerinin
çeşitlenmesinde yardımcı olmuştur. Yaşam tarzı haberciliği de dönemin en popüler haber türü
olarak dikkat çekmektedir. Son derece geniş bir yelpazede hem okurların, hem de reklam
verenlerin ilgi gösterdiği bu tarz habercilik kısa sürede gazetelere sığmamış ve pek çok gazete
ekinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Tüketim kültürü: Egemen anlayışın kitlelere empoze ettiği yaşam biçimidir.
Nesnelerin değişim değerinin kullanım değerini silmesi. Günümüzde bireyler yaşamak
için tüketmemekte, tüketmek için yaşamaktadır.
Bireyi tüketime yönlendiren ideolojik bir araç olarak reklamlar karşımıza çıkmaktadır.
Reklamcılık ürünlerin tanıtımından çok bir yaşam tarzı olarak tüketimin benimsetilmesine
yarar. Sadece ürünler değil göstergeler/imgeler tüketilmektedir. Reklamlar insanlara ürünle
birlikte kimlik ve yaşam tarzı satarlar. İnsanlara hazır davranış ve rol kalıpları sunar. George
Ritzer, kitlelerin tüketime ikna edilmesi ve yönlendirilmesinde reklamların önemine vurgu
yapar.
Tüketim ve yaşam tarzı kavramları birbirlerini tamamlar. Yaşam tarzı kavramı kişinin
tükettiği ürün ve hizmetler aracılığıyla kendisini farklı ve ayrıcalıklı hissetmesidir.

Yaşam Tarzı Haberciliği
Yaşam tarzı kavramı gündelik yaşam sosyolojisinin özellikle 1970’lerden itibaren en
çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. Alanın en önemli sosyologlarından David
Chaney, yaşam tarzını ‘insanların neler yaptıklarını, niçin yaptıklarını ve bunu yapmanın
kendileri ve başkaları için ne anlama geldiğini açıklamaya yardımcı olan davranış dizgesi’
olarak tanımlamakta ve yaşam biçimlerinin izlerini kültür kavramının içinde sürmenin doğru
olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda kültürü belirleyen sosyal, ekonomik şartların
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(kapitalizm, modernleşme, kentleşme, boş zaman etkinlikleri, tüketim vs.) yaşam tarzı
üzerindeki etkisine vurgu yapan Chaney, ‘yeni toplumsal kimlikler’ kavramsallaştırmasıyla,
konunun üzerindeki belirsizliği gidermeye çalışmıştır. Yeni toplumsal kimliklerin 3 özelliği
olduğunu belirten Chaney, bu nitelikleri şöyle sıralamaktadır:
Yeni toplumsal kimlikler bir tür seçimdir ve bu seçimde grup üyelerinin tipik
davranış biçimleri, değer yargıları ve beğenileri rol oynar.
Bu seçimler kültürel bir seçimdir. Daha doğrusu bu seçimler boş vakit uğraşları
ya da tüketim etkinlikleri gibi yaşam alanları üzerine odaklanır.
Dışa vurulan değer yargıları ve beğeniler ne kadar kişisel olursa olsun, diğer
sosyal kültürel özelliklerle ilişkili özel kalıplara uymak zorundadır.

Mike Featherstone’un ise yaşam tarzı hakkındaki görüşleri şu şekildedir; bir kimsenin
bedeni, giysileri, konuşması, boş zamanı kullanması, yiyecek, içecek tercihleri, ev, otomobil,
tatil seçimleri vb. mülk sahibi/tüketicinin beğeni ve üslup duygusunun bireyselliğinin işaretleri
olarak görülür. Featherstone göre; bu dünya, ilişkilerinde ve tecrübelerinde yeninin ve en son
modanın peşinde koşan, maceradan hoşlanan ve hayatın tüm olanaklarını araştırmak için riske
girebilen, yaşayacağı tek bir hayatın olduğunun ve bu hayattan zevk almak, yaşantılamak ve
dışa vurmak için çok gayret etmesi gerektiğinin bilincinde olan erkeklerin ve kadınların
dünyasıdır.
Kişinin kim olup, kim olmadığının bir ifadesi olan yaşam tarzı, daha çok tüketim
etkinliklerinde belirginleşmekte, nasıl kazanıldığından çok, nasıl harcandığı ile ortaya
çıkmaktadır. Öte yandan bizim dışımızdaki insanlarla ve nesnelerle kurduğumuz ilişkilerde
şekillenmekte ve bizi biz yapan ‘değerler’ olarak algılanmaktadır.
Yaşam tarzı haberciliği son yıllarda sıkça tartışılan ancak sınırları ve ne olduğu net
çizgilerle belirlenemeyen bir habercilik türüdür. Özellikle imajın ve tüketimin ön plana çıktığı
günümüz postmodern toplumlarına özgü ‘yeni’ bir habercilik türü olan yaşam tarzı haberciliğini
ana hatlarıyla şöyle tanımlamak mümkündür: ‘Serbest zamanı nitelikli ölçülerde; inceltilmiş
zevklerle doldurmayı önceleyen, bu doğrultuda birey için alternatif sunan ve yönlendirici bir
üslup taşıyan habercilik türüdür.’ Burada en önemli nokta tüketim kültürüne yöneltici,
nesnelerin kullanım değerini önleyici bir üslupla sunulan haberlerin bu tür bir haberciliğin
özünü oluşturuyor olmasıdır.
Giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, tekstil, otomotiv, teknoloji, yiyecek, içecek, kafe,
restoran, gece kulübü, konut, mobilya, dekorasyon, bahçe, tekne, yat, tatil mekânları vb.
kısacası alınıp satılabilen her şey yaşam tarzı haberciliğinin kapsamına girmektedir.
Bu bağlamda yaşam tarzı haberciliğinin eleştirel değil, sermayeden yana tavır aldığı ve
çoğunlukla reklam endüstrisi tarafından organize edildiği görülmektedir. Reklam endüstrisinin
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günümüz basın kuruluşlarındaki yaşamsal önemi göz önünde bulundurulduğunda, yaşam tarzı
haberciliğinin genişleyen hacmi daha da anlaşılır olmaktadır.
Yaşam tarzı haberciliği ekonomi, kültür-sanat ve magazin gazeteciliği ile
karıştırılmamalıdır. En önemli farkı; belli bir yaşam tarzını olumlaması ve bireyleri tüketime
yönlendirmesidir. ‘Hayatın renklerini kucaklayın’, ‘Özgür olun’, ‘Hayattan zevk alın’,
‘Farklılaşın’, ‘Birey olun’ sloganlarıyla insanlara ‘tarz’ vaat eden bu haberciliğin ideolojik
olarak neyin savunusunu yaptığının analizi son derece önemlidir. Özellikle 1970’li yılların
sonundan itibaren iletişim ortamındaki uluslararası ve ulusal sermayenin yoğun egemenliğini
göz önüne getirdiğimizde, yaşam tarzı haberlerinin genişleyen hacminin sırrı daha anlaşılır
olmaktadır.

Yaşam Tarzı Haberinin Özellikleri
1. Metalara kültürel ve statüsel değerler yükleyerek tüketimi teşvik eder.
2. Yönlendirici bir üsluba sahiptir.
3. Serbest zamanı rasyonalize ederek alternatifler sunar.
4. İmaj, kimlik oluşturur ve yaşam kalitesi aracılığıyla toplumsal prestij ve statü
vadeder.
5. Gizli veya açık reklam yoluyla firmaların tanıtımını sağlar.
6. Harcama kapasitesi yüksek, tüketmeye muktedir, kentli ve değişime açık bir okur
kitlesini hedefler.
7. Modayı bir araç olarak kullanır ve yönlendirir.
8. Batı basınının yaşadığı değişimden ve küresel kültürden izler taşır.
9. Özgürlüğü ve bireyselliği savunarak etkin bireyin oluşumunu vadeder, ancak özünde
bireyleri sisteme uyumlu hale getirir ve edilginleştirir.

Türk Basınında Yaşam Tarzı Haberciliğinin Gelişimi
1980’li yıllarda Türk basınının yaşadığı derin değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkmış,
dönemin neo-liberal politikaları ekseninde şekillenen toplumsal yapının paralelinde gazetelerde
ve gazete eklerinde gelişen bir habercilik türüdür. 80’li yıllarla birlikte basın kuruluşlarının
birer işletme haline gelmesi tiraj kaygılarını beraberinde getirmiş, gazete sahipleri ilan ve
reklam alarak tirajını artırmak; tirajını artırarak da daha çok ilan ve reklam geliri elde etmeye
odaklanmıştır.
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Bu kapsamda, gazete içeriklerinde değişikliklere başvurulmuş, dönemin siyasi
politikaları ve ekonomik yapılanması gereği, okuyucunun değişen yaşam tarzı profiline hitap
edebilme öncelikli amaç olarak belirlenmiş ve gazetelerin yayın politikaları da bu doğrultuda
şekillenmiştir. Ülkenin ekonomi merkezli bir yaşamın ortasında olması, zengin olma hayalleri
kuran genç girişimci kuşağın varlığı, gazete sayfalarında işlenebilecek yeni bir alan/malzeme
yaratmış, bu durumdan sağlanacak kazanç yöneticilerin gözünden kaçmamış ve bankacılık,
finans, yatırım sektörleriyle ilgili haberlere, sayfa sayıları artırılarak her gün ve yoğunlukla yer
verilmiştir.
Serpilen ekonomi basınında, ayrıca genç girişimcilere örnek olmak adına, büyük iş
adamlarının, prens ve prenseslerin büyük şirketlerini nasıl kurduklarının hikâyeleri anlatılmış,
söz konusu durum gizli reklamın gölgesinde, ülkemize yeni sermayedarlar kazandırmak, ülke
ekonomisini daha da geliştirmek adına yüklenen bir sorumluluk olarak lanse edilmiştir.
80’li yıllardaki ekonomik hareketlenme, lüks yaşama merakını beraberinde getirmiş,
Batı kapitalizminin tüketim kalıplarının ülkeye girmesi bu merakı pekiştirmiş ve Türk insanının
yeni yaşam tarzının biçimlendiricisi olmuştur. Gazete yöneticileri, aynı dönemde kendisini
yenileyerek atağa geçen reklam sektöründen sağlayacağı kazancı çok iyi tahlil etmiş,
birbirleriyle varolabilen iki sektör arasındaki ilişki, gazetelerin gizli reklamın büyüsüne
kapatılmasına, dolayısıyla, yaşam tarzı sayfalarına başvurmasına sebep olmuştur.
Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zafer Mutlu ‘yaşam tarzı’ sayfalarının bilinen
ilk örneği ‘Gusto Style’ sayfasını okuyucusunun hizmetine sunmuştur. Gusto Style sayfası
benzer içeriklerle farklı gazeteler tarafından da yayınlanmış Yaşam, Yaşam Tarzı, Gusto, Gusto
Style ve Life Style adlarını taşıyan bu sayfalara hemen her gün bir yenisi eklenmiştir.
1980’li yıllar darbeyle başlamış, ardından basın dışı sermayenin gazeteciliğe merak
salmasıyla iletişim ortamı holdingleşmiş, dolayısıyla geleneksel gazeteciliğin sınırları ve
ilkeleri ciddi bir değişime maruz kalmıştır. Kurumların gazetelerin tercihleri üzerindeki
baskıları yoğunlaşmış, basın özgürlüğü şirket çıkarları ekseninde tanımlanır olmuştur. Kar
getirecek alanlarda ciddi bir yoğunlaşma ve genişleme yaşanırken, basın meslek ilkeleri ve
geleneksel değerler ekonomik parametreler doğrultusunda tanımlanır hale gelmiştir. Bu
bağlamda yaşam tarzı haberleri, gazeteler tarafından işlevsel bir araç olarak dolaşıma sokulmuş
ve bu proje de ciddi oranda başarıya ulaşmıştır.

Yaşam Tarzı Gazeteciliğine Uluslararası Basından Örnekler
New York Times: Style (Tarz) başlığı altında yemek ve şarap (dining&wine), moda
ve tarz (fashion&style), ev ve bahçe (home&garden), seyahat (travel).
The Wall Street Journal: Yaşam ve Kültür (life&culture), Sanat ve eğlence
(arts&entertainment), yiyecek ve içecek (food&drink), kitaplar ve fikirler (boks&ideas), moda
(fashion).
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The Washington Post: Yaşam tarzı (Lifestyle), tarz (style), yemek (food), düğün
(wedding), seyahat (travel), tavsiyeler (advice).
The Guardian: Yaşam ve tarz (life&style), moda ve güzellik (fashion&beauty),
yiyecek ve içecek (food&drink), aile ve ilişkiler(family&relationships), bahçe (garden),
alışveriş (shopping).
The Independent: Yaşam ve tarz (life&style), moda (fashion), yiyecek ve içecek
(food&drink), sağlık (health).
Türk basınında ise yaşam tarzı haberlerine daha çok gazetelerin hafta sonu eklerinde
rastlanılmaktadır. Hafta sonu gazeteleri süreç içerisinde gazetelerin olmazsa olmazları haline
gelmiş, pek çok gazete onlarca sayfalık hafta sonu ekleri vermeye başlamıştır. Dolayısıyla bu
alanda ‘yaşam tarzı’ gazeteciliği de önemli bir rol üstlenmiştir. Moda, dekorasyon, alışveriş,
teknoloji, cep telefonu, bilgisayar, gurme, ünlü lokantalar, barlar, otomobil, ajanda haberleri
içerikleriyle basılan ‘yaşam tarzı’ sayfaları çoğu kez bir reklam aracı olarak kullanılmaktadır.
Gazetelerin hafta sonu eklerinde benimsediği habercilik öylesine başarılı olmuştur ki, çoğu
büyük gazete hafta içinde de ek vermeye başlamıştır. Bu eklerde iyi yaşamın reçeteleri
sunulurken, insanların arzuları açık ya da gizli reklamlar aracılığıyla sömürülmüştür.
Ulusal ve uluslararası basın karşılaştırıldığında, uluslararası basın bağlamında
oluşturulan örneklerin çerçevesinde, yaşam tarzı başlığı altında ele alınan konularla, Türk
basınında hafta sonu adlarıyla çıkan ‘ek’lerin ele aldığı konuların küçük farklılıklar dışında
genel olarak benzerlikler taşıdığı göze çarpmaktadır.
Dolayısıyla ‘yaşam tarzı’ başlığı altında sunulmasa da Türkiye’de de bu tarz
habercilikten rahatlıkla bahsedilebilmekte, ağırlıklı olarak hafta sonu ‘ek’lerinde görülmekle
birlikte, kimi zaman diğer eklerde, kimi zaman gazetenin ana sayfalarında bu haber türüne yer
verildiği gözlenmektedir. Bu bağlamda ‘yaşam tarzı’ haberlerinin gazetelerde köşe yazısı ve bir
haber türü olarak iki şekilde görüldüğünü söylemek mümkündür.

Köşe Yazarlığı ve Yaşam Tarzı Haberciliği
80’lerde basında yaşanan ve medyalaşmaya varan süreç içerisinde, gazete yazı türleri
arasında en kapsamlı değişimi ‘köşe yazısı’ olgusu geçirmiştir. Köşe yazarlarının kendi içinde
yaşadığı değişim, yaşam tarzı haberciliğinin de ciddi oranda gelişim göstermesini sağlamıştır.
Çalıştıkları gazeteler adına zaman zaman stratejik roller üstelenen yazarlara, bu dönemde
gazetelerin marka değerini oluşturan en önemli halka muamelesi yapılmış, muhabirlik ve
habercilik köşe yazılarından çok daha az yatırıma değer görülmüştür.
Yeni köşe yazarları bir ‘yazar’ olarak değil, sağladığı ‘faydalar’ üzerinden
değerlendirilmektedir. Hatta bazı köşe yazarlarının transferlerinin, gazetenin reklam hacmini
genişleteceği kulislerde konuşulmaktadır. Siyasetin ve sermayenin basına yerleştirdiği köşe
yazarları da dönemin bir başka gerçeğidir. Hem kendisinin, hem de ilişkide bulunduğu
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çevrelerinin halkla ilişkilerini köşesinde başarıyla yapan, ‘işini bilir’ köşe yazarları 80’li yıllarla
birlikte tam anlamıyla yıldızlaşmışlardır ve Bourdieu’nun ifadesiyle birer ‘kültür aracısı’ haline
gelmişlerdir.
Yeni kültür aracıları ayrıca, arzulanan yaşam tarzlarının geniş kitlelere ulaşacak tarzda
popülerleştirilmesini sağlamakta, bu gruplar spor, moda, müzik ve popüler kültür gibi yeni
alanları meşrulaştırmak konusunda entelektüellerle ortaklık kurmaktadır. Bu kültür aracıları
popüler kültür, yüksek kültür ekseni etrafında dönen eski ayrımların ve simgesel hiyerarşilerin
çökertilmesine etkin bir şekilde yardımcı olmaktadır. Öte yandan, yeni orta sınıfın önemli
işlevlerinden biri de, tüketici olarak yeni politika ve değerlerin taşıyıcıları olmalarıdır.
Entelektüellerin yaşam tarzıyla özdeşleşmiş olan toplumun bu kesiminin, çok az iktisadi ya da
kültürel sermayeye sahip olmasından ötürü bu sermayeyi edinmeleri gerekmektedir. Bundan
dolayı da, yaşam karşısında öğrenmeye açık bir pozisyonları bulunmaktadır. Kendilerini
beğeni, üslup ve yaşam tarzı alanlarında bilinçli olarak eğitmektedirler.
Köşe yazarları 1980’li yıllarla birlikte çeşitlenmiş, renklenmiş ve yaşanan toplumsal
değişimin doğrultusunda okurların değişen bakış açılarına karşılık verebilmek için yaşam
tarzının ve ‘yükselen değerlerin’ aktarıcılığına soyunmuştur. Bu dönemde aynı zamanda, birçok
yeni gazete yayın hayatına başlamış, pek çok büyük gazete küçülmüş ya da kapanmış, ‘yükselen
değerleri’ yakalayabilen basın kuruluşlarının ise yıldızları giderek parlamıştır.
Süreç içerisinde gazeteciler, özellikle de bazı köşe yazarları gitgide seçkinleşmiş ve
halka doğruyu, iyiyi ve güzeli söyleme misyonuna sahip olduklarına kanaat getirilir
olmuşlardır. Gitgide elitleşen ve küresel ölçekte ‘iyi’ kazanan bu yazarlar, okurlarını sık sık
‘hayatın tadını çıkarmaya’ ve ‘daha iyi yaşamaya’ davet etmişlerdir. Türkiye kapitalizminin
görece gelişmesi, tüketim ideolojisinin toplumda içselleşmesi, hiç kuşkusuz yaşam beklentileri
ile pratiklerini bu yönde değiştirmiştir.
Tüketim kültürü ideolojisine göre, birey yaşam tarzını bir hayat projesi haline
getirmekte, bunun için de kitle iletişim araçlarına gereksinim duymaktadır. Köşe yazarları da,
böylesine bir matematik gerçeklikle, kendilerini ‘ayrıcalıklı’ bir durumda konumlandırmayı
bilmişlerdir. Tavsiyeleri ile merak uyandıran yazarlar, okurlarına, yaşamdan nasıl daha fazla
zevk alacaklarına yönelik, profesyonel danışmanlık yaparken, aynı zamanda ne kadar ‘iyi’
yaşadıklarını kamu ile paylaşarak çift taraflı bir kazanım sağlamaktadırlar.
‘Muhteşem yaşamlarını’ okurla paylaşan köşe yazarları aynı zamanda belli yaşam
tarzlarının da propagandasını açıktan yapmakta ve tüketim kültürünün toplumda
yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadırlar.
Burada önemli olan nokta gazetecilerin seçkinleşmelerinden çok, beğenilerini ve
zevklerini toplumla paylaşırken aynı zamanda neo-liberal politikaların ve tüketim kültürünün
savunusunu yapmalarıdır. Zevkin, beğeninin ve kültürün bu denli gazeteye konu edilmesinin
ardındaki ideolojik ve seçkinci tavır sorgulanmalıdır. Yeni eğilimlerle birlikte köşe yazılarının
ve köşe yazarlarının da sayısı giderek artmış ve geleneksel gazetecilik anlayışında üstlendikleri
misyonu yitirerek aristokrasiyi sekteye uğratmışlardır.
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Yeni köşe yazarları, iktidar baskısı hissedilse de eleştirel ağırlıklarını koyarak gündeme
ilişkin yorumlar yapan, siyasetten bahseden eski ve gerçek köşe yazarlarının aksine, kendi
yaşamlarından, yediklerinden, içtiklerinden bahsetmeye başlamışlardır. Yaptıklarını anlatarak
toplumun düşüncelerini kendi bedenlerinde ortaya çıkardıklarını iddia eden bu yazarlar,
yaptıklarını söylemek, gittikleri restoranı yazmak, önceki gece dostlarıyla şarabımı
yudumlarken yaptığı sohbetten milyonlara söz etmekle, toplumun yeni seçkin sınıflarının
örneklerini teşkil etmeye başlamışlardır. Kısacası, yükselen değerler imajı, köşe yazarlarında
hayat bulmuş ve günümüze kadar gelmiştir.
Yaşam tarzı haberciliği açısından bir başka önemli gelişme, sadece yaşam tarzı üzerine
yazı yazan ‘life-style’ yazarların oluşmasıdır. Genellikle hafta sonu eklerinde yer alan bu
yazarlar, gündelik yaşam üzerine yazmakta ve tarzlarıyla geleneksel köşe yazarlarıyla tezat bir
görünüm sergilemektedir. Köşe yazarlarının, otoritesinden yararlanmaya çalışan pek çok gazete
yöneticisi; bu süreçte, ‘kadın-erkek ilişkileri uzmanlarına’, astrologlara’, ‘paparazzilere’,
‘meteorologlara’, ‘gurmelere’, ‘modacılara’ varana dek, birçok kesime köşeler tahsis etmiş,
köşe yazarlarının sayısı ‘olağanüstü’ denebilecek derecede artış göstermiştir.
Gazeteler, özellikle hafta sonu eklerini daha okunur kılmak ve yazarlarının
uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla pek çok ismin hafta sonu eklerinde köşe sahibi
olmalarına olanak sağlamıştır. Genellikle gazetelerin hafta sonu eklerinde, hayatın farklı
renklerine dönük ve çoğu kez belli bir alanda uzmanlığı bulunan yaşam tarzı yazarları
diyebileceğimiz bu yazar grubunun basına girmesi, köşe yazarları cephesinde oldukça önemli
bir kırılma noktası olmuştur. Yaşam tarzı yazarları, geçmişte muhabirlikten köşe yazarlığına
doğal geçiş yapan pek çok köşe yazarının aksine genellikle gazeteci değillerdir ve kendi
uzmanlık alanlarından hayatı yorumlamakta, çoğu kez okurların da yaşamdan daha fazla zevk
almasına yönelik bir dil benimsenmektedir. Pek azı ise zaten köşe yazarıdır, hafta sonları ise
daha ‘serbest’ alanlarda kalem oynatmaktadırlar.

Bir Haber Türü Olarak Yaşam Tarzı Haberleri
80’li yıllardan günümüze yaşanan sosyal gelişmeler ve basının kendi içinde yaşadığı
derin değişim, yaşam tarzı habercilerinin de gelişmesine ve yaygın bir habercilik türü olarak
hemen hemen tüm gazetelerde kendine yer bulmasına yol açmıştır. Günümüz Türk basınında
bu habercilik türünün çeşitli örneklerini görmek mümkündür. Habercilik son derece sorumluluk
verici, objektif ve nesnel olmayı gerektiren, aynı zamanda reklamların reklam, haberlerin de
haber formatında iletilmesini zorunlu kılan bir yayıncılık türüdür.
Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde bu sorumluluk şöyle ifade
edilmiştir: “Gazeteci, gazetecilik mesleğini reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya
propagandacılıkla karıştıramaz ve ilan-reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye
alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.”
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Yaşam tarzı haberciliğindeki temel sorun bu sınırların, çoğu zaman bulanıklaşması,
okurun hem belli bir dünya görüşüne, hem de bu dünya görüşünün gerektirdiği tüketime
yönlendirilmesidir. Bu gizli-açık yönlendirmenin, gazetelerin reklam gelirlerine katkısı elbette
vardır, ama yapılan iş habercilik açısından ciddi bir sorgulamayı beraberinde getirmektedir.
Yaşam tarzı haberciliğinde genel olarak kentli, yükselen değerleri benimsemiş, kültürlü
ve tüketmeye hazır bir okur kesimini ilgilendiren konulara değinilmekte, bu bağlamda
toplumun üst kesimlerine yönelik bir dil tercih edilmektedir. Bu dil, siyaset dışı, yeni sağ
ideolojilerini benimsemiş ve ‘hayattan zevk almaya’ yönelik bir söylem içermektedir. Özellikle
gazetelerin hafta sonu ekleri, tamamen yaşam tarzı haberleri tarafından doldurulmakta ve
yükselen orta sınıfa yönelik bir yayıncılık kaygısı kendisini yoğun bir biçimde
hissettirmektedir.
Bu bağlamda gazeteler ve hafta sonu ekleri incelendiğinde ilgili haberlerin hem bir
yaşam tarzının savunusunu yapan, hem de bu savunuyu reklam verenlere pazarlayan çift yönlü
bir etkileşim sergilediği gözlenmektedir.
Gazeteler, 90’lı yıllardan itibaren hafta sonu eklerine ilaveten tematik ekler de vermeye
başlamış, insan kaynakları, şehir, turizm, emlak, otomobil gibi içeriklerde özel yayınlar
hazırlayarak konuyla ilgili tatminkâr bilgilerin yanı sıra ilgili alanlara yönelik firmaların
tanıtımlarına gizli-açık reklam aracılığıyla yer verilmiştir.
Yaşam tarzı haberlerinin bir haber türü olarak bir diğer önemli işlevi de, kentli (özellikle
de İstanbullu) okurlara hafta sonlarını ve akşamlarını değerlendirecekleri alternatifler
sunmaktır. Çoğu kez ‘ajanda’ üst kuşağıyla organize edilen sayfalarda daha çok eğlence
alternatifleri yer almaktadır. İlgili haberlerde doğrudan adres gösterilmekte ve kentli okurların
serbest zamanlarını rasyonalize edecek farklı seçeneklere yer verilmektedir. Böylelikle hem
etkinliklerin reklamı yapılmakta, hem de okurlara yol gösterilmektedir.
Sonuç olarak, 80’li yılların ekonomik yapılanmasındaki değişiklikler, özel sektöre
inisiyatif tanımış, ufkunu açmış, bu çerçevede, iş dünyasında yaşanan atılımlar basını da
temelinden tepesine kadar etkilemiş ve paranın egemenliğine teslim etmiştir. Artık küçük
binalarda zorluk içinde yapılan gazetecilik mesleğini yapan gazetecilerin yerini, lüks binalarda
özel şoförlerle işlerine gelen, lüks tüketim alışkanlıklarına sahip gazeteciler almış, geleneksel
gazetecilik anlayışından belirgin bir şekilde uzaklaşılmıştır.
Basını karlı bir sektör olarak gören sermaye sahipleri, satın aldıkları gazetelerin kamu
adına ve kamu yararına görev yaptığını göz ardı ederek iki amaçta birleşmişlerdir. Bunlardan
birincisi; nasıl daha çok satacaklarının, nasıl daha çok kar edeceklerinin hesabıyken, ikincisi
ise; prestijlerine prestij katabilme hesabı olmuştur.
80’li yıllar aynı zamanda kitlelerin politikadan uzaklaştıkları ve politik tartışmalara daha
mesafeli, yaşamdan zevk almaya daha hevesli oldukları yıllardır. Bu dönemde gazete içerikleri
yeni değerlere uygun olarak hazırlanmakta, ya da gazete içerikleri yeni toplumun kodları
üzerinde belirleyici olmaktadır. Yaşam tarzı sayfaları, bu bağlamda politika dışı konuları hem
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yeni sağın ideolojisine uygun olarak paketlemek hem de tam anlamıyla apolitik bir okur
kitlesini yetiştirmek adına egemen çevrelere eşsiz olanaklar sunan mecralar görünümündedir.
Yaşam tarzı haberciliğinde sonuç önemlidir, sonucu ortaya çıkaran toplumsal bağlam
görmezden gelinmekte, dolayısıyla toplumun içinde yaşadığı sosyal ortamın dinamikleri çoğu
kez gözden kaçmaktadır. Hayatları övülen ‘başarılı insanların’ paralarını kazanma koşulları
tartışılmamakta, ama harcama incelikleri çoğu kez okurların gözlerine sokulmaktadır. Bu
bağlamda özellikle köşe yazarları, yaşam tarzlarının övgüsü ve teşhiri anlamında aktif rol
yüklenmişlerdir ve reklam endüstrisiyle kurdukları yakın ilişki sayesinde çok tartışılan yazılara
imza atmışlardır.
Gazetelerin hafta sonu eklerinde benimsediği habercilik öylesine başarılı olmuştur ki,
çoğu büyük gazete hafta içinde de ek vermeye başlamıştır. Bu eklerde ‘iyi yaşamın’ reçeteleri
sunulurken, insanların arzuları açık ya da gizli reklamlar aracılığıyla sömürülmüştür.
Bu kapsamda karlılığını ön planda tutan basın sektörü, iktidardan yana da bir tutum
sergileyerek, güncel ve dinamik yapısı gereği yaşanan toplumsal değişime ayak uydurmuştur.
Toplumun arzularını iyi tahlil etmiş, moda kanalıyla insanlara tüketim olanakları sunmuş ve
yaşanılası hayatların kılavuzluğunu üstlenmişlerdir. Tüm bunlar için ‘yaşam tarzı’ sayfalarına
başvuran gazeteler bu yolla reklam gelirlerini de ellerinde tutabilmek için yeni bir mecraya daha
sahip olmuşlardır. Ülkenin geçiş döneminde yaşadığı karmaşanın belgesi niteliğinde olan
‘yaşam tarzı’ sayfaları, ayrıca gazetelerin işletme rasyonalitelerine katkı sağlayacak verimli bir
projedir. Günümüzde ise magazinleşen hayatlarla, neyin gerçek neyin reklam olduğu sıkça
tartışılan ülkemizde ‘yaşam tarzı’ sayfaları aynı başlık altında sunulmasa da ekler bağlamında
geniş yer bulmakta, öte yandan gazeteyi oluşturan diğer bölümlerde de -birbirinden ayırt
edilmesini güçleştirecek derecede- yerleşikleşerek varlığını sürdürmektedir.
Özetle, yaşam tarzı haberciliğinin tüketimi körüklediğini, yaygınlaşmasının altında
yatan temel etmenin de sermayenin basın üzerindeki egemenliğini arttırması ve reklamın
genişleyen hacmi olduğu belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir. Özellikle reklam endüstrisi
tarafından sıklıkla manipüle edilen yaşam tarzı haberlerinde reklamla haber çoğu zaman
birbirine karışmakta ve okurlar sözde haberlerle yönlendirilmektedir.
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Uygulamalar
Uygulama yok.

272

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Yaşam tarzı ve tüketim ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Tüketim kültürü egemen anlayışın kitlelere empoze ettiği yaşam biçimidir.
b) Reklamlar bireyi tüketime yönlendiren ideolojik bir araç olarak karşımıza
çıkmaktadır.
c) Reklamlar insanlara ürünle birlikte kimlik ve yaşam tarzı satarlar.
d) Reklamlar insanlara hazır davranış ve rol kalıpları sunar.
e) Tüketim kültüründe nesnelerin kullanım değeri değişim değerinden
önemlidir.

2- Yaşam tarzı kavramı ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?
a) Yaşam tarzı kavramı yaşamı yorumlayış biçimimiz olarak ifade edilmektedir.
b) Yaşam tarzımız bir anlamda, içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel ortamda
kendimizi konumlandırma biçimimizdir.
c) Kent, serbest zaman etkinliklerini yeniden üretirken yaşam tarzlarının meta
üzerinden tanımlanmasında da son derece önemli bir yere sahiptir.
d) Yaşam tarzı açısından önemli olan Fordist dönem 1970’li yıllarda başlamıştır.
e) Kentleşme gündelik yaşamın dönüşümünde ve yaşam tarzlarının oluşumunda
belirleyici olmuştur.
3- Yaşam tarzı kavramı gündelik yaşam sosyolojisinin özellikle hangi yıllardan itibaren en
çok önem verdiği konuların başında gelmektedir?
a) 1950’ler
b)1960’lar
c)1970’ler
d)1990’lar
e)2000’ler
4- 1980’li yıllarda aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
a)Ekonomik hareketlenme
b)Lüks yaşam merakı
c)Tüketimin artması
d)Yeni yaşam tarzlarının ortaya çıkması
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e)Tüketimin azalması
5- Hangisi yaşam tarzı sayfalarında yer almaz?
a)Doğalgaza zam
b)Tatil mekanları
c)Kafe-restoran
d)Aksesuar-giyim
e)Yiyecek-içecek
6- Türk basınında yaşam tarzı sayfalarının ilk bilinen örneğini Sabah Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Zafer Mutlu hazırlamıştır.
a) Doğru
b)Yanlış
7- Türk basınında yaşam tarzı haberleri daha çok gazetelerin hafta sonu eklerinde yer
almaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
8- Reklamlar insanlara ürünle birlikte kimlik ve yaşam tarzı satmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
9- Post-fordist dönemde kitlesel pazarlama ve üretim söz konusudur.
a) Doğru
b) Yanlış
10-Yaşam tarzı haberciliği modayı bir araç olarak kullanır ve yönlendirir.
a) Doğru
b) Yanlış
Cevaplar
1)e
2)d
3)c
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4)e
5)a
6)a
7)a
8)a
9)b
10)a
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13. YEREL GAZETECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.

- Yerel Gazetecilik
- Yerel Basının Temel Özelliği

13.3.

- Yerel Basının Temel Sorunları

13.4.

- Anadolu’da Gazeteci Tipleri

13.5.

- Yerel Gazetelerin Görünümü

13.6.

- Yerel Basının Sorunlarına Çözüm Önerileri

13.7.

- Yerel Gazetecinin Nitelikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Yerel basının temel özelliği nedir?
2- Yerel basının temel sorunları nelerdir?
3- Anadolu’da yer alan gazeteci tipleri nasıldır?
4- Yerel basının sorunlarına çözüm önerileri sıralayınız.
5- Yerel gazetecinin niteliklerinden 5 tanesini sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Yerel basın, haber, gazetecilik
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Giriş
Yerel sorunları objektif ve doğru bir biçimde dile getirerek sağlıklı bir kamuoyu
oluşmasına katkıda bulunabilen, yörenin sesini yansıtabilen, toplumsal, ekonomik, kültürel ve
siyasal gelişmeleri yöre halkına aktarabilen gazeteler, yerel basının ya da Anadolu basınının
önemli bir bölümünü meydana getirir.
Bu bağlamda yerel basının temel özellikleri, temel sorunları ele alınmakta ve sorunlara
çözüm önerileri sunulmaktadır. Aynı zamanda yerel gazetecinin nitelikleri aktarılmaktadır.
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Yerel basın, ülkenin çeşitli yörelerinde, özellikle büyük kentler dışındaki yerleşim
birimlerinde, il, ilçe ve beldelerde, günlük, haftalık ya da daha fazla aralıklarla yayımlanan,
yayınlandıkları yörenin haberlerini veren, sorunlarını dile getiren, halkın istediklerini ilgililere
aktarmayı hedefleyen yazılı basın organlarıdır.
Yerel basın, Türk kamuoyunda ‘Anadolu basını’ ya da ‘taşra basını’ olarak da
adlandırılmaktadır. Genel bir anlatımla yerel basın, sınırları dar ve tanımlanmış bir yörede
(kasaba, kent ya da bölge) halkı bilgilendirmeye, eğitmeye, eğlendirmeye böylece kamuoyunun
serbestçe oluşmasına katkıda bulunmaya çaba gösteren kitle iletişim araçlarıdır.
Yerel sorunları objektif ve doğru bir biçimde dile getirerek sağlıklı bir kamuoyu
oluşmasına katkıda bulunabilen, yörenin sesini yansıtabilen, toplumsal, ekonomik, kültürel ve
siyasal gelişmeleri yöre halkına aktarabilen gazeteler, yerel basının ya da Anadolu basınının
önemli bir bölümünü meydana getirir.
Basın tarihi incelendiğinde görülmektedir ki, gazetelerin büyük bir bölümü yerel olarak
doğmuş, bazıları ekonomik ve teknolojik gelişmelerden yararlanınca, yerel özelliklerini terk
ederek ulusal olmuşlardır.

Yerel Basının Temel Özelliği
Genelde ulusal ya da uluslararası kitle iletişim araçları, bireylere düşünemedikleri,
ulaşamadıkları dünyayı sunarken, onların içinde yaşadıkları sorunları çözememekte ve toplum
üyeleri kendi sorunlarıyla baş başa kalmaktadır. Yerel basının temel özelliği ise yayımlandığı
yörede, bireylerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak, bireyler arasındaki ilişkilerin
olumlu yönde gelişmesini sağlamak, yerel düzeydeki kamuoyunun oluşumuna katkıda
bulunmak ve bu arada yerel yönetimleri bir ölçüde denetleyerek, eleştirerek kamu görevi
yapmaktır.
Bunun için yöre halkının değerlerini tanımak çok önemlidir. Yaygın basın gazetecisi ya
da çalışanı yöre halkın yerel basın çalışanı kadar iyi tanıyamaz. Yörenin özelliklerini en ince
ayrıntısına kadar yörenin gazetecisi, yerel gazeteci bilir.
Yerel basın bölgenin ve bölgede yaşayanların her türlü sorununu ve bu sorunların
karşısında üretilebilecek çözüm önerilerini gündeme getiren, tartışan, yerel yönetim ile merkezi
yönetim arasında köprü işlevi gören, halkın gözü kulağı olduğu kadar, yerel yönetimin dili de
olabilen bir işleyişle kişileri küreselleşme girdabından biraz olsun uzaklaştırmaktadır. Yerel
basın bir yönüyle ülke basınına malzeme sağlamakta, onları uyarıcı görevler görmekte, onlara
yardım ortamı hazırlamaktadır.
Yerel basın üyesi, doğrudan bölge halkıyla iç içe yaşadığı için, bölgede gelişen olaylara
çok daha yakındır. Bölgeyi ve bölge halkını iyi tanır. Yerel halk, kendi gazetesinde kendi
sorunlarını, gelişmelerini, sesini, yüzünü görür, kendisiyle ilgili her şeyi daha yakından izler,
olaylara daha yakından sahip çıkar.
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Yöre halkının moral kaynağı olan yerel basın, bireylerin çevreleriyle ve kendileriyle
barışık, ilgili, bilgili ve yetkileri yönlendirici yaşamalarını sağlamakla yükümlüdür. Yerel
iletişim çevre koşulları içinde, yerel gazeteler, kitle iletişim araçları açısından en önemli anahtar
unsurlardır. Yerel gazeteler bir anlamda yerel halkın gözü, kulağı ve sesidir. Bu gazeteler halkın
kimi zaman günlük yaşamını düzenler. Bu nedenlerle modern yerel gazeteler, kitle iletişim
açısından toplumun en öncelikli araçları arasındadır.
Yerel gazeteler, zaman zaman devlet temsilcileri ile kamu yetkililerinin, kullanım ve
propaganda arası olarak görülseler de, aslında yörede yönetenlerle yönetilenler arasında bir
köprü durumundadırlar. Yerel basın, yöredeki kamusal çalışmaların, yatırımların,
uygulamaların de denetçisi konumundadır. Çünkü küçük kentlerde, yabancılaşma büyük
kentlerdeki gibi olmadığından, gazeteci yakın çevresindeki gelişmelerle daha bir ilgilidir.
Yerel basın; Türk toplumunun ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerini
yansıtan bir ayna gibidir. Anadolu basınında, Türk aile düzenini, geleneğini, Anadolu’daki
ekonomik felsefeyi, toplumsal düzeni, hayat tarzını iki açıdan görmek mümkündür:
1) Yerel basının bir bölümü, miras yoluyla babadan oğula geçen gazetelerden oluşur.
Bu gruptakiler, çağdaş teknolojiye kendini uyarlayamamış, eski yöntemlerle dizilip
basılan, iki ya da üç kişinin çalıştığı, 50-150 arasında satışı olan, resmi ilan gelirleri ve
matbaada yapılan yan işlerle ayakta durmaya çalışan geleneksel gazetelerdir.
2) Bu gruptakiler ise ofset basılan, bazıları da bölgesel olan gazetelerdir. Önceleri
Babıali sermayesi tarafından satın alınan ya da kurulan bu gazeteler, daha sonra yerel
sermayenin eline geçmiştir. Örnek olarak Adana, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Konya ve
Trabzon’da yayınlanan bazı gazeteler gösterilebilir. Bu gazeteler, sahip oldukları
teknoloji ve ulaştıkları yüksek tirajlarla kamuoyu yaratmakta etkin bir rol oynamakta,
zaman zaman da siyasal ve ekonomik baskı aracı olarak kullanılmaktadırlar. Yerel
gazeteler, siyasal örgütlenmelerde, çoğu zaman siyasal partilerin temel alt yapılarını
oluşturmaktadırlar. Anadolu gazetelerinin sahipleri ve yöneticileri, genel olarak
yörelerinin toplum liderleri, toplumsal ve siyasal güç odakları konumundadırlar. Bu
gerçeğin bir kanıtı da, siyasal tansiyonun yükseldiği, siyasallaşma sürecinin hızlandığı
dönemlerde yayımlanan gazete sayısının artmasıdır.

Yerel Basının Temel Sorunları
Yerel basının gelişmiş olması ve güçlenmesi, yerel iletişimi artırmakta, bu iletişim yerel
yönetimi etkilemekte, bu da yerel demokrasinin, yerel demokratik yönetimin güçlenmesine ve
halk tarafından benimsenmesine yardımcı olmaktadır.
Kitle iletişiminin en son etkinliğini ve yararını, yerel basın yoluyla görmek mümkündür.
Çağdaş ve demokratik iletişim kavramları açısından azgelişmişlik sürecini yaşamakta
olan Türkiye’de yerel basının sorunları, yaygın basının sorunlarına, birçok yönde benzer
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özellikler göstermektedir. Gazete okuma oranının düşük olması, halkın isteklerine cevap
verilememesi, yetersiz tirajlar, teknolojilerden akılcı bir biçimde yararlanılamaması, niteliksiz
işçi çalıştırılması, çalışanların eğitimine önem verilmemesi, satışı artırmak için içerik
iyileştirmesi yerine magazin haberlerinden ve promosyon kampanyalarından medet umulması
günümüzde yerel basının gelişmesini önleyen temel etkenlerdir.
Tüm bunlara devlet kurum ve kuruluşlarının yerel basına yönelik ilgi ve eksikliği
eklenince, yerel basın yıllardır kendisine değer verilmeyen, ciddiye alınmayan, sorunlarına
çözüm üretilmeyen bir konumda kalmıştır.
İstanbul Gazetelerinin Bölge Sayfaları: Ulaşım olanaklarının artması, modern
teknolojinin kullanılması, gazete hazırlanma ve basma sürelerinin kısalması, kültürel gelişme
nedeniyle gazetelerin içeriklerinin çeşitlenmesi, yeni dağıtım sistemlerinin kullanılması gibi
nedenlerle ulusal gazetelerin bölge sayfaları hatta ekleri yapmaya başlamaları yerel basını
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu gelişmeler yerel basını daha değişik biçimlerde yayın yapmaya
zorlamış, buna ayak uyduramayanlar ise kapanmış, bir bölümü de resmi ilan desteğiyle ayakta
durmayı başarabilmişlerdir.
Aksaklıklar: İçeriğin yetersizliği, haberlerin niteliksizliği ve çeşitsizliği açılarından
daha önce yaşanan kısır döngüden kurtulmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde yerel
gazetelerin, geniş bir dağıtım uygulayamamaları satış için de tezgâha çıkamamaları, evlere
girememeleri önemli bir sorun olarak kalmıştır. Bu sorunların belirli bir süreç içinde aşılması
en azından bunun için çaba gösterilmesi yerel basının etkinliğini artıracaktır.
Naylon Kadrolar: Anadolu’da yayınlanan gazetelerin önemli bir bölümünün sahip ve
yazı işleri müdürlerinin soyadları aynıdır. Kadrolarında yer alan fikir işçilerinin büyük bölümü
ise gazete sahiplerinin ya yakını ya da işyerlerinde çalışan kalfalardır. Bunların fiilen
gazetecilik yapmadıkları bilinir. Ayrıca ne yazık ki gazete sahipleri bu kişiler için beyanname
imzalayarak, sarı basın kartı almalarına öncülük etmektedirler.
Yetersiz Altyapı: Anadolu’da gazete sahiplerinin bir bölümü, gazete yayımlamak için
herhangi bir alt yapıya gerek durmamaktadırlar. Matbaadaki mevcut baskı ve dizgi sistemiyle
gazete yayımlamanın mümkün olacağına inanan matbaacı, resmi ilan gelirlerini öngörerek,
giderlerle denk gelecek bir sistemi hesaplamakta ve işe koyulmaktadır.
Gazetenin tek geliri resmi ilanlar ile kongre, tüzük ve zayi ilanlarıdır. Bu nedenle de,
her şeye rağmen gelirin önemli bir bölümünü oluşturan resmi ilanların kapsamının
genişletilmesi, fiyatlarının artırılması, yerel basın sahipleri tarafından sık sık önerilmektedir.
Resmi İlan Pastası: Bir matbaacı gazete yayınlayarak, gazetenin avantajıyla resmi
kuruluşlardan matbaa işini alma şansını yakalayınca, öteki matbaacılar da aynı yöntemi
uygulamaya başlamaktadırlar. Sermaye gücünden yoksun olan bu gazeteler, bir süre sonra
Basın İlan Kurumu tarafından dağıtılan resmi ilan alınca da, bu işi yapmak isteyenler
çoğalmaktadır.
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Gazete sayısının artışındaki ikinci temel neden, il ya da ilçelerde ortaya çıkan siyasal
görüş ayrılıklarıdır. Kendi siyasal görüşü ya da mensubu olduğu siyasal parti adına propaganda
yapabilmek amacıyla yayınlanan yerel gazete sayısı azımsanacak düzeyde değildir.
Böylece gazete sayısı artınca, resmi ilan pastasından düşen pay küçülmekte ve yeni
darboğazlara girilmektedir. Bu arada, sarı basın kartını kaybetmek istemeyen matbaacı,
gazetenin yayımını sürdürmekte, zarar etmeye başlayınca da ‘yerel basını devlet korumalıdır’
diyerek devleti göreve çağırmaktadır.
Teknoloji Yetersizliği: Yerel basındaki en büyük sorunlardan bir bölümü de teknolojik
yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bu teknolojik yetersizlik, gazetecinin haber izlenmesi,
üretimi aşamalarında kullanmak zorunda olduğu araç gereçten başlamakta, dizgi ve baskıda
sürmekte, dağıtımda sonuçlanmaktadır. Bu alanlardaki teknolojinin yetersizliği, gazetelerin
içeriğinden, sayfa düzeninden baskı ve dağıtımına kadar bir dizi olumsuzluğu beraberinde
getirmektedir.
Bunun en olumsuz yönü de, bir süre sonra yerel basın mensuplarını tepkisizleştirmesi,
yenilik girişimleri bir yana, mevcut düzenin aksamadan sürmesi için, basın dışı yöntemler
aramaya itmesidir.
Profesyonel Kadro Eksikliği: Profesyonel kadro eksikliği de, içerik ve baskı kalitesi
olarak kendini göstermektedir. Gazeteleri basan teknisyenlerin büyük bölümü alaylıdır. Yazı
kadroları da yetersizdir. Bu nedenle yerel basının gerçek temsilcileri en az lise düzeyinde
gazetecilik okulları ve Matbaa Meslek Liseleri açılmasını önermektedirler.

Anadolu’da Gazeteci Tipleri
Anadolu’da üç değişik gazeteciye rastlamak mümkündür:
1Mesleğinin bütün inceliklerini bilen, yetenekli, bilinçli, seviyeli, özverili, ciddi,
mütevazi ve sabırlı gazeteciler.
2Mesleğin bilincinden, sorumluluğundan ve düzeyinden habersiz, mesleği bir
çıkar ve şantaj aracı olarak gören, resmi ilan sömürüsünden yararlanmak amacıyla
gazete çıkaran dalkavuk ve çıkarcı gazeteciler.
Mesleki kuralları bilmeyen, gazeteciliği kısa sürede itibar kazanma aracı olarak
gören bu tür kişiler, mesleği, maddi çıkar sağlamak için bir silah olarak
kullanabilmektedir. Bu kişiler, ister günlük, ister haftalık olsun, gazetelerini çok kısa bir
süre çıkarıp sonra da ortadan kaybolmakta; abonelerine, haber kaynaklarına ev ilan
aldıkları yerlere karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedirler.
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3Özellikle küçük yerleşim birimlerinde stadyumlara bedava girebilmek, toplu
taşıtlarda ücretsiz seyahat edebilmek için, bir gazete ya da ajansın tanıtım kartını
edindikten sonra, bunu özel amaçları için kullanan sözde gazeteciler.

Bu nedenlerden dolayı 195. Sayılı kanun’da bazı değişiklikler yapılması gereklidir.
Gazetecilikle ilgisi olmadığı halde, sırf prestij sağlamak, basın kartı taşımak ve Basın İlan
Kurumu’nun resmi ilanlarından yararlanmak amacıyla gazete çıkarılması önlenmelidir. Bu
amaçla resmi ilanların dağıtım koşullarının zorlaştırılması ya da bunların en az düzeye
indirilmesi, çeşitli çevrelerce önerilmektedir.

Yerel Gazetelerin Görünümü
Yapılan araştırmalar ve yerel gazete sahip ve temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler
sonucu, yerel gazetelerin görünümünü aşağıdaki ana başlıklarda toplamak mümkündür:
1-

Yerel gazetelerin çok büyük bir bölümünün sahiplerinin asıl işi matbaacılıktır.

2-

Yarıya yakın bölümü aile şirketi biçiminde yönetilmektedir.

3Önemli bir bölümü kapanmamak için adeta can çekişerek yayımlarını
sürdürmektedir.
4Bir bölümünün teknolojileri ve teknik donanımları çok eskidir. Aralarında hala
elle dizilerek pedallı makineyle basılanlar bile bulunmaktadır.
5-

Bazılarının gerçek gazetecilik yapmak gibi kaygıları da yoktur.

6-

Bazı gazeteler ise sadece resmi ilan almak için kurulmuş görünümündedirler.

7Siyasi baskı kurmak ya da prestij sağlamak için gazete yayımlayan ya da satın
alanlar da bulunmaktadır.
8Gazete sahipleri arasında yerel politikacılar ile işadamlarının yanı sıra
kırtasiyeci, fırıncı ve taksi şoförü de yer almaktadır.
9Genelde 100-1000 arasında tirajları olan gazetelerin bir bölümü, postayla
gönderilen abonelerin dışında, ücretsiz dağıtılmaktadır. Başka bir dağıtım sistemi yoktur.
Gazeteler genelde bayilerde görülmemektedir.
10Yerel radyo ve televizyonların yaygınlaşmasıyla, gazetelerin reklam gelirlerinde
büyük düşüşler olmuştur.
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11Resmi ilan gelirleri yetersiz kaldığından, gazetelerin büyük bölümü matbaalarda
basılan kartvizit, davetiye, bülten, el ilanı, matbu evrak ve dergi gibi ‘piyasa işlerinden’
sağlanan karın bir bölümüyle finanse edilmektedir.
12-

Matbaası olmayan gazetelerin ise durumları çok daha zordur.

13Gazetelerin büyük bölümünün yayın politikaları, yayın dili yoktur ama Türkçe
imla ve dizgi hatalarına sıkça rastlanmaktadır.
14Gazetelerin büyük bölümünde genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü gibi
beyin takımının adları, künyede yer almakta, ancak kendileri uygulamada görülmemektedir.
15Eğitilmiş muhabir, hatta bazılarında muhabir olmadığı için haber ağı, dolayısıyla
haber de sınırlı kalmaktadır.
16-

Bazı gazeteler, gönüllü ve alaylı birkaç kişinin özverileriyle yayımlanmaktırlar.

17Yerel gazetelerin büyük bölümü, içerik açısından yetersiz, yörenin toplumsal,
kültürel, ekonomik ve sanatsal yapısını ve sorunlarını sergilemekten uzaktır.
18Bu gazetelerin büyük bölümünün mizanpajı, teknik eleman azlığından ve
yetersizliğinden (ya da yokluğundan) çok kötüdür. Birinci sayfayı bir iki şişirilmiş haberin
yanında reklamla dolduranlar bile bulunmaktadır.
19Genelde 4 sayfa çıkan gazetelerin içeriği, ‘altın makas’ diye adlandırılan ulusal
basından aktarılan haberler, resmi dairelerden gönderilen bültenler, bir, iki jandarma, polis,
adliye haberi, bulmaca, yıldız falı, okuyucu mektubu, bir iki fıkranın yerleştirildiği mizah
köşesi, lüzumlu telefonlar, TV programları, bir iki amatör heveslinin köşe yazıları, şiir köşesi,
tüzük, kongre ve zayi ilanları, bazı yerel spor haberleriyle sınırlı kalmaktadır.
20Tipo basılan gazetelerde dizgi, monotip, linotip ve entertip denilen dizgi
makineleriyle yapılmaktadır.
21-

Ofset basan gazetelerin dizgisi ise bilgisayarla gerçekleştirilmektedir.

22Ofset basılan gazetelerin çoğunluğu fotoğrafları ‘scanner’ aracılığıyla
bilgisayara yükleyerek çıkış alınmakta, ancak bilgisayarların çoğunun modeli, dolayısıyla
kapasiteleri düşük olduğu için, hard-disc’te fazla yer kapladığından ve makinelerin çalışmasını
yavaşlattığından, bu gazeteler de fotoğrafa çok az yer vermektedirler.
23Günlüklerin dışındaki bazı gazeteler, yayın sürelerine uyamamakta, yeterli haber
ya da gazetede yer alacak metin bulunduğunda yayımlanmaktadırlar.
24Yerel gazete sahip ya da temsilcileri arasında dayanışma yoktur. Bazı küçük
illerde bile birbirleriyle sürtüşen ayrı gazeteci cemiyetleri bulunmaktadır.

289

25Yerel gazetelerde ulusal gazeteler arasında hemen hemen hiçbir konuda işbirliği
ya da dayanışma gerçekleşmemiştir.

Yerel Basının Sorunlarına Çözüm Önerileri
Yerel basının sorunlarını, teknoloji sorunu, sermaye sorunu, eleman sorunu, satış
sorunu, içerik sorunu vs. gibi sıralamanın yanı sıra, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek ve
bunları tavizsiz bir biçimde uygulamak gerekir.
Yerel basın açısından dile getirilmesi gereken bir gerçek de, genelde bir yerleşim
biriminde bulunan yerel basın kuruluşu sayısının, gereğinden fazla olmasıdır. Dolayısıyla
kentte var olan reklam ve ilan geliri de, sayısal olarak gereksiz birçokluk gösteren basın
kuruluşları arasında bölününce, ortaya yerel basın adına gerçekten üzüntü verici bir gelir rakamı
çıkmaktadır. Bu gelir de var olan kuruluşların güçlenmesine yetmemektedir.
Ancak, yerel gazetelerin sayısını azaltmak için yapılacak çalışmalar, doğal olarak
tekelleşmeyi de beraberinde getirebilir; yörenin kamuoyu belirli bir sermaye grubunun eline
geçebilir. Yerel basının ‘her şeye rağmen çok sesliliği’ söz konusuyken, bunu ekonomik
girdileri çoğaltmak adına ortadan kaldırmak, büyük bir yanlışa yönelmek olabilir.
Yerel basının kendi gücü oranında, ancak hiçbir zaman yeterli ve nitelikli kabul
edilmeyecek düzeyde sürdürdüğü yayıncılık ve sahip olduğu anlayış, yerel kamuoyunun
iletişim ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bunun da ötesinde, yerel basının, nicelik ve nitelikten
uzak biçimsel, içeriksel ve kurumsal yapısı, yerel kamuoyunun gelişen olaylara ilişkin sağlıklı
tartışma ve aydınlanma zeminini, ortak bir tavırda birleşebilme gücünü ve etkin bir iletişim
kurumuna sahip olma şansını da yok etmektedir. Yerel gazete genel medya havasında çıktığı
için, yani yerel habercilik birçok yerde, vatandaşın beklediği ölçütlerde yapılmadığı için gazete
satılmamaktadır.
Bu arada, yerel basın kuruluşlarının, kamuoyunun oluşmasına katkı sağlayabilen, güçlü,
etkin ve saygın bir yapıya sahip olabilmeleri için ‘devlet desteğinin kaçınılmazlığı’ biçiminde
ifade edilen kalıplaşmış düşünce ve beklentiyi terk etmeleri, kendi öz kaynaklarıyla yenileşme
ve güçlenme çabalarına girmeleri gerekmektedir. Sorunlarının çözümünü üçüncü kişi ve
kurumlardan beklemekten vazgeçmelidir.
Yerel basının nitelikli elemanlar istihdam etmesi gerekmektedir. Elbette bu işin gerçek
uzmanları, basın konusunda eğitim yapmış, bu alana ilişkin kültürel ve bölgesel birikimi olan
kişilerdir. Bu tür kişilerin istihdam edilmesi en sağlıklı olanıdır.
Yerel basının artık gerçek anlamda yükseköğretim kültüründen gelen, bu anlamda
nitelikli, öğrenmeye ve gelişmeye açık, birikimli kişilerle çalışması gerekmektedir. Ancak bu
tür nitelikli eleman istihdam edebilmek için; tatminkâr bir ücret ve çalışma ortamının
sağlanması gerekliliği de göz ardı edilmemelidir.
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Türkiye’de, açıkça belli edilmese de yerel basının, ulusal basınla rekabete girmesi,
ulusal basına özenmesi gibi bir yanlış anlayış bulunmaktadır. Yerel gazetelerde tabii ki, ulusal
haberlere önemleri ölçüsünde yer verilmelidir. Ancak bu, yerel unsurları gölgede bırakacak,
onları görmezden gelecek kadar ya da o günü kurtaracak kadar haberi doldurmaya yönelik
olmamalıdır. Ayrıca basında yer alacak haberlerin güvenilirliği temel ilke olarak görülmemeli,
doğruluğundan en ufak bir şüphe duyulan haber asla kullanılmamalıdır.
İnsanlar kitle iletişim araçları yardımıyla Amerika’daki ya da Japonya’daki
depremlerden anında haberdar olmak istemektedir. Ancak bundan daha da önemlisi, insanlar
artık yakın çevresinde kimin ne yaptığını ya da yaşadığı yerde neler olup bittiğini de izlemek
istemektedir. Bir kentteki çevre kirliliği, trafik sorunu, su ve enerji kaynaklarının yetersizliği,
altyapı eksiklikleri o kentte yaşayanları, bir başka yerde meydana gelen olaylardan çok daha
fazla ilgilendirmektedir. İnsanlar yaşadıkları kentte önce kendi çevrelerindeki sorunların
çözülmesini istemektedirler. Bu sorunların çözülmesinde de bir sözcüye, gözlemciye kısacası
sorunların çözülmesinde bir takipçiye gereksinim duymaktadırlar.
Yerel basına ilişkin üzerinde durulması gereken bir başka konu da ulusal basınla rekabet
çabasıdır. Bu oldukça yanlış bir çabadır, zira yerel basının ulusal basınla rekabet edebilme
çabası bile yanlış bir girişimdir. Yerel basının ulusal basınla rekabete girmesi, yerel basın adına
büyük güçlüklerin doğmasına neden olacaktır.
Türkiye’de yerel basının orta ve küçük çaplı işletmelerin elinde bulunması nedeniyle,
genel ekonomik yapı olarak sektör özelliği kazanmadığı, bu yüzden de payına hep zarar, mali
bunalım ve iflas düştüğü söylenmektedir.
Basın kuruluşları birer ticari işletmedir. Her ticari işletmede 5 temel unsur bulunur:
İlk unsur sermayedir, finanstır, yani paradır. Gazete de bir ticari işletme olarak, küçük
ya da büyük bir sermayeyle kurulmuştur. Satıştan, yayımladığı ilandan, reklamdan para alır.
Çalışanlarına ücret verir, vergisini öder. Kısacası bir işletme olarak yapılan işlerin mali boyutu
bulunmaktadır.
İkinci unsur teknolojidir. Gazetede dizgi için, baskı için belirli bir teknoloji
kullanılmaktadır. Bu teknolojinin maliyeti, verimliliği göz ardı edilemeyecek mali bir unsurdur.
Üçüncü unsur işgücüdür. Gazetede haber toplayan muhabirler, dizgide, baskıda
çalışanlar vardır. Bunların ücretleri, vergileri söz konusudur.
Dördüncü unsur üretimdir. Gazete sonunda, genelde ağırlıklı olarak ‘haberler’ diye
adlandırılan, bilim, kültür, sanat, siyaset vs. içerikli bir ürün satmaktadır. Bu nedenle pazara,
gereksinimi karşılayan, satabilecek özellik ve nitelikte, özgün içerikli mal arzı gerekmektedir.
Beşinci unsur ise pazarlamadır. Bu ise hedef kitlenin malı satın alabilmesi
kolaylaştıracak, erken saatte piyasaya çıkma, kolay ulaşılabilir olabilme, tezgâhta bulunma,
evlere dağıtılma, uygun fiyat vs. gibi yöntemlerin uygulanmasıdır.
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Toplumsal yaşamda, yerel gazetelerin çok önemli işlevleri vardır. Bu gazeteler
yayımlandıkları kentlerin, hatta ilçelerin insanlarıyla iç içedir, onlardan bir parçadır. O kentin
bütün sorunları içinde yoğrulmakta ve okur-gazete ilişkisi çoğu kez, aile yakınlığı ve ilişkileri
boyutlarına kadar varmaktadır. Ulusal gazetelerin bir türlü ulaşamadıkları noktalar bunlardır.
Bu nedenlerle yerel basın çeşitli ülkelerde, değişik etkenler nedeniyle doğup gelişmiştir.
Bu etkenleri şöyle sıralamak mümkündür:
Coğrafya: Birçok ülkede geniş toprak alanları yerel basının doğuş nedeni olmuştur.
Uzaklık, içine kapanmanın, sorunlara yerel çözümler aramanın nedenlerinden biridir. Uzaklığın
yanı sıra ülkelerin topografik yapılarındaki olumsuzluklar da, yerel basının gelişmesine olumlu
katkıda bulunmuştur.
Ekonomi: Türkiye’de de son yıllarda belgelendiği gibi, ekonomik gelişme yerel basını
teşvik etmektedir. Bursa, Adana, Sakarya, Kocaeli, Gaziantep vs. gibi ekonomik açıdan
gelişmiş kentlerde, içerik ve kalite açılarından ulusal basını aratmayacak gazetelerin
yayımlanmakta olduğu herkes tarafından bilinmektedir.
Siyaset: Yerel gazete yayımlanmasını teşvik eden etkenlerin en önemlilerinden biri de
siyasal görüş ayrılıklarıdır. Belirli kişi ve gruplar, yörede kendi siyasal görüşlerini yaymak
amacıyla gazete yayımlamakta ya da daha önce yayımlanmakta olan gazeteler belirli görüşlere
angaje olmaktadırlar.
Ülkede demokratik yaşamın yerleşmesi için gerekli olan bu tür davranışlar, militanlığa
varmadığı sürece, sağduyuyla karşılanmaktadır. Çoğulcu demokrasilerin en önemli koşulu,
siyasal görüşlerin, dolayısıyla siyasal partilerin varlığıdır. Yerel düzeyde, çeşitli siyasal
görüşleri yansıtan gazeteler de, bu açıdan demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Bölgecilik: Yerel basını bir ölçüde teşvik eden etkenlerden biri de bölgeciliktir. Belirli
yöre ve bölgelerin, komşularıyla ekonomik rekabetleri toplumsal sonuçlar da doğurmaktadır.
Bu açıdan gazeteler, yöresel ve bölgesel rekabeti körüklerken, gerçekleştirdikleri iletişimle de
ekonomik atılım ve uygulamalar için gerekli verileri sağlamaktadır. Bu alanda spor kulüpleri
ve onlara ilişkin haberlerle doldurulmuş spor sayfaları da, bölgesel rekabet ve gururun birer
simgesi olmaktadırlar.
Kültürel Farklılık: Kültürel farklılık birçok ülkede, yerel gazeteciliğin gelişmesini
adeta zorlamıştır. Gelenek ve göreneklerini kaybetmek istemeyen, bunları aksine gelecek
nesillere aktarmak isteyen bireyler, bu yolla en kolay çözüm olarak gazete yayımlamayı
görmektedirler. Gazete, kitaba oranla daha pratik bir araç olduğu için de, az ya da orta derecede
eğitilmiş topluluklar tarafından tercih edilmektedir. Böylece kültürel değerlerini
kaybetmemeye çalışan kişiler, bu amaçla çıkarılan gazete ve dergilere özel bir ilgi
duymaktadırlar.
Okuma Alışkanlığı: Okuma alışkanlığı ülkeden ülkeye, ulustan ulusa değişmektedir.
Düzeyli bir eğitimle pekiştirilen bu alışkanlık, birçok ülkede çok sayıda çeşitli yayının ortaya
çıkmasına ve en önemlisi bunların yaşamasına neden olmaktadır. Yabancı ülkelerin birçoğunda
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çeşitli gazete ve dergilerin yanı sıra yerel ve yöresel yayınlar da, çok kolayca okur
bulabilmektedir.
Teknolojik Gelişme: Teknolojik gelişme, özellikle kitle iletişim araçlarının üretiminde
büyük kolaylıklar sağlamıştır. Yazı, dizgi, baskı teknik ve yöntemleri, bir yandan kolaylaşırken
bir yandan da yaygınlaşmıştır. Gazete sabahın erken saatlerinde, gerekli haberlerle okuyucuya
sunulmakta, isteyen artık bilgisayar ve printer’ı sayesinde ‘gazetecik’ basabilmektedir.
Türkiye’de bile hemen her ilçenin birkaç radyosu, her ilin ise bir iki televizyonu bulunmaktadır.
Bu gelişmeler de, yerel ve yöresel basına olumlu katkılar sağlamıştır.
Ürünlerde Farklılaşma: Farklı bir şey üretme, değişik bir ürün ortaya çıkarma insanın
doğal dürtüsüdür. Özellikle çeşitlilik, iletişimde aranan bir niteliktir. Bireylerin değişik
uygulamalar ve görüşler hakkında bilgi sahibi olarak belirli kararlara varmaları, demokrasilerde
her zaman gerçekleştirilemeyen ancak arzulanan bir uygulamadır. Bu etkende özellikle yerel
basında görülmektedir. Özellikle Türkiye’de, birçok il ve ilçede çok sayıda gazete
yayımlanmaktadır. Yerel gazete sahip ve yöneticilerine, sık sık birleşmeleri, sermayelerini
katarak teknik ve içerik açılarından daha kaliteli gazeteler çıkarmaları önerilmesine rağmen, bu
gerçekleştirilmemektedir. Bu karşı çıkmaya gerekçe olarak da, çok sesliliğin, ülke için tek
seslilikten ya da az seslilikten daha yararlı olduğu gösterilmektedir.

Yerel Gazetecinin Nitelikleri
1-

En az lise mezunu olmalıdır.

2-

Belirli bir kültür düzeyine sahip olmalıdır.

3-

Çalıştığı yöreyi ve bölgeyi coğrafi açıdan iyi bilmelidir.

4Yöre ya da bölge halkını iyi tanımalıdır. (etnik köken, din, dil, alışkanlık,
gelenek, siyasal tutum vs.)
5-

Yaptığı işin ve sorumluluğun bilincinde olmalıdır.

6Eğer gazeteciliği ikinci bir iş ya da uğraş olarak yapıyorsa, asıl işinin
gazetecilikle örtüşen bir yönü bulunmalıdır.
7Politik bir gösteri, bir spor olayı, kültürel bir faaliyet, ekonomik bir gelişme, bir
kaza, bir cinayet vs. güncel olayların tümünü ele alabilecek ve herhangi bir olayın ilginçliğini
ve önemini hemen kavrayabilecek özellikler taşımalıdır.
8-

Haberin tüm öğelerini derleyecek görüş ya da deneyime sahip olmalıdır.

9-

Yöresel ve bölgesel haber kaynaklarını iyi örgütlemelidir.
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10Geliştirdiği iyi ilişkiler çerçevesinde, herhangi bir olayla ilgili bilgiyi, yetkili
kişilerden hızla öğrenme becerisine sahip bulunmalıdır.
11edinmelidir.

Dost ve yakınlarının baskılarına direnerek ‘hatır haberi’ yapmamayı ilke
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Uygulamalar
Uygulama yok.

295

Uygulama Soruları

296

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

297

Bölüm Soruları
1- Yerel gazetelerin görünümü ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)

Bazı

gazeteler,

gönüllü

ve

alaylı

birkaç

kişinin

özverileriyle

yayımlanmaktırlar.
b) Yerel gazetelerin çok büyük bir bölümünün sahiplerinin asıl işi matbaacılıktır.
c) Yarıya yakın bölümü aile şirketi biçiminde yönetilmektedir.
d) Bazı gazeteler ise sadece resmi ilan almak için kurulmuş görünümündedirler.
e) Yerel radyo ve televizyonların yaygınlaşması gazetelerin reklam gelirlerini
etkilememiştir.
2- Hangisi yerel basının sorunları arasında yer almaz?
a)Gelişmiş teknoloji
b)Nitelikli eleman olmaması
c)Yetersiz teknoloji
d)Naylon kadrolar
e)Niteliksiz haberler
3- Hangisi yerel gazetelerin gelir kaynakları arasında yer almaz?
a) Resmi ilanlar
b) Kongre ilanları
c) Tüzük ilanları
d) Devlet personeli kadro ilanı
e) Zayi ilanları
4- Hangisi bir gazetenin pazarlama yöntemleri arasında değildir?
a)Erken saatte piyasaya çıkma
b)Kolay ulaşılabilir olma
c)Marketlerde bulunma
d)Uygun fiyat
e)Sadece belli bayilerde satılma
5- Yerel gazetecilikle ilgili görüşlerden hangisi doğru değildir?
a)Gazete sahiplerinin tümü gazetecilik eğitimi almıştır
b)Çoğu aile şirketi biçiminde yönetilmektedir
c)Gazete sahipleri farklı meslek gruplarındandır
d)Nitelikli muhabir sayısı çok azdır ya da hiç yoktur
e)Çoğunun teknolojik alt yapıları yetersizdir

298

6- Hangisi yerel gazeteye örnek verilebilir?
a)Milliyet Gazetesi
b)Gazete İstanbul
c)Sabah Gazetesi
d)Hürriyet Gazetesi
e)Posta Gazetesi
7- Yerel gazetecilik ‘Anadolu basını’ olarak da adlandırılmaktadır.
a) Doğru
b)Yanlış
8- Yerel basın Türk toplumunun ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal özelliklerini
yansıtan bir ayna gibidir.
a) Doğru
b) Yanlış
9- Yerel gazeteler yayınlandıkları yörede yönetenlerle yönetilenler arasında bir köprü
gibidir.
a) Doğru
b) Yanlış
10- Yerel basının ulusal basınla rekabet içinde olması gerekir.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)e
2)a
3)d
4)e
5)a
6)b
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7)a
8)a
9)a
10)b
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14. YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

Yurttaş Gazeteciliği

14.2.

Yurttaş Gazeteciliğinin Ortaya Çıkışına Etki Eden Faktörler

14.3.

ABD’de Demokrasi Yönündeki Kaygıların Artması ve Yurttaş

Gazeteciliği
14.4.

Medya Alanındaki Yoğunlaşma ve Gazetecilik Pratiklerine Etkileri

14.5.

İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Bilgi Edinme Hakkı

14.6.

Yurttaş Gazeteciliği Pratiklerinin Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yurttaş gazeteciliği hangi nedenlerle ortaya çıkmıştır?
2) Yurttaş gazeteciliğini tanımlayınız.
3) Yurttaş gazeteciliğinin amacı nedir?
4) İletişim teknolojilerindeki gelişmeler yurttaş gazeteciliğini ne şekilde etkilemektedir?
5) Yurttaş gazeteciliğinin ‘kamusal alan’ kavramıyla ilişkisini bir cümle ile belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

304

Anahtar Kavramlar
Yurttaş gazeteciliği, yurttaş, haber
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Giriş
Yurttaş gazeteciliğinin ne olduğunun anlatılarak, ortaya çıkışına etki eden
faktörler vurgulanmaktadır. Yurttaş gazeteciliği anlayışı, sorunlara çözüm arayan pratiklerin
demokrasi tezleriyle bağlantısının kurulduğu bir deneyim olarak görülebilir. Gazetecilik
mesleğindeki aşınmanın onarılması için yurttaş gazeteciliği okuyucu/izleyici ile medya
arasındaki ilişkilere değinilmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bilgi edinme
hakkından da söz edilmektedir.
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20. yüzyılın sonlarına doğru bir yandan siyasal ve toplumsal gelişmeleri demokrasileri
sorgulamaya zorlaması, diğer yandan da gazetecilik mesleğinin büyük medya gruplarının
ekonomik gereklerine göre biçimlenmesinin yarattığı sorunlar, yeni bir gazetecilik anlayışının
tartışılmasına zemin hazırladı. Kamusal gazetecilik (public journalism), yurttaş gazeteciliği
(civic journalism) ya da bazen topluluk bağlantılı gazetecilik (community-connected
journalism) olarak adlandırılan bu yeni gazetecilik anlayışı, hem akademisyenler hem de
gazeteciler arasında geniş ve ihtilaflı bir tartışmayı sergilemektedir. Yurttaş gazeteciliği
kimilerine göre bir reform, kimilerine göre geleneğe geri dönüş, kimilerine göre geçici bir
moda, kimilerine göre de saçma bir hevestir.
Yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkışının arkasında yatan nedenlerin açıklanmasında iki
temel yaklaşım benimsenebilir. Birincisi, geleneksel medyanın kitle okuyucusu/izleyicisinin
azalmasına çözüm arayışlarını ön plana çıkaran ekonomik yaklaşımdır. Bu yaklaşım tarzı,
basının küresel pazarın çıkarlarına uygun olarak biçimlenirken gazetecilik pratiklerinde
meydana gelen bazı değişimlerin yurttaş gazeteciliği adı altında yeni bir alternatif gibi
sunulduğunu vurgular. İkinci yaklaşım ise siyasal iletişimde ortaya çıkan sorunlardan
kaynaklanan sosyal ve siyasal etkenleri öne çıkarır. Yurttaş gazeteciliğini, Amerikan
demokrasisinin krizine çözüm arayışı sırasında ortaya çıkan alternatif bir gazetecilik pratiği
olarak sunar. Basının içinde bulunduğu sorunlara çözüm arayışında ekonomik kaygılarla sosyal
ve siyasal kaygılar çakışsa da bu çalışmada, ekonomik yaklaşım temel çerçeve olarak
seçilmiştir.
1990’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkan yurttaş gazeteciliği deneyimi, savunucularının
ileri sürdüğü gibi, müzakereci demokrasiyi geliştirecek radikal bir reform olmaktan çok, haber
medyasının ekonomik sorunlarına çözüm bulmak için mevcut medya sistemi içinde kalınarak
yapılan bir gidişat düzeltmesi olarak değerlendirilmektedir.

Yurttaş Gazeteciliğinin Ortaya Çıkışına Etki Eden Faktörler
Haber, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olmasına karşın, gazetecilik toplumsal
gelişmenin belli bir evresinde, belli bir toplumsal biçimlenmenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Kapitalizmin yarattığı belli bir iletişim biçimi olarak gazetecilik, içinden çıktığı toplumun
değişim ve dönüşümlerine uygun yanıtlar verebilmek için kendisi de değişim ve dönüşümlere
uğrar. Bu değişimlerin doğası ise basını kontrol eden güçlerin gereksinimleri ile belirlenir.
Kapitalizmin bunalımlarına paralel olarak basının da periyodik olarak sorunlar yaşadığı
göz önünde tutulursa, bu sorunları aşma çabasının gazetecilik pratiklerine de yansıyacağı ve
sistemin kendi ideolojisi için işlevsel olan arayışlar içine gireceği açıktır. Sistem içinde
kalınarak yapılan bu düzeltme çabalarının satışı ise yeni ve alternatif gibi sunularak yapılır. Bu
çerçevede yurttaş gazeteciliği olgusu da, medyanın yaşadığı sorunları aşma çerçevesinde yeni
bir alternatif gibi sunularak gündeme getirilmiş ve tartışılmıştır.

307

1990’larda ABD’de tartışılmaya başlanan yurttaş gazeteciliği pratiğinin ortaya
çıkmasında etki eden faktörlere bakıldığında, ABD siyasetinin içinde bulunduğu durum, medya
sektöründeki yoğunlaşmanın ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar ve teknolojik gelişmeler başı
çeker.

ABD’de Demokrasi Yönündeki Kaygıların Artması ve Yurttaş
Gazeteciliği
Bir dizi fikir, bir hareket ve bir grup gazetecilik uygulaması olarak ortaya çıkan yurttaş
gazeteciliği, ortaya çıktığı dönemin koşullarıyla ve toplumsal gelişmeleriyle yakından ilgilidir.
ABD’de 1988 başkanlık seçimleri sırasındaki medya sunumu ve seçime katılım oranının çok
düşük olması bir yandan sosyal bilimcileri düşünmeye sevk ederken diğer yandan gazetecileri
yeni arayışlara yöneltmiştir.
Yurttaş gazeteciliği anlayışı, sorunlara çözüm arayan pratiklerin demokrasi tezleriyle
bağlantısının kurulduğu bir deneyim olarak görülebilir. Medyanın okuyucu/izleyici
kaybetmesine ilişkin ekonomik sorunlarla başa çıkma çabasında geliştirilen bir pratik olarak
yurttaş gazeteciliği, söz konusu sorunların çözümünün demokrasinin geliştirilmesiyle
bağlantısını kurmaya çalışır. Haber medyasının okuyucu/izleyici kaybetmesi hem ekonomik
hem de sosyal ve siyasal sorunlarla bağlantılı iken, yurttaş gazeteciliğine ilişkin kuramsal
yaklaşımlara bakıldığında yalnızca ABD demokrasisinin içinde bulunduğu sorunların ve
bunlara ilişkin çözüm arayışlarının vurgulandığı görülmektedir.
Liberal demokrasilerin sorgulanmaya başlanması, bu demokrasilerde önemli işlevler
atfedilen gazeteciliğin de sorgulanmasını gerektirmiştir. Amerikan demokrasisinin iyi
işlemediği yönündeki kaygılar arttıkça, demokratik süreçte yaşanan sorunlara çözüm olarak
haber örgütleriyle medya arasında güvene dayanan ilişkilerin kurulmasıyla bilinçli ve katılımcı
yurttaşlar ortaya çıkarmanın bir yolu olarak yurttaş gazeteciliği önerilmektedir. Ancak
demokrasiyle basının işlevini ilişkilendirmek yalnızca yurttaş gazeteciliğine özgü yeni bir
yaklaşım değildir. Liberal yaklaşımda gazeteciliğin amacı açıklanırken, demokrasi ile özgür
basın arasında vazgeçilemez bir bağ kurulmaktadır. Basın, diğer güçler yasama, yürütme ve
yargı erki yanında güçler dengesini sağlayacak dördüncü bir güç olarak konumlandırılır.
Liberal demokrasi tezlerine göre, demokrasilerde özgür basın hükümet üzerinde bir
gözlemci gibi çalışarak, yurttaşların temel meseleler hakkında yargıda bulunabilmesi için
gerekli bilgi ve haberi sağlar. Aynı zamanda yurttaşları, farklı fikirlerin ve bakış açılarının
varlığından haberdar eden bir forum işlevi görerek, demokrasinin çok sesliliğine katkıda
bulunur. Yine liberallere göre, gazetecilik ve demokrasinin mutlu beraberliğini en iyi serbest
piyasa sağlayabilir. Bu anlayışa göre, siyasal güçler tarafından sınırlandırılmayan bir piyasa,
yurttaşların gereksinimlerini karşılaması için basına gerekli olan en iyi kurumsal ortamı sağlar.
Ancak, basında ve diğer kitle iletişim araçlarında görülen tekelleşme eğilimleri liberal
yaklaşımın söz konusu önermelerini kuşkulu hale getirmektedir. Serbest piyasa doğası gereği
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tekelleşme ve yoğunlaşmayı beraberinde getirmekte, medya alanındaki yoğunlaşma ve medya
sahiplerinden kaynaklanan baskılar demokrasinin çoksesliliğine tehdit oluşturmaktadır.
Sonuçta, piyasa tarafından yönlendirilen medya, bir forum olarak demokrasinin güçten
düşmesine neden olmaktadır.
Liberal yaklaşımda, basın özgürlüğü kitle iletişim araçlarının özel mülkiyet altında
olması ve pazara devlet müdahalesinin bulunmaması ile özdeşleşmektedir.
Yurttaş gazeteciliği ile demokrasi arasında bağlantı kuran tartışmalar, 1920’lerde basın,
demokrasi ve Amerikan demokrasisinin doğası konularıyla ilgilenen Walter Lippmann ile John
Dewey arasındaki tartışmanın yeniden canlanması gibi değerlendirilmektedir. Lippmann ve
Dewey, demokrasi konusunda tartışılan iki farklı perspektiften hareket ederler. Lippmann
1922’de basılan Public Opinion ve 1927’de basılan Phantom Public kitaplarında gazeteciliğin
kamusal yargıyı ne kadar biçimlendirebileceği ya da biçimlendirmesi gerektiği konusundaki bir
kuşkuculuğu yansıtır. Çünkü Lippmann, bilgili ve siyasi duruşa sahip bir kamunun bir
yanılsama olduğuna inanır. Çağdaş dünyanın karmaşıklığı nedeniyle bireyler, gazeteler,
resimler, radyo haberleri ve başkalarından duyulan sözler gibi ikinci el bilgi kaynaklarına
dayanmak zorundadır. Bu kaynaklar ise güvenilmez olabilirler veya en iyi olasılıkla ancak
yüzeysel bilgiler sağlayabilirler.
Dolayısıyla, sıradan bir yurttaşın her kamusal meselede güvenilir bir kanaate sahip
olmasını beklemek akıllıca değildir. Yurttaşların modern demokrasideki yerleri sınırlıdır ve
kararları yönlendirilebilir. Dolayısıyla, yurttaşların başlıca demokratik etkinliğini oy kullanmak
olarak gören Lippmann’ın kafasındaki demokrasi, iyi eğitimli seçkinlerin yönetimi altında daha
iyi çalışacaktır.
Lippmann’ın aksine, Dewey, yurttaşların kamusal meselelerde belli bir bilgelik
geliştirme kapasitesine derinden inanır. Dewey’e göre, bir kamu, sadece paylaştığı ortak
sorunları fark eden insanların adı değildir. Demokrasi bu sorunların tartışılmasını ve
anlaşılmasını da gerektirir ve bu umuttan vazgeçmek, demokrasinin kendisinden vazgeçmektir.
Kamu, “gelişmemiş” ve “bilgisiz” de olsa potansiyel olarak vardır ve potansiyel olarak
gerçektir. Ancak, sadece siyaset, kültür, eğitim ve gazetecilik gibi kurumlar işini daha iyi
yaparsa ortaya çıkabilir. Dewey için demokrasi, bir hükümet sistemi değil, fakat bütünüyle bir
yaşam biçimidir ve kamuya mücadele şansı tanıyan bir yaşam biçimi yaratılabilir.
Kamuya etkin ve edilgen roller yükleyen bu iki farklı demokrasi perspektifi, yurttaş
gazeteciliği konusundaki kuramsal tartışmaların odak noktasını oluşturur.
Yurttaş gazeteciliği savunucuları, bu tartışmada Dewey’e daha yakın dururlar.
Kamusal alan kavramını Alman felsefeci Habermas’a göre, en iyi demokratik uzlaşma
umudu sunan kamusal alan, geniş ölçüde sanayileşme, kentleşme ve okuryazarlığın ve popüler
basının büyümesi, yönetsel devletin yükselişi, yurttaşın kültür ve siyaset tartışmacısından
medya tüketicisine değişmesi ile tehlikeye atılmıştı. Savunucuları, yurttaş gazeteciliğini,
kamusal alanı yeniden canlandırmanın ve geliştirmenin bir yolu olarak değerlendirdiler.
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Medya Alanındaki Yoğunlaşma ve Gazetecilik Pratiklerine Etkileri
Günümüzde enformasyon ve kültürün üretim ve dağıtımını denetleyen girişimlerin
sayısı azalmakta, medya sektöründeki yoğunlaşma, izlenmesi güç bir hızla artmaktadır. Bu
konudaki bir çalışma Ben Bagdikian tarafından yapılmıştır. Bagdikian, 1983’te yayınlanan
“The Media Monopoly” adlı kitabında medya alanına 50 kadar şirketin egemen olduğunu
belirtiyordu. Aynı kitabın 1996’daki 5. baskısında bu sayı 10’a düştü. Kitabın 2004 baskısında
ise medya sektörüne egemen olan şirket sayısı 5’e düşmüştür. Bunlar, Time Warner, Disney,
Murdoch’s News Corporation, Bertelsmann of Germany ve Viacom’dur. Yoğunlaşma yanında,
medya kuruluşlarının sahiplerinin medya dışı sektörlerde önemli çıkarları bulunan iş adamları
haline gelmesi de medyayı sahiplerinin başka alanlardaki özel çıkarlarını korumak ve
geliştirmek için kullandıkları bir araç durumuna getirmektedir.
Medya şirketlerinin büyük bir güç haline gelmesi, yurttaşlarla küreselleştirici güçler
arasındaki dengenin daha da bozulmasına, eşitsizliklerin derinleşmesine yol açmıştır.
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küreselleşmenin itici
güçlerinin dayattığı ideolojik savaşta, medya stratejik bir mücadele silahı olarak
değerlendirilmiştir. Bu süreçte okurlara/izleyicilere çarpıtılmış, değiştirilmiş, yönlendirilmiş
haberler sunulması olağan hale gelmiştir.
Ancak, bir süre sonra sistemin ögeleri kendilerini yeniden üretmekte zorluklarla
karşılaşmıştır. Çünkü yaşamlarını düzenlemede kullanamayacakları önemsiz haberler ya da
doğruluğuna güvenemeyecekleri haberler karşısında, okurlar/izleyiciler giderek daha az gazete
okumaya ya da televizyon haberlerini daha az izlemeye başlamıştır. Gazete tirajlarının düşmesi
ve haber reytinglerinin azalması ise, medya kuruluşlarının gelirlerinin azalmasıyla
sonuçlanmaktadır. Bu azalmanın önüne geçme ve tiraj/reyting artırma çabaları çerçevesinde
ortaya çıkan uygulamalardan biri de yurttaş gazeteciliğidir. Söz konusu pratikle, gazeteciliğin
aşınan mesleki temellerini onarmaya yönelik yeni arayışlar gündeme gelmiştir.
Gazetecilik mesleğindeki aşınmanın onarılması için yurttaş gazeteciliği
okuyucu/izleyici ile medya arasındaki ilişkileri yeniden kurmaya çalıştı. Bu bağlamda
gazetelerin okurlarına karşı sorumlulukları olduğu vurgulanmaya başlandı. Yapılan pek çok
yoklamada, toplumdaki kurumlar arasındaki güvenilirlik sıralamasında gazetelerin en alt
sıralarda yer aldığının görülmesi, okur ile gazete arasındaki güveni yeniden kurma çabalarını
gündeme getirdi. Özlüce, bazı haber örgütleri, okurları/izleyicileriyle ekonomik bağlarını
güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, sorun çözmede ve hangi konuların haber değeri
olduğuna karar vermede kamunun katılımını vurgulayan bir habercilik pratiği oluşturmaya
çalıştılar.
Bu da yoklamaların, odak grupların, topluluklarla yapılan toplantıların ve diğer halkı
anlatma çabalarının birleşimini gerektirdi. Bu pratikte, topluluk neyle ilgilendiğini, karşılaştığı
en önemli sorunları ve onları çözmede medyanın nasıl yardımcı olabileceğini gazetecilere
anlatmaktadır. Bu tür bir vekillik ve ortaklık, medya ile halk arasındaki ilişkileri engelleyen
güvensizliği en azından kısmen kırmak için tasarlanmıştır.
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Okuyucu/izleyicinin haber örgütlerine güvensizliğinin kısmen de olsa kırılabilmesi ve
böylelikle tiraj/reytinglerin artırılabilmesi, ancak medyanın okuyucu/izleyicilerin
gereksinimlerine yanıt veren bir habercilik yapmasıyla mümkün olabilecektir. Bu tür bir
habercilik anlayışının ise egemen güçlerin çıkarlarına uymayacağı açıktır.
Araştırmacı gazeteciliğin son yıllardaki durumu, sistemin belirli ölçüler içinde de olsa
kendini eleştirmeye giden yolları açan bir gazetecilik anlayışını yaşatıp geliştirmeyeceğini
göstermiştir.
ABD’de Watergate skandalı ile gündeme gelen araştırmacı gazetecilik, bir olayın
derinlemesine araştırılması, belgelenmesi, arka planda olup bitenlerin açığa çıkarılmasını
anlatan bir gazetecilik türü olarak önem kazandı. Ancak, medya kuruluşları üzerindeki kar
baskıları ve bütçe kesintileri, maliyeti yüksek bir tür olan araştırmacı gazeteciliğin büyük
oranda ortadan kalkmasının yolunu açmıştır.
Tiraj ve gelir azalmasının bir sonucu olarak, Amerikan gazetelerinin bütçe kesintileri ve
kadro azaltmaları ile araştırmacı haberciliğin niteliğinde ve miktarında düşüş olacağı
konusundaki kaygılar artmıştır. Pulitzer ödülü kazanan araştırmacı gazeteci ve National Public
Radio’nun haber editörü Bill Marimow, araştırmacı gazeteciliğin son yıllarda çökmekte
olduğunu öne sürmektedir. Marimow, gazete tirajlarındaki azalma eğiliminin Pulitzer
araştırmacı gazetecilik ödül başvurularını giderek azalttığını belirterek, bunu çok kaygılandırıcı
bir eğilim olarak nitelemektedir.
Gazetelerin bütçelerini yeniden yapılandırmanın parçası olarak araştırmacı kadrolarını
azaltmayı seçmeleri, basının araştırmacı rolünün kamusal radyolar, bloggerlar ve kâr amaçlı
olmayan örgütler gibi diğer medya aktörleri tarafından üstlenilmesi eğilimini doğurur. Medya
sektöründeki kârlılık baskısının araştırmacı gazeteciliği basından kovmasıyla boşalan alanın ise
yurttaş gazeteciliği ile doldurulabileceği savunulmaktadır.
Schudson yurttaş gazeteciliğini gazetecilerin, vatandaşların demokrasiye bilgili
katılımcılar haline gelmesini sağlayacağına inandıkları haberleri sağladıkları “vekil
gazeteciliğinin bir değişkesi” olarak görmekte ve bir reform hareketi olarak “tutucu” bir nitelik
taşıdığını belirtmektedir.
James Carey, ise tersine kamunun vekilliği olarak gazetecilik anlayışının, araştırmacı
gazeteciliği, uzmanlığı ve haber atlatma sistemini beraberinde getirdiğini, böylece gazetecinin
rolünün gözcü (watchdog) biçiminde tanımlanarak genişlediğini belirtir. Ancak vekil modelinin
egemenliğinin olumsuz etkisi, Carey’e göre, kamunun, kamusal yaşamın pasif bir gözlemcisi
haline gelmesidir. Bu noktada, yurttaş gazeteciliği ile kamunun aktif bir siyasal özneye
dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Yurttaş gazeteciliğini “kültürel bir değişim” olarak nitelendiren Lambeth ise, bazı
yurttaş gazeteciliği uygulayıcılarının araştırmacı haber vermeye hâlâ sadık kaldıklarını
belirterek, yorumlayıcı, derinlemesine, açıklayıcı, araştırmacı bir habercilik anlayışının yurttaş
gazeteciliğinde önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Lambeth’e (1998b:243) göre, bir
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yurttaş gazeteciliği projesinin bütünlüğünü korumak için araştırmacı gazetecilik yürütmek
gerekebilir.
Araştırmacı gazetecilikle yurttaş gazeteciliği arasındaki işbirliği olanaklarını
tanımlamak her iki gazetecilik pratiğini de zenginleştirecektir. Araştırmacı gazetecilikle yurttaş
gazeteciliği ilişkisi üzerindeki tartışmalara bakıldığında, liberal basın anlayışı içinde ortaya
çıkan gazetecilik pratikleri arasındaki farkların büyütüldüğü, buna karşılık sistemin ekonomik
temelinin gözden kaçırıldığı görülmektedir. Bir yandan, bütçe kesintileri nedeniyle araştırmacı
haber kadrolarının tasfiyesi gündeme gelirken, diğer yandan pahalı projeler olarak ortaya çıkan
yurttaş gazeteciliği pratiklerinin araştırmacı gazeteciliğe alternatif olarak görülmesi, ekonomik
bir çelişkiyi yansıtır. Ancak, yönetimlerin araştırmacı gazetecilikten duydukları rahatsızlık,
teknolojik yenilikler ve bilgi edinme hakkını sağlayan bir yönetim anlayışının ilerletilmesi gibi
gelişmeler, araştırmacı gazetecilikten boşalan yerin yurttaş gazeteciliği ile doldurulabileceğinin
savunulabileceği bir zemin oluşturmuştur.

İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Bilgi Edinme Hakkı
İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve bilgi edinme hakkının tanınması, yurttaş
gazeteciliği hareketine yeni açılımlar sunan olanaklar olarak değerlendirilmektedir. Diğer
yandan, aynı gelişmeler, bir meslek olarak gazeteciliğin gerekliliğinin sorgulanmasını da
beraberinde getirmektedir.
İlk olarak 1766’da İsveç’te anayasal bir hak olarak kabul edilen bilgi edinme hakkı,
demokrasilerin vazgeçilmez ilkesi olan şeffaflığı sağlamanın temel koşullarından biri
sayılmaktadır. ABD'de yurttaşlara Birleşik Devletler hükümeti hakkında bilgi toplama
olanağını sağlayan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası 1966’da çıkarılmıştır.
İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bilgi edinme hakkının sağlanmasıyla birlikte
yurttaş gazeteciliği hareketi de yeniden değerlendirilmeye gereksinim duymuştur. Yurttaş
gazeteciliği hareketi, ilk dönemlerinde büyük haber örgütlerine yerleştirilmesi gereken bir
pratik olarak görülürken, bilgisayar ve ağ teknolojilerinin gelişmesi, yurttaş gazeteciliği
uygulamalarına yeni olanaklar sunmuştur.
İyimserliklerini koruyan katılımcılar ise kamusal gazeteciliği ‘kamu’nun gazeteciliğine
dönüştürecek bir değişim üzerinde durdular. Yurttaşların katılımcı bir gazetecilik hareketi
olarak görülen ve 2000 yılında Güney Kore’de kurulan OhmyNews benzeri siteler, kamusal
gazetecilik pratiğinin yaşayacağının kanıtı olarak değerlendirildi. OhmyNews sitesi bilgisayarlı
ağ teknolojilerinden yararlanarak, “OhmyNews her yurttaşı bir muhabir yapıyor” sloganıyla
ortaya çıkmıştır. Siteye, her gün ev kadınları, öğrenciler, profesörler ve diğer yurttaş
gazetecilerinden yüzlerce haber gönderilmektedir.
OhmyNews gibi siteler, teknolojik gelişmelerin kullanıma soktuğu web tabanlı birçok
değişikliği kullanarak çok sayıda okuyucu kazandılar. ABD’de Weblog’lar ya da “blog”lar,
dikkat çekmeye başladı. Blogger.com gibi sitelerden ücretsiz ulaşılabilen online kendi312

yayıncılık araçlarının kullanımı ile küresel erişime sahip olunabiliyordu. Bu durum, pek çok
kişinin yeni ağ teknolojilerini habercilik açısından yeni açılımlar sunan bir fırsat olarak
değerlendirmesine yol açtı.
Gazetecilik pratikleri açısından bakıldığında ise, OhmyNews sitesinin “her yurttaş bir
muhabirdir” sloganı, üzerinde durulmaya değerdir. Bu durum, değişen koşullar altında haber,
gazete ve gazetecinin tanımlarının ve işlevlerinin yeniden gözden geçirilmesini zorlamaktadır.
Dizüstü bilgisayarlar, dijital fotoğraf makineleri ve kameraların yaygınlaşması ve
fiyatlarının giderek düşmesiyle haber kaydetme araçları olarak kullanılmaları, sıradan
yurttaşlara kendi haberlerini yapmaları için olanaklar sunmaktadır.
Hazırlanan haberler, haber yayma aracı olarak internet ortamının kullanılmasıyla
erişime sahip olan herkese ulaşabilmektedir.

Yurttaş Gazeteciliği Pratiklerinin Özellikleri
Yurttaş gazeteciliği konusundaki literatürün en dikkat çeken özelliği, ihtilaflı olmasıdır.
Konu ister yurttaş gazeteciliğinin amaçları, ister amaçların yerine getirilmesindeki performans,
ister demokrasi kuramıyla ilişkisi, ister uygulamasının doğası ya da topluluğa etkisi olsun,
hararetli tartışmalar vardır. Yurttaş gazeteciliğinin ateşli savunucuları olduğu gibi, bu
uygulamaya sert biçimde karşı çıkanlar da bulunmaktadır. Ayrıca, yurttaş gazeteciliği olarak
değerlendirilen gazetecilik pratikleri arasında da farklar bulunur. Yurttaş gazeteciliği
konusundaki anlaşmazlıkların bazıları uygulama yöntemlerine ilişkindir.
Çünkü, yurttaş gazeteciliği uygulamaları, gazetecilerin insanları kamusal yaşama dâhil
etmek için farklı yollar denemeleri ve neyin başarılı olduğunu bu deneyim içinde öğrenmeleri
biçiminde belirmiştir.
Giderek okuyucu kaybeden gazeteler, azalan reklam gelirlerine bir çözüm bulmak için
çeşitli denemelere girişmişlerdir. Bu tür girişimler yeni olmamakla beraber, yurttaş gazeteciliği
adı altında toplanabilecek birbirinden çok farklı uygulamaların ortak özelliği, okuyucu/izleyici
kitlesini, tüketici olarak değil yurttaş olarak vurgulamalarıdır. Böylece, hareketin demokrasi
tezleriyle, yurttaşlık, topluluk ve kamusal alan gibi kavramlarla temellendirilmesinin yolu
açılır.
Yurttaş gazeteciliğinin amacı, yurttaşların çözümsüzlük ve yabancılaşma duygularının
üstesinden gelmelerini sağlayabilmek için onları katılıma teşvik edecek olanaklar yaratmak
olarak sunulur. Bu da, haberin oluşma sürecinde yurttaşlara söz hakkı tanıyarak, bir kamusal
tartışma ortamı yaratılmasıyla gerçekleştirilmeye çalışılır.
Yurttaş gazeteciliği pratikleriyle ilgili olarak aşağıdaki özellikleri sayılabilir:
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1. Neyin haber yapılacağını seçme özgürlüğünü korurken bile yurttaşların hikâyelerini
ve fikirlerini sistematik biçimde dinlemek,
2. Önemli topluluk meseleleriyle ilgili hikâyeleri çerçevelemenin alternatif yollarını
araştırmak,
3. Yurttaşı tartışmaya ve meselelerin kamusal anlayışını oluşturmaya teşvik etmede en
çok şansa sahip olan çerçeveleri seçmek,
4. Önemli kamusal sorunları haberleştirmede, olası çözümlere ilişkin kamusal bilgiyi ve
alternatif eylem yönlerinin hizmet ettiği değerleri geliştirecek bir biçimde inisiyatif
almak,
5. Kamuyla nasıl daha iyi ve saygın bir iletişim kurulacağı konusuna sürekli ve
sistematik olarak dikkat etmek.

Yurttaş gazeteciliğinin tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarabilmek için onu geleneksel
gazetecilikle karşılaştırma yoluna gidenlere göre; Geleneksel gazeteci yalnızca olayları
aktarmaya yönelik, nesnelliği, yansızlığı sürdürmeye çalışan bir duruş sergilerken, yurttaş
gazeteciliği yapanlar, tam tersine sahip oldukları değerlerin sadece haberlerini
biçimlendirdiğine değil, biçimlendirmesi gerektiğine de inanırlar. Yurttaş gazeteciliğinin
önemli bir diğer özelliği, hangi hikâyelerin ve meselelerin haber yapılacağı konusundaki
kararlar için bir kaynak olarak halka -bir gazetenin okuyucuları ya da izleyiciler- güven
duymasıdır.
Haberin üretim sürecinde yurttaşın rolüne ilişkin tartışmalar yer almaktadır. Gazeteciler,
yurttaşları ilgilendiren konularda yurttaşlarla ilgili haberler mi yapacaktır; yoksa haberin
oluşturulmasına yurttaşları da katan pratikler mi benimsenecektir sorusu tartışılır. Ancak her
iki görüşten kaynaklanan gazetecilik pratiği de yurttaş gazeteciliği adı altında toplanmaktadır.
Gazetecilerin yurttaşları ilgilendiren konularda, kamusal meseleler hakkında haber
yapmaları yeni bir pratik değildir. Her gazete kendi yayın politikası doğrultusunda değişen
ölçülerde haberlerinde kamusal meselelere, tartışmalara yer verir. İkinci pratik ise haberin
üretim sürecine yurttaşların aktif olarak katılmasını gerektirir ki, bu etkileşimi sağlamak için
projeler üretilir.

Sonuç
Liberal yaklaşımda demokrasi ile gazetecilik arasında ortak yaşamsal bir ilişki
kurulmasına karşın, medyadaki yoğunlaşmanın hızla arttığı toplumsal koşullarda, basın
özgürlüğünün sadece satan şeyleri aktarma özgürlüğüne indirgenmesi hem demokrasiyi
sınırlandırmış hem de gazeteciliğin varlık temelini aşındırmıştır. Bu süreçte, haber
kuruluşlarının liberal küreselleşmenin ivmelendiricisi rolünü üstlenmeleri de medyanın
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demokrasi açısından işlevlerinin yeniden sorgulanmasını gerektirmiştir. Bu sorgulama, liberal
demokrasi tezinin sorgulanmasından bağımsız olmadığı gibi, haber, gazete ve gazeteci
tanımlarının yeniden tartışılmasından da bağımsız değildir.
Toplumdaki değişmelere koşut olarak gazeteciliğin de değişmesi kaçınılmazdır. Ancak,
değişimi kutsamadan önce bu değişimin yönü, kimler tarafından denetlendiği ve kimler için ne
gibi sonuçlar doğuracağının iyice belirlenmesi gerekmektedir. Yalnızca ağ teknolojilerindeki
gelişmenin, yurttaşlara kendi yaşamlarını denetlemelerini ve düzenlemelerini sağlayacak
bilgilere erişim için yeterli olacağını ima etmek naif bir yaklaşım olarak kalmaktadır. Yeni
iletişim teknolojileri üzerindeki denetim mücadeleleri ve büyük iletişim şirketlerinin bu
alanlardaki kullanım biçimlerini kara dönüştürmek için yaptıkları ar-ge çalışmalarının
büyüklüğü düşünüldüğünde, gazeteciliğin nasıl, ne yönde ve kimin yararına değişeceğinin
belirlenmesi, geniş ve ayrıntılı çözümlemelere gereksinim duymaktadır.
Yurttaş gazeteciliğinin ağ teknolojileriyle birleşmesiyle, “Gazetecilik yok mu olacak?”
sorusu, şimdiden sorulmaya başlanmıştır. Habere duyulan gereksinim yok olmadığı sürece bu
gereksinimi karşılayan profesyonel bir mesleğin de yok olmayacağı açıktır. Ancak, gazeteci
kimliğinin nasıl bir dönüşüme uğrayacağı ve gazetecilik uygulamasının nasıl değişeceği, bu
mesleğin demokratik toplum idealine yaptığı katkıdan çok, iletişim alanındaki büyük şirketlerin
karlılık mücadelesiyle belirlenecektir. Habercilik alanının aşırı ticarileşmesi ve büyük medya
gruplarının tekeline girmesi karşısında, yurttaşların gireceği arayışların ise ister yurttaş
gazeteciliği isterse başka bir isim altında süreceğini kestirmek zor değildir.
Bu noktada yurttaş gazeteciliği, mevcut biçimiyle haberlerin demokratik ve sivil
diyaloğa zarar verdiğini öne sürmesine karşın, medya pazarının yapısı ve medya sahipliği
konusunda eleştirel ses getirecek bir argümana sahip değildir. Dolayısıyla, haber üretiminin
bütünlüğünü etkileyen ekonomik sınırlamaları, medya sektörünün toplumdaki güçlü siyasal ve
ekonomik çıkar grupları ile bağlantılarını, medyanın kapitalist sistemle bütünleşik yapısını
sorgulamayan habercilik pratikleri ve yaklaşımlarının genel gidişat üzerindeki etkisi çok sınırlı
olacaktır. Bunun yanında, yurttaş gazeteciliği projelerinin çoğunluğu suç, şiddet, uyuşturucu
kullanımı, işsizlik, vergiler gibi daha özgül yerel konular hakkındadır.
Bu yönüyle, yurttaşları kendi özel, yerel sorunlarıyla ilgilenmeye yöneltirken, daha
kapsamlı siyasal değişimlere yoğunlaşmaktan alıkoyan bir yanı da bulunmaktadır. Topluluğun
özgül sorunları üzerinde odaklandığı için, sorunların arkasındaki temel nedenlerle ilgilenmek
yerine kısmi çözümlerde yoğunlaştığı için, kapsayıcı politikalar üretme konusunda etkili olması
beklenemez. Sorunları çok dar bir alana sıkıştırdığı için kamusallığı, birlikte hareket etmeyi
engelleyici bir özellik de kazanabilir.
Sürekli “kamu” ya da “yurttaş” kavramlarını vurgulamasına karşın, uygulamalara
bakıldığında aslında bu kavramların gazetenin okuyucu kitlesiyle sınırlı olarak anlaşıldığı
görülmektedir.
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Yurttaş gazeteciliği medya sektörü açısından değerlendirildiğinde, basın topluluk
bağlarını güçlendirerek, haber medyasının ayrıcalıklı ve iktidara sahip güçlerle giderek
bütünleştiği yönündeki kamuoyu algısını değiştirmeyi amaçlayan bir halkla ilişkiler stratejisi
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan, basının giderek azalan güvenilirliğini yeniden sağlamaya
çalışan bazı gazetelerin ve işletme kuramcılarının sürdürdüğü bir hareket olarak görülebilir.
Bazı durumlarda, yurttaş gazeteciliği üzerindeki tartışma, yerel ve genel medya arasında bir tür
mesleki rekabete dönüşür.
Yurttaş gazeteciliği projeleri, toplumun yapısal sorunları yerine küçük coğrafi
birimlerin yerel sorunlarına odaklandıkları için, neo-liberal politikaların hayata geçirilmesi
sürecini hızlandırmak ve süreci yerel belediyeler düzeyine yaygınlaştırmak amacıyla, her
topluluğun kültürel özelliklerine uygun stratejiler geliştirme politikası olan küreselyerelleşmenin medyadaki yansıması olarak da değerlendirilebilir. Medya girişimlerinin kâr
etme amaçlarından kaynaklanan yapısal sınırlamaları göz önüne almayan bir girişim de yurttaşı
vurgulasa bile yüzeysel sorunlarla sınırlı kalmaktan kurtulamayacaktır.
Günümüzde medya bir meşruluk krizi yaşamaktadır. Bu krizi aşmak için gazetecilerin
var olan habercilik değerlerini ve pratiklerini yeniden gözden geçirmesi zorunluluk haline
gelmiştir. Eğer ABD’de gazetecilik krizde bir meslek olmasaydı, bugün belki de yurttaş
gazeteciliğinden söz edilemeyecekti. Bu krize çözüm bulmak için gelişen bir hareket olarak
yurttaş gazeteciliği, egemen medyaya karşı alternatifler geliştirmek yerine basının ekonomik
sorunlarına çözüm bulmak için mevcut medya sistemi içindeki bir pazarlama stratejisi haline
geldiğinde, aslında yurttaş kavramının içini boşaltmaktadır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Yurttaş gazeteciliği 1990’lı yıllarda ABD’de tartışılmaya başlamıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
2) ‘Kamusal alan’ kavramı Habermas’a aittir.
a) Doğru
b) Yanlış
3) İlk kez anayasal anayasal bir hak olarak bilgi edinme hakkı 1766 yılında Almanya’da
kabul edilmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış

4) Yurttaşların katılımcı bir gazeteci hareketi olarak görülen ‘Oh My News’ adlı site
Güney Kore’de kurulmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
5)Hangisi Yurttaş gazeteciliğinin konuları arasında yer almaz?
a) Suç
b) Vergiler
c) Uyuşturucu kullanımı
d) Magazin haberleri
e) İşsizlik
6) ABD'de yurttaşlara Birleşik Devletler hükümeti hakkında bilgi toplama olanağını
sağlayan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası ne zaman çıkarılmıştır?
a)1916

b)1936

c) 1956

d)1966

e)2016

7) ‘Kamusal alan’ kavramı hangi düşünüre aittir?
a)Habermas
b)McLuhan
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c)Carey
d)Marimow
e)Dewey
8)Yurttaş gazeteciliği ABD’de hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?
a)1950

b)1960

c)1970

d)1980

e)1990

9) Yurttaşların katılımcı bir gazeteci hareketi olarak görülen ‘Oh My News’ adlı site hangi
ülkede kurulmuştur?
a)Brezilya

b)Güney Kore

c)Portekiz

d)Hollanda

e)Arjantin

10) İlk kez anayasal anayasal bir hak olarak bilgi edinme hakkı İsveç’de hangi yıl kabul
edilmiştir?
a)1766

b)1866

c)1966

d)2000

e)2016

Cevaplar
1)a
2)a
3)b
4)a
5)d
6)d
7)a
8)e
9)b
10)a
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