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ÖNSÖZ

Gazetecilik, günümüzde yaşamımızın akışını doğrudan etkileyen bir meslek haline gelmiştir.
Gazeteciliğin çekiciliği, çoğu zaman bu mesleğin içinde olan ve olmayan herkesin yaşamı bir ucundan
yakalama çabasının verdiği macera duygusudur. Gazetecilerin yaptığı işin toplumu etkilemesi ve
toplumun bireylerinin de gazetecilere bazen imrenerek, bazen tepkiyle bakması, bu mesleğin
sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Demokrasinin vatandaşları seçmen olarak gazetecilerin
vereceği haberlere muhtaçtır.
Haberin kitle için değil, kral ve tüccarlar için ulaşılabilir olduğu eski çağlarda bireyler
kendilerini yönetenlere karşı ne kadar çaresiz ve etkisizse, tersine günümüzde gelişkin iletişim
teknolojileriyle üretim yapan kitle iletişim araçları (medya) izleyicileri, çok daha aktif olarak siyasal
sisteme katılabilmektedir. Ancak haberin küreselleştiği günümüzde paradoksal olarak medyanın
üretim ve dağıtım kanalları büyük sermaye gruplarının kurduğu hegemonya nedeniyle yönetenyönetilen ilişkisini iktidar ve güç sahiplerinin lehine çevirmektedir.
Bu metinde, gazetecilik mesleğinin bir bilim dalı olarak incelenmesiyle oluşan kuramsal
yaklaşımlar, gazetecilik pratiklerinden gelen deneyimlerle aktarılmaya çalışılmıştır. Bu derste,
gazetecilikte haber editörlüğü süreçlerinin, haberin üretim aşamasından yayın aşamasına kadar
geçirdiği işlemlerin pratik ve kuramsal yaklaşımlarla ilişkilendirilerek irdelenmesi ve tartışılması
amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında medyada yayınlanan haberlerin üretim biçimini belirleyen
süreçlere ilişkin kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
Bu kapsamda ders süresince şu konular ele alınacaktır: Haber kavramına ilişkin sosyolojik ve
kültürel yaklaşımlar. Haber kavramına ilişkin politik ve ekonomik yaklaşımlar. Haberin editoryal
aşamalarının irdelenmesi. Yayın politikalarının felsefi/politik/ekonomik bağlamının incelenmesi.
Haber seçimine ilişkin yaklaşımlar. Eşik bekçiliğine yönelik kuramsal yaklaşımlar. Gündem
belirlemeye ilişkin kuramsal yaklaşımlar. Editoryal bağımsızlık kavramı ve önemi. Editoryal
bağımsızlığı sınırlayan etkenlerin incelenmesi. Medyanın mülkiyet biçimleri, hegemonya,
medyakrasi ve ideoloji olguları bağlamında dikey ve yatay gazetecilik anlayışlarının incelenmesi.
Editoryal bağımsızlığa ilişkin farklı kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar. Farklı medya türleri
açısından haberin editoryal süreçlerinin incelenmesi. Haber değerlendirme işleminin editoryal açıdan
önemi ve buna yönelik farklı yaklaşımlar.

I

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ............................................................................................................................ I
İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. II
KISALTMALAR ......................................................................................................... XI
YAZAR NOTU ...........................................................................................................XII
1. GAZETECİLİK VE HABER EDİTÖRLÜĞÜ .......................................................... 1
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ................................................................................... 2
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular......................................................................... 3
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ........................................... 4
Anahtar Kavramlar ......................................................................................................... 5
Giriş ................................................................................................................................ 6
1.1.Gazetecilik Bir İhtiyaçtan Doğmuştur ...................................................................... 7
1.2. Gerçekler Yaşamı Anlamlandırır ............................................................................ 7
1.3. Gazeteciliğin İki Temel Aktörü ............................................................................... 7
1.4.Gazetecilik Örgütlü Üretimdir .................................................................................. 8
1.5. Gazetecilik Saygınlıktır ........................................................................................... 8
1.6. Gazetecilik Demokrasinin Güvencesidir ............................................................... 10
1.6.1.Gazetecilik Kıyasıya Tartışır Ve Tartıştırır.................................................. 11
1.6.2.Gazetecilik Sistemi Korur Ya Da Eleştirir ................................................... 11
1.6.3. Gazeteciliği Halk Talep Eder ...................................................................... 13
Uygulamalar ................................................................................................................. 15
Uygulama Soruları........................................................................................................ 16
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 17
Bölüm Soruları ............................................................................................................. 18
2. EDİTORYAL AÇIDAN HABER ............................................................................ 22
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ................................................................................. 22
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular....................................................................... 24
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ......................................... 25
Anahtar Kavramlar ....................................................................................................... 26
Giriş .............................................................................................................................. 27
2.1. Haber Kavramı ...................................................................................................... 28
2.1.1.Haberin Yeni Bir Tanımı ............................................................................. 29

II

2.2.Gazeteciyi Habere Götüren Yol: Araştırma ........................................................... 30
2.3. Haber Türleri ......................................................................................................... 31
2.3.1. Eylem (Olay) Haberleri ............................................................................... 31
2.3.3. Eylem-Söylem Haberleri ............................................................................. 32
2.4. Haberin Bileşenleri ............................................................................................... 32
2.4.1.Zaman ........................................................................................................... 32
2.4.2. Mekân .......................................................................................................... 32
2.4.3. Haber Kaynakları Ve Aktörleri ................................................................... 33
2.4.4. Bağlam ........................................................................................................ 38
Uygulamalar ................................................................................................................. 39
Uygulama Soruları........................................................................................................ 40
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 41
Bölüm Soruları ............................................................................................................. 42
3. HABERİN UNSURLARI (ÖGELERİ) .................................................................... 45
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ................................................................................. 46
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular....................................................................... 47
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ......................................... 48
Anahtar Kavramlar ....................................................................................................... 49
Giriş .............................................................................................................................. 50
3.1.Haberin Temel (Yapısal) Unsurları……………………………………………….51
3.1.1.Ne? ....................................................................................................................... 51
3.1.2.Nerede? ................................................................................................................ 51
3.1.3.Ne Zaman?........................................................................................................... 51
3.1.4.Neden? ................................................................................................................. 51
3.1.5.Nasıl? ................................................................................................................... 52
3.1.6.Kim? .................................................................................................................... 52
3.1.7.Nereden? .............................................................................................................. 53
3.1.8.Kime/Kimi? ......................................................................................................... 53
3.2.Haberin Kurgusal Unsurları (Ögeleri) .................................................................... 53
3.2.1.Üst Başlık ............................................................................................................ 53
3.2.2.Başlık ................................................................................................................... 53
3.2.3.Spot...................................................................................................................... 54
3.2.4.Mahreç ................................................................................................................. 55

III

3.2.5.Flaş ...................................................................................................................... 55
3.2.6.Gövde .................................................................................................................. 56
3.2.7.Ara Başlık ............................................................................................................ 56
3.2.8.Fotoğraf ............................................................................................................... 56
3.2.9.Fotoğraf Altı Yazısı ............................................................................................. 56
3.2.10.Grafik Ve İllüstrasyon ....................................................................................... 56
3.2.11.Karikatür............................................................................................................ 57
3.2.12.Video ................................................................................................................. 57
3.2.13.Ses ..................................................................................................................... 57
3.2.14.Tarih Ve Saat ..................................................................................................... 57
3.2.15.İmza ................................................................................................................... 57
3.2.16.Paraf .................................................................................................................. 58
3.2.17.Haber Numarası................................................................................................. 58
3.2.18.Haber Servisinin Adı ......................................................................................... 58
Uygulamalar ................................................................................................................. 59
Uygulama Soruları........................................................................................................ 60
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 61
Bölüm Soruları ............................................................................................................. 62
4. HABERİN NİTELİKLERİ ....................................................................................... 66
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ................................................................................. 67
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular....................................................................... 68
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ......................................... 69
Anahtar Kavramlar ....................................................................................................... 70
Giriş .............................................................................................................................. 71
4.1.Doğruluk ................................................................................................................. 72
4.2. Gerçeklik ............................................................................................................... 73
4.2.1. Olay-Gerçek-Haber İlişkisi ......................................................................... 74
4.3. Objektiflik (Nesnellik)........................................................................................... 74
4.3.1. Ön Yargılardan Arınma............................................................................... 74
4.3.2. Değer Yargılarından Arınma....................................................................... 75
4.3.3. Duygulardan Arınma ................................................................................... 75
4.3.4. Yorumsuzluk ............................................................................................... 75
4.3.5. Tarafsızlık (Yansızlık) Çabası..................................................................... 75

IV

4.3.6.Dürüstlük ...................................................................................................... 76
4.3.7. Dengelilik .................................................................................................... 76
4.4. Hızlılık ................................................................................................................... 76
4.5. Anlamlılık .............................................................................................................. 77
4.6. Kesinlik.................................................................................................................. 77
1.7. Tutarlılık ................................................................................................................ 77
1.8. İnanılırlık ............................................................................................................... 78
1.9. Eleştirellik.............................................................................................................. 78
Uygulamalar ................................................................................................................. 79
Uygulama Soruları........................................................................................................ 80
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 81
Bölüm Soruları ............................................................................................................. 81
5. HABER DEĞERİ VE EDİTORYAL HABER DEĞERLENDİRMESİ.................. 86
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ................................................................................. 87
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular....................................................................... 88
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ......................................... 89
Anahtar Kavramlar ....................................................................................................... 90
Giriş .............................................................................................................................. 91
5.1. Haber Değeri ......................................................................................................... 92
5.2. Editoryal Açıdan Haber Değerlendirme ................................................................ 96
Uygulamalar ................................................................................................................. 99
Uygulama Soruları...................................................................................................... 100
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 101
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 101
6. HABER EDİTÖRÜ VE HABER EDİTÖRLÜĞÜ KAVRAMI ............................ 105
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 106
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 107
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 108
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 109
Giriş ............................................................................................................................ 110
6.1. İşlevleri Açısından Haber Editörü ....................................................................... 111
6.1.1. Eşik Bekçisi Olarak Editör ........................................................................ 111
6.1.2. Gündem Oluşturucu Olarak Editör ........................................................... 113

V

Uygulamalar ............................................................................................................... 116
Uygulama Soruları...................................................................................................... 117
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 118
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 118
7. EDİTÖRÜN NİTELİKLERİ .................................................................................. 123
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 124
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 125
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 126
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 127
Giriş ............................................................................................................................ 128
7.1. Eleştirellik Ve Kuşkuculuk.................................................................................. 130
7.2. Ayrıntıları İyi Görebilmek ................................................................................... 131
7.3. Muhabirlikten Gelmek......................................................................................... 131
7.4. Örgütünün Dengelerini Bilmek ........................................................................... 132
7.5. Haber Pazarında Rekabeti İyi Yönetebilmek ...................................................... 132
7.6. Krizleri Yönetebilmek ......................................................................................... 132
7.7. Fikri Takipçilik .................................................................................................... 133
7.7.1. Araştırmacı-Soruşturmacı Gazetecilik ...................................................... 133
7.8. İyi Başlık Çıkarabilmek ....................................................................................... 134
7.9. Yayın Politikasını İçselleştirebilmek ................................................................... 134
7.10. Sosyoekonomik Ve Politik Yapıyı İyi Bilmek .................................................. 134
7.11.Dünyayı İyi İzlemek ........................................................................................... 134
7.12. Dile Hâkim Olmak ............................................................................................ 135
7.13. İyi Bir Okuyucu Olmak ..................................................................................... 135
7.14. Hızlı Düşünüp Karar Verebilmek ...................................................................... 135
7.15. İnisiyatif Ve Sorumluluk Alabilmek ................................................................. 136
7.16. Gündeme Hâkim Olmak .................................................................................... 136
7.17. Hızlı Yazabilmek ............................................................................................... 136
7.18. Olaylara Çok Yönlü Nesnel Bakabilmek .......................................................... 136
Uygulamalar ............................................................................................................... 138
Uygulama Soruları...................................................................................................... 139
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 140
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 140

VI

8. EDİTÖRÜN GÖREVLERİ .................................................................................... 145
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 146
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 147
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 148
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 149
Giriş ............................................................................................................................ 150
8.1. Gazetesinin Gündemini Belirlemek .................................................................... 151
8.2. Haber Değerlendirmesi Yapmak ......................................................................... 151
8.3. Muhabir Görevlendirmek .................................................................................... 151
8.4. İstihbarat Yapmak ............................................................................................... 152
8.5. Triyaj Ve Eşik Bekçiliği ...................................................................................... 152
8.6. Redaksiyon .......................................................................................................... 152
8.7. Başlık Ve Spot Çıkarmak .................................................................................... 153
8.8. Sayfa Planlamak/Çizmek..................................................................................... 154
8.9. Görsel Malzeme Seçmek ..................................................................................... 154
8.10. Organizasyon İçi Sunum Yapmak ..................................................................... 155
8.11. Yönetmek .......................................................................................................... 155
8.11.1. Editokrasi ................................................................................................ 156
Uygulamalar ............................................................................................................... 158
Uygulama Soruları...................................................................................................... 159
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 160
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 160
9. HABERİN EDİTORYAL AŞAMALARI .............................................................. 166
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 167
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 168
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 169
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 170
Giriş ............................................................................................................................ 171
9.1. Duyum Ve İstihbarat Aşaması............................................................................. 172
9.2.Değerlendirme Aşaması ....................................................................................... 174
9.2.1.Birincil Değerlendirme Aşaması ................................................................ 174
9.2.2. İkincil Haber Değerlendirme Aşaması ...................................................... 175
9.3. Planlama Ve Örgütleme Aşaması ........................................................................ 176

VII

9.4. Yazım (Redaksiyon) Aşaması ............................................................................. 177
9.5. Yayın Aşaması..................................................................................................... 180
Uygulamalar ............................................................................................................... 181
Uygulama Soruları...................................................................................................... 182
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 183
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 184
10. GAZETECİLİKTE EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK ............................................ 187
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 188
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 189
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 190
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 191
Giriş ............................................................................................................................ 192
10.1. Editoryal Bağımsızlığa Yönelik Yaklaşımlar ............................................ 193
10.1.1. Uzlaşmacı Yaklaşım................................................................................ 193
10.1.2. Ödünsüz Yaklaşım .................................................................................. 193
10.1.3.Teslimiyetçi Yaklaşım ............................................................................. 194
10.2. Editoryal Bağımsızlığa Yönelik Baskı Odakları ............................................... 194
10.2.1. Devlet Ve Hükûmet Yetkilileri ............................................................... 194
10.2.2. Ekonomik Sistem Ve Reklam Verenler .................................................. 195
10.2.3. Medya Sahipleri ...................................................................................... 195
10.3. Gazetecilerin Özerkliği ...................................................................................... 195
Uygulamalar ............................................................................................................... 197
Uygulama Soruları...................................................................................................... 198
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 199
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 200
11. TEKELLEŞEN SERMAYE YAPILARI VE EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK .... 204
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 205
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 206
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 207
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 208
Giriş ............................................................................................................................ 209
11.1. Şirket Birleşmeleri Ve Konglomera .................................................................. 210
11.2. Şirket Birleşmeleri Ve Gazetecilikte Ticarileşme ............................................. 210

VIII

11.3. Editoryal Bağımsızlığın Olanaklılığı ................................................................. 211
11.4. Basın Özgürlüğü, Tekelleşme Ve Medyakrasi .................................................. 212
Uygulamalar ............................................................................................................... 217
Uygulama Soruları...................................................................................................... 218
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 219
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 220
12. HABER EDİTÖRLERİNİN ETİK SORUMLULUĞU ....................................... 224
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 225
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 226
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 227
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 228
Giriş ............................................................................................................................ 229
12.1. Gazetecilik Etiği ................................................................................................ 230
12.1.1. Görevci Etik Anlayışı ..................................................................................... 230
12.1.2. Yararcı Etik Anlayışı............................................................................... 230
12.2. Basın Etiğinin Temel Amaçları ......................................................................... 231
12.2.1. Toplumsal Sorumluluk Yükümlülüğünü Koruma .................................. 231
12.2.2. Gazeteciliğin Güvenilirliğini Garantilemek ............................................ 232
12.3. Gazetecilik Etiği, Basın Özgürlüğü Ve Editoryal Bağımsızlık ......................... 232
12.4. Türkiye’deki Gazetecilerin Etik İlkeleri ............................................................ 234
Uygulamalar ............................................................................................................... 238
Uygulama Soruları...................................................................................................... 239
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 240
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 241
13. GAZETECİLİKTE YENİ EDİTORYAL TERCİHLER...................................... 246
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 247
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 248
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 249
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 250
Giriş ............................................................................................................................ 251
13.1. Alt Başlık ........................................................................................................... 252
13.1.1. Yurttaş Gazeteciliğinin Temel Özellikleri .............................................. 255
13.1.1.4. Yurttaş Gazeteciliği Ve Yerel Basın .................................................... 256

IX

Uygulamalar ............................................................................................................... 258
Uygulama Soruları...................................................................................................... 259
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 260
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 261
14. GAZETECİLİKTE YENİ EDİTORYAL TERCİHLER...................................... 265
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 266
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 267
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 268
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 269
Giriş ............................................................................................................................ 270
14.1. Barış Gazeteciliği .............................................................................................. 271
14.1.1. Çatışma.................................................................................................... 273
14.1.2. Şiddet ...................................................................................................... 273
14.1.3. Barış Ve Savaş Eksenli Gazeteciliğin Karşılaştırılması.......................... 275
Uygulamalar ............................................................................................................... 277
Uygulama Soruları...................................................................................................... 278
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 279
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 280
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 284

X

KISALTMALAR
KISALTMA BULUNMAMAKTADIR.

XI

YAZAR NOTU
GAZETECİLİK TOPLUMSAL, POLİTİK VE EKONOMİK ALANIN GERÇEKLERİNİ
İZLEYEREK, ARAŞTIRARAK VE ANALİZ EDEREK KAMUYA (TOPLUMA)
YAYINLAYAN BİR MESLEKTİR. BU İŞLEVİYLE DEMOKRASİNİN
VATANDAŞLARINA GÜNDELİK VE TARİHSEL KARARLARINI ÖZGÜRCE
ALMADA KAMUSAL VERİ SAĞLAMASI, GAZETECİLİKTE HABERİN EDİTORYAL
SÜREÇLERİNİ ANLAMAYI GEREKTİRMEKTEDİR.

XII

1. GAZETECİLİK VE HABER EDİTÖRLÜĞÜ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Gazetecilik Bir İhtiyaçtan Doğmuştur
1.2. Gerçekler Yaşamı Anlamlandırır
1.3. Gazeteciliğin İki Temel Aktörü
1.4.Gazetecilik Örgütlü Üretimdir
1.5. Gazetecilik Saygınlıktır
1.6. Gazetecilik Demokrasinin Güvencesidir
1.6.1.Gazetecilik Kıyasıya Tartışır Ve Tartıştırır
1.6.2.Gazetecilik Sistemi Korur Ya Da Eleştirir
1.6.3. Gazeteciliği Halk Talep Eder
1.7.Sorular

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Gazetecilik ortadan kalksaydı hayatımız nasıl değişirdi?
2-Gerçekleri gerçekten bilmek zorunda mıyız?
3-Gündelik yaşamımızda aldığımız kararlarda gazeteciliğin yaydığı bilgiler ne kadar
etkilidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Haber üreticileri kimler?
Gazetecilik
mesleğini Okuma, izleme, araştırma
kimin,hangi aşamada, nasıl
yaptığını fark etme
Gazetecilikte
Haber
ve Haber ve Yorum Farkını Okuma, izleme, araştırma
Yorum
Anlama
Gazetecilik ve demokrasi Mesleğin.
demokraside Okuma, izleme, araştırma
ilişkisi
yöneten-yönetilen
ilişkisindeki konumunu fark
etme
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Gazetecilik, Haber, Yorum, Demokrasi, Gözcülük, Vatandaş, Halk
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Giriş
Gazetecilik; son 200 yıldır yeryüzünde yaşayan toplumların yakın ve uzak çevrelerinde
yaşananları zamanında öğrenerek birbirleriyle ilişki kurmasını sağlamalarını kolaylaştıran,
kamu yararına çalışan bir meslektir. Toplumsallaşmayı, politize olmayı, vatandaşlık hakları ve
sorumluluklarını sürdürmeyi, ülkeyi ve dünyayı anlamayı sağlayan gazetecilik, vatandaşların
bireysel ve kamusal çıkarları için birbiriyle konuşmasında, tartışmasında ve bu şekilde ortaklaşa
yaşamanın yollarını bulmasında çok önemli bir role sahiptir. Bunun yanı sıra demokrasilerin
yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü bir güç olarak sistemi gözetleme ve denetleme
iddiasını taşıyan işlevi de gazeteciliğin önemini arttırmaktadır. Gazeteciliğin temel işlevi olan
haber toplama ve haber vermenin köprübaşını tutanlar ise gazeteciliğin karar vericileri olan
haber editörleridir.
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1.1.

Gazetecilik Bir İhtiyaçtan Doğmuştur

İnsanlar, her gün kitle iletişim araçları ya da yaygın söylenişiyle medya üzerinden edindikleri
haberlere gereksinim duymaktadır. Bu gereksinim, gazeteciliğin yüzlerce yıldır teknolojinin
hızlı gelişimine paralel olarak içerik düzenlemesinin yanı sıra sunum ve yayım tekniklerinde
görülen hızlı değişimle daha çok tatmin edilir hâle gelmiştir. İnsanlar haberlere, yaşam
yolculuğunda korkularını yenme, kendisini güvende hissetmek için çevrelerinde olan biteni
bilme isteklerinden dolayı gereksinim duymaktadırlar. (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 11).
İnsanların haberlerden edindiği gündelik bilgi, onların toplumsallaşması, siyasallaşması ve
eğlenmesi için duydukları ihtiyacın karşılanmasında da temel işlevlere sahiptir.

1.2. Gerçekler Yaşamı Anlamlandırır
İnsanlar, yaşadıkları hayatı oluşturan olaylar ve kendilerini etkileyebilecek politik kararlar
hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bunlar gerçeklerdir ve insanların yaşamlarını
anlamlandırmak için gerçeklere ihtiyaçları vardır. Gerçeklere ilişkin bilgileri toplum için
gözlemleyen, araştıran, sorgulayan ve hangilerinden ne kadarının bilinmesi gerektiğine karar
vererek seçen ve bunları kitle iletişim araçları üzerinden aktaran meslek gazeteciliktir.
Gazetecilikte yayınlanacak gerçekleri seçmede son kararı veren ise editörlerdir.
Lippmann’ın da belirttiği gibi dünya üzerindeki gerçekler, günün 24 saati durmaksızın yaşanır.
Ancak 24 saat haber işiyle ilgilenmelerine karşın gazeteciler de dünyada olup biten her şeye
tanık olamazlar. Bunu olanaklı kılacak kadar gazeteci bulunamayacağı gibi, gazeteciler aynı
anda örneğin bir bölgede yaşanan her olayı izleyecek fiziksel özelliklere de sahip değildirler.
Zaten buna gerek de yoktur. Gazetecilerin okurları için haber olarak gördüğü gerçekler,
gazetelerin sayfa sayısı ya da televizyonun zaman olanakları ile sınırlıdır. O zaman yapılacak
şey, dünyadaki gerçeklerin içinden bazı gerçekleri seçip haber hâline getirmektir. Eğer haber
değeri taşıyan bir olay gerçekleşir ve bu olay hakkında söz söylenir ya da karar alınırsa,
gazeteciler bunu ellerindeki profesyonel mesleki süzgeçlerinden geçirerek dünyaya duyururlar.
(Lippmann, 2009; 13)

1.3. Gazeteciliğin İki Temel Aktörü
Gaillard’a göre gazetecilik; gazetede yazan, sözlü veya görsel basında haberin yazımına katılan
insanların mesleğidir. Ancak çoğu insan, bu kavramı gazetede yazdıkları için politikacılara,
bilim adamlarına, edebiyat yazarlarına, her konudan uzmana da yorum yazmalarına karşın
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yakıştırmaktadır. Oysa yorum ve haber, çok farklı niteliklere sahip iki ayrı anlatım biçimidir.
Gazetecinin yazdığı; ileride sözünü edeceğimiz gerçekleri yazanın yorumunu katamadığı,
nesnel ve standart bir dil ile biçimin kullandığı haber metnidir. Söz konusu uzman ve diğer
yazarların gazetede yazdıkları ise gazetecilerinkinden farklı olarak uzmanlık alanlarıyla ilgili
ve haberlerden esinlenerek yaptıkları öznel yorumlardır. Gazeteci, maaşla ya da haber başına
ücretle çalışan habercilik işiyle uğraşan ve geçimini bu meslekten karşılayan, gazete, haber
ajansı, televizyon ve radyo istasyonlarında haber peşinde koşan ya da haberlere biçim veren
insandır. (Gaillard, 199; 20)
Gazetecilik; muhabirlik ve editörlük adı verilen iki ana mesleki görev alanından oluşan, eleştirel
ve nesnel yaklaşımla gerçekleri ortaya çıkarmaya adanmış entelektüel bir faaliyet alanıdır. Öyle
ki gazetecilik, herhangi bir meslekten farklı olarak, modern zamanların insanının hayatı ve
dünyayı algılama ve anlamlandırmasında çok belirleyici olan haberleri oluşturan meslektir. Bu
meslek, kitle iletişiminin temel ve vazgeçilmez bir alanıdır.

1.4.Gazetecilik Örgütlü Üretimdir
Gazete, televizyon, radyo, dergi, bilgisayar türleri vb. taşınabilir iletişim araçlarında internet
ağı üzerinden gerçekleştirilen kitle iletişimi, gazeteciliğin de içinde yer aldığı örgütlü iletişim
biçimlerinin üretilip yayılması faaliyetidir. (Oskay, 1994; 16)
Gazetenin bir kurum olarak düzenli olarak işleyebilmesi, hiyerarşik bir iş bölümüne dayalı bir
örgütlenme içinde olmasını gerekli kılmaktadır. Ancak bu hiyerarşi, şirketlerin işleyişinden
farklı olarak daha esnek ve tartışma özgürlüğüne olanak tanıyan alanlarla rahatlatılmıştır. Ham
enformasyonun gazete binasına girdiği andan itibaren çeşitli haber ve sayfa yapım
departmanlarında işlenip değerlendirilmesiyle ortaya ürün olarak gazete çıkmaktadır.

1.5. Gazetecilik Saygınlıktır
Prestij, bir gazeteci için yaşamsal önemdedir. Bir gazetecinin en büyük kazancı; cesareti,
dürüstlüğü, ilkeleri ve onuruyla kazandığı mesleki kimliğiyle anılmasıdır. Çünkü gerçek
gazeteciler, gerçekleri yazmak adına yaşamlarını bile yitirmeyi göze alan kahramanlardır.
Dünyada da Türkiye’de de basın ve demokrasi tarihi, onların örnek alınacak mesleki
mücadeleleriyle doludur. Ancak 2011 yılında İngiltere’nin News of The World gazetesinin
haber kaynaklarının telefonlarını yasa dışı dinlediği gibi gazeteciliğin onurunu zedeleyen
örneklere de zaman zaman rastlanmaktadır.
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Gazetecilik; aynı zamanda belli ahlaki kodları/kuralları olan ve bu kurallara uyulmasını
denetleyen etikle ilgili yapılanmaların meslek mensuplarını içten ve dıştan denetlediği bir
endüstriyel, entelektüel, politik alandır.
Bourdieu, gazetecilik alanının da edebî ve sanatsal alan gibi özgül ve tümüyle kültürel bir
mantığın var olduğu bir alan olduğunu vurgulamaktadır.
“Bu mantık, basın mensuplarının birbirleri üzerinde ağırlığını duyurdukları ve saygı
gösterilmesinin (bu bazen deontoloji olarak adlandırılır) mesleki saygınlıkla ün kazanmanın
temelini oluşturduğu zorlamalar ve karşılıklı kontrollerle kendini gazetecilere dayatmaktadır.”
(Bourdieu, 1997; 80)
Başlangıçta gazetecilik, siyasal partilere sıkı sıkıya bağlıydı. Yani siyasal angajmanlara sıkı
sıkıya bağlıydı. Ancak gazetecilik 20. yüzyılda köklü bir değişime uğradı. Söz konusu olan
artık düşüncelerin yayılması değil, okurun bilincinde olduğu ya da olmadığı gereksinimlerin
karşılanmasıydı. Gazeteci, okuru ilgilendiren haberleri gerekli açıklamalarıyla birlikte
vermekle yükümlüdür. Gazeteci, haber verirken okuru rahatlatmayı da unutmaz. “Daha alçak
gönüllü olmayı gerektiren ve daha çok titizlik ve çabayı gerektiren, düşünceleri yayma
özgürlüğünü dışlamayan, onunla bütünleşerek ona eklenen bir ideale gelinir: Eksiksiz ve doğru
haber.” (Gaillard, 1991; 14)
Gazetecilik, liberal ve toplumsal sorumluluk gibi iki temel yaklaşımla uygulanmaktadır. Liberal
kuram, gazeteciye doğruları topluma aktarmak gibi bir görev yüklemezken toplumsal
sorumluluk kuramı, gazeteciliği toplumun gereksinimleri ve çıkarları doğrultusunda hareket
etmeye zorlamaktadır. Liberal basın anlayışı, gerçeğin insan aklının süzgecinden geçerek
kendiliğinden ortaya çıkacağını savunmaktadır. (Özgen, 2002; 125)
Gazeteciye saygınlık kazandıran; halkın haber alma hakkı gereği gerçekleri öğrenmesi için ne
pahasına olursa olsun gerçeklerin peşinde koşması ve ifade özgürlüğü için savaşım vermesidir.
Gaillard, gazetecinin saygın olmasını sağlayan erdemlerini dünyaca saygın bir gazete olan
Fransız Le Monde’un yayın yönetmenlerinden Andre Laurens’in şöyle dile getirdiğini
aktarmaktadır: “Haberde açıklık-kesinlik, olgulara, metne ve rakamlara saygı, anlatım açıklığı,
harekete geçmede hızlılık ve sürekli mesleğinin hizmetinde olmak.”

(Gaillard, 1991;

19)
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Gaillard, temel birkaç özelliğin bu erdemleri yönlendirerek gazeteciyi bunlara uymaya
zorladığını vurgular. Bu özellikler; her şeyden önce kültür ve kesinlik, ardından da iletişim
tekniklerine tam olarak hâkim olma ve uzmanlaşmadır. (Gaillard, 1991; 19)
Gazetecilerin sosyal politika biliminde geçen bir kavramla “beyaz yakalı işçi” olduğu gözden
uzak tutulmamalıdır. Gazeteciler, tüm beyaz yakalı işçiler gibi bilgiyle çalışan bir mesleğin
mensuplarıdır. Yani “bilgi işçileridir”.
Gazeteciler, bir haber örgütlenmesinde, işletme biliminin bilgi sektörleri için verimli olacağını
vurguladığı “şirket orkestrasyonu” yöntemi ile etkin bir şekilde kamusal görevlerini yerine
getirebilirler. Tüm gazetecilerin egolarını kabartan ve zamanla meslek içinde oluşmuş ortak
kişilik özelliklerine vurgu yapılırken “Bir medya organizasyonunda çalışan gazeteciler bilgi
işçileridir ve bilgi işçileri de geçmişte olduğu gibi emir-komuta yöntemleriyle yönetilmeye
eğilimli değillerdir.” denilmektedir. (Rigel, 2000; 6-7)
Gazetecilerin saygınlığı, biraz da bu kişilik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Zira kamusal
bir görev olan gazeteciliği tüm politik, ekonomik ve illegal güç odaklarından olduğu kadar
işvereninin baskısından da bağımsız olarak yürütebilmesi, gazetecinin mesleki kişilik
özelliğiyle alakalıdır.

1.6. Gazetecilik Demokrasinin Güvencesidir
Gazeteciliğin eleştirel bakış açısına sahip çıkan, özgürce ve bağımsızlığını güvence altına alan
bir hukuki, politik ve ekonomik ortamda yapılması, demokratik özgür bir toplumun koşulu ve
güvencesidir. “Gazeteciliğin temel amacı, vatandaşlara özgür olabilmeleri ve kendi kendilerini
yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiyi sunmaktır.” (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 20)
Gazetecilik, insanlara ihtiyaç duydukları gerçeklere dayalı bilgiyi sunma görevini yerine
getirmek zorundadır. Bu görevi yerine getirebilmesi için gazeteciliğin ilk yükümlülüğü gerçek
haber olmalıdır. Gazeteciliğin sadakatle bağlı olacağı ilk merci halk olmalıdır. Gazeteciliğin
özünde gerçeği teyit etme/doğrulama disiplini yatmaktadır. Gazetecilik mesleğini yürütenler,
konu aldıkları kişilerden ve olaylardan bağımsız kalmayı başarabilmelidir. Aynı zamanda
gazetecilik, bağımsız ve yaptırımı olan bir gözlemci görevi görürken kamuoyuna açık bir
eleştiri ve uzlaşma platformu da sağlayabilmelidir. Gazetecilik, önemli olanı ilginç ve ilgili
kılmak için çabalamalıdır. Bu alan, haberleri kapsamlı ve dengeli oranlarda tutmak zorunda
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olan gazeteciliği uygulayanların kişisel inisiyatiflerini kullanmalarına da olanak tanımalıdır.
(Kovach ve Rosenstiel, 2007; 20)
Amerikan Gazete Editörleri Derneği’nin tüzüğünde gazeteciliğin amacının halkı bilgilendirerek
genel refaha hizmet etmek olduğu belirtilmektedir (Kovach ve Rosenstiel, 2007;22). Başka bir
ifadeyle gazetecilik, yönetenlerin ve güçlülerin çıkarları için değil, yönetilenlerin ve
güçsüzlerin çıkarları için yapılmalıdır.

1.6.1.Gazetecilik Kıyasıya Tartışır Ve Tartıştırır
Gazetecilik, gerçekleri topluma duyurma görevinin yanı sıra, toplumun kendisini ilgilendirecek
konularda özgürce tartışması için de gerekli bir faaliyettir. Cristopher Lasch, gazeteciliğin
kamusal tartışmada sahip olduğu rolün önemine şöyle değinmektedir: “Demokrasinin ihtiyacı
bilgi değil, kamuya açık kıyasıya bir tartışmadır. Elbette ki bilgi de gereklidir, ancak ihtiyaç
duyulan bilginin kendisine bile ancak tartışma yoluyla ulaşabiliriz. Doğru soruyu sormadığımız
sürece gerçekte hangi bilgilere sahip olmamız gerektiğini de bilemeyiz. Doğru sorunun ne
olduğunu da ancak kamusal bir tartışmanın sınayıcı etkisi ortaya çıkarılabilir.” (McChesney,
2006; 329-330)

1.6.2.Gazetecilik Sistemi Korur Ya Da Eleştirir
Gazeteciler, mesleki amaçlara ulaşılmasında politik sistemi gözetleme ve denetleme anlamında
“gözcü / bekçi köpeği” (watchdog) görevini yürüten haber medyasının temel aktörleridir. Bu
işleviyle gazetecilik, iyi işleyen adil bir politik-ekonomik sistemi denetleyerek koruyabildiği
gibi, eşitsizlik ve adaletsizlik üreten bir sistemi de koruyabilir. Özellikle ana akım medyanın
yaptığı gazetecilik için bu durum sıklıkla dile getirilmektedir. Bağımsız gazetecilikten beklenen
ise eşitsizlik üreten bir sistemi eleştirebilme cesaretidir.
James Carey, kamunun vekilliği olarak gazetecilik anlayışının araştırmacı gazeteciliği,
uzmanlığı ve haber atlatma sistemini ortaya çıkardığını; bunun da gazetecinin rolünü gözcü
(watchdog) biçiminde genişlettiğini belirtir. “Ancak vekil modelinin egemenliğinin olumsuz
etkisi, Carey’e göre, kamunun kamusal yaşamın pasif bir gözlemcisi hâline gelmesidir.”
(Uzun,http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Ruhdan%20UZUN/UZUN,%20
Ruhdan.pdf; 22.07.2011)
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Bir görüşe göre ABD’de 20. yüzyılın ikinci yarısında gazeteciliğin ne için yapıldığı sorusu
nadiren sorulmaya başlanmıştır. Gazeteciler, yaptıkları işin kamu yararına olduğunu
söylemektedir. Bu dönemde ABD’deki yaygın kabul, “gazetecilerin söylediğinin gazetecilik
olduğu” yönünde basit bir önermeye indirgenmiş olmasıdır.
Gazetecilerin söylediğinin gazetecilik olduğu düşüncesinin gazeteciler için yeterli olsa da halk
ve gazetecilik alanı için artık yeterli olmayacağı belirtilmektedir. Özellikle de bilgisayarı ve
modemi olan herkesin gazetecilik yapabildiğini iddia ettiği, teknolojinin yeni gazetecilik
normlarını belirlediği ve geleneksel gazetecilik normlarını terk etmeye zorladığı günümüzde
bunun yeterli olması çok daha zordur. Ancak demokrasiye geçişte Polonya halkının da
gösterdiği gibi gazetecilik, teknoloji ya da gazetecilerin bu teknolojiyi kullanma biçimleri ile
değil, haberin insan hayatındaki işleviyle tanımlanabilir.
1981 yılında Polonya’daki Dayanışma Sendikası, totaliter yönetime karşı özgürlük dalgasını
yükseltiyordu. Devletçi siyasal ve ekonomik politikasıyla totaliter yönetimin radyo
istasyonundan yayınlanan “Saatte 60 Dakika” adlı program, yönetimin baskıcı uygulamalarına
gönderme yapan skeçlerle özellikle genç kuşaktan başlayarak ülkede özgürlük arayışı içinde
olan Polonyalıları kendine tutkun hâle getirmiştir. Polonyalılar, bu program sayesinde
özgürleştiklerini hissediyorlardı.
Ancak 13 Aralık 1981 sabahı, programı dinlemek için radyoyu açtıklarında yayının kesilmiş
olduğunu fark ettiler. Telaşla arkadaşlarını aramak için telefonu kaldırdıklarında ise telefonların
da kesik olduğunu anladılar. Dışarıdan gelen sesleri duyup pencerelerinden baktıklarında ise
tankların caddelerde dolaştığını gördüler. Ordu darbe yapmış, sıkıyönetim ilan edilmiş,
Özgürlükçü Dayanışma Sendikası kapatılmış; askerî darbe, kısıtlı medya ve ifade özgürlüğünü
ortadan kaldırmıştı.
Kısa süre sonra gerçeğin bu defa farklı olduğunu anladılar. Çekoslovakya sınırı yakınlarındaki
küçük bir kasabada, yönetimi askerî yönetimce devralınan televizyonun her akşam
19:30’da,haberlerinin yayınlandığı saatte, görünüşte köpeklerini gezdirmek için toplanan
insanlar, “Sizin gerçek diye gösterdiklerinizi reddediyoruz” anlamında sessiz bir protesto
eylemi başlatmışlardı.
Özgürlük yanlısı Dayanışma Sendikası’nın aktif olduğu Gdansk’ta ise insanlar, televizyon
alıcılarını pencerelerinin önüne koyup ekranlarını sokağa doğru çevirmiş ve yönetimin
yayınladığı yönlendirilmiş gerçekleri izlemeyi reddettiklerini göstermişlerdir
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Bir süre sonra bu insanlar, yeraltı gazetesi çıkarmaya ve kendi çektikleri belgeselleri kiliselerde
birbirlerine göstermeye başladılar. Gerçekler, totaliter yönetimin sunduklarından farklıydı.
Sivil hareket, gerçekleri kendi çabasıyla ortaya çıkarıyor, kısaca kamuoyu oluşuyordu. (Kovach
& Rosenstiel, 2007; 17-20)
Haberin insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğu, buna karşılık gazeteciliğin toplumsal
gelişmenin belli bir evresinde, belli bir toplumsal biçimlenmenin ürünü olarak ortaya çıktığı
vurgulanmaktadır: “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 arayışlara gireceği açıktır.”
(Uzun,http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Ruhdan%20UZUN/UZUN,%20
Ruhdan.pdf; 22.07.2011)

1.6.3. Gazeteciliği Halk Talep Eder
Bağımsızlık sürecinde Amerikan halkının hükûmetlerinden ilk talebi, özgür basın olmuştur.
Bağımsızlık sürecinin üstünden geçen 200 yıl süresince basının özgürlüklerin koruyucusu
olduğu düşüncesi, Amerikan hukuk sisteminin içine işlemiştir.
1971’de New York Times’ın gizli “Pentagon Belgeleri’ni yayınlamasıyla ilgili davada
Amerikan Anayasa Mahkemesi, “Ülkeyi kuran atalarımız, özgür basına demokrasimizdeki
temel rolünü yerine getirebilmesi için sahip olmak zorunda olduğu korumayı vermiştir. Basın,
yönetilenlere hizmet etmek için vardır, yönetenlere değil.” hükmünü vererek basın özgürlüğüne
güçlü bir vurgu yapmıştır
ABD’de mahkemeler tarafından defalarca onaylanan bu düşünce, Amerikan Anayasası’ndaki
“Birinci Yasa Değişikliği” (First Ammendment) konusunda uzman olan Michigan Üniversitesi
Rektörü Lee Bollinger tarafından şöyle özetlenmişti: “Yükselen seslerin çeşitliliği içinde
insanların gerçeği görme ve böylelikle kendi kendilerini daha iyi yönetebilme olasılıkları daha
yüksektir. “ (Kovach & Rosenstiel, 2007; 23-25)
Araştırmacıların yorumuna göre, 20. yüzyılın başlarında Amerikan magazin basınının
sayfalarında bile demokrasiyi yüceltme ve topluluk yaratma düşüncesi, temel değerler olarak
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varlığını sürdürüyordu. Magazin basınında düzeysizleşmenin en yoğun şekilde yaşandığı
zamanlarda bile okuyucunun ihtiyaçları karşılanmıştır. Örneğin; Joseph Politzer ve William
Randolph Hearst’ün magazin gazeteleri, okuyucusunun hem duygusal beğenisine hem de
demokrasiyi merkeze alan vatansever güdülerine hitap etmeyi başarmıştı. (Kovach &
Rosenstiel, 2007; 26)
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Uygulamalar
Varsayımlar-Soru-Cevap-Tartışma
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Uygulama Soruları
1-GAZETECİLİK, DEMOKRATİK SİSTEMDE NE ŞEKİLDE VE NEDEN
KONUMLANDIRILMIŞTIR?
2-DEMOKRASİDE
YÖNETEN-YÖNETİLEN
GAZETECİLİĞİN ROLÜ NEDİR?

İLİŞKİSİ

BAĞLAMINDA
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gazeteciliğin ne olması gerektiği, demokrasi ve politik sistemle ilişkisi, bu
sistemdeki konumu, yurttaşlar ve gazetecilik ilişkisi, haber ve yorum farkı,
gazeteciliğin yönetilen halk için yapıldığı, gazeteciliğin saygınlığı gibi
konuları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi gazeteciliği doğuran ihtiyaçlardan biridir?
a) Güvende hissetme
b) Barınma
c) Korunma
d) Statü edinme
e) Kendini gerçekleştirme
2. İnsanların haberlerden edindiği bilgi aşağıdakilerden hangisi için gerekli değildir?
a) Toplumsallaşma
b) Siyasallaşma
c) Eğlenme
d) Kişiselleşme
e) Hiçbiri
3. Gazetecilik; gözlemleme, araştırma, sorgulama yoluyla aşağıdakilerden hangisine
ulaşmayı amaçlar?
a) Yalanlar
b) İnsanlar
c) Güç odakları
d) Gerçekler
e) Para
4. Gazete, televizyon ve radyo istasyonunda haber işiyle uğraşmaları açısından
aşağıdakilerden hangisi gazeteci olarak tanımlanmaz?
a) Muhabir
b) Editör
c) Sayfa sekreteri
d) Foto muhabiri
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e) Köşe yazarı
5. Gazeteciliğe saygınlık kazandıran aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Halkın haber alma hakkı için çalışması
b) Gerçekleri öğrenmek için çalışması
c) İfade özgürlüğü için savaşım vermesi
d) Güç elde etmek için çalışması
e) Toplumda demokratik tartışmanın kanallarını açmaya çalışması
6. Aşağidakilerden hangisi gazeteciliğin iki temel aktöründen biridir?
a) Gazete satış müdürü
b) Gazete idare müdürü
c) Gazete reklam müdürü
d) Editör
e) Köşe yazarı
7. Gazetecilikte gerçeğe ulaşmada hangisi geçerli değildir?
a) Doğrulatma
b) Tartıştırma
c) Sempati yaratma
d) Eleştirme
e) Karşılaştırma
8. Aşağıdakilerden hangisi, gazeteciliğin demokrasinin güvencesi olmasının
nedenlerinden değildir?
a) Gözcülük
b) Gerçek arayışı
c) Halka sadakat
d) Seçmeni etkileme
e) Kamusal tartışma ortamı yaratma
19

9. Gazetecilik aşağıdakilerden hangisinin çıkarı için gerçeğin peşinden koşar?
a) Şirketler
b) Devlet
c) Siyasi partiler
d) Kurumlar
e) Halk
10. New York Times’ın 1971’de devletin gizli “Pentagon Belgeler’ni yayınlamasıyla
ilgili davada Amerikan Anayasa Mahkemesi, aldığı tarihi kararda neyi vurgulamıştır?
a) Basın özgürlüğü
b) Devlet menfaatleri
c) Şirket çıkarları
d) Savaşta sansürün gereği
e) Kamu diplomasisi

Cevaplar
1) a
2) d
3) d
4) e
5) d
6) d
7) c
8) d
9) e
10) a
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2. EDİTORYAL AÇIDAN HABER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Haber Kavramı
1.1.1.Haberin Yeni Bir Tanımı
2.2.Gazeteciyi Habere Götüren Yol: Araştırma
2.3. Haber Türleri
2.3.1. Eylem (Olay) Haberleri
2.3.2. Söylem Haberleri
2.3.3. Eylem-Söylem Haberleri
2.4. Haberin Bileşenleri
2.4.1.Zaman
2.4.2. Mekân
2.4.3. Haber Kaynakları Ve Aktörleri
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2.4.3.1 Haber Kaynakları
2.4.4. Bağlam
2.4.4.1. Ekonomik/Politik/Toplumsal Bağlam
2.4.4.2. Aktüel Bağlam
2.4.4.3. Tarihsel Bağlam
2.5.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Haberin yaşadığınız yer, zaman ve toplumsal, siyasal, ekonomik ortamla ilişkisinin
farkında mısınız?
2.Günlük olayları anlatan haberlerin geçmişle ilişkisi olmadığını mı düşünüyorsunuz?
3.Haber, verilerini gazetecinin oluşturduğu bir metin midir; yoksa başkaları mı haberi
gazeteciye verir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Haber ve bileşenleri
Haberin türleri
Haberin beş ayağı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Haberin yapısını anlamak Okuma, izleme, tartışma
Haberin olayla mı, sözle mi Okuma, izleme, tartışma
ilgili olduğunu ayırt etmek
Haberi kurarken hangi Alıştırıcı yazma çalışması
verileri
kullanacağını
anlamak
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Anahtar Kavramlar
Haber, Haber Türleri, Haberin Bileşenleri, Haber Aktörleri, Haber Kaynakları, Bağlam,
Etkileyenler, Etkilenenler, Görgü Tanıkları, Yetkililer, Değerlendirenler.
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Giriş
Yaşadığımız çevre ve dünya hakkında bilmek istediğimiz, ilgimizi çeken olayları,
demokrasinin vatandaşları olarak bilmemiz gereken politik, ekonomik, toplumsal, hukuksal
gelişmeleri ve yaşamımızı etkileyecek kararlarla bunlara ilişkin açıklamaları gazete, televizyon,
radyo ve internette düzenli olarak yayınlanan haberlerden öğreniriz. Haberler, tanık
olmadığımız dünyayı anlamlandırmamızda en önemli yazılı, görsel ve işitsel metinlerdir.
Haberler; olayların izler kitle için nesnel bir şekilde anlatıldığı, evrensel standartlarda bir anlatı
yapısı olan söylem tasarımları ve anlam setleridir. Haberler, en az düzeyde eğitim almış
insanlardan en yüksek eğitimi almış olanlara dek herkesin aynı zaman diliminde bilgi sahibi
olduğu kitle iletişim ürünleridir. Haber editörünün haberle ilişkisinin ayrıntılarına girmeden
önce haber kavramını irdelemek gerekmektedir.
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2.1. Haber Kavramı
Haber kavramının üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı yoktur. Birçok gazeteci, iletişim
bilimci, sosyolog ve antropolog tarafından çok sayıda haber tanımı yapılmıştır. Her toplumsal
sistemde bir üst yapı kurumu olan kitle iletişim araçlarının üretim ilişkilerinin yeniden üretimi
sürecinde üstlendiği role göre haberin tanımı yapılmaktadır. Dünyanın neredeyse tamamını
küreselleşme süreciyle saran kapitalist üretim ilişkileri, haberin tanımlanmasında da belirleyici
olmaktadır. (Aslan, 2009; 150) Bir bakış açısına göre, “Haber, bize bugün dünyada ne olup
bittiğini anlatmaz sadece, aynı zamanda bu dünyayla ilişkili olarak kim olduğumuzu da
anlatır.”(Hallin, 2005; 294)
Gazetecilikte haberin yaygın olarak kullanılan yüz dolayında tanımı yapılmıştır. Bunlar
arasında dikkat çekenler şöyle özetlenebilir: “Kitle iletişim araçlarında yer alan ilginç öyküler”,
“kitle iletişim araçlarında yayımlanan şeyler”, “saklı kalmış olguların açığa çıkarılması”,
“olayların, gazetecinin beyin süzgecinden ve değerlendirmesinden geçerek kitlelere
aktarılması”, “zamanın raporu”, “olaylar ve bunların doğurduğu fikirlerde esas olan şeyin
aktarılması”, “olduktan sonra algılanabilen olgu”, “olacak bir şey hakkında önceden yapılan
uyarı”, “olayın kendisi değil, o olayın bilgisinin aktarımı”, “olayın asıl çerçevesi içinde yeniden
kurgulanan anlatımı”, “tarihin kabaca yazılmış ilk müsveddesi”, “yarının tarihi”, “yayın
müdürlerinin haber dediği şey”, “toplumda çok sayıda kişiyi ilgilendiren, etkileyen,
doğruluğundan kuşku duyulmayan herhangi bir olayın, düşüncenin ya da görüşün halkın
anlayabileceği biçimde ve zamanında verilmesi”, “vaktinde verilen, toplumda çok sayıda kişiyi
ilgilendiren ve etkileyen, bu kişilerin anlayabileceği herhangi bir olay, fikir ve kanaattir”, “yeni
olmuş olayın ilk duyurusudur”, “toplumu ilgilendiren olay, fikir ve kanıların, iyi ve doğru bir
şekilde, yayın araçlarıyla topluma aktarılmasıdır.” (Girgin, 2005; 3-11)
Bir başka tanımla haber, “Gazeteciliği meslek edinmiş kişilerin haber konusu olarak
seçtikleri konularda topladıkları ve kurallarına göre biçim verdikleri, yine gazeteciliği meslek
edinmiş kitle iletişim araçlarının sorumluları tarafından seçilerek yazılı, görüntülü ya da sesli
iletiler hâlinde, okuyucu, izleyici ya da dinleyiciye ulaştırılan bilgilerdir. (Girgin, 2008; 119)
Tokgöz de haberin “olan her şey haberdir”, “dün bilmediğimiz haberdir”, “insanların
üzerinde konuştuğu haberdir”, “haber, okuyucuların öğrenmek istedikleridir” şeklindeki ilk
yapılan tanımlarını vurguladıktan sonra haberle olay ve olayla gerçek arasındaki ilişkiye
değinmektedir. Gazetecilikte genellikle olayın hikâyesi ve özeti şeklinde tanımlanmış haber,
Schramm’a göre olduktan sonra algılanabilecek bir olgu olarak olayla özdeş değildir. Fakat
haber, olayın esas çerçevesi içinde yeniden kurulabilmesini hedefler. (Tokgöz, 2000; 163)
Tokgöz, bununla ilişkilendirilebilecek görüşlere de değinmektedir. Cohen ve Young’a
göre haber, gazeteciler tarafından üretilmektedir. Geiber de haberin gazetecilerin yaptığı iş
olduğunu vurgulamaktadır.
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Fishman da haberin çalışanların uyguladıkları yöntemlerin sonucunda ortaya çıktığına
işaret etmektedir. Haberi söylem olarak ele alan Van Dijk, haberin söyleminin toplumda var
olan egemen söylemlerin bir ürünü olduğunu ortaya koymaktadır.
Stuart Hall ve diğerlerine göre ise haber metni içinde egemen söylemler yeniden
kurulmaktadır. Kunelius ise “Günümüz gazeteciliği, bir dereceye kadar gerçeği
anlamlandırmamızda özel bir konum kazanmıştır. Gazetecilik büyük ölçüde başka
söylemlerden oluşan, başka söylemleri temsil eden ve dönüşüme sokan bir söylemdir.”
demektedir.
Tuchman, gazetecilerin yukarıdaki akademik eleştirilere gösterdikleri “sorumlu
gazetecilerin haberlerde kesinlik, inanılırlık, güvenilirlik, sansasyondan kaçınma ve haberleri
masa başında uydurmama konusunda duyarlı oldukları” savunmasına, “Biz hiçbir zaman haberi
yapanları aşağılamıyoruz. Onları ‘haberleri uydurdular’ diye itham etmiyoruz. Aslında tüm
kamu belgeleri gibi haberlerin de kendi iç tutarlılığı olan kurgulanmış gerçekler olmasının bizi
duyarlı kıldığını belirtiyoruz.” diye karşılık vermektedir. (Tokgöz, 2000; 158-159)
Yazınsal metinlerin kurmacaya dayanması fakat buna karşılık kullanımlık öğretici
metin olan haber metninin gerçeklere dayanması, vurgulanması gereken önemli bir noktadır.
Yazınsal metinlerde anlatılanların gerçekte olup olmaması önemli değildir. Bu metinlerde
anlatılanlar, yazarın hayal dünyasına dayanabilir. Ancak haber metni, var olan gerçek bir olaya
ya da duruma dayanmak ve bu gerçekliği olduğu gibi anlatmak zorundadır. (Aslan, 2009; 115).

2.1.1.Haberin Yeni Bir Tanımı
Tüm bunların dışında bizim de daha kapsamlı bir haber tanımlaması yapmamız
mümkündür. Öncelikle belirtilmesi gereken, haberin tarihsel bir metin olduğudur. Yani, tarihi
oluşturan herhangi bir zamanda meydana gelen olayların ya da ifade edilen görüşlerin rapor
edilmesidir. Ancak bu rapor, konu edindiği olay, olgu ve görüşlerin oluştukları toplumsal,
politik, ekonomik ve kültürel bağlam içinde değerlendirilmesiyle haber hâlini alabilir. Bunun
yanı sıra haber metni, konu edindiği olay, olgu ve görüşleri yer, zaman, nedensellik, oluş biçimi
ve aktörleri açısından ele almalı ve tüm bu bileşenler gazeteciliğin evrensel kuralları ve
ilkeleriyle doğrulatılıp nesnel ve basamaklı bir metin yapısıyla yazılı, görsel ya da işitsel olarak
kurgulanmalıdır.
Bu çözümlememiz ışığında haberin şimdiye dek yapılanlardan çok daha kapsamlı bir
tanımını editoryal açıdan ele alarak şöyle ortaya koyabiliriz: Haber; tarihsel süreci oluşturan bir
gün içindeki herhangi bir anda, politik, ideolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel bağlama
bağlı olarak meydana gelen, beliren, ifade edilen olay, olgu, düşünce, eylem ve kararların yer,
zaman, nedensellik, oluş biçimi ve aktörleri açısından gazetecilik kuralları ve normlarıyla
seçilerek hızla rapor edildiği yazılı, görsel, işitsel metindir. Haber, basamaklı bir yapıya
sahiptir. Editörün bu yapıyı her haber için yeniden kurgulaması gerekir. Basamaklı yapı; başlık,
spot ve flaş, ara başlık, gövde şeklinde sıralanabilecek anlam basamaklarının yapılandırılması
şeklinde oluşturulur. Ayrıca mesajı aktaran cümle yapılarının çok katmanlı anlamlar taşımasına
da bazen özellikle çaba sarf edilir. Haberde anlamın ve bu anlamı taşıyan mesajın, yayın
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politikalarından kaynaklanan ideolojik farklılıklar içermesinin bilinçli olarak belirlendiği ve
bunun editoryal bir seçim olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.
Haber, çoğu zaman dedikodulardan yola çıkılarak yapılmasına karşın kesinlikle
dedikodu değildir. Gazetecilikte dedikodularla yayılan bilgilerin gerçekliği, haberin
kaynaklarından ve belgelerinden soruşturularak doğrulatılıp haber unsurları, haber nitelikleri
ve haber değeri süzgecinden geçirilerek standart haber metni hâline dönüştürülür.
Mesleği gazetecilik olmayan kişilerin haber standartlarına uymayan, doğrulatılmamış
öznel metinlerinin geleneksel mesleki anlayışa sahip gazetecilerce haber olarak kabul edilmesi
konusunda kuşkular bulunmaktadır. Kaynağa dayandırılmaksızın internet üzerinden yayınlanan
twitter, facebook, netlog vb. sosyal medya ve web blogların birçoğunun içerdiği haber
zannedilen metinler buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak uygulama bunun tam tersi yönde
gelişerek interneti gazeteciliğin merkezine oturtmuştur. Çoğunlukla sorunlu olan örneklerin
dışında, internetin ciddi habercilik yöntemleriyle sınanarak gazetecilik için kullanıldığı
örnekler çoğalmaktadır. Son yıllarda uluslararası öneme sahip birçok habercilik örneğinde
(Wikileaks) belgeye dayalı gazetecilik yapan sitelere sızdırılan bilgiler üzerinden internetin
kaynak olarak kullanılmasıyla önemli etkileri olan durumların ortaya çıkarıldığına tanık
olunmaktadır. Öyle ki Arap coğrafyasında, 2011 yılında yaşanan halk isyanları sonucu uzun
yıllardır iktidarı demir yumrukla elinde tutan otoriter liderler devrilmiştir. Ancak dünya
politikasına yön veren Batı ülkelerinin liderleriyle ilgili açığa çıkarılan bilgiler, bu ülkelerde
statükonun değişmesine yetmemiştir. Bu durum, internet üzerinden sızdırma gazeteciliğinin
manipülatif olduğu kuşkusunu ortadan kaldırmamaktadır. Doğru yöntem, gazeteciliğin
geleneksel doğrulatma yöntemlerinin süzgecinden geçirilerek internet kaynağının da haberlerde
kullanılmasıdır. “Web siteleri ve web bloglarda yayınlanan haberler, büyük medya kuruluşları
için bir kaynak oluşturmaktadır. Örneğin; 2004 yılında, bir yurttaşın ABD askerlerinin bayrağa
sarılmış tabutlarını Irak’ta bir uçağa yüklenirken gösteren dijital fotoğraflarını çekmesinden
birkaç gün sonra, fotoğraflardan biri Seattle Times’ın ön sayfasında yayınlandı. Birkaç gün
sonra, TheMemoryHole.org, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (Freedom of Information Act)
hükümleri sayesinde edindiği düzinelerce benzer fotoğrafı yayınladı. Daha sonra, fotoğraflar
tüm büyük gazetelerde yer aldı. Ardından Irak’taki Ebu Gureyb Cezaevi’nden taciz ve işkence
fotoğrafları
akmaya
başladı.”
(Uzun,http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Ruhdan%20UZUN/UZUN,%20
Ruhdan.pdf; 22.07.2011)

2.2.Gazeteciyi Habere Götüren Yol: Araştırma
Gazetecilikte araştırma temel yöntemdir. İnsanlar pek çok olaydan, gazetecilerin
araştırmaları sonucunda haberdar olurlar. Haber toplamada, kaynaklardan bilgileri
doğrulatıncaya kadar hiçbir şeye inanmamak, fakat her şeye olabilir gözüyle bakmak temel bir
kuraldır. Haber toplanırken olay ve olguların içinde yer alan, onu etkileyen ve ondan etkilenen
aktörler ve görgü tanıklarının yanı sıra, konuyla ilgili belgeler, ses kayıtları, videolar (güvenlik
kamerası görüntüleri, haber, belgesel, sinema filmi, reklam filmi gibi), basılı malzeme arşivi
(kitap, gazete, dergi, broşür, rapor, tez) ve internet siteleri gibi veri bankalarına başvurulur.
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İzlediği rutin (tüm basının farkında ve takipte olduğu) haberler dışında özel haber için
seçimini yaptığı olay ya da olguyla karşı karşıya kalan gazeteci, araştırma yapmak, her ayrıntıyı
sorgulamak, bir dizi kararlar almak durumunda kalmaktadır. Gazeteci, araştıracağı haberle ilgili
sürekli olarak şu sorgulamayı yapar: “Bu olay, okuyucuyu, izleyiciyi, dinleyiciyi ilgilendirir
mi? Ya da onlar için önemli mi? Özellikle ilgilendiren ya da önemli yanı hangi yönüdür? Ne
ölçüde?” (Girgin, 2005; 60)
Gazeteci, kararını verdikten sonra araştırmaya başladığında, yani haberinin konusunu
belirledikten sonra kendisine şu soruları sormaktadır: “Neyi ortaya çıkarmak istiyorum? Neyi
bilmek istiyorum? Hangi bakış açılarını sergilemem gerekir? Kaynaklara nasıl ulaşabilirim?
Haberde nesnel bir içerik ve sunuşu nasıl sağlayabilirim? Okurlara neyi mutlaka iletmeliyim?
Taraflı değerlendirmelerden nasıl kaçınabilirim? Özünü ve içeriğini bozmadan haberi nasıl
ilginç hâle getirebilirim? Gerektiğinde hangi bilgilerden vazgeçebilirim?” (Girgin, 2008; 117)
Gazetecinin planladığı ilk kurgu kapsamında haberle ilgili ilginç ve önemli veriler
araştırılır. Burada amaç, olabildiğince ayrıntılı ve çok sayıda veriye ulaşmaktır. Çünkü ayrıntılı
veri, haberin güvenilirliğini arttıran bir etki yaratmaktadır. (Girgin, 2005; 60)
Av Westin, haberlerin araştırmaya dayalı olmaktan gitgide uzaklaşmasını eleştirerek
editörlerin bu sorundaki payına şöyle değinmektedir: “Sonuçta izleyiciler zamanla kalitesiz
haberlere alışıyorlar ve ortalama bir izleyici ille de kaliteli bir gazetecilik beklemiyor,
muhtemelen iyi hazırlanmış bir haber ile standartların altındaki başka bir haber arasındaki farkı
ayırt edemiyor. Acı olan gerçek şu ki izleyici kitlesinin farkı ayırt edememesinden dolayı
editoryal yönetim de hizmet kalitesini arttırmak için bir çaba göstermeye hevesli değildir.”
(McChesney, 2006; 98)

2.3. Haber Türleri
Gazete ve diğer medya araçlarında okuduğumuz veya izlediğimiz haberler, farklı
türlerde karşımıza çıkmaktadırlar. Girgin’e göre haberler, türleri açısından üçe ayrılmaktadır:

2.3.1. Eylem (Olay) Haberleri
Olay ya da eylem haberlerinde eyleme ilişkin bilgi daha yoğundur. Ancak bu haberlerde
çok az da olsa söyleme yer verilmektedir. Eylem haberlerine trafik kazası haberi, cinayet haberi,
terör saldırısı haberi, doğalgaz patlaması haberi gibi (Girgin, 2008; 121). Direniş, yasa dışı
gösteriler, miting ve protesto haberleri de örnek olarak verilebilir (Aslan, 2009, 140).

2.3.2. Söylem Haberleri
Söylem haberlerinin içeriğinde daha yoğun olarak söylem yer alır. Bu haberlerde eylem
çok azdır. Örnek olarak basın toplantıları, konferanslar, açık oturumlar, bilimsel toplantılar
verilebilir. (Girgin, 2008; 121) Bu tür haberler, içeriğinde nerede, ne zaman, kimin
konuşacağının önceden bilindiği konuşma ağırlıklı mesajlar taşır. (Aslan, 2009; 140) Ancak
özel haber olarak da söylem haberlerine gazete ve televizyonlarda sık sık rastlanmaktadır.
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2.3.3. Eylem-Söylem Haberleri
Eylem-söylem haberlerinin içeriğinde ise eyleme ve söyleme ilişkin neredeyse eşit
miktarda bilgi bulunur. Tören haberleri buna örnek olarak gösterilebilir. (Girgin, 2008; 121).
Bu tür haberlerde olayın öyküsü ve konuşma birlikte verilmektedir. (Aslan, 2009; 141).
Ancak deprem, heyelan, sel baskını gibi doğal afetlerin yanı sıra terör ve kaza haberleri
ile suikast ve cinayet haberleri de büyüklüğüne ve etkisine göre eylem-söylem ağırlıklı haber
hâlinde yazılabilir.

2.4. Haberin Bileşenleri
Haberin zaman, mekân ve aktörler şeklinde tanımlanabilecek üç bileşeni olduğu
saptaması (Aslan, 2009; 154-156) geliştirilebilir. Daha ayrıntılı bir yaklaşımla haberin
bileşenleri içinde bağlamın da yer alması gerektiği görülecektir. Dolayısıyla haberin bileşenleri
şu şekilde sıralanmalıdır:

2.4.1.Zaman
Haber metninde zaman kavramından söz edildiğinde, olayın ve olgunun geçtiği zaman
dilimi anlaşılmalıdır. Zaman, haberin temel bileşenlerinden biri olmasının yanı sıra haber
değerlendirme ölçütlerinden de biridir. Zamanlılık; haber değeri olarak yenilik, anilik, güncellik
ve geçerlilik kriterlerinden oluşur. Yani bir olayın ya da olgunun gazetede haber olabilmesinin
koşullarından biridir.
Haberde zaman bileşeni mutlaka belirtilmelidir. Gazete haberinde olay baskıdan bir gün
önce gerçekleştiği için “dün”; ajans, radyo, televizyon ve internette ise gerçekleştiği
dakikalarda yayınlanabilecek teknoloji olanaklarına sahip olmamız nedeniyle “bugün”
ifadeleriyle kullanılır. Dolayısıyla gazete haberinde zaman bileşenini -di’li geçmiş zaman
kipiyle; ajans, radyo, televizyon ve internet haberinde ise devam ettiği süreç içinde yayına
devam edilebildiğinden şimdiki zaman kipi (-yor) ile yazmak, anlatmak mümkündür. Şimdiki
zaman, yaşanan anın dilidir ve televizyon haberinde kullanıldığında izleyicide olaya
gerçekleşirken tanık oluyormuş duygusu yaratır.
Haberde gelecek zaman kipi olan –cek ekiyle bir olgunun ya da eylemin önceden
planlandığının bilgisi verilir. Gelecek zaman ifadesi, haber okuyucusunda bir beklenti yaratır.
(Aslan, 2009; 154)

2.4.2. Mekân
Haber metninde, olayın, olgunun, söylemin gerçekleştiği yer anlamına gelmektedir.
Habere konu olan olayın geçtiği mekânın daha önce benzer olaylara tanık olup olmadığı
sorgulanır. Bir iş yerinde yangın çıktığında ve bu yangında ölenler ya da sağ kurtarılanlar
olduğunda gazeteci bu mekânın ruhsatlı olup olmadığını, evlere yakın olup olmadığını, bir
apartmanın alt katında bulunup bulunmadığını sorgular.
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Olay bir terör saldırısıysa neden o mekânın saldırı eylemi için seçildiği, mekânın
yönetici elitin bulunduğu kamu binalarına yakınlığı, mekânda eylem sırasında kaç kişinin
bulunduğu, mekânın benzer tehlikelere karşı hazırlıklı ve dayanıklı olup olmadığı, mekânla
ilgili alınmış ya da alınması ihmal edilmiş güvenlik önlemleri gibi pek çok soruyla sorgulama
yapılır. (Aslan, 2009; 155)

2.4.3. Haber Kaynakları Ve Aktörleri
2.4.3.1 Haber Kaynakları
Gazetecilikte haberin toplanması ve redaksiyonu da kapsayan geniş bir süreç olarak
editoryal aşamalardan geçirilmesi en önemli işlemler dizisini oluşturmaktadır. Tokgöz,
gazetecinin nerede, ne zaman haber olabilecek enformasyon bulacağını, neyi ve kimi
göreceğini, topladığı verileri ne şekilde ayıklayıp değerlendireceğini bilmesi gerektiğini
belirtmektedir. Gazetecinin aynı zamanda iyi bir gözlemci olarak izlediği olaylara tanıklık ettiği
de unutulmamalıdır. Gazeteci, haberini yazarken tanıklıklarının yanı sıra haber kaynaklarına da
gereksinim duymaktadır. Gazeteciye olaylarla ilgili bilgileri verenler, haber kaynaklarıdır.
Çünkü gazetecilerin olayların başlangıcından itibaren olay yerinde bulunması her zaman
mümkün olamaz. Örneğin; bir kentte aynı saat içinde yüzlerce olay meydana gelmektedir. Bu
nedenle olayların haber kaynağı olan kişi ve kurumlara anlattırılması zorunlu hâle gelir.
(Tokgöz, 2000; 189-190)
Haber kaynakları; çoğunlukla haberi oluşturan gerçeklere dayalı verileri açıklayan ya
da belgeleri veren kişi ve kurumlardır. Bu kaynaklar, toplum içinde yaşayan sıradan
insanlardan, tanınmış ve güç/yetki sahibi olanlara kadar haberin konu edindiği olaya göre
çeşitlilik gösterebilmektedir. Haber kaynağı belli olmayan bir haber, evrensel ve geleneksel
gazetecilik standartlarına göre güvenilirliği kuşkulu bir haberdir. Hatta bunun haber olup
olmadığı bile tartışmalı hâle gelir. Gazetecilerin haber yaparken mutlaka kaynaklara dayanması
gerekir.
Uygarlığımızın bugün sahip olduğu ileri ve hızlı iletişim teknolojisi, interneti de tüm
kaynaklarda olduğundan daha fazla doğrulatılmaya muhtaç bir haber kaynağı hâline getirmiştir.
Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecraları, kurum ve kişilerin kendi adına açtıkları internet
siteleri, e-mail, chat adı verilen anlık mesajlaşma ortamları bu yeni haber kaynakları arasında
sayılabilir. Kentlerin sokakları ile binaların içi ve dışını gözetleyen kamera sistemlerinin
görüntü ve ses kayıtları da etkili yeni haber kaynakları arasına girmiştir. “Gazeteciler, haber
toplama yönünden çeşitli kaynaklardan yararlanırlar. Bu kaynakları en basit bir sınıflandırma
ile ikiye ayırmak mümkündür: Birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar.” (Tokgöz, 2000; 190191)

Mesleki deneyimlerimizin de gösterdiği gibi aslında haberi kim yaratırsa en iyi o kontrol
etmektedir. Etkili haberler resmî kaynakların açıklamaları çeliştiğinde, bir grupta, hükûmette,
devlet kurumlarında, siyasi partide, parlamentoda, belediye meclisinde, dernekte çatışmalı
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tarafların haber kaynağı olarak verdiği bilgilerle gerçekler ve haber ortaya çıkmaktadır. Girgin,
haber medyasının haber kaynaklarını şöyle sıralamaktadır

A) İç Kaynaklar
İç haber kaynakları şöyle sıralanabilir: Kitle iletişim aracının kendi istihbarat kadroları,
bölge muhabirleri, haber başına ücret alan kaşeli muhabirler, haber ajanslarının bültenleri, diğer
kitle iletişim araçlarının yayınları, basın toplantıları, kurum ve kuruluşların basın bültenleri,
özel haber kaynakları.

B) Dış Kaynaklar
Gazete haber merkezinin dış haber kaynakları da şunlardır: Ulusal ajans bültenleri,
yabancı ajans bültenleri, yabancı gazete, dergi, TV, radyo, internet yayınları, ülkede çıkan
yabancı dilde yayınlar, yurt dışı büro ve muhabirlerin geçtiği haberler, yabancı ülke
temsilciliklerinin basın bültenleri, uluslararası kuruluşların haber bültenleri, yabancı özel
kuruluşların bültenleri, ülkeye gelen yabancı konuklar, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün basın
toplantıları, çeşitli kuruluşlardan postayla gelen bültenler, tanıtım broşürleri, mesleki dergi ve
gazeteler. (Girgin, 2005; 21-28)
Birçok haber kaynağının iyi bildiği için bilgi verirken temkinli olmasına yol açan iki
temel gerçek söz konusudur. Bunlardan birincisi, “Söz ağzımızdayken biz ona hâkimizdir;
ağızdan çıkınca o bize hâkim olur”; diğeri ise “Haberi kim yaratırsa, en iyi o kontrol eder.”
şeklinde ifade edilir.
Haber kaynakları, bu nedenle çoğu zaman gazeteciyi hedeflediği bilgiye ulaştırmamak,
bu bilgiye ulaşmasını geciktirerek zaman kazanmak, üstleri tarafından cezalandırılmamak ya
da dışlanmamak gibi nedenlerle eksik ve yönlendirilmiş bilgi verirler. Gazetecinin işi bu
nedenle zordur. Gazeteci, bilgi kırıntılarından bütünlüklü haber bilgisine ulaşmak için telefonla
ve yüz yüze yoğun bir görüşme trafiği yapmak zorundadır. Olay haberciliğinde polis - adliye
muhabirleri, güvenlik güçlerine telefonla ulaştıklarında sorularına ya “doğrudur” yanıtını alırlar
ya da cevapsız bırakılırlar. Bunun nedeni, polis memurlarının basına bilgi vermelerinin
yasaklanmasıdır. Benzer uygulamalar, Devlet Memurları Yasası’na bağlı çalışan polis
memurlarının yanı sıra diğer kamu görevlileri için de geçerlidir.
Kaçırılan çocuğun annesi tarafından biyolojik babasına gönül rızasıyla verilmesine
karşın çocuğun babası tarafından kaçırıldığı yönünde medyaya verilen yanıltıcı bilgiyle
kamuoyunun yanlış oluşturulması örneğini birçok gazeteci anımsamaktadır.

Danıştay saldırısı sonrasında tetikçi olarak yakalanan sözde avukatın taşıdığı bir
derneğin üyelik kartının ele geçirilmesi, bu derneğin “derin devlet elemanı” olarak suçlanmış
isimlerle bağlantısının basına sızdırılması, bunun yanı sıra bu derneğin ideolojisi ile katil
zanlısının cinayeti işleme gerekçesi ve bu gerekçenin arkasında yatan ideolojik motivasyonun
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ilk bakışta bağdaşmaması gibi kafa karıştırıcı manipülasyon, dezenformasyon ve
misenformasyon uygulamaları sıkça karşımıza çıkmaktadır.

2.4.3.2.Aktörler
Haber metnine konu olan olay ve olgunun içinde yer alan kişiler, haber aktörleri olarak
adlandırılır. Olaylar, belirli aktörlerin belirli bir zaman ve mekânda bir arada bulunmalarıyla
gerçekleşir. Bu çerçevede hazırlanan haber, gazetecilik standartlarına göre eksik unsuru
olmayan bir haber sayılır. (Aslan, 2009; 155-156)
Başka bir anlatımla olayın tarafları, haber aktörleri olarak nitelendirilir. Olayın içinde
yer alan olayın tarafları ve olaya müdahil olan kurum yetkilileriyle uzmanlar, haber aktörü
olarak aynı zamanda birer haber kaynağı işlevi de görmektedir. Dolayısıyla haberi yazmak için
gereksinim duyulan olayla ilgili bilgiler, olayı yaşayanlar, görenler, müdahale eden yetkililer
ve olayı haber metni içinde yorumlayan (köşe yazısında değil) uzmanlardan edinilir.
Bir trafik kazası olayında kazaya neden olan ve sağ kurtulan kişi ile kazadan etkilenen,
ancak sağ kurtulan kişi haber aktörü olduğu kadar haber kaynağı olarak da gazeteci tarafından
bilgi almak için kullanılır. Ancak gazetecinin olayın aktörlerinin o anki psikolojik ve fiziksel
sağlık durumunu, gazeteciliğin etik kuralları gereği göz önünde bulundurması beklenir. Aynı
zamanda kazayı gören diğer kişiler (görgü tanıkları), kazaya müdahale eden trafik polisi,
itfaiye, sağlık ekipleri gibi yetkililer birer haber aktörü olarak haber kaynağı işlevi de görür.
Ayrıca kazanın önemine göre bu olayı haber için yorumlayan trafikle ilgilenen bilim insanları,
emekli trafik polisleri, yangın ve kurtarma uzmanları, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Genel
Müdürlüğü yetkilileri de değerlendirenler adı altında gazetecinin haber kaynağı olurlar.
Haber aktörleri şu şekilde sınıflandırılmıştır:

2.4.3.2.1.Etkileyenler
Haberde etkileyen taraf, olayı başlatan öznedir. Bir toplantıda konuşan ya da trafik
kazasında kazaya yol açandır. (Aslan, 2009; 156)
Haberi oluşturan olayı etkileyenler, olayın gerçekleşmesini planlayan ya da istemeden
neden olan kişiler ve örgütlü yapılardır. Yani olayın failidir. Trafik, gemi, tren, uçak kazaları,
yangınlar, cinayet, yaralama gibi olaylarda etkileyenler planlı ya da istemsiz olarak olaya neden
olurlar. Deprem, sel baskını, heyelan, çığ gibi doğal afetlerde etkileyenler ihmalkâr sorumlu
makamlardır. Etkileyenler açısından bakıldığında suikast, savaş, terör, casusluk gibi olaylarda
planlanmışlık ve örgütlü yapıların kurgusu söz konusudur.

Gazeteciler, haber yapabilmek için olayın aktörlerinden etkileyenlere çoğu kez
ulaşamazlar. Örneğin bir terör saldırısında terörist ve bağlı olduğu yasa dışı örgüt yeraltında
yani mekânını gizleyen bir nitelik taşır. Bunlar genellikle gazetecilerle konuşmazlar, ancak olay
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yerine örgütü işaret eden dokümanlar ya da ipuçları bırakabilirler. Bazen de olayın ardından
basına olayı üstlenen açıklamalar gönderebilirler.
Benzer şekilde orman yangınına neden olan yani bu olayı etkileyen faile ulaşmak çok
zordur. Çünkü yangına istemli ya da istemsiz bir şekilde neden olan fail, kendisini gizler ve
olay yerinden kaçar. Ancak yangına kendi olanaklarıyla müdahale eden vatandaşlar da bazen
yangının büyümeden sönmesini etkilemiş olurlar. Bunlar da olayı başlatan etkileyenler
olmasalar da gidişatı etkileyenler olarak kendilerini gizlemeksizin gazetecilere açıklamalarda
bulunabilirler.

2.4.3.2.2.Etkilenenler
Olayın, durumun sonuçlarından olumlu ya da olumsuz etkilenenlerdir. Örneğin; alınan
ekonomik kararların sonuçlarından etkilenecek kesimler ya da trafik kazasında yaralananlar vb.
(Aslan, 2009; 156)
Her olayda etkileyenlerin yanı sıra etkilenenler de bulunmaktadır. Bir olay
gerçekleştiğinde ya da bir kamusal karar alındığında bundan etkilenenler olmaktadır. Gazeteci,
haberini toplarken etkileyenlerle olduğu gibi etkilenenlerle de görüşür ve onlara da temel
gazetecilik sorularını, yani haberin temel unsurlarını (5N1K) yöneltir.
Bir iddiaya dayandırılan haberde de mutlaka iddiayı ortaya atanla birlikte aynı haber
metninin içinde cevap hakkı gereği iddiadan etkilenen, yani suçlanan kişinin de görüşü ya da
savunması olmalıdır. Gazeteci, suçlanan kişinin de görüşünü almalıdır. Bu hem gazetecilik etik
kuralları hem de yasalar gereği zorunludur.

2.4.3.2.3.Görgü Tanıkları
Yaşam içinde özellikle kamusal alanda (halka açık alan, kamu binaları, eğitim
kurumları, sağlık kurumları, sokak, park, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi)
gerçekleşen olayları çoğunlukla görenler, izleyenler yani görgü tanıkları bulunmaktadır. Bir
haberin aktörleri arasında bulunan izleyen/ gören kişiler, “Olaya ya da duruma tanık olanlardır.
Bir kazayı, bir yangını vb. olayları görenlerdir.” (Aslan, 2009; 156) şeklinde tanımlanır.
Gazeteciler, olay yerine bu nedenle mutlaka giderler. Olaylar meydana gelirken olay
yerinde tesadüf olmadığı takdirde çoğu zaman bulunamayan gazeteciler, genellikle oraya olayın
hemen ardından olabildiğince hızlı giderler. Çünkü olayın hemen ardından olay yerine
ulaşamazlarsa hem görgü tanıklarını kaçırmış hem de örneğin yangın, trafik kazası, patlama
gibi durumlarda sıcak görüntü alma şansını yitirmiş olurlar.

Ancak gazeteciliğin her bilgiyi en az iki bağımsız kaynaktan doğrulatma (double check)
kuralı gereği tanıklardan edinilen bilgilere de hemen güvenip yazmamak gerekmektedir. Zira
görgü tanıkları, olayı görmeleri nedeniyle korkmuş ya da heyecanlanmış olabilirler. Bu nedenle
de olayla ilgili farklı taraflardan, yani aktörlerden bilgi kırıntıları toplayarak gerçeğin
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bütünlüğüne ulaşması gereken gazeteciler, tanıkların detayları yanlış hatırlaması sonucu eksik
ya da yanlış haber yazma riskiyle karşılaşabilirler. Gazetecinin bu hataya düşmemek için tüm
aktörlerden aldığı bilgileri çapraz sorgulamaya tabi tutması gerekmektedir.

2.4.3.2.4.Karar Verenler
Bir olaya ya da duruma yetkili kişiler (bunlar genellikle polis, itfaiye, sağlık görevlileri
gibi kamu otoriteleridir) müdahale ederek olayın herkesi rahatlatacak en kısa zamanda ve en iyi
biçimde sonuçlandırılması için kararlar verirler.
Haberin aktörlerinden karar verenler, herhangi bir olay, olgu, durumla ilgili kararlar
alanlardır. Bakan, genel müdür, vali, belediye başkanı, kaymakam vb. yetkililer haber aktörü
olarak bilgi alınan kişilerdir. (Aslan, 2009; 156)
Haberde isimlerinin geçmesini istemiyorlarsa “yetkililer” ifadesiyle tanımlanırlar.
Bunlar, gerçekten de yetkili ve karar vericidirler. Bu nedenle de diğer aktörler gibi haber
kaynağı olarak kullanılırlar. Olayların etkileyenleri ve etkilenenleri bazı durumlarda orada
hayatını kaybeder ya da yaralanır. Çoğu zaman da şok hâlindedir. Bu nedenle gazeteciler
genellikle karar verenlerden olayla ilgili bilgi toplar.
Ancak yetkililerin açıklamaları da yanlış yönlendirmeye yönelik dezenformasyon,
misenformasyon ve manipülasyon nitelikli olabilir. Yetkililerin açıklamaları, haber
yayınlandıktan sonra kendi çıkarlarını korumak istemeleri nedeniyle yine kendileri tarafından
ahlaksızca yalanlanabilir. Bu nedenle kaynak sorgulaması ve daha çok kaynaktan haberi
doğrulatma kuralı, resmî makamların açıklamaları için de geçerlidir. Özetle haber
kaynaklarının açıklamalarının, hatta kendi yazdıklarınızın bile doğruluğuna haberi
yayınlayacağınız ana kadar kuşkuyla bakmanız mesleki kariyeriniz için zorunludur.

2.4.3.2.5.Değerlendirenler
Olayı, durumu, olguyu değerlendiren uzman kişiler, haberin aktörlerindendirler. Bir
konudaki bir açıklama konusunda yorum yapanlar olan değerlendirenler, bazen de bir yangın,
deprem, patlama, saldırı konusunda açıklama yapanlardır. (Aslan, 2009; 156)
Haber aktörlerinden olan değerlendirenler; uzmanlık alanlarında akademisyen ya da
uygulamacı olarak çalışan ya da çalışmış, çoğu zaman kamuoyunun yakından tanıdığı, akil
adam niteliğindeki kişilerden oluşmaktadır. Uzmanlık alanlarıyla ilişkilendirilen olayların ya
da olgusal gelişmelerin neden, sonuç ve çözüm yollarıyla ilgili ya da olayın daha iyi
anlaşılmasına ilişkin açıklamaları alınan değerlendirenler, haberin eksiksiz ve tatmin edici
olmasını sağlayan haber aktörleridir. Bu kişiler, gazetecinin haberini derinleştirerek
boyutlandırmasına katkıda bulunurlar.
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2.4.4. Bağlam
İletişimin içinde gerçekleştiği fiziksel, toplumsal, psikolojik ve zamansal çevre, iletişim
bağlamı olarak adlandırılır. İletişimin bağlamı; iletişimin biçimini ve içeriğini etkileyen bir
değişken olarak nitelendirilmektedir. (Mutlu, 1994; 101)
Haberin bağlamı; konu edilen olay ve durumun politik, ekonomik, tarihsel, güncel
gelişmeler, bu alanlardaki temel aktörlerin eylemleri ve kararları ile nedensellik ilişkisinin
kurulmasını sağlar.

2.4.4.1. Ekonomik/Politik/Toplumsal Bağlam
Habere konu olan olayın içinde ortaya çıktığı politik, ekonomik ve toplumsal ortam,
gazetecinin haberiyle olayı kamuoyuna aktarırken göz önünde bulundurması gereken önemli
bir haber bileşenidir. Habere konu olan olayın politik, ekonomik ve toplumsal durumla bağlantı
kurulmadan yazılması, haberin bağlamından koparılmışlığını beraberinde getirir. Okuyucu
açısından birbirinden kopuk ve aralarındaki ilişkilerin bağlantısının açıklanamadığı haber,
anlaşılması güçleşen bir metin hâline dönüşür. Gazetenin gerçekleri anlaşılır bir nitelikte
topluma duyurması zorlaşır. Sözü edilen bu alanlara ilişkin bağlam, haberde ulusal ve
uluslararası açıdan ele alınır.

2.4.4.2. Aktüel Bağlam
Haberin bileşenleri arasında olayların güncel gelişmelerle ilişkisinin ortaya konulması
gereken aktüel bağlam da ihmal edilmemelidir. Habere konu olan olayın o günlerde tartışılan
medya gündemindeki diğer olaylara ilişkin gelişmelerle birlikte ele alınması, haberin
bütünlüğünü sağlamada önemli bir yer tutar.

2.4.4.3. Tarihsel Bağlam
Haber yapılan o güne ait olay ve durumların, geçmişte yaşanan benzer olaylar ya da
geçmişte yaşanan tarihsel nitelikli önemli dönüm noktalarıyla nedensellik ilişkisi de ele
alınmalıdır. Haberi yapılan olayın tarihsel arka planı, o gün yaşanan olayın nedensizce ortaya
çıkmadığını, onu hazırlayan koşullarla nedensellik ilişkisini ortaya koyarak tarih bilinci içinde
bugünü anlama fırsatı yaratır.
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Uygulamalar
Haber yaparken ve redakte ederken hangi kaynakları, hangi verileri, ne şekilde
kullanacağını kısa örnekler üzerinden inceleyip yazma denemesi.
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Uygulama Soruları
1.BİR OLAY HABERİNDE ELİNİZDEKİ SINIRLI VERİDEN HABERİN
BİLEŞENLERİNİ TOPLAMAK İÇİN KİMLERE VE NERELERE
ULAŞMALISINIZ?
2.BİR OLAYDA OLAYI ETKİLEYEN OLAY AKTÖRÜ YAŞAMINI YİTİRMİŞSE
ONUN YERİNE KİM HABER KAYNAK OLABİLİR?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde haberin ne olduğunu, nasıl toplandığını, kimlerden veri elde
edildiğini, haberde mutlaka bulunması gereken bileşenlerin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Haber, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?
a) Demokrasinin vatandaşları olarak bilmemiz gereken siyasal gelişmeler
b) Yakın ve uzak çevremizde olan bitenler
c) Yaşamımızı etkileyecek politik, ekonomik, toplumsal kararlar
d) Felsefi yaklaşımlarla ilgili tartışmalar
e) Toplumsal, ekonomik, politik, hukuksal tartışmalar
2. Haber söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Olayları izler kitle için anlatır.
b) Evrensel standartlarda bir anlatı yapısı vardır.
c) Özel bir tür söylem tasarımıdır.
d) Özel bir tür anlam setidir.
e) Anlatı yapısı öznellik içerir.
3. Van Dijk’e göre haber söylemi neyin ürünüdür?
a) Gazetecinin öznel görüşü
b) Gazete sahibinin görüşü
c) Toplumda var olan egemen söylemlerin ürünü
d) Olayların akışının belirlediği anlatımı
e) Hiçbiri
4. Aşağıdakilerden hangisi, haberin araştırılmasında kullanılan temel veri
kaynaklarından biri değildir?
a) Gazeteci tanıklığı
b) Görgü tanıklarının anlatımları
c) Belgeler
d) Olaydan etkilenenlerin anlatımları
e) Edebî yazılı kaynaklar
5. Gazeteci, araştıracağı haberle ilgili sürekli olarak kendisine hangi soruyu sormaz?
a) Bu olay, okuyucuyu, izleyiciyi, dinleyiciyi ilgilendirir mi?
b) Okuyucu için bu olay önemli mi?
c) Olayın okuyucuyu özellikle ilgilendiren yanı nedir?
d) Bu olayın bilinmesinden çıkarım nedir?
e) Olayın ilginç bir yanı var mı?
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6. Gazeteci, haberinin konusunu belirledikten sonra kendisine aşağıdaki hangi soruyu
sormaz?
a) Neyi ortaya çıkarmak istiyorum?
b) Hangi bakış açılarını sergilemem gerekir?
c) Kaynaklara nasıl ulaşabilirim?
d) Kendimi korumak için neyi gizleyebilirim?
e) Taraflı değerlendirmelerden nasıl kaçınabilirim
7. Aşağıdakilerden hangisi, konusunun olaya ilişkin içerdiği bilginin yoğunluğu
bakımından sınıflandırılan haber türlerinden biridir?
a) Eylem haberleri
b) Magazin haberleri
c) Dış haberler
d) Politika haberleri
e) Spor haberleri
8. Aşağıdakilerden hangisi haberin bileşenlerinden değildir?
a) Zaman
b) Mekân
c) Bağlam
d) Aktörler
e) Başlık
9. “İletişimin bağlamı, ………… içinde gerçekleştiği fiziksel, toplumsal, psikolojik ve
zamansal çevredir.
Bu cümlede boş bırakılan yere en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haberin
b) Olayın
c) İletişimin
d) Kişinin
e) Konuşmanın
10.

10. “Haberi yapılan olayın tarihsel arka planı, o gün yaşanan olayın nedensizce

ortaya çıkmadığını, onu hazırlayan koşullarla ………….. ilişkisini ortaya koyarak tarih
bilinci içinde bugünü anlama fırsatı yaratır.”
Bu cümlede eksik bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?
a) Kişisellik
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b) Toplumsallık
c) Yakınlık
d) Nedensellik
e) Doğrudan

Cevaplar
1) d
2) e
3) c
4) e
5) d
6) d
7) a
8) e
9) c
10) d
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3. HABERİN UNSURLARI (ÖGELERİ)

45

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Haberin Yapısal Unsurları
3.1.1. Ne?
3.1.2. Nerede?
3.1.3. Ne Zaman?
3.1.4. Neden?
3.1.5.Nasıl?
3.1.6. Kim?
3.1.7. Nereden?
3.1.8. Kime/Kimi?
3.2.Haberin Kurgusal Unsurları (Ögeleri)
3.1.10.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Tanık olduğunuz bir trafik kazası haberini annenize nasıl anlatırsınız?
2.Bir olayın meydana geldiği yerin ve zamanın, başka insanlar için neden önemi vardır?
3.Bir gazete haberini kurken önce metnin neresine bakarsınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Haberin yapısal unsurları
Olayların zaman, mekan, Okuma-Yazma-Görmeaktörler
ve
bağlam Tartışma
ilişkisini kurarak gerçekliği
algılatabilmek
Haberin
kurgusal Bir
haber
metninin Okuma-Yazma-Görmeunsurları
bölümlere
ayrılmasının Tartışma
mantığını anlamak ve
okura
etkili
mesaj
verebilmek
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
5N1K, Ne, Nerede, Ne zaman, Neden, Nasıl, Kim, Başlık, Spot, Flaş
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Giriş
Haberin temel ya da yapısal unsurları; bazen de haberin ögeleri olarak tanımlanan,
gazeteciliğin en temel kuralı “5N1K” adı verilen formülden oluşur. Bu kuralı gazetecilik eğitimi
olsun olmasın tüm gazeteciler, hatta günümüzde gazeteci olmayanlar bile bilmektedir. 5N1K
formülünün açılımı, haber kaynaklarına ve aktörlerine sorulacak olan aynı zamanda haberi
yazarken ve redakte ederken editörün haberin eksiklerini tamamlaması için kontrol etmesine
yarayan, gazetecilik camiasında çalışanların kullandıkları “ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl,
kim” şeklindeki temel sorulardan oluşur. Bu sorular, okuyucunun da bir haberi okurken merak
ettiği ve yanıtlarının eksikliğini hissettiği olayla ilgili temel sorulardır. Bu soruların tümünün
yanıtlarının haberde yer almaması, okuyucuda olayla ilgili eksik bilgilenmişlik duygusu yaratır.
Bu soruları şöyle açıklayabiliriz:
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3.1.Haberin Temel (Yapısal) Unsurları
3.1.1. Ne?
Bu temel soru, olay haberinde “ne oldu?”, söylem haberinde “ne söyledi?” hâlini
almaktadır. “Habere konu olan durumu, olayı niteler. Eylem (olay) haberlerinde (patlama, sel,
yangın vb.) “ne olduğunun” yanıtını arar. Konuşma ağırlıklı haberlerde ise birbirine karşıt
davranış ve tutum içindeki kişilerin ne dediğinin yanıtı aranır.” (Aslan, 2009; 70) Haber-olay
ilişkisini kuran temel sorudur. Günlük konuşma dilinde de herkesin birbirine sorarak haber
almaya duydukları gereksinimi karşılayan “ne oldu”, “ne yaptı” ve “ne söyledi” sorularının
yanıtı, insanları rahatlatan ya da endişeye sürükleyen bir nitelik taşımaktadır. İnsanlar, bu
sorulara aldıkları yanıtlarla yaşamdaki ve toplumdaki durumlarını her haber aracılığıyla
yeniden değerlendirme gereksinimi duyarlar.

3.1.2. Nerede?
Bu soru, olayın meydana geldiği, konuşmanın yapıldığı yeri ortaya çıkarır. (Aslan,
2009; 70) Haberin mekân bileşeniyle ilişkisini kuran sorular (Nerede oldu? / Nerede söyledi?)
gazetecilikte haberin temel unsurlarından ya da başka bir söyleyişle haberin yapısal ögelerinden
birini oluşturur. Haberde mutlaka belirtilmesi gerekir. Çünkü alımlayıcı olan okuyucunun
olayın geçtiği yeri öğrenmesini sağlar. Dolayısıyla da kendi toplumsal, coğrafi, kültürel
konumuyla haberde anlatılan olay ya da söylem içeren mesajla ilgisini kurar. Nerede sorusu,
olay haberinde olayın nerede gerçekleştiğinin, söylem haberinde ise örneğin konferans,
sempozyum, basın toplantısının nerede düzenlendiğinin yanıtını vermektedir

3.1.3. Ne Zaman?
Eylem haberinde olayın ne zaman gerçekleştiği, söylem haberinde ise konferans ya da
basın toplantısının ne zaman yapıldığının yanıtıdır. Haber unsuru, haberin zaman bileşeniyle
ilişkilidir. Gerçekliğin okuyucunun algısında yeniden kurulabilmesi ve temsil edilebilmesinde
zaman çok önemli bir yer tutmaktadır. Olay ve söylem haberinde olayın saatinin haberde
verilmesi, haberin gerçeklikle bağlantısını kurmada okura yardımcı olur. Haber gazete için
yazılmışsa dün; televizyon, radyo ve ajans için yazılmışsa bugün zaman zarfları kullanılır.
Gazete haberinde çok önemli bir ayrıntıyı oluşturmadığı sürece sözün saat kaçta söylendiği
belirtilmez. Ancak söylemin habere taşındığı konuşmanın gazete haberinde dün yapıldığı
belirtilir. Televizyon ve radyo haberinde ise olayın ve sözün saatinin vurgulanması gerçeklikle
yakınlık derecesini ölçmede ve anlamlandırmada önemli işlev görür.

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

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

3.1.6. Kim?
Olayı etkileyen ve olaydan etkilenenleri tanımlayan, temel haber unsurlarından biri olan
sorudur. Aynı zamanda görgü tanıkları, ismini açıklayan yetkilileri ve olayı değerlendirenlerin
kimliğini açığa çıkarmaktadır. Yani aktörleri ve haber kaynaklarını öğrenmeyi sağlayan
sorudur. Söylem haberinde ise mesajı veren, sözü söyleyen kişiyi tanımlar. Haber metninin
öznesidir ve diğer metin türlerinin aksine haber metninde (özellikle de söylem haberinde) kim
sorusunun yanıtı olan özne her cümlede yer alır. Haber metninde özne, ad ve soyadıyla ilk
cümlede, soyadıyla da devam eden cümlelerin başında ve ortasında belirtilir. Cümlenin
ortasında belirtilmesi demek, haber metinlerinde sıklıkla kullanılan ancak sözcük sayısını
arttırdığı için alımlamayı zorlaştıran bileşik cümle yapılarında kullanılması anlamına gelir.
Bileşik haber cümleleri, televizyon ve radyo için çok etkili olmamaktadır. Zira haber
cümlelerinin uzun olması durumunda izler kitlenin haberi alımlaması zayıflamaktadır.
“Bu soru, habere konu olan kaynağı ortaya çıkarmayı amaçlar. Kısaca olayın içinde yer
alanları (haberin kaynağını ya da habere konu olan kişileri, kurumları) kapsar. Kim sorusunun
yanıtı, konuşma ağırlıklı haberlerde mesajı ileten kişiyi içerir. Bu durumda mesajı veren özneyi
açığa kavuşturmak için “kim dedi” sorusunun yanıtı aranır. Eylem haberlerinde ise bu soru
olayın aktörlerini (olaydan etkilenen, olayı etkileyen, tanık, değerlendiren vb.) öğrenmeye
yönelik bir işlev görür. Eylemi niteliğine göre kim öldü, kim yaralandı vb. sorular yöneltilir.
Kim sorusunun yanıtı, kimi durumda tüzel kişileri de kapsayabilir. Bu durumda siyasi partiler,
araştırma kuruluşları, vakıflar, dernekler, resmî kuruluşlar vb. bu kapsamda değerlendirilir.”
(Aslan, 2009; 69)
Aslan, bu kuralı oluşturan geliştirilmiş yeni formül olan 6N2K’yı ortaya koymuştur.
Yeni formülde klasik 5N1K formülüne (Ne, Nerede, Ne zaman, Neden, Nasıl, Kim) “Nereden”
ve
“Kime/Kimi” soruları eklenmiştir.
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3.1.7. Nereden?
Bu soru, haber kaynağını açıklar. Genellikle de birinci olarak anonim haber kaynağını
açığa çıkarmaktadır. Özellikle devlet memuru oldukları için kimliğini açıklayamayan haber
kaynakları yerine onların yetkililer, ilgililer şeklinde haberde anonim ifadelerle belirtilmesi
şeklinde uygulanır. İkinci olarak da nereden sorusunun yanıtı; haberde alıntı yapılan haber
ajansı, gazete, dergi, televizyon ve radyo istasyonu ile internet sitesinin adını açıklar. Bu
sorunun yanıtı, genellikle haberin flaştan sonra gelen ikinci paragrafının ilk cümlesinde
belirtilir.
Haber kaynaklarına sorulacak olan “nereden” sorusu şöyle biçimlendirilir: “Eylem
haberlerinde eylemin başlangıç ve bitiş yerini öğrenmek için ‘nereden nereye gittiler, nereden
nereye gidiyorlardı?’ soruları yöneltilir.” (Aslan, 2009; 71, Aslan, 2003; 148-149)

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

3.2.Haberin Kurgusal Unsurları (Ögeleri)
Bu metin ögeleri, haberin basamaklı yapısını göstermektedir. Basamaklı yapı, başlıktan
başlayarak haberin her paragrafının bir sonraki paragrafı okutup okutmayacağını
belirlemektedir. Yani haber metnindeki her metin ögesi, haberin sonuna kadar okunmasını
sağlayan âdeta bir zincirin halkaları ya da trenin vagonları gibidir. Basamaklı yapı, haber
metninin başından sonuna kadar okuyucuda merakın canlı tutulmasını sağlamaktadır.

3.2.1.Üst Başlık
Gazete sayfasında haber değeri yüksek görüldüğü için editör tarafından vurgulanması
tercih edilen bazı haberlerin pekiştirilmesi amacıyla üst başlık kullanılmaktadır. Üst başlık,
bazen de çarpıcı mesajın kısaltılamadığı, başlığın genel karakteristiğinin tersine uzun bir cümle
hâlinde verilmesi gerektiğinde ana başlığın üstünde tamamlayıcı işlevi görmektedir.

3.2.2.Başlık
Her yazılı metnin bir başlığı bulunur. Başlık, metnin konusunun özeti ya da konusunu
açık ya da örtülü olarak betimleyen bir metin ögesidir. Haberin başlığı, diğer metinlerde olduğu
gibi okuyucuyu metnin içine sürükleyen, merak uyandırıcı etki yaratan, kısa ancak çarpıcı bir
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nitelik taşır. Çarpıcı olması onu ilgi çekici kılmaktadır. Başlık, okurun ilgisini çekebilmek için
esprili, kışkırtıcı, merak uyandırıcı, yaşamı içinde okuyucuyu konumlandırıcı, duyguları
harekete geçirici özellikler taşıyabilir.
Haber başlığı, birinci sayfada gazete logosunun üstünde yer alırsa sürmanşet, logonun
altında en üstte verilirse manşet adını taşır. Gazetenin bir sayfası, sayfanın tasarımı yapılırken
editörlerce dikine bölünmüş 8 ya da 9 sütuna ayrılmaktadır. Sürmanşet ve manşet, 8-9 sütuna
yayılarak basılır.
Her haberin bir başlığının olduğu, gazeteler incelendiğinde açıkça görülebilir. Başlık,
gazetede yer alan çok sayıda haber arasında editörlerin ve okurların bir karşılaştırma, seçim ve
değerlendirme yapabilmesini sağlamaktadır. Editörler, okur kitlesinin çeşitli kesimlerinin
ilgilenmesi için haberleri karşılaştırır ve seçer. Okurlar ise kendilerini en çok ilgilendiren
haberleri seçip okurlar.
Haberin başlığının modern gazetecilikte kısa olması tercih edilegelmiştir. Ancak son
yıllarda gazetecilik alanında da egemen olmaya başlayan post modern ya da modernizim sonrası
anlayışların etkisiyle uzun haber başlıklarının da tercih edildiğine tanık olabilmekteyiz.
Haber başlığını belirleyenler, başka bir deyişle başlık atanlar haber editörleridir.
Muhabirler, ancak editörlerin zaman kazanması amacıyla yazdıkları habere öneri başlıkları
atabilirler. İyi haber başlığı seçebilmesi, gazetecinin şiire ilgisiyle doğru orantılıdır. Çünkü şiir,
kısa cümle yapılarıyla oluşturulan bir metin türüdür ve en az sözcükle en derin ve yoğun
anlamları aktarabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle şiirle ilgili olan editörler, haber metninin
ilgi çekici ve yoğun anlam yapıları içeren mesajlarını kısa cümlelerden oluşan başlıklarla
kolaylıkla daha etkili hâle getirebilirler.
Haber başlığı, haberin gazete sayfasında nerede yayınlanacağına (sayfanın neresinde
görüleceğine) bağlı olarak büyük, orta ya da küçük puntolarla yayımlanır. Punto, baskı sanatı
olan matbaacılıkta harf büyüklüğünü ve biçimini anlatan bir deyimdir. Okur, başlığın
büyüklüğüne göre haberin ne kadar önemli olduğunu (burada habere verilen önem, gazete
editörünün okuyucusu adına ona verdiği önemdir) fark edebilmektedir. Ancak birçok okuyucu
için bir haberin önemi, onun kendi hayatını ne kadar etkilediği ya da ihtiyaç ve beklentileriyle
ilişkilidir. Bazen editörün okuyucuya önem derecesi daha az olduğundan küçükbaşlıklarla, iç
sayfaların alt sıralarında gösterdiği haber, o okuyuculardan bir bölümü için çok önemli
gelebilir. Bunun nedeni, okuyucunun ihtiyaç ve beklentilerinin o haberde karşılanıyor
olmasıdır.
Schlapp’a göre fiillerle ifade edilmiş bir başlık, isimlere kıyasla daha etkili olmaktadır.
Başlıklarda soyut ifadelerden kaçınılmalıdır. (Schlapp, 2000; 118)

3.2.3.Spot
Spot, bazı gazetecilerin günlük mesleki konuşmaları içinde haberin ilk paragrafını
oluşturan flaş ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Spot, doğru anlamda kullanıldığında haberin
üst başlık ve başlığının hemen altında, özellikle birinci sayfada ve iç sayfaların manşetinde yer
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alan, başlıktan daha küçük puntolu harflerle basılan ve içeriği haberin vurgulanması istenen,
genellikle flaşta yer verilmeyen mesajını içerir. Spot, haberin flaşına (lead) sürükleyen bir
nitelik taşımakta ve işlev görmektedir.

3.2.4.Mahreç
Haberin kökenini belirtir. Haberi oluşturan bilgilerin haber kaynağından hangi kentte
alındığını ya da habere konu olan olayın nerede gerçekleştiğini gösterir. Mahreç; aynı zamanda
haberi yazan basın kuruluşunu vurgulayan, haber metninin mutlaka olması gereken ögesidir.
Mahreç, okuyucuya gazete sayfasında haberi köşe, yorum ve izlenim yazılarından kolayca
ayırabilme olanağı sağlar. Mahreç gördüğünüzde, o metnin haber olduğunu anlayabilirsiniz. Bu
nedenle mahreçsiz haber olmaz. Mahreç, gazete yazı türleri içinde haberin belirtecidir. Örneğin;
İstanbul (AA), İstanbul (İÜHA), Ankara (DHA), İzmir (Cumhuriyet), Brüksel (Dış Haberler),
Washington (Akşam), New York (AP) gibi.

3.2.5.Flaş
Flaş, giriş (lead) adını da alabilir. Haberin ayrıntılarından önce yer alan ilk bölümü olan
flaş, öyküye rehberlik eden bölümdür. Giriş bölümü, aceleci okurlar için olguları haberin
başında özet olarak sunar. En önemli bilginin diğer metin türlerinden farklı olarak sonda değil,
en başta sunulmasını sağlar. Yani kronolojik olarak ya da kaynağın açıklamasının sıralamasına
göre değil, gazetecinin ham metin üzerinde haber değerlendirmesine tabi tutarak yaptığı
sıralama esastır. İlginç olmayan bilgiler, bazı olaylar ve açıklamalar için zaman ve yer bilgileri
ile ayrıntılar flaşta verilmez. (Schlapp, 2000; 122-123)
Flaş (flash), haberin mahreciyle başlayan ilk ve en önemli cümlesidir. Okuyucular, önce
başlığı ve üst başlığı, ardından spotu okumaktadır. Haber metninin bu bölümleri ya da ögeleri,
haberin içeriğine yönelik okurda bir merak uyandıracak nitelikte yazılmaktadır. Flaş denilen ilk
cümle ise haberin devamını okutmalıdır. Okuyucu, flaşta yer alan cümlenin sunuş biçiminden
etkilenirse, merakı daha da artarak haberin devamını okuyacaktır. Bu anlamda flaş cümlesi,
haberi okutan, merak uyandıran, konuya ilgi doğuran taşıyıcı metin ögesidir. Haberin
sürükleyiciliğini sağlamaktadır.
Olay (eylem) haberlerinde flaşta 5N1K sorularının olayın niteliğine göre en çarpıcı ve
etkileyici olan cevapları yer almaktadır. Örneğin; bir trafik kazası haberinde kazada yaralanan
ünlü biriyse kim sorusunun yanıtı, “ne oldu” ya da “kime ne oldu” sorusunun yanıtıyla birlikte
flaşta yer alır. Söylem haberlerinde ise “kim, ne söyledi” sorularının yanıtı flaşta yer almaktadır.
Ancak burada en çarpıcı söz (en ilginç, en önemli, en eleştiri yüklü, en şoke edici, en korkutucu
ya da en eğlendirici mesajı içeren söz) ne söylediğinin yanıtı olarak flaşta yer almaktadır.
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3.2.6.Gövde
Haberin flaştan sonra gelen, ara başlıklarla bölünen diğer paragraflarının oluşturduğu
bölüme verilen addır. Özellikle rutin olay haberleri ve rutin söylem haberi türündeki gazete
haberlerinde flaştan başlayarak her paragrafın önem ve ilginçlik derecesinin metnin sonuna
kadar azalıyor olmasına dikkat edilir. Başka bir ifadeyle haberde kullanılacak tüm bilgiler,
istihbarat (haber toplama ve doğrulatma) sürecinde elde edilen tüm verilerin en önemlilerinden
oluşmalı; haberde kullanılan seçilmiş en önemli verilerin en önemli ve ilginçten daha az önemli
ve ilgince doğru paragraflar boyunca sıralanması şeklinde olmalıdır. Buna “ters piramit kuralı”
adı verilmektedir. Söz konusu kurala dayanılarak haber metninin bu şekilde yazılması hem
editörlere haberi sayfada planlanan uzunluğa göre kısaltmada kolaylık sağlar ve zaman
kazandırır hem de okuyuculara mesajları alımlamada (anlama, mesaj kodlarını açımlama)
akıcılık ve ilginin canlı tutulmasını sağlar.

3.2.7.Ara Başlık
Haberin başındaki ana başlıklar gibi, haberin gövde kısmında yer verilen ilginç ara
başlıklar da okur ilgisinin canlı tutulmasını ve böylece okuyucunun metni sonuna kadar merakla
okumasını sağlamaktadır. Editörler, en sıkıcı ve ilgiyi azaltan haber mesajlarını bile âdeta bir
“söz büyücüsü” gibi ara başlıklarla ilgi çekici hâle getirirler.
Gerek üst başlık, gerek başlık, gerekse ara başlıklarda verilecek mesaj haber kaynağının
sözüyse tırnak içinde verilmelidir. Tırnak başlıklarda tek tırnak ‘…’ şeklinde kullanılır.

3.2.8.Fotoğraf
Yapılan araştırmalar, gazete okurlarının büyük kısmının öncelikle haberin fotoğrafına
baktıklarını ortaya koymuştur. (Girgin, 2005; 72). Fotoğraf, özellikle televizyon haberciliğinin
görsel etkileyiciliğinin giderek arttığı son 50 yılda gazete haberciliğinin en önemli haber
materyallerinden ve metin ögelerinden belki de birincisi olmuştur. Artık medya izleyicilerinin
büyük bölümü, görsel ağırlıklı kitle ve bulvar gazetelerini fotoğrafın az, metnin fazla olduğu
fikir gazetelerine tercih etmektedir.

3.2.9.Fotoğraf Altı Yazısı
Gazete haberinde okurlar öncelikle fotoğrafa, hemen ardından da fotoğrafın altında yer
verilen çarpıcı fotoğraftaki anlamı açıklayıcı nitelikte fotoğraf altı yazısını okumaya
yönelmektedir. Hatta okuryazarlık ve eğitim düzeyi düşük medya izleyicileri, yalnızca fotoğraf
altı yazısı ve haberlerin spotunu okumakla yetinmektedirler.

3.2.10.Grafik Ve İllüstrasyon
Grafikler, okurun karmaşık içerikli haber metinlerini daha rahat okuyup anlaması için
gazetecilikte ağırlıklı olarak kullanılan önemli metin ögelerindendir. Özellikle ekonomi
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haberlerine ve dış haberlere ilgiyi arttırmak ve bu haber içeriklerini okuyucunun kolaylıkla
anlamasını sağlamak için grafik ve illüstrasyonlar editörlere çok yardımcı olmaktadır.

3.2.11.Karikatür
Karikatürler, gazetelerin çok eski zamanlardan bu yana haberlerin çerçevelediği
toplumsal ve politik ortamı yorumlamada, tıpkı köşe yazıları ve gazete makaleleri gibi işlev
gören gazete malzemeleridir. Yönetenleri mizah yoluyla hicveden, eleştiren karikatüristler,
editörlerin gazeteciler kadar önemsediği kişilerdir. Karikatürler, haberlerle tanımlanan ve
anlamlandırılan dünyanın iç karartıcı atmosferini okuru gülümseterek rahatlatan bir işlev
görmektedir.

3.2.12.Video
Video; özellikle televizyon, internet ve ajans haberlerinin en önemli görsel
malzemesidir. Görüntülü haber malzemesi olarak video, gelişen teknolojiyle günümüzde
bilgisayar multimedya ortamlarına dönüşmüş ve iletimi kolaylaşmıştır. Görüntünün olmadığı
televizyon haberi olamaz. Hareketli görüntü sıcak bir haber için elde edilmemişse bile mutlaka
arşiv görüntüleriyle ya da en kötü durumda caption denilen grafik malzemesiyle haber
kurtarılır. İzleyici, olayla ilgili sıcak ve çarpıcı görüntüsü olmayan haberi asla izlemez.

3.2.13. Ses
Ses malzemesi, televizyon, radyo ve internet haberciliğinin vazgeçilemez unsurlarından
birisidir. Ses malzemesi, özellikle radyo haberciliğinde çok etkileyici sonuçlar elde edilmesini
sağlamaktadır. Haber kaynağının ya da olayı tanımlayan olay yeri seslerinin radyo haberinde
kullanılması, dinleyenlerde spikerin haberi metin üzerinden okuyup seslendirmesinden kat kat
fazla etki bırakır.

3.2.14.Tarih Ve Saat
Özellikle ajans haberciliğinde her haber metninin başında tarih ve saat belirtilir. Bu,
ajans haberlerinin ilk okuyucusu olan medya editörlerine haber seçiminde ve
değerlendirmesinde yardımcı olan parametrelerden birisidir. Çünkü özellikle devam eden
olayların akışı, haberlerin abonelere geçildiği (servis edildiği) saat ve tarihle daha kolay ve
sistematik bir şekilde gazete editörlerince izlenebilir.

3.2.15.İmza
Gazete, haber ajansı, televizyon ve radyo haberleriyle internet haberlerinde özellikle
özel haberi bulup yazan muhabirin imzası yer alır. Burada sözü edilen imza; kalemle atılan
kişinin özel imzası değil, muhabirin adı ve soyadının haberin girişine yazılması olarak
anlaşılmalıdır. İmza; gazetecinin başarısının bir ödülü ve meslektaşları, haber kaynakları ve
okurları gözünde prestijinin bir göstergesidir. İmza taşıyan habere okuyucuların güveni daha
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fazladır. Ancak imza, aynı zamanda haberiyle ilgili olarak gazeteciye yönelik tepki ya da yasal
takip olduğunda riskli durumların da ateşleyicisidir.
Tüm basının aynı anda haber yapmak üzere izlediği rutin haberlerde gazetecinin imzası
genellikle kullanılmaz. İmza, geleneksel gazetecilikte özel haberde kullanılır. Bunun nedeni,
her gün yakalanamayan özel ve atlatma haberin gazeteciyi daha çok motive etmesi, mesleğine
ve görevine daha sıkı sarılması ve takdir görmesini sağlamaktır.

3.2.16.Paraf
Çoğunlukla haber ajansları ve Türkiye’deki kamu televizyonu TRT’de
kullanılmaktadır. Paraf, muhabir ve editörlerin ad ve soyadlarının baş harflerinden oluşan bir
tür gazeteci imzasıdır.

3.2.17.Haber Numarası
Haber ajanslarının gün içinde 24 saat süresince geçtiği yüzlerce haberin takibinde
kolaylık sağlayan bir uygulamadır.

3.2.18.Haber Servisinin Adı
Gazete ve ajans haberlerinin mahrecinde yer alan istihbarat, ekonomi, dış haberler,
magazin gibi departmanların belirtilmesi uygulamasıdır.
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Uygulamalar
Temel yapısal ve kurgusal unsurlarıyla bir kısa haber yazmayı denemek.
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Uygulama Soruları
1.HABERİN VERİLERİNİ NEREDEN VE NASIL TOPLAMALIYIZ?
2.TOPLADIĞIMIZ VERİLERDE TEMEL YAPISAL UNSURLAR KARŞILANIYOR
MU?
3.TOPLADIĞIMIZ VERİLERİ KAÇ KAYNAKTAN AYRI AYRI DOĞRULATTIK?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi haberin yapısal unsurlarını anlatır?
a) Ters piramit kuralı
b) İki kaynaktan doğrulatma kuralı
c) Yeni veri eskisini kovar kuralı
d) 5N1K kuralı
e) Hiçbiri
2. Aşağıdakilerden hangisi 5N1K kuralını oluşturan bileşenlerden biridir?
a) Nerede?
b) Ne münasebetle?
c) Neyle?
d) Kiminle?
e) Kaç kişi?
3. “Ne?” sorusuyla konuşma ağırlıklı haberlerde ne aranır?
a) Birbirine karşıt davranış ve tutum içindeki kişilerin ne söylediği
b) Birbirine paralel davranış ve tutum içindeki kişilerin ne söylediği
c) Kaynağın nasıl konuştuğu
d) Konuşmanın ne zaman yapıldığı
e) Kaynağın söylemekten kaçındıkları
4. “Eylem haberinde olayın ……….. gerçekleştiği, söylem haberinde ise konferans ya da basın
toplantısının ………. yapıldığının yanıtıdır”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere olay yerini açığa çıkaran aynı ifade gelecektir.
Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere uygun düşer?
a) Nasıl?
b) Nerede?
c) Neden?
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d) Neyle?
e) Ne zaman?
5. Haberin kurgusal unsurları, haberin hangi yönünü anlatmaktadır?
a) Basamaklı yapı
b) Kaynağa dayalı yapı
c) İdeolojik yapı
d) Dilsel yapı
e) Hiçbiri
6. ”Haber başlığı, birinci sayfada gazete logosunun üstünde yer alırsa ………, logonun altında
en üstte verilirse ……….. adını taşır.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi sözcük çifti gelirse doğru olur?
a) Sürmanşet/manşet
b) Başlık/Üst başlık
c) Üst başlık/başlık
d) Manşet/sürmanşet
e) Flaş/Spot
7. Haberin mahreci neyi belirtmez?
a) Haberi oluşturan bilgilerin haber kaynağından hangi kentte alındığını
b) Habere konu olan olayın nerede gerçekleştiğini
c) Olayın meydana geldiği bölgeyi
d) Konuşmanın yapıldığı zamanı
e) Basın toplantısında yapılan açıklamayı haber yapan medya kuruluşunu
8. Haberin flaşı neyi sağlar?
a) En önemli bilginin en başta sunulmasını
b) Haber hikâyesinin gelişimini öğrenmeyi
c) Haber öyküsünün nasıl sona erdiğini öğrenmeyi
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d) Haber kaynaklarının isimlerini öğrenmeyi
e) Görgü tanıklarının ifadelerini öğrenmeyi
9. Ters piramit kuralı nedir?
a) Haberde en önemli ve ilginç bilgiden daha az önemli ve ilginç olana doğru yapılan sıralama
b) Haberde ters bakış açılarının da yansıtılması
c) Olayların içerdiği yanlış durumların sıralanması
d) Haber yazısının eleştirellik içeren başlık taşıması
e) Hiçbiri
10. Haberde yer verilen ara başlıklar ne işlev görür?
a) Okur ilgisinin canlı tutulması
b) Okurun başka bir habere yönlendirilmesi
c) Okurun haberin anlattığı konudan bir an için uzaklaştırılmasını
d) Haberin en önemli bölümüne gelindiğinin okura anımsatılması
e) Okura verilmek istenen ana fikrin pekiştirilmesi
Cevaplar
1) d
2) a
3) a
4) b
5) a
6) a
7) d
8) a
9) a
10) a
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4. HABERİN NİTELİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Doğruluk
4.2. Gerçeklik
4.2.1. Olay-Gerçek-Haber İlişkisi
4.3. Objektiflik (Nesnellik)
4.3.1. Ön Yargılardan Arınma
4.3.2. Değer Yargılarından Arınma
4.3.3. Duygulardan Arınma
4.3.4. Yorumsuzluk
4.3.5. Tarafsızlık (Yansızlık) Çabası
4.3.6.Dürüstlük
4.3.7. Dengelilik
4.4. Hızlılık
4.5. Anlamlılık
4.6. Kesinlik
4.7. Tutarlılık
4.8. İnanılırlık
4.9. Eleştirellik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Okuduğumuz haberlerde en çok nasıl bir özellik ararız?
2.Her görüşten okuyucunun değer verdiği haber nasıl nitelikler taşır?
3.Haberlerde sadece olanın verilmesi mi, karşıt bakış açısının da yer alması mı
doğrudur?
4. Haberi okuyan okuyucu, mesajda bir belirsizlik ve eksiiklik hissederse ne düşünür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Haberin nitelikleri
Haber yazarken gerçeklik Okuma-Yazma-İnceleme
algısını
zayıflatacak
eksiklerin
kontrolünü
öğrenmek
Haberin
nitelikleriyle Haberlerin etik kurallar ve Okuma-Yazma-Eleştirel
evrensel etik ilişkisi
okuyucu tatminine nasıl İnceleme
uydurulacağını anlamak
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Doğruluk, Gerçeklik, Objektiflik, Tarafsızlık, Dürüstlük, Kesinlik, Tutarlılık,
Kaynağa Dayalılık, Hızlılık.
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Giriş
Haberin temel unsurları olan 5N1K kuralıyla haber oluşturulurken evrensel gazetecilik
kurallarına uyulmasını sağlayan temel gazetecilik standartları da dikkate alınmalıdır. Bu
standartlara, haberin nitelikleri adı verilmektedir. Gazeteciliğin toplum için yapılması ve
demokratik toplumun haber alma hakkını gazeteciler aracılığıyla kullanması anlayışı gereği
haberin niteliklerinin de tam olarak karşılanması beklenmektedir. Gazetecilik ideallerinin
somutlaştığı haberin nitelikleri, dördüncü kuvvet olarak haber medyasının yasama, yürütme ve
yargı erklerini denetim görevini üstlendiği demokratik toplumun sağlıklı işleyişinde yaşamsal
öneme sahiptir. Haberin nitelikleri, doğruluk, gerçeklik, tarafsızlık çabasını da içeren
objektiflik (nesnellik), hızlılık, anlamlılık, anlaşılırlık, kesinlik, tutarlılık, eleştirellik/muhaliflik
olarak sıralanmaktadır. Bunları karşılaması durumunda gazetecinin yazdığı metne haber
denilmesi mümkündür. Bu nitelikler, aynı zamanda gazetecilik etik kurallarını habere
uygulayan standartlardır.
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4.1.Doğruluk
Gazeteci, kaynakların verdiği bilgileri çapraz sorgulamayla başka kaynaklardan
doğrulatmadan (teyit etmeden / check etmeden) yayınlayamaz. Bu, evrensel bir gazetecilik
kuralıdır. Aksi takdirde yayınlanan bilginin yanlış çıkması olasıdır. Gazetecinin haberinin
yanlış çıkması ya da etkilenen taraflarca yalanlanması durumuyla karşılaşılır. Bu durumda
öncelikle gazetecilik etiği gereği düzeltme yayınlanır, yayınlanmazsa etkilenen kişi mahkeme
kanalıyla yasa zoruyla tekzip yayınlatır. Bu durumda gazetecinin ve gazetesinin okurlar, rakip
gazeteler ve basın örgütleri gözünde prestiji zedelenir. Aslında bu durumda gazete prestij
kaybetmekle kalmaz; tiraj, dolayısıyla da reklam ve ilana dayalı ticari gelir kaybeder.
Gazetecilik bir doğrulama disiplinidir. Doğrulama disiplini, gazeteciliği eğlenceden,
propagandadan, kurgudan ve sanattan ayıran bir nitelik taşır. Eğlence de eğlenceli bilgi de
(infotaiment) en oyalayıcı konular üzerine odaklanmaktadır. Propaganda ise bazı gerçekleri
seçer, yaratır ve bunları propagandacının kendi amacına hizmet edecek şekilde kurgulayıp
kullanır. Kurgu ise gerçek olarak adlandırdığı olayın daha kişisel bir yorumunu elde etmek için
senaryolar oluşturur. (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 76)
Sadece doğruluk temelinde yapılan bir gazeteciliğin yeterli olamayacağı dile
getirilmektedir. “Bugünkü gazetecilik, büyük bölümü yorumlayıcı bir hâl alan doğası ve
gazetecilerin forumlarda, anketlerde ve görüşmelerde verdikleri cevaplar göz önüne alınarak şu
sonuca gelinmiştir: Sadece doğruluk üzerine inşa edilen bir gazetecilik, bizi yeterince ileriye
götüremiyor.” (Kovach ve Rosenstiel; 2007; 46)
Gazeteciler, deprem, yangın gibi büyük olayların ilk dakikalarında edindikleri ölü ve
yaralı sayısına ilişkin bilgileri haberine yazarken ihtiyatlı olmak zorundadır. Çünkü ilk
belirlemelere göre edinilmiş sayılar söz konusudur. Bunun için ölü ve yaralı sayısını edindikleri
bilgiye göre ilk geçtikleri haberde (haber ajansı, radyo, TV haberi için) daha az sayıda
yazmalıdırlar. Çünkü bu sayılar, ilerleyen saatlerde saptanan ve bizzat yetkililerce açıklanan ya
da teyit edilen/doğrulanan sayıdan daha az sayıda olabilir. Sayıyı ilk dakikalarda edinilen
bilgiden daha az miktarda yazan gazeteci, sayıyı ilk anlarda yüksek yazana göre daha az hata
yapma olasılığına sahiptir. Zira gazeteci için ilk haberde daha az verdiği sayıyı sonraki haberde
arttırılabilme olanağı vardır. Sayıyı elde ettiği bilgide olduğu kadar haberine yazan gazeteci,
ilerleyen saatlerde daha az sayıda ölü ve yaralı miktarı açıklandığında ilk haberini yanlış
verilere dayalı yazmış durumuna düşer. Bu da gazeteciye olan okuyucu güvenini azaltabilir.
Çünkü gazeteci ve gazetenin en önemli özelliği güvenilir olmasıdır.
Bunun yanı sıra gazeteci, haber kaynağının internet sitesi ya da bir materyalde bulduğu
haber konusuyla ilgili açıklamalarını, mutlaka o kaynağın kendisine de teyit ettirmelidir. Zira
bu bilgiler eskimiş olabilir ya da haber kaynağı, kendisinden izin alınmadan ya da
doğrulatılmadan yazılı açıklamalarının kaynak olarak kullanılmasına onay vermeyebilir. Bu
durumda kaynakla gazeteci arasında çatışma yaşanabilir ve gazeteci kaynakla ilişkisi
bağlamında kariyeri açısından zor durumda kalabilir.
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4.2. Gerçeklik
İnsanların neyin gerçek ve doğru olduğu konusunda sahip oldukları fikirlerin pek çok
deneyime dayandığı söylenebilir. Bu deneyimlerden biri, kültürel deneyimdir. İnsanlar,
yaşamları süresince içine doğdukları kültürün gerçek olarak gördüğü şeyleri öğrenerek bunları
kullanmaktadır. Burton’un vurguladığı bu görüş, gerçeklik konusunda çarpıcı bir anlatıma
sahiptir: “Örneğin öğrendiğimiz görsel betimleme diline göre resimdeki daha küçük bir nesneyi
örten büyük bir nesnenin diğerine göre bize daha yakın olduğuna inanırız. Ancak bu sadece
görsel iletişim kodunun bir geleneğidir. Bu da bir başka kural kümesidir. Kuralları bu yönde
olmayan başka bir kültür, ‘ne aptalca bir resim (tablo, fotoğraf ya da film), bunu yapan bir
nesneyi diğerinin önüne koymuş ya da büyük nesne küçük olandan daha önemli herhâlde’
diyebilir. Tabii ki gerçekçiliğin çeşitli tarzlarının kural kümeleri kültürümüzdeki yetiştirme
biçimiyle öğrenilir.” (Burton, 1995; 123)
Haberin gidişatını ortaya çıkaran belirtilerin belirli bir yerdeki bir olayın getirdiği
basmakalıp şekiller olduğu belirtilmektedir. Bunun için en açık yerler, insanların işlerinin resmî
otoritelerle temas hâlinde olduğu noktalardır. Bir olayın belirlenebileceği,
somutlaştırılabileceği, ölçülebileceği ve adlandırılabileceği noktalar varsa bu durumların
içinden haber çıkarılabilir. (Lippmann, 2009; 14)
Gerçeklik, olaylara ilişkin tüm dışsal verileri kapsayan bir gazetecilik yaklaşımıyla
betimlenebilir. Örneğin; bir sonbahar günü dışarıda hava çok bulutlu, kapalı ancak sıcak bir
esinti varken geçerli olan bu koşullar gerçekliği tanımlayan koşullardır. Gazeteci bulunduğu
binanın içinden, bir pencereden dışarıya bakarak havanın serin ve rüzgârlı olduğunu haberinde
yazarsa gerçekliği yanlış betimlemiş olur. Bulunduğu binadaki otomatik ısıtma-soğutma
sisteminin sağladığı ideal sıcaklık ve nem ortamı, dışarıya çıktığında hissedeceği sıcaklık ve
nem koşullarını yansıtmaz. Bunun için gazeteci, bizzat dışarı çıkmanın yanı sıra, meteorolojik
bilimsel verilere de başvurarak haberini yazarak ancak gerçekliği karşılayan objektif bir
yaklaşım sağlayabilir.
Gerçekle doğru arasındaki farkı, gazetecilik tarihinde yaşanmış olaylardan izleyebiliriz.
Savaşta ilk ölen gerçeklerdir. Pentagon Belgeleri örneği, bize bunu fazlasıyla açıklayabilir.
Gerçekler, çoğu kez bize medyanın gösterdiğinden fazlasıdır. Eksiksiz olarak gerçekliğin
bütününe ulaşmak çoğu zaman bir haberle mümkün olmaz. Haberler dizisi gerçeğe ulaştırabilir.
ABD Başkanı Kennedy’nin bir suikast sonucu 1963’te öldürülmesinin hemen ardından
bir sonraki başkan Johnson, Savunma Bakanı McNamara’yı ülkesinin binlerce kilometre
uzağına, Vietnam’a göndererek askerî durumu öğrenmesi için görevlendirdi. McNamara,
Vietnam’a giderek cepheleri dolaştı ve generallerden bilgi alarak bunu başkana rapor etti.
Dönüşünde Vietnam’daki havaalanında basın mensuplarına ABD’nin Kuzey Vietnam birlikleri
karşısında üstünlüğünü gitgide arttırdığını, Viet Kong birliklerinin daha fazla zayiat verdiğini
açıkladı. McNamara, Washington’a dönüşünde düzenlediği basın toplantısında da aynı bilgileri
verdi.
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Dünya, sekiz yıl sonra 1971’de Washington Post ve New York Times’ın konuyla ilgili
gizli Pentagon belgelerini yayınlamasına kadar bundan başka bir şey öğrenemedi. Pentagon
belgeleri, Savunma Bakanı McNamara’nın Başkan Johnson’a açıkladığı gerçekleri ortaya
koyuyordu. Bu belgelere göre gerçek, McNamara’nın basın toplantılarıyla basına açıkladığının
tam tersiydi. Yani ABD birlikleri gerçekte açıklanandan çok fazla zayiat vermiş; Viet Kong
birlikleri, kaybettikleri asker sayısından daha fazlasını cepheye sürmüştü. Bu olayda basın,
bakanın söylediklerini doğru bir şekilde aktarmış, ancak gerçeklere sekiz yıl süresince
ulaşamamıştı. (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 39) “Bir olayın meydana geldiği ilk saatler, gerçeği
yakalamanın daha zor olduğu anlar olsa da gerçeğe ulaşmak için en önemli zaman dilimidir.
Bilginin sunulduğu içerikle birlikte, halkın olaya karşı tutumu -bazen değişmez bir biçimde- bu
ilk saatlerde oluşur. Bu bana yönelik bir tehdit mi? Benim için faydalı mı? Endişelenmem
gereken bir şey var mı? Bu sorulara verdiğim cevaplar, yeni bir olayı ne kadar dikkatle takip
edeceğimi, gerçekleri ne ölçüde doğrulama arayışına gireceğimi belirler.” (Kovach ve
Rosenstiel, 2007; 49)

4.2.1. Olay-Gerçek-Haber İlişkisi
Olay, genellikle çeşitli olguların belirli bir yer ve zaman içinde oluşması olarak
tanımlanmaktadır. Gazetecilikte önemli olan; haberde olayları oluşturan olguların, kapsamı ve
anlamının belirli bir yapı ve çevresiyle olan ilişkisinin kurularak aktarılmasıdır. Schramm,
haberin olayla özdeş olamayacağını; aynı zamanda haberin uçucu, gerçeğin ise kalıcı olduğunu
vurgulamaktadır. Schramm, haberin bir olay olmadığını; olayın gerçekleştikten sonra
algılanabilmesini ve olayın esas çerçevesi içinde tekrar kurulabilmesini hedeflediğini
belirtmektedir.
Lippmann ise haber ile gerçeğin aynı şey olmadığını vurgulamıştır. Ona göre haberin
işlevi bir olayı iletmek iken gerçeğin işlevinin saklı kalmış olguları gün ışığına çıkarmak,
birbirleri arasındaki bağlantıyı kurarak, insanoğlunun iletişimine olanak tanımak için gerçeğin
resmini yapabilmektir. (Tokgöz, 2000; 163-165, Kars, 2010; 97)

4.3. Objektiflik (Nesnellik)
Liberal yaklaşımda objektiflik; haberde olaya ve olguya sadık kalmaktır. Bu tutum, aynı
zamanda olay, olgu ve bunların aktörlerine karşı yansız (tarafsız) kalabilmekle gerçekleşebilir.
Gazetecilikte nesnel (objektif) olabilmek şunlara bağlıdır.

4.3.1. Ön Yargılardan Arınma
Gazeteci kişisel ön yargılarından, değer yargılarından ve genellemelerden arınmalıdır.
Gazeteci, kendi politik, kültürel, dinsel, ahlaki değer yargılarını haberine sızdırmamalıdır. “Bu
zaten böyledir, bu doğru söylemez, bu şöyle olabilir, başka türlü olamaz” gibi peşin hükümlerle
haber yazmamalıdır.
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Objektiflik kavramı, özellikle 1920’lerde gazetecilerin çoğunlukla bilinçsiz olarak ön
yargılar taşıdıkları yönündeki ortak bir düşünceden yola çıkılarak gerçekliği koruyucu bir
mekanizma olarak geliştirilmişti. Gazeteciler, ön yargılarını bir kenara bırakarak olayların
kanıtlarına dayalı şeffaf bir yaklaşım sergilemeliydi. Objektiflik, gazetecilerin kişisel ve
kültürel ön yargılarının, haberlerin doğruluğunu zayıflatmasını engelliyordu. (Kovach ve
Rosenstiel, 2007; 77-78)
Haberin onu toplayıp yazan muhabir ve sonraki aşamada da editör tarafından gerçeğe
tümüyle sadık kalınarak, olay ve olayın tarafları hakkında ön yargılardan arınılarak yazılması
gerekmektedir.

4.3.2. Değer Yargılarından Arınma
Değer yargıları da bir insan olarak gazetecinin yetiştiği kültürel ve ekonomik koşulların
da belirleyici etkisiyle her zaman var olmaktadır. Ancak gazetecinin ön yargılarından haberi
toplama, yazma ve yayınlama süreci boyunca arınması gerektiği gibi kişisel ahlaki, dinsel,
ideolojik, politik, felsefi değer yargılarından da sıyrılabilme erdemini göstermesi gerekir.
Gazetecilerin demokrasinin bir vatandaşı olarak ideolojik-politik bir duruşu, felsefi ya
da dinsel inancı olması ya da olmaması doğaldır. Bunlar, ön yargılara neden olur. Geleneksel
liberal gazetecilik öğretisinde haber yazarken bunların etkisinde kalıp kalmadıklarını meslek
mensuplarının sürekli otokontrolle denetlemeleri beklenmektedir. Eleştirel gazetecilik ve
iletişim öğretisinde ise bu politik, ideolojik, felsefi ve dinsel inanç ve fikirlerin haberlere sızdığı,
bunun önlenemediği vurgulanmaktadır.

4.3.3. Duygulardan Arınma
Gazeteci, haber yazarken duygularından arınmalıdır. Kendisinin de zaafları olan bir
insan olduğu gerçeğinin bilincinde olan gazeteci, bu zaaflarından kaynaklanan korkularını,
kişisel çıkarlarını, kendisine yapılan yönlendirmeleri bilincinde bastırıp sadece gerçeği olduğu
gibi yazmalıdır. Gazeteci kendi duygularını değil, sadece haber aktörlerinin duygularını
haberine yansıtmalıdır.

4.3.4. Yorumsuzluk
Gazeteci, haberinde yorum yapamaz. Gazeteci kendi düşüncelerine değil, haber
aktörlerinin ve kaynaklarının görüşlerine haberinde yer vermelidir. Yorum hakkı, haber
kaynaklarınındır. Köşe yazarları, haber yazmaz, yorum yaparlar. Gazeteciler ise yorumlarını
habere yansıtamazlar.

4.3.5. Tarafsızlık (Yansızlık) Çabası
Haberde tarafsız kalınmalıdır. Bu, benden olan ve olmayan ayrımı yapmamayı
gerektirir. Haber aktörlerinin tümünün görüşlerini, aynı oranda ve tarafsızlık bildiren -öne
sürdü, ileri sürdü, savundu, belirtti, bildirdi, söyledi gibi- fiillerle yazmalıdır. Haber aktörlerinin
değer yargılarını içeren cümlelerde “vurguladı”, “altını çizdi”, “kaydetti” gibi fiiller
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kullanılmamalıdır. Ancak neyin haber olacağına karar verirken daha en başta belli bir taraflılık
davranışı sergilendiği de unutulmamalıdır. Ayrıca başlığa ve flaşa çıkarılacak mesajı seçerken
de bir ölçüde taraflı olma riski bulunmaktadır.

4.3.6.Dürüstlük
Gazeteci dürüst tutum almalı, gerçeğin hiçbir unsurunu gizlememelidir. Gazetecilikte
dürüstlük, Amerikan basınındaki farklı bir gazetecilik yaklaşımı gereği habere kendi yorumunu
yazarak ve bunun muhabirin kendi yorumu olduğunu açıkça belirterek de sağlanmaya
çalışılmaktadır. Gazetecinin dürüstlüğü, yanlış olduğu yayınlandıktan sonra ortaya çıkan bir
haberin düzeltmesini ve tekzibini yayınlamayı da içermektedir.
Bunun yanı sıra, haber kaynaklarının isimlerinin saklı kalması isteğine saygı göstermek
gibi kaynaklarına karşı yükümlü olan gazeteci sorumluğunu da bu kapsamda değerlendirmek
gerekmektedir. Gazetecinin en fazla dürüst olması gereken kesim ise okuyucusu olan
toplumdur. Gazeteci, toplum adına, halk adına mesleğini yürütür ve haberinin arkasında başı
dik bir tutumla durup okuyucusu olan toplum ve yasalar dışında kimseye hesap vermeme
hakkına sahiptir. Ne çalıştığı gazetenin patronuna ne gazetenin gelirlerini oluşturan reklam
verenlere ne sermaye gücüne ne de hükûmetlere hesap verir. Gazetecilik, hiçbir maddi ve kişisel
çıkar için yapılmaz. Gazeteciler, kimin çıkarını zedelerse zedelesin toplum (kamu) yararına
olan gerçekleri haber yaparlar. Gazeteciler, haber kaynakları dâhil hiçbir kişi ya da kurumdan
gelen hediyeleri kabul etmezler. Kabul ederlerse haberleri üzerinde kuşkular oluşur. Bu da
onların mesleki dürüstlüklerini tartışmalı hâle getirir.

4.3.7. Dengelilik
Politikacılar, saygın gazetecilere röportaj vererek politik kimliklerini aklama,
meşrulaştırma zemini yaratmak isterler. Bu politikacıların istediği mesajları aktaran, ona karşıt
görüşleri görmezden gelen gazeteciler, gerçeklerden başka kutbu olmayanlardan çok, saygın
görünmeyi ustalıkla becerebilen bağlanmış gazetecilerdir. Bu ikinciler, mesleki etik açısından
zaaf içindeki ahlak yoksunlarıdır.
Bir görüşe göre gazetecilikteki doğrulama disiplini, fazla kişisel ve gelişigüzel ifade
edilmektedir. Bu da gazetecilikteki objektiflik kavramının en büyük karmaşalarından birini
oluşturmaktadır. Objektiflik kavramının anlamı, ciddi yanlış anlamalara uğramakta ve gitgide
ortadan kaybolmaktadır. (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 77)

4.4. Hızlılık
Haberin hızla toplanması ve yazılarak yayınlanması temel bir gazetecilik uygulamasıdır.
Gazetecilik, hız ve doğruluk mesleğidir. Ancak doğruluk, hızdan daha önceliklidir. Günümüzün
hızlı iletişim ortamları, haberin hiç bekletilmeden çok hızlı bir şekilde yayınlanmasını
gerektirmektedir. Bu durum, gazete, radyo ve televizyonla internetin rekabetini arttırmış; hız
bir rekabet parametresi hâline gelmiştir. Hızlılık, rutin ve özel haberlerin her ikisi için de
zorunludur. Gazetecinin rakiplerinden önce sadece kendisinin bulduğu özel haberi bir gün bile
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bekletmesi, o haberin rakip gazetelerce yayınlanması riskini taşır. Bu durumda haber,
gazetecinin “elinde patlamış” olur. Özel haberin rakiplerden önce yayınlanması, gazeteci ve
gazetenin haber atlatması olarak nitelendirilir ve gazeteciler arasında büyük bir prestij
kazanılmasını sağlar.

4.5. Anlamlılık
“İletişim anlam iletimidir. Anlam iletimi denilince sadece söylenen sözün doğru
anlaşılması yetmez. Çünkü iletişim paylaşma, ortak referanslar denilen ideolojik çerçeve içinde
yaratılmış belli imajlar üzerinde dil ve görüntülerle bir amacı gerçekleştirmek için yapılan
girişimdir.” (Erdoğan, 1995; 16) Anlamlılık da bu çerçevede gerçekleşmektedir. Anlamlılık için
haber metninin açık, yalın ve anlaşılır olması gerekmektedir. (Aslan, 2009; 82)
Haberin olayın hikâyesini anlamlı bir bütün olarak yansıtması gerekir. Haberde bir olay
ya da olaylar dizisinin aktarımı veya bir görüş ya da birden fazla görüşün aktarılması söz
konusudur. Haberin temel unsurlarını oluşturan 5N1K sorularının yanıtlarının tam olması, bu
sorularla kurulan metnin ters piramit ya da kare formunda oluşturulması, basit cümlelerle
anlatılması, söylem haberinde her cümlede mutlaka öznenin belirtilmesi anlamlı bir haber için
gereklidir.

4.6. Kesinlik
Olayların ve olguların haber hâline dönüştürülebilmesi, onların kayıt altına alınmasına,
ölçülebilmesine, somut delilere, belgelere ve söylediğini inkâr etmeyecek haber kaynaklarına
bağlıdır. Bir olay haber hâline gelmeden önce genellikle kendisini az ya da çok açık bir hareket
belirtisi içinde fark edilebilir kılar. Üzerinde bir haber hikâyesi kurulabilmesi için apaçık kesin
belirteçler, veriler olmalıdır. (Lippmann, 2009; 13)

1.7. Tutarlılık
Haber metnini oluşturan verilerin birbiriyle çelişmemesi anlamına gelen tutarlılık
niteliği, haberin başlığıyla üst başlığı, spotu, flaşı ve gövdesinde yer alan bilgilerle
çelişmemesini ifade eder. (Aslan, 2009; 84)
Haber metnini oluşturan cümleler ve sözcüklerin birbiriyle tutarlı olması anlamına da
gelir. Haberin başlangıçta yaptığımız yeni bir tanımında yer alan basamaklı yapısıyla ilişkilidir.
Haberin basamaklı yapısı, haberin kurgusal ögelerinin yanı sıra, metnin akışındaki cümlelerden
oluşan mesajların tutarlılığı da demektir. “Habere konu olan olay ya da durumun kendisi
tutarlılık içermiyorsa, doğaldır ki bu durum metne de yansıtılmalıdır.” (Aslan, 2009; 84).
Habere konu olan söylem (kaynaklar ve aktörlerin ifadeleri) tutarsızlık içeriyorsa ve bu durum,
haberin bütünsel anlamı açısından bir haber değeri taşıyorsa çelişik ifadeler metne de
yansıtılabilir. Ancak metnin bütünsel anlamı yine de tutarlılık oluşturacak şekilde yazılmalıdır.
Örneğin; bir hükûmet üyesinin (başbakan ya da bakan gibi) dış politikayla ilgili bir sözünün
konuşmasının devamında tam tersi bir anlama gelecek şekilde devam etmesi, kaynağın
tutarsızlığını gösteren tutarlı bir anlam yapısıyla yazılmalıdır.
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1.8. İnanılırlık
Haberin inandırıcı olması gerekmektedir. Haberde inanılırlığı sağlayan kaynaktır.
Kaynağın statüsü, unvanı, titri, alanında uzman olması, güvenilir kişiliği, haberin inanılırlığı
için gereklidir. Kaynağın haber konusuyla ilgili yetkin bilgiye sahip olup olmadığı ya da yetkin
bilgiye ulaşabilecek mekanizmalar içinde yer alıp almadığı ve bu bilgileri aktarma gücüne sahip
olup olmadığı da inanılırlığı etkilemektedir. Kaynağın uzmanlığına verilen değer, onun verdiği
mesajların gerçeklik algısını yükseltir. (Aslan, 2009; 85)

1.9. Eleştirellik
Gazeteciliğin misyonu gereği yöneten iktidarların sözcüsü değil, yönetilen halkın
sözcüsü olması gerekmektedir. Bu anlayışın bir gereği olarak haberlerin de olabildiğince
eleştirel kaynak söylemi ve yanlışları ortaya çıkaran eleştirel gazeteci tanıklığını kapsaması
gerekmektedir. Bu, gazeteciliğin sistem gözcüsü (watch dog) görevinin ve demokrasinin
dördüncü kuvveti olmasının bir gereğidir. Medyanın kâr güdüsüyle birleşerek, dağınık rakip
mülkiyetlerin az elde toplanması, yani tekelleşme eğilimi, bu eleştirelliği zayıflatarak egemen
politik ve ekonomik iktidar bileşenlerinin sözcüsü olan bağımlı gazeteciliği doğurmaktadır. Bu
durumda gazetecilik idealleri zedelenmiş olmaktadır. Bu durum, demokratik toplumun eleştirel
gazeteciliğe olan gereksinimini her zamankinden daha fazla arttırır.
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Uygulamalar
Yayınlanmış haberlerin haber nitelikleriyle karşılaştırmalı analizi.
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Uygulama Soruları
1.HABERDE OBJEKTİFLİK İÇİN NELERİN SAĞLANMASI GEREKİR?
2.HABER KONUSUNA ELEŞTİREL BAKAN KAYNAKLARIN GÖRÜŞÜNE YER
VERİLMESİ GEREKLİ MİDİR?
3.HABER METNİN TÜM BÖLÜMLERİ BİRBİRİNİ DESTEKLER VERİLERLE
ÖRÜLMÜŞ MÜDÜR?
4.HABERİN BÜTÜNÜNDE DOĞRU OLMAYABİLECEĞİ ALGISI YARATAN VE
ÇELİŞEN İFADELER-VERİLER GÖZE ÇARPMAKTA MIDIR?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde evrensel kuralları ve etik ilkeleriyle bir haberin nasıl yapılacağını; bunun
için haberin hangi niteliklere uygun olmasına dikkat edeceğimizi öğrendik.

Bölüm Soruları
1. Haberin temel yapısını oluşturan 5N1K kuralıyla haber oluşturulurken evrensel
gazetecilik kurallarına uyulmasını sağlayan temel gazetecilik standartları da dikkate
alınmalıdır. Bu standartlara, ………….. adı verilmektedir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Haberin unsurları
b) Haber değerlendirme ölçütleri
c) Haber metninin ögeleri
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d) Haberin nitelikleri
e) Hiçbiri
2.Haberin niteliklerinin haber metninde tam olarak karşılanması neden gereklidir?
a) Gazeteciliğin toplum için yapılması ve demokratik toplumun haber alma hakkını
gazeteciler aracılığıyla kullanması için
b) Okuyucuların çıkarlarının karşılanması için
c) Gazetecilerin çıkarlarının karşılanması için
d) Toplumun kolay yönetilebilmesi için
e) Siyasal gücün pekiştirilmesi için

3. Aşağıdakilerden hangisi, haberin niteliklerinden biri değildir?
a) Doğruluk
b) Gerçeklik
c) Tarafsızlık çabasını da içeren objektiflik (nesnellik)
d) Hızlılık
e) Önemlilik
4. Gazetecilikte haberlerin doğruluğu aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?
a) Kaynakların verdiği bilgileri çapraz sorgulamayla başka kaynaklardan doğrulatmayla
b) Gazetecinin duyduğu olayı hemen haber metnine dönüştürmesiyle
c) Editörün doğru olduğunu söylediği bilgileri muhabirin ve diğer editörlerin hemen
habere dönüştürmesiyle
d) Bilgiyi veren haber kaynağının isminin saygınlığı, ünü, başarılı kimliği
e) Haber kaynağının güçlü statüsüyle
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5. “Gazetecilik bir ………dir. Bu ……….., gazeteciliği eğlenceden, propagandadan,
kurgudan ve sanattan ayıran bir nitelik taşır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Meslek

b)

Sanat

c)

Bilim

d)

Doğrulama disiplini

e)

Güç

6. Pentagon Belgeleri olayı, gazetecilikte neyin çarpıcı bir örneğidir?
a)

Gerçekle doğru arasındaki fark

b)

Objektiflik

c)

Tarafsızlık

d)

Tutarlılık

e)

Hızlılık

7. Schramm’a göre haberle olay arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisiyle doğru
anlatılabilir?
a)

Haber bir olay değil, olayın çerçevesi içinde tekrar kurgulanmasıdır.

b)

Haber olaydan çıkarılan bir hikâyedir.

c)

Haber olayın belirli bir formda yazılmış özetidir.

d)

Haber olayın etkilerinin yazılmış halidir.

e)

Hiçbiri

8. Lippmann’a göre haber ile gerçek arasındaki ilişki nedir?
a) Haber, gerçeğin bir bölümünü anlatır.
b) Haber, gerçeğin yeniden yazılmış hikâyesidir.
c) Haber olayı iletir, gerçek saklı kalmış olguları ortaya çıkarır.
d) Haber, gerçeğe dayandırılan bir rapordur.
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e) Hiçbiri
9. Aşağıdakilerden hangisi haberin objektifliği için gereken koşullardan biri değildir?
a) Ön yargılardan arınmışlık
b) Kaynağa dayandırma
c) Tarafsızlık
d) Yorum yapmama
e) Değer yargılarından arınmışlık
10. Gazetecinin dürüst
aşağıdakilerden hangisidir?

tutumunun

bir

göstergesi

sayılamayacak

seçenek

a) Tekzip yayınlamak
b) Düzeltme yayınlamak
c) Kimliğini kaynağa açıklamak
d) Kaynağını koruma
e) Haberinde gerçeğin bir bölümünü saklamak

Cevaplar
1) d
2) a
3) e
4) a
5) d
6) a
7) a
8) c
9) b
84

10) e
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5. HABER DEĞERİ VE EDİTORYAL HABER DEĞERLENDİRMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Haber Değeri
5.2. Editoryal Açıdan Haber Değerlendirme
5.3. Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Gazeteyi okumaya başladığınızda önce hangi haber neden ilginizi çeker?
2.Haber okuyucusu olarak ilginç olan mı, önemli olan mı sizi kendine çeker?
3. Bir haberin yeni olması, az önce gerçekleşmiş olması mıdır?
4. Eski bir olay nasıl yeni bir haber olarak karşımıza çıkar?
5.Haberde yalnız bir bakış açısı olması mı, eleştirel karşıt başka bir bakış açısını daha
içermesi mi habere merak duymanızı sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Haber değeri
Okuyucunun neyi bilmek Okuma-İnceleme-Tartışma
istediğini anlayabilmek.
Haber değerlendirme
Çok sayıda olay içinden Haber
Okuma-Haber
hangisinin
haber Analizi
yapılacağını ve çok sayıda
veri içinden hangisinin ön
plana
çıkarılacağını
anlayabilmek
Bunlar
arasındaki Tekrar-VargulamaHaber değeri, nitelikleri, farkların
ayırdına Tartışma-Haber Analizi
unsurları, bileşenleri
varabilmek
ve
karıştırmamak
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Haber değeri, Haber değerlendirme ölçütleri, Önemlilik, İlginçlik, İnsani ilgi,
Yenilik, Zamanlılık, Yakınlık, Çatışma, Olumsuzluk.
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Giriş

Gün içinde izlediğimiz, okuduğumuz haberleri kim, neden, nasıl bizim için seçmektedir? Bu
seçimler bizim ihtiyaç ve arzularımızı tatmin ediyor mu? Neyi bilmemiz gerektiğine biz karar
verebiliyor muyuz? Önemli, ilginç, ilgi çekici, hayatımızda bize yol gösterecek haberleri
alabiliyor muyuz?
İşe tüm bu sorlarla başladıktan sonra dünya üzerinde 24 saat boyunca binlerce olayın meydana
geldiğini, binlerce özel ve kamusal konuşmanın ve açıklamanın yapıldığını, binlerce etkinliğin
gerçekleştiğini fark edelim. Tüm bunların haberlerini gazetemizde görmek ister miyiz? Eğer
istersek ve görürsek, bunların hepsini okumak ister miyiz? Tüm olayları izleyecek kadar
gazeteci, okuduğumuz gazetede çalıştırılabilir mi? Tüm olayların haberlerini kapsayacak bir
gazete kaç sayfa olurdu? Böyle bir gazeteyi satın alır mıydık ve okuyabilir miydik?
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5.1. Haber Değeri
Haber değeri; haber editörünün bir haberin gazetede yayınlanıp yayınlanmayacağına,
yayınlanacaksa da hangi sayfanın neresinde görüleceğine karar vermesine yardımcı olan temel
ölçektir. Editoryal haber değerlendirmesi ise haber değerini belirleyen belirli kriterlerin (haber
değerlendirme kriterleri) haber merkezinde toplanan tüm haberlere uygulanıp elenmesi
işlevidir. Haber değerlendirme kriterleri (ölçütleri), haber değerini ölçmeye yarayan bir ölçeğin
bileşenlerini oluşturur.
Haber değeri, editörün eşik bekçiliği işlevini yerine getirmesini sağlayan bir filtre
(süzgeç) mekanizmasıdır. Bu bağlamda haberler arasında bir hiyerarşi (üst-ast ilişkisi, önceliksonralık ilişkisi) bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Sayfa sayısının sınırlı oluşu, haberlerin
değerine göre seçilmesini ve uzunluğunun bu değere göre sıralanmasını kaçınılmaz kılmaktadır.
Haber değerlerinin her birine birer puan verirsek, bir olay ya da söylemde bu
değerlerden ne kadar çok bulunuyorsa o haberin puanı yani haber değeri o kadar yüksektir.
Dolayısıyla da bu haber gazetede yayınlanmaya değer bir haber hâline gelir. Bu kriterlerin
(puan verilen her bir haber değerlendirme kriteri) tümünü ya da en çoğunu toplayan bir haber
gazetenin ya birinci sayfasında sürmanşette ya da manşette veya iç sayfalarda sayfanın üst
kısmında yayınlanmaya değerdir.
Gazetecilikte bir konunun haber olarak görülmesi ve yayınlanmaya değer bulunması, o
konunun haber değeri taşıyıp taşımamasına bağlıdır. Yani halkın öğrenmesi gerektiğine
inanılan konular, haber değerine bakılarak kitle iletişim araçlarında (medya) yayınlanır. Buna
karar verenler ise haber editörleridir.
Haber değerinin gazetecilerin olayları, belirlenmiş kriterlere ve farklı değerlere göre
seçmeleri anlamına geldiği belirtilmektedir. Buna göre haber seçimi, sabit bir şemaya bakılarak
yapılmaktadır. (Alver, 2007; 72) Bir olayın haber yapılabilmesi için olması gereken temel
ögelere haber değeri adı verilmektedir. (Karaduman ve Karaduman, 2004; 246)
Haber değeri denilen olgu, haber öykülerinin seçiminde, yapılandırılmasında ve
sunulmasında yararlanılan profesyonel gazetecilik kodlarındandır. Haber değeri olgusu,
endüstriyel yapıdaki haber şirketlerinin üretim gereksinimleri sonucu ortaya çıkmıştır ve
gazetecilerin bireysel tercihlerinin dışında bir işlev görmektedir. (Mutlu, 1994; 85)
Gazeteciliğin işleyiş yönteminin dayandığı temel unsurların ne olduğunu gösteren,
haber değerini belirlemede kullanılan ölçütler, toplumsal yapılara ve kitle iletişim araçlarının
yayın politikalarına göre değişmektedir. Neyin haber olup olmayacağına kabul edilmiş haber
değeri ölçütleri çerçevesinde karar verilmektedir. Bir anlamda haber değeri, ortaya çıkmış
gazetecilik pratiklerinin kendini meşrulaştırması olarak da nitelendirilmektedir. (Karaduman ve
Karaduman, 2004; 246)
Bourdieu’ya göre haber olarak yayınlanacak enformasyonu süzme işlemi, bir tür
sansürdür.
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“Belli bir düşünce kategorileri sistemi içinde, konuşulan dille olan belli bir münasebet
içinde, örneğin “televizyonda iyi gider” gibisinden bir nosyonun bütün kavramları içinde kayıtlı
bulunan bu ön varsayımların, gazetecilerin toplumsal gerçeklik içinde ve aynı zamanda da
simgesel üretimlerin bütünü içinde uyguladıkları elemenin ilkesinde yer alırlar. Hiçbir söylem
(bilimsel çözümleme, siyasal tavır vb.) ya da eylem (gösteri, grev vb.) yoktur ki kamusal
tartışma düzlemine erişebilmek için gazeteciliğin uyguladığı o eleme sınavından geçmek
zorunda kalmasın yani gazetecilerin yalnızca kendilerini ilgilendireni, “ilgilerini çekmeyi”,
yani onların kategorilerine, onların süzgeçleri içine girmeyi başaranı tutup, yurttaşların tümüne
ulaşmayı hak edecek simgesel ifadeleri önemsizliğin ya da umursamazlığın içine atmak
suretiyle farkında bile olmadan uyguladıkları o muhteşem sansüre takılmasın.” (Bourdieu,
1997; 53)
Stephens’ın haber değeri taşımanın temel standartlarının tarih boyunca çok az değişiklik
gösterdiğine ilişkin saptamasına yer veren Kovach ve Rosenstiel, insanın bilme içgüdüsünün
önemini vurgulamaktadır. “Çeşitli araştırmacılar, bunun nedenini incelemişlerdir. İnsanlar
haberleri ‘bilme içgüdüsü’ dediğimiz temel bir içgüdü nedeniyle talep ederler. Yakınlardaki
tepenin ardında neler olduğunu bilme ve doğrudan tecrübe edemedikleri olayların bilincinde
olma ihtiyacı hissederler. Bilinmeyeni bilmek; onlara güven verir, yaşamlarını planlamalarını
ve düzenlemelerini sağlar. Bu bilgiyi alıp vermek, topluluk yaratmanın ve beşerî bağlar
kurmanın temeli hâline gelir.” (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 23)
Haber değeri kuramının temelini oluşturan ilk çalışmanın 1922 yılında, ABD’de Walter
Lippmann (1964) tarafından gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır. Bilgi kuramı perspektifinden
hareket eden Lippmann, basının kendine özgü bir realite tasarladığını belirleyerek haber
olabilmenin kriterlerini ortaya koymuştur.
Lippmann, haber değerini çeşitli olayların varlığına ve birleşimine göre basın tarafından
yayınlanmaya değer görülmesi olarak açıklamıştır. Haber değeri (haberin yayınlanmaya değer
görülmesi), olayın haberleştirilmeye değip değmediğini ve gazetenin hangi sayfasında
yayınlanacağını belirlemektedir.
Haber değeri, gazetecilerin olayları, belirlenmiş kriterlere ve farklı değerlere göre
seçmelerini ve haber seçiminin temelinde sabit bir şema olmasını ifade etmektedir. Lippmann,
tasarısını haber değerlerini belirleyen somut örneklerle geliştirmiştir. Buna göre, bir olayın
haber değerine sahip olabilmesi için alışılmışın dışında (sürpriz, sansasyonel) olması,
tasarlanması, süreyle sınırlandırılması, yapısının basit olması ve bir mantığa sahip bulunması,
olaya etkili veya ünlü kişilerin katılması ve olay yerinin okura yakın olması gerekmektedir.
Lippmann’a göre bir olay, yukarıda belirtilen faktörlerden ne kadar fazlasına sahipse haber
değeri o kadar yüksektir ve basında yer alma olasılığı o kadar fazladır.” (Alver, 2007; 71–72)
Lippmann’ın haber değerleri konusunda, yaptığı ilk araştırmanın ardından ABD’de Carl
Waren’ın (1934) yaptığı sınıflamaya göre ise haber faktörü olarak nitelendirdiği haber
elementleri, olayların yayınlanma ve dikkate alınma olasılığını belirlemektedir. Dolayısıyla
olayların haber yapılmaya değer olup olmadığına karar verilmesini sağlamaktadır. (Alver,
2007; 72)
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Warren’ın sekiz haber faktörü, başka bir kavramsallaştırmayla haber değerleri şunlardır:
“Olayın dolaysızlığı, mekânsal yakınlık, olaya karışanların seçkin olması, alışılmışın dışında
olması, (olayın-söylemin) çatışmalı olması, gerilim içermesi, duygu yoğun olması (heyecan) ve
tutarlık (mantık, sonuç) içermesidir.” (Alver, 2007; 72) Başka bir haber değeri sınıflandırması,
Aslan tarafından yapılmıştır. Buna göre haber değerlendirme ölçütleri zamanlılık (yenilik,
anilik, geçerlilik, güncellik), önemlilik, insani ilgi (mekânsal ilgi/yakınlık, ekonomik ilgi,
politik ilgi, kültürel ilgi, toplumsal ilgi, negatif ilgi/olumsuzluk), ilginçlik ve görsel-işitsel etki
(çarpıcılık) olarak saptamıştır. (Aslan, 2003; 212–419)
Roscho’nun haber değerine ilişkin saptamasına göre “ilginçlik” ile kavramsallaştırılan,
bir olayın şaşırtıcı, sıra dışı ya da beklenmedik olmasıyla ilişkili olarak haber değeri de
değişebilir. (Karaduman ve Karaduman, 2004; 246)
Klasik “köpeği ısıran adam” örneği haber değerine ilişkin olarak Batı dünyasında yaygın
haber anlayışı olarak kabul edilmiştir. Bu yaklaşım, gazetecilerce “bir köpek bir adamı ısırırsa
bu haber değildir; bir adam köpeği ısırırsa bu haberdir” şeklinde açıklamaktadır. Ancak haber
değerinin tek başına konunun/olayın ilginçliğinde aranması yeterli değildir. Aynı zamanda
olayın zamanlılığı, yakınlığı, önemliliği, sonucu ve insanın ilgisini çekme derecesi de haber
değeri olup olmadığını belirlemektedir. (Tokgöz, 2000; 175–176)
İlginçlik, haberleri okuyucuya sunmasında gazeteci için haberi okuma isteği
duymasında da okuyucu için çekici bir unsurdur. Ancak haber değerini ilginçliğe indirgeyen
bakış açısının demokratik kamuoyunun oluşturulmasını amaçlayan gazeteciliğin temel
ideallerine aykırı sonuçlar doğurarak haberde magazinselleşmeye, toplumda apolitizasyona ve
duyarsızlaşmaya yol açtığı gazetecilik pratiklerinde görülmektedir.
İlginçlikle ilgili indirgemecilik, gazetecilikle ilgili ilk araştırmaların öncülerinden
Lippmann’ın dönemindeki gazetecilik pratiklerine dayanmaktadır. Günümüzde ise ilginçliği
merkeze alan habercilik anlayışı, karmaşık tüketim toplumunun işleyişine eklemlenmiş ticari
gazetecilik yaklaşımıyla süreç içinde yeniden üretilmektedir.
Rosten ise haber değerinin kitle iletişim aracının o andaki haber durumu ve ilgili iletme
aracının yayınlanması pratiği olmak üzere iki faktörle ilişki içinde olduğunu savunmuştur.
Wood, olayların haber değeri taşımasıyla ilgili kriterleri; dolaysızlık, yakınlık,
alışılmışın dışında olmak, aktörlerinin seçkin olması, gerilim ve çatışma içermesi ile insanla
ilgili olması şeklinde ortaya koymuştur.
Chambell ve Wolsey, olayın dolaysızlığı, yakınlığı, içinde tartışma ve seçkinlik unsuru
olması, olayla ilgili kişi sayısı, olayın alışılmışın dışında olması, olayın şiddeti (yoğunluğu) ve
önemliliği şeklinde haber değeri sınıflandırması yapmıştır.
Schramm ise haber değerini oluşturan kriterleri; yakınlık, sansasyonellik, zarar ve
insanla ilgili konular içermesi olarak saptamıştır.
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Shoemaker, olayların alışılmışın dışında olması ve statükodan sapma eğilimi
göstermesinin haber değerini belirlediğini belirtmiştir. (Alver, 2007; 72–74)
Galtung ve Ruge da haber değeri ölçütlerini, olayın süre olarak uygunluğu, büyüklüğü,
açıklık ve anlaşılırlığı, anlamlılığı, uyumu yani beklenenin gerçekleşmesi, beklenmedik oluşu,
sürekliliği, diğer haberler arasında denge sağlaması anlamında kompozisyonu, seçkin uluslarla
bağlantısı, seçkin kişilerle bağlantısı, kişiselleştirilebilirliği anlamında kişilere yapılan
göndermelere uygunluğu, olumsuzluğu olarak saptamıştır. (Alver, 2007; 75–77 / Kars, 2010;
109–111 / Karaduman ve Karaduman, 2004; 246)
Haber değeri taşıması; bir olay, olgu, durum ya da kaynağın açıkladığı düşüncenin
gazetenin sayfalarında okuyucuya aktarılmasını sağlamaktadır. Bu, haber değeri taşıyan
konunun seçilmesi ve okuyucuya gösterilmesi, diğerlerinin gösterilmemesi ya da küçültülerek
gösterilmesi sonucunu doğurmaktadır. Haber değeri, aynı zamanda, söz konusu olaya ilişkin
haberin diğer olayları aktaran haberlerle karşılaştırılarak gazetenin hangi sayfasında, hangi
büyüklükte yayınlanacağını da belirlemektedir.
Gazeteciliğe ilişkin araştırmalarda liberal yaklaşım, haber değerini bir olay ya da
olgunun kamu yararı açısından öneminin belirlenmesi doğrultusunda açıklarken eleştirel
yaklaşım haber değerinin haber medyasının seçkinleri tarafından belirlendiğini savunmaktadır.
Eleştirel görüş, kamunun bilgisine sunulmasında yararlı ve doğru olana karar verirken egemen
güç ve iktidarın çıkarlarıyla medyanın önceliklerinin belirleyici olduğunu vurgulamaktadır.
(Karaduman ve Karaduman, 2004; 246)
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5.2. Editoryal Açıdan Haber Değerlendirme
Bir olayın haber değeri, gazetecilikte haber değerlendirmesi yapılarak belirlenmektedir.
“Haber değerlendirmesi, o içeriğin haber olup olmadığının belirlenmesidir. Bu, haber
değerlendirme ölçütleri çerçevesinde ortaya çıkar.” (Aslan, 2003; 211)
Yukarıda belirtilen sınıflandırmaların yanı sıra haber değerlendirmesinde kullanılan
kriterler, yani olay ve söylemlerin kapsadığı durumlar, gazetecilik deneyimlerimize dayanılarak
editoryal açıdan en ayrıntılı şekilde şöyle geliştirilip sınıflandırılabilir:
a. Zamanlılık
Yenilik
Anilik
Güncelik
Geçerlilik
b. İlginçlik (Köpeğin adamı ısırması değil, adamın köpeği ısırması haberdir.
Sansasyonel durumlar.)
c. Önemlilik
d. İnsani ilgi
Politik ilgi
Ekonomik ilgi
Toplumsal ilgi
Ünlü, popüler kişilerin aktörü olduğu durumlar
Doğum
Ölüm
Evlilik
Önemli günler
e. Yakınlık
Coğrafi/Mekânsal yakınlık
Kültürel yakınlık
f. Olumsuzluk
Çatışma
Fiziksel çatışma-şiddet- kaos
Terör (Bombalı saldırı, silahlı saldırı, biyolojik ve kimyasal saldırı, siber
saldırı)
Suikast
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Savaş-İç savaş
Kavga, saldırı
Gasp
Silahla tehdit etme
Cinayet-Yaralama
Sabotaj
Sözlü ve yazılı çatışma-polemik
İdeolojik çatışma
Kişisel-duygusal çatışma (işyeri içinde mobbing ya da günlük yaşamda
başkalarını sonuçlarıyla etkileyen duygusal kriz)
Kurumsal çatışma (işçi-işveren arasında, şirketler arasındaki rekabet ya
da devlet güvenlik ve istihbarat kurumları arasında)
Toplumsal çatışma
Çıkar çatışmaları
Ölüm-yaralanma-tehlike doğuran kazalar
Trafik kazaları
Uçak kazaları
Tren kazaları
Gemi kazaları
Tüp gaz, doğalgaz, petrol tesisi, mühimmat deposu v.b. patlamaları ve
zehirlenmeleri
Sistemdeki aksamalar
Politik sistemdeki aksamalar
Ekonomik sistemdeki aksamalar
Toplumsal sistemdeki aksamalar
Suiistimaller-Görevi kötüye kullanma
Haksızlık, sömürü durumları
Emek sömürüsü
Hırsızlık-Dolandırıcılık-Gasp-Soygun
Tehdit algılaması
Değerlere tehdit
İdeolojiye tehdit
Hukuka tehdit
İnançlara tehdit
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Geleneklere tehdit
Cana tehdit
Mala tehdit
Sınırlara (Devlet ve özel/kamu arazisi) tehdit
Kurumlara (Devletin bütünü, devletin kurumları, firma, vakıf, derneklere
yönelik) tehdit
Doğaya ve çevreye tehdit
İnsan sağlığına tehdit
g. Olumluya gidişin başlaması
h. Dramatik unsurlar
İnsani duyguları harekete geçirme
Sevinç, mutluluk
Üzüntü
Öfke, kızgınlık, kin, zarar verme arzusu
Sevgi, sempati
Acıma
Haz
Cinsel
Estetik
i. Görsel-işitsel etki
Karşılaştırma/kıyaslama durumlarından doğan sonuçlar
Nitel karşılaştırma
Nicel karşılaştırma
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Uygulamalar
Gazetedeki haberleri kendi içinde ve birkaç farklı gazetedeki haberleri de
gazeteler arasında karşılaştırmalı olarak ele alıp, bunlar arasında yeni bir editoryal
haber değerlendirmesi yapmak.
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Uygulama Soruları
1.SEÇTİĞİMİZ
İLK
GAZETEDEKİ
MANŞET
GAZETELERDEKİ AYN MI, FARKLI MI?

HABERİYLE

2.FARKLI GAZETELERİN AYNI KONUDAKİ MANŞETLERİ
HABERLERİNİN BAŞLIK VE SUNUMLARI AYNI MI, FAKLI MI?

DİĞER
YA

DA
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, binlerce haber arasından belli sayıdaki haberin gazetede yer
alabileceğini, bunun haber değerlendirmesi ve yayın politikasıyla belirlendiğini öğrendik.

Bölüm Soruları
1. ”……….., bir haberin gazetede yayınlanıp yayınlanmayacağına haber editörünün
karar vermesine yardımcı olan temel ölçektir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yere gelmelidir?
a) Haberin nitelikleri
b) Haberin unsurları
c) Haber kaynakları
d) Haber değeri
e) Haberin etik kuralları

101

2. ”Editoryal haber değerlendirmesi …………. belirleyen belirli kriterlerin haber
merkezinde toplanan tüm haberlere uygulanıp elenmesi işlemidir.”
Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere uygundur?
a) Haber değerini
b) Haber başlığını
c) Haber kaynaklarını
d) Haber izlemeyi
e) Haber yazmayı
3. Haber değeri, editörün hangi işlevini yerine getirmesini sağlayan bir filtre (süzgeç)
mekanizmasıdır?
a) Kamu gözcülüğü
b) Yayın politikasını uygulama
c) Eşik bekçiliği
d) Haber yazma
e) Sayfa yapma
4. “Gazetede yayınlanacak haberler arasında bir ……………..bulunur.”
Bu cümlede boş bırakılan yere getirilecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düzen
b) Tercih
c) Hiyerarşi
d) Değer
e) Yarış
5. En çok haber değerlendirme kriterini karşılayan haber gazetede nerede yayınlanır?
a) Birinci sayfa sürmanşette
b) Sayfa ortasında
c) Sayfanın solunda
d) Sayfanın sağında
e) Sayfanın altında
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6. Aşağıdakilerden hangisi Lippmann’a göre haber değerine sahip bir olayda bulunması
gereken şartlardan biri değildir?
a) Alışılmışın dışında
b) Tasarlanmış
c) Süreyle sınırlandırılmış
d) Olay yeri okura yakın
e) Herhangi birinin yaşadığı
7. ”Rosten, haber değerinin, kitle iletişim aracının o andaki ……….. ve ilgili iletme
aracının yayınlanması pratiği olmak üzere iki faktörle ilişki içinde olduğunu
savunmuştur.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yayın politikası
b) Yöneticisinin kimliği
c) Sahibi
d) Haber durumu
e) Tirajı
8. Aşağıdakilerden hangisi, Wood’un haber değeri kriterlerinden biridir?
a) İlginçlik
b) Önemlilik
c) Dolaysızlık
d) Tarafsızlık
e) Objektiflik
9. Galtung ve Ruge’un bir olayın haber değeri taşıması için aranan kriterleri arasında yer
almayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olayın süre olarak uygunluğu
b) Büyüklüğü
c) Beklenenin gerçekleşmesi
d) Beklenmedik oluşu
e) Çatışmalı oluşu
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10. Gazeteciliğe ilişkin araştırmalarda eleştirel yaklaşım, haber değerinin ………….
tarafından belirlendiğini savunmaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Haber medyasının seçkinleri
b) Haber kaynakları
c) Haber şirketi
d) Politikacılar
e) Halk

Cevaplar
1) d
2) a
3) c
4) c
5) a
6) e
7) d
8) c
9) e
10) a
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6. HABER EDİTÖRÜ VE HABER EDİTÖRLÜĞÜ KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. İşlevleri Açısından Haber Editörü
6.1.1. Eşik Bekçisi Olarak Editör
6.1.2. Gündem Oluşturucu Olarak Editör
6.1.2.1. Gündem Oluşturma
6.1.2.1.1. Medya Gündemini Kim Belirler?
6.1.2.1.2. Gündeme Taşınan Medya İçerikleriini Etkileyen Faktörler
6.1.2.2. Haber Çerçeveleme
6..2.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Gazetenizde bugün gördüğünüz haberler var da neden başka olaylarla ilgili olanlar
yok?
2.Gazetede bilmemiz istenen olaylara ilişkin haberler yer alırken neden bizim bilmek
istediğimiz başka haberlere yer verilmiyor?
3. Gazetede yer verilen haberleri kim seçip belirliyor ve neden başka haberleri
görmezden geliyor?
4.Tüm olaylara ilişkin haberler nasıl seçilip eleniyor ve gösterilenlerin oluşturduğu
bütüne ne deniliyor?
5.Medyanın gündemi, tüm vatandaşların gündemi mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Haber editörünün işlevleri
Eşik bekçisi editör
Gündem belirleyici editör

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Editörün gün içinde neler Okuma-İzleme-Tartışma
yaptığını, görevlerini fark
edebilmek.
Haber
kapısının Okuma-İzleme-Tartışma
editörlerce nasıl kontrol
edildiğini anlamak
Haberlerin yayınlanmak Haber Analizi
için nasıl seçildiğini fark
etmek
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Anahtar Kavramlar
Haber Editörü, Editoryal süreç, Eşik bekçiliği, Gündem, Gündem Belirleme,
Triyaj.
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Giriş
Haber editörlüğü; gazete, haber ajansı, televizyon, radyo ya da internet haber
merkezinde haberi oluşturacak enformasyonun seçme, eleme (eşik bekçiliği), işleme
(redaksiyon) ve hangi başka enformasyonla birlikte ne zaman ve nasıl yayınlanacağına karar
vermeye (gündem oluşturma) ilişkin uygulamaları yürüten gazeteciliğin karar alıcı
pozisyonudur. Çok genel olarak bakıldığında muhabirler haberi yapan, haber editörleri de
gazeteyi yapan gazetecilerdir.
Haber merkezi dışındaki dünyada meydana gelen olay, söylem ve durumlara genellikle
olayın gerçekleştiği anın hemen ardından tanıklık eden ve haber kaynaklarından bunları
doğrulatan gazetecilere muhabir adı verilmektedir. Muhabirlerin yazdığı haberleri, onların da
kullandığı gazeteciliğin temel kurallarıyla daha yukarıdan ve stratejik bakarak yeniden
değerlendiren haber editörü ise gazetenin yayın politikası ve evrensel gazetecilik kuralları
içinde enformasyonu şekillendiren gazetecidir.
Editör, haberleri örgütleyen kişi, editörlük ise haberin örgütlenmesi işidir. Editörsüz bir
haber organizasyonu, politikasız kalır. Bu durumda gazeteciliğin doğası gereği hatasızlık ve
hızlılık için sistemli çalışmayı sağlayan örgütlü ve hiyerarşik enformasyon trafiği karmaşaya
dönüşür.
Dolayısıyla gazetede haberin nitelikleri ve unsurları ile haber değeri açısından bir
koordinasyon ve standardizasyon oluşturulması güçleşir. Çünkü her muhabirin haberi, kendisi
açısından birinci sayfadan görülecek kadar önemli ve değerlidir. Öyle ki muhabirler, mesleki
egolarının yüksekliği nedeniyle gazetecilik standartları uyarınca değeri en düşük bir haberin
bile kendileri yazdığı için büyük haber olduğuna inanırlar. Sonuç olarak böyle bir durumda
haber merkezi, bir enformasyon karmaşasıyla işlemez hâle gelir.
Muhabir haberinde gerçeği tüm yönleriyle yazmayı amaçlasa da yayın politikasının
sınırlılıkları editörün gerçekliği çerçevelemesine neden olmaktadır. İdeal olanın aksine
uygulamada bir şirket, kurum ya da örgütlü yapı olarak gazetenin ulusal, ideolojik ya da
tecimsel bağımlılıkları, çıkarları ve duyarlılıkları editörü, gerçekliği oluşturacak gerçekleri
elemeye ve gerçekliği belli bakış açılarıyla çerçevelemeye yöneltir.
Gazetede muhabir ve editörler örgütlü bir iş bölümü içinde çalışırlar. Bücher’e göre,
haberlere ve diğer gazete metinlerine son hâlini redaksiyon yapan ekipte yer alan editörler
verirler. Gazeteciler, tanımadıkları heterojen (türdeş olmayan) bir kitle için gazete adı verilen
enformatik ürünü her gün yeniden üretirler. Editörler, redaksiyon yoluyla bir haberin yayınlanıp
yayınlanmamasına genellikle ve ideal koşullarda bağımsız olarak karar verirler. Ancak bu
kararı verirken gazetenin genel eğilimi, yani yayın politikası ve yayın kimliği doğrultusunda
biçim ve içerik açısından şekillendirilmesini gerçekleştirmektedirler. Bunu yaparken de
eleştirel yargı, üslup duyarlılığı ve basın yasasını göz önünde bulundurarak yapmaktadırlar.
Üretilen meta olarak gazetenin kalitesinden okur değil, meta pazarının karmaşık yapısı sorumlu
tutulmaktadır. (Alver, 2011; 75–76).
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6.1. İşlevleri Açısından Haber Editörü
Haber editörlüğünün işlevsel açıdan ele alınması, gazeteciliğin bu karar alıcı önemli
pozisyonuna ilişkin ayrıntılara girerken açıklayıcı olacaktır. Haber merkezlerinin günlük baş
döndürücü çalışma temposu içinde gazetecilerin neler yaptığını değerlendirebilmemiz,
editoryal mekanizmanın işleyişinin anlaşılmasını gerektirmektedir. Genel olarak bakıldığında
haber editörünün en temel görevleri eşik bekçiliği, gündemi belirleme, redaksiyon olarak
sıralanabilir.
Bunun yanı sıra editörler, gazetedeki hiyerarşik pozisyonuna göre gazeteyi ve
muhabirleri yönetmek, muhabirlerin olay yerine zamanında ulaştırılması için gereken
koordinasyonu sağlamak, haberlerin hukuki alandaki sorunlarını çözmek, gazete
organizasyonunun politik, ekonomik, toplumsal alanla ilişkisini yürütmek gibi görevlere de
sahiptir.

6.1.1. Eşik Bekçisi Olarak Editör
Eşik bekçiliği; enformasyonun haber değerleri, yayın politikası, etik ilkeler ve yasal
sınırlamalar açısından, gazete ve diğer haber organizasyonlarının çeşitli kademelerindeki
editörler tarafından yayınlanması ya da yayınlanmaması doğrultusunda yapılan haber seçme ve
eleme işlemidir. Editör, eşik bekçiliği işlemiyle hangi enformasyonun nasıl, ne kadar, nereye
kadar, ne zaman yayınlanacağına karar verir.
Haber editörü, muhabirlerin olay yerinden ve haber kaynaklardan toplayıp doğrulattığı
ve ardından yazdığı haberi, muhabirlerden daha özenli, dikkatli ve çok yönlü olarak
gazeteciliğin temel kurallarıyla daha yukarıdan, derinlemesine ve stratejik bakarak yeniden
değerlendirir. Haber editörü; gazetenin yayın politikası ve evrensel gazetecilik kuralları içinde
haberi şekillendiren kişidir. Bu şekillendirme, aslında doğru gazetecilik anlayışı içinde haberi
güçlendirme ya da tam tersine gazetecilik ideallerine aykırı olarak organizasyonel, ideolojik,
politik, ekonomik bağımlılıklara dayalı olarak haberi zayıflatma, hatta gizleme işlemidir. Bunu
genel yayın yönetmenliği gibi şef editörlük deneyimine sahip gazeteci Umur Talu şöyle ifade
etmektedir: “Teorikleştirilmiş hâliyle medya dünyasında daha radikallerin “filtreler”, “kültürel
amortisörler”, daha mülayimlerin de “gatekeeping” (eşik bekçiliği) dediği süzme-eleme
işlemleri dizisi, ham bilgiyi alıp yoğurup mamul ürün hâline getirir ya da öldürür.” (Talu, 2000;
32)
Talu, haber editörünün eşik bekçiliğinin ne gibi işlemleri kapsadığını şu şekilde
vurgulamaktadır: “Öncelikle seçimler vardır. Şu olay değil de bu. Şu kişi değil de öteki.
Kısacası şu haber değil de o. Editörlük müessesesi tüm haşmetiyle devrededir. Seçer, yeniden
yazar, hiyerarşiye tabi tutar, eğer, büker, büyültür, küçültür, varsayar, yok sayar, evirir, çevirir,
dolandırır, süsler, tıraşlar, yeniden yazar, çöpe atar, olduğundan farklı görür, olmayana can
verir, abartır, kabartır, söndürür, alevlendirir, çerçeveler, kurgular, açıklar, gizler...” (Talu,
2000; 32)
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Schramm’ın iletişim modelinde, Schramm-Osgood modelindeki kodlama, yorumlama,
kod açma görevleri yerine getirilir. Bu, bir gazete için örnek olarak gösterilebilir. “Gazeteye
her gün çok miktarda haber malzemesi ve bilgi gelir. Gazeteci bunları okur, değerlendirmelerini
yapar ve okurlara neyi vereceğine karar verir. Bu işlem sırasında, iletişim araçları örgütünde
çalışanlar metinleri özüne dokunmadan biraz değiştirerek yeniden yazarlar ve bunların
bazılarını reddederler. Şayet materyal bu eşik bekçilerinden geçerse basılıp dağıtılır.” (McQuail
ve Windahl, 1993; 45–46)
Mc Quail ve Windahl, eşik bekçiliği kavramının kökenine vurgu yapmaktadır. Onlara
göre bir medya örgütünün yayım için potansiyel değer taşıyan haberleri seçme ve reddetme
süreçlerine eşik bekçiliği kavramı ile açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Kavram, ilk kez Lewin’in
yiyecek alımı ile ilgili karar verme süreçlerini araştıran çalışmasında kullanılmıştır. Lewin,
enformasyonun daima eşikliğe sahip belli kanallardan aktığını vurgulamıştır. Bu eşiklerde ya
tarafsız kurallar ya da kişisel olarak eşik bekçileri tarafından kararlar alınmaktadır. Alınan
kararların sonucunda enformasyon ya da malların kanala girişine ya izin verilmekte ya da
reddedilmektedir. Levin, kitle iletişimindeki haber akışına değinmiş, White ise bir Amerikan
yerel gazetesinde telgraf servisine gelen haberleri düzenleyen bir editör çalışmasına dâhil
ederek bu editörün birçok haberi atmasını, en önemli eşik bekçiliği eylemi olarak
nitelendirmiştir.
White’ın basitleştirilmiş eşik bekçiliği modeline göre haber kaynaklarından gelen
haberler, editörlük pozisyonu gibi eşiklerce seçilir, bazı haberler çöpe atılır yani seçilmiş
olanlardan ayrılır. Böylece seçilen haberler, gazetenin okuyucusuna iletilerek okuyucunun bu
haberlerin verdiği mesajları alması sağlanır. Bu model, haber ajanslarından gelen haberlerin
seçim sürecine ilişkin araştırmaların temeli olarak kullanılmasına rağmen daha sonraki birçok
araştırmada eleştirilmekten kurtulamamıştır. Bu modeli, Westley ve Maclean’ın eşik bekçiliğini
sistem bağlamında ele alan eşik bekçisi modeli izlemiştir. (McQuail ve Windahl, 1993, 145–
146).
Westley ve Maclean’ın kavramsal iletişim araştırmaları modelinde, haber (iletişim)
kaynağı ile okuyucu (izleyici/alımlayıcı) arasında yer alan ve çevre hakkındaki mesajların
aktarılmasında eşik bekçisi gibi hareket eden bir kitle iletişimcisi yer almaktadır. Burada eşik
bekçisi, alımlayıcı olan okuyucunun ihtiyaçlarını yorumlama ve sonrasında bu ihtiyaçları
sembol sistemiyle kodlayarak bir kanal üzerinden okuyucuya gönderme görevi üstlenmiştir.
Bu modelde, sosyal çevre içindeki herhangi bir olay veya nesne (fiyat değişimleri,
politik krizler, seçim sonuçları gibi) ile bu olayla ilişkili ve bazı amaçlı mesaj veren haber
kaynağının medya örgütü içindeki eşik bekçisi (editör) tarafından değerlendirilerek mesajların
elenmesi anlatılır.
Eşik bekçisi, eleyip seçtiği mesajları, izleyicinin (okuyucu/alımlayıcı) ihtiyaçları ve
isteklerini dikkate alarak ona aktarır. Ayrıca sosyal olaylar içinden bazılarını eşik bekçisi olarak
doğrudan kendisi belirleyip seçer. Burada medya örgütünün eşik bekçisi; haber kaynağı ve
okuyucunun her ikisinin de ihtiyaçlarına hizmet eden bir ajan rolü üstlenir. Burada mesajın
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alımlayıcısından (okuyucu) haber kaynağına doğru etkilenmiş bir enformasyon geri beslemesi
de gerçekleşir. (McQuail-Windahl, 1993; 37–40)
Editörün bilgi edinmesi, karar vermesi, ifade etmesi, sunması gerekir. Karar vermek,
editörlüğün anahtar sözcüklerinden biridir. Editörler; gerçekte yayın politikası olarak
rasyonelize edilen ve yayıncı şirketin ekonomik ve politik tercihleri, hedef kitle beklentileri,
değer yargıları gibi bileşenlerin oluşturduğu belli ideolojik kabulleri kollayan, koruyan ve her
haberde yeniden üreten eşik bekçileridir.
Editörün gazetecilikteki konumu çok kritiktir. Öyle ki haber editörü, okuyucuya
ulaşacak haberin son hâlini hazırlar/hazırlatır ve onaylar. Bu bakımdan editör, kamuoyunun
oluşumunda yüksek bir sorumluluk ve risk dengesini koordine etmek durumundadır. Bu
koordinasyon misyonuyla özellikle şef editör de denilen genel yayın yönetmeni/genel yayın
müdürü, haberin en son ve en kritik eşik bekçisidir. Watergate haberlerini yayımlayan New
York Times gazetesinin genel yayın yönetmeni Ben Bradley, bunun en bilinen örneğidir

6.1.2. Gündem Oluşturucu Olarak Editör
Editörün toplumsal, ekonomik, siyasal, ideolojik, tarihsel bağlamı yayına hazırladığı
haberlerde ve gazetede göz önünde bulundurması gerekir. Örneğin; editör kış aylarında birkaç
yoksul bulup onların parasızlık nedeniyle ısınamadığını haber yapıp duygu sömürüsü (dramatik
haber değeri) üzerinden tiraj ve rating alma kaygısıyla haber yapmak yerine, o insanların neden
yoksul olduklarının, neden ve ne kadar daha yoksul kalacaklarının da tartışıldığı haberler
yapmalıdır.

6.1.2.1. Gündem Oluşturma
İnsanlar, kendi yaşamlarında önem verdikleri olayları yaşamlarını etkileme derecesine
göre önem sırasına koyarken toplumsal sorunlar konusunda kitleler için hangi olayların öncelik
ve önem taşıdığı konusunda bu olayların içinde olan taraflarla birlikte medya etkili olmaktadır.
Başka bir anlatımla toplumun gündemini medya belirleyebilmektedir. Kamusal ve siyasal
gündem ile medya gündemi arasında birbirlerini etkileyen bir ilişki bulunmaktadır. Gündem
belirlemede haber değerlendirmesi temel araç olarak kullanılır.
Haber kuruluşları, her gün için ayrı ayrı olmak üzere haberleri şekillendiren konulardan
bir gündem oluşturur. Burton, haber kuruluşlarının gündem oluşturmasının haberlerin dışarıdan
bir yerden gelen doğru olayların ve gerçeklerin bir toplamı olduğu fikrini yalanladığını savunur.
“Yazı işleri müdürleri haberleri seçer, bu seçim işleminde de konulardan bir gündem oluşturur
ve bu, bizim o gün ya da hafta dünyada neyin önemli olduğuna dair bakış açımızı belirler. Yazı
işleri müdürleri, kendileri için önemli olan konuların neler olduğunu saptar. Yayıncılıkta
konuların akış sırasının ne olacağına karar verdikleri toplantılar yapılır. Konular ayıklanır.”
(Burton, 1995; 137)
Uluslararası haber ajanslarının en büyüğü AP ve Newsweek dergisi için uzun yıllar
çalışan Amerikalı gazeteci Robert Parry, medyanın ülke gündemini istediği tarafa yöneltip
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hangi fikir ve kişilerin parlatılacağına, hangilerinin sönümlendirileceğine karar verdiğini
vurgulamıştır. (Talu, 2000; 146)
Günlük yaşamda insanların önem verdikleri konular farklılaşır. Bazıları için bir yakınını
trafik kazasında kaybetmek en önemli olayken diğerleri için işsizlik, siyasal sorunlar, eğitim ya
da sağlık sistemindeki aksamalar öncelikli ve önemlidir. İnsanlar medyadan, öncelikle en çok
önem verdikleri ve yaşamlarının akışını etkileyebileceğini düşündükleri ya da ihtiyaç
duydukları konular hakkında bilgi almak istemektedirler. Gazeteler için en önemli gündem
konusu manşet haberi, televizyonda ise haber bülteninin ilk haberidir. (Yüksel, 2001; 21)
Bu açıdan bakıldığında gazetecilikteki haber değerlendirme işlemi kadar medyanın
sermaye yapısı ve medya bürokrasisinin niteliği de gazetenin gündemini belirlemede etkili
olmaktadır. (Aslan, 2009; 177) Bu durum, editoryal bağımsızlıkla ilişkilidir. Buna, editoryal
bağımsızlıkla ilgili bölümde 3 farklı yaklaşım olarak değinilmiştir.
Medyanın gündemini, genellikle egemen güç ilişkilerinin ideolojik çerçevesi içinde yer
alan içerikler oluşturur. Politik, ekonomik, toplumsal, sportif, sanatsal iktidar odakları muhalif
olanlara göre çok daha baskın gündem belirleyicileridir. Muhaliflerin gündem belirleme etkisi
daha sınırlıdır. Medya sahiplerinin egemen ideolojinin temsilcisi kurumlarla çatışmalı
durumları muhalif söylem için bir alan açabilir. Medyanın egemen söylemle örtüşme ve çatışma
derecesi, dayandığı sermaye grubunun niteliğiyle bağlantılıdır. (Aslan, 2009; 177)
Medya, bir kişiyi, konuyu, durumu, olayı ya da olguyu toplumun gündemine sokabilir
ve bunu sürekli gündemde tutabilir. Medya; sermaye yapısı ve egemen ekonomik angajmanlar
bağlamında örneğin yaklaşan ekonomik krizleri kamuoyuna bildirmeyerek gerçekliğin
anlaşılmasını güçleştirebilir. Bu şekilde medya, gerçekliği gizleme işlevi de görebilir. (Aslan,
2009; 177)
Bu durum, misenformasyona işaret etmektedir. Misenformasyon, kamusal anlamda
önemli olan gerçeklerin gizlenmesinde kriz algısını engelleyecek olumlu haberleri editoryal
çalışmayla büyütme ya da magazine ağırlık verme şeklinde olabilir.
Medyanın gündem belirlemesi ve bu gündemin belli bir süre canlı tutulmasına bakarken
şu çarpıcı noktaya da dikkat çekmek gerekmektedir: Bir gazete ya da televizyon kanalının
gündeme taşıdığı olayı, diğerlerinin atlamış olsa da izlediği görülmektedir. (Aslan, 2009; 177)

6.1.2.1.1. Medya Gündemini Kim Belirler?
Yapılan araştırmalar ve mesleki deneyimler, medyanın gündemini aşağıda sıralanan belli sayıda
kişi, kurum ve olayın belirlediğini ortaya koymuştur.


Devlet başkanları



Başbakanlar
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Parlamento başkanları



Ordu yetkilileri, genelkurmay başkanları, üst düzey komutanlar



İktidar ve muhalefet partileri lider ve yöneticileri



Sendikalar



Güçlü sermaye örgütleri



Şirketler



Zengin, ünlü ve popüler kişiler



Alanlarında başarılı insanlar (Sanatçılar, edebiyatçılar)



Sivil toplum örgütleri



Meslek örgütleri



Dinî ve ideolojik gruplar



Güzel, başarılı, ünlü kadınlar



Ani gelişen olaylar



Sürekliliği olan, gelişen durumlar ve olaylar (Aslan, 2009; 177)

6.1.2.1.2. Gündeme Taşınan Medya İçerikleriini Etkileyen Faktörler


Medya çalışanlarından kaynaklanan etkiler



Medyanın çalışma düzeninden kaynaklanan etkiler



Medyanın kurumsal amaçlarından kaynaklanan etkiler



Medya kurumu dışından gelen etkiler



İdeolojik eğilimlerin etkileri (Yüksel, 2001; 71)

6.1.2.2. Haber Çerçeveleme
Gündemi belirleyen haber editörleri, yayın politikası ve yayın kimliğinin sınırladığı
içerik düzenlemesiyle haberleri çerçevelerler. Haber değerine, yayın politikasına ve yayın
kimliğine uygun olarak seçilen haberlerin âdeta bir fotoğraf makinesinin vizöründen bakarak
konuyu kadrajlaması gibi haber metnini söylem, cümle yapısı, metnin uzunluğu, sayfadaki yeri
ve biçimiyle fotoğraf seçimi gibi işlemlerle çerçevelemesi söz konusudur.
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Uygulamalar
Günün haberlerinden haber değerlerine ve ilkeleri sunulan yayın politikasına
uygun varsayımsal gazetenin gündemini belirlemek, triyaj ve eşik bekçiliği yapmanın
ne olduğunu hissettirmek.
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Uygulama Soruları
1.VARSAYIMSAL GAZETENİZİN GÜNDEMİNİ BELİRLERKEN DİĞER HABER
MEDYASININ GÜNDEMLERİ SİZE ETKİDE BULUNUR MU?
2.GÜNDEMİNİZE ALDIĞINIZ HABERLER, HABER DEĞERİ TAŞIYOR MU? YA
ALMADIKLARINIZ?
3.KENDİNİZİ TRİYAJ YAPIP, EŞİK BEKÇİLİĞİ İŞLEVİNİ YERİNE GETİRİYOR GİBİ
HİSSEDEBİLDİNİZ Mİ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir haber editörünün gün içinde hangi görevleri ve işlevleri yerine
getirdiğini; haberleri nasıl seçip elediğini; gündeme aldığı haberlerlerle ilgili kararları
nasıl verdiğini öğrendik.

Bölüm Soruları
1. Haber editörü; gazete, haber ajansı, televizyon, radyo ya da internet haber merkezinde haberi
oluşturacak enformasyonla aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a) Triyaj
b) Eşik bekçiliği
c) Redaksiyon
d) Gündem oluşturma
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e) Olay yerinde takip
2. Muhabirlerin yazdığı haberleri, onların da kullandığı gazeteciliğin temel kurallarıyla daha
yukarıdan ve stratejik bakarak yeniden değerlendiren haber editörü, ………… ve ………….
içinde enformasyonu şekillendiren gazetecidir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yayın politikası/Evrensel gazetecilik kuralları
b) Haber değeri/Haber unsurları
c) Gündem oluşturma/Gazetecilik etiği
d) Haber takibi/Sayfa yapımı
e) İstihbarat yapma/Redaksiyon işlemi
3. “Editör, haberleri ………….. kişi, editörlük ise haberin ……………. işidir.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Örgütleyen/örgütlenmesi

b)

Toplayan/toplanması

c)

Yeniden yazan/yeniden yazılması

d)

Gündem belirleyen/gündem belirlenmesi

e)

Hiçbiri

4. Editörler, gazeteyi hangi parametre doğrultusunda biçim ve içerik açısından şekillendirirler?
a) Etik kurallar
b) Politik konjonktür
c) Borsadaki değerleme
d) Yayın politikası
e) Hiçbiri
5. Aşağıdakilerden hangisi haber editörünün en temel görevlerinden biri değildir?
a) Eşik bekçiliği
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b) Gündemi belirleme
c) Redaksiyon
d) Olay yerinde haber takibi
e) Haber servisi yönetme
6. “Gazeteye her gün çok miktarda haber malzemesi ve bilgi gelir; gazeteci bunları okur,
değerlendirmelerini yapar ve okurlara neyi vereceğine karar verir.”
Bu cümlede anlatılan gazetecinin yaptığı bu işleme ne ad verilir?
a)

Gündem belirleme

b)

Eşik bekçiliği

c)

Redaksiyon

d)

Sayfa planlama

e)

Haber değerlendirmesi

7. “İnsanlar kendi yaşamlarında önem verdikleri olayları yaşamlarını etkileme derecesine göre
önem sırasına koyarken toplumsal sorunlar konusunda kitleler için hangi olayların öncelik ve
önem taşıdığı konusunda bu olayların içinde olan taraflarla birlikte ……..etkili olmaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
a)

Medya

b)

Editör

c)

Gazeteci

d)

Haber kaynağı

e)

Hiçbiri

8. Burton, haber kuruluşlarının gündem oluşturmasının, haberlerin dışarıdan bir yerden gelen
doğru olayların ve gerçeklerin bir toplamı olduğu fikrini ……. savunmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Yalanladığını
b) Desteklediğini
c) Pekiştirdiğini
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d) Doğruladığını
e) Boşa çıkardığını
9. İnsanların çoğu medyadan öncelikle hangi haberleri almayı beklemez?
a) Yaşamlarını etkileyebilecek haberleri
b) İhtiyaç duydukları konular hakkındaki haberleri
c) En çok önem verdikleri konular hakkındaki haberleri
d) Başka bir ülkedeki sıradan insanların özel yaşamıyla ilgili haberleri
e) Yakın çevresindeki olay ve kişilerle ilgili haberleri
10. Aşağıdakilerden hangisi medyanın gündemini belirleyen en etkili unsurlardan biri değildir?
a) Devlet başkanları
b) Başbakanlar
c) Parlamento başkanları
d) Muhalefet partileri lider ve yöneticileri
e) Yoksul halkın sıradan bireyleri
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Cevaplar
1) e
2) a
3) a
4) d
5) d
6) b
7) b
8) a
9) d
10) e
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7. EDİTÖRÜN NİTELİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Eleştirellik Ve Kuşkuculuk
7.2. Ayrıntıları İyi Görebilmek
7.3. Muhabirlikten Gelmek
7.4. Örgüt (Haber Karauamu/Organizasyonu) Dengelerini Bilmek
7.5. Haber Pazarında Rekabeti İyi Yönetebilmek
7.6. Krizleri Yönetebilmek
7.7. Fikri Takipçilik
7.7.1. Araştırmacı-Soruşturmacı Gazetecilik
7.8. İyi Başlık Çıkarabilmek
7.9. Yayın Politikasını İçselleştirebilmek
7.10. Sosyoekonomik Ve Politik Yapıyı İyi Bilmek
7.11.Dünyayı İyi İzlemek
7.12. Dile Hâkim Olmak
7.13. İyi Bir Okuyucu Olmak
7.14. Hızlı Düşünüp Karar Verebilmek
7.15. İnisiyatif Ve Sorumluluk Alabilmek
7.16. Gündeme Hâkim Olmak
7.17. Hızlı Yazabilmek
7.18. Olaylara Çok Yönlü Nesnel Bakabilmek
7.19.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Haber editörünün muhabirlik deneyimi olmazsa ne olur?
2.Editör, olaylara ve açıklamalara eleştirel ve kuşkucu yaklaşmazsa ne olur?
3.Ülke ve dünya gündemini iyi izlemeyen editör hangi durumlara düşebilir?
4.Editör olayları fikri takip anlayışıyla habercilik yapmazsa ne olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Haber
Nitelikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Editörünün Editörlük yapabilmek için Okuma-Tartışma
ne
gibi
yetkinlikler
kazanılması
gerektiğini
anlamak.
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Anahtar Kavramlar
Haber Örgütü, Haber Kurumu, Haber Organizasyonu, Gündem, Fikri Takip,
Editör, Kriz, Yayın Politikası, Nesnellik, Eleştirellik, Kuşkuculuk.
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Giriş
Gazetecilikte haber editörünün muhabirden farkı olmak zorundadır. Her ne kadar
muhabirlik gazeteciliğin ta kendisi olsa ve uzman muhabirler alanlarıyla ilgili gazetecilik
faaliyetinde üstün niteliklere sahip olsalar da editörlerin özel nitelikleri, gazetenin bütününü
hazırlamaması nedeniyle ön plana çıkmaktadır.
Editörün gazeteyi hazırlarken ve bunun için haber başta olmak üzere yayınla ilgili diğer
malzemeleri seçip düzenlerken dikkatsizlik, unutkanlık ve hata yapmaması gerekmektedir. Zira
yanlışlar içeren bir gazetenin basımından sonra geriye dönüş imkânsızdır. Gazeteci-yazar
Hıncal Uluç, bir yazısında “Günümüzde editörlük, gazeteciliğin en önemli dalıdır. Gazetenin
mükemmelliği, kusursuzluğu onların görev anlayışlarına bağlıdır. Editör, gazetenin namusu,
onurudur, bir bakıma.” demektedir. (Uluç, 2005).
Haber editörünün belli başlı nitelikleri şöyle sıralanabilir:
•

Eleştirellik ve kuşkuculuk

•

Ayrıntıları iyi görebilmek

•

Muhabirlikten gelmek

•

Haber örgütünün iç dengelerini iyi bilmek ve ilişkileri iyi yönetebilmek

•

Haber pazarında rekabeti iyi yönetebilmek

•

Krizleri yönetebilmek

•

Olayların peşini bırakmaması, fikri takipçilik

•
becerisi
•

İyi başlık çıkarabilmek, şiir gibi kısa ve çok şey anlatabilen başlık çıkarma
Yayın politikasını iyi anlamak ve içselleştirmek

•
Toplumsal, politik, ekonomik ve kurumsal yapıyı iyi bilmek, bu alanlardaki
hassasiyetlerin farkında olmak
•

Dünyayı iyi izlemek

•

Dile hâkim olmak

•

İyi bir okuyucu olmak

•

Hızlı düşünüp karar verebilmek

•

İnisiyatif ve sorumluluk alabilmek
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•

Gündeme hâkim olmak

•

Hızlı yazabilmek

•

Olaylara çok boyutlu, bütünsel ve nesnel bakabilmek

•

Ters açıdan bakabilmek
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7.1. Eleştirellik Ve Kuşkuculuk
Ajansların, muhabirlerin ya da serbest muhabirlerin ilettiklerini, eleştirel bir incelemeye
gerek duymadan alıp yayınlayan editörler, editörün niteliklerine uygun davranmamış olur.
Gazetecilik açısından son derece gerekli olan genel kültür ve özellikle de kuşku eksikliği, iyi
haber editörlüğü yapılmasına engeldir. Bir pilotun çocuğunu, uçağın kumanda paneline
dokunmamasını isteyerek pilot koltuğuna oturtması sonucu uçağın düşmesiyle ilgili haberde,
olayın suçlusunu çocukmuş gibi kurgulayan editör hata yapmış olur. Oysaki hukuksal açıdan
bu olayın tek suçlusu uçağın komutasını 15 yaşındaki oğluna bırakan babadır (Schneider ve
Raue, 2000; 71).
Burada editörün kuşkuculuğu, ayrıntıları iyi görebilmesi ve farklı açılardan, eleştirel
gözle olaya bakabilmesi gibi niteliklerinin yeterli olduğu tartışmalıdır. Çünkü başlık
çıkarmadan haber metninin kurgulanmasına varıncaya kadar anlamın kurulması, olayın
adlandırılması doğru ve nesnel yapılmamış olur.
Editörün görevlerini yerine getirirken haberdeki sayılara yönelik gözü kapalı, inançla
mücadele etmesi gerekir. Aynı şekilde boş sözlerle kararlılıklarını güçlendirdiklerine inanan ve
her defasında aynı vaatlerde bulunan siyasetçilere yönelik de kuşkucu olunmalıdır. Devlet
yetkililerinin üzerinde anlaşmış gibi göründükleri bir resmî duyuru dört madde içeriyorsa, buna
biraz kuşkuyla yaklaşmakta yarar vardır. Çünkü daha önce bu konuyla ilgili büyük vaatlerde
bulundukları bir beşinci madde daha olabilir. Editör bunu fark edip araştırarak haberinde de
açıkça yazmalıdır. (Schneider ve Raue, 2000; 71)
Gazetecilikte yaşanan örnekler, çoğunlukla editörlerin eleştiri konusundaki
yetersizlikleri ve isteksizlikleri nedeniyle okuyuculara ve dinleyicilere çarpıtılmış haberler
sunduklarını göstermektedir.
Yanlış bilgilendirmeye genellikle, gazetecilerin gerekli olduğu hâlde olaylara ve
söylemlere dayalı haberlere kuşkuyla yaklaşmamaları yol açmaktadır. Ajansların başvurduğu
karmaşa yaratan haberciliğe karşı; haberleri yönlendiren siyasi partilere, derneklere, kuruluşlara
karşı; aynı zamanda televizyona çıkabilmek için kargaşa yaratan sanatçılara, radikallere ve
maskeler ardına gizlenmişlere karşı kuşku eksikliği okuyucunun yanlış yönlendirilmesinde
temel nedenleri oluşturur.
Haber ajanslarından 24 saat boyunca haber merkezlerine akan yüzlerce haber, bir “haber
dolabı” oluşmasına neden olmaktadır. Bu, süregelen bir editoryal geleneğe işaret etmektedir.
“Ajansların flaş ya da öncelikli haber olarak geçtikleri ve öğlen, akşam haber özetlerinde yer
verdikleri, yani yazılı ve görsel-işitsel basının editörlerinin hoşuna gidecek biçimde
hazırlayarak defalarca sundukları şey önemli olarak kabul edilir, basılır ve yayınlanır.
Bosna’daki 43. ateşkes kararı büyük yoksa küçük bir olay mıdır? Elbe Nehri’nin denize
döküldüğü yerde ortaya çıkan balina yavrusu, öncelikli bir haber midir? Afganistan’da hâlâ
devam eden iç savaş önemli midir, değil midir? Greenpeace Shell’e karşı savaş açtı:
Greenpeace’in bu mücadelesini hangi boyutlarda tanıtmalıyız?” (Schneider ve Raue, 2000; 72)
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Haber merkezi editörleri, her gün seçme ve eleme işlemi sırasında bu tür kararlar
gerektiren, bir düzine olayla karşılaşırlar ve büyük oranda kararlarını ajanslara göre verirler.
Editörler, bu konudaki savunmalarında baskı sayısını ve yayın sıklığını neden olarak ileri
sürerler. Ancak eleştirelliği kimi zaman ortadan kaldırabilen bu dolap, sürekli dönerken
sorumluluğu kimse üstlenmek istemez. (Schneider ve Raue, 2000; 72).
Ancak unutulmamalıdır ki haber ajanslarının yüksek derecedeki güvenilirlikleri bile hız
ve doğruluk mesleği olan gazetecilikte ajans haber merkezlerindeki editörlerin de hata
yapmasına neden olabilir. Ajansların hatalarını hızla telafi etmek ve bunu hızla abonelere
geçilen düzeltme uyarılarıyla gerçekleştirmek gibi bir özelliği vardır. Ancak özellikle
televizyon haberciliğinin ajanstan geçen yanlış bilgi içerebilecek bir haberi anında izleyicilerine
sunması, izleyicilerden bazılarını psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle
haber editörlerinin ajansların haberlerine bile güvenmemesi ve bu haberleri de kendi
kaynaklarından doğrulatması gerekmektedir.

7.2. Ayrıntıları İyi Görebilmek
Haber editörünün habere konu edeceği olay ve olgulara ilişkin tüm ayrıntıları iyi bir
şekilde görebilmesi, fark edebilmesi, değerlendirebilmesi gerekmektedir. Çünkü ayrıntılar,
haber değerini arttırmasında, rakip haber merkezlerinin önüne geçilebilmesinde, çarpıcı
gerçeğin ortaya çıkarılmasında çok önemlidir.
Olaylara ve olgulara ilişkin ayrıntıların izini sürerken editörler gerçeğin bambaşka bir
yönünü de keşfedebilirler. Bu yeni boyut, haberin değerini çok daha fazla arttırabilir. Temel
olarak ayrıntıları görebilmek de eleştirel gazeteci bakışını gerektirmektedir.
Ayrıntılara önem veren gazete ve televizyon, rakiplerine göre daha doyurucu habercilik
yapabilir. Çünkü okuyucu ve izleyiciler, kafalarında hiçbir soru işaretinin kalmayacağı
yayınları tercih ederler. Ayrıntılar, fark yaratır ve gazete için tiraj, televizyon ve radyo için
reyting getirir. Bu da ticari olarak rekabet üstünlüğü sağlar.

7.3. Muhabirlikten Gelmek
Haber editörlerinin gazeteciliğin iki temel pozisyonundan biri olan haber toplama ve
yazmakla görevli muhabirlikten gelmesi gerekmektedir. Haber editörlerinin muhabirlik
deneyiminin olmaması, gazeteciliğin pratiklerine, inceliklerine ve hızlı temposuna hâkim
olmasını çoğu zaman engeller.
Muhabirler, sahada çalışmanın verdiği sayısız mesleki deneyimle habercilikle ilgili çok
farklı durumlarda ne yapacaklarını, nasıl veri toplayacaklarını, hangi haber kaynaklarıyla
görüşeceklerini iyi bilirler. Muhabirlerin meslekte geçen yılları içinde çok farklı haber
konularında sayısız haber kaynakları oluşur.
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Bu haber kaynaklarının muhabir gazetecilere zaman içinde oluşan güvenlerinin yanı sıra
muhabirlerin de bu haber kaynaklarının güvenilirliğini test etmiş olması, başarılı bir editörlük
için gerekli mesleki bilgi ve deneyimin sağlam temellerini kurar.

7.4. Örgütünün Dengelerini Bilmek
Editörlerin muhabirlerden daha fazla oranda çalıştıkları haber örgütünün (kurumunun)
iç dengelerini bilmeleri gerekmektedir. Editörler, yayın politikasının aksamadan devamından
sorumlu olduklarından bu durum kaçınılmaz ve mutlak bir zorunluluk oluşturmaktadır. Yayın
politikasının her gün yeniden tekrarlanarak uygulanması ya da başka bir deyişle yeniden
üretimi, haber editörlerinin değerlendirdikleri her haberin bu kapsamda çerçevelenmesini
zorunlu kılar. Editörlerin bu nedenle çalıştıkları haber organizasyonunun siyasal ve ekonomik
alana göre konumlanışını dikkate alması gerekir. Kurum içinde etki merkezi olan kişilerle
çatışmaksızın dürüst gazetecilik yapmaya çalışmanın iç gerilimiyle her günü yeniden kotaran
editörler, aslında incelikli ve zekice sürdürdükleri bir görev yaparlar.

7.5. Haber Pazarında Rekabeti İyi Yönetebilmek
Haber medyasının milyonlarca dolarlık habercilik pazarında (piyasasında) rekabet
ölümcül derecede kritiktir. Haber şirketlerinin yayın organlarında yayınladıkları haberler, bu
kuruluşların kârlılığını da belirlemektedir. Ancak gazetecinin kârlılıktan önce kamu yararını
temel ölçü olarak alması idealinin ardından özellikle genel yayın yönetmeni olan haber
editörünün düşüneceği ikinci derecede öncelikli sorun, yayının getireceği tiraj ve reyting
olmaktadır. Tiraj ve reytingi belirleyen faktörler; yayınlanan haberlerin gerçekliği, içeriği,
sunum biçimi, eleştirelliği, hızlılığı gibi nitelikleriyle haberciliğin kalitesidir. Bu nedenle
editörlerin haber pazarında rakiplerine göre esnek ama ilkeli olan meşru gazetecilik manevraları
yapabilmesi gerekmektedir. Bu manevralarda temel kaygı, gerçeklere sadakat, etik ilkeler,
dürüstlük ve eleştirelliğin korunması önemlidir.

7.6. Krizleri Yönetebilmek
Haber editörünün hata yapma riskinin daha fazla olduğu haber konusu olayların yarattığı
gazetecilikteki kriz vakalarında, hız ve doğruluğu birlikte yürütmek için normal koşullardan
çok daha dikkatli çalışması gerekir.
Sözünü ettiğimiz gazetecilikteki kriz zamanları, haberin içeriğinin olayın gelişimine
paralel olarak çok hızlı değiştiği durumlardır. Bu durumlara uçak ve gemi kaçırılması, yıkıcı
deprem ve tsunami olayları, heyelan, sel baskını, büyük ölçekli terör olayları, tren kazaları, bina
ve tünel çökmesi durumları, siyasi krizler, ekonomik krizler örnek olarak verilebilir. Bu ve
benzeri kriz durumlarında editörlerin sürekli değişen ölü ve yaralı sayıları, isimleri, yapılan
açıklamalar, alınan önlemler gibi haberin içeriğini de değiştiren çok ayrıntılı enformasyon
akışını doğru yönetebilmesi gerekir. Böyle durumlarda editörlerin gazetecilik hataları yapma
olasılıkları yüksektir. Ancak gazeteciliğin de hatasız yapılması bir zorunluluktur.
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7.7. Fikri Takipçilik
Haber editörleri, önemli olayları değişen gündeme kurban etmemeli, bu olayların peşini
bırakmamalıdır. Gazetecilik, halk için ve onun özgürce yaşamasını sağlamayı amaçlayan
demokratik sistem için engel oluşturan bir durumun, siyasal ya da ekonomik kararın, yasa dışı
örgütlenmelerin, sömürü ve şiddet yaratan ortamların, topluma ve bireye yönelik suçların
çözümünde fikri takipçilik özelliğini kaybetmemelidir. Gündemin çeşitli güç merkezleri
tarafından sıklıkla ve hızla değiştirildiği günümüzde, sözü edilen durumları haber yapan
editörlerin sorun çözümleninceye kadar olayın peşini bırakmaması anlamına gelen fikri
takipçilik güçleşmektedir. Gazeteciliğin temel sorumluluklarından biri, kamuyu ilgilendiren
önemli haberlerin gündemi değiştiren başka haberler arasında eriyip gitmesini önlemektir.
Bunu da editörlerin fikri takipçiliği önemsemeleri sağlamaktadır.

7.7.1. Araştırmacı-Soruşturmacı Gazetecilik
Fikri takipçilik denildiğinde araştırmacı-soruşturmacı gazetecilik akla gelmektedir.
Tokgöz’e göre, “gazeteciliğin kamu yararını gözeterek yaptığı yayınlarda araştırmacının haber
vermesi büyük yer tutmaktadır” (Tokgöz; 2000; 313). Bu bağlamda gazeteciliğin araştırmaya
ve soruşturmaya dayalı haberlere ağırlık vermesi çok değerli ve önemlidir. Gerçekte gün içinde
meydana gelen olayların haberi olan rutin haberler de hızlı bir araştırma ve doğrulatma
işleminin ürünleridir. Ancak araştırmacı-soruşturmacı gazeteciliğin konusu olan haberler, gizli
kalmış ya da öyle kalması istenmiş olayların derinlemesine incelenmesi ve belgelere
dayandırılarak soruşturulması sonucu ortaya çıkar.
Araştırmacı gazeteciliğin yoğunlukla ve derinlemesine kullandığı temel soru, “neden”
sorusudur. Bu soru, yine araştırma sonucu toplanan rutin haberlerin istihbaratında kullanılan ve
haberin yapısal unsurlarını oluşturan 5N1K’nın içinde yer alan bir sorudur. Ancak soruşturmacı
gazeteciliğin “neden” sorusu, gazeteciyi üstü örtülmüş veya incelenmemiş olayların ve
olguların açığa çıkarılmasına götürmektedir. Bu olaylara ilişkin belge ve tanıklarla olaylara
ilişkin tüm gerçekler aydınlatılıncaya kadar “neden” sorusu soruşturmacı gazetecilerce sürekli
sorulur.
Rutin haberlerin istihbaratında kullanılan neden sorusu ise, bu haberlerin o gün içinde
hızla yayınlanması zorunluluğu nedeniyle yetkililerin ilk belirlemelere dayanan sınırlı
açıklamalarını öğrenmeye ve yayınlamaya yetmektedir. Oysa araştırmacı-soruşturmacı
gazetecilik, uzun zamanlı araştırmalara dayalı özel ve atlatma haberlerin peşine düşer. Politik
skandallar, yolsuzluklar, rant kavgaları, gizli örgütlenmeler, yasalara ve kamu yararına aykırı
durumlar, görev ve yetki suistimalleri gibi pek çok konu, bu tür gazeteciliğin çalışma alanına
girer. “Yalnız, bu tür haber vermenin çok uzun süre boyunca haber topladıktan, çok büyük
masraflar yapıldıktan sonra ürün verebildiği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu tür haberler çeşitli
şekillerde yazılabilir. Eğer herkes tarafından kısmen bilinen bir konuysa, bu takdirde fazla
açıklama, habere konulmaz. Konu çapraşıksa, özellikle hükümet konularında olduğu gibi
habere yorumlayıcı malzeme katma zorunludur.” (Tokgöz, 2000; 314)
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7.8. İyi Başlık Çıkarabilmek
Haber editörlerinin haber başlıklarını kısa ve etkileyici mesajlar olarak kurgulaması
beklenir. Yani editörler, iyi başlık çıkarabilme becerisine sahip olmalıdır. Şiirle iç içe olan
gazetecilerden iyi başlık çıkarabilen editörlerin doğduğu görülmüştür. Bunun nedeni; haber
metnini etkili bir şekilde özetleyen, ilgi çekici ve yoğun bilgiyi üç-dört sözcükle anlatabilen
başlık çıkarmanın gazetecilikte çok önemli olmasıdır. Zira şiir, bir edebiyat türü olarak az
sözcükle çok yoğun duyguları anlatabilme özelliğine sahiptir.
Etkili ve kısa başlık, gazetenin en düşüğünden en yükseğine kadar eğitimin her
aşamasından mezun olmuş farklı sosyoekonomik ve kültürel gruplardan okurlara hitap etmesi
nedeniyle zorunludur. Ayrıca kısa başlık, örtük ve çoklu okumaya elverişli anlam taşıma
özelliği taşımaktadır. Bu nedenle de okurun olabildiğince kesin ve tekli okumaya dayandırılan
haber metnine ilgi duymasını ve merak etmesini sağlamaktadır.

7.9. Yayın Politikasını İçselleştirebilmek
Editörler hiyerarşisi içinde gazete ve diğer haber kuruluşlarının yayın politikasının
hiyerarşinin her kademesindekilerce içselleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu hiyerarşi
içinde en üstte yer alan genel yayın yönetmeni, yayın politikasının değişmeksizin
uygulanmasından birinci derecede sorumlu editördür.
Bu anlamda yaşayan ve her gün yeniden yayınlanan bir gazete, televizyon, radyo ve
internet sitesi ya da haber ajansının yayın politikasına üretilen her haberin uydurulması
gerekmektedir. Yani haber medyasının yayın politikası, her gün kendisini yeniden üretmekte
ve tekrar etmekte; bu şekilde de yayının sürekli ve belirli bir kimlik taşıyan nitelikte olması
sağlanmaktadır. Haber merkezi ve yazı işlerinde görevli her editör, bu yayın politikasıyla her
haberi âdeta otomatik olarak çerçevelemektedir. Bunun için editörün yayın politikasını iyi
anlaması ve içselleştirmiş olması beklenir. Haber editörlerinin çalıştıkları kurumun yapısını iyi
bilmesi ve örgüt içi duyarlılıkları dikkate alması da beklenir.

7.10. Sosyoekonomik Ve Politik Yapıyı İyi Bilmek
Haber editörlerinin, gazetecilik yaptıkları ülkenin ve toplumun yapısal özelliklerini çok
iyi bilmesi gerekir. Zira yaptığı iş, tümüyle topluma o toplumun özellikleriyle oluşan olay ve
görüşleri aktarmaktır. Sosyoekonomik ve politik yapının gazetecilerce iyi anlaşılması,
toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Bu da demokratik kamusal tartışmanın
sağlıklı olarak oluşmasında gereklidir.

7.11.Dünyayı İyi İzlemek
Haber editörlerinin özellikle küreselleşme ve yeni iletişim teknolojileriyle birbirine
yakınlaşan, iç içe geçen, küçülen dünyada meydana gelen olayları ve tartışılan fikirleri yakından
izlemesi eskisinden daha yaşamsal hâle gelmiştir. Artık dünyanın herhangi bir yerinde meydana
gelen bir olay ya da ortaya atılan yeni bir düşünce, anında medya üzerinden tüm dünya
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toplumlarına ulaşmakta ve onlar üzerinde hızla etki yaratmaktadır. Bunu yapabilmek, yeni
iletişim teknolojileriyle çok kolaylaşmış olsa da her gün sayısı artan internet haber sitelerini
izlemek daha çok zaman almaktadır.
Editörlerin bu nedenle işlerine ayıracakları zamanı günümüzde daha verimli kullanması
gerekmektedir. İnternetin olmadığı 15 yıl öncesine kadar Türkiye’de genel yayın yönetmenleri,
yazı işleri müdürleri ve diğer pozisyonlardaki editörlerin dünyanın önemli gazetelerini izlemesi,
genellikle bir gün sonra Avrupa ya da Orta Doğu baskılarını belli bayilerden edinmesiyle
mümkün olmaktaydı. Ancak artık cep telefonlarından, tablet ve dizüstü bilgisayarlarından
nerede olursa olsunlar her an bu gazeteleri ve televizyonları izleyebilme olanağına kavuşmaları
büyük bir hız avantajı sağlamıştır. Benzer şekilde uydu haberleşme teknolojisi de dünyanın
önemli haber televizyonlarını anında izleme şansını editörlere sunmaktadır.

7.12. Dile Hâkim Olmak
Gazetecilik, doğru adlandırma mesleğidir. Bu nedenle haber editörlerinin yayın yaptığı
dile hâkim olması zorunludur. Dilin yazım ve konuşma kurallarına, dil bilgisine ve hatta dil
bilimine ilişkin bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü editörler, dil aracılığıyla haberlerini
geniş kitlelere iletirken dilin doğru kullanımı konusunda da okurlarına örnek olmakta ve onları
dolaylı da olsa bir eğitimden geçirmektedir. Ayrıca dil uzmanları, gazetelerin yaptığı dil bilgisi
ve söylem hatalarını eleştirel bir gözle izlemekte ve editörleri yargılamaktadır. Editörlerin
başlıklarda ve metinlerde haberin değerini arttırması ya da azaltması mümkündür.
Kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşması ve kamusal tartışmanın kesintiye uğramadan devam
etmesinin sorumluluğu büyük ölçüde editörlerin üzerindedir.

7.13. İyi Bir Okuyucu Olmak
Haber editörlerinin başka birçok meslekten daha fazla gazetecilik mesleğinin gereği
olarak tarih, edebiyat, siyaset bilim, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, iletişim
ve dil bilim konularında kitap ve makale okuması, mesleklerini daha iyi yapabilmeleri için
gereklidir. Örneğin; iyi şiir okuyucusu editörler, az sözcükle daha yoğun ve etkili başlık
atabilme becerisini geliştirebilirler. Benzer şekilde editörlerin sanat dallarıyla da ilgili olması,
etkili ve estetik haber fotoğrafı ve sayfa düzeni yapma konusunda kendilerini geliştirmelerini
sağlamaktadır. Böylece sıradan değil seçkin ve entelektüel gazeteciler hâline gelmektedirler.
Bu da mesleklerinde kısa sürede zirveye çıkmalarının yolunu açmaktadır.

7.14. Hızlı Düşünüp Karar Verebilmek
Haber editörlerinin gazetelerinde gündeme aldıkları olayların ve dolayısıyla rakiplerinin
hızına yetişebilmesi için hızlı düşünüp hızlı ve doğru kararlar alabilmesi gerekmektedir.
Özellikle kriz zamanlarında olayların akışı hiç beklenmedik yönlere savrulabilir. Böyle
durumlarda haberlerin hangi açılardan ele alınacağını, muhabirlerin hangi kaynaklara ve haber
çıkabilecek mekânlara/merkezlere yönlendirileceğini hızlı bir şekilde planlaması
gerekmektedir. Hızlı düşünme yeteneği, inisiyatifi elinde tutmayı sağlamaktadır. Tersi
durumunda olayların hızı, editörün ve gazetesinin üzerinden çığ gibi geçebilir.
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7.15. İnisiyatif Ve Sorumluluk Alabilmek
Editörlerin toplumun demokratik haber alma hakkını doğru bir şekilde kullanabilmesi
için inisiyatif ve sorumluluk alabilme niteliğinin de olması gerekmektedir. Terör, ekonomik ve
siyasi kriz, büyük doğal felaketler gibi durumlarda, içinde kalmanın zorlaştığı haber etiği
çerçevesinin dışına taşmaması için örneğin sarsıcı ayrıntıların gösterilmesinde rakiplerinden
geri kalma inisiyatifini ve sorumluluğunu alabilmesi gerekebilir. Burada gazetenin imtiyaz
sahibi, patronu, gazeteyi yayınlayan şirketin yönetim kurulu gibi toplumun farklı kesimlerinin
ve iktidarların da tepkisini çekme riski her zaman bulunmaktadır.

7.16. Gündeme Hâkim Olmak
Gazetecilikte gündem, yayınlanacak haberlerin hangileri olacağını, topluma neleri bilip
neleri bilmemeleri gerektiğini öneren bir şablon gibi işlev görmektedir. Gündemi her gün
yeniden belirlemede sorumluluk editörlerdedir. Gazeteler için ertesi gün meydana gelecek
beklenen planlanmış olaylar ve gün içinde aniden ortaya çıkan olaylar editörlerin sorumlu
oldukları haber servisinin haber gündemi olarak belirlenip yazı işleri toplantısında ele alınır,
tartışılır, onaylanır ya da değiştirilir. Bu anlamda haber editörlerinin belirlenmesinde politik,
ekonomik, toplumsal alan ve ani gelişen durumlar kadar etkili oldukları haber gündemini,
rakiplerini de izleyerek iyi takip etmeleri de etkili olmaktadır. Bu, haber piyasasındaki acımasız
rekabetin de dayattığı bir durum ve editörler için ayırt edici bir niteliktir.

7.17. Hızlı Yazabilmek
Gazetecilik, hız ve doğruluk mesleğidir. Gazetecilikte redaksiyon yani haberlerin
yeniden yazımı, editörlerin temel görevlerinden biridir. Bu nedenle her gün önüne gelen
yüzlerce haberin yayın politikasına ve temel haber yazım kurallarına uydurulması açısından
redaksiyonun çok hızlı yapılması gerekmektedir. Çünkü editörü haberleri çok hızlı yazması
açısından zorlayan bir haber piyasası rekabeti ve baskı/yayın saatine yetiştirme faktörü söz
konusudur.

7.18. Olaylara Çok Yönlü Nesnel Bakabilmek
Haber editörlerinin gazeteciliğin hızlı, nesnel (objektif) ve doğru bilgi verme görevi
nedeniyle haberlerin konusunu oluşturan olaylara nesnel ve çok yönlü bakabilmesi gibi bir
niteliğe de sahip olması zorunludur. Bu nitelik de gazeteciliğe saygınlık kazandıran unsurlardan
biridir. Küreselleşen politik, ekonomik, kültürel ve enformasyon dünyasında olaylara bakış
açısının tek yönlü hâle gelme eğilimine karşı her zamankinden daha uyanık olmak zorunda
kalan günümüzün editörleri, demokratik düşünsel çokluğun devam ettirilmesinden sorumludur.
Aksi takdirde gazetecilik, zaten ekonomi-politik yapısı nedeniyle medyanın tek sesli hâle
gelişine teslim olmak zorunda kalacaktır.
Gazetecilik, haber kaynaklarına kontr (ters/karşı) soru sorabilme becerisinin
gerekliliğinin yanı sıra özellikle editörlerin olayların anlamını ters açıdan da bakarak
değerlendirmeye çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Gerçek, çoğu zaman göründüğünden ya da
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gösterildiğinden daha karmaşık ve çok yönlü bakabilmeye gereksinim duyan bir olgudur.
Gerçeğin peşinde olması beklenen editör gazeteciler, topluma gerçekleri gösterme
sorumluluğunu bu yolla yerine getirmeye çalışmalıdır. Örneğin; Balıkesir Susurluk’ta 1996
Kasım ayında meydana gelen trafik kazası; kısa süre içinde gerçeğin demokraside politik olarak
sorunlu siyaset-mafya-ticaret-derin devlet ilişkilerini ortaya çıkaran gerçekliğin büyük
fotoğrafının ortaya çıkmasının ateşleyicisi olmuştur.
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Uygulamalar
-Haber editörlerini, özellikle şef editör olan genel yayın yönetmenlerini incelemek.
Özellikle efsaneleşmiş Ben Bradlee gibilerini.
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Uygulama Soruları
1-BEN BRADLEE, ABDİ İPEKÇİ, ÇETİN EMEÇ, HASAN CEMAL, ERTUĞRUL
ÖZKÖK, FİKRET BİLA, NECATİ ZİNCİRKIRAN, SEDAT ERGİN, DERYA
SAZAK VB. ÖRNEĞİNDE HABER EDİTÖRÜ OLARAK GENEL YAYIN
YÖNETMENİNİN NİTELİKLERİ ÖĞRENDİKLERİMİZE UYGUN MU?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gazetecilikte haber editörlerinin sahip olması gereken temel nitelikleri
öğrendik. Gazete ve her türlü haber medyasının karar verici takımı olan editörler ve bu
takımın kaptanı olan genel yayın yönetmeni, muhabirlerinin ve ajansların geçtiği
haberleri, yayın politikasına uygun bir çerçevelemeyle okuyucularına sunarlar. Bunun
için de belli bir gazetecilik duruşuna ve meslek etiğinin meslek insanı olarak üzerinde
cisimleştiği gazeteci kimliğiyle editörler, bu nitelikleri içselleştirirler.

Bölüm Soruları
1 Gazetecilikte editörlerin özel nitelikleri, aşağıdakilerden hangisi nedeniyle ön
plana çıkmaktadır?
a) Gazeteci olmaları
b) Gazetenin bütününü hazırlamaları
c) Masa başında çalışmaları
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d) Haber yazmaları
e) Sorumluluk taşımaları
2. “Haber editörleri, gazetenin gerçek anlamı gereği editör …………olmalıdırlar.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Empatik
b) İnandırıcı
c) Eleştirel
d) Tehditkâr
e) Temkinli
3. Gazetecilikte yanlış bilgilendirmeye genellikle editörlerin hangi tutumu yol
açmaktadır?
a) Olaylara kuşkuyla yaklaşmamaları
b) Her olayı haber olarak görmemeleri
c) Haberleri yanlış yazmaları
d) Haberlere kendi yorumlarını katmaları
e) Haberleri kısa yazmaları
4. “Haber editörünün habere konu edeceği olay ve olgulara ilişkin tüm …………..
iyi bir şekilde görebilmesi gerekmektedir.”
Cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun sözcük aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bilgiyi
b) Haberi
c) İstihbaratı
d) Ayrıntıyı
e) Duyumu
5. Haber editörlerinin görevlerini başarıyla yapabilmeleri açısından kimler
arasından seçilmeleri gerekmektedir?
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a) Sayfa sekreterleri
b) İletişim fakültesi mezunları
c) Muhabirler
d) Edebiyatçılar
e) Köşe yazarları
6. Haber editörlerinin niteliklerinden biri olan fikri takipçilik ne anlama
gelmektedir?
a) Habere farklı fikirleri eklemek
b) Olayı çözüme kavuşturuncaya kadar araştırmak
c) Benzer fikirleri haberde gruplandırarak sunmak
d) Kamuoyu oluşumuna katkıda bulunmak
e) Destek bulmayacak fikirleri habere yansıtmamak
7. “Araştırmacı-soruşturmacı gazeteciliğin konusu olan haberler, …………….
olayların derinlemesine incelenmesi ve belgelere dayandırılarak soruşturulması sonucu
ortaya çıkar.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle doğru bir
anlam ifade edebilir?
a) Gizli kalmış ya da öyle kalması istenmiş
b) Herkesin bildiği
c) Ajansların geçtiği
d) İddia niteliğindeki
e) Toplumsal
8. Aşağıdakilerden hangisi editörlerin
sağlamasında gerekli olan niteliklerinden biridir?

yayın

politikasının

devamlılığını

a) Yayın politikasının eleştirilmesi
b) Yayın politikasının içselleştirilmesi
c) Yayın politikasının uygulanması
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d) Yayın politikasının belirlenmesi
e) Yayın politikasının gerektiğinde değiştirilmesi
9. Gazeteciliğin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, haber editörlerinin bir nitelik
olarak yayın yaptığı dile hâkim olmasını gerekli kılmaktadır?
a) Gazeteciliğin sorumluluk mesleği olması
b) Gazeteciliğin ilkeli bir meslek olması
c) Gazeteciliğin güç sahibi bir meslek olması
d) Gazeteciliğin eleştirel bir meslek olması
e) Gazeteciliğin doğru adlandırma mesleği olması
10. “Gerçek, çoğu zaman göründüğünden ya da gösterildiğinden daha karmaşık
ve çok yönlü bakabilmeye gereksinim duyan bir olgudur.”
Bu cümleye dayanılarak aşağıdakilerden hangisi bir editör niteliği olarak
söylenebilir?
a) Editörlerin olayların anlamını ters açıdan da bakarak değerlendirmeye çalışması
b) Editörlerin hızlı redaksiyon yapabilmesi
c) Editörlerin inisiyatif ve sorumluluk alabilmesi
d) Editörlerin kurumunun dengelerini iyi bilmesi
e) Editörlerin toplumsal yapıyı iyi bilmesi
Cevaplar
1) b
2) c
3) a
4) d
5) c
6) b
7) a
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8) b
9) e
10) a
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8. EDİTÖRÜN GÖREVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Gazetesinin Gündemini Belirlemek
8.2. Haber Değerlendirmesi Yapmak
8.3. Muhabir Görevlendirmek
8.4. İstihbarat Yapmak
8.5. Triyaj Ve Eşik Bekçiliği
8.6. Redaksiyon
8.7. Başlık Ve Spot Çıkarmak
8.8. Sayfa Planlamak/Çizmek
8.9. Görsel Malzeme Seçmek
8.10. Organizasyon İçi Sunum Yapmak
8.11. Yönetmek
8.11.1. Editokrasi
8.11.1.1. Editoryal Hiyerarşi Ve Haberin Organizasyonel Yönü
8.12.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Neden o haber değil de bu haberi yayınlamalıyız?
2.O haberi, bu haberden daha çok büyüterek mi vermeliyiz?
3.Şu haberi diğerinin yerine yayınlayıp, diğerini de atmalı mıyız?
mıyız?

4.Bu konuyla ilgili beş haberi, birinci haberi ön plana çıkararak aynı sayfaya yaymalı
5. Bugün gündemimizde ne var?
6. Muhabirden gelen haberi bir de sen doğrulattın mı?

147

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Haber
görevleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
editörlerinin Editörün bir gün içinde Okuma-Tartışma-Durum
yerine getirdiği görevleri Analizi
anlamak
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Anahtar Kavramlar
Haber değerlendirmesi, Gündem, İstihbarat, Redaksiyon, Başlık, Spot, Flaş, Sayfa
Planlama, Editokrasi, Haber hiyerarşisi, Yönetmek.
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Giriş
Haber editörlerinin temel görevi; evrensel gazetecilik değerlerine uygun dürüst, ilkeli,
gerçeklerden yana gazete yapmaktır. Yani temel görev; gerçeklerin objektif seçimlerle toplum
yararına eleştirel olarak yine topluma sunulduğu bir basılı, görsel ya da işitsel yayın ortamı
üretmektir. Bu bölümde anlatılacak olan işlevler, bu temel işlevin yerine getirilmesinin
aşamalarını oluşturmaktadır.
Editörün çalıştığı yer gazetenin mutfağıdır. Yani yazı işleri birimleridir. Editör, hızlı
olma ve haber atlamama zorunluluğu gereği görev ve sorumluluklarını bir an bile
aksatmamalıdır. Editör, manipülasyona (yönlendirim) düşmemek ya da kendisi manipülasyon
yapmamak konusunda dikkatli olmalıdır. Umur Talu’nun, editörün bir gazetede gün içinde
yaptıklarıyla ilgili betimlemesini anımsatmak, haber editörünün görevlerini ortaya koymada
çok açıklayıcı olacaktır. Talu’ya göre editör haberi oluşturacak enformasyonu “seçer, yeniden
yazar, hiyerarşiye tabi tutar, eğer, büker, büyültür, küçültür, varsayar, yok sayar, evirir, çevirir,
dolandırır, süsler, tıraşlar, yeniden yazar, çöpe atar, olduğundan farklı görür, olmayana can
verir, abartır, kabartır, söndürür, alevlendirir, çerçeveler, kurgular, açıklar, gizler, konuyu
geliştirir, derinleştirir, analiz eder, sentez yapar.” (Talu, 2000; 32)
Unutmamak gerekir ki haber editörü hem haberi hem de muhabiri yönetir. Haber
editörünün görevleri şöyle sıralanabilir:
•

Gazetesinin gündemini belirlemek,

•

Haber değerlendirmesi yapmak,

•

Muhabir görevlendirmek,

•

İstihbarat yapmak,

•

Triyaj/haber seçmek/eşik bekçiliği/karar vermek,

•

Haberi serbest bırakmak ve saklamak,

•

Redaksiyon Başlık ve spot çıkarmak,

•

Sayfa çizmek,

•

Görsel malzeme seçmek,

•
Haberleri, haber-yazı işleri ve gündem toplantısında editörler kuruluna sunmak
ve pazarlığını yapmak (organizasyon içi sunum),
•
Haber merkezine akan haberleri ve muhabirleri yönetmek, örgütlemek, koordine
etmek ve denetlemek.
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8.1. Gazetesinin Gündemini Belirlemek
Editörler, her yeni gün için ayrı bir gündem hazırlarlar. Bu gündem, yayınlanmak üzere
seçilmiş haber konularından oluşan bir iş planı, bir yol haritası niteliğindeki listedir. Bu
gündem, editörün çalıştığı gazetenin rakibi olan haber merkezlerinden geri kalmamasını yani
haber atlamamasını sağlayacağı gibi, aynı zamanda rakiplerden bir adım öne geçmesini de
sağlayacak atlatma özel haberler yapmasına da olanak veren günlük bir yol haritasıdır. Gündem
listesi sayesinde editörler, o gün içinde zamanı en doğru şekilde, hangi haberlere yönelerek
planlayacaklarını ve emek harcayacaklarını belirlerler.
Gazetenin haber gündeminin hazırlanması, ideolojik eğilimlerden/yayın politikasından,
medyanın çalışma düzeninden, medyanın kurumsal amaçlarından, medya kurumu dışından
gelen etkilerden olduğu kadar editörlerin kişisel niteliklerinden de etkilenir. (Yüksel, 2001; 71)
Eleştirel yaklaşıma göre, haber üretimi yapan gazete, televizyon gibi kuruluşlar,
haberleri şekillendiren konulardan bir günlük gündem oluştururlar. Burton, bu durumun,
haberlerin “dışarıdan bir yerden” gelen doğru olayların ve gerçeklerin bir toplamı olduğu fikrini
yalanladığını savunmaktadır. (Burton, 1995; 137)

8.2. Haber Değerlendirmesi Yapmak
Editörler, gazetesinin gündemine alacakları haberleri seçerken olduğu gibi seçtikleri
haberlerin sayfalara dağıtılması sırasında da haber değerlendirmesi yaparlar. Haber
değerlendirmesi, 6. Bölüm’de verilen bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır. Evrensel anlamda
kullanılan haber değeri kriterleri, editörün haberleri seçiminde ve haberler arasındaki değer
ağırlığını belirleyerek buna göre sayfaları hazırlamasında temel ölçektir. Buna göre
gazeteciliğin kullandığı haber değerlendirme ölçütleri zamanlılık, ilginçlik, önemlilik, insani
ilgi, yakınlık, olumsuzluk, olumluya gidişin başlaması, çatışma, dramatik unsurlar, görselişitsel etki, karşılaştırma/kıyaslama durumlarından doğan sonuçlar gibi haber değerlerini
kapsamaktadır. (Tokgöz, 2000; 176-187/ Aslan, 2009; 34-64/ Girgin, 2005; 11-20/ Kars, 2010;
83-113/ Rigel, 2000; 202-205)

8.3. Muhabir Görevlendirmek
Muhabirlerin haber yapılmak üzere takip edilecek olaylara gönderilmesi yetkisi,
genellikle muhabirin bağlı olduğu haber servisinin şefi olan editörlerdedir. Örneğin; bir
gazetenin istihbarat servisi şefi, her sabah bazen de bir gün öncesinden muhabirleri gündeme
alınan olayları izlemek üzere görevlendirir. Editörün olayın özelliğine göre uzmanlık gerektiren
durumlarda hangi muhabirini olay yerine göndereceğine doğru karar vermesi gerekir. Zira
olayın tüm çerçevesinin doğru ve eksiksiz çizilebilmesi, muhabirin uzmanlığına büyük ölçüde
bağlıdır. Muhabirlerin haberleri takip ederken olay yerinden sürekli bilgi vermesini isteyen
servis şefi editör, bu bilgilerin doğruluğundan genellikle kuşku duymasa da gazeteciliğin
doğrulatmaya dayalı kuşkuculuk mesleği olmasından dolayı, abone olunan haber ajanslarından
ve kendi özel haber kaynaklarından bu verileri sürekli doğrulatır.
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8.4. İstihbarat Yapmak
Haber yapmanın öncelikli aşaması olan istihbarat, haber için gereken verilere ulaşmanın
temel yoludur. (Aslan, 2009; 26)
İstihbarat, haber için veri toplama ve doğrulatma sürecini anlatmaktadır. Muhabirin özel
olarak bir olay için olay yerinde istihbarat yapmasının (veri toplaması/haber toplaması) yanı
sıra hızla akıp giden zaman içinde o anda olayla ilgili başka yerlerdeki haber kaynaklarına
ulaşması mümkün olmayabilir. Bu durumda editörler, muhabirlerle sürekli iletişim hâlinde
olduklarından olay yerinden an be an aldıkları veriler doğrultusunda hızlı bir telefon trafiği
yaparak muhabirin verdiği bilgileri diğer haber kaynaklarından doğrulatır ve yeni bilgileri de
kendi haber kaynaklarından muhabire destek olması için toplayabilirler. Böylece editör ve
muhabirin paralel ve çapraz istihbarat yapması söz konusu olur. Paralel ve çapraz istihbarat
süreci, haberin zamanında toplanarak doğrulatılması ve yayın sürecine sokulması için çok
gereklidir.

8.5. Triyaj Ve Eşik Bekçiliği
Özellikle haber ajanslarından geçen haberlerin ve farklı alanlardan haber
kaynaklarından gelen ve habere temel oluşturacak duyumları oluşturan verilerin
sınıflandırılarak elenmesi işlemine triyaj adı verilmektedir.
Triyaj, editörlerin gün içinde sürekli yaptığı işlerden biridir ve aslında editörün eşik
bekçiliği görevinin ilk adımını oluşturmaktadır. Editörler, gazetenin gündemine alacakları ve
almayacakları haberleri seçerek haberleri bir filtreden geçirirler. Bu filtre/süzgeç işlemine eşik
bekçiliği (gate-keeping) adı verilmektedir.
Eşik bekçiliği işlemi, editörün yayın politikasına temel oluşturan ideolojik süzgeci ilk
adımda devreye sokarak karar vermesini gerektirmektedir. Yayın politikası çerçevesine giren
haberler, haber değerine göre ikinci bir adımda süzgeçten geçirilir. Haberin okura iletileceği
sayfa ve sayfada yayınlanacağı alan, ilan-reklamın üçüncü adımda yeni bir süzgeç olarak
devreye girmesini ve eşik bekçiliği işleminin tamamlanmasını sağlar.
Bu konuyla ilişkili olabilecek bir saptamanın Chomsky ve Herman’ın propaganda
modeli olduğu görülür. Bu modelde medyanın haber içeriklerinin seçilmesinde kullanılan
süzgeçlerden birinin reklam ruhsatı olduğu belirtilmektedir. (Herman ve Chomsky, 1998; 4958)

8.6. Redaksiyon
Ajans, basın büroları, muhabir ve serbest muhabirlerin yazdığı haber metinlerini
elemek, önem derecesine göre ayırmak, kontrol etmek, uzunluğunu değiştirmek, gerekirse
düzeltmek, başlık çıkarmak, spot ve flaşı yazmak, ara başlıkları yazmak gibi işlemler,
redaksiyon adı verilen haberin yeniden yazımının çeşitli aşamalarını oluşturmaktadır.
(Schneider ve Raue, 2000; 161)
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Gazetecilikte haber üretim ve yayım giderlerinin teknolojinin gelişimine paralel olarak
artması ve bir gazetenin ülke ve dünyada her an gelişmekte olan haber değeri taşıyan tüm
olayları ve açıklanan düşünceleri haber yapacak yeterli sayıda muhabir çalıştırmasının
olanaksızlığı, haberlerin yeniden yazılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu olanaksızlık, hem fiziksel
hem de ekonomik anlamda bir duruma işaret etmektedir. Haberlerin yeniden yazım işlemine
gazetecilikte redaksiyon adı verilir. Redaksiyon işlemini yapmakla sorumlu olan gazeteciler
muhabirler değil, editörlerdir. Genellikle ve öncelikle de haber merkezi editörleri bu işlemi
gerçekleştirirler.
Redaksiyon, gazetenin kadrolu ve kaşeli muhabirlerinden gelen haberlerin yanı sıra,
haber ajanslarından alınan haberlere de uygulanmaktadır. Gazetelerin özellikle kadrolu
olmayan ve “kaşeli muhabir” denilen taşra/bölge muhabirleriyle birlikte haberleri yayınlanan
amatör gazetecilerin yazdığı metinler, zaten yeniden yazılmaya muhtaçtır. Çünkü söz konusu
bu muhabirler, genellikle kuralına uygun haber yazmayı çok iyi bilmemektedir. Kaşeli bölge
muhabirleri, çoğunlukla en fazla ortaöğretim mezunudur ve gazetecilik konusunda
yükseköğretim görmemişlerdir. Bunlardan beklenen temel görev; haberi oluşturacak temel veri
ve malzemelere ulaşarak bunları eksiksiz ve doğrulatarak toplamasıdır.
Gazetenin kadrosunda çalışan muhabirler ise uzmanlık alanlarına göre iyi haber
yazabilirler. Muhabirler, gazetenin yayın politikasına ve kimliğine uygun bir haber tekniğiyle
haberlerini yazmaktan çok görevleri gereği haberlerinin anlattığı gerçekliği eksiksiz ve
yanlışsız olarak aktarmayı daha çok önemserler. Bu nedenle çoğu zaman anlatım biçimi, öneri
başlık ve flaşlarının editörlerce elden geçirilmesi, yani redakte edilmesi gerekir. Muhabirlerin
yazdığı haberlerin gazetenin standart haber diline uyumlu hâle getirilmesi ve ilgili bazı diğer
haberlerle birleştirilip yeniden yazılması zorunlu olmaktadır. Redaksiyon, doğrulatmanın da
haberin üretim süreci içinde bir adımını oluşturmaktadır.

8.7. Başlık Ve Spot Çıkarmak
Editörün en temel görevlerinden biri de başlık ve spot çıkarmaktır. Başlıkları çoğu
zaman haber merkezi editörleri yazsa da başlık hakkında son kararı verenler, en yetkili editörler
olan genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürleridir. Haber editörlerinin gazetenin
sayfalarında ya da televizyon ekranında akan bant yazılarında, haberi en iyi, en ilginç ve en
doğru anlatan başlık ve spotları çıkarması beklenir. Bu özelliklere sahip başlıklar yaratabilmek,
haber editörlerinin şiirle ilişkileri sayesinde doğrudan geliştirilebilecek bir niteliktir.
Şöyle ki şiir okumak ve yazmak, en az sözcükle en yoğun duyguları ve imgeleri
anlatabilme yeteneğini geliştirir. Şiir okuyan ve daha da iyisi şiir yazan haber editörü, hem
rafine bir estetik alımlamaya hem de hiç azalmayan bir coşkuya sahiptir. Bu tür editörler, şiirin
aksine, salt gerçekliği anlatan habere başlık atarken bile benzer bir coşku duygusu yaşarlar ve
habere konu olan gerçekliği okuyucu için daha çarpıcı kılabilirler. Okuyucunun gazete
sayfalarındaki haberleri okumaya başlaması için bu çarpıcı başlıklara gereksinim vardır.
Haberin nesnel yazılması, bazen başlıkların öznel, hatta provakatif, ajitatif, etik
sınırların dışında başlık atılmasına engel oluşturmaz ki bu da ilkeli gazetecilik için istenilmeyen

153

bir durumdur. Editörlerin böyle hatalara düşmemesi gerekmektedir. Zaten nitelikli editörler,
gazeteciliğin haber metni yazmak kadar gazetecilik kurallarına uygun başlık ve spot yazmak da
olduğunu iyi bilirler. Örneğin; bir toplumda yaşayan dinsel ya da kültürel azınlıklara yönelik
kin ve düşmanlığa sürükleyici başlık atılması, objektif nitelikte yazılmış bir haber metnini
subjektif, hatta etik dışı bir duruma sokabilir. Haberlerde ya da toplumun içinde, sokakta
yaşanan benzer durumlarda kurban durumuna düşen azınlıkların anavatanlarında yayınlanan
gazetelerin başlıklarında bu azınlığın dilinden seçilmiş bir özür sözcüğü de bazen iki ülke
ilişkilerini yumuşatmada etkili olabilir. Bu da haberin ve başlığın uluslararası politika,
diplomasi, uluslararası ilişkiler alanındaki etkisine örnek oluşturabilir.
Başlıklar, hiç istenmeyen yanlış bir gazetecilik uygulaması olarak bazen engellileri,
yoksulları, kadınları, eşcinselleri, çocukları ve ailelerini incitebilir, utandırabilir, şiddete açık
hâle getirebilir. Bu tür başlıkları haberlere uygun gören editörler, istenen nitelikte olmadıklarını
kanıtlamış olurlar.
Tüm bunlar, özellikle gazetenin manşetinde en büyük etkiyi gösteren başlıklarda daha
çok belirleyicidir. Manşeti, o gazetenin yayın politikasını, olaylara ve yaşama bakış açısını,
ideolojik duruşunu da göstermektedir. Dolayısıyla manşet, gazetenin saygınlığını korumasında
ya da yitirmesinde belirleyici olmaktadır.

8.8. Sayfa Planlamak/Çizmek
Haber editörlerin temel görevlerinden biri de “mizanpaj” denilen sayfa planlaması
yapmak ve bunu sayfa operatörlerine uygulatarak sayfanın hazırlanmasını sağlamaktır. Sayfa
sorumlusu editörler, sorumlu oldukları örneğin; politika, spor, kültür-sanat, ekonomi gibi
sayfaları planlamak ve hazırlamakla görevlidirler. Bu editörlere “sayfa sekreteri” adı
verilmektedir. Sayfa sekreterleri, deneyimli birer gazeteci olan editörler arasından seçilir.
Dolayısıyla sayfa sekreterlerinin sorumlu oldukları gazete sayfasına hangi haberi seçerek
alacakları, seçtikleri haberi nasıl sunacakları, haberi ne kadar kısaltacakları ya da uzatacakları,
haberde hangi fotoğrafı ya da görsel malzemeyi kullanacakları konusunda karar verme yetkileri
vardır. Sayfa sekreterleri başlık, ara başlık gibi haberin kurgusal unsurlarına da karar verip
uygulamaktadırlar.

8.9. Görsel Malzeme Seçmek
Haber editörlerinin önemli görevlerinden biri de yayınlamak üzere seçtikleri haberlere
görsel malzeme seçmek, hangi fotoğraf, grafik ya da illüstrasyonun haberi güçlendireceğine
karar vermektir. Televizyon haber editörlerinin seçtikleri görsel malzemeler ağırlıklı olarak
video görüntüleri, animasyon, caption, harita, uydu görüntüsüdür. Son yıllarda polisin
kullandığı sokak güvenlik kameralarının görüntüleri ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarının
görüntüleri de televizyon muhabirlerinin olay yeri ve röportaj görüntüleri kadar haberin ilgi
çekiciliğini arttırmak anlamında önemli hâle gelmiştir.
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8.10. Organizasyon İçi Sunum Yapmak
Birer haber editörü olan sayfa sekreterlerinin (sorumluları) ve servis şeflerinin genel
yayın yönetmeni ya da yazı işleri müdürü başkanlığında günde iki ya da üç kez düzenli olarak
yapılan haber toplantısında (bu toplantıya gündem ya da yazı işleri toplantısı da denilmektedir)
gündemlerindeki haberleri bir anlamda pazarlamaları, yani ikna edici şekilde sunmaları
gerekmektedir.
Bu toplantılara, gazetenin tüm sayfalarıyla birlikte özellikle gazetenin vitrini
niteliğindeki birinci sayfasından sorumlu görsel yönetmen de katılır. Gazetenin haber havuzu
niteliğini taşıyan haber merkezinde asıl görevi redaksiyon yapmak olan redaktör editörlerin ise
bu toplantılara katılması gerekmez. Zira onların toplantılar sırasında haber servisleri ve
ajanslardan hızla akmakta olan çok sayıda haberi redakte etmeye devam etmesi ya da baskıya
yetişecek gazete için muhabirlerden telefonla, faksla veya e-mail ile son haberleri almaları
beklenir.
Bu toplantılar, yayınlanacak haberlere ve yayınlanma biçimine ilişkin son kararı genel
yayın yönetmeni verse de aslında katılan tüm editörlerin haberleri kıyasıya tartıştıkları
demokratik bir platform niteliğindedir. Haber toplantıları, bu özelliğiyle gazetenin bir medya
olarak toplumda oluşturduğu demokratik kamusal alanın ön görünümü, simülasyonu ya da
prototipi gibidir. Yani haberlerin etkisiyle oluşacak kamuoyunun önceden kestirilmeye
çalışıldığı bir ortamdır.
Gündem toplantısı, aynı zamanda gazetenin tüm haber servislerinin gündemlerinin
tartışılıp ortak bir gazete gündeminin belirlendiği bir gündem belirleme toplantısıdır. Tüm
gazete ve televizyonların bir gün içinde belirledikleri ve yayınladıkları haber gündemi,
toplumsal/politik sistemde medyanın gündemini oluşturmaktadır.
Haber toplantılarının içeriği, muhabirlerden ve toplantıya katılmayan diğer gazete
çalışanlarından gizlenir. Bunun nedeni, rekabet üstünlüğünün rakip basın kuruluşlarına karşı
bir koz olarak elde tutulmasıdır. Öyle ki rakip gazetelerde çalışan muhabirlerle her ne kadar
sıkı birer rakip olsalar da gazetenin muhabirleri gün içinde bilgi alışverişinde bulunurlar. Bu
karşılıklı iletişim ortamı, muhabirlerin rakip gazetelerin gündemini öğrenmeleri riskini
doğurabilir. Bu nedenle gazete editörleri, muhabirlerle gazetenin genel gündemi hakkında
konuşmaktan kaçınırlar. Aynı eğilim, bazen gazete içindeki farklı haber servislerinin
muhabirleri arasında bile görülebilir. Zira haber servisleri ve muhabirler arasında de belli
haberler için rekabet söz konusu olabilir.

8.11. Yönetmek
Haber editörleri, haberleri ve muhabirleri yönetme görevini de yerine getirirler.
Yönetim işlevi, haber editörlerinden özellikle genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, haber
müdürü ve haber servisi şefleri için geçerlidir.
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Editörlerin gazeteci olarak yönetim tekniklerini de bilmeleri gerekmektedir. Gazete
içindeki günlük mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi, bu konularda kararlar almayı ve
muhabirler, alt pozisyonlardaki editörler, sayfa operatörleri, düzeltmenler gibi yönetilen
gazeteci pozisyonlarına bu kararları uygulatmayı gerektirmektedir.

8.11.1. Editokrasi
Haber organizasyonları olan gazete, televizyon, haber ajansı, radyo, dergi ve internet
haber sitelerinin etkin bir şekilde yönetiminin, bu medya organizasyonlarının kurumsal yapısını
hantallaştırmayan rasyonel bir bürokratik yapılanmayla işlediği görülmektedir. Haber
medyasının bürokratik yapılanmasına “editokrasi” adı verilmektedir.
Paul H. Weaver’a göre editokrasi, gazete ve TV gibi haber medyasının yüksek
bürokrasisidir. Weaver, “Editokrasi layıkıyla çalıştığında, editörün işi öğle yemeğini yemek ve
gerçeği tayin etmektir. Bu biraz fazla basitleştirme tabii, ancak sadece yemek kısmı...” demiştir.
(Talu, 2000;134)

8.11.1.1. Editoryal Hiyerarşi Ve Haberin Organizasyonel Yönü
Günlük yayın yapan haber medyası (haber örgütleri/haber organizasyonları) olan
gazete, haber ajansı, televizyon, radyo, hızlı ve etkin habercilik yapmak için tüm birimleriyle
sürekli bir iş birliği yapmak zorundadır. Bu iş birliğiyle yaratılan kurum (örgüt) içi sinerji, takım
ruhu oluşturarak gazeteciliğin hedefleri olan hız, doğruluk ve objektifliğe ulaşılmasını sağlar.
Günlük gazeteler açısından ele alındığında editör, en üst pozisyonda kararları alan genel
yayın yönetmeninden hiyerarşik (üst-ast ilişkisi) olarak aşağıya doğru yazı işleri müdürü, haber
müdürü, sayfa sekreterleri ve haber servislerinin şefleri olarak sıralanan tüm habercilik
pozisyonlarını kapsar. Yani editör pozisyonlarındakiler, yayınlanacak haberler hakkındaki
kararları verenlerdir. Ancak haberin onu oluşturan olayın ortaya çıkmasından itibaren toplanıp
oluşturulmasına kadar geçen sürecin yönü, genellikle bu hiyerarşide aşağıdan yukarıya
doğrudur. Ancak bazen yukarıdan aşağıya duyum da alınabilir. Ancak haber hakkındaki son
kararın verilmesinde hiyerarşinin en üstündeki editör söz sahibidir.
Gazetecilikte haber editörleri arasındaki hiyerarşik yapılanma, gazetenin her gün
düzenli olarak yayınlanabilmesi için zorunludur. Hiyerarşi, yetkilerin yukarıdan aşağıya doğru
işleyen bir organizasyon düzeni kurulmasını sağlamaktadır. Yönetmek için yetkilendirilmiş
olmak gerekir. Yetkisiz yönetim işlevi yürütülemez. Çünkü yönetilen konumunda olanların
kişisel egoları ya da ahlaki/mesleki değerlerinin belirlediği direniş nedeniyle işlerin aksaması
söz konusu olabilir. Editörler yetkilerini genel yayın yönetmeninden; genel yayın yönetmeni de
yetkilerini gazete, televizyon gibi haber şirketlerinin sahibi olan imtiyaz sahibi, patron ya da
şirket yönetim kurulu başkanından almaktadır. Editoryal yetkiler, temel amacı kârlılık olan
herhangi bir şirketten farklı olarak halka gerçeklerin bilgisini haberler yoluyla vermeye
yöneliktir.
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Editoryal hiyerarşi, başka sektörlerdeki şirket hiyerarşilerinden farklı olarak vicdana
dayalı entelektüel bir direnme potansiyelini de içermektedir. Editörlerin muhabirleri yönetmesi,
bu anlamda düşünülmelidir. Bu hiyerarşi, kamu ve özel sektördeki emir-komuta zincirinin
doğasında var olan itaat kültüründen farklıdır. Sonuçta muhabirler de editörler gibi gazetecidir
ve gazeteci olmanın gerektirdiği vicdani, ahlaki, mesleğin doğasında var olan ideolojik tepkiler
geliştirme potansiyelini taşımaktadırlar.
Editörlerin haberleri ve muhabirleri gazetenin her yeni sayısı için her gün (haber
televizyonları için her bülten saatinde) ayrı ayrı örgütlemesi ve bu örgütlemeyi planlaması da
onların yönetim görevi içinde ele alınmalıdır. Olay yerine gönderilecek muhabirlerin seçilmesi
ve görevleri süresince istenilen haber unsurlarını toplaması için yönlendirilmesi, olay yeri
dışına (hastane, olay aktörlerinin evleri, iş yerleri, valilik, belediye, bakanlık gibi) olayla
bağlantılı verilerin toplanması için ayrı uzmanlık dallarından muhabirlerin gönderilmesi ve
bunların idaresi bu planlama ve örgütleme işlevini anlatmaktadır. Olay yerindeki muhabirlerin,
foto muhabirlerinin ve ulaştırma görevlilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında da onlardan
sorumlu editörün karar ve uygulama yetkisi bulunmaktadır.
Haberi yönetme denilince buraya kadar anlatılan haber değerlendirmesi, eşik bekçiliği,
triyaj, gündem belirleme, redaksiyon, sayfa planlama ve yapma (mizanpaj) gibi tüm günlük
rutin gazetecilik işlemleri anlaşılmalıdır. Gazetenin yayın politikasına göre gündemin
belirlenmesi, haber metinleriyle görsel malzemelerin uyumlu hâle getirilmesi, haberler arasında
dengenin sağlanması, sunumun akıcılığı ve ilgi çekiciliğinin sağlanması da haberin
yönetilmesiyle ilgili işlemlerdir.
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Uygulamalar
Öğrencilerin yerel ve ulusal gazetelerde editörlük yapan kişilerle tanışması için
sinema filmi, panel, söyleşi, konferans ve gazetelere yönlendirilmesi.
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Uygulama Soruları
1.ÖĞRENCİLERİN TANIŞTIĞI EDİTÖRLERİN GÖREVLERİNİ ONLARI
İŞBAŞINDA İZLEYEREK YA DA EN AZINDAN BU KONUDAKİ FİLMLERİ
İZLEYEREK GÖRMEK.

159

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir basın kuruluşunda görev yapan editörlerin gön içinde yaptıkları
işler, onların rutin görevleri ve çalışma yöntemleriyle ilgili bilgi edindik. Bu kapsamda
genel yayın yönetmeninden haber servisi şeflerine ve redaktör editörlerle sayfa
sekreterlerine kadar haber yayınına karar veren gazetecilerin görev ve sorumluluklarını
öğrendik.

Bölüm Soruları
1. Haber editörlerinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olay yerinden haber toplamak ve yazmak
b) Haberleri internet ve televizyonlardan izleyerek yeniden yazmak
c) Gerçeklerin objektif seçimlerle topluma sunulduğu basılı, görsel ya da işitsel yayın ortamı
üretmek
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d) Gazetenin okuyucunun bakış açısıyla okunabilirliğini denetlemek
e) Haberleri konularına göre yayın için sınıflandırmak
2. Editörün planlama ve örgütleme işlevinin kapsamına girmeyen seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Gazetenin yayın politikasına göre gündemin belirlenmesi

b)

Haber aktörlerinin olaylardaki rollerinin saptanması

c)
Olay yerine gönderilecek muhabirlerin seçilerek görevleri süresince istenilen haber
unsurlarını toplaması için yönlendirilmesi
d)
Olay yeri dışına olayla bağlantılı verilerin toplanması için ayrı uzmanlık dallarından
muhabirlerin gönderilmesi ve bunların idaresi
e)

Haberlerin gazete sayfasında konumlandırılması

3. “Haber medyasının bürokratik yapılanmasına …………. adı verilmektedir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Bürokrasi

b)

Kleptokrasi

c)

Aristokrasi

d)

Editokrasi

e)

Hiyerarşi

4. Haber editörünün redaksiyon görevi, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
a)
Ajans, basın büroları, muhabir ve serbest muhabirlerin yazdığı haber metinlerinin
uzunluğunu değiştirmek
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b)
Ajans, basın büroları, muhabir ve serbest muhabirlerin yazdığı haber metinlerinin içerik
akışını değiştirmek, düzeltmek ya da yeniden yazmak
c)

Haberlere başlık çıkarmak, spot ve flaşı yazmak, ara başlıkları yazmak

d)

Haber merkezine iletilecek ilk haberi duyurmak

e)

Muhabirlerin yazdığı haberleri gazetenin standart haber diline uyumlu hâle getirmek

5. Haber editörleri arasında aşağıdakilerden hangisinin organizasyon içi sunum niteliğindeki
gündem toplantısına katılma görevi yoktur?
a)

Yazı işleri müdürü

b)

Genel yayın yönetmeni

c)

Servis şefleri

d)

Görsel yönetmen

e)

Haber merkezi muhabirleri

6. “Ajanslardan geçen haberlerin ve duyumları oluşturan verilerin sınıflandırılarak elenmesi
işlemi olan …………, aslında editörün eşik bekçiliği görevinin ilk adımını oluşturmaktadır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Mizanpaj

b)

Triyaj

c)

Montaj

d)

Gündem belirleme

e)

Redaksiyon

7. “Editoryal hiyerarşi, başka sektörlerdeki şirket hiyerarşilerinden farklı olarak ………….
dayalı entelektüel bir direnme potansiyelini de içermektedir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
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a) Etik
b) Ahlak
c) Vicdan
d) Bilgi
e) Değerler
8. Aşağıdakilerden hangisi haber editörünün görevlerinden biri değildir?
a) Gündem belirleme
b) Eşik bekçiliği
c) Haber değerlendirmesi
d) Redaksiyon
e) Gazetenin pazarlama stratejisini belirleme

9. “Gazetenin gündemi, …………. rakip haber merkezlerinden geri kalmamak için gün içinde
yapılacak gazetecilik çalışmasının adımlarını ………….. bir yol haritasıdır.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi gelirse cümle doğru bir
anlam ifade edebilir?
a) Editörün / planladığı
b) Muhabirin/örgütlediği
c) Redaktörün/yazdığı
d) Sayfa operatörünün/çizdiği
e) Yazı işleri müdürünün / kararlaştırdığı
10. Haber editörleri arasındaki hiyerarşik yapılanma aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
a)

Hızlı ve etkin habercilik

b)

Kurum (örgüt) içi sinerji
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c)

Yayın politikasının devamlılığı

d)

Doğruluğun adım adım kontrolü

e)

Emir- komuta zincirinin korunması

Cevaplar
1) c
2) a
3) d
4) d
5) e
6) b
7) c
8) e
9) a
10) e
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9. HABERİN EDİTORYAL AŞAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Duyum Ve İstihbarat Aşaması
9.2.Değerlendirme Aşaması
9.2.1.Birincil Değerlendirme Aşaması
9.2.2. İkincil Haber Değerlendirme Aşaması
9.3. Planlama Ve Örgütleme Aşaması
9.4. Yazım (Redaksiyon) Aşaması
9.5. Yayın Aşaması
9.6.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Bir olayın patlak vermesinin ardından bu olayı gazeteci nasıl oluyor da herkesten önce
duyabilir?
2. Olayı duyan editörün ilk yapacağı iş nedir?
3. Olayı duyan editör neyin değerlendirmesini yapmaya başlar?
4. Editörün bu süreçte yaptıları günün tesadüflerine göre mi şekillenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Haberin
Aşamaları

Editoryal

Duyum ve İstihbarat

Değerlendirme

Planlama ve Örgütleme
Yeniden
Yazım/Redaksiyon

Yayın

Bir haber merkezinde gün
içinde editörlerin haber
üretim sürecinde nasıl
çalıştıklarını
ve
neler
yaptıklarını anlamak.
Editörün
bir
olayı
duymasının ardından nasıl
haber için veri topladığı ve
toplattığının anlaşılması.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma-Analiz-Tartışma

Okuma-Analiz-Tartışma

Okuma-Analiz-Tartışma
Habere
muhabir
gönderirken
ve
muhabirden
haberin
dönüşüyle haber toplantısı
aşamalarında
haber
değerlendirmesinin nasıl
olduğunu anlamak.
Editörün, muhabirleri ve Okuma-Analiz-Tartışma
sayfaları nasıl planlanıp
örgütlediğinin anlaşılması.
Editörün muhabir ve haber Okuma-Analiz-Tartışma
ajaslarından
gelen
haberleri
yayın
politikasınagöre yeniden
yazımını anlamak
Editoryal üretim sürecinde Okuma-Analiz-Tartışma
haberin yayın aşamasını
anlamak.
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Giriş
Aşağıda belirtilen haberin editoryal üretim aşamaları, bir gazetenin ya da televizyon
haber merkezinin yaşamın içindeki bir olayla ilgili ilk duyumu almasından başlayarak o olayın
haber olarak yayınlanmasına kadar geçen işlem basamaklarını anlatmaktadır. Bu aşamalar,
haber editörünün çok kısa süre içinde karar vermesini gerektirir. Toplumu yönetenler olan
elitlerin yönetilenlerle (toplumla) ilgili siyasal ve ekonomik kararlarını, ülkede ve dünyada
meydana gelen olayları ve tartışılan düşünceleri toplumun zamanında öğrenebilmesi,
gazeteciliğin kamusal sorumluluğudur. Bu bağlamda gazetecilik, hız ve doğrulatma mesleğidir.
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9.1. Duyum Ve İstihbarat Aşaması
Editoryal açıdan haberin belirli üretim aşamalarından geçtiği görülür. Bu aşamaların
ilki, haberi ortaya çıkarmak için gereken duyumun alınmasıdır. Duyum; gerek olay haberlerinde
gerekse skandal ve yolsuzluk konulu haberlerde gazeteciyi kuşkulandırıp konuyu araştırmaya
yönelten ilk bilgi sızıntısıdır.
Haberi oluşturacak duyumun, yani ilk verilerin veya bilgi sızıntısının gazeteciye
ulaşmasıyla başlayıp bu bilgilerin adım adım doğrulatılması; ardından da haberin tüm unsur ve
nitelikleriyle yazılmasına kadar geçen gazetecilik sürecine istihbarat ya da haber toplama süreci
denir.
İstihbarat, gazetecilikte haberi oluşturacak verileri toplama sürecidir. “Bilgiye/veriye
ulaşmanın yoludur. Haber yapmak için öncelikle istihbarat yapmak önemlidir. Bilgi almak
kadar, eldeki verileri doğrulatmak da istihbaratın alanına girer. İstihbarat bir anlamda “Bu
bilgiyi, veriyi kimden, kimlerden alabilirim? / Bu bilgiyi, veriyi bana kim verebilir?” sorularının
yanıtlanmasıdır.” (Aslan, 2009; 26)
Haber üretimi ve yayını yapan gazete ve televizyon gibi medyaların istihbarat
servislerinde polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik birimlerinin telsiz konuşmaları
dinlenmektedir. Kentlerde meydana gelen haber değeri taşıyabilecek olaylar, günün 24 saati
süresince polis-adliye muhabirlerince takip edilmektedir. Polis-adliye muhabirleri, olay
habercileridir. Terör saldırıları, trafik kazaları, yangınlar, cinayetler, kitlesel sokak
gösterileriyle ilgili ilk duyumlar ve gelişmeler, olay haberlerinin toplanmasıyla ilgili süreci
başlatır. Olay haberlerini oluşturacak duyumlar, gazetecilerin telsiz dinlemesinin yanı sıra
olayları gören ya da duyan insanların haber merkezini telefonla arayarak ihbarda bulunmasıyla
da alınabilir.
Gazetecilikte istihbaratın çok hızlı yapılması gerekmektedir. İstihbaratın temel kuralı,
bilgi vermeden bilgi alınamayacağıdır. Gazeteciler, kendilerine bir haberle ilgili olarak
konuşmak istemeyen kaynaklara evet/hayır yanıtlarını alacağı sorular yönelterek aradıkları
verilere ulaşmaya başlarlar. Böylece istihbarat sürecini başlatmış olurlar. Evet/hayır cevaplarını
alabilmek için gazeteci elindeki bilgileri soruya çevirir ve bunları doğrulatmış olur. Ancak bir
kaynaktan doğrulatma yeterli olamaz. Gazeteciliğin en önemli kurallarından biri, haber verisini
oluşturacak enformasyon nitelikli verileri (bilgiyi) kaynağından doğrulatmanın yanı sıra ikinci,
hatta üçüncü bir kaynaktan da bu bilgileri tekrar doğrulatmaktır. Ancak ikinci ve üçüncü
kaynak, birinci kaynaktan bağımsız olmalıdır ki gazeteci yanıltılmadan gerçeklere ulaşabilsin.
Alan Pakula’nın yönettiği Başkanın Bütün Adamları filminde, gazetecilik ve demokrasi
tarihinin en önemli olaylarından biri olan Watergate Skandalı’nın Washington Post gazetesi
editör ve muhabirlerince ortaya çıkarılış öyküsü anlatılmaktadır. Gerçek bir gazetecilik
öyküsünü konu edinen filmde deneyimli muhabir Carl Bernstein, (filmde Dustin Hoffman
canlandırıyor) skandalla ilgili çok şey bilen kadın kaynağa “evet” ve “hayır” şeklinde
yanıtlayacağı sorularıyla istihbarat yapmaktadır. Yani gazeteci, bir kısmını bildiği ancak
doğrulatamadığı verileri sorup elindeki bilgileri doğrulatmaktadır. Ancak çoğu olayda olduğu
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gibi burada da haber kaynağı, ortamın dinlenebileceği korkusuyla gazetecinin ima yoluna
başvurup kendisini korkularından kurtarmasıyla hemen konuşmuştur. Bir yandan da gazeteciye
bilgi vermemiş gibi bir düşünceyle gazetecinin ustalığı sayesinde rahatlamıştır. Burada
istihbaratın temel kuralı olan “bilgi vermeden bilgi alamazsın” durumu gerçekleşmiştir. Benzer
durumları özellikle memur oldukları için konuşması yasak olan polislerden bilgi almak isteyen
gazeteciler her gün yaşamaktadır.
İnternetin yaygınlaşması gazetecilerin habere ulaşmada ilk ihtiyaç duyduğu bilgileri
elde etmesini kolaylaştırmıştır.
Haber toplama ya da istihbarat kavramı ile haber üretiminin ilk aşaması anlatılmaktadır.
Haber, eksiksiz ve tümüyle şekillendirilmiş bir bilgi seti değildir; gerçeği temsil ettiğine
inanılan bir söylemle üretilen bir metindir. Hatta haber, çoğu zaman muhabir tarafından bile
toplanmaz, onun yerine haber ajanslarının yayına hazır metinleri kullanılabilir. Ancak bu
durumda bile haberleri toplayan ajans muhabirleri vardır. Basın toplantıları sözcüleri ve basın
sözcüleri gibi tüm gazetecilere benzer hatta aynı açıklamaları yapan hükûmet ve özel kuruluş
sözcüleri söz konusudur. (Burton, 1995; 136-137)
Bir haberin üretim sürecinde haberin temel unsurları ya da yapısal unsurlarını oluşturan
“ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl, kim” soruları (5N1K), istihbarat yapılarken olduğu gibi
haber yazımı ve redaksiyonu sırasında da gazetecilerin temel aracını oluşturur.
İstihbarat sürecinde yapılan; ham bilgilerden oluşan olayla ilgili parçalı ve birbiriyle
ilintisi açık olmayan verilerin habercilik kurallarıyla tamamlanarak, işlenerek, aralarındaki
ilintinin açığa çıkarılarak ve doğrulatılarak medya enformasyonu hâline dönüştürülmesi, yani
dolayımlanması işlemidir.
Silverstone, dolayımlama ile haber içeriğinin medyaya ve tüketicisine uygun hâle
getirildiğini belirtmektedir. (Rigel ve Çağlar, 2010; 39)
Gazeteciliğin istihbarat sürecinde iki farklı yaklaşım söz konusudur. Bunlardan biri
proaktif yaklaşım, diğeri de reaktif yaklaşımdır. Proaktif davranış, gazetecinin bir olayla ilgili
olası gelişmeleri önceden düşünerek önlem almasıdır. Bu, bir öngörüyü gerektirir ki daha
önceden yaşanmış, bilinen gerçeklerin yönlendirdiği, bir birikime dayanan davranış biçimidir.
Diğer davranış biçimi olan reaktif yaklaşıma bakıldığında ise özellikle olay haberciliğinde
istihbarat süreci, gazetecinin reaktif olmasını gerektirmektedir. Olay haberciliğinde
beklenmeyen durumlarla karşılaşılması söz konusu olduğundan gazetecinin reaktif konumda
olması, yani olay gerçekleştikten sonra harekete geçmesi durumu yaygındır. (Aslan, 2008; 92)
İstihbarat sürecinde olay yerinin gazeteye uzaklığı, kent içi trafiği, hava koşulları
muhabirlerin olay yerine en kısa sürede ulaşıp görüntü ve verilerin en kısa sürede toplanmasını
engelleyebilir. Editör, hem olay yerine en kısa sürede yetişilebilmesi hem gazetenin baskı
saatine ilişkin zaman sınırlaması hem de haberin rakip haber organizasyonlarınca daha önce
yayınlanması kaygısıyla baskı altındadır. Bu sonuncusu, en çok haber ajansları, televizyonlar
ve radyolar için gazetelere oranla daha yoğun bir baskı oluşturur. Çünkü bu haber
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organizasyonlarından ajanslar anında, televizyon ve radyolar ise olayın önemine göre ilk
bültene haberi yetiştirmek zorundadır. Haberi zamanında yetiştirmek, milyonlarca doların söz
konusu olduğu rekabet hâlindeki haber endüstrisi açısından hem yaşamsal ticari bir zorunluluk
hem de haberi en önce yayınlayıp rakiplere haber atlatmak için mesleki prestij yarışıdır. Çoğu
durumda, olay yerinde mülakat yapılamadığı takdirde yeniden ulaşılması mümkün olmayacak
haber aktörleri ve kaynakları söz konusudur. Mülakat yapılacak haber aktörlerinin ve haber
kaynaklarının yaşadıkları korku, panik ya da olayın hemen ardından verecekleri önemli
bilgilere tanıklık etme fırsatı kaçırılabilir.
Muhabirler olay yerinde istihbarata devam ederken editör de istihbaratın içindedir.
Editör, muhabirlerini sahaya gönderir ve orada kendilerini bekleyen haberleri toplayıp
getirmelerini beklemeye başlar. Ancak editör, muhabirlerin getireceği haberleri beklerken
edilgen değildir. Ajanslar, televizyonlar, internet, arşiv ve diğer haber kaynaklarından
yararlanarak muhabirlerden gelecek haberleri destekleyici ön çalışmalar yapar. Bu arada haber
merkezdeki diğer muhabirlerin olayla ilgili olay yeri dışındaki haber kaynaklarından söz
konusu haberi genişletip derinleştirecek yan haberleri toplamalarını sağlar. Editör, masasına
gelen her haberi ajans haberlerinden, diğer yayınlardan ve kendi haber kaynaklarından da
doğrulatmayı sürdürür.
İstihbarat aşaması süreci, aynı zamanda takip aşamasıdır. Editör, olay yerindeki
muhabirle kesintisiz bir bağlantı kurmak ve haber merkezine dönen muhabirden haberin ilk
unsurlarını öğrenerek planlama ve örgütleme aşaması için haber müdürüne vereceği bilgileri
edinmek durumundadır. Olay yerine gönderilen muhabirin zaman zaman yanlış duyum
nedeniyle eli boş döndüğü de görülebilir. Ancak deneyimli editörler, muhabirlerinin gittikleri
olay boş bile çıksa sahadan başka bir haberle dönmesini sağlayabilirler.

9.2.Değerlendirme Aşaması
Editör açısından istihbarat gibi değerlendirme aşamasının da son derece hızlı
gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için de çok kısa süre içinde karar verilmesi gerekir. Burada
yapılan değerlendirme, haber değerinin belirlenmesi için yapılan haber değerlendirmesidir.
Haber değerlendirmesi haberin zaman, ilginçlik, insani ilgi, önemlilik, yakınlık,
olumsuzluk
(haksızlık, sömürü, şiddet, yanlışlık, sorumsuzluk gibi), çarpıcılık gibi haber
değerlendirme kriterleri ile olayın hızla analiz edilmesidir. Bu ölçüm ve analizde bir haberin
hem haber değerlendirme ölçütlerine hem de diğer haberlerle kıyaslanmasına bakılmaktadır.
Haber değerlendirmesi hem izlenen tek bir haber hem de haber merkezinde gün içinde toplanan
tüm haberler arasında yapılır. Örneğin; bir olayda ölüm varsa ve ölümlü olayların sayısı o gün
ve hafta için artıyorsa haberin değeri, önemi, ilgi çekme özelliği artar.

9.2.1.Birincil Değerlendirme Aşaması
Değerlendirme aşaması, iki aşamada gerçekleştirilir. Bunlardan ilkine burada birincil
değerlendirme aşaması adı verilecektir. Birincil değerlendirme aşaması, özellikle haberin
organizasyon el yönünün aşağıdan yukarıya doğru olduğu durumlar için geçerlidir. Yani

174

muhabirden ve haber servisinden yazı işleri toplantısına doğru olan, gazetecilerin gün içinde
çoğu zaman yaşadıkları durumlar için geçerlidir.
Yaygın olan bu tip durumlarda muhabir, uzmanlık alanına giren konularda haber
kaynaklarından yeni gelişmeleri, ani gelişen olayları ve önceden planlanmış verili durumlara
ait haberleri toplar. Bu haberlere ilgili haber servisi editörünün (istihbarat servisi şefi gibi)
yaptığı haber değerlendirmesi sonucu verdiği kararla muhabir göndermesi durumunu
anlatmaktadır. Burada haber servisi şefinin yaptığı haber değerlendirmesi, sözünü ettiğimiz
birincil değerlendirmedir. İstihbarat aşaması ile eş zamanlı ve hızlı yürütülmesi gereken birincil
değerlendirme aşaması, haberin editoryal aşamaları içinde çok önemli bir yere sahiptir.
Editör, sorumluluk alanına göre kent, ülke ve dünya içinde bir yerlerde oluşan bir olayı
duyduğu anda haberi oluşturabilecek ilk bilginin duyumunu almış olur. Bu durumda ilk
yapması gereken iş, aldığı duyumun haber değeri olup olmadığını ölçmektir. Haber
değerlendirmesi yapmak, olayın haber değeri olup olmadığını, yani onun haber olup
olamayacağını saptamak anlamına gelmektedir.
Editörün burada yaptığı, bir anlamda izler kitlenin (okuyucu/izleyici) hayatı nasıl
anlamlandıracağına ilişkin bir çalışmadır. Böylece haberin çerçevelenmesine birincil haber
değerlendirmesi aşamasında başlanmış olmaktadır. Çerçeveleme, ikincil haber değerlendirme
aşaması olan yazı işleri toplantısında kesinleştirilecektir.

9.2.2. İkincil Haber Değerlendirme Aşaması
Editörler, her gün düzenli olarak sabah, öğle ve akşamüstü yaptıkları haber
toplantılarında sorumlu oldukları servislerin gündemini sunarlar. Bu aşama, bir anlamda
organizasyon içi sunum aşaması olarak da nitelendirilebilir. Her servisin gündeminde yer
verdiği haberler, yazı işleri toplantısında tüm gazete göz önüne alınarak ikincil bir haber
değerlendirmesine alınır.
Sabah yapılan ilk toplantıda, o sabah saatlerinden itibaren kentte, ülkede ve dünyada
muhabirlerin görevlendirildiği ve muhabir sayısının sınırlılığı nedeniyle görevlendirilemediği
olaylar, etkinlikler, basın toplantılarından gelmesi beklenen tahminî veriler ele alınıp tartışılır.
Günün bu ilk toplantısında gazetenin sayfalarında muhabirlerden ve ajanslardan beklenen hangi
haberlerin yayınlanacağına yine haber değerlendirme kriterleri ve yayın politikası açısından
karar verilir.
Günün ikinci toplantısında, öğle saatlerine kadar muhabir ve ajanslardan beklenen
gazetenin gündemini oluşturması kararlaştırılan haberler değerlendirilip sayfa planına
yerleştirilir. Bu toplantıda erken baskı için planlanan sayfa bağlanmış olur. Yani erken saatlerde
başlayacak baskı için ertesi günkü gazetenin (taşra baskısı) haberlerine, sayfalardaki yerleriyle
karar verilmiş olur.
Günün üçüncü haber toplantısında ise geç saatlerde basılacak ertesi günün gazetesi
planlanır. Bu toplantıda birinci sayfa ve gerekirse iç sayfalarda, öğle saatlerinden itibaren
gelişen olayların haber değerine göre yapılacak değişiklikler kararlaştırılır. Gazetelerin birinci
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sayfası en son bağlanır. Baskı saatinden önce gelen çok önemli bir haber olursa sayfa yıkılıp
yeniden yapılır. Hatta son gelen haberin önemi çok büyükse başlayan baskı işlemi durdurularak
bu haberin sürmanşete çıkarıldığı yeni bir sayfa tasarlanır ve bu yeni gazete baskıya verilir.
Yazı işleri kurulu üyeleri arasında her gün gelişen olaylar hakkında beliren derin görüş
ayrılıkları, haberlerini pazarlamaya çabalayan servis şefleri için zor bir savaşım vermeyi
gerektirmektedir. Gazetecilik mesleğinin en gergin, fakat o denli keyifli zamanları, çoğunlukla
gündem toplantılarında editörlerin yaşadıkları anlardır. Yayınlanan haberin rakip yayın
organlarında nasıl ele alındığının karşılaştırılıp kritik edilmesi işlemi de bu toplantıda
gerçekleştirilir.

9.3. Planlama Ve Örgütleme Aşaması
Olaylar, hayatın toplumsal, politik ve ekonomik alanlarında, kendilerini oluşturan
dinamiklerle oluşmakta ve gelişmektedir. Öte yandan bu olaylar, ülkenin ve dünyanın çeşitli
yerlerinde, aynı anda ya da birbirini izleyen süreçlerde, okuyucu/izler kitlenin tanık
olamayacağı kadar çok sayıda ve uzakta meydana gelmektedir. Dolayısıyla izler kitlenin
hayatın bu denli farklı alanlarında, bu kadar farklı mekân ve zamanlarında bulunmuşçasına olan
biteni öğrenip anlamlandırması, haberler yoluyla mümkün olabilmektedir. Ancak insanların
okuyucu/izleyici olarak haberlerle anlamlandırdıkları, editörlerin seçtiği ve yayınladığı kadar
olabilmektedir.
Planlama ve örgütleme aşaması haberin konusunu oluşturan olay, kişi ya da durumun
izlenip, araştırılıp yazılması ile ilgili neler yapılması gerektiği, olay yerine nasıl en kısa sürede
ulaşılacağına ya da oraya en yakın muhabire ulaşmanın en mantıklı olacağına karar verme,
olayla ilgili kimlerle görüşüleceği, haberi oluşturacak verilerin haber merkezine ne zaman, nasıl
ve devamlılığı olan olaylarda hangi sıklıkla geçileceği, nerelere muhabir gönderileceği, haberin
nasıl geliştirileceği, sayfa ya da bültendeki yeri, süresi veya uzunluğunun ne olacağı,
zamanlamanın nasıl yapılacağı planlama ve örgütleme aşamasında belirlenir.(Aslan, 2002; 29)
Muhabirlerden ve ajanslardan gelen haberlere göre, istihbaratın yönü ve durumuyla
ilgili editörlerin birbirlerini bilgilendirip yönlendirmesi ve koordine etmesi, planlama ve
örgütlemeyle sağlanır. Planlama ve örgütlemenin izlenmeye ve araştırılmaya başlanan bir
haberin oluşumunda hem kendi koşulları içinde hem de haber merkezine akan tüm haberler
arasında paralel zaman diliminde yapılmasını gerektirmektedir. Yani haber değerlendirme
aşamasına benzeyen iki yönlü bir çalışma yönteminin planlama/örgütleme aşamasında da
uygulandığı görülmektedir.
Bir yönüyle editör, haberleri örgütleyen kişi, editörlük ise haberin örgütlenmesi işidir.
Editörlerin planlama ve örgütleme yapmadığı bir haber organizasyonu, politikasız, örgütsüz ve
hiyerarşik olmayan bir enformasyon karmaşasıyla yüz yüze gelir. Bu durumda gazetede haberin
ilkeleri, nitelikleri ve unsurları ile değeri açısından bir koordinasyon ve standardizasyon
oluşturulması güçleşir. Çünkü her muhabirin haberi, kendisi açısından önemli ve değerlidir.
Yani muhabirler, yazdıkları her haberin toplumun büyük bir kesimini ilgilendirdiği ve en
nitelikli olduğu iddiasındadır.
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Haberin üretim sürecinde planlama ve örgütleme aşaması, editörlerin görevlendirme de
yaptığı aşamadır. Özellikle haber servisi şefi olan editörler, duyum aldıkları ani gelişen olaylar
ve önceden yapılacağını bildikleri için gündemlerine aldıkları konularla ilgili muhabir
görevlendirirler. Bu görevlendirmeler, her sabah erkenden ya da bir önceki akşamüstü yapılır.
Editör, elde ettiği duyum bilgisini haber değerlendirme kriterleri açısından hızla ön
değerlendirmeye tabi tutar. Eğer editör, haber değeri görüyorsa hemen en az bir muhabiri olay
yerine gönderir.
Bu süreçte olay yerine muhabirleri ulaştıracak taşıt aracını ulaştırma servisinden ister.
Editör, muhabirin yanı sıra olayın niteliğine göre fotoğraf servisinden foto muhabiri de
isteyebilir. Paralel zaman sürecinde editör, haber merkezi ya da kendi sorumlu olduğu haber
servisinden ve olay yeri dışında ancak olayla bağlantılı olabilecek kaynaklara ulaşacak
muhabirleri de görevlendirir. Bu muhabirler, olay yerindeki muhabirlerin yanı sıra hastane,
belediye, havaalanı, olayla ilgili firma ve resmî kurumlarla konutlara da bilgi toplamak üzere
gönderilen destek gücünü oluşturur. Bazen editörler, zaman kazanmak için olay yeri ve
bağlantılı bölgeye yakın başka haberleri takip eden muhabirleri de yönlendirebilir.
İlgili haber servisinin editörü, bir yandan da toplamaya başladıkları haberin değeri
hakkında haber müdürünü bilgilendirerek muhabirinin yazacağı habere sayfada iyi bir yer talep
eder. Ardından da haber müdürü ve yazı işleri müdürünün onayladığı yer, alan ve sürenin
sınırları içinde, takip ettiği haberleri düzenler. Düzenleme; haberin flaşı, spotu, uzunluğu,
sunum biçimi, söylemi, kaynaklar ve olayla bağlantılı ve gerekli tüm bilgilerin oluşturduğu
içeriği ekleme, kısaltma, değiştirme, düzeltme şeklinde olmaktadır. Bunu yaparken de
muhabirle iletişim hâlinde olması gerekir. Çünkü olay yerine ve kaynaklara ulaşan kişi
muhabirdir. Editör muhabirle bu iletişimi sırasında, haber metniyle onu yazan muhabir arasında
haberin nitelikleri ve unsurlarını denetleyecek bir kontrol mekanizması da kurmuş olur.
Haberin daha sonra hiyerarşinin üstüne doğru farklı editoryal kademelerde tekrar tekrar
kontrol edildiği görülür. Böylece yazı işleri müdürüne ulaşana kadar haber aradaki
redaksiyonda bile gözden kaçmış olan olası hata ve eksikleriyle sürekli denetlenir ve yayına
hatasız olarak çıkar. Aşama aşama yapılan denetimler, hem içerik hem yazım hem de biçim
açısından gerçekleştirilmektedir.

9.4. Yazım (Redaksiyon) Aşaması
Gazeteci olarak muhabir, haberini yazarken haberin hangi sayfada, ne kadarlık bir
alanda, nasıl sunulacağına ilişkin kararları alamaz. Bu kararları verenler editörlerdir. Haberin
hangi haber değeri kriterleri açısından, hangi unsurlarının ön plana çıkarılıp sunulacağına
ilişkin muhabirden istekte bulunan da editördür.
Muhabir, haber merkezinin dışındaki dünyada gerçekleşen politik, ekonomik,
toplumsal, kültürel alanların gelişmelerini takip ederek bu gelişmelere ilişkin bilgileri toplar ve
bunlara dayalı olarak gazetecilik standartlarına uygun yazılı, görsel ya da işitsel bir haber metni
yazar. Sonraki adımda ise yazılan bu haber metninin editörler tarafından yeniden yazımı yani
redaksiyonu gereklidir. Haberin redaksiyonu, haber üretiminin en önemli editoryal aşamalardan
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biridir. “İster mesleğe yeni başlamış bir stajyerin isterse deneyimli bir muhabirin kaleminden
çıkmış olsun, teknik şartlar dolayısıyla genel olarak hiçbir haber, ilk yazıldığı hâliyle gazetede
yer almaz. Ancak bu olgu, haberin sansür edildiği veya özüne müdahalede bulunulduğu
anlamında okunabilecek bir niteliğe sahip değildir.” (Kaplan, 2003; 88)
Ön redaksiyon süreci aslında ilgili haber servisinin şefi olan editör tarafından başlatılır.
Muhabirin yazdığı haberi önce istihbarat servisi şefi okuyarak gerekli düzeltmeleri,
düzenlemeleri yapar ya da yeniden yazar.
Servis şeflerinin muhabirle iletişim içinde onun yazdığı haberi ilk redaksiyona alması,
muhabire neleri gözden kaçırmaması, neleri tamamlaması yönünde öneride bulunması,
muhabirin motivasyonunu arttırıp yayınlanmasından sonra muhabirin tepkisiyle karşılaşmasını
da engellemiş olur. Gazetecilik, muhabirinden genel yayın yönetmenine kadar bir takım
çalışmasını gerektirir ve hiyerarşinin emredici biçiminden farklı olarak haberlerin denetimi
açısından bir hiyerarşi türü söz konusudur.
Haber, daha sonra yazı işlerinin bir unsuru olan haber merkezindeki editörlere
gönderilir. Haber merkezindeki editörler, asıl redaksiyondan sorumludur. Burada haber
eksikleri, geliştirilecek yönleri, içeriğin doğruluğu ve yayın politikasına uygunluğu açısından
ele alınır ve yeniden yazılır. Gerektiğinde servis şefine bunları yapması için haber geri
gönderilir ve tamamlanınca tekrar haber merkezine alınır. Haber merkezinde haberler redakte
edilirken çeşitli işlemlerden geçirilir. (Kaplan, 2003; 89-90)
Haberler daha sonra yazı işleri editörlerine gönderilir. Bu editörler, gerekli görürlerse
haberde içerik, başlık, spot değişiklikleri yapabilirler. Yazı işlerinin onayından geçen haberler,
ilgili sayfaların editörlerine yani sayfa sekreterlerine gönderilir. Sayfa sekreterleri, sayfalarına
girecek haber ve fotoğrafları son belirleyen gazetecilerdir. Bunlar, sayfalarına alacakları
haberlerin kısaltmalarını, manşetini ve başlıklarını değiştirebilir, fotoğraflarını seçebilirler.
(Kaplan, 2003; 90-91). Ancak genel olarak yazı işleri toplantısına katılan genel yayın
yönetmeni, yazı işleri müdürü, görsel yönetmen, sayfa editörleri ve servis şeflerinin ortak
kararları uygulanır.
Her biri birer haber üretim örgütlenmesi (haber kuruluşu / haber organizasyonu / medya/
mecra) olan gazete, dergi, televizyon istasyonu, radyo istasyonu ve internet haber sitelerinin
her yere yetişebilecek sayıda muhabirinin bulunmaması, haber ajanslarına olan temel
gereksinimi ortaya çıkarır. Özellikle internet siteleri, neredeyse tamamen ajanslardan geçen
haberlerin redaksiyonuyla yayın yapar.
Haber ajansları, ulusal ve uluslararası ölçekte haber toplayıp yazan ve bunları
durmaksızın 24 saat boyunca abone gazetelere, televizyonlara, radyolara vb. kuruluşlara servis
eden haber organizasyonlarıdır. Haber ajanslarının haber toplama ve yayma ağı, teknolojisi,
örgütlülüğü ve hızı, televizyon istasyonlarından (kanallarından) bile daha yüksektir. Haber
ajansları için öncelikli görev, doğru haberi tüm rakiplerinden önce servis etmektir. (Tokgöz,
2000; 261)
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Haber ajansları; gazete, televizyon, radyo gibi haberlerini doğrudan kitleye (halka,
topluma) ulaştırmazlar. Onların yaptığı; toplayıp yazdıkları ve hızla yayına koydukları
haberleri, aboneleri olan gazete, televizyon ve radyo istasyonlarının haber merkezlerine servis
etmektir. Yani haber ajansları, ürettikleri haberleri, abonesi olan kitle iletişim araçlarına
yönelik yayınlarlar. Dolayısıyla haber ajanslarının haberlerinin halka ulaşması, kitle iletişim
araçları üzerinden dolayımlanarak sağlanmaktadır. Haber ajansları, kitle iletişim araçlarının bir
anlamda kurumsal muhabiri, bir anlamda da haber kaynağı gibi düşünülebilir.
Yazılı ve görsel medyadaki editörler, haberin yeniden yazım (redaksiyon) aşamasında,
sınırlı sayıdaki muhabirin getirdiği haberlerden çok daha fazla sayıda ajans haberi üzerinde
yoğun olarak çalışırlar.
Haber medyasında redaksiyon işlemi şu durumlarda yapılmaktadır:
Haber toplayan muhabirin kendi haberini yazmasının zaman ve teknik olanaklar
açısından engellendiği durumlarda yapılır. Örneğin; olay yerinde haberi izlerken ilk haberi
telefonla yazdırarak erken baskıya ya da televizyon bültenine yetiştiremeyeceği durumlarda
gerçekleştirilir. Ajans muhabirleri de bu durumu gün içinde sıklıkla yaşamaktadır.
Diğer gazete ve televizyonlar ile radyo ve internet siteleri, dergiler gibi yayınlarda yer
almış haberleri, yeniden yazmak için yapılır.
Uluslararası ve ulusal haber ajanslarınca geçilen haberlere ulusal veya yerel bir algılama
etkisi katmak için yapılır.
Kendi muhabirlerinin daha önce yazmış oldukları haberleri geliştirmek için yapılır.
Yazı işlerince seçilen rapor, belge ve basın bültenlerini habere dönüştürmek için
gerçekleştirilir. (Tokgöz, 2000; 265)
Redaksiyon aşaması, editörün muhabirin haberindeki eksik ve çelişkili verileri
görebilmesi, yeniden doğrulatabilmesi, olayın başka yönlerini de öğrenip habere eklemesi için
de gerekli bir aşamadır. Redaksiyon işlemi ile uzun haberler kısaltılır, kısa haberler konuyla
ilgili başka haberlerle, arşiv bilgisiyle, muhabirdeki kayıtlarla, ajans haberlerine dayanılarak ya
da haber kaynaklarının açıklamalarıyla uzatılabilir.
Haberlerin yeniden yazım (redaksiyon) aşamasında muhabir ve ajanslardan gelen haber
metinlerinin gazetenin standardize edilmiş haber diline uyumlu hâle getirilmesi ve ilgili diğer
haberlerle birleştirilip yeniden yazılması da söz konusu olmaktadır.
Redaksiyon, olayların tüm boyutlarının muhabir ve ajans haberlerinin birlikte ele
alınarak ortaya çıkarılması ve doğrulatılması için de gereklidir.
Redaksiyon yapan editörler, çoğu zaman da olay yerindeki muhabirin telefonla
yazdırdığı ham haberi alarak yayın politikası ve kimliğine uygun hâle getirme, içeriğin haber
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niteliği ve unsurları açısından denetimi gibi işlemleri de gerçekleştirmiş olurlar. Redaksiyon
sırasında başlık ve spotlar da oluşturulur.

9.5. Yayın Aşaması
Haberin son önemli editoryal üretim aşaması da yayın aşamasıdır. Sayfa sekreterlerinin
son kararlarını verip bağladıkları sayfayı, sayfa operatörüne bilgisayarda yaptırmalarıyla
başlayan bu son basamakta daha sonra sayfa filmleri çekilerek baskı tesislerine gönderilir.
Editoryal aşamalar burada sona erer.
Ertesi sabahtan itibaren, sonsuza kadar her gün tekrarlanacak aynı editoryal aşamalar
yeniden başlayacaktır ve 24 saat çalışan özellikle ajans ve televizyon gazetecileri gibi
gazetelerde de belli sayıda editör ve muhabir vardiya sistemiyle gece boyunca da çalışmaya
devam eder. Gazete filmleri matbaaya gönderdikten sonra da ertesi günün gazetesini yapmak
için çalışmaya başlanır.
Offset teknolojisiyle renk ayrımı gibi aşamalardan geçirilen sayfalar, büyük bobinler
hâlindeki gazete kâğıtlarının bağlandığı rotatif matbaa makinesinde kısa sürede binlerce adet
basılarak paketlenir. Ardından da ülkenin çeşitli kentlerindeki gazete bayilerine okuyucuyla
buluşturulmak üzere dağıtım şirketlerinin hızlı nakliye ağlarıyla ulaştırılır. Gazetelerin özellikle
küçük şehirlere sabahın erken saatlerinde ulaştırılması, satış noktasına gelen belli bir gazeteye
sadık olmayan çok sayıdaki okuyucuya ulaşması açısından ticari bir öneme sahiptir.
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Uygulamalar
Bir haber merkezinde bir günün editörler açısından nasıl geçtiğini anlatan
Başkanın Bütün Adamları, Spotlight, The Post gibi filmleri izlemek ya da bir haber
merkezinde bir gün geçirmek.
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Uygulama Soruları
1.EDİTÖRLER BİR OLAYLA İLGİLİ HABERİN DUYUMUNU GENELLİKLE
HANGİ YOLLARLA ELDE EDER?
2.EDİTÖRLERİN İSTİHBARATI NASIL YAPTIĞINI SİZ DE BİR HABERİ
DUYDUKTAN SONRA YAPMAYI DENEYEBİLİR MİSİNİZ?
3.EDİTÖRLERİN YAPTIĞI HABER DEĞERLENDİRMESİNİ SİZ DE GAZETEKİ
HABERLER ARASINDAN YAPABİLİR MİSİNİZ?
4.EDİTÖRLERİN HABER PLANLAMASINI BİR GAZETE SAYFASI TASLAĞI
OLUŞTURARAK SİZ DE YAPABİLİR MİSİNİZ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir gazete, haber ajansı ya da televizyon haber merkezinde bir gün içinde
haberin editoryal üretim aşamalarının nasıl gerçekleştiğini öğrendik. Haberin duyumdan yayına
serüveninin anlatıldığı bu bölümde, editörlerce üretim sürecinde nasıl kararlar alındığını, hangi
girişimlerde bulunulduğunu gördük.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi haberin editoryal aşamalarından biridir?
a) Eşik bekçiliği
b) Gündem belirleme
c) İstihbarat
d) Dağıtım
e) Satış
2. Haberi oluşturacak verilerin toplanması işlemi aşağıdakilerden hangisiyle
adlandırılır?
a)

İstihbarat

b)

Haber değerlendirmesi

c)

Planlama

d)

Örgütleme

e)

Redaksiyon

3. “…………, gerek olay haberlerinde gerekse skandal ve yolsuzluk konulu haberlerde
gazeteciyi kuşkulandırıp konuyu araştırmaya yönelten ilk bilgi sızıntısıdır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)

Haber

b)

İhbar

c)

Veri

d)

Duyum

e)

Basın bülteni

4. Aşağıdakilerden hangisi gazetenin istihbarat servisi şefinin haberlerin toplanması
sürecinde yaptıklarından biri değildir?
a) Muhabirlerle bilgi alış verişi
b) Haber merkezine bilgi verme
c) Haber doğrulatma
d) Haber değerlendirmesi
e) Sayfa planlaması
5. İstihbarat sürecinde kullanılan temel araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5N1K soruları
b) Haber değerlendirmesi
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c) Planlama
d) Proaktif yaklaşım
e) Reaktif yaklaşım
6. “Editörün gazeteye gelen tüm haberler içinde yaptığı değerlendirmeye……….adı
verilir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Birincil haber değerlendirmesi
b) İkincil haber değerlendirmesi
c) Eşik bekçiliği
d) Gündem oluşturma
e) Redaksiyon
7. Planlama aşaması aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
a) Muhabirlerin olay yerine gönderilmesi
b) Haberin sayfadaki yerinin belirlenmesi
c) Haberin merkeze geçileceği zamanın belirlenmesi
d) Haberle ilgili yazıişleriyle koordinasyona gidilmesi
e) Sayfa filminin çekilmesi
8. Editörlerin muhabirleri görevlendirdiği editoryal aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haber değerlendirme
b) Redaksiyon
c) Planlama ve örgütleme
d) Yayın
e) Duyum ve istihbarat
9. İkincil haber değerlendirme aşaması nerede yapılır?
a) Sabah haber toplantısında
b) Öğlen haber toplantısında
c) Akşamüstü haber toplantısında
d) Haber servisinde
e) Olay yerinde
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10. Haber (gündem) toplantılarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Gazete gündeminin belirlenmesi
b) Servis gündemlerinin haber değerlendirmesi
c) Haberlerin sayfalara dağıtılması
d) Rakip gazetelerin haberlerinin analizi
e) İstihbarat yapılması

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

186

10. GAZETECİLİKTE EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.3.
10.4.

Editoryal Bağımsızlığa Yönelik Yaklaşımlar
Uzlaşmacı Yaklaşım
Ödünsüz Yaklaşım
Teslimiyetçi Yaklaşım
Editoryal Bağımsızlığa Yönelik Baskı Odakları
Devlet Ve Hükûmet Yetkilileri
Ekonomik Sistem Ve Reklam Verenler
Medya Sahipleri
Gazetecilerin Özerkliği
Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Haber editörü, yaptığı habere ve gazeteye, gazeteyi yayınlayan medya şirketinin sahibinin
müdahalesini nasıl karşılar?
2.Haber editörü, hükümet, devlet başkanlığı, devlet kurumları, ordu gibi resmi kurumlarca
yaptığı gazeteye ya da belli bir habere müdahale edilmesini ister mi? Neden?
3.Haber editörü, çalıştığı gazetenin bağlı olduğu yayıncı şirket, reklamveren şirketler,
devletler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, legal ya da illegal yapıların müdahalesine karşı
nasıl bir duruş sergilemelidir?
4.Tam bağımsız bir gazetecilik uygulamada mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Editoryal Bağımsızlığa Üç Editörlerin
dünyada Okuma-Analiz-Tartışma
Farklı Yaklaşım
uygulanan gazetecilikte
reklamverenler
ve
devletin
yayınlarına
müdahalesine
karşı
ödünsüz, uzlaşmacı ve
teslimiyetçi olmak üzere
üç
farklı
tutumunu
anlamak.
Editoryal
Bağımsızlığın
Demokrasideki Önemi
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Editoryal bağımsızlık, özerklik, uzlaşmacı, teslimiyetçi, ödünsüz, reklamveren
müdahalesi, sansür, devlet, yönlendirme, eleştirellik, manüpilasyon, etik
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Giriş
Gazetecilikte en çok tartışmaya neden olan konulardan biri editoryal bağımsızlıktır.
Editoryal bağımsızlık; editörün gazetecilik yaparken yalnızca halkın gerçekleri öğrenme
hakkına dayanarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasını engellemek isteyen tüm ekonomik ve
politik güçlere karşı ödünsüz duruş alması anlamına gelmektedir.
Editoryal bağımsızlık, gazeteciliğin tanım, işlev ve kurallarının tam anlamıyla
uygulanabilmesi için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Haber medyasının editoryal bağımsızlığı,
özellikle piyasa ekonomilerinin reklam ve ilana dayalı gelir kanallarının gerçeklerin haberlere
olduğu gibi yansıtılmasını engelleme eğilimine karşı bir emniyet sübabıdır.
Editoryal bağımsızlık, özellikle editör olan gazetecilerin medya şirketinin sahibi
işvereninden, şirketin yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlarından, devlet yetkililerinden, reklam
verenlerden, ekonomik alanın egemenlerinden ve baskı gruplarından bağımsız olmasını
gerektirmektedir. Editoryal bağımsızlık, daha da ötesinde örneğin habere temel oluşturacak
belge ve bilgileri veren kaynakların da dayatmacı yönlendirmelerine de direnen bir duruş
sergilemeyi gerektirmektedir.
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10.1. Editoryal Bağımsızlığa Yönelik Yaklaşımlar
ABD’nin en önemli gazetecilik eğitim kurumu olan Columbia Üniversitesi Gazetecilik
Okulunun yayını olan Columbia Journalism Review’un Temmuz-Ağustos 1998 sayısında bu
konuda bir sınıflandırmadan söz edilmektedir. Joseph S. Coyle, bu sayıda yayınlanan
makalesinde editörün yeni konumunu tartışmaya açmıştır. Coyle’un bu yazısında editör olarak
tanımlananlar, genel yayın yönetmeni ve haber servisi şefleri olarak anlaşılmalıdır. (Duran,
1999; 49). Buna göre editoryal bağımsızlık konusunda genellikle üç temel yaklaşımdan söz
edebiliriz. Bunlar; uzlaşmacı yaklaşım, ödünsüz yaklaşım, teslimiyetçi yaklaşım olarak
adlandırılabilir.

10.1.1. Uzlaşmacı Yaklaşım
Bu yaklaşıma göre editörler, özellikle de genel yayın yönetmenleri, bir yandan
okuyucuya hizmet götürürken bir dizi mesleki kurala uymak zorunda olmalıdır. Ancak işini
yaparken bir yandan da çalıştığı kurumun çıkarlarını gözetmelidir. Editör, bu durumda hem
okurlara hem de gazetenin sahiplerine karşı sorumludur. Bu yaklaşım, hem işveren hem de
gazeteci tarafında sorumluluk sahibi ortakların olması koşuluyla editoryal bağımsızlığın
sağlanabileceğini savunur. (Duran, 1999; 50)
Uzlaşmacı yaklaşıma, medya şirketinin parasal çıkarlarıyla gazeteciliğin amaçları
arasında bir denge kurmaya çalışmasından dolayı dengeci yaklaşım da denilebilir.
Uzlaşmacı yaklaşımda mesleki ilkelere önem veren işveren ve gazetecilere gereksinim
vardır. Ancak maaşının artması ya da işten çıkarılma gibi kaygıları mesleki ilkelerin önüne
geçen gazeteciler ya da kâr etmeyi, ticari başarıyı, rakiplerini yok etmeyi her türlü ilkenin
üzerinde tutan işverenler olması durumunda editoryal bağımsızlık gerçekleştirilemez.

10.1.2. Ödünsüz Yaklaşım
Editoryal bağımsızlık konusundaki ödünsüz yaklaşım ise yüzde yüz saf kalmayı
önermektedir. Bu yaklaşıma göre editoryal bağımsızlığın sağlanması için gazetenin yazı işleri
ile idari bölümlerinin kalın duvarlarla birbirinden ayrılması gerekmektedir. Ödünsüz yaklaşım;
editörlerin gazetenin gelir-gider dengesiyle ilgilenmemesini, para mecrasının dışında kalmasını
gerektirmektedir. Çünkü para mecrasına girip, gazetesinin ilan-reklam gelirlerini yayınlayacağı
haberleri seçmede bir karar ölçütü olarak ele alan editör, artık gazetecilik ilkeleri ve yayın
bağımsızlığını ikinci plana itmeye başlar.
Ödünsüz tavır alan editör ise hem okurların hem reklam verenlerin hem de ekonomik
ve politik alanın egemenlerinin gözünde gazetesinin saygınlığını arttırarak güçlenmesini sağlar.
Güç sahiplerinin baskılarına karşı gerçeklerden yana ödünsüz duruş sergilemek, bu saygınlığın
kaynağını oluşturur. Ödünsüz tavır, gazeteye halk için gerçek ve doğru olarak gördüğü her tür
haberi yayınlama özgürlüğü verir. Bu özgürlük alanın genişlemesi de reklam verenin saygın
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olduğu için prestij ürünlerinde bu gazeteyi tercih etmesini sağlar. Ödünsüz yaklaşım, böylece
gazetenin gerçek bir gazete olduğu için reklam gelirlerini arttırmasını sağlar, gelirlerinin
artmasıyla da daha kaliteli gazetecilik yapmasının yolunu açar. (Duran, 1999; 50-51)

10.1.3.Teslimiyetçi Yaklaşım
Bu yaklaşım, editoryal bağımsızlığın gerçekleşemeyeceği konusunda gerçekçi olunması
gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşte olan gazeteciler, editörün çalıştığı gazetenin daha çok
para kazanması konusuyla doğrudan ilgili olmasını zorunlu görmektedir. Bu yaklaşımdan yana
olanlar, editörlerin aslında geçmişten günümüze sürekli pazarlamacı eğiliminde olduklarını
ancak bunu gizlediklerini öne sürmektedirler. (Duran, 1999; 51)
Bu yaklaşım, savunucuları tarafından editörün gazetesinin iyi pazarlanmasına mesleki
seçimleriyle yardımcı olmasının tirajı ve reytingi arttırıcı etki yapacağını; bunun da haberlerin
kamuya daha yaygın olarak ulaşmasını ve demokrasinin işlemesini sağlayacağını
düşünmektedir.
Oysa teslimiyetçi yaklaşım, editörlerin reklam verenler, devlet yetkilileri, hükûmetler,
politikacılar ve şirketler tarafından özgür habercilik yapmalarına karşı uygulanan baskılardan
etkilenmesine yol açabilmektedir. Bu durum da seçmenlerin doğru tercihte bulunmasını
engelleyeceği gibi, çoğunlukla güç sahibi egemenlerin görüşlerinin medyada yer almasını,
çevreye, halka ve ülke çıkarlarına zarar verse de şirketlerin ürünlerinin haberlerde gerçeklerin
önüne geçirilmesine neden olacaktır. Teslimiyetçi yaklaşım; hukuku, insan haklarını, doğayı,
dürüst yönetim ilkelerini göz ardı eden devlet kurumlarının yetkililerinin baskılarının,
gerçeklerin halka duyurulmasına engel olabilmektedir.

10.2. Editoryal Bağımsızlığa Yönelik Baskı Odakları
10.2.1. Devlet Ve Hükûmet Yetkilileri
Gazetecilik ve demokrasi tarihi boyunca mesleğin editoryal bağımsızlık alanını
daraltmaya yönelik baskı odakları her zaman devrede olmuştur. Siyasal ve ekonomik alanın
egemenleri, egemenlik alanları üzerindeki kontrollerini kaybetmemek için demokrasinin
seçmeni olan ve toplumu oluşturan geniş halk kitlelerinin muhalefetiyle karşılaşmak
istememektedirler.
Yönetici elitlerin halk kitlelerini kontrollerinde tutması, onların toplumu daha kolay
yönetmeleri için kendileri açısından gereklidir. Buna karşın yönetilen seçmen olan halk,
demokratik siyasal sistemde özgür tercihiyle göreve getirdiği yönetici elitleri denetlemesinin
meşru aracı olan medyanın kamu gözcülüğü olan dördüncü güç işlevini özgürce yerine
getirmesini bekler.
Medyanın bu işlevi, halk (kamu) yararına demokratik anayasal sistemin
güvencesindedir ve toplum, anayasasını da toplumsal uzlaşmayla kabul etmiştir. Dolayısıyla
demokrasilerde ideal olan, seçilmiş yönetici elitlerin kendilerini belirli bir dönem için seçerek
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iktidara getiren halkın genel çıkarı için çalışmasıdır. Ancak yasaların adalet ve dürüst yönetim
ilkeleriyle uygulanmasından sapan iktidarların bunu denetlememesi ve seçmenlere
açıklamaması için basının editoryal bağımsızlığına müdahaleleri görülür.

10.2.2. Ekonomik Sistem Ve Reklam Verenler
Gazetecilerin görev yaptıkları ekonomik sistemin özel mülkiyete dayalı şirket yapıları,
medyanın yayınlarını özgürce sürdürmesini engellemeye yönelik bir eğilim içindedir.
Ekonomik liberalizmin temel felsefesini oluşturduğu kapitalist sistemler, sistemin işleyiş
mantığı gereği, tarih içinde başlangıçta öngördüğü serbest pazar dengesini yitirmeye başlarlar.
Bu durum, şirket evlilikleriyle oluşan sermaye bloklaşmalarına ve tekelleşmeye neden
olmaktadır. Sermaye ve mülkiyet bloklaşmaları, serbest piyasanın çok satıcı ve çok alıcılı
görünmeyen elinin yönettiği fiyat/kâr dengesini halk aleyhine ortadan kaldırmaktadır.
Demokrasi ideallerinin temelini atan özgürlükçü siyasal liberalizmin yasama, yürütme
ve yargıyla birlikte sistemin dördüncü gücü olarak konumlandırdığı basının editoryal
bağımsızlığına, bu sermaye bloklarının halkın aleyhine müdahalesi söz konusu olmaktadır. Bu
müdahale, belirli oranlarda kâr etmesi kaçınılmaz olsa da gazetecilik ideallerini ön planda
tutmak zorunda olan basın işletmelerinin ana geliri olan reklam ve ilan yoluyla olmaktadır.
Reklam veren olarak güçlü sermaye şirketleri, kendileri ya da çıkar ortaklığı yaptıkları çevreler
aleyhinde gerçekleri konu edinen yayınları reklam vermeme tehdidiyle engellemekte ya da
etkisizleştirmektedir. Örneğin; en iyi olasılıkla aleyhlerinde olacak bir haberin yayınlansa bile
etkisiz şekilde yazılmasına çalışmaktadırlar.

10.2.3. Medya Sahipleri
Medya ve basın işletmelerinin yayınladığı gazete, televizyon kanalı, radyo istasyonu
gibi mecraların editoryal yönetimleri, bu şirketlerin sahipleri/hissedarlarına karşı da bağımsız
ve ilkeli bir duruş sergileyebilmelidir. Gazete sahipleri, özellikle en yetkili editör olan genel
yayın yönetmeni üzerinde zaman zaman dolaylı da olsa baskı kurabilmektedir.
Bu baskılar, özellikle medyayla birlikte aynı anda birçok sektörde egemen olan medya
sahiplerinin iş yaptıkları ya da reklam veren olan finansal, endüstriyel ya da ticari şirketlerin
aleyhine haber yayınlanmasını engellemeye yöneliktir. Bazen de özellikle seçim dönemlerine
doğru bu tür holdingleşmiş medya sahiplerinin hükûmetler ya da muhalefetteki parti aleyhine
olacak haberleri etkisizleştirmek için editoryal kararlara müdahalesi söz konusu olabilmektedir.

10.3. Gazetecilerin Özerkliği
Yayınların bağımsızlığına engel oluşturan baskılara en açık olan da ana akım medyadır.
En güçlü olan ve yüksek tiraj/reyting alan bu medya türü, egemenlere yönelik muhalefeti en az
yansıtan bir konumdadır.
Ülke kamuoylarını oluşturan kitlesel etkileme gücünü elinde tutan ana akım medya;
büyük ölçekli bir kurum yapısına sahip, homojen bir izler kitleye yönelik yayın yapan, devlet
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kuruluşu veya ticari şirket olarak faaliyet gösteren, dikey (hiyerarşik) şekilde yapılanmış,
profesyonellerin çalıştığı kuruluşlar olarak egemen söylemin ve temsilin taşıyıcısı, muhalif
söylemin engelleyicisi niteliğindedir. (Özçağlayan, 2009; 27)
Ana akım medyanın elitlere yönelme eğilimi olduğu görülmektedir. Buna göre örneğin
ana akım medyanın haberlerinde, bazı durumlarda hükûmet kaynakları lehine yayın yapıldığı
görülmektedir. Yine bu medya, büyük reklam verenlerin çıkarlarına aykırı yayınlardan bilinçli
olarak uzak durabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle ana akım medya, “elit medya” ve
“gündem belirleyen” medyadır. (Chomsky, 1997; Ana Akım Medyayı, Ana Akım Medya
Yapan Nedir?)
Bourdieu’ya göre gazetecilik alanı, biçim ve etkinlikleriyle kendine özgü bir yapıya
sahiptir. Bunun anlamı, farklı gazete ve gazetecilerin dış kuvvetlere, yani okur pazarının
kuvvetleri ile ilan/reklam veren pazarının kuvvetlerine kıyasla sahip oldukları özerkliklerine
göre dağılım göstermeleridir.
Bir yayın organının özerklik derecesi, ilan ve reklamların yanı sıra ilan ve sübvansiyon
şeklindeki devlet yardımlarından kaynaklanan gelirlerinin payına ve aynı zamanda da ilan
verenlerin yoğunluk derecesine göre ölçülür.
Bir gazetecinin özerklik derecesi ise ilk olarak basındaki sermaye yoğunlaşmasının
derecesine bağlıdır. Basın, potansiyel işverenlerin sayısını azaltarak gazetecilerin iş güvenliğini
azaltır.
Gazetecinin özerklik derecesi, ikinci olarak onun çalıştığı gazetenin, gazeteler uzamı
içindeki konumuna bağlıdır. Yani az çok “entelektüel” ya da “tecimsel” kutuplardan birine
yakın oluşuna bağlıdır.
Üçüncü olarak gazetecinin özerkliği, gazete ya da basın organı içinde sahip olduğu ünlü
olmaya dayalı farklı statü güvencelerini ve aynı zamanda ücretini belirleyen kadrolu ya da parça
başı çalışan konumuna bağlıdır. Gazetecinin ücreti denildiğinde ise halkla ilişkilerin yumuşak
biçimlerinde asgari zafiyet ve sermayedarların baskı gücünün uygulanma alanı bulduğu iaşe ya
da ücret sağlayan işler karşısında asgari bağımlılık etmeni söz konusu olmaktadır.
Gazetecinin özerkliği, tüm bunların yanı sıra enformasyon üretimindeki özerkliğin
yoğunluğuna bağlıdır. Gazetecinin özerklik koşullarını bu şekilde ortaya koyan Bourdieu,
bilimsel konuları basitleştirerek işleyenler ya da ekonomi muhabirleri gibi bazı gazetecilerin
özellikle bağımlı konumda olduklarını savunmaktadır. (Bourdieu, 1997; 78)
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Uygulamalar
Gazetelerin büyük reklamveren şirketlerle ilgili haberlerinde ne kadar bağımsız
ve eleştirel olabildiklerinin incelenmesi.
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Uygulama Soruları
1.EN YÜKSEK TİRAJLI FARKLI YAYIN POLİTİKASI OLAN GAZETELERİN
KAÇ TANESİNDE BÜYÜK REKLAMVEREN ŞİRKETLE İLGİLİ ELEŞTİREL
BİR HABERE RASTLADINIZ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gazeteciliğin özerk bir meslek olması gereği üzerinde durduk. Bu bağlamda
haber editörlerinin yayın politikasını yürütme sorumlulukları gereği reklamveren şirketler ve
devletle ilgili haberlerindeki editoryal duruşları ele aldık. Editörlerin hazırladıkları haberlere
egemen kurum ve yapıların müdahalesine karşı dünya genelinde üç farklı yaklaşımla tavır
aldıklarını gördük.
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Bölüm Soruları
1. Editörün gazetecilik yaparken yalnızca halkın gerçekleri öğrenme hakkına dayanarak
gerçeklerin ortaya çıkarılmasını engellemek isteyen tüm ekonomik ve politik güçlere karşı
ödünsüz duruş almasına ne ad verilmektedir?
a) Objektiflik
b) Tarafsızlık
c) Editoryal bağımsızlık
d) Nesnellik
e) Dürüstlük
2. Editoryal bağımsızlık neyin güvencesidir?
a) Gerçeklerin duyurulmasının engellenmesi
b) Gerçeklerin duyurulmasını engelleme çabalarının önlenmesi
c) Gerçeklerin yarattığı muhalefetin engellenmesi
d) Gerçeklerin devletin çıkarları doğrultusunda duyurulması
e) Gerçeklerin reklam planlaması amacıyla seçilmesi
3. Editoryal bağımsızlık, editörlerin kimlerden bağımsız olmasını gerektirmez?
a) Medya şirketinin sahibi işveren
b) Medya şirketinin hissedarları
c) Devlet yetkilileri
d) Reklamverenler
e) Halk
4. Editoryal bağımsızlığa yönelik kaç tür yaklaşım bulunmaktadır?
a) İki
b) Üç
c) Dört
d) Beş
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e) Altı
5. Aşağıdakilerden hangisi editörlerin medya şirketinin parasal çıkarıyla gazeteciliğin amaçları
arasında denge sağlamak gerektiğini savunur?
a) Teslimiyetçi yaklaşım
b) Ödünsüz yaklaşım
c) Uzlaşmacı yaklaşım
d) Radikal yaklaşım
e) Objektif yaklaşım
6. “Ödünsüz yaklaşım, editörlerin gazetenin ………….. dengesiyle ilgilenmemesini
gerektirmektedir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi gelmelidir?
a) Gelir-gider
b) İlan-reklam
c) Haber-gerçek
d) Gerçek-doğru
e) Ast-üst
7. Editoryal yaklaşımlardan hangisi, hem okurların hem reklam verenlerin hem de ekonomik
ve politik alanın egemenlerinin gözünde gazetenin saygınlığını arttırır?
a)

Uzlaşmacı yaklaşım

b)

Objektif yaklaşım

c)

Dengeci yaklaşım

d)

Ödünsüz yaklaşım

e)

Teslimiyetçi yaklaşım

8. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimseyen gazeteciler, editörün çalıştığı gazetenin
daha çok para kazanması konusuyla doğrudan ilgili olmasını zorunlu görmektedir?
a) Uzlaşmacı yaklaşım
b) Ödünsüz yaklaşım
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c) Dengeci yaklaşım
d) Teslimiyetçi yaklaşım
e) Gerçekçi yaklaşım
9. “………….. olarak güçlü sermaye şirketleri, kendileri ya da çıkar ortaklığı yaptıkları
çevreler aleyhinde gerçekleri konu edinen yayınları reklam vermeme tehdidiyle engellemekte
ya da etkisizleştirmektedir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Ekonominin aktörü

b)

Egemen

c)

Yöneten

d)

Reklam veren

e)

Patron

10. “Yasaların adalet ve dürüst yönetim ilkeleriyle uygulanmasından sapan iktidarların bunu
denetlememesi ve seçmenlere açıklamaması için basının ………………… müdahaleleri
görülür.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kamuoyu oluşturma gücüne
b) Gerçeklerin peşinde koşma çabasına
c) Editoryal bağımsızlığına
d) Haber yayınına
e) Etkisini arttırmasına
Cevaplar
1) c
2) b
3) e
4) b
5) c
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6) a
7) d
8) d
9) d
10) c
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11. TEKELLEŞEN SERMAYE YAPILARI VE EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Şirket Birleşmeleri Ve Konglomera
11.2. Şirket Birleşmeleri Ve Gazetecilikte Ticarileşme
11.3. Editoryal Bağımsızlığın Olanaklılığı
11.4. Basın Özgürlüğü, Tekelleşme Ve Medyakrasi
11.5.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Şirketlerin devasa ölçekte birleşip medya şirketlerini satın aldığı ortam, demokraside
yöneten-yönetilen dengesinin sağlandığı aşama olabilir mi?
2.Medya takımadaları, demokraside dördüncü gücü garanti edebilir mi?
3.Ayrı ayrı gazetelerin olduğu ortamla, büyük medya holdinglerinin çok sayıda gazetesinin
olduğu ortam arasında dördüncü güç olma ve editoryal bağımsızlık açısından ne fark vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Editoryal Bağımsızlık ve Şirketlerin birbirini satın Okuma-Analiz-Tartışma
Şirket Birleşmeleri
alıp büyüdüğü ortamda
editoryal
bağımsızlığın
durumunu öğrenmek.
Medyakrasi
ve Medya
kartelerinin Okuma-Fikir
YürütmeKonglomera
demokrasiye
ve Kıyaslama-Tartışma
hükümetlere
etkisini
anlamak.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Medyakrasi, Konglomera, Tekelleşme, Şirket birleşmeleri, Şirket evliliği,
Demokrasi, Dördüncü Güç, Gözcü Rolü, Editoryal bağımsızlık, Basın özgürlüğü, Etik
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Giriş

Editoryal bağımsızlığı gerçekleştirebilmek, gazeteciliğin topluma ilişkin idealleri olan
gazetecilerin sahibi olduğu birbirinden bağımsız, birbirine rakip, yalnızca bir gazete
yayınlamak için kurulan şirketler üzerinden yapıldığı zamanlarda günümüzdekinden çok daha
kolaydı. Küresel ölçekte medya şirketlerinin çok farklı sektörlerdekilerle birleştiği küresel
kapitalizmin günümüzde geldiği aşama ise editoryal bağımsızlık adına gazetecilere
geçmiştekinden daha fazla mesleki duruş mücadelesi verme sorumluluğu yüklemektedir.
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11.1. Şirket Birleşmeleri Ve Konglomera
Medya alanında gerçekleşen şirket birleşmeleriyle oluşan yatay, dikey ve çapraz
mülkiyet (Kars, 2008; 54) biçimleri, haberlerin editoryal bağımsızlıktan gitgide yoksunlaşan
medya yapılarının sorunlu ürünleri hâline dönüşmesine neden olmaktadır. “Günümüzde devam
eden ekonomik sistemin tarihsel olarak en belirleyici amacı, verili sermaye birikiminin sürekli
olarak genişletilmesidir.” (Geray, 2003; 28)
Kapitalizmin küreselleşme evresinin yaşandığı günümüz dünyasında şirketler,
maliyetlerinin düşürülmesi, gider kalemlerinin minimize edilmesi, pazar ve hedef müşteri
kitlesinin genişletilmesi, rakiplere karşı üretim ve pazarlama esnekliğinin sağlanması gibi
yollarla kâr maksimizasyonu yaratmaya çalışmaktadır. Küreselleşen dünyada ekonomilerin
birbirine eklemlenip bağımlı hâle gelmesi, şirketlerin bu genel trende uyarak gitgide çok uluslu
olmak için büyümesini gerektirmektedir. Böylece şirketler, konglomera denilen devasa bütçeli
şirket takımadalarına çevrilmektedir.
Konglomera, farklı sektörlerde örgütlenmiş ve genellikle şirket evlilikleriyle bir araya
gelmiş pek çok yan kuruluş ve birimden oluşan dev şirket bloklarıdır (Garnham, 2001; 142).
Şirket birleşmelerinin meydana getirdiği yatay, dikey ve çapraz mülkiyet ilişkileri, dev şirket
birleşmeleriyle konglomera yapılanmasını doğurarak çok satıcılı ve çok alıcılı olması beklenen
kapitalizmin liberal serbest piyasa ekonomisinin işleyişine de aykırı tekelleşmeleri ortaya
çıkarmaktadır. “Geniş anlamda tekelleşme, bir sektördeki dinamikleri bir kişi, kuruluş ya da
grubun kontrol etmesi ve bu alanda elde edilen gücün sosyal, siyasal ve kültürel alanlara
yaygınlaştırılması eğilimi olarak değerlendirilebilir.” (Kars, 2008; 52)

11.2. Şirket Birleşmeleri Ve Gazetecilikte Ticarileşme
Şirket sahipleri açısından şirket birleşmelerinin kârlılık ekseninde meşrulaştırılması ve
rasyonalizasyonu, anlaşılabilir bir durum oluşturmaktadır. Hamelink’in 1980’lerin başında
söyledikleri, bu kapsamda dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir: “Enformasyon sektörü
ile finans sektörünün çıkarlarının örtüşmesi, ne rastlantısal ne de geçici bir olgudur. Bu,
uluslararası ekonomi ve iletişim düzenlerine ilişkin bir niteliktir.” (Kaya, 2009; 17)
Ancak medya şirketlerinin kendi aralarında ve giderek başka sektörlerdeki şirketlerle
birleşmeleriyle oluşan çok büyük sermaye yapıları, gazetecinin editoryal bağımsızlığını tehdit
eden bir durum yaratmaya başlamaktadır. Şirket birleşmeleri medya alanında olduğunda,
tekelleşmenin sonuçlarının bağımsız gazeteciliğe zarar verdiği görülmektedir. Bu hem reklam
verene bağımlılığı hem habere konu olan ekonominin finans, sermaye, ticaret ve tüketim
eksenli izlenmesini hem de ürün tanıtımlarının haberciliğe egemen olmasını getirmektedir:
“Uzmanlaşmış gazeteciliğin ticari olarak cezalandırılma yönteminin doğrudan iki
şekilde olduğu varsayılır. Birincisinde ticari çıkarlar haberi üretir ya da doğrudan etkiler,
dürüstlüğü yozlaştırır. Bu süreç, tarihsel olarak iyi bir şekilde belgelenmiştir. Bir yere kadar
bu olay anlayışlı şirketleşmiş pazarlamacıları gerektirir. Çünkü onlar, TV haberlerinde yer
alması için kaypak video yüzleri üretirler, elbette şirketin ürününün reklamıyla birlikte.
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Geleneksel ‘haber boşluğu’ ticari mesajlara açık olduğunda, ölüm ilanları satılabilir, reklamlar
ön sayfaya çıkabilir ya da tüccarlar editoryal içeriği kaplayabilir. Reklam verenlerin haberleri
etkilemesine izin verilmesi çok daha yaygınlaşmıştır; özellikle de haberciliğin ticari açıdan
yozlaşmasının bir salgın hâline geldiği sağlık ve ilaç alanında.” (McChesney, 2006; 98-99)
Özellikle tekelleşmelerin sonucunda gazeteciliğin içine işleyen ticari kaygıların
geleneksel bir sorun olarak görülen uzmanlaşmayı ortadan kaldırma çabasına girdiği
belirtilmektedir. Bu durumda gazeteciler kendi imtiyazlarını, işverenlerin ticari çıkarları lehine
haber yapmak için kullanabilmektedir (McChesney, 2006; 101). Burada sözü edilen gazetecilik
imtiyazları, halkın haber alma hakkını kullanması için demokratik anayasalarla gazetecilere
verilen kamu gözcülüğüne (watch-dog görevi) ilişkin olanlardır. Yani gazetecinin yönetenler
ve yönetilenler üzerinde haber yoluyla eleştiri yapma potansiyeli mesleki gücüdür.
Televizyon kanallarının, kendi ürünü olan haber dışı yapımlarının reklamlarına
haberlerin içinde yer vermesinin medya gruplarının birleşik bir sinerji yaratma kararının
mantıklı bir sonucu olduğu belirtilmektedir. Buna yönelik eleştiriye örnek olarak da Amerikalı
gazeteci Ken Auletta’nın “Sinerji elde etme becerisi, genellikle gazeteciliğin zehridir.” sözü
verilmektedir. (McChesney, 2006; 102)
Şirketleşmiş kültürün yükselmesinin toplumda büyük ölçüde apolitikleşmeye neden
olmasının siyasi gazeteciliğe olan talebi azalttığı vurgulanmaktadır. Örneğin; Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki apolitikleşmenin çok daha geniş bir siyasi kültürde inşa edildiği, medyanın ise
bu süreci teşvik ettiği, fakat bunun başlıca sorumlusu olmadığı vurgulanmaktadır.
“Güçlü bir siyasi kültür olmaksızın gazetecilik doğru yönü şaşırır; kamuoyu bunu
istemez. Ve siyasi sistem rüşvete boğularak halkın etki alanından uzaklaşırsa, gazeteciler dişe
dokunur haberler üretmek istemezler, çünkü hiçbir somut politik reform gerçekleşmeyecektir.
ABD’de dikkate değer araştırmacı haberler hâlâ yapılıyor, fakat diğer gazeteciler bu haberleri
ilerletmiyor, özellikle de iktidardakiler ilgi göstermezse. Dolayısıyla haberler herhangi bir etki
yaratmaksızın okyanusa düşen kayalar gibi kalıyor.” (McChesney, 2006; 117)

11.3. Editoryal Bağımsızlığın Olanaklılığı
Gazeteciliğin tekelleşmeden etkilenmesi, demokrasinin geleceği adına çok dramatik bir
gidişat yaratmaktadır. Amerikan medyası üzerinden yapılan tespitler, gazetecilerin editoryal
bağımsızlığına ve dolayısıyla demokrasiye etkisi konusunda ticarileşmenin açmazını
anlatmaktadır.
Gazetecilikte haber editörlerinin haber yapacakları konuları özerk tutumla seçmelerinin
mümkün olamayacağı, olsa olsa medya şirketi sahibinin verdiği görünüşte bir özerklikten söz
edilebileceği de ilginç bir saptamayı oluşturur. “Gazeteciliğe dair hiçbir güvenilir, bilimsel
araştırma gazetecilerin neyin haber olduğuna ve nasıl işleneceğine karar verme gücüne sahip
olduğunu ileri süremez. George Seldes ve Gazeteler Birliği’ndeki ilericilerin 1930’larda
kaybettikleri savaş tam da budur. Ticari medyada patronlar işe alır, işten atar, bütçeyi ve ticari
teşebbüsün hedeflerini belirler. Gazeteciler, editörler ve hiyerarşinin en üstündeki medya
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uzmanları, medya patronlarının hem ticari hem siyasi değerlerini içselleştirme eğilimindedir.”
(McChesney, 2006; 123)
Bu bağlamda bakıldığında kendisinden istenileni yapan editörlere özerklik verilebildiği;
çünkü medya şirketi yönetimindekilerin, editörlerin görevlerini suistimal etmeyeceklerini
bildiği vurgulanmaktadır.
Örneğin; ABD’de medyaya yönelik muhafazakâr eleştirinin kökeninde gazeteciliğin
uzmanlaşması ile ortaya çıkan resmî muhalefet yer almaktadır: “Gerçekte medyaya yönelik
muhafazakâr eleştirinin ortaya çıkması, çok da şaşılacak bir şey değil. Bu bir yere kadar sözde
liberal medyanın kendisi tarafından beslendi. Muhafazakâr eleştiri, bazı açılardan uzmanlaşmış
gazeteciliğin kendisi tarafından geliştirilen resmî muhalefettir. Çünkü sistemin güvenilir olması
için gazetecilerin “liberal”, bağımsız ve şirket patronlarıyla uyumsuz olması gerekiyordu. Zaten
gazeteciler zenginliğe ve ayrıcalıklara prim verselerdi, gazetecilik özerk bir demokratik güç
olarak güvenilirliğini kaybederdi. Yine de uzmanlaşmış gazetecilik anlayışının
geliştirilmesinde özerklik arayışı önemli bir rol oynadı.” (McChesney, 2006; 123-141)
Ayşe İnal, tek tek muhabirlerin editoryal politikalar karşısında sınırsız bağımsızlığından
söz edilemeyeceği gibi, medya mülkiyetini elinde bulunduranların dünya görüşleri ve siyasal
eğilimleri karşısında mutlak bir “editoryal bağımsızlıktan” da söz edilemeyeceğini
vurgulamaktadır. İnal, “Yayın kuruluşları belli bir siyasal ve ekonomik bağlam içinde ele alınıp
açıklanmaya çalışıldığında, diğer bir deyişle piyasa koşulları ve kendilerine dördüncü kuvvet
rolü biçilen çoğulcu demokrasi anlayışı içinde anlaşıldığında, editoryal bağımsızlığın ancak bir
görece özerklik olduğundan söz edebiliriz” demektedir.
(www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haber no=2304, 10.12.2011)

11.4. Basın Özgürlüğü, Tekelleşme Ve Medyakrasi
Basın ve geniş anlamda medyanın özgür olması; halkın herkes için eşit ve genel
uygulanan hukukun üstünlüğü ekseninde ve anayasalarla belirlenmiş dönemlerde yönetenleri
değiştirebilme ve onları her zaman eleştirebilme, temel ve kamusal haklarına zarar verebilecek
kararlarını eleştiri ve yargı yoluyla engelleyebilmesinin mümkün olduğu demokrasilerin
güvencesidir. Basın özgürlüğü, günümüzün internet ve bilişim temelli iletişim ortamları da
dâhil edilerek ifade ve iletişim özgürlüğü şeklinde genişletilmiştir.
Basın ve ifade özgürlüğünün olmadığı, halkın gerçekleri öğrenme hakkının verilmediği,
basın özgürlüğüne devlet sansürünün engel olduğu bir ortamın örneklerinden birini, Soğuk
Savaş döneminin sonlarına doğru baskıcı siyasal rejimin egemen olduğu Polonya oluşturur.
1981 yılında Polonya’daki radyo istasyonundan yayınlanan program yönetimin baskıcı
uygulamalarına gönderme yapan skeçlerle Polonyalıların özgürleştiklerini hissettikleri bir
ortam oluşturmuştur ve 13 Aralık 1981 sabahı radyo yayınının kesilmesi halk şoke etmişti.
Telaşla arkadaşlarını aramak için telefonu kaldırdıklarında ise telefonların da kesik olduğunu
anladılar. Dışarıdan gelen sesleri duyup pencerelerinden baktıklarında ise tankların caddelerde
dolaştığını gördüler. Ordu darbe yapmış, sıkıyönetim ilan edilmiş, özgürlükçü Dayanışma
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Sendikası kapatılmıştı. Askerî darbe, zaten kısıtlı olan medya ve ifade özgürlüğünü ortadan
kaldırmıştı.
Kısa süre sonra gerçeğin farklı olduğunu anlayan halk, Çekoslovakya sınırı
yakınlarındaki küçük bir kasabada, yönetimi askerî yönetimce devralınan televizyonun her gün
akşam 19.30’da yani haberlerinin yayınlandığı saatte, görünüşte köpeklerini gezdirmek için
toplanan insanlar, “Sizin gerçek diye gösterdiklerinizi reddediyoruz.” anlamına gelen sessiz bir
protesto eylemi başlatmışlardı.
Özgürlük yanlısı Dayanışma Sendikası’nın aktif olduğu Gdansk’ta ise insanlar,
televizyon alıcılarını pencerelerinin önüne koyup ekranlarını sokağa doğru çevirmiş ve
yönetimin yayınladığı yönlendirilmiş gerçekleri izlemeyi reddettiklerini göstermişlerdi.
Bir süre sonra bu insanlar yeraltı gazetesi çıkarmaya, kendi çektikleri belgeselleri
kiliselerde birbirlerine göstermeye başladılar. Gerçekler, totaliter yönetimin sunduklarından
farklıydı. Sivil hareket, gerçekleri kendi çabasıyla ortaya çıkarıyor, kısaca kamuoyu
oluşuyordu.
Yönetim, bunu fark edince ilgisini Batı’nın demokratik ülkelerine çevirdi ve ülkede
isteği dışında oluşan kamuoyunu, demokrasilerde uygulanan nabız ölçme tekniklerini
kullanarak ölçmeye başladı. Ancak anketler düzenleyerek Batılı siyasetçilerin yöntemini
kullanmayı denese de başarılı olamadı.
1989 kışında Polonya’da işler değişip demokrasiye geçildiğinde yeni seçilen devlet
başkanı Lech Walesa, Washington’da gazetecilere, bilgisayarların, faksların, uyduların,
kameraların bulunduğu bir çağda artık yeni bir Stalin’in iş başına gelemeyeceğini söylüyordu.
Bilgi, artık teknoloji aracılığıyla kısa sürede çok sayıda insana ulaştırılabiliyordu ve gerçekler
gizlenemiyordu.
Gazetecilik; toplum için, vatandaşlık kavramının ortak payda olması için, demokrasi
için yapılmalıdır. Böylece yalnızca bilgi akışıyla güçlenen milyonlarca insan, kendilerine yeni
hükûmetler seçerek ülkelerindeki siyasi, toplumsal ve iktisadi yaşamın daha iyi sürmesi için
yeni kurallar oluşturma sürecine doğrudan dâhil olabilmektedir. (Kovach ve Rosenstiel, 2007;
17-19)
Gazeteciliğe yönelik tehdidin kaynağının artık yalnızca hükûmet sansürü değil, aynı
zamanda ticari gazeteciliğin bağımsız gazeteciliğin yerini almaya başlamasıyla gazeteciliğin
ticari bir iletişim aracına dönüşmesi, kendi reklamını yapan bir eriticinin etkisiyle yok olma
tehlikesi içine girmesi olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla sansürün bu biçimi, hükûmetlerin
uyguladığı açık ya da örtülü sansürden daha yapısal, değiştirilmesi ve düzeltilmesi olanaksız
bir durum yaratmaktadır. (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 21)
Bourdieu, kitle iletişiminde yazılı basın ve televizyon için geçerli olan ticarileşmeyi,
gerçeklerin medyadaki temsili açısından eleştirmektedir. Ona göre, televizyon üzerinde
ağırlığını hissettiren etken, son aşamada ekonomik baskı olgusudur. Bunun yanı sıra
televizyonda temsil edilen gerçeklik, televizyonu elinde tutan kişiler, reklam bedelini ödeyen
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reklam verenler ve sübvansiyonlar sağlayan devlet tarafından belirlenmektedir. Ancak bu
açıklamayla yetinmek mümkün olmamaktadır. Bir televizyon kanalıyla ilgili olarak yalnızca
sahibinin kimliği, çeşitli reklam verenlerin bütçe içindeki payları ve devlet sübvansiyonlarının
tutarının kesin olarak bilinmesi durumunda bile fazlaca bir şey anlamak mümkün olmayacaktı.
Yine de bunun gösterilmesi önemlidir.
“NBC’nin General Electric’in malı olduğunu (Bu da şu demektir: Eğer bu kanal bir
atom santralinin kıyısında yaşayan kişilerle mülakatlar yapmaya kalkışacak olursa,
muhtemeldir ki… Ama esasen böyle bir şey kimsenin aklına gelmeyecektir. ), CBS’in
Westinghouse’un, ABC’nin Disney’in, TF1’in Bouygues’in malları olduklarını bilmek
önemlidir. Bu durumun da bir dizi aracılıklar boyunca bazı sonuçları olmaktadır. TF1’in
arkasında Bouygues’in olduğunu bilen bir hükûmetin Bouygues’e yapamayacağı bazı şeyler
olduğu besbellidir. Bunlar, en sıradan eleştiricinin bile saptayacağı kadar göze batan ve kaba
şeylerdir. Fakat simgesel düzenin kurulmasında, televizyonu muhteşem bir aygıt hâline getiren
her türden sansürlerin işlemesine imkân veren, kimliksiz, görünmez mekanizmaları
gizlemektedirler.” (Bourdieu, 1997; 20)
Demokrasiye yönelik tehdit, medyanın demokratik toplumdaki konumunun tekelleşme
nedeniyle değişmesiyle de oluşmaktadır. Medya alanındaki sermaye yoğunlaşması, bir başka
ifadeyle tekelleşme; ticarileşen gazeteciliğe yol açmanın yanı sıra düşüncelerin çoğul yapıda
medyada dile getirilmesini de gerektiren basın özgürlüğünü kısıtlayarak medyanın kendi başına
politik gündemi belirlemeye başlamasına, bu da medyakrasi adı verilen bir ortamın oluşmasına
neden olmaktadır. “Medyakrasi, popüler medya aracılığıyla dolaylı olarak hükûmet etme
anlamına gelmektedir. Medyakrasi, sıklıkla demokrasinin çarpıklaşmaya başlamasının
sonucudur. Politikacıların düşünmeyi kestiği ve önemli konuların ne olduğu ve onlar hakkında
ne yapmaları gerektiğine ilişkin medyayı özellikle dinlemeye başladıkları bir sistemdir.”
(www.unwords.com/unword/mediacracy.html)
ABD medyasına ilişkin bir saptama, bu duruma işaret etmektedir: “Demokrasimizin
vatandaşları, medya yoğunlaşmasına yönelik gelişen eğilim hakkında endişe duymalıdır. Bu
televizyon, kablo ve radyo şebekeleri, film stüdyoları, gazete zincirleri, dergiler ve kitap
yayıncılarını içeriyor. Demokrasi fikirlerin serbest bir pazarını gerektiriyor. Medyanın daha az
elde yoğunlaşması, vatandaşlar için alternatif bakış açılarını ifade etme fırsatlarını daralttı.
Gerçekte medya grupları, toplumdaki en güçlü ses olarak belirdi ve biz medyakrasi olduk.’
(Kurtz, 1998)
Demokrasi olmaksızın kapitalizmi savunan modern yayıncılık anlayışı, basını daha önce
Amerikan gazetecilik tarihinde görülmemiş bir konuma düşürmüştür. Günümüzde gazeteciliği
diğer ticari çıkarların gölgesinde bırakan şirketler grubu gazetelerinin oluşturduğu ve giderek
kabaran bir liste karşımıza çıkmaktadır. Time Inc., internet servis sağlayıcısı America Online
tarafından satın alındığında, Time Warner’ın Başkanı Gerald Levin, “Bu, Time Warner dijital
dönüşümünün gerçek anlamıyla tamamlanmasıdır. Bu iki şirket birbirlerine temelden
uyuşmaktadır.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
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Oysa bir şirket gazetecilik misyonuna sahipken diğeri değildi. Bir başka ifadeyle Time,
CNN, Fortune gibi basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin artık gazetecilik misyonu
kalmayacaktı ya da diğer basın kuruluşlarında çalışan gazeteciler internet, kablolu yayıncılar
ya da benzer konular üzerine haber yapacakları zaman nasıl bir yol izleyeceklerdi? Bunların
izleyecekleri yol konusunda kafa karışıklığı yaşamaları ihtimali güçlenmiştir. Time Warner’ı
saflarına katan America Online’ın CEO’su Steve Case ise halka, ortaya çıkan yeni şirketin
ülkenin en güçlü gazetecilik kurumlarından birkaçını bünyesine katmasına rağmen sadece
eğlenceden, elektronik alışverişten ve kişiler arası iletişimden söz etmişti. (Kovach ve
Rosenstiel, 2007; 33
Bu konuda başka bir çarpıcı örnek yine Amerikan medya konglomeralarından
verilebilir. “ABC News’u satın almasından kısa bir süre sonra Disney’in CEO’su Michael
Eisner, Disney’in, kendisi hakkında haber yapmasını uygun bulmadığını belirtmiştir. Başka bir
ifadeyle artık ABC News’un da içinde olduğu şirketler topluluğunu yöneten adamın kafasındaki
haber kurumu, kendisini özel kılan tüm nitelikleri yitirmekle kalmamış, aynı zamanda spor
ekipleri, tematik parklar, kablolu televizyon kanalları, internet portalları gibi küresel ölçekte
muazzam bir çeşitlilik gösteren, 23 milyar dolar değerinde bir yatırım olan “Disney’in Harikalar
Diyarı” ile ilgili haber yapıp yapamayacağı, yaparsa nasıl yapacağı gibi konularda mücadele
etmek zorunda bırakılmıştır.” (Kovach ve Rosenstiel, 2007; 34)
Woods, dünya çapındaki küreselleşmeyle oluşan kapitalizmin son aşamasında sermaye
yoğunlaşması ya da başka bir ifadeyle tekelleşmenin fotoğrafını çarpıcı bir şekilde ortaya
koymaktadır. Buna göre, ABD’de 500 dev tekel 1994’te tüm gelirin yüzde 92’sine sahipti.
Dünya ölçeğinde en büyük 1000 şirket, tüm dünya kârının üçte biri tutarında bir gelire sahipti.
ABD’de, yüzde 0,5’i oluşturan en zengin aileler tüm insanlara ait mali varlık toplamının
yarısına sahiptir. ABD nüfusunun en zengin yüzde biri, ulusal gelirde 1978’de 17,6 olan payını
1989’da yüzde 36,3’e yükseltmişti.
Sermayenin merkezileşme ve yoğunlaşma süreci, tarihte görülmedik oranlara erişmiştir.
Şirket devralmalarının sayısı, tüm ileri sanayileşmiş uluslarda salgın hastalık gibi
yayılmaktadır. 1995’te devralmaların sayısı tüm rekorları kırmıştır. Mitsubishi Bankası ve
Tokyo Bankası birleşerek dünyanın en büyük bankasını oluşturmuş; Chase Manhattan ile
Chemical Bank’ın 297 milyar dolarlık ortak rezervle birleşmesi, ABD’ndeki en büyük banka
grubunu meydana getirmiştir.
Walt Disney, Capital Cities/ABC’yi satın aldığı gün, ortaya dünyanın en büyük eğlence
şirketi çıkmıştır. Westinghouse CBS’i, Time Warner ise Turner Yayımcılık Sistemleri’ni satın
almıştır.
İlaç sektöründe Glaxo, Wellcome ile evlenmiştir. Scott Kâğıtçılık’ı yutan KimberleyClark dünyadaki en büyük kâğıt temizlik malzemeleri üreticisini yaratmıştır.
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Devralma salgını Avrupa’da da görülmektedir. İsviçre bile, Holvis Kâğıtçılık Grubu
olayında rekabete dayalı devir işlemini ilk kez yaşamıştır. Britanya’da en büyük oteller zinciri
Forte, 3,2 milyar sterline rakibi olan restoran ve eğlence imparatorluğu Granada’yı satın
almıştır. Bu da rekabete dayalı devir işlemiyle olmuştur. “Pek çok durumda, böylesi
devralmalar her türlü kuşkulu uygulamayla yakından bağlantılıdır: İçeriden bilgi sızdırma, hisse
fiyatlarında sahtecilik ve Guinness skandalının ortaya koyduğu diğer sahtecilik, hırsızlık ve
dolandırıcılık türleri gibi.” (Alan Woods, 1997)
Türkiye’de medyanın mülkiyetini elinde bulunduran 18 medya grubu ve şirket
bulunmaktadır. Bunlardan en büyük ölçekli, çoklu mecralarıyla yayınlarını en geniş kitleye
ulaştırabilme gücüne sahip tekel yapısı oluşturanlar; Doğan, Çalık, Ciner, Çukurova, Doğuş,
Samanyolu/Feza ve Albayrak gruplarıdır. Bu gruplar, geniş yayıncılık faaliyetinin yanı sıra bu
yayın faaliyetlerinin temel finansman kaynağını oluşturan reklam verenler de olan enerji,
finans, sanayi, inşaat, alışveriş merkezleri, perakende satış, ulaştırma, taşımacılık, sağlık gibi
sektörlerin güçlü şirketlerini de aynı anda mülkiyetleri altında kontrol etmektedirler. (Kars,
2008; 58-69)
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Uygulamalar
Ülkemizdeki medya şirketlerinin hangileri olduğunu ve bu şirketlerin sahip
oldukları gazete, televizyon, radyo, internet sitesi, dağıtım şirketi, iletişim platformu,
reklam ve halkla ilişkiler, iletişim şirketleri, yayınevleri, kitap mağazaları vb. ile bu
medya şirketlerinin ortak olduğu farklı sektörlerdeki şirketlerin ve bağlı oldukları
holdinglerin listesi çıkarılabilir.
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Uygulama Soruları
1-BİR MEDYA ŞİRKETİ, KAÇ FARKLI YAYIN ARACINA SAHİP?
2.MEDYA ŞİRKETİNE
ŞİRKETLERİ VAR?

SAHİP

HOLDİNGİN

KAÇ

FARKLI

SEKTÖRDE

3.BU ŞİRKETLERİN BÜYÜK YATIRIMLARIYLA İLGİLİ ALANLARDA HABER
YAYINLARI NASIL?
4.YATIRIM İHALELERİNİ ALAN VE MEDYASI DA OLAN ŞİRKETLERİN
MEDYA ARAÇLARINDA İŞ ALDIKLARI ÇEVREYLE İLGİLİ KURALDIŞIYASADIŞI-TOPLUM ALEYHİNE-ŞİRKETİN TEK TARAFLI LEHİNE OLAN
KONULAR NASIL HABERLEŞTİRİLİYOR?
4.BU ŞİRKETLERİN MEDYA ARAÇLARINDA BAĞLI OLDUKLARI
ŞİRKETLERLE İLGİLİ REKLAM VE ELEŞTİREL HABER DENGESİ NASIL?

218

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde editoryal bağımsızlığın gazetecilik etiği ve basın özgürlüğüyle
bağlantısını öğrendik. Şirket birleşmelerinin medya şirketlerini de içine alacak şekilde
devasa ölçülerde büyüdüğü ortamlarda gazetecilik yapan medyanın demokrasiyi denetim
görevinin nasıl uygulandığını gördük.

Bölüm Soruları
1.Medya alanında gerçekleşen şirket birleşmeleriyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?
a) Holdingleşme
b) Şirketleşme
c) Tekelleşme
d) Gruplaşma
e) Sermaye arttırımı
2.“Medya alanında oluşan yatay, dikey ve çapraz mülkiyet biçimleri, haberlerin……………….
yoksunlaşan medya yapılarının sorunlu ürünleri hâline dönüşmesine neden olmaktadır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Objektiflik
b) Tarafsızlık
c) Nesnellik
d) Yanlılık
e) Editoryal bağımsızlık
3. “…………………, farklı sektörlerde örgütlenmiş ve genellikle şirket evlilikleriyle bir araya
gelmiş pek çok yan kuruluş ve birimden oluşan dev şirket bloklarıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yere getirilmelidir?
a)

Tekelleşme

b)

Yoğunlaşma

c)

Bloklaşma

d)

Konglomera

e)

Korporasyon
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4. Medya şirketlerinin kendi aralarında ve giderek başka sektörlerdeki şirketlerle birleşmesiyle
oluşan çok büyük sermaye yapıları, aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
a) Gazetecinin eleştiri alanının daralmasına
b) Reklam verene bağımlılığa
c) Ekonomi haberlerinin finans ve tüketim eksenli izlenmesine
d) Ürün tanıtımlarının haberlere egemen olmasına
e) Ücretlilerin ekonomik sorunlarının haberlere konu edilmesine
5. “Dev şirket birleşmeleri medya alanında olduğunda, tekelleşmenin sonuçlarının
……………..gazeteciliğe zarar verdiği görülmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi seçeneğin getirilmesi doğrudur?
a) Ticari
b) Kamusal
c) Bağımsız
d) Araştırmacı
e) Düşünsel
6. Geleneksel “haber boşluğu” ticari mesajlara açık olduğunda aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olmaktadır?
a) Reklamlar ön sayfaya çıkabilir.
b) Kamusal sorunlar haberlere daha çok yansıyabilir.
c) Yurttaşlar yöneten-yönetilen ilişkisine eleştirel bakabilir.
d) Yurttaşlar vergi yükümlülüklerini sorgulayabilir.
e) Haberlerdeki reklam sızıntısı fark edilebilir.
7. Medyakrasi, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Popüler medya aracılığıyla dolaylı olarak hükûmet etmek
b) Medya bürokrasisi
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c) Medyanın demokratik işlevi
d) Medyanın objektif tutumu
e) Medyanın sorgulayıcı olduğu sistem
8. Medyakrasi ortamında politikacıların konumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
a) Politikacılar, seçmen halk adına medya tarafından daha sıkı denetlenir.
b) Politikacılar, medyanın eleştirilerini dikkate almaz.
c) Politikacılar, önemli konular hakkında düşünmeksizin medyayla yönlendirilir.
d) Politikacılar, medyayla çatışır.
e) Politikalarını belirlerken halkın taleplerini medya aracılığıyla öğrenirler
9. Tekelleşmiş medya yapılarında editörlerin seçiminde aşağıda tanımlanan editoryal
tutumlardan hangisi belirleyici olmaktadır?
a) Mesleki imtiyazlarını gerekirse medya sahibinin eğilimlerine göre kullanabilen
b) Medya sahibinin ticari çıkarlarına göre haberlere karar vermeyen
c) Medya sahibinin yönlendirmelerine kapalı olan
d) Hesap vereceği mercinin öncelikle okuyucu olduğuna inanan
e) Gazeteciliğin değerlerini kariyerinden önce tutan
10. Medyanın sermaye yapısının şirket birleşmeleriyle güçlenmesi, aşağıdakilerden hangisine
neden olmaz?
a) Editoryal bağımsızlığın zayıflamasına
b) Demokrasinin medyakrasiye dönüşmesine
c) Gazeteciliğin daha iyi koşullarda yapılmasına
d) Editörlerin reklam verenlerle uzlaşmasına
e) Editörlerin medya sahipleriyle çatışmamasına
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Cevaplar
1) c
2) e
3) d
4) e
5) c
6) a
7) a
8) c
9) a
10) c
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12. HABER EDİTÖRLERİNİN ETİK SORUMLULUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Gazetecilik Etiği
12.1.1. Görevci Etik Anlayışı
12.1.2. Yararcı Etik Anlayışı
12.2. Basın Etiğinin Temel Amaçları
12.2.1. Toplumsal Sorumluluk Yükümlülüğünü Koruma
12.2.2. Gazeteciliğin Güvenilirliğini Garantilemek
12.3. Gazetecilik Etiği, Basın Özgürlüğü Ve Editoryal Bağımsızlık
12.4. Türkiye’deki Gazetecilerin Etik İlkeleri
12.5.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Gazetecilerin yaptıkları habercilik işini, devletin yasalarıyla mı, kendi kendilerine
koydukları ilkelerle mi de denetlemeyi tercih ettiklerini düşünüyorsunuz?
2.Gazeteciler, meslek ilkelerini oluşturan doğrularının duruma göre değişen mi, yoksa
yeryüzünün her tarafında geçerli olmasını mı isterler? Sizce hangisi dünya genelinde
yaygındır?
3.Gazeteciler, kendi kendilerini nasıl denetleyebilirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Gazetecilikte
Etik-Basın Gazetecilik
ve
haber Okuma-Analiz-Tartışma
Etiği
editörlüğünün yayıncılık
sorumluluğunu
ve
özdenetimini anlamak.
Basın Etiğinin Amaçları
Haber
editörlerinin Okuma-Analiz-Tartışma
toplumsal
sorumluluk
yükümlülüğünü korumak
ve gazeteciliğin toplum
gözünde
güvenirliğini
garantilemek
konusunu
anlamak.
Türkiye’de
gazetecilerin Basın Meslek İlkeleri ile
etik ilkeleri
Türkiye Gazetecileri Hak Okuma-Analiz
ve
Sorumluluk
Bildirgesi’nin öğrenilmesi
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Etik, Yararcı Etik, Görevci Etik, Gazetecilik Etiği, Basın Etiği, Meslek İlkeleri,
Etik Kod, Etik İlkeler, Toplumsal Sorumluluk, Gazetecilerin Güvenirliği.
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Giriş
Gazetecilik, topluma yönelik kamu hizmeti veren bir meslektir. Bu nedenle hizmet ettiği
topluma karşı sorumluluk taşımaktadır. Gazetecilik; insanlar tarafından insanlar için yapılan bir
meslek olduğundan insana ilişkin ahlaki bir boyuta sahiptir ve bu boyut, birçok başka meslekten
daha fazla ön plandadır. Çünkü kişilik haklarından dürüstlüğe kadar ahlaki olan ne varsa haber
editörlerinin yayınladığı haberlerin içeriğini oluştururken bunları göz önüne alması
gerekmektedir.
Bu nedenle gazeteciliğin belirlenmiş etik ilkelere (kodlara) göre yapılan bir meslek
olması gerekmektedir. Etik ilkeler, haber editörlerinin adına görev yaptığı topluma, toplumu
yöneten devlete ve toplum bireylerinin aktörü olduğu ekonomiye ilişkin gerçekleri eksiksiz ve
doğru bir şekilde aktarabilmesinin koşulunu oluşturmaktadır.
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12.1. Gazetecilik Etiği
Basın etiği; gazetecilerin mesleği belli standartlarda yapması için devlet ya da başka bir
gücün etkisi dışında, gazeteciler tarafından oluşturulmuş, adına kamu hizmeti yaptıkları
toplumun ilkeli ve doğru haberler alabilmesi için geliştirilmiş temel mesleki kurallardır. Etik
ilkeler, gazetecilerin öz denetim aracıdır.
Gazetecilik işinin doğru yapılmasının yanı sıra, meslek mensuplarının kendi aralarında
ve toplumun geri kalan bölümleriyle ilişkilerinin düzenlenebilmesi için gazeteciler basın ahlak
kurallarına gereksinim duymuştur. (Girgin, 2008; 233) “Hiç kuşkusuz, yasal düzenlemeler
gazete ve gazeteciler açısından uyulması gereken maddeleri içerirken bunların dışında kalan
basın ahlak kuralları/etik ilkeler de söz ve basın özgürlüğünün korunması açısından dikkatle ele
alınıp incelenerek uygulamaya konulması gereken ilkelerdir. Ayrıca basın etik ilkeleri, yasal
düzenlemelerde yer almayan, ancak meslek açısından da uygun görülmeyen durumlarla ilgili
pek çok ilkeyi de içinde barındırır.” (Özgen, 2002; 50)
Çeşitli etik teoriler, medya yayınlarının etik sorunlarını tartışmak için kullanılmaktadır.
Genel olarak gazetecilik mesleği, görevci etik anlayışı ve yararcı etik anlayışı şeklinde iki farklı
açıdan değerlendirilebilir.

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

12.1.2. Yararcı Etik Anlayışı
John Stuart Mill’e dayandırılan yararcı etik anlayışa bakıldığında ise bunun önceden
belirlenmiş kurallar ve ilkelerden daha çok sonuçlarla ilgilendiği görülmektedir. Yararcı etik
anlayışa göre doğru ya da yanlışı belirleyen, amaçlardan çok sonuçlarıdır. Bu anlayış şöyle
özetlenebilir: “En çok insan için en büyük mutluluğu sağlayan davranış etik davranıştır.”

230

Günümüzün gazetecilik pratiklerine daha iyi uygulanabileceği görülen yararcı etik
anlayış, katı kurallar yerine, her olayı kendi koşulları içinde değerlendirmeyi, olası sonuçları
önceden düşünmeyi ve gazetecinin kararını bu çerçevede vermesini öngörür. Basın pratiklerine
baktığımızda, bunu şöyle değerlendirebiliriz: Örneğin, “Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler,
kamu yararı ciddi biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz.” şeklindeki Basın Konseyi Basın
Meslek İlkesi’ne göre kamu yararı önceliklidir. Kamu yararı, kaynakların aktardığı her tür
bilginin kaynak istemese de yayımlanabileceği yönündedir. Buna göre kaynağın hakları,
kamunun haklarına göre daha ikincil durumda kalmaktadır. (İrvan, 2003; 52-53)
Çeşitli gazetecilik meslek kuruluşları tarafından geliştirilen gazetecilik meslek ilkeleri;
gazetecilere mesleği uygularken rehberlik eden, doğru davranışa yönelten ve yanlış
davranışlardan kaçınmayı öğütleyen ilkeler olarak tanımlanabilir.

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

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

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

12.3. Gazetecilik Etiği, Basın Özgürlüğü Ve Editoryal Bağımsızlık
Demokratik toplumlarda basın özgürlüğünün sorunsuz şekilde işliyor olması
gerekmektedir. Anayasalarla güvence altına alınan demokratik toplumlardaki basın özgürlüğü,
onu hem kullanmak hem de korumakla görevli gazeteci editörlerin sürekli bir mücadelesini
gerektirmektedir.
Basın özgürlüğü; demokrasinin bütün kurum ve mekanizmalarına yürekten inanan bir
sistemde kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir özgürlük olarak tanımlanabilir. Basın ahlakı
ya da başka bir ifadeyle gazetecilik etiği ise basın özgürlüğünü koruyabilmek ve sürdürebilmek
için gerekli bir kurallar bütününü oluştur. “Hiç kuşkusuz özgürlüğe gereksinim duymayanların
ahlaka da gereksinimleri yoktur. Kısacası basın için özgürlük ilk ve kaçınılmaz koşuldur.
Özgürlük gerekli olduğu için de belli bir basın ahlakı anlayışı korunmalı ve bu konuda bir ortak
anlayış bulunmalıdır.“ (Tokgöz, 2000; 105)
Gazetecilikte editoryal bağımsızlığın ortadan kalktığı koşullar, gerçeklerin topluma
ulaşmasının engellenmesine neden olacağı için hem basın özgürlüğünün hem de etik ilkelerin
ihlal edilmesi anlamına gelecektir. Editoryal bağımsızlığın olmadığı koşullarda basın

232

özgürlüğü, gerek devletler gerekse de medya sahipleri ve reklam veren sermaye gruplarının
baskısıyla ortadan kaldırılmış olacaktır.
Gazetecilerin editoryal kararlarında bağımsız hareket etmelerine engel oluşturan en
temel güçlerden birinin mülkiyeti (medya sahibi) olmasına karşın, kapitalizmin doğası gereği
medyanın yönetici editörleri ile daha alt seviyedekiler, çeşitli dolayım mekanizmalarıyla medya
sahibinin şirket çıkarlarıyla bir bileşen oluşturmaktadırlar. Bu yapılaşma içinde, editör ve
yöneticilerin medya sahibinin ve şirketinin çıkarlarını böyle olduğunu düşünmeseler de koruma
yönünde içselleştirdikleri görülür. (Adaklı, 2010; 70-71)
Editoryal bağımsızlığa engel olmaya çalışan diğer etkili güç olan devletler, tarih
boyunca gazetecilik faaliyetlerinin sınırlanması için sistematik çaba göstermiştir. Devletlerin
ve onları yöneten hükûmetlerin iki temel nedenden ötürü basına sınırlama getirmeye dönük
baskı girişimleri olmuştur. Bunlardan biri, medyanın kamu düzenini bozacak mesajları yayma
endişesi olmuştur. Devletlerin bu noktada dayandığı temel argümanlar arasında etnik, siyasi ve
dinî azınlıklar ile çocuklar gibi hassas ve korunması gereken kesimlere haberlerin zarar
verebileceği düşüncesi yer alır.
Diğer neden ise hükûmetlerin vatandaşlara medya aracılığıyla ulaşma çabasıdır. Medya,
özellikle haberler yoluyla siyasetçinin halka söylemek istediklerini en geniş kitleye
ulaştırabilen bir araçtır. Dolayısıyla hükûmetler, medyanın haber yayınlarını parlamento
çoğunluğuna bağlı olarak yaptığı yasalarla kontrol ederek istemediği nitelik ve içerikte yayın
yapılmasını engellemeye çalışmaktadır. Medyanın sahip olduğu hakları ve sorumlulukları tarif
eden yasal düzenlemeler, aslında haberciliğe yasal sınırlama getirme anlamını taşımaktadır.
Yani bir anlamda medyanın hareket alanının sınırları, bu yasal düzenlemelerle çizilmektedir.
Bu durum, gazetecilerin mesleği kendilerinin belirlediği etik kodların dışında devletin
düzenlemeleri içinde yapmalarını dayatmaktadır. Bu sınırlamalar, özellikle ulusal çıkarlara
yönelik gizli devlet yazışmaları, devlet yetkililerinin dokunulmazlık zırhına büründürülmesi
gibi alanlarda basın özgürlüğünün tartışmalı hâle gelmesine neden olabilmektedir. (Çaplı, 2002;
33).
Devletler, yasal düzenlemelerle editörlerden en hafif biçimde bir haberin nasıl
yayınlanmasını istediğini telkin edebilmektedir. Yayınladıkları haberlerden dolayı savcıların
açtığı çeşitli davalarda gazeteciler yargılanabilmekte, hapis ve para cezalarıyla kontrol
edilmeye çalışılabilmektedir. Bazı ülkelerde, gizli derin devlet yapılarıyla ya da sivil/askerî
vesayet yaratan yönetimlerde, gazetecilere manipülatif bilgi sızdırarak haber seçiminin
bağımsız olarak yapılmasına engel olabilmekte, gazeteciler hapsedilmekte ya da can
güvenliklerine kast edebilmekte ve böylece gerçeklerin ortaya çıkarılmasını
engelleyebilmektedir.(Adaklı, 2010, 62-69). Bu durumlarda gazeteciler, temel etik değer olarak
halkın gerçekleri öğrenmesini amaçlayan haber alma hakkının korunması için demokratik
yollarla mücadele etmelidir.
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12.4. Türkiye’deki Gazetecilerin Etik İlkeleri
Türk medyasında gazeteci olarak görev yapan haber editörlerinin basın meslek
örgütlerince mesleği yürütürken kendi kendilerini denetlemek (öz denetim) için uymaya söz
verdikleri etik ilkeler, temelde Basın Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin belirlediği
ilkeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk basınında uygulanması beklenen Basın Konseyi’nin ortaya koyduğu Basın Meslek
İlkeleri şunlardır: İletişim özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime
kavuşmanın ve demokratik sistemin temel koşulu sayan biz gazeteciler, kanun koyucunun veya
öteki kurum ve kişilerin iletişim özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karşı
çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek; iletişim özgürlüğünü, halkın gerçekleri
öğrenme hakkının bir aracı sayarak; gazetecilikte temel işlevin gerçekleri bulup bozmadan,
abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak; Basın Konseyi’nin kendi
çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeme kararlılığını vurgulayarak yukarıdaki
bölümü de içeren Basın Meslek İlkeleri’ne uymayı, sözünü ettiğimiz temel inançlarımızın bir
gereği saydığımızı kamuoyu önünde açıklarız.
1.
Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi
ve dinî inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
2.
Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din
duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
3.
edilemez.

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

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

bulunan

haberler,

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

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
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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 hâller bunun dışındadır.
12.
Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve
tutumlarla yapmaktan sakınır.
13.
kaçınılır.

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan

14.
İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer
bırakmayacak şekilde belirtilir.
15.
16.
duyarlar.

Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı

(http://www.basinkonseyi.org.tr/lang_tr/pressOccupationPrinciples.asp)
Bunun yanı sıra, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi de editör ve muhabir gazetecilerin mesleği uygularken uyması gereken
etik ilkeleri belirlemiştir. Buna göre gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri şunlar olmalıdır:
1.
Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa
olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
2.
Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne
pahasına olursa olsun savunur.
3.
Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın
evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, cinsiyet, dil, din,
sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin
haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı
körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve
inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti
haklı gösterici, özendirici ve kışkırtıcı yayın yapamaz.
4.
Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık
olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
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5.
Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle
belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi
kullanmaktan uzak durur.
6.
Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı
yöntemler kullanamaz.
7.
Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme
hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği
ilkesini ihlal edemez.
8.
Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür.
Gazeteci, istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde
yapılması kaydıyla cevap hakkına saygılı olmalıdır.
9.
Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin ve belgelerin kaynaklarını,
kendileri izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca hiçbir şekilde açıklamaz.
10.
Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti,
dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
11.
Gazeteci, bir bilginin veya haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir
maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş
adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak kabul edilen kişi ve kurumlarla iletişimini
ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
12.
Gazeteci, mesleğini reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla
karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz ve maddi çıkar
sağlayamaz.
13.
Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın
konusu yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların ve
yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla
kullanamaz.
14.
Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz.
Gazeteci bu şekilde baskılara da karşı koyar.
15.
Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın-yayın organındaki
yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
16.
Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en yüksek seviyede
uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükûmet ve benzeri
kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunun
değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının kararlarını dikkate alır.
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17.
Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar
konularında ön yargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel ilkeleri
ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.
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Uygulamalar
Gazetelerde yayınlanan manşet haberlerinin etik ilkelere uygun olup
olmadığının incelenmesi.

238

Uygulama Soruları
1. HABER EDİTÖRÜ, GÖREVİNİ YAPARKEN GAZETECİLİK ETİK
İLKELERİN HANGİLERİNİ DAHA AZ DİKKATE ALDIĞINI
ANLAYABİLİYOR MUYUZ?
2. EDİTÖRLERİN ETİK İLKELERİ DAHA AZ DİKKATLE UYGULADIĞI
DURUMLARA İLİŞKİN HANGİ HABERLER DİKKAT ÇEKMEKTEDİR?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde, topluma/okuyucuya karşı sorumluluk taşaması gereken gazetecilikte
karar verici olan haber editörlerinin özdenetim ilkeleri olan etik ilkeleri öğrendik. Bölüm
içinde etik kavramı ve etik anlayışların felsefi ayrımlarını inceledik. Gazetecilik etik
kurallarının hangi amaçlarla yürürlüğe konulduğunu; bu ilkelerin gazetecilerin kendileri
tarafından yine kendilerini denetlemek üzere ortaya konulduğunu; devletlerin
parlamentolarında çıkardığı yasaların değil, etik ilkelerin gazetecilerin denetlenmede
tercih ettikleri gördük. Yasal müdahale aşamasına gelmeden etik ilkelerle gazetecilerin
habercilik uygulamalarını kendilerini denetlemede öncelikli olduğunu öğrendik.

Bölüm Soruları
1.
“Etik ilkeler, ………………..adına görev yaptığı topluma, toplumu yöneten devlete ve
toplum bireylerinin aktörü olduğu ekonomiye ilişkin gerçekleri eksiksiz ve doğru bir şekilde
aktarabilmesinin koşulunu oluşturmaktadır.“
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Medya sahiplerinin

b)

Devlet yetkililerinin

c)

Reklam verenlerin

d)

Gazetecilik örgütlerinin

e)

Haber editörlerinin

2.

Etik ilkeler, gazeteciler için hangi işlevi yerine getirmektedir?

a)

Tarafsızlık

b)

Doğrulama

c)

Öz denetim

d)

İlkelilik

e)

Dürüstlük

3.

Gazeteciliğin etik ilkeleri neyi düzenlemeyi amaçlamaz?

a)

Kişilik haklarının korunması

b)

Gerçeklerin ortaya çıkarılması
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c)

Devletin medyayı denetlemesi

d)

Reklam verenlerle mesafenin korunması

e)

Haber kaynaklarının korunması

4. Gazeteciliğin etik ilkelerini kim oluşturur?
a)

Devlet

b)

Medya sahipleri

c)

Gazeteciler

d)

Reklam verenler

e)

Toplum

5. “Basın ahlakı, …………………koruyabilmek ve sürdürebilmek için gerekli bir kurallar
bütününü oluştur.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Devlet

b)

Basın sermayesi

c)

Basın özgürlüğü

d)

Basın etiği

e)

Toplum

6.
Gazetecilikte editoryal bağımsızlığın ortadan kalktığı koşullar aşağıdakilerden
hangisinin zarar görmesi anlamına gelmez?
a)

Basın özgürlüğü

b)

Gazetecilik idealleri

c)

Etik ilkeler

d)

Devletin gücü

e)

Gazetecinin özerkliği

7.
“Etik ilkeler gazetecileri, demokratik toplumun vatandaşlarının …………adına
sınırlamaktadır.”
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Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)

Kamusal yararı

b)

Bireysel yararı

c)

Devlet yararı

d)

Siyasal yararı

e)

Ekonomik yararı

8.

Aşağıdakilerden hangisi basın etiğinin genel amaçlarından biridir?

a)

Haberin tutarlılığının sağlanması

b)

Gazetecinin güvenilirliğinin korunması

c)

Haberin objektifliğinin korunması

d)

Haberin kontrolünün sağlanması

e)

Bireysel faydanın korunması

9.
Gazeteciliğin misyonuna ilişkin tanımlarında meslek ahlakına ilişkin etik değerlerin
neyin temeli olduğu söylenebilir?
a) Halkın haber alma hakkının
b) Özgür iradeli seçmen olmanın
c) Dürüst ve doğru iletişimin
d) Toplumsal faydanın arttırılmasının
e) Yöneten-yönetilen ilişkisinin düzenlenmesini
10.
“En çok insan için en büyük mutluluğu sağlayan davranış etik davranıştır.” düsturuyla
günümüzün gazetecilik pratiklerine daha iyi uygulanabileceği görülen etik davranış biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görevci etik
b) Yararcı etik
c) Doğalcı etik
d) Belirlenimci etik
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e) Özgürlükçü etik
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Cevaplar
1) e
2) c
3) c
4) c
5) c
6) d
7) a
8) e
9) a
10) b
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13. GAZETECİLİKTE YENİ EDİTORYAL TERCİHLER 1: YURTTAŞ
GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Yurttaş Gazeteciliği
13.1.1. Yurttaş Gazeteciliğinin Temel Özellikleri
13.1.1.1. Sivil Haber Kaynaklarının Çoğaltılması
13.1.1.2. Haber Kaynağıyla İlişki Türü
13.1.1.3. Hedefe Ulaşıncaya Kadar Araştırma Ve Yayın
13.1.1.4. Yurttaş Gazeteciliği Ve Yerel Basın
13.1.1.4.1. Yurttaş Gazeteciliğinin Kazanımları
13.2.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Haberlerde sıradan yurttaşların görüşlerine güçlü ve ünlülerinki kadar yer
verildiğini düşünüyor musunuz?
2.Mahallenizle ilgili bir sorun ya da ülkeyi çok ilgilendirmeyen herhangi bir olay,
haberlere konu ediliyor mu?
3.Okuduğunuz gazetelerde yerel bir sorun, çözümleninceye kadar haberlere konu
oluyor mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yurttaş Gazeteciliği

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Başka türlü, bağımsız ve Okuma-İzleme-Tartışma
yurttaşları merkeze alan,
yatay yönelimli demokratik
bir gazeteciliğin olduğunu
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
Tekelleşme, Yurttaş, Vatandaş, Yerel, Yatay Gazetecilik, Dikey Gazetecilik,
Dezenformasyon.
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Giriş
Medya sektöründe yaşanan tekelleşme süreçlerinin ticarileşmeye ve demokrasinin
medyakrasiye dönüşerek yozlaşmasına neden olduğu gazetecilikte ideal uygulamalara dönüş
için son yıllarda alternatifler ortaya çıkmıştır. Yurttaş gazeteciliği (vatandaş gazeteciliği) ve
barış gazeteciliği adı verilen bu yeni editoryal eğilimler, tekelleşen ve ticarileşen gazeteciliğin
egemen söylemi meşrulaştırıp (haklılaştırıp) yeniden üreten etkisine karşı yurttaşların sesini
duyurma amacını taşımaktadırlar. Yurttaş gazeteciliği, katılımcı ve müzakereci demokrasinin
işletilebilmesinin de yöntemlerinden biri olarak görülmeye başlamıştır.
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13.1. Yurttaş Gazeteciliği
Yurttaş gazeteciliğinin gazete ve televizyonların egemen toplumsal, siyasal ve
ekonomik kesimlerin sözcüsü hâline gelmesine karşı bir tepki olarak ABD’de oluştuğu
belirtilmektedir. Buna göre yurttaş gazeteciliği, ABD’de yaygın olan yerel medya açısından
önemli fırsatlar doğurmuştur. (Duran, 2003; 86)
Ellen Hume’un “Haberlerin Geleceği” adlı makalesinde belirttiğine göre, ABD’de çoğu
yerel olan bazı gazeteler, örneğin Kansas’ın Wichita Eagle ve North Carolina’nın Charlotte
Observer adlı gazeteleri, gazetecilik anlayışındaki bu sistematik değişimin öncülüğünü yaparak
yurttaşları kamusal yaşamla ilgili tartışmaların içine çekmişlerdir. Bu yeni yaklaşıma yurttaş
gazeteciliği ya da kamusal gazetecilik adı verilmektedir. Bu yeni gazetecilik anlayışı, ana akım
gazeteciliğin yaptığı gibi haberleri uzmanlardan aşağıya doğru yapmak yerine, yurttaşlardan
yukarıya doğru taşımaya çalışmaktadır. Yurttaş gazeteciliği, uzmanların belirlediği gündeme
dayanmak yerine, sıradan insanların önem verdiği konuları gündemlerine almaktadır. Bu
gazetecilik anlayışı, ana akım gazeteciliğin geldiği durumda yapamadığı, farklı görüşlerin
duyulmasına ve saygı görmesine izin vermektedir. Bu şekilde strateji ve kötümserlik engellerini
kırma yolunda önemli mesafe kaydetmiştir. (Rigel, 2000; 235)
Yurttaş gazeteciliğinin haberin üretim sürecinde demokrasinin yurttaşlarına söz hakkı
tanıyıp,
kamusal tartışma ortamını sağlamayı amaçladığı belirtilmektedir. Yurttaş
gazeteciliğinin kamusal yaşamın aktif hâle gelmesini sağlamaya yönelik olduğu belirtilerek
kamusal yaşama katılımı kamusal tartışmanın yapılıp yapılmadığını, siyasetin gereken ilgiyi
üstüne çekip çekmediğini ve toplumun sorunlarıyla uğraşıp uğraşmadığını sorguladığı da
vurgulanmaktadır. Yurttaş gazeteciliği, ele aldığı konularda yalnız karmaşa ve felaketleri değil,
olumlu
haberleri
ve
görüş
birliğini
aramaktadır.
(İnceoğlu,
27.12.2011,
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=119413)
Medyayla ilgili çevrelerdeki yaygın bir görüşe göre, son 30 yılda Türkiye’de basının
saygınlık düzeyini yitirmesinin ardında, medya kuruluşlarının yayın politikalarıyla bazı güç
odaklarına bağımlılıklarını arttırması, bağımsız ve özgür olmamalarının içsel ve dışsal
koşullarla engellenmesi gazetecilere duyulan güveni yok etmeye başlamıştır.
Bunun yanı sıra çoğu gazetecinin mesleğini halkın haber alma özgürlüğü uğruna değil
de kimi özel çıkarlar ya da grup çıkarları uğruna yürütüyor olmaları da bu süreci hızlandırmıştır.
Teknoloji ve finans yapılarının evriminde etkili olan sektörel koşullar, Türkiye gibi bütün
dünyada medyanın önemli bir değişim geçirmesine neden olmuştur. (Duran, 2003; 86)
“Yurttaş gazeteciliği ya da diğer adıyla kamu gazeteciliği, medya eleştirilerinin hayli
arttığı son yıllarda hâkim medyadaki mevcut gazetecilik pratiğini sorgulayarak yeni bir
anlayışla demokrasiye farklı açılımlar getirme amacını taşımaktadır. Jan Schaffer’a göre bu
gazetecilik anlayışından beklenmesi gereken, insanlarda problemlerine sahip çıkma
duyarlılığının geliştirilmesi, eş deyişle “yurttaş olma bilincinin ve sorumluluğunun yurttaş
gazetecileri tarafından tetiklenmesidir. Ancak burada tetiklemeden kasıt, “partizan gazetecilik”
yapılması da değildir.” (Cangöz, 2003; 103).
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Liberal demokrasi kuramına göre, demokrasilerde özgür basın, hükûmet üzerinde bir
gözlemci gibi çalışmalı ve yurttaşların temel sorunlar hakkında değerlendirme yapabilmesi için
gerekli haberleri yayınlamalıdır. Medya, bu bakış açısına göre aynı zamanda seçmen yurttaşları,
farklı fikirlerin ve bakış açılarının varlığından haberdar eden bir forum işlevi görmelidir.
Böylece demokrasinin çok sesliliğine katkıda bulunan bir gazetecilik işleyebilir. Yine liberal
bakış açısına göre, gazetecilik ve demokrasinin en iyi işleyebildiği ekonomik sistem, serbest
piyasa olabilir.
Bu anlayışa göre, siyasal güçlerin sınırlamadığı bir piyasa, yurttaşların haber alma
ihtiyaçlarını karşılaması için basına gerekli olan en iyi kurumsal ortamı sağlayabilir.
(Uzun, 27.12.2011, www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/.../UZUN,%20Ruhdan.pdf)
Ancak medya, ideal koşullarda demokratik toplumda, yasama, yürütme ve yargıyı
gözetlemesi, denetlemesi ve bu işlevleri toplum (kamu) adına, başka bir ifadeyle yurttaşlar
adına yapması gereken bir kurum olmaktan uzaklaşmaya başlamıştır. Medya, artık demokraside
“dördüncü güç” olmaktan çıkıp şirket evlilikleri sonucunda oluşan medya konglomeralarının
“birinci güç” olduğu medyakrasinin hâkimi konumuna gelmiştir.
Günümüzde medya, artık egemen olan kendi şirket konglomeralarıyla onların seçiminde
belirleyici olduğu siyasal iktidarların, reklam verenlerin kontrolüne geçmiştir. Bu nedenle
medya ile yurttaş arasındaki ilişkiler ters yüz olmuştur. Medya ve gazetecilik, bu koşullarda
giderek yurttaştan uzaklaşmaya başlamıştır. Yurttaşların beklenti ve gereksinimlerine yanıt
veremez hâle gelen, özellikle ana akım medyada yapılan gazetecilik; çoğu olayda politik,
ideolojik, ekonomik ve askerî iktidar merkezlerinin propaganda aracına dönüşmüştür.
Uzun’un bir çalışmasında, yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkışının arkasında yatan
nedenlerin açıklanmasında iki temel yaklaşımdan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi,
geleneksel medyanın kitle okuyucusu/izleyicisinin azalmasına çözüm arayışlarını ön plana
çıkaran ekonomik yaklaşım olarak vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, basının küresel pazarın
çıkarlarına uygun olarak biçimlenmesiyle gazetecilik pratiklerinde meydana gelen bazı
değişimlerin yurttaş gazeteciliği adıyla yeni bir alternatif gibi sunulduğunu vurgulamaktadır.
İkinci yaklaşım ise siyasal iletişimde ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanan sosyal ve
siyasal etkenleri öne çıkarmaktadır. Yurttaş gazeteciliği, bu yaklaşıma göre Amerikan
demokrasisinin krizine çözüm arayışı bağlamında ortaya çıkan alternatif bir gazetecilik pratiği
olarak sunulmaktadır.
1990’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkan yurttaş gazeteciliği deneyiminin, savunucularının
ileri sürdüğü gibi, müzakereci demokrasiyi geliştirecek radikal bir reform olmaktan çok, haber
medyasının ekonomik sorunlarına çözüm bulmak için geliştirildiği savunulmaktadır. Buna göre
yurttaş gazeteciliği, mevcut medya sistemi içinde yapılan bir düzenleme
olarak
nitelendirilmektedir.(Uzun,27.12.2011,www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/.../UZUN,%20R
uhdan.pdf)
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Dünyada en fazla gazete, televizyon, radyo istasyonu ve internet sitesinin yayın yaptığı
ülke olan ABD’de, bu çeşitliliğe karşın tekelleşme en yoğun şekilde yaşanmakta ve bu kadar
çok sayıda kitle iletişim aracının az sayıda sahibi olması gibi bir durum yaşanmaktadır. Bu
nedenle bu ülkedeki medya, seçmen halkın sözcüsü olmaktan çok egemen söylemlerin temsil
aracı ve taşıyıcısı hâline gelmiştir.
Dezenformasyon, misenformasyon, manipülasyon en yoğun şekilde ABD’deki
medyada yaşanmaktadır. Ancak “nerede iktidar varsa, orada bir muhalefet vardır” gerçeği,
medya alanında da muhalefet ya da alternatifin ortaya çıkmasına yol açmıştır. ABD’de 60 yaşını
geçen gazeteciler, Amerikan medyasının bugünkü durumuna çözüm olarak eski değerlere
dönüşü öne sürmektedir. Bunun nedeni, 1950’lerde ve 1960’larda ABD medyasının siyasal
iktidara karşı yurttaşları temsil ettiğinin savunulmasıdır. (Duran, 2003; 87-89)
Medya şirketlerinin büyük bir güç hâline gelmesiyle yurttaşlarla küreselleştirici güçler
arasındaki denge daha fazla bozulmuş; toplumdaki eşitsizlikler daha da derinleşmiştir.
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küreselleşmenin önemli
aktörü kuruluşların dayattığı ideolojik savaş, medyanın stratejik bir mücadele silahı olarak
kullanılmasını gündeme getirmiştir. “Bu süreçte okurlara/izleyicilere çarpıtılmış, değiştirilmiş,
yönlendirilmiş haberler sunulması olağan hâle 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.”
(Uzun, 27.12.2011; www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/.../UZUN,%20Ruhdan.pdf)
Yurttaş gazeteciliği (Civic Journalism), ABD medyasının mevcut durumuna bir tepki
olarak gelişmiştir. Ancak birçok gazeteci, yurttaş gazeteciliğinin egemen medyayı tamamen
devre dışı bırakacak geleceğin esas medya biçimi olarak anlaşılmaması gerektiği konusunda
ısrarlıdır. Yurttaş gazeteciliği, ABD’nin medya yapısına uygun bir şekilde, yerel medyanın
uygulayabileceği gazetecilik yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. (Duran, 2003; 87-89)
Geleneksel gazeteciliğin yurttaşlara karşı görevini yerine artık getirmemesine tepki
olarak, örneğin 2011 yılındaki Arap diktatörlüklerine karşı halk isyanlarını başlatmada etkili
olan Wikileaks gibi internet haberciliği örneklerinin de yurttaş gazeteciliği için önemli bir
başlangıç olduğu vurgulanmaktadır. (İnceoğlu, 26.12.2011; www.gazeteciler.com/wikileaksyurttas-gazeteciligi-devrimi-0-27347p.html)
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13.1.1. Yurttaş Gazeteciliğinin Temel Özellikleri
Geleneksel ana akım gazetecilikten farklı olarak yurttaş gazeteciliğinin kendine özgü
yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar arasında geleneksel gazeteciliğin zaten uygulaması beklenen
gazetecilik yöntemleri de yer almakla birlikte farklılıklar da göze çarpmaktadır.

13.1.1.1. Sivil Haber Kaynaklarının Çoğaltılması
Geleneksel ana akım gazetecilikte geçerli olan “mümkün olduğunca çok sayıda haber
kaynağına ulaşılması kuralı”; çoğunlukla resmî kaynakların verdiği bilginin yeterli görülüp bu
bilgilerle haberin yazılması yöntemine dönüşmüştür. Yurttaş gazeteciliğinde ise bu yöntem
daha da genişletilerek olayda/olguda etkileyen ve etkilenen konumundaki bütün haber
kaynakları yurttaşlara ulaşılıp görüşlerinin alınması şekline dönüşmüştür. Geleneksel ana akım
gazetecilikte ilgili taraflarla birkaç telefon görüşmesiyle doğrulatılan haber, yazılıp yayına
verilmektedir. Yurttaş gazeteciliğinde ise yurttaşlardan oluşan aynı haber kaynağına birkaç kez
dönülerek diğer haber kaynaklarının söylediklerinin yeniden sorgulaması yapılmaktadır.
Yurttaş gazeteciliğinde resmî kaynaklardan çok sivil yurttaşların bakış açıları, çok sayıda
yurttaşın görüşüne yer verilerek aktarılmaktadır. Böylece gerçeğin birçok görünümü
okuyucuya sunulabilmektedir. Kısaca söylemek gerekirse yurttaş gazeteciliğinde mümkün
olduğunca çok resmî olmayan yurttaş haber kaynağına ulaşılıp gerçeğin olası görünümleri
sergilenir. (Duran, 2003, 89-90)

13.1.1.2. Haber Kaynağıyla İlişki Türü
Yurttaş gazeteciliğinde, geleneksel gazeteciliğin araştırmacı/soruşturmacı gazetecilik
türünde olduğu gibi ekip çalışması ile uzun erimli ve sabır gerektiren bir araştırma süreci
uygulanmaktadır. Bu anlamda klasik muhabir ve haber kaynağı ilişkisi değişmiştir. Geleneksel
gazetecilikte muhabir, haber kaynaklarını arayıp çok hızlı bir şekilde elde ettiği verileri
doğrulatır. Yurttaş gazeteciliğinde ise haber kaynağı olan çok sayıda yurttaş, haberin doğrudan
kendisine ait bir sorunu çözmeye yönelik olduğuna inanacak şekilde muhabirle görüşmeler
yapar. Aynı haber kaynağıyla muhabirin birkaç kez görüşmesi gerekir. Böylece haberin oluşum
süreci, tüm taraflarla görüşüldüğünden emin olan yurttaşın okuyucu ve kaynak olarak haberin
hazırlanmasına katıldığı bir süreç hâline gelir.
Amerikalı yurttaş gazetecileri, “Belediye Salonu Toplantıları” gibi herkese açık kitlesel
toplantılarda ana akım gazetecilik için haber değeri taşımayacak konularda sorunun tüm
taraflarını dinleyerek haber yapmaktadırlar. Örneğin; bir okulun ısınma sorunu, uyuşturucu
bağımlılığı sorunu gibi konularda çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli bu durumdan
şikâyetlerini dile getirir. Yurttaş gazeteciliği yapan gazeteciler, tek tek yapılan haber verisi
toplama çalışmasının ardından habere konu olan tüm tarafları bir araya getirip konuyu bir kez
de kendilerinin moderatörlüğünde tartışmalarını sağlamaktadırlar. Böylece sorunun
kökenini/nedenlerini olduğu kadar, çözüm yollarını da değerlendirmektedirler. Bu mülakatlar,
telekonferans yöntemiyle de yapılabilmektedir. Böylece yurttaşlar, haber için bilgi veren haber
kaynağı olmaktan çıkıp haberin oluşuna katkıda bulunan katılımcı kaynak durumuna
gelmektedirler. (Duran, 2003; 91-93)
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Ancak eğitim haberciliği alanındaki deneyimlerimiz de göstermiştir ki Türkiye’de
okullara gazetecilerin istedikleri zaman girebilmesi mümkün değildir. Gazeteciler, ancak Millî
Eğitim Müdürlüğü ya da valiliklerin izniyle okullara girip mülakat yapabilmektedirler. Ayrıca
devlet memuru statüsünde çalışan öğretmenlerin de Devlet Memurları Yasası uyarınca
gazetecilere bilgi vermeleri de izne tabidir. Öğretmenlerin, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin
istemediği içerikte açıklamalar yapması, soruşturmalara neden olabilmektedir. Ancak
gazetecilerin okul dışında örneğin eğitim sendikalarının binalarında ya da şehirdeki sivil bir
mekânda ya da gazete binasında öğretmenlerle ve velilerle açık kimliklerini yayınlamama
koşuluyla görüşme olanağı bulunabilmektedir. Bu nedenle yurttaş gazeteciliğinin uygulandığı
ABD gibi ülkelerde olduğu gibi basın özgürlüğünün Türkiye’de de yerleşmesi durumunda okul
sorunları örneğinde görüldüğü üzere yurttaş gazeteciliği uygulanabilecektir.

13.1.1.3. Hedefe Ulaşıncaya Kadar Araştırma Ve Yayın
Yurttaş gazeteciliğinde hedefe ulaşıncaya kadar araştırma ve yayına devam edilmesi
esastır. Geleneksel gazeteciliğin gözlemci olarak olayı olduğu gibi aktarma yönteminden farklı
olarak bu gazetecilik eğilimi, yurttaş yararına gelişme sağlanıncaya kadar olayı araştırmaya ve
yayınlamaya devam etmektedir. Örneğin; sık sık trafik kazası yaşanan bir bölgeye üst geçit
yapılmasını sağlayıncaya kadar haber yapmaya devam etmektedir. Yurttaş gazeteciliğinde
yurttaşla yetkili elit arasında yurttaştan yana bir olay takibi söz konusu olmaktadır. Bu, aslında
geleneksel gazetecilikte olması gerektiği savunulan fikri takipçilik ve gerçeklerin olgular
düzeyinde aktarılması anlayışına yakındır. Böylece yurttaşlar, yurttaş gazetecilerin güç
sahiplerinin özel çıkarları için değil, yurttaşların ortak sorunları için gazetecilik yaptığına dair
inançlarını güçlendirebilmektedir. (Duran, 2003; 93-94)

13.1.1.4. Yurttaş Gazeteciliği Ve Yerel Basın
ABD’de uygulanan başarılı örnekleri, yurttaş gazeteciliğinin yerel medya için daha iyi
sonuçlar verdiğini göstermektedir. Yerel medyada çalışan gazetecilerin dar bir coğrafi alanda
yaşayan yurttaşların sorunlarına dikkat çekmesi, onlarla sürekli iç içe olan bir gazeteci-kaynak
ilişkisi kurabilmesi açısından daha elverişlidir. (Duran, 2003; 95)
Yerel yurttaş gazeteciliğinin ulusal gündemi belirlemede etkili olma şansı, ulusal
medyanın doğrudan yerel sorunları gündemine almasından daha fazla mümkündür. Ulusal
medyada haber değeri bulamayacak birçok yerel ancak yaşamsal önemdeki yurttaş sorunu,
yerel gazetecilerin uygulayacağı yurttaş gazeteciliği yöntemleriyle yerel medya üzerinden
ulusal medyanın gündemine girebilecektir.

13.1.1.4.1. Yurttaş Gazeteciliğinin Kazanımları
Schaffer’a göre yurttaş gazeteciliği, haber tanımını genişletirken haber yapma
çerçevesini yeniden tarif etmekte ve okuyucu ilgisini arttırmayla ilgilenmektedir. Bunun yanı
sıra yurttaş gazeteciliğinde haberde dengelilik niteliği, okuyucular lehine yeniden
tanımlanmaktadır. Yeni bir okuyucu topluluğu oluşturmaya çalışan yurttaş gazeteciliği,
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okuyucuların gazeteleriyle etkileşim içine girebilecekleri kanallar açarak gazetecilerle
yurttaşlar arasındaki mesafeyi kaldırmaya çalışır. (Cangöz, 2003; 104)
Amerika Birleşik Devletleri’nde çok sayıda yerel gazetenin yetkilisi, uygulamaya
başladıkları yurttaş gazeteciliği yönteminin kendilerine kazandırdıklarını şöyle sıralamıştır:
• Güvenilirliğimizi yeniden sağladık.
• Önemli, kritik konulara yoğunlaşmayı öğrendik.
• Aşırı uçlara kaçmamayı öğrendik.
• Sıradan sorunları cazip hâle getirdik.
• Haber izleme ve aktarmayı yurttaş açısından anlamlı kıldık.
• Bakış açımız, görüşümüz genişledi.
• İzlenen, cazip TV haberleri bulduk.
• Olayın tüm taraflarını bir araya getirdik.
• Okurla somut ve canlı ilişki kurabildik.
• Okur kitlesinin içine iyice girdik.
• Olaya, habere farklı gözlerle bakmasını öğrendik.
• Özel haberin nasıl çıkarılması gerektiğini kavradık.
• Yeni teknolojiden yararlanmayı öğrendik.
• Yurttaşların bizzat kendi sorunlarıyla ilgilenmelerini sağladık.
• Yurttaşların sorunlarını dinlemeyi, anlamayı öğrendik.
• Yurttaş toplumunun bir parçası olduğumuzu gördük, kavradık.
• Yurttaşların kendi sorunlarıyla ilgili olarak eyleme geçmesine yardımcı olduk.
• Yurttaşların gereksinimlerinin nasıl karşılanacağını gördük, anladık.
• Yurttaşların sorunlarına önem vermeyi öğrendik.
• Öncelikleri saptamayı öğrendik. (Duran, 2003; 98)
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Uygulamalar
Yurttaş gazeteciliği yapan internet sitelerinin incelenmesi.
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Uygulama Soruları
1.BELEDİYE MECLİSİNDEKİ TARTIŞMALARI YURTTAŞLARLA İZLEYEREK
HABER YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ YAPMAYI DENEMEK İSTER MİSİNİZ?
2.OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISINDA VELİLER VE OKUL YETKİLİLERİ
ARASINDAKİ TARTIŞMALARDAN NASIL YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ
YAPABİLİRİZ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde tekelleşmenin medya şirketlerini kontrolüne aldığı dünyada yatay,
hiyerarşik olmayan haber kaynaklarının kullanıldığı, yurttaşlarla yetkililerin yönetenyönetilen ilişkilerini müzakere edebildikleri kamusal ortamlarda yeni bir gazetecilik
uygulaması yapılan bir alanı inceledik. Yurttaşların yurttaşlar ve yöneticilerle
konuşabildiği; doğrudan gazetecilere ulaşıp olaylarla ilgili düşüncelerini haberlere
yansıttığı yurttaş gazeteciliğinin kurumsal şirket gazeteciliğinden ayrılan yanlarını
öğrendik. Dolayısıyla bu bölümde yurttaş gazeteciliğinin sıradan insanların
gündemlerindeki sorunları gazetelerinde görebildikleri demokratik bir gazetecilik
örneğini ele aldık.
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Bölüm Soruları
1. Yurttaş gazeteciliğinin amacı nedir?
a) Toplumsal sorunlara uzman görüşleriyle çözüm bulmak
b) Sıradan vatandaşların gündemini kamusal tartışmaya dâhil etmek
c) Söylem seçkinlerini kamusal tartışmaya katmak
d) Gazetelerin tirajını arttırmak
e) Medya şirketlerinin güçlenmesini sağlamak
2. Aşağıdakilerden hangisi, yurttaş gazeteciliğinin kazanımlarından biri değildir?
a) Yurttaşların bizzat kendi sorunlarıyla ilgilenmesini sağlamak
b) Gazetecilerin yurttaşların sorunlarını dinlemeye başlaması
c) Gazetecilerin yurttaş toplumunun bir parçası olduğunu fark etmesi
d) Gazetecilerin yönetenleri daha çok dinlemesini sağlamak
e) Gazetecilerin yurttaşların kendi sorunlarıyla ilgili olarak eyleme geçmelerine yardımcı olmak
3. Geleneksel gazetecilikte yapılamaz hâle gelen, ancak yurttaş gazeteciliğinin başarabildiği
gazeteci-haber kaynağı ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yurttaşın gerekirse haber kaynağı olarak gazeteciyle görüşebilmesi
b) Yurttaşın haber kaynağı olarak haberle kendisine ait bir sorunun çözümüne katılması
c) Gazetecinin haber kaynağı olarak gerekirse yurttaşla da görüşmesinin yolunun açılması
d) Gazetecinin karar vericilerin, yurttaşların sorunlarını haber kaynağı olarak ele almasını
sağlaması
e) Gazetecinin haber kaynaklarının gizliliğini koruyabilmesi
4. “Yurttaş gazeteciliği ya da diğer adıyla kamu gazeteciliği, hâkim medyadaki mevcut
gazetecilik pratiğini …………….. yeni bir anlayışla demokrasiye farklı açılımlar getirme
amacını taşımaktadır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
a)

Olumlayarak

b)

Sorgulayarak
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c)

Yok sayarak

d)

Yeniden üreterek

e)

Pekiştirerek

5. Günümüzde medya, artık egemen olan kendi şirket konglomeralarıyla onların seçiminde
belirleyici olduğu siyasal iktidarların, reklam verenlerin kontrolüne geçmiştir. Bu nedenle
medya ile yurttaş arasındaki ilişkiler ne duruma gelmiştir?
a)

Yakınlaşmıştır

b)

Aktifleşmiştir

c)

Güçlenmiştir

d)

Zayıflamıştır

e)

Yoğunlaşmıştır

6. Yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkışının arkasında yatan nedenlerin açıklanmasında
vurgulanan ekonomik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Geleneksel medyanın okuyucusu/izleyicisinin azalması

b)

Medya izleyicisinin niteliğinin değişmesi

c)

Medya izleyicisinin tüketici kitle olarak algılanmaya başlaması

d)

Medyanın kârlılığının etkinliğinin gerisinde kalması

e)

Etkinliğin kârlılığın gerisinde kalması

7. Yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkışını sosyal ve siyasal etkenlere bağlayan yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Demokratik katılımın mevcut medya sistemiyle sağlanamaması
b) Toplumsal değişimin geleneksel gazetecilikle izlenememesi
c) Medya kârlılığının toplumsal kesimlerce yeterince finanse edilememeye başlaması
d) Siyasal seçkinlerin mevcut medyada yeterince temsil edilememesi
e) Siyasal kararların geleneksel medyayla tüm vatandaşlara duyurulamaması
8. Yurttaş gazeteciliğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm resmî kaynaklarının görüşü alınır.
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b) Sıradan vatandaşların temel haber kaynağı olarak kullanılması söz konusudur.
c) Sorunun çözümüne kadar haber araştırması ve yayını sürdürülür.
d) Yurttaşların sorunlarını tartıştıkları toplantılarda gazeteci de katılımcı olur.
e) Olayı etkileyen ve etkilenen bütün haber kaynaklarının görüşü alınır.
9. Yurttaş gazeteciliğinin yeniden tanımladığı haber niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hızlılık
b) Dengelilik
c) Doğruluk
d) Gerçeklik
e) Kesinlik
10. Yurttaş gazeteciliği için aşağıdaki gündemlerden hangisini oluşturmak daha çok
mümkündür?
a) Ulusal gündem
b) Uluslararası gündem
c) Bölgesel gündem
d) Yerel gündem
e) Ekonomik gündem

263

Cevaplar
1) c
2) d
3) d
4) b
5) d
6) a
7) a
8) a
9) b
10) d
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14. GAZETECİLİKTE YENİ EDİTORYAL TERCİHLER 2:BARIŞ GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Barış Gazeteciliği
14.1.1. Çatışma
14.1.2. Şiddet
14.1.2.1. Dolaysız Şiddet
14.1.2.2. Dolaylı/Kültürel Şiddet
14.1.2.3. Yapısal/Kurumsallaşmış Şiddet
14.1.3. Barış Ve Savaş Eksenli Gazeteciliğin Karşılaştırılması
14.2.Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. HABERLERDE SIKLIKLA SAVAŞAN İKİ ÜLKENİN KARŞILAŞTIRMALI
SİLAH GÜCÜ VE SAVAŞTAKİ ÖLÜ SAYILARI MI, YOKSA SİVİLLERİN
SAVAŞTAKİ HAYAT HİKAYELERİNİ Mİ GÖRMEKTEYİZ?
2. GENELLİKLE ŞİDDET HABERLERİNİ YAYINLAYAN GAZETECİLİK
ŞİDDETİN YAYGINLAŞMASINDA ETKİLİ MİDİR?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Barış Gazeteciliği

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Anaakım tekel medyasının Haber
Analizi,
çatışmayı merkeze alan Karşılaştırma, Tartışma.
haber değerlendirmesinin
yanısıra
uzlaşma,
çatışmasızlık
ve
müzakereyi temel alan
barış
gazeteciliğini
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
Çatışma, Uzlaşma, Müzakere, Şiddet, Savaş, Barış, Diplomasi, Savaş Gazeteciliği,
Barış Gazeteciliği, Anaakım Medya, Ticarileşme, Tekelleşme.
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Giriş
Gazetecilikteki ticarileşmenin ve tekelleşmenin sonuçlarından birisi de egemen gücün
söylemlerini yeniden üretmesi ve egemen kişi, kurum ve söylemlerin haberde temsili sorunu,
çatışmanın da haber değeri olarak ön plana çıkarılmasını, buna karşın uzlaşmanın göz ardı
edildiğini göstermektedir.
Haberler, güçlünün ve iktidarın sesi olan resmî söylem tarafından kurulan gönderme
terimleri içinde işlemekte ve alternatif görüşlere çoğunlukla kapanmaktadır. “Bir bakıma
haberler, “başkalarının” görüşlerinin sunulduğu metinler de olduklarından ve bu “başkaları” da
mevcut gazetecilik pratikleri içinde, değişmez biçimde öncelikle siyasal iktidarı paylaşanlar,
yani politikacılar, baskı grupları sözcüleri, yasama, yürütme ve yargının üst düzey isimleri
biçiminde karşımıza çıkarıldığından alternatif ve karşıt sözlerin duyulması güçleşmektedir. Ya
da alternatif -diyelim ki güçsüz- olanların sözü, ancak güçlü olanın daha önceden kurduğu tema
veya konuyla ilişkisi ölçüsünde habere girebilmektedir.” (Dursun, 2003; 78)
Egemen söylemlerin medyada kabul gören çatışmacı içerikleri, gücün gösterilmesi ve
yeniden üretilmesinde haberleri bir araç olarak kullanmakta, bu da izler kitle algısında
savaşan/çatışan devletler, siyasal kurumlar ve liderler, ideolojik, sınıfsal, etnik ve dinsel gruplar
oluşan bir umutsuzluk fotoğrafı ortaya koymaktadır. Oysaki demokrasi ve barışın
sağlanabilmesi ve sürekli kılınabilmesinde, farklılık ve aykırılıklar kadar uzlaşmanın ve
diplomasinin söyleminin de gazetecilik uygulamalarında içeriklere dâhil edilmesi
gerekmektedir. Gazeteciliğin geldiği bu durumda ideal işleyişe dönebilmenin alternatiflerinden
biri yurttaş gazeteciliğiyse, diğeri de barış gazeteciliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
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14.1. Barış Gazeteciliği
Çoğunlukla savaş durumları olmak üzere, birçok şiddet içerikli olay ve olgu, medya için
daha çok haber değeri taşımaktadır. Bu nedenle milliyetçilik, ırkçılık, etnik ve dinî farklılıklar
nedeniyle yaşanan savaş, çatışma ve anlaşmazlıklarla ilgili haberlerin editoryal sunumunun
uzlaşma üzerinden yapıldığı alternatif bir barış gazeteciliğinin uygulanabilirliği tartışılmaya
başlamıştır.
Bunun için yapılabileceklerden biri, barış gazeteciliğinin amaçları doğrultusunda bir
öneri olan “koruyucu gazeteciliktir”. Medyanın savaşı ve çatışmayı ön plana alan haber sömürü
sistemine karşı Kanada İletişim Komitesi Başkanlığı yapmış olan Keith Spicer, koruyucu
gazetecilik mekanizmasını önermiştir. Buna göre nasıl ki hastalıklar ortaya çıkmadan insan
sağlığını korumaya yönelik bir koruyucu hekimlik uygulaması mümkünse, özellikle
uluslararası haberciliği savaş haberciliği kavramlarıyla birlikte düşündüren ve gazeteciyi
ölümler oldukça kendisine iş çıkaran haber sömürüsü sistemine son verilmesi gerekmektedir.
Koruyucu gazeteciliğin savaşın çıkacağı duyumunu alan gazetecilerin gelişmelerden
olumsuz etkilenecek hükümetleri uyarmasını öngördüğü belirtilmekte, böylece bir erken uyarı
mekanizmasının kurulabileceği savunulmaktadır. (Rigel, 2000; 110)
1991’deki Körfez Savaşı ve sonraki 30 yıl içinde yaşanan ABD’nin Irak ve Afganistan’a
yönelik askerî operasyonlarında medyanın Amerikan halkı ve dünya kamuoyunu yanlış
yönlendirmesinin birçok örneği yaşanmıştır. Savaşlarda ilk kurban gidenin gerçekler olduğu
görüşü, medyanın etkin olduğu Vietnam Savaşı’ndan başlayarak son 40 yıl boyunca
uluslararası kamuoyunun savaşların haklılaştırılması konusunda nasıl yanlış yönlendirildiğinin
örnekleriyle doludur.
Medya, 1991’deki Basra Körfezi bölgesinde yaşanan Körfez Savaşı’nda ABD
yönetiminin resmî-askerî manipülasyonlarında birer para-militer unsur gibi işlev görmüştür. Bu
savaşta, uluslararası etkinlikteki medya organlarının iktidardan düşürülmek ve savaşta
yenilgiye uğratılmak istenilen ülkenin liderini tarihteki diktatörlerle özdeşleştiren haberler
yaptıklarına tanık olunmuştur. Örneğin; ABD’nin en büyük haber televizyonu şebekelerinden
biri olan ve büyük bir silah üreticisi şirket olan General Motors’un sahibi olduğu NBC,
yayınlarında ABD’nin savaşını haklı gösterecek içerikte yayın yapan medya organlarından biri
olmuştur. Bu TV istasyonu, Basra’nın ABD tarafından yerle bir edilişini gösteren haberi yapan
20 yıllık muhabirinin haberini yayınlamadığı gibi muhabirin işine de son vermiştir. (Talu, 2000;
56-58)
Barış gazeteciliğinin basitçe barış yanlısı gazetecilik olarak tanımlanmasına karşı çıkan
görüşler de bulunmaktadır. Buna göre barış gazeteciliğinin çatışmaları şiddete başvurmadan
ortadan kaldırmak için çözüm arayan gazetecilik anlayışı olduğu vurgulanmaktadır. Jake
Lynch’in tanımına göre barış gazeteciliği, çatışmaların tüm taraflarını ve tüm sorunları tartışma
masasına getiren ve sadece dolayımcı değil, aynı zamanda aktif katılımcı olan bir gazetecilik
anlayışıdır. “Bu tanımlama, bizi taraflılık tarafsızlık tartışmasına götürür. Geleneksel
gazetecilik değerlerinin en önemlilerinden birisi olduğu kabul edilen gazetecinin tarafsızlığı
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düşüncesi, barış gazeteciliğinin asla benimsemediği bir duruştur. Barış gazeteciliği tarafsızlığı
reddeden bir gazetecilik anlayışıdır. Aslında evrensel gazetecilik etiği ilkeleri, gazetecinin
tarafsızlığının
değil,
taraf
olması
gerektiğinin
altını
çizmektedirler.”(İrvan,
01.01.2012,http://globalmediatr.emu.edu.tr/bahar2006/Baris_Gazeteciligi/baris%20gazetecili
gi.%20süleyman%20irvan.pdf)
Buradaki tarafsızlık, savaş isteyen ve saldırgan tarafı da en az saldırılan mağdur taraf
kadar haklı göstermesi nedeniyle barış gazeteciliği tarafından kabul edilmemektedir. Çünkü
barış gazeteciliği, savaş başlatan tarafın gerekçelerini hiçbir şekilde kabul etmeyecek kadar
kendisine savaş açılan, işgal edilen, işkence yapılan, saldırıya uğrayan devletlerin, toplulukların
ve kişilerin tarafında yer alma konumunda bulunur.
Bir gazetecinin vatandaşı olduğu ülke, mensubu olduğu cemaat ya da etnik grup savaşa
girdiğinde, bu aidiyetlerine ait duygularıyla gazetecilik ilkeleri arasında çelişkiler yaşadığı
bilinmektedir. Bu nedenle geçmişte de başarılı savaş gazeteciliği ürünlerinin savaşan tarafların
ülke ve milliyetlerine mensup olmayan gazetecilerce verildiği vurgulanmaktadır. Savaşlarda
görev yapan gazetecilerin uyması gereken iki temel kuraldan birinin gerçekleri saptırmamak,
diğerinin de şiddete, milliyetçiliğe ve savaşa karşı tutum almak olduğu belirtilmektedir. (Duran,
1999; 79-80)
Tekelleşmiş ve ticarileşmiş gazetecilikte haber olmak ya da siyasal açıdan bir
hareketlenme yaratarak haber akışını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek isteyenlerin
girişimine haber yönetimi adı verilmektedir. Bunun kusursuz bir örneğini, ABD yönetimi 1991
yılında Körfez Savaşı sırasında sergilemiştir. Bu savaşta ABD silahlı kuvvetlerinin izni
olmadan hiçbir haber yayınlanmamış; fakat generallerin ve Savunma Bakanlığının söylediği ve
sunduğu hemen her şey yayınlanmış ve hepsine inanılmıştır. Körfez Savaşı, haber malzemesi
yaratmak amacıyla çıkarılmamış olsa da pek çok olay, haber yapılması amacıyla bizzat
kurgulanıp medyatik olaylar hâline getirilmiştir. Özellikle gösteriler, yürüyüşler ve benzeri
olaylar sırasında kargaşa yaratmayı amaçlayan kişiler, eylemlerinin haber programına
zamanında yetişebilmesi için planlı hareket etmektedirler. Bu gerçeğin farkında olması gereken
editörler, manşetleri ele geçirmeye uygun yeni bir skandalın ortaya çıktığı anda olaya, mesleki
bilgisini, deneyimini ve cesaretini kullanarak kuşkuyla yaklaşması gerekmektedir. (Schneider
ve Raue, 2000; 73)
Gazeteciliğin özellikle tekelleşen ana akım medyada uygulanışında mesleki etik
kodların ihlaliyle, çoğunlukla farkında olunmadan savaşçı ya da çatışmadan yana bir editoryal
söylem yaygınlaştırılmaktadır. Öte yandan, savaş ve çatışma durumunda, gazeteciliğin en
önemli koşulunun “mesafelilik” olduğu unutulmaktadır. Gazeteci, bu durumda ülkesinin ait
olduğu topluluğun, ırkın, dinin veya etnik grubun bir üyesi olarak davranmaya başlamaktadır.
Dolayısıyla da dengeli ve adil habercilik, yerini taraflı, propagandist habercilik yapmaya
bırakmaktadır. (Arsan, 2003; 119)
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14.1.1. Çatışma
Çatışmanın iki ya da daha fazla tarafın yer aldığı karşılıklı çıkar ve hedeflerin gözetildiği
ve her bir tarafın bir diğerinin hedef ve çıkarlarına ulaşılmasını istemediği durum olduğu
belirtilmektedir. Buna göre çatışmanın hangi durumlarda ortaya çıktığı şöyle sıralanabilir:
• Kaynaklar sınırlı olduğu zaman
• Gruplar ya da kişiler arasında iletişimin yetersiz olduğu zamanlarda
• Gruplar arasında yanlış ya da yanlı algılamalar olduğunda
• Güven bunalımı yaşandığında
• Geçmişten gelen çözülememiş sorunlar olduğunda
• Grupların karşılıklı ilişkilere değer vermediği durumlarda
• Kaynakların eşitsiz dağıtıldığı durumlarda
Buna karşın tüm çatışmalı durumlarda şiddete rastlanmayabilir. Çatışmanın pozitif bir
amaçla ve yapıcı olduğu durumlara da rastlanabilmektedir. Örneğin; siyasal partiler karşılıklı
çatışma içindedirler ve demokratik sistem bu şekilde kurgulanmıştır. Demokratik sistemin bu
şekilde yapılandırılışı, farklı politik programlara sahip partilerin barışçıl tartışmasını ve
tartışmalardan kamu yararına bir uzlaşma yaratılmasını öngörmektedir. (Arsan, 2003; 121)

14.1.2. Şiddet
Şiddet kavramı, günlük kullanımda zarar vermeyi amaçlayan fiziksel zor kullanımı
olarak dar anlamda kullanılsa da şiddet tanımına girebilecek edimler çeşitlidir. Günümüzde
genel kabul gören bir sınıflamaya göre üç tür şiddet kategorisi bulunduğu vurgulanmaktadır.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:

14.1.2.1. Dolaysız Şiddet
• Vurmak, dövmek
• Yaralamak
• Öldürmek
• İşkence yapmak
• Bombalamak
• Tecavüz etmek
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14.1.2.2. Dolaylı/Kültürel Şiddet
• Nefret söylemi kurmak/kullanmak
• Yabancı düşmanlığı yapmak
• Yok edilme korkusu/paranoyası teşvik etmek
• Savaş kahramanlarını/öykülerini mitleştirmek
• Dini kullanarak üstünlük ya da ayrımcılık kurmak ve bunları meşrulaştırmak
• Cinse, cinsel tercihe dayalı ayrımcılık yapmak
• Kültürel üstünlük ya da aşağılamalarda bulunmak

14.1.2.3. Yapısal/Kurumsallaşmış Şiddet
• Yoksulluk
• Gelir dağılımında adaletsizlik
• Soykırım
• Sistematik sömürü (kölelik)
• Sömürgecilik
• Kurumsallaşmış ırkçılık
• Kurumsallaşmış cinsiyetçilik
• Kurumsallaşmış yolsuzluk
• İşkence
Gazeteciler, bu sayılan şiddet biçimlerinin yaşandığı olaylara, meslek yaşamları
boyunca rastlayabilmektedir. Bu nedenle gazetecilerin sayılan şiddet türlerinin tümüne karşı
duyarlı bir habercilik refleksi geliştirmeleri gerekmektedir. Bunlardan birine duyarlı olup
diğerlerini görmezden gelmemelidir.
Gazeteciler, çatışma durumlarında nasıl bir politik analiz yöntemi kullanması gerektiği
ve çatışmalarda şiddetin sunumu ve şiddet kullanan tarafın haberde sunumu konusunda
gazetecinin etik sorumluluğu önemli hâle gelmektedir. Bu konuda temel referans, gazetecinin
karşılaştığı ya da kendisine duyum olarak gelen şiddet içerikli çatışmalı durumda kendisine
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temel bir soru yöneltmelidir. Söz konusu soru, “Bu problemin çözümünde, şiddet dışında
alternatifler olamaz mı?” sorusudur.
Bu soru, birbiriyle tarihsel olarak düşmanlık ya da anlaşmazlık yaşamış ülkelerle ya da
topluluklarla ilgili yeni gelişmelere ve olaylara da uyarlanabilir. Barış gazeteciliği anlayışı, bu
anlaşmazlık içindeki gruplara ait yeni gelişmelerle ilgili haberlerin sunumunda eski kin ve
nefreti, düşmanlığı, farklılıkları değil, uzlaşma yolundaki yeni umutları ve benzerlikleri ön
plana çıkarma konusunda editörlere sorumluluk yüklemektedir.
Gazetecinin zaten mesleğin demokratik toplumdaki işlevi gereği savaştan yana
olmaması gerekmektedir. Ancak tekelleşmiş egemen ana akım medya kurumlarının uyguladığı
gazetecilik çoğunlukla savaş, şiddet ve çatışmaları ön plana alan bir haber değerlendirmesi
anlayışını uygulamaktadır. Buna savaşçı gazetecilik denilmektedir. Bu durumun değiştirilmesi
ve gazeteciliğin gerçek misyonuna dönülmesi için önerilen yeni editoryal tercihlerden biri olan
barış eksenli gazetecilik ya da barış gazeteciliği ise çatışmalardan çok uzlaşmayı hâkim
kılmanın aracı olarak görülmektedir. (Arsan, 2003; 121-124)

14.1.3. Barış Ve Savaş Eksenli Gazeteciliğin Karşılaştırılması
Barış gazeteciliği; aynı anda hem doğruyu hem insanı hem de çözümü esas alan
gazeteciliktir. Barış eksenli gazetecilik, haberde kullandığı dil, haber kaynağı kullanımı ve
haber verisi toplarken yönelttiği sorunun taraflarına eşit söz hakkı tanımak konusunda belirli
ilkelerle davranmak durumundadır. Barış ve savaş eksenli gazeteciliğin amaçları, uygulama
yöntemleri, söylemleri ve sonuçları bakımından farklar olduğu görülmektedir.
Barış eksenli gazeteciliğin uygulaması şöyle yapılmaktadır:
• Barış gazetecisi, bu kapsamda çatışmanın temellerini ortaya koyarak çatışmanın
tarafları ve hedefleri gibi konular üzerinde düşünür.
• Çatışmayı şeffaflaştırır. Tarihini ve kültürel geçmişini anlamaya çalışır.
• Her tarafa eşit söz hakkı verir. Empati kurmaya çalışır. Çatışmayı veya savaşı,
çözülmesi gereken bir problem olarak ele alır.
• Her iki tarafı da insani boyutuyla görür.
• Henüz şiddet başlamamışken şiddeti önleyebilecek yayınlar yapar.
• Şiddetin görünmez temellerine vurgu yapar.
Savaş ve çatışma eksenli gazeteciliğin uygulaması ise şöyledir:
• Sadece savaş veya çatışmanın sonucuna dikkat harcar: Kim kazanacak, kim
kaybedecek?
• Dar alanlar ve dar zamanlarla ilgilenir: İlk taşı kim attı? Bombayı hangi taraf patlattı?
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• Savaş sırları yaratır.
• Taraflara “biz” ve “onlar” diye bakar. Propaganda gazeteciliği yapar. Bir tarafın sesi
olur.
• “Onları” yani ötekini insan değilmiş gibi gösterir ki bu, silah kullanmaktan daha
tehlikelidir.
• Şiddet olsun da (haber olsun) yazayım anlayışıyla bekler.
• Şiddetin sadece sunulabilecek etkisiyle ilgilenir. Örneğin; “kaç ölü, kaç yaralı, ne
kadar zarar?” gibi. (Arsan, 2003; 124-125)
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Uygulamalar
Yaşadığınız çevrede çatışan ve uzlaşan tarafları gözlemlemek. Çatışan kişilerin
ortak noktalarını ön plana çıkaran haber yapma deneyimi yaşamak.
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Uygulama Soruları
1. ÇEVRENİZDE ÇATIŞAN İKİ KİŞİNİN FİKİR VE ÇIKARLARINDA
UZLAŞABİLECEKLERİ ORTAK NOKTALARI NASIL HABERE
DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ?
2. SAVAŞ KONULU HABERLERDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE
ÇATIŞAN ÜLKELERİN DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİNE NE KADAR YER
VERİLDİĞİNİ SAPTAYABİLİR MİSİNİZ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde tekellerin denetimindeki anaakım medyanın gazetecilik
uygulamalarında temel haber değerleri arasında ağırlıklı olarak kullanılan çatışmanın
yerine, barış gazeteciliğinde uzlaşma ve ortak noktaların haber değeri olarak
kullanıldığını öğrendik. Çatışma ve şiddet türlerinin sınıflandırılmasının yanısıra
müzakere ve diplomasinin gazetecilik anlayışına egemen olduğu barış gazeteciliğinin,
toplumların birarada huzurlu, çatışmadan, gerilimden uzak yaşamalarındaki önemini
öğrendik.

Bölüm Soruları
1. Barış gazeteciliğinin amacı nedir?
a) Haberlerde çatışma içeren olaylara yer vermemek
b) Çatışmalarla elde edilen toprak, doğal kaynak gibi kazanımları duyurmak
c) Çatışan tarafların farklılıklarını haberlerde yansıtmak
d) Çatışmaların uzlaşmaya dönüşmesi için çalışmak
e) Çatışmada üstünlük göstergelerine önem vermek
2. Aşağıdakilerden hangisi çatışmaları önleyici gazetecilik anlayışıdır?
a) Yurttaş gazeteciliği
b) Ana akım gazetecilik
c) Eğlence eksenli gazetecilik
d) Barış gazeteciliği
e) Savaş gazeteciliği
3. “Koruyucu gazetecilikle taraflar ……….. yana politika yürütmeye ve kararlar almaya
yönlendirecek içerik ve bakış açısıyla habercilik yapılması öngörülmektedir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Savaştan
b) Krizden
c) Güçlüden
d) Güçsüzden
e) Barıştan
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4. “Haberler, .............. sesi olan söylem tarafından kurulan gönderme terimleri içinde
işlemekte ve alternatif görüşlere çoğunlukla kapanmaktadır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Yurttaşın
b) Seçmenin
c) Politikacıların
d) İktidarın
e) Uzlaşmanın
5. Çatışma durumları, aşağıdakilerden hangisi olduğunda ortaya çıkar?
a) Kaynaklar adil dağıtıldığında
b) Gruplar ya da kişiler arasında iletişim kurulduğunda
c) Gruplar arasında yanlış algılamalar olduğunda
d) Güven ortamı sağlandığında
e) Geçmişten gelen çözülememiş sorunlar önemsizleştiğinde
6. Aşağıdakilerden hangisi editörlerin değerlendireceği bir dolaylı şiddet türüdür?
a) Tecavüz
b) İşkence
c) Cinayet
d) Cinsiyet ayrımı
e) Bombalama
7. Barış gazeteciliğinin kendisine yönelteceği soru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çatışmada kaç kişi öldü ve yaralandı?
b) Bu olayda üstünlük sağlayan tarafın kazanımları nedir?
c) Problemin çözümünde, şiddet dışında alternatifler olamaz mı?
d) Şiddete maruz kalanlar kaç kişi?
e) Çatışmada kaybeden tarafın kayıpları nedir?
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8. Barış gazeteciliğinin şiddetle ilgili haber içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
a) Şiddetin görünmez temelleri
b) Şiddetin sonuçları
c) Şiddetin yöntemi
d) Şiddetin ekonomik verileri
e) Şiddeti ilk başlatanlar
9. Taraflara “biz” ve “onlar” diye bakarak bir tarafı ötekileştiren gazetecilik anlayışı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barış gazeteciliği
b) Yurttaş gazeteciliği
c) Magazin gazeteciliği
d) Diplomasi gazeteciliği
e) Savaş gazeteciliği
10. Şunlardan hangisi, barış gazeteciliği için söylenebilir?
a) Sadece kazanan ve kaybedenleri karşılaştırır.
b) Sadece ilk saldıranla ilgilenir.
c) Savaş sırlarıyla ilgili ilginç konulara yönelir.
d) Şiddeti başlamamışken önleyebilecek yayınlar yapar.
e) Taraflara biz ve onlar şeklinde bakan haberler yapar.
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Cevaplar
1) d
2) d
3) e
4) e
5) c
6) d
7) c
8) a
9) e
10) d
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