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1.Haber Nedir?

Haber, insanoğlunun yakın ve uzak çevresiyle iletişiminde ilgisini çeken olayları öğrendiği
bir olgudur, bir yazı biçimidir, bir ifade şeklidir. Bu bağlamda haberin, bir iletişim olgusu
olarak açıklanması gereği bulunmaktadır.

Haber, Arapça kökenli bir sözcüktür. Haberin öztürkçe karşılığı “salık”, “duyuk” gibi
sözcükler önerilmiş ancak toplum tarafından benimsenememiştir.

Haber, kişileri bilgilendiren, haberdar eden, eğiten, eğlendiren, sevindiren ya da üzen
bilgilerdir. Haber, insanların genelini ilgilendiren, belirli bir zamanda olan, bir fikri, olayı ya
da sorunu aktaran yazıdır. Başka bir tanımlamayla haber; belli bir zamanda ve yerde gelişen
olayları, merakı giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır bir dille aktaran yazılardır.

Haber; bir olayla ilgili olarak zamanında verilen, toplumda çok sayıda kişiyi ilgilendiren ve
etkileyen, anlaşılır bir dille anlatılan yazıdır. Habere konu olacak olayın; yeni, yakınlık,
heyecan vericilik, alışılmadık, beklenmedik, hayret verici, çok önemli, ciddi ve ilginç
unsurlarından bir ya da birkaçına sahip olması gerekir.

Habere yönelik yapılan ilk tanımlamalarda; “varolan her şey haberdir”, “haber, dün
bilmediğimiz, ama bugün öğrendiğimiz şeylerdir”, “insanların hakkında konuşacakları
şeylerdir”, “okuyucunun okumak, izleyicinin izlemek istediği ve ona ilginç gelen şeylerdir”,
“bir olayın raporudur, özetidir”, “yarının tarihidir” gibi çeşitli öz tanımlamalar bulunmaktadır.

Haber, halk adına görev yapan gazetecinin, soru sorma yetkisini kullanarak aldığı gerçek
cevapları, araştırıp soruşturduktan sonra topluma aktarmasıdır. Haber, aslında gazete
endüstrisinin imal ettiği ve tüketicisine pazarladığı bir üründür. Haberi diğer endüstri
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ürünlerinden farklı kılan en önemli özelliği, en önde gelen üretim amacının kâr olmamasıdır.
Çünkü haber, öncelikle toplumsal sorumluluk kaygısıyla üretilen bir üründür. Haberin işlevleri
arasında, hedef kitleyi bilgilendirmek, eğlendirmek ve eğitmek vardır ancak tüm bu işlevlerin
toplumsal sorumluluk şemsiyesi altında yapılması gerekir. Ne zaman ki habercilikte kâr etmek
ilk amaç olursa, o zaman iletilen bilgilerin doğruluğundan da şüphe duyulur. Çünkü böylesi bir
durumda, “Ticari amaç için her yol mubahtır” düşüncesi hakim olmuş demektir. Bu amaç için,
illa yalan ya da yanlış haber yapmak gerekmez, varolan bir olayı bazı kaygılardan dolayı
görmezden gelmek, toplumsal sorumluluğa ihanettir. Özellikle 80’li yıllardan sonra, Türk basınında meydana gelen köklü değişikliklerle, gazeteci-patron yerini iş adamı-patron almıştır.
Hayatı boyunca kâr etme geleneğinden gelmiş bir iş adamının, haber üretimi sürecinde de kâr
etme dışında bir anlayışa hizmet etmesi beklenemez. Tiraj uğruna promosyon olarak tabak,
çanak vermek, gazetecilik etiğiyle bağdaşmayan görsellerle haberi sunmak işte bu zihniyetin
sonucudur. Entelektüel seviyesi yüksek olmayan toplumumuzun da kendisini yormadan, büyük
fotoğraflar ve puntolarla süslenmiş haberlerle oyalanmak kolayına gidiyor. İşte magazinleşmiş
günümüz gazeteciliğin ilkeleri bu şekilde ortaya çıkıyor: Gazete tirajı yüksek, patron memnun,
tembel okur memnun.

İnsanoğlu çevresinde ne olup bittiğini bilme, haber alma isteği, arzusu üzerinde pek çok kimse
kafa yormuştur. İlk yapılan haber tanımlamaları arasında “olan her şey haberdir”, “dün
bilmediğimiz haberdir”, “insanların üzerinde konuştukları haberdir”, “haber, okuyucuların
öğrenmek istedikleridir” şeklinde tanımlar yer almıştır. Bu tanımlamaların hepsi insanların
bilme, öğrenme istediklerini değerlendirmek için yapıldığı açıktır. Amaçları ise, haberi
tanımlama için bir yol bulmaktır. Haberin ne olduğuna ilişkin en yaygın anlatı ise; haber, gerçek
dünyada bir yerlerde meydana gelen olaylar, kişiler ya da şeyler hakkındaki en son, en yeni ve
ilgi çekici enformasyondur.

Bütün çabalara karşın haber tanımı üzerinde bir görüş birliği olduğunu söylemek güçtür. Hala
evrensel olarak kullanılabilecek bir haber tanımı yoktur. Haberi tanımlamak izlemekten daha
güçtür ve bu bir gerçektir.
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Haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek, gerçekliğin, kurgusal olarak
yayımlanacak medya organizasyonunun yapısına, teknolojisine ve ideolojisine göre yeniden
kurgulanmasıdır. Haber, içinde barındırdığı çok katmanlı yapısı nedeniyle formel olarak
düzenlenişi, tanımlanmasından ve kavramsallaştırılmasından daha kolay bir iletişimsel yapılanmadır.
Medyanın tarihçesi içinde haber organizasyonlarının kurumları incelendiğinde görülür ki, haber
günlük yaşamın içinde yaşamı değiştiren, dönüştüren sürecin yapıtaşıdır.
İletişim süreci içinde haberin iki aşamalı yapısı da, çok katmanlılığı ortaya koymaktadır. Haber
toplama, kurgulama, dağıtma ve alımlama ile ortaya çıkan etki-tepki aşamaları mikro düzeyde
haberi, makro düzeyde ise gazeteciliği tartışmalı kılar.
Medya kurumları habersiz var olamaz. Haber, medya organizasyonlarının kalite ve
prestijlerinin yanı sıra, güvenilirliklerinin de garantisidir. Bu nedenle haber, medyada merkezi
bir pozisyona sahiptir.
Haberin, kavram olarak incelenmesi konusunda çalışan sosyal bilimciler, üretim aşaması ile,
kaynak kullanımını araştıranlar ve tüketim aşamasında etkilerini inceleyenler olarak üç bölüme
ayrılır. Bir de haberin bir yazın türü ve bir söylem olarak ele alarak, habere içerik analizi
uygulayarak, haberi disiplinlerarası bir araştırma alanı haline getiren kuramcılar vardır. Bu
kuramcıların her biri çalıştıkları bölüme göre, haberin tanımlamasını yapma eğilimindedirler.
Haber kavramının açıklanmasında, Walter Lippmann (1922) haberin toplanması süreciyle
ilgilenmiş ve "bir olayın tarafsız biçimde anlamlandırılması" olarak haberi tanımlamıştır. Haber
konusunda ilk dönem kuramcılarından ikincisi olan Robert Park (1940) haberin malumatın bir
türü olarak sınıflamış, haberle bilgi alışverişi ve bilme arasındaki ilişkiyi göstermeye
çalışmıştır.
Haberin tanımındaki "beklenmedik olaylar" kavramını inceleyen Park'a göre, haberler
bütünüyle beklenmedik değildir. Geçmişte olduğu gibi şimdi de beklenen olaylar haberi
oluşturur. Kazalara, olaylara toplum hazırdır, aşinadır. Sadece olayların içeriğindeki bir umut
ve bir korku onları haber yapar.
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İlk gazetecilik kitaplarından biri olan Tennesse Üniversitesi'nden Stanlay Johnson ve Julian
Harriss'in 1942de hazırladıkları "The Complete Reporter" da yazarlar, zamanın gazetecilik
anlayışı ile haber tanımlarını şöyle sıralıyorlar:
-"Haber, okuyucunun ilgileneceği olaydır.
-Haber, gazeteye basıldığında okuyucuya yararlı olacağı düşünülen olaydır.
-Haber, okuyucunun bilmek istediğidir.
-Haber, insanların hakkında konuşacakları şeylerdir.
-Haber, yakın zamanda olan, keşifler, görüşler ve okuyucuların etkilenecekleri ya da
ilgilenecekleri konulardır.
Johnson ve Harriss bu tanımlamalarla haber ile okuyucu (tüketici) arasındaki bağa dikkat
çekerek, okuyucu yararına bir gazetecilik ürünü olarak haberi tanımlamışlardır. (Henüz o
yıllarda, medya endüstrisinin yararı için okuyucuların bilinçleri, algılan ve zamanları
reklamcılara kiralanmıyordu).
Galtung ve Rudge (1965) ise 1.James dönemi (1616) İngiltere’sinde haberin "yeni"nin çoğulu
olarak (news) kullanılmaya başlandığından bu yana, anlamında barındırdığı "yeniliğe karşı
çıkarak, habere "eskilerin güncelleştirilmiş hali" tanımı getirmişlerdir.
Warren Breed (1956) haberin tanımlayıcı özelliklerini şöyle sıralamıştır: Satılabilir, yapay,
basit, tarafsız, eylem merkezli, ilginç, kurgulanmış.
Hall (1973) da, Park'ın Galtung ve Rudge'un görüşlerini destekler bir şekilde haberlerin dünya
hakkında yeni bir bilgi yada görüntü sunmadıklarını, sadece "dünya bildiğiniz gibi" mesaj mı
vererek, kitleleri rahatlattığını söylemektedir.
Mac Bride Raporu'nun iletişimin işlevlerinin ele alındığı "Çağdaş Boyut" bölümünde de haber;
bireysel, toplumsal, ulusal ve uluslararası durumları akılcı bir biçimde kavramak ve gerekli
kararları alabilmek için zorunlu olan, veri, olgu, mesaj, görüş ve yorumların türü olarak
tanımlanırken, bu tümleşik yapıyı oluşturmak için yapılan, toplama, depolama, işleme ve
dağıtma işine ise habercilik denilmektedir.
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Aynı raporda, haber, maddi olmayan bir mal ve çok değerli bir hizmet olarak ise şöyle
tanımlanmaktadır:
"Haberler, vasi metalar gibi kabul edilmelidir (Bu terim, eğitim, sağlık hizmetleri gibi
taşıdıkları önemden dolayı, sağlanmaları pazar güçlerine bağımlı olmaması gereken mallar için
kullanılır). Bundan başka, haber genellikle mallar üretilmeden ve mübadele edilmeden önce var
olması gereken bir hizmettir."
Haberi üretim aşaması içinde değerlendiren James Watson, "Haber bir ileti formudur ve
toplumla anahtar bağlantılar kurmamızı sağlar. Bugünün gerçeğini açıklayan söylemi ile olanı
aktarmaktan çok gerçeği, kendi formu içinde yeniden kurar. Bu arada da kaçınılmaz olarak,
olanı yeniden kurarak aktarır" diyerek, eleştirel bir bakışla haberi ele almaktadır.
Üretim sürecinde haberin gerçeklik boyutuna müdahaleleri, Umur Talu da eleştirel bir anlatımla
şöyle dile getiriyor: "Teorikleşmiş haliyle, medya dünyasında eşik bekçiliği denilen süzmeeleme işleme dizisi ham bilgiyi alıp, yoğurup mamul ürün haline getirir ya da öldürür. Habere
o haliyle (olan - biten) denilebilir mi artık? Haber bir yeniden yapımdır, mamuldür, inşa
edilendir, siyasi temsildir, montajdır, bir sunuştur. En kötü ihtimalde bir manipülasyon en iyi
ihtimalle bir röprodüksiyondur. Diyebilirim ki, gerçeğin dublörüdür. İmitasyon - gerçektir de
diyebiliriz."
Görüldüğü gibi haber tanımları temel olarak iki ayrı grup tarafından yapılmıştır. Birinci grup
düşünürler, haberi üretim sürecini ele alarak tanımlarken, ikinci grup ise haber bilgiden
enformasyona dönüşümünü tamamladıktan sonra, tüketici üzerindeki etkilerini dikkate alarak
tanımlama çabasına girişmiştir.

Gerçeklik, haberin olmazsa olmazıdır. Yani, uydurulmuş, abartılmış veya çarpıtılmış şeyler
kesinlikle haber değildir. Uydurulmuş, abartılmış, çarpıtılmış olaylar, insanları sarsıp
heyecandan heyecana sürükleyebilme kapasitesine sahip olsa da haber kabul edilemez.
İstanbul’u uzaylıların istila ettiği, Bir Almanın ayaklarını ıslatmadan Manş Denizi’ni geçtiğini
yazabilmek, son derece heyecan verici bir gazetecilik başarısıdır. Ama gerçek olması şartıyla.
Yoksa herkes masa başında oturup hayal gücünü kullanarak bunlara benzer yüzlerce haber
yazabilir. Ama bunlar işte gazetecilikte kesinlikle olmaması gereken yalan, yanlış ya da
uydurma haber denilen haberlerdir.
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Haber, profesyonel ileti tasarımıdır. Sosyal gerçekliğin yeniden yapılandırılmasıdır. Haber,
toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek gerçekliğin yeniden kurgulanmasıdır.
Haber, bir kitle iletişim aracı ürünüdür. Belli bir biçimi vardır. Haberin biçimi, sunulduğu kitle
iletişim aracının yapısına göre değişir. Buna göre, aynı içeriğe sahip bir haber, her kitle iletişim
aracında farklı bir formatta sunulur.
Haber, medya organizasyonunun kalite ve prestijlerinin yanı sıra, güvenilirliklerinin de
garantisidir. Bu nedenle haber, medyada merkezi bir pozisyona sahiptir.
1.1.Haber Ve Dolayımlama (Medyaya Uygun Hale Getirme)
Haberle mediation denilen sisteme geçiş gerçekleşir.
Mediation: medya dili: dolayımlama: İçeriğin medyaya ve tüketiciye uygun hale getirilmesi.
Yeniden yapılandırılma.

Dolayımlama (Mediation) neye göre gerçekleşir?
1- Medya organizasyonunun yayın kimliğine,
2- Medya organizasyonunun yayın politikasına,
3- Kullanılan teknolojiyle gelen dağıtım ortamına

(gazete, dergi, televizyon,

radyo, internet vs),
4- Hedef kitleye.

Bilgi (knowledge) haberin hammaddesidir. Haber formatına girerek enformasyona
(information) dönüşür. Bilginin enformasyona dönüşmesi, mediationun sonucudur. Bilgi,
dolayımlamaya uğrayarak enformasyona dönüşür.
Haberi ürün olarak ele alırsak, bu ürün öncelikle bir metindir. Metin dediğimizde akla yazısal
metin gelmektedir. Ancak haber, televizyonda görsellikle beraber görsel metin halinde sunulur.
Görsellik yazınsal anlamda ise, fotoğrafla oluşur. Yani gazetelerde görsellik haber
fotoğraflarıyla sağlanır.

16

En önemli haberler gazetelerin birinci sayfalarında yer alır. Farklı konulu haberler için örneğin
dış haberler, ekonomi, sanat, spor gibi özel sayfalar/bölümler gazetelerde bulunur.
1970'lerin Kitle Haberleşme Araçları, 1980'lerde Kitle İletişim Araçlan'na ,1990'larda ise
"Medya"ya dönüştüğünden bu yana, dolayımlama (mediation) kavramı da "medya" kelimesinin
içeriğinde gizil olarak yer alıyor. Dolayımlama, medya içeriğini oluşturan metinlerle,
tüketici(izleyici, okuyucu, dinleyici) arasındaki bağı kuran dizisidir. Dolayımlama ile içerik,
medyaya ve tüketicisine uygun hale getirilir.
Medya içeriğini oluşturan türlerden biri olan haber, dolayımlama ile Talu'nun sözünü ettiği
dönüşümü yaşar. Dolayımlama haberde iki kez gerçekleştirilir. Birinci aşamada dolayımlama;
haberin içinde barındırdığı bilgi enformasyona, olay öyküye, kaynak aktöre, ilgi eğlenceye
çevrilerek yapılır. İkinci aşamadaki dolayımlama ise dağıtımı yapacak medya organizasyonunun yapısına, teknoloji kullanımına, yayın kimliği ve yayın politikasına göre
gerçekleştirilir.
Ünlü Arjantinli şair, yazar, Jorge Luis Borges, Pierre Menard'da "Oluş, olay mükemmeldir.
Çevirmeyin ve dolayımlamayın" der. Ancak haber yazımında her olay, her konuşma, görüş,
diyalog, çevrimden/dolayımlamadan geçirilir. Bu medyaya uygun hale getirilme süreci ile yeni
bir dil, medya dili yaratılır.
Haber dili de bu çerçevede önce bir teknik yapıdır. Enformasyonun haber yazım tekniği içine
alınıp işlenmesi ile haber kapalı bir yapıttır.
Üzerinde yazanın imzası bulunsa da kişisel üslup söz konusu değildir. Haberin anonim ve
global kabul görmüş üslubu metne hakimdir.
ABD'nin ilk anchormanlerinden olan ve 84 yaşına rağmen gazeteciliğe devam eden Walter
Cronkite (*) haberi, "iletişim sanatının bir ürünü" olarak tanımlasa da iletişim sanatının içinde,
haber belli bir teknikle yazılır. Haber merkezlerinde, haber yazımını gerçekleştiren muhabir ve
redaktörlerin çalışmaları bu nedenle, Orhan Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı" adlı eserinde
anlattığı Osmanlı nakkaşlarının durumu gibidir.(**)
Bir metni okurken ya da dinlerken yazım tekniğinden, haber olup olmadığını derhal anlarsınız.
Haber kodlaması içinde hazırlanan bu metinlerin dil yapısı da pasif aktarıcı şeklinde kurgulanır.
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"Haber bir tür olarak metinlararasıdır" diyen Roger Fowler'a göre, kaynak ile okuyucu arasında
kurulan metni bir üçüncü kişinin hazırlaması, haberdeki "metinlerarası" yapıyı kurar.
Brenda Dervin ve Robert Huesca ise haber üretim sürecinde ve aktarımında teknoloji
yoğunluğunun artması ile birlikte (İnternet Gazeteciliği) dolayımlamanın da arttığını ve haberin
metinlerüstü bir yapıya kavuştuğunu iddia etmektedirler.
Araştırmacılar, Los Angeles Times'ın web sitesindeki haberleri, bir grup gönüllü
okuyucunun anlamlandırmaları doğrultusunda inceleyerek, bu sonuca ulaşmışlardır.
Dolayımlama; haberin kavramsal olarak karmaşıklaşmasının ve tanımlama güçlüklerinin
ard yöresidir. Dağıtım yapılacak medya organizasyonunun doğasına teknolojisine uygun hale
getirilen haber metni böylece tüketiciye, tüketim anında (yapıyı çözme açısından) kolaylık
sağlar. Aynı zamanda bir metin olarak anlam katmanlarının artmasına, alımlayana göre
okumanın çeşitlenmesine neden olur.

(*)- Walter Cronkite, ABD'de anchormanliği başlatan ilk gazetecidir. Bu bir çeşit TV gazeteciliği türünü
ilk olarak NBC'de uygulayan Cronkite adına, 1984 yılında Arizona State Üniversitesi'nde gazetecilik
bölümü kurulmuştur.
(**)- Osmanlıda sarayın nakkaşhanesinde çalışan nakkaşlann hiçbiri yaptıkları resme imza atmazlar.
Aynca kişisel üslup sahibi olamazlar. Sadece nakşetme tekniğini öğrenir ve uygularlar. Resimler ancak
nakkaşhanenin üslubunu taşır, nakşeden ressamın değil.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Haberle mediation denilen sisteme geçiş gerçekleşir.

( )

( )

3- Haber, insanların hakkında konuşacakları şeyler değildir.
4- Haber, medyada merkezi bir pozisyona sahip değildir.

( )
( )

( )
( )

5- En önemli haberler gazetelerin birinci sayfalarında yer
alır.

( )

( )

1- Dolayımlama; haberin kavramsal olarak
karmaşıklaşmasının ve tanımlama güçlüklerinin ard
yöresidir.

Cevap anahtarı: 1)D 2)D 3)Y 4)Y 5) D

1-Haberi “bir olayın tarafsız biçimde anlamlandırılması” olarak tanımlayan düşünür kimdir?
a-Marx
b-Hegel
c-Lipmann
d-Eco
e-Park

2-Haberin tanımında “beklenmedik olaylar” kavramını inceleyen düşünür kimdir?
a-Eco
b-Hegel
c-Lippman
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d-Park
e-Spencer

3-Mikro düzeyde haberin tartışıldığı alanlar aşağıdakilerden hangisi değildir?
a-Haber atlatma
b-Haber toplama
c-Haber kurgulama
d-Haberi dağıtma
e-Haberi alımlama

4- Aşağıdakilerden hangisi haber tanımıdır?
a) Olan her şey haberdir.
b) Profesyonel ileti tasarımıdır.
c) Sosyal gerçekliğin yeniden yapılandırılmasıdır.
d) Toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek gerçekliğin yeniden kurgulanmasıdır.
e) Hepsi

5-Mediation neye göre gerçekleşmez?
a) Medya organizasyonunun yayın kimliğine,
b) Medya organizasyonunun yayın politikasına,
c) Kullanılan teknolojiyle gelen dağıtım ortamına (gazete, dergi, televizyon, radyo, internet
vs),
d) Hedef kitleye
e) Statüye göre
Yanıtlar: 1c-2d-3a-4e-5e
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2. HABER DEĞERİ NEDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.Haber Değeri Kavramı
2.1.Bir Haberin Önemini Belirleyen Unsurlar
2.2.Farklı Düşünürlerin Haber Değeri Tanımları
2.3.Haber Değeri Kriterlerinin Haberin Yapısına Etkisi
2.4.Haber Değeri İle Haber Yayını İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Haber değeri kavramsal olarak neyi ifade ediyor?
2) Farklı düşünürlerin ortaya koyduğu haber değeri kriterleri nelerdir?
3) Haber değeri kriterleri haberin yapım sürecine nasıl etki eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Haber Değeri, Haber Kriterleri, Yaratıcı Grup
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2.1.HABER DEĞERİ KAVRAMI

Haber değeri kavramı DeFleur ve Dennis’e göre; haber üretim aşamasında, medya
organizasyonunun yaratıcı grubunda yer alan, Genel Yayın Yönetmeninden stajyer muhabire
kadar tüm eşik bekçilerinin önlerine gelen enformasyondan hangisinin, haber üretim sistemine
alınacağına karar vermelerine yardımcı olan ölçütlere, haber değeri denir. (DeFleur- Dennis,
1991: 384-386)
Haber değeri kuramı araştırmaları İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilk önce ABD’de daha sonra
Batı Almanya’da gerçekleştirilmiş ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Haber değeri kuramının
temelini oluşturan ilk çalışma 1922 yılında, ABD’de Walter Lippmann (1964) tarafından
gerçekleştirilmiştir. 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 bileşimine göre basın tarafında
yayınlanmaya değer görülmesi olarak açıklamıştır. Haber değeri, olayın haberleştirilmeye
değip, değmediğini ve gazetenin hangi sayfasında yayınlanacağını belirlemektedir. Haber
değeri, gazetecilerin olayları, belirlenmiş kriterlere ve farklı değerlere göre seçmeleri ve haber
seçiminin temelinde sabit bir şema olmasını ifade etmektedir. Lippmann, tasarısını haber
değerini 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.
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Östgaard’ın çalışmasından yola çıkan Norveçli Johan Galtung ve Mari Holmboe Ruge, aynı yıl
içerisinde, Journal of International Peace Research’te yayınlanan makaleleri “The Structure of
Foreign News”te bugün hala geçerliliğini koruyan 12 haber değerini ortaya koymuşlardır.
Gazetecilerin haberlerini seçerken göz önünde bulundurdukları bu 12 değer, gazetecilikte ana
kriterler olarak kabul görmektedir.

Galtung ve Ruge, 1965 yılında basılı olarak yayınladıkları 12 haber değerini ilk kez Ocak
1963’te Oslo’da First Nordic Conference on Peace Research’te tebliğ olarak sunmuşlardır.

Galtung ve Ruge’un makalesinde “olaylar nasıl haber oluyor?” sorusuna cevap aranmaktadır.
Makalede ayrıca spesifik olarak yabancı haberlerle ve bu haberlerin Norveç basınında
yayınlanışıyla ilgilenilmiştir.
2.2.Galtung ve Ruge’un 12 Haber Değeri (Galtung vd, 1965: 64-91):
2.2.1.HD1. Olayın Süre Olarak Uygunluğu (Frequency): Haber haline getirilecek olan
olayın, yayınlanacağı kitle iletişim aracının yayınlanma sıklığına uygun olması gerekmektedir.
Bu bağlamda otoyoldaki zincirleme kaza, soygun, uçak kazası gibi kısa sürede olup biten
olaylar günlük gazetede yayınlanmaya daha uygundur. Olayın gün içinde ya da 24 saatten daha
uzun bir süreye yayılması haber değerini düşürürken, kısa sürede gerçekleşmesi yükseltir.
Örneğin, bir memur eyleminin görüntülerinin yansıtılması, memurların sorunları, maaşlarının
yetersizliği gibi konuların aktarılmasının yanında daha fazla haber değeri taşır.
Devamı olan ve gelişmesi uzun sürebilecek ekonomik, sosyal, politik olaylar, kısa sürede olup
biten olaylara göre daha az haber değeri taşır. Devamı olan bu tür olaylar somut gelişmeleriyle
yayınlanabilir. Örneğin, ticaret anlaşmaları, iş ilanı gibi. Siyasal partilerin haberlerini
yayınlatma teknikleri bu haber değeri kapsamında başarılı olabilmektedir. Örneğin, seçim
öncesi faaliyetler, basın toplantıları haber değeri taşımaktadır.

2.2.2.HD2. Olayın Büyüklüğü (Threshold): Bir olay haber yapılabilecek kadar büyük mü? Bu
sorunun cevabı haber organizasyonuna göre değişmektedir. Alkollü bir sürücünün X
bölgesindeki park halindeki bir araca çarpması o bölgenin yerel gazetesi için büyük bir olay
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kabul edilebilirken, aynı haberin ulusal bir gazetede yayınlanabilmesi için aracın bir düzine
aracı hurda haline getirmesi gerekmektedir.
Bu haber değeri kriterine göre dehşet verici bir soygun, çok kayıplı ve zararlı bir kaza, doğal
afetler gibi büyük olaylar haber değeri taşımaktadır. Örneğin, Florida’yı yerle bir eden Charlie
kasırgası, sadece 1-2 ağacı deviren bir hortumdan daha büyük bir olaydır ve haber değeri
taşıması açısından daha önde yer alır.

2.2.3.HD3. Olayın Açıklığı/Anlaşılırlığı (Unambiguity): Bir olay ne kadar açık ve anlaşılırsa
haber olma olasılığı o kadar yüksektir.
Peter Preston, 11 Haziran 2000’de Observer’da yayınlanan makalesinde, The Columbia
Journalism Review tarafından 300 tecrübeli Amerikalı gazeteci üzerinde yapılan araştırma
sonucuna göre, olayların haber haline getirilmemesinin ana sebebinin karmaşık ve anlaşılması
güç

olmalarından

kaynaklandığı

ortaya

koymuştur.

(http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/media/nvdetail.html)

2.2.4.HD4. Olayın Anlamlılığı (Meaningfulness): John Hartley’in “kültürel yakınlık” olarak
nitelendirdiği bu haber değeri, kendi kültürümüzden çok farklı bir ülkede meydana gelen bir
olayın ülkemizde fazla anlamlı bulunmayacağı anlamına gelmektedir. Örneğin, İngiltere’de
meydana gelen bir olay Amerikalılara göre Hindistan’da meydana gelen bir olaydan daha
anlamlıdır. Çünkü İngilizler ve Amerikalılar aynı dili konuşurlar, aynı ırktandırlar, benzer
kültürel değerlere sahiptirler.
Ancak, Hindistan’da meydana gelen bir olay Amerikalılar için anlamlı değilken, aynı olay
Batılıları içerirse anlamlı hale gelir. Örneğin, Hintli hava korsanlarının 10 Batılıyı rehin alması
olayı.
Bunun yanında bazı konuların taşıdığı önem bu ölçütü aşabilecek düzeyde olabilmektedir. Orta
Asya’da baş gösteren ve hızla yayılan bir hastalık, (dünyayı tehdit edebileceği için Amerikalılar
için olduğu gibi bütün dünya milletleri için anlamlıdır), coğrafi ve kültürel olarak uzak olmasına
karşın kendi ülkemizde de benzer riskin oluşabileceği için önemlidir.
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26 Nisan 1986’da Rusya’da Çernobil nükleer enerji santralindeki patlama, bu haber değeri
nedeniyle çok önemlidir. Örn: radyoaktif bulutların batıya doğru ilerlemesi haberi de, HD2
haber değeri kapsamında önem taşır. (Fowler, 1998: 14)
Kültürel, sınıfsal ve bölgesel olarak yakınlık, haber konusu ile tüketici arasında bir bağın
oluşmasına yardım eder. Yakınlığın haber değerinde önemli bir ölçütü olduğunu anlatabilmek
için haber profesyonelleri, “Gözdeki sinek, Çin’deki depremden önemlidir.” atasözünü sık sık
kullanırlar.

2.2.5.HD5. Olayın Uyumu (Consonance): İzleyici tarafından olacağı önceden kestirilebilen ya
da olması umut edilen olayların meydana geldiğinde haber haline gelmesi. Örneğin, ulusal
bayram kutlamaları, meclisin bütçe görüşmeleri, spor karşılaşmaları gibi.
Rutin haber anlayışı ile ilintili bir değerdir. Önceden bilinen, beklenen gerçekleştiğinde olayın
haber değeri yükselir. Örneğin, İsrail ile Filistin liderleri arasında ABD Başkanı öncülüğünde
gerçekleştirilen zirve görüşmelerinden sonuç çıkmayacağı beklenen bir gelişmeydi. Buna bağlı
olarak Ortadoğu sorununun yeniden gündeme geleceği de tahmin ediliyordu.

2.2.6.HD6. Olayın Beklenmedik Oluşu (Unexpectedness): Beklenmedik olaylar, her gün olan
rutin olaylardan daha fazla etki yaratır.
Amerikalı editör Charles A.Dana’nın ünlü haber tanımı bu kritere örnek teşkil eder: “Bir köpek
adamı

ısırırsa

haber

değildir

ancak

bir

adam

köpeği

ısırırsa

haberdir.”

(http://en.wikipedia.org/wiki/News_values)

2.2.7.HD7. Olayın Sürekliliği (Continuity): Haber sıralamasının en üstünde manşette ya da ilk
haber olarak yer alan bir haberle ilgili gelişmeler daha sonraki günler arka sayfalarda ya da
bültenin sonlarına doğru verilse de çekiciliğini korur. Ancak bu, olayın yapısına bağlı bir haber
değeridir. Devamı olabilecek haberler için söz konusudur. İsyanlar ve savaşlar bu açıdan haber
değeri taşır çünkü sonuçta bu, devam eden bir dram haline gelecektir. Örneğin, 1986 yılındaki
Çernobil patlaması haftalar hatta aylarca haber değeri taşımıştır.
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2.2.8.HD8. Kompozisyon (Composition): Haberlerin dengelenmesi anlamındadır. Bir olay
gazetenin ya da haber bülteninin genel haber kompozisyonu/dengesi gereği haber olarak
yayınlanmayabilir. Çünkü haber bülteni içerisindeki haber konularının bir bütün olarak
bakıldığında belirli bir denge sergilemesi gerekmektedir.
Eğer o gün çok sayıda dış haber var ise bunların bir kısmı elenmek durumunda kalacaktır ya
da

önemli

olmayan

yurt

haberleri

eklenip

haber

dengesi

sağlanacaktır.

(http://www.itpmag.demon.co.uk/newsvalues.html)
Haberler seçilirken, olumlu haberler ve olumsuz haberler arasında bir tertip/bileşim yapılır.
Örneğin birinci sayfa siyaset, ekonomi ve suç haberleriyle olumsuz bir ifade kazandığında, bir
veya birkaç rahatlatıcı magazin haber ile denge sağlanır. Televizyon haberlerinde de genellikle
ilk haberler soğuk siyasi içerikli iken, son haberler, sempatik haber kaynakları ve haber aktörleri
kullanılarak hazırlanır.

2.2.9.HD9. Seçkin Uluslara Yapılan Göndermeler (Reference to Elite Nations): Haber değeri
fazla olan kişiler, kurumlar, mekanlar ve uluslar vardır. Habere konu olan ya da haberin tematik
yapısını oluşturan seçkinler, haber seçiminde temel değişken olarak kullanılır. Uluslararası
ilişkilerde belirleyici olan ülkelerin resmi tavırlarıyla ilgili olaylar haber değeri taşır. Seçkin
ulusun temsil ettiği ülke/ler, ülkeden ülkeye değişiklik gösterirken ABD gibi uluslararası alanda
güçlü olan bazı devletler her ülke için seçkin ulus tanımlamasına girer.

2.2.10.HD10. Seçkin Kişilere Yapılan Göndermeler (Reference to Elite People):
Ulusal/uluslararası kamuoyu tarafından bilinen ünlü/önemli kişiler haber değeri taşır. Habere
konu olan ya da haberin tematik yapısını oluşturan seçkinlerin haber değeri yüksektir. Örneğin,
başbakanın denize düşmesi, Madonna’nın doğum yapması, Bill Clinton hakkındaki mahkeme
kararı gibi.
Tanınmış kişiler hakkında, haberi izlemenin önemine Amerikalı yazar Curtis McDougal şöyle
değinmektedir (Tokgöz, 2003: 205):
“İnsanlar eşit yaratılmakla beraber, bazıları diğerlerine oranla habere konu olma bakımından
daha çok önemli olabiliyorlar. Bu durum onların toplumdaki yerlerinden, statülerinden ileri
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geldiği gibi, daha önce sürekli gerçekleştirdikleri olağandışı bir hareket nedeniyle sürekli olarak
ilgi çekmelerinden kaynaklanabiliyor.”

2.2.11.HD11. Kişilere Yapılan Göndermeler (Reference to Persons): Bir olayın kişilere
indirgenerek aktarılması yani olayın kişiselleştirilmesi, haberi daha kolay anlaşılır hale getirir.
Toplumca tanınan bir kişiyle ilgili olaylar ya da bir insanla ilişkilendirilebilecek öyküler
diğerlerinden daha değerlidir; çünkü bunlar kendiliğinden insanla ilgili bakış açısına uygundur.
(Burton, 1995: 138)
John Fiske’in de belirttiği gibi(Fiske, 1990: 294):
“Aslında haberlerin insan kaynağı gerçek bireylerdir, ama olayları insan üzerinden temsil
ederek, haberler, klasik gerçekçiliğin uylaşımlarının izini sürerler, dolayısıyla gerçeğin
anlaşılabilir ve hakiki bir versiyonu inşa etmenin yolunun, bireylerin tepkileri, eylemleri ve
kelimeleri dolayımı ile sağlanacağı varsayılır. Sosyal ve politik meseleler eğer sadece insan
öğesi barındırıyorsa bildirilir ve böylece toplumsal bir çatışma bireylerarası çatışmaya
dönüştürülerek kişiselleştirilir. Bunun etkisi de olayların toplumsal kökenlerinin kaybolmasıdır
ve bireysel motivasyon tüm eylemlerin kökeni olarak varsayılır.

2.2.12.HD12. Olumsuz Olana Yapılan Göndermeler (Reference to Something Negative):
Temel haber değerlerinden biridir. Bir günlük gazetede haberlerin büyük bölümü olumsuzluk
üzerinedir. Siyasi gelişmeler olumsuz olmalıdır, günlük yaşam trafik sorunu başta olmak üzere
olumsuzluklarla doludur. Örneğin, bir ödül töreni ile bir terörist eylem arasında seçim yapmak
zorunda kalan her gazeteci, ikinci haber konusundan yana tavır alır.
Kötü haberler dediğimiz ölüm, trajedi, şiddet, doğal afetler vs her zaman olumlu/iyi haber
denilen evlilik, kutlama, yıldönümü vs. tarzı haberlerden daha fazla haber değeri taşır.
Geleneksel habercilik anlayışı içerisinde olumsuz olayların, olumlu içeriğe sahip olanlar
karşısında daha fazla önemsendiği, izleyicinin bu tür olayları tercih ettiği varsayılmaktadır.
(Fowler, 1991: 13-16)
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2.3. Yeni Haber Değerleri
2.3.1.Harcup&O’neill’ın Haber Değeri Kriterleri
İngiliz araştırmacılar Tony Harcup ve Deirdre O’neill, Galtung ve Ruge’dan yaklaşık 40 yıl
sonra Galtung ve Ruge tarafından ele alınmamış 4 yeni haber değeri ortaya koymuşlardır.
Bu haber değerleri:

1-Eğlence
2- Olumlu olana yapılan gönderme
3- Elit Kuruluş ve enstitülere yapılan gönderme
4- Gündem, promosyonlar ve kampanyalar(Harcup vd, 2001: 261)

2.3.1.1.Eğlence: Bazı haberler okuyucuyu/izleyiciyi bilgilendirdiği için değil eğlendirdiği için
haber değeri taşımaktadır. Bu eğlence kriteri sadece bulvar gazeteleri ve televole tarzı
programlar için değil, ana haber bültenleri ve fikir gazeteleri için de geçerlidir.
Bu haber değerini fotoğraf, seks, hayvanlar, komedi ve şov olmak üzere 5 alt başlık halinde
inceleyen Harcup&O’neill, iyi bir fotoğraf ya da görüntü içeren haberlerin bu kriter nedeniyle
(fotoğraf) haber değeri taşıdığını savunmaktadırlar. Sekse yapılan göndermelerin eğlence
unsurunun önemli bir bölümünü oluşturduğunu öne süren Harcup&O’neill, seks unsurunun öne
çıktığı haberlerin genelde aynı zamanda fotoğraf/görüntü açısından da zengin olduğunu
söylemektedirler.
Harcup&O’neill’e göre, hayvanlara yapılan göndermeler de eğlence kriteri kapsamına
girmektedir. Bunun yanında komik olan haberlerin de haber seçiciler tarafından tercih
edildiğini vurgulamakla beraber, aslında bazı haberlerin yazılışları/kurgulanışları itibariyle de
komik hale getirilebildiklerini savunmaktadırlar.
Günümüzde hayatın bir parçası haline gelen, insanların programlarını ona göre yaptıkları
televizyon dizileri de haberler kapsamına girmektedirler. Örneğin, X dizisindeki A ve B’nin
düğününde neler olacak? Kayınvalide düğünü terk edecek mi? vs. tarzındaki televizyon dizileri
hakkındaki haberler de, Harcup&O’neill’a göre ilgi çekiciliği nedeniyle haber değeri
taşımaktadır.
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2.3.1.2.Olumlu Olana Yapılan Gönderme: Bu “iyi haber” kriteri, “kötü haber” kadar tercih
edilmektedir. Buna örnek olarak, bir hastalığa karşı bulunan aşı, katilin yakalanması, savaşın
ateşkesle sona ermesini verebiliriz.
2.3.1.3.Elit Kuruluş ve Enstitülere Yapılan Gönderme: Elit kuruluşlar hakkındaki her türlü
haber, haber değeri taşımaktadır.
2.3.1.4. Gündem, Promosyon ve Kampanyalar: Galtung&Ruge tarafından ele alınmayan bir
haber değeridir. Haber organizasyonunun kendi gündeminin önemli bir haber değeri olduğunu
söyleyen Harcup&O’neill, buna örnek olarak The Sun gazetesinde yayınlanan anti-BBC tarzı
haberleri vermektedirler. Aslında bu kriter medya organizasyonu sahibinin rekabet ve ticari
kaygısı nedeniyle yapılan haberlerdir. Harcup&O’neill, bunun yanında organizasyon tarafından
yapılan promosyon faaliyetleri ve kampanyalarla ilgili haberlerin de haber değeri taşıdığını
belirtmektedirler.
2.3.2.McGregor’un Haber Değeri Kriterleri
Massey Üniversitesi öğretim üyesi Judy McGregor da 4 yeni haber değeri ortaya koymuştur.
McGregor’un bu yeni haber değerleri, Galtung&Ruge tarafından ortaya atıldığı yıl itibariyle
gözönünde tutulmayan televizyon haberleri için ortaya atılmıştır.(McGregor, 2001: 1-7)
2.3.2.1.Görsellik: Günümüzün en baskın haber değeri görselliktir. Bir olay görsel açısından ne
kadar tatmin ediciyse, haber olma olasılığı da o kadar fazladır. Televizyon haber merkezlerinde
sorulan ilk soru “bu haber için hangi görüntülere sahibiz?”dir.
Görsellik sadece televizyon haberleri için gerekli değildir. Günümüzde gazeteler için de
görsellik ön plana çıkmaktadır. Gazetelerde fotoğraflarla sağlanan görsellik okuyucuları
cezbetmek için kullanılır.
Televizyon haberlerinde görsellik çekilen görüntülerin yanında aynı zamanda, bilgisayar
grafikleri, tekrar gösterme, yavaşlatma, dondurma gibi teknik olanakların kullanılmasıyla da
yerine göre çeşitlendirilmektedir.
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2.3.2.2.Duygusallık: McGregor’a göre görselliğe bağlı olarak ikinci haber değeri
duygusallıktır. Görüntüler duyguları harekete geçirmek için kullanılır. Bir olay, trajedi, insan
sorunları, kurbanlar, çocuklar, hayvanlar gibi genel haber unsurlarını içerdiğinde duygusal olur.
İnsanların duygularını harekete geçiren haberler, aynı zamanda onların duygusal tepki
göstermelerini de sağlar.
Günümüzde artık “eğer ağlatmıyorsa haber değildir”e doğru bir gidiş vardır. İnsanları ağlatan,
öfkelendiren ya da ızdıraptan, zaaftan ve hassasiyetten dolayı hissedilen diğer benzeri duyguları
hissettiren haberler, ilginç dolayısıyla haber değeri yüksek kabul edilmektedir.
Bu kriter doğrultusunda günümüzde haber kaynağına sorulan sorulardan birisi de “ne
hissediyorsun?” olmuştur.
2.3.2.3. Çatışma: Bir yönüyle bu kriter Galtung&Ruge’un olumsuzluk haber değeri ile
örtüşmektedir. Televizyondaki politik haberlerin artık bir şekilde çatışma formatıyla
kurgulandığını söyleyen McGregor, çatışma formatının politik haberler dışında çekişme içeren
konulara da uygulandığını öne sürmektedir.
Tele-görselleştirilmiş politik haberlerin dinamiği çatışmalı format ile oluşturulur. Yani haber
öyküsünün anahtarı sürekli duruş-karşı duruş formatı ile belirlenir. (Epstein, 2000: 200) A’ya
karşı bir B çekişmesi olmazsa bir stüdyo tartışması olmaz.
Bu arada temsil edilen zıt durumlar arasında ‘grilik’ler de olmalıdır, aksi takdirde bu politik
olay haber olamayacak şekilde karmaşık hal alır.
2.3.2.4.Gazetecinin Haberle Şöhret Kazanması: Gazetecinin geleneksel imajı, kamuoyu
adına tarafsız olarak sorular sorarak soruşturma yapan mitsel araştırmacı şeklindedir.
Gazetecilik rasyonel olarak pratikte değilse bile en azından teorik olarak kamuoyu ilgilerine
göre hareket eden bir meslektir. Bu durum gazeteciyi olayın içeriğindeki sübjektif katılımdan
ayırarak, onu haber kaynaklarına giden kanal olarak ortaya koyar.
Bugüne kadar haberin objektiflik mitiyle ilgili çok araştırma yapıldı. Ancak günümüzde
objektifliğin ötesinde televizyonda gazetecinin de rolü önem kazandı. Gazeteciler yalnızca
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haber getirmiyor, kendileri haber oluyor, haber kaynağı oluyor, haberin sunucusu oluyor ve
hatta haber bülteninin spikeri olsa bile haberi vermek için bağlanılan gazeteci ön plana çıkıyor.
Bu durum Galtung&Ruge’un kişiselleştirmesi gibi algılansa da aslında onların kastettiği 3.
kişilerin/kaynakların kişiselleştirilmesi. Ve buradaki, gazetecinin kişiselleştirilmesi. Gazeteci
bu durumda kişiselleştirilmeyle haberin merkez aktörü konumuna gelmektedir.
Steve Taylor’un “stand-up sendromu” olarak nitelendirdiği, gazetecinin haberin kaynağı
olması, gerçekleri tanzim etmesi, ulaştırması, karar mekanizması olması ve haberde tek ve son
söz haline gelmesi durumudur. (Taylor, 1993: 2)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Haber değeri, yaratıcı grubun haber üretim kriterlerinin
bütünüdür.

( )

( )

3- Harcup&O’neill’ın ortaya koyduğu 12 haber değeri
kriteri vardır.
4- Tele-görselleştirilmiş politik haberlerin dinamiği
çatışmalı format ile oluşturulur.

( )

( )

( )

( )

5- Kültürel, sınıfsal ve bölgesel olarak yakınlık, haber
konusu ile tüketici arasında bir bağın oluşmasına yardım
eder.

( )

( )

1- Haber değeri, hangi haberin yayınlanması gerektiğini
belirlemez.

Cevap anahtarı: 1)Y 2)D 3)Y 4)D 5) D

1-Haber değeri kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Haber değeri, haber üretim aşamasında, medya organizasyonunun yaratıcı grubunu
ilgilendirir.
b) Stajyer muhabir haber değeriyle ilgilenmez.
c) Haber değeri, gelen enformasyondan hangisinin haber üretim sistemine alınacağına karar
vermeye yarayan ölçütlerdir.
d) Beklenmedik olaylar, her gün olan rutin olaylardan daha fazla etki yaratan bir haber
değeridir.
e) Haberler seçilirken, olumlu haberler ve olumsuz haberler arasında bir tertip/bileşim yapılır.
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2- Aşağıdakilerden hangisi Galtung&Ruge’nin haber değeri kriterlerinden biri değildir?
a)Olayın anlamlılığı
b)Olayın uyumu
c)Olayın objektifliği
d)Kompozisyon
e)Olayın sürekliliği

3-Galtung&Ruge’nin haber değerlerinden hangisi John Hartley tarafından “kültürel yakınlık”
olarak açıklanmıştır?
a)Olayın uyumu
b)Olayın yakınlığı
c)Olayın sürekliliği
d)Olayın anlamlılığı
e)Olayın kültürü

4- “Kendi kültürümüzden çok farklı bir ülkede meydana gelen bir olayın ülkemizde fazla
anlamlı bulunmayacaktır.” tanımı Galtung&Ruge’nin haber değerlerinden hangisidir?
a)Olayın anlamlılığı
b)Olayın uyumu
c)Seçkin kişilere gönderme
d)Kompozisyon
e)Olayın sürekliliği

5-Galtung&Ruge’nin haber değerlerinin günümüz kuramcıları tarafından eksik bulunan yanı
nedir?
a)Sadece Batı basını esas alınarak düzenlenmiş olması
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b)Kitle gazetelerini dikkate almamış olmaları
c)Televizyon haberlerini içermemeleri
d)Görselliğe karşı olmaları
e)Hiçbiri

Yanıtlar: 1b, 2c, 3d, 4a, 5c
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3. HABER YAZMA SÜRECİNİN DÖRT AŞAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Araştırma, Bilimsel Araştırma
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3.1.HABER YAZMA SÜRECİNİN DÖRT AŞAMASI

Bu hafta haber yazma sürecinin dört aşamasını işleyeceğiz.
Bu aşamalar: 1-Düşünme ve odak noktası bulma
2-Bilgi toplama
3-Haber yazma
4-Denetim ve doğrulama

3.1.1Düşünme ve Odak Noktası Bulma
Herhangi bir olay karşısında haber yazmadan önce düşünmek ve haber yazılacak unsurun; eş
deyişle haberin odak noktasının ne olması gerektiğini keşfetmek gerekir. Yaşanan her olay
haber değildir ve yazılan her haber “mutlaka yayınlanacak” değildir. Bir olayın haber
yapılmaya ya da bir haberin yayınlanmaya değer bulunması o olayın taşıdığı “haber
değerlerinin” önemine bağlıdır.
Olayın ne zaman meydana geldiği, nerede meydana geldiği, kaç kişiyi ilgilendirdiği, ilginçliği,
nadirliği, heyecanlılığı, kuşkuluğu, garipliği, zıtlığı, yenilik ya da tazeliği gibi çeşitli unsurlar
“haber değerleri” olarak anılır. Bir haber bu unsurlardan ne kadar çoğunu içinde barındırıyorsa
o kadar değerli bulunur.
Bir olay karşısında da önce düşünmek ve haber yapılacak odak noktasını bulmak gerekir. Odak
noktası haber değerleri çerçevesinde bulunabileceği gibi, şu soruya yanıt verilerek de
bulunabilir: “Bu olay ne haberidir?”
Olayın ne haberi olduğu sorusuna genellikle haber yazmanın en temel formülü olan 5N+1K’nın
sorularıyla yanıt verilir. Bu olayda önemli olan ne, kim, neden, nerede, ne zaman, nasıl
sorularından hangisidir? Eş deyişle hangi soru daha önemlidir? Bu soruya yanıt vermek, haberin
odak noktasını bulmak anlamına gelir.
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Bu soruyu bulmakta da zorlanılıyorsa başka bir soru daha kullanılabilir: “Peki, bu olayı yakın
bir arkadaşıma anlatsam, ilk ne söylerdim?” İşte bu sorunun yanıtı hem olayın “ne haberi”
olduğunu bize söyler, hem de haberin girişini yazmada büyük kolaylık sağlar.
3.1.2.Bilgi Toplama
İkinci aşamanın anahtar soruları şunlardır: “Bu olayı yakın bir arkadaşıma anlatsam, acaba
hangi soruların yanıtlarını merak ederdi?”, “Acaba bu olayla ilgili olarak hangi soruların
yanıtlarını mutlaka bulmalıyım?”
İşte bu soruların yanıtlarının bulunup not edilmesi, haber yazma sürecinin bilgi toplama
aşamasını oluşturur.
Bilgi toplamanın iki temel kuralı vardır: “Her türlü bilgiyi not al” ve “asla bir kaynakla
yetinme.”
3.1.3.Haber Metni Yazma
Haber yazmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken iş, elde edilen bütün bilgilerin gözden
geçirilmesi ve eksik bilgi olup olmadığının kontrol edilmesidir. Elde edilen bilgilerin doğru ve
eksiksiz bir haber yazmak için yeterli olup olmadığı ve varsa karşıt görüşlerin alınıp alınmadığı
da bir kez daha düşünülmelidir. Hala yanıtlanmamış ya da doğruluğu kontrol edilmemiş bilgiler
varsa, bu eksikler en kısa sürede tamamlanmalıdır.
Ardından haberin odak noktası çerçevesinde bir yazı planı çıkarılabilir. Giriş, gelişme, sonuç
bölümlerinde neler yazılacağı bu şekilde planlanır. Bu arada haber yazma tekniğinin hangisi
olacağına karar verilir.
Haber yazma teknikleri arasında en çok kullanılanı “ter piramit” adıyla anılan, en önemli
bilgilerin en önce verildiği tekniktir. Genellikle özetleyici bir giriş yapılarak olayın en önemli
boyutları ortaya konur. Şu üç soru ters piramit tekniği ile yazılacak haber girişi için yol
göstericidir:
- “Bu olayla ilgili olarak okuyucuyu en çok etkileyecek olan şey/unsur nedir?”
-“ Bu olayla ilgili olarak en başta, acilen yanıtlanması gereken soru ya da sorular hangisi ya da
hangileridir?”
-“Hangi haberi destekleyici konuşmalar ya da ifadeler en güçlü olanlardır?”
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Girişin ardından önemlilik sırasına göre olaya ilişkin detaylara yer verilir.
Dörtgen tekniğinde olay birbirine eş paragraflar halinde sunulur. Farklı giriş tekniklerinin
kullanılabildiği bu teknik daha çok öyküleyici bir anlatımda bulunulacağı zaman tercih edilir.
Okuyucu haberin tamamını okuadan, haberin bütünü hakkında bilgi sahibi olamaz.
Piramit tekniğinde ise, ters piramit tekniğinin tam tersi uygulanır. Bir ayrıntıdan başlayarak
olayın anlatılması amaçlanır. Sonuca ulaşmak, haberin sonunda mümkündür. İlgi çeken
konular, mizah, yenilik ve benzeri olaylar bu teknikle haber halibe getirilir.
3.1.4.Denetim ve Doğrulama Aşaması
Haber yazmanın son aşamasını denetim ve doğrulama oluşturur. Habercilikte belki de en çok
atlanan aşama budur.
Denetim ve doğrulama aşamasında izlenmesi gereken 10 adım vardır:
1-İlk okuma: Taslak hali yazılan haber metni baştan sona okunmalıdır.
2-Yazım yanlışlarının denetimi: Okuma sırasında, haberin ilk aşamasında belirlenmiş olan
“odak noktası” yeniden hatırlanır ve bu odak noktasından hareketle öncelikle yazım hataları,
cümle ve anlatım bozuklukları kontrol edilir. Hemen ardından da cümlelerdeki özne-yüklem
uyumu kontrol edilir. Ayrıca haberin bir kez de “sesli okunması” ve kulağa hoş gelmeyen
kelimelerin atılması ya da başka sözcüklerle değiştirilmesi de tavsiyeler arasındadır.
3-Okunurluk ve anlaşılabilirlik denetimi: Haber, çok sayıda kişinin anlayabileceği bir metin
olmalıdır. Bu nedenle haberde geçen rakamlar, bilimsel bilgiler, istatistiksel sonuçlar
basitleştirilerek, okuyucuların anlayabileceği biçime dönüştürülmelidir. Cümleler olabildiğince
kısa ve sözcükler olabildiğince kolay okunabilir olmalıdır.
4-Fazlalıkların denetimi: Haberde gereksiz bulunan ayrıntılar ya da fazlalık olarak görülen
noktalar bu aşamada atılmalıdır. Haberde asıl olan “özün” verilmesidir. O nedenle “Acaba
yazdığım cümlelerden hangilerini atarsam anlam bozulmaz?” ve “bu cümleden hangi kelimeleri
atarsam anlam bozulmaz” biçimindeki sorularla haberdeki fazlalıklar hafifletilebilir.
5-Eksik bilgi denetimi: Her ne kadar bitmiş sayılsa bile haber yazıldıktan sonra muhabirin kendi

kendine “acaba bu haberle ilgili daha başka hangi unsurlara yanıt verilmesi gerekliydi” ya da
“bu haberde hangi sorulara yanıt vermedim?” biçimindeki sorularla haberin bir kez daha kontrol
edilmesi yararlıdır.
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6-Yanlış bilgi denetimi: Haberde aktarılan bilgiler doğru mudur? Bu bilgilerin doğruluğu ikinci
kaynaklardan kontrol edilmiş midir? Haberde adı geçen tüm kişilerin adları ve soyadları doğru
yazılmış ve bu kişiler doğru bir şekilde tanıtılmış mıdır? Haberde geçen ifadeler, haber kaynağı
olarak gösterilen kişilere mi aittir ve bu kişilere doğru atıf yapılmış mıdır? Haber metni herhangi
bir kuşkuya ihtimal vermekte midir? Son soru hariç, diğer soruların yanıtları “evet” olacak
şekilde haber metni yeniden kontrol edilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
7-Yorumsuzluk/tarafsızlık denetimi: Haber metninde kullanılan sıfat ve zarflara dikkat edilmeli
ve haber metninin “yorumsuz”, “tarafsız” bir metin olması adına, metindeki sıfat ve zarfların
gerekli olup olmadığı tekrar düşünülmelidir. Haberde nesnelliğin sağlanması adına karşıt
görüşlere yer verilip verilmediği ve eşit şekilde söz hakkı tanınıp tanınmadığı bu aşamada
denetlenir.
8-Etik ve hukuk kurallarına uygunluk denetimi: Bu aşamada haberlerin evlere, işyerlerine,
çocuk, genç ve yaşlılara da seslenildiği unutulmamalı, haberin yemek ya da kahvaltı
masalarında okunabileceği ya da izlenebileceği bilinmeli, okurun her şeyi bildiği gözden uzak
tutulmamalıdır. Bu bağlamda haberin etik değerlere duyarlılığı ve hukuk kurallarına uygunluğu
denetlenmelidir.
9-Son okuma: Son olarak ise haberin “yayına hazır” ya da “tamam” olduğuna karar verildikten
sonra haber metni yeni baştan okunmalı ve tüm denetim sürecinin aşamaları hızlıca “yeniden”
gözden geçirilmelidir.
10-Geribildirimin takip edilmesi: Bir muhabir için haberin yazılıp haber merkezine
gönderilmesi ile haber yazma süreci tamamlanır; ancak iletişim sürecinin tamamlanabilmesi
için habere gelecek geri dönüş ya da tepkilerin de takip edilmesi gerekir.

3.2.Haber Yazma Teknikleri
Genellikle kitle iletişim türüne bağlı olarak haber yazım teknikleri değişmektedir. Örneğin,
radyo ve televizyon bültenlerinde “konuşma dili tekniği” kullanılmaktadır. Gazete, dergi ve
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internet ortamlarında ise daha çok ters piramit tekniği tercih edilmektedir. Haber yazma
tekniklerinin kral tahtında oturan ve bu unvanı nedeniyle en yaygın şekilde kullanılan Ters
Piramit Tekniği dışında haber yazmada; Piramit Tekniği, Wall Street Journal Tekniği,
Kronolojik Dizi Tekniği, Listeleme Tekniği, Bölümleme Tekniği ve Dörtgen Tekniği de
kullanılmaktadır.
Ters piramit tekniğinin uygun bulunmadığı durumlarda, gazetecilikte en çok kullanılan haber
yazma tekniği dörtgen ya da kare (blok)tekniğidir. Haberde yazılacak bilgilerin eş değer
bulunması durumunda bu teknik tercih edilir. Her bir paragrafta haberin önemli bir unsuruna
yer verilir. Her paragraf eş değerdedir ve birinin atılması, haberdeki anlam ya da bilgi
bütünlüğünü bozabilir. Haberin anlaşılabilmesi için ters piramit tekniğindeki gibi yalnızca giriş
bölümünün okunması yeterli değildir; tamamının okunması gerekir. Üst üste yığılmış bloklar
şeklinde düşünülebilecek haber metnine ait paragrafların her biri haberin bir ayrıntısına sahiptir
ve bu nedenle tüm bilgiler verilmeden haberin sona ermesi mümkün değildir. Bu nedenle bu
tür haber metinleri üzerinde yapılacak özetlemelerde genellikle atılacak cümlelerin yerine yeni
cümlelerin kurulması gerekir. Oysa özetleyici giriş tekniğinin uygulandığı durumlarda ters
piramit tekniğinde haberin giriş paragrafından itibaren keilmesi durumunda dahi haberin “ne
hakkında olduğu” genel bir anlatımla aktarılmış olur. Kare tekniğinde ise, bu iş bu kadar kolay
değildir.
Haber yazma tekniklerinden piramit tekniğinde, ters piramit tekniğinin aksine habere bir ayrıntı
ile başlanır. İzleyen paragraflarda ise haberin detaylarına yer verilir. Eş deyişle haber metninde
olaya ilişkin bir ayrıntı ile giriş yapılarak ilgi çekilir ve daha sonra detaylar sıralanmaya devam
eder. Haberin tamamını okumadan haberi anlamak mümkün değildir. Bu teknikte haber
genellikle öykü tarzında başlar ve bu nedenle daha çok dergi haberciliğinde tercih edilir.

3.2.1.Ters Piramit Tekniği
Haber yazma kuralları içinde en eskisi ve en çok kullanılan ters piramittir. Bu teknikte habere
yönelik bilgilerin, hedef kitlenin ilgisine göre, en önemliden daha az önemliye doğru
sıralanması öngörülür. Dolayısıyla haber yapısının ters dönmüş bir piramidi andırdığından
hareketle bu tekniğe ters piramit adı verilir. 1850’lerde gazetecilerin telgrafla haber geçmek
için geliştirdikleri bir tekniktir. O yıllarda telgraf hatlarındaki kesilmeler ve sorunlar nedeniyle
gazeteciler haberin en önemlisi olarak önemini korumuştur.
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Ters piramit tekniğine göre, okurun ilgisi de göz önünde bulundurularak, muhabir ya da
editörün vereceği karar çerçevesinde habere ilişkin en önemli ve en can alıcı unsurlar ön plana
çıkarılır. İkinci ve üçüncü derecedeki önemli unsurlar ise birbirini izleyen bir sırada yer alır. Bu
teknikte haberin özet, girişte verilir ve haber iki kısımdan oluşur: Giriş bölümünde olayın ne
olduğu ve sonucu özet olarak verilir. En önemli haber öğeleri giriş paragrafında yer alır. Haber
gövdesi ya da gelişme bölümünde ise genellikle olayın “neden” ve “nasıl” olduğu, kronolojik
bir sırada açıklanır.
Haberin detaylarının önemliden daha az önemliye doğru sıralandığı için bu teknikte yazılmış
haberlerin son paragraflarının atılması haberin yapısında ve anlamında önemli eksiklikler
doğurmaz. Okumayı kolaylaştırıp tekrarı önleyen, merakı tatmin eden, sayfa düzenini, haberi
kesme ve genişletmeyi kolaylaştıran ve haber yazımını hızlandıran bu teknik, bütün haber
türleri ve iletişim araçları için uygulama olanağına sahiptir.
Örnek
BAŞLIK: Muş’ta Korkutan Deprem
GİRİŞ: Muş’ta, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 08:36’da meydana
gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Muş’un Bulanık ilçesi olarak tespit edildi.
ARA BAŞLIK: Can ya da Mal Kaybı Olmadı
METİN: Muş’un Bulanık ilçesi kaymakamı Ferit Görükmez, merkez üssü Bulanık olan 4,1
büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Görükmez, 08.36’da
meydana gelen depremin ardından bölgede incelemelere başladıklarını söyledi. Şu ana kadar
kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını ifade eden Görükmez, “ilk
tespitlerimize göre depremde can ya da mal kaybı olmadı. Çalışmalarımız devam ediyor.” diye
konuştu.
Kaymakam Görükmez, depremin paniğe neden olduğunu ancak daha sonra hayatın normale
döndüğünü fark etti.
ARA BAŞLIK: Deprem Üstüne Deprem Oluyor
Muş’un Bulanık ilçesinde 2 saat içinde 3 yer sarsıntısı meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye
göre, ilk deprem saat 08:36’da 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.
3.2.2.Konuşma Dili Tekniği
Basılı kitle iletişim araçlarının haber yazma tekniklerinden farklı olarak radyo ve televizyon
haberciliğinde görsel ve işitsel unsurlar ön plana çıkar. Bu tür haberler genellikle ana ve ara
haber bültenleri şeklinde hazırlanır. Yayın organlarının politikasına göre haber bültenlerinin
yayın süresi farklılık gösterebilir.
Sıcak haber aktaran radyo ve televizyon haberciliğinde, yaygın olarak konuşma dili tekniği
kullanılır. İnsanların birbirleriyle anlaşmak için sesli oalrak konuştukları dile “konuşma dili”
denir. Haberin sesli olarak birine anlatılıyormuşçasına sunulduğu radyo ve televizyon
haberlerinde kullanılan konuşma dili tekniği, karşıdaki insanlarla konuşuyormuş gibi haberi
yazma temeline dayanır. Çünkü yazılan bu haber, bir spiker tarafından sesli olarak okunarak
izleyenlere sunulur.
Anahtar ilkeleri, “konuştuğunuz gibi yazın” ya da “yazdıklarınızı sesli olarak okuyun” olan
konuşma tekniğinde, sunucuların izleyenlerine “şimdi ne olduğunu duyduğunu ya da
gördüğünü aktarması” esastır. Konuşma dilindeki gibi basit ve kısa cümlelerle yapılan bu
anlatımda edilgen cümlelerden de yararlanılır. Bağlaç kullanımı ve dolaylı anlatım yaygındır.
Bununla birlikte haberlerin anlaşılabilir biçimde özet olması gerekir. Kelime zenginiği yerine,
daha az kelimeyle daha çok bilgi aktarılmaya çalışılır. Açıklamalara ve geçmiş hakkındaki
bilgilere yer verilmeyebilir.
Konuşma dilinin hakim olduğu radyo ve televizyon haberciliğinde giriş cümlesinin büyük
önemi vardır. İzleyenlerin dikkatlerinin habere çekilmesi ve “şimdi bunu dinleyeceksiniz”
denilmesi anlamında bu haberlerde, genel bilgi içerir tarzda giriş yapılabilir. Haberin giriş
bölümü genelliklespiker ya da anchor tarafından bir metni okur gibi değil, daha çok anlatır gibi
bir üslupla aktarılır. Televizyon haberciliğinde bu bölüm “Kamera Spikerde (Kamspiker)”
bölümü olarak adlandırılır. Anlatım üslubuna da uygun biçimde konuşma dili tekniğinde
seçilecek cümlelerin daha kısa, daha anlaşılır ve daha güncel dildeki sözcüklerle örülü olmasına
dikkat edilmelidir. Buradaki ifadelerin sıkıcı ya da monoton olmaması, yığma bilgiler
içermemesi ve kendine özgü bir canlı ruhun olması dikkat edilecek unsurlar arasındadır.
3.2.3. Dörtgen Kuralı
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Ters piramit kuralı çok kullanılır bir kural olmakla beraber, bu kuralın uygulanamayacağı
durumlar da bulunmaktadır. Haberi yapacak bilgilerin hepsi eşdeğerdeyse, bu takdirde ters
piramit kuralının uygulanmasına gerek kalmaz. Böyle durumlarda dörtgen kuralı ise çok
uygundur.
Haber yazma giderek özü verme şekline dönmekte olduğundan, azalan önem sırasına göre
bilgilerin sıralanmasını hedef alan tersw piramit kuralı önemini yitirmektedir. Hele yazılı basın
elindeki olabakları radyo ve televizyona kaptırdıkça, haberlerini verirken işi artık iyi bir şekilde
yorumlamaya ve değerlendirmeye dökmektedir. Bu nedenle dörtgen kuralına yönelinmiştir.
Dörtgen kuralına göre, haberin girişi asıl haberdir. Haber girişi az ve özü vermektedir.haberin
gövdesi ise, açıklayıcı bir anlatımla yazılmış eş değerdeki paragraflardan oluşmaktadır. Daha
doğru bir deyişle, haberin gövdesi, girişte verilenlerin anlamını açıklama hedefini gütmektedir.
Toplanan her bilgi eşdeğerse, haber yazılırken bunları koymak zorunludur. Dörtgen kuralının
anlatılan bu ilk şeklini okuyan, haberin tamamını okumadan anlayamaz. Genelde bu şekil, dar
bir kenar üzerine oturmuş dörtgen olarak nitelenir.
3.2.4.Düz Piramit Kuralı
Ters piramit kuralının tam tersi bir uygulama, düz piramit kuralıdır. Düz piramit kuralına göre,
ayrıntı haber girişini yapmaktadır. Ters piramitin esası, girişte sonucu vermekteyken, düz
piramitte sonuca ulaşma, haberin sonunda mümkündür.
Toplanan haberler daha fazla önemli değillerse, düz piramit kuralının uygulanması yoluna
gidilebilir. Bu kurala göre, yazılan haber genelde renkli haber olarak adlandırılmaktadır. Pek
çok kimse ise, bu tür haberleri röportaj olarak bilir. Düz, monoton haberler yanında eğlence
arayanları tatmin eden bir haber şeklidir.
İnsanın ilgisini çeken konular, mizah, yenilik ve benzeri, düz piramit kuralına göre oldukça iyi
bir şekilde işlenebilir. Daha başka bir deyişle, sürpriz sonuçlarıyla çoğu kimse tarafından kısa
bir hikayeye benzetilir.

53

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında araştırma’nın ne demek olduğunu öğrendik. Araştırma yöntemlerini
öğrenmeye neden gerek duyarız, sorusunun yanıtını aradık. Aslında araştırmanın her bireyin
her gün gerçekleştiği bir eylem olduğunu, günlük hayatımızda bilinçli ya da bilinçsiz
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zihnimizde araştırma yaptığımızı fark ettik. Bu araştırmalara gündelik araştırma, kuram temelli
olarak, bilimsel yapılan araştırmalara da akademik araştırma denildiğini öğrendik. Arasındaki
farkları değerlendirdik. Sosyal bilimlerde yapılan bilimsel araştırmaların hangi amaçlarla
yapıldığına değindik.

BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Yazılan her haber mutlaka yayınlanmalıdır.

( )

( )

3- Haber yazma teknikleri arasında en çok kullanılan
Dörtgen tekniğidir.

( )

( )

1- Bilgi toplama, haber yazma sürecinin aşamalarından
biridir.
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4- Ters piramit tekniğinde, haber metninde olaya ilişkin bir
ayrıntı ile giriş yapılarak ilgi çekilir ve daha sonra detaylar
sıralanmaya devam eder.

( )

( )

5- Konuşma dili tekniğinin anahtar ilkesi, “konuştuğunuz
gibi yazın” ifadesidir.

( )

( )

1-D, 2-Y, 3-Y, 4-Y, 5-D

1-Aşağıdakilerden hangisi haber yazma sürecinin dört aşamasından değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Düşünme ve odak noktası bulma
Bilgi toplama
Haber yazma
Denetim ve doğrulama
Haberi yayınlama

2- Olayın ne haberi olduğu sorusuna genellikle haber yazmanın en temel formülü olan

5N+1K’nın sorularıyla yanıt verilir. Bu olayda önemli olan ne, kim, neden, nerede, ne zaman,
nasıl sorularından hangisidir? Eş deyişle hangi soru daha önemlidir? Bu soruya yanıt vermek,
……………………………. anlamına gelir.
Yukarıdaki boşluğu en doğru ifadelerle tamamlayınız.
a) Haber yazmayı bildiğiniz
b) Haberin odak noktasını bulmak
c) Haberi yayınladığınız
d) Haberi artık yayınlayacağınız
e) Haberi denetlediğiniz
3- I. Herhangi bir olay karşısında haber yazmadan önce düşünmek ve haber yazılacak unsurun;
eş deyişle haberin odak noktasının ne olması gerektiğini keşfetmek gerekir.
II. Haber yazmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken iş, elde edilen bütün bilgilerin
gözden geçirilmesi ve eksik bilgi olup olmadığının kontrol edilmesidir.
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III. Haber yazmanın son aşamasını düşünme ve odak noktasını bulma oluşturur. Habercilikte
belki de en çok atlanan aşama budur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/leri yanlıştır?
a)Yalnızca I
b)Yalnızca II
c)Yalnızca III
d)I ve II
e)II ve III
4- Radyo ve televizyon bültenlerinde hangi haber yazma tekniği kullanılır?
a)Ters piramit
c)Düz piramit
c)Kare
d)Konuşma dili
e)Kronolojik Dizi
5- Ters piramit tekniğinin uygun bulunmadığı durumlarda, gazetecilikte en çok kullanılan haber
yazma tekniği hangisidir?
a)Ters piramit
c)Düz piramit
c)Kare
d)Konuşma dili
e)Kronolojik Dizi

1-e, 2-b, 3-c, 4-d, 5-c
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4. HABER NASIL KURGULANIR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Haber nedir?
4.2.Haber nasıl yazılır?
4.3.Haberi oluşturan unsurlar nelerdir?
4.4.Flaş, Mahreç, Altbaşlık, Üstbaşlık
4.5.Haber kurgusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Bir haberin unsurları nelerdir?
2-Haber yazımında hangi kurallar uygulanır?
3-Haber nasıl kurgulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Haber, Başlık, Mahreç
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Giriş
Haber metninin kurgulanmasında 5 ana unsur kullanılmaktadır. Bunlar: Başlık, mahreç, flaş,
ikinci paragraf, üçüncü paragraf. Başlık unsuru da kendi içinde 5’e ayrılır. Bunlar: Üst başlık,
ana başlık, alt başlık, spot ve ara başlıktır.

4.1.HABER METNİNİ KURGULANMASI

Haberin; taze, doğru, tarafsız, dengeli ve açık olması özellikleri, haber yazımını diğer yazım
tekniklerinden ayıran özelliklerdir. Haber kısaca, ‘henüz olmuş, dikkate değer veya olağandışı
bir olay’ olarak tanımlayan sözlükler vardır. Ancak, henüz olmuş ve olağandışı bir olayın
habere dönüşmesi için, öncelikle, yayınlanmış olması gerekir.
Haber taze olmalı dedik, ancak taze haberin farklı medyalarda farklı anlamları olabilir. “Hiçbir
şey dünkü haber kadar eski değildir” deyişi, günlük gazeteler, radyo ve televizyonlar için
geçerlidir. Günlük habercilikte her yeni gün bir başka yeni habere başlangıçtır. Oysa bir haftalık
veya aylık dergide, dün olan bir olay hala önemlidir ve habere dönüştürülebilir. Bir hafta veya
on gün önce olmuş bir olay, gazetecilik pratiğinde genellikle ‘eski haber’ ya da ‘bayat haber’
olarak nitelendirilir. İşte bu tür olaylar, günlük haber rutini yanında, öykümsü haberler için
kaynak teşkil edebilir.
Haber metninin kurgusu başlık, mahreç, flaş, ikici paragraf ve üçüncü paragraf olmak üzere beş
ana unsurdan oluşmaktadır.

4.1.1.BAŞLIK
Haberde ilk dikkati çeken unsurdur. Haberin içeriği, konusu, kapsamı hakkında bilgi veren, 5
kelimeyi geçmemek üzere planlanmış, bazen sloganvari, bazen şiirsel olabilen, genellikle bir
yargı bildiren haber özetidir.
Kullanılan başlıklar haberin asıl metnini etkiler. Gereksiz tekrar hissi yaratabilir. Birinci
paragraf kurgusunun hatalı olmasına neden olur.
Profesyonel yaşamda, haberini yazan muhabir, habere tasarı başlık atar. Bu başlık ya kabul
edilir ya da editörler ya da yazı işleri müdürü tarafından değiştirilir. Başlık gazetenin kimliğini
belirleyen en önemli öğelerdendir. Gazete için kimi zaman onur, kimi zaman eleştiri nedenidir.
Genel olarak ister manşet, ister sürmanşet ya da normal haber başlığı olsun, tüm başlıklarda
dikkat edilmesi gereken temel unsurlar şöyle sıralanabilir:
*Başlıklar haberi okutmak için okuyucuyu isteklendirmelidir.
*Okuyucunun ilgi ve dikkatini çekmelidir.
63

*Haber unsurlarını içermelidir.
*Kısa ve anlaşılır olmalıdır.
*Haber metni ile çelişmemelidir.
*Haberin özünden uzaklaşılmamalıdır.
*Abartılı olmamalıdır.
*Çoklu okumaya ya da yanlış anlaşılmaya yol açmamalıdır.
*İmalı anlamlar içermemelidir.
*Boş sözlerden kaçınmalıdır.
*Habere yorum getirmemelidir.

Haberde başlık kompozisyonu beş unsurla oluşturulur. Her haberde tümü kullanılmayabilir.

a)
b)
c)
d)
e)

üst başlık
ana başlık
alt başlık
spot
ara başlık

Bir haber çerçevesinde başlık kompozisyonu şöyle örneklenebilir:

Üst başlık: O artık tarihe geçti.
Ana başlık: Teşekkürler Elvan
Alt başlık: Pekin’de, 10 bin metre yarışında Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Elvan
Abeylegesse, 5 bin metrede de 15.42.74’lük derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Haber spotu: Pekin’deki gururumuz, 5 bin metre finalde gümüşe koştu, Türkiye’nin yüzünü
yine güldürdü. Elvan, son 150 metrede favori Defar’ı geride bıraktı, ancak Dibaba’yı
yakalayamadı. Bir olimpiyatta iki madalya kazanan tek Türk oldu.
Haber metni: Pekin Olimpiyatı’nda atletizmdeki yüz akımız Elvan Abeylegesse, 10 bin
metreden sonra 5 bin metrede de gümüş madalya kazandı, bir olimpiyatta çifte madalya
kazandıran ilk Türk sporcusu olarak bir kez daha tarihe geçti.(…)
Ara başlık: ‘Keşke koşmasaydım’
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Haber metni (devam): Yarış sonrası tepkilerini dile getiren Elvan, “Kimse benden madalya
beklemiyordu. Ama ben inanmıştım. Altın için koştum. Statta bayrak olmamasına çok üzüldüm.
Bilerek mi yapılıyor diye düşündüm. Burada 68 Türk sporcu vardı, hiçbirini tribünde
göremedim. Bayrak bulamayınca keşke yarışmasaydım diye düşündüm” dedi. (…..)

4.1.1.1.Üst Başlık: Ana başlığın üzerinde, ona destek özet bilgi içerir. 5-10 sözcüklü
bir cümle halinde verilir. Genellikle, ince, zayıf yapılı, ana başlığın 3’te 1’i oranına
yakın puntoda verilir.
Örnek:

Üst
başlık

Ana
başlık
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4.1.1.2.Ana Başlık: Her yazınsal metinin mutlaka bir başlığının olması gerekir. Haberin
başlığı ana başlıktır. Ana başlık, haber metninin üstünde yer alan en önemli ve mutlaka
bulunması gereken temsilcisidir. Ana başlık, haberi okutan en önemli özelliktir. Bu
nedenle özenle seçilmesi gerekir.
Ana başlık, tam bir cümle yapısında olmayıp 3-5 sözcükten oluşan bir tümcedir. Ana
başlık sayfa düzenine göre normalde bir, bazı haberlerde ise iki ya da üç satır olabilir.

Ana başlığın gazetenin logosuna göre konumlandığı iki çeşidi vardır.
4.1.1.2.1.Manşet: Gazetenin ilk sayfasında, logonun hemen altında iri puntolu harflerle
yazılmış başlık. O günün en önemli haberinin başlığı. Hatta gazeteyi sattıran haber
olarak da tanımlanabilir.

Logo

Manşet
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4.1.1.2.2.Sürmanşet: Gazetenin ilk sayfasında, logonun üstünde konumlanmış başlık.
Manşetten daha iri puntolu harflerle dizilir. Manşet haberden daha önemlidir.
Olağanüstü olaylar, çok önemli siyasi gelişmeler, ulusal/uluslararası spor
karşılaşmalarına ilişkin haberler sürmanşetten verilir. Son yıllarda sürmanşet alanında,
o gazetenin düzenlediği lotarya ve promosyonların duyurumu, o gazeteyle aynı medya
grubunda bulunan televizyon kanalında yayınlanan dizilerle ilgili duyurular da yer
almaktadır.

Sürmanşet

Logo

4.1.1.3.Alt Başlık: Ana başlığın altında yer alır. Ana başlığı açıklayan özellikte, tam
cümle yapısında olan başlık. Ana ve üst başlığa göre daha küçük puntolu harflerle
dizilir.
Haberde ana başlık mutlaka kullanılırken, üst ya da alt başlık kullanılmayabilir. Ya da biri tercih
edilir. Üst ve alt başlığın ana başlıkla birlikte kullanıldığı haber sayısı oldukça azdır ve
genellikle manşet haberlerle birlikte üst ya da alt başlığın biri kullanılmaktadır.
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Ana
Başlık
Alt
Başlık

4.1.1.4.Spot: Haberin 15-20 sözcüklü özeti. Ana teması. Haber içindeki özellikleri
vurgulamak, ana ayrıntıları başlık kompozisyonu içinde sergilemek için kullanılır.
Haber metninden biraz daha büyük puntolu harflerle dizilir. Spotlar, haber ana
başlığından daha büyük puntolu olamaz. Genellikle, başlıktan ya da alt başlık tan sonra
yer alır. Kimi zaman başlık yanlarına, başlık üst boşluklarına yerleştirilir.
Okur, haberin okunmasına değer olup olmadığına genellikle spotu okuduktan sonra karar
verir. Spotta yer alan bilgilerin, haber metninde ayrıntıları bulunmalıdır.
Haber spotları genellikle haber özetleri şeklinde de değerlendirilebilir. Bu nedenle kimi
zaman haberlerin en önemli ayrıntılarının ön plana çıkarıldığı haber girişleri şeklindedir ve
bu yapısıyla haber girişlerinin yapması gereken işlevi üstlenir. Kimi zaman da haber
girişleri daha büyük harf puntolarıyla yazılarak spot şekline dönüştürülebilir.

68

Spot

Spot
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4.1.1.5.Ara Başlık: Haber metninin içinde yer alan, haber metnine göre daha iri puntolu
harflerle dizilir. Kendinden sonraki paragrafları tanımlar nitelikte olan, bölümarası başlıktır.
Metin içindeki bölümlemeleri göstermek, özellikle uzun metinlerde okuyucunun aradığını
bulmasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca, uzun metinlerde tekdüzeliği ortadan kaldıran,
okura rahat okuma imkanı veren, sayfa düzenine hareketlilik sağlayan başlıktır.
Ara başlıklar, bir haber paragrafını 3-5 sözcükle tanımlayan, genellikle tam bir cümle
yapısında olmayan yardımcı bir başlık türüdür.uzun haber metinlerinde ara başlık
kullanmak, haberdeki unsurların daha rahat algılanmasını sağlar.

Ara
Başlık

Ara
Başlık
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4.1.2.MAHREÇ
Haberin kimliğidir. Haberin geldiği coğrafi alanı ŞEHİR olarak belirten ve haberi
hazırlayan medya organizasyonunun kimliğini açıklayan, metne haber formatı veren
bölümdür.

ŞEHİR+ MEDYA ORGANİZASYONU
Örnek: İstanbul (İÜHA)
Mahreç yazılmadan hiçbir şekilde habere başlanmaz. Mahreçsiz yazılmaya çalışılan haber,
haber değil düz yazıdır. Haber formatı olmadığı için haber olarak kabul edilmez.

4.1.3.FLAŞ
Haberin flaşı birinci paragrafıdır. Haberi ileti haline dönüştüren tasarımlanmış bölümüdür.
Mahreçten hemen sonra başlar. En çok üç, en az bir cümleden oluşur.
Habere aynı zamanda başlığı veren bölümdür. Flaş size başlığı vermiyorsa, kurgusunda
bir problem var demektir. Haberin en önemli enformatik unsurlarından oluşur.
Flaşı oluştururken kelime ekonomisi yapmak gerekir. Her cümle 20 kelimeden oluşursa,
diğer paragraflara yazacak bir şey kalmaz.
Gazetecilik dilinde “haberin flaşı” olarak kullanılır. En çok karıştırıldığı kavram “flaş
haber”dir.
Flaş haber: Gündemi tartışmasız ele geçiren haber değeri en yüksek enformasyondur.
Beklenmedik olaylardır. Örn: Suikast, doğal afetler, kazalar, istifalar v.s.

4.1.4.İKİNCİ PARAGRAF
Kaynak belirtme alanıdır. Haber kaynakları, gazetecilik yapan araçlar için işlevsel bir
zorunluluktur. Gazetecinin hazırlayacağı haberin tematik kurgusu için çeşitli kişi ve
kurumlardan bilgi alması gerekliliği karşımıza haber kaynağı kavramını çıkarmaktadır.

Gazeteciler her zaman olayları, anında olurken izleme ve gözlemleme olanağına sahip
değildirler. Haber olabilecek olay ve sorunları haber kaynaklarından öğrenmek
durumundadırlar.
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Haber kaynağı, haberin taşıdığı gerçeklik, doğruluk gibi etik değerlerin oluşumuna ve
haberin enformatik yapısına katkı sağlayan, haberin temelini oluşturan ilk bilginin elde
edildiği kişi, kurum, yazılı belge veya raporlardır.

2.1.5. ÜÇÜNCÜ PARAGRAF
Ayrıntılı bilgi alanıdır. Rakamsal verili ve demeç tarzı yoğun konuşmaların olduğu
haberlerde başlık ve flaşı oluşturan bölümlerin tamamı bu paragrafta ayrıntılı bir şekilde
tekrarlanır. Yani bu bölümü belirli satırlar atılsa bile haber zarar görmez, enformatik değeri
azalmaz, ileti özelliği değişmez.

Şema olarak göstermek gerekirse, üç paragraf halinde düşündüğümüzde haber metni:

Mahreç…………………………………………………………....
..……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

Flaş
(1.paragraf)

…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
…………… ……………………………………… Kaynak Belirtme Alanı
………………………………………………………………………………..

2.paragraf

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
…………………………Ayrıntılı Bilgi Alanı………………………………..
………………………………………………………………………………..

3.paragraf

………………………………………………………………………………..
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Mahreç, haberin ülkesini ve haberi veren medya
kuruluşudur.

( )

( )

3- Bir haber alt başlıkla başlar
4- İkinci paragraf kaynak belirtme alanıdır.

( )
( )

( )
( )

5- Spot, haberin 15-20 sözcüklü özetidir.

( )

( )

1- Haberin flaşı birinci paragrafıdır.

Cevap anahtarı: 1)D 2)Y 3)Y 4)D 5) D

1- “………, bazen sloganvari, bazen şiirsel olabilen haber özetidir.”
Yukarıdaki cümlede boşluğa en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mahreç

b)

Flaş

c)

Dolayımlama
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d)

Spot

e)

Ana başlık

2- Haberde ilk dikkati çeken unsur nedir?
a)

Mahreç

b)

Başlık

c)

2. paragraf

d)

Flaş

e)

1. paragraf

3-

Haberin başlık kompozisyonunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)

Ara başlık

b)

Spot

c)

Dolayımlama

d)

Üst başlık

e)

Alt başlık

4- Haberde kaynak belirtme alanı neresidir?
a) 3. paragraf
b)Mahreç
c) 2.paragraf
d)Flaş
e) Üst Başlık
5- “Gazetenin ilk sayfasında, logonun hemen altında iri puntolu harflerle yazılmış başlık”
Yukarıdaki başlık tanımı aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
a)

Spot

b)

Sürmanşet
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c)

Ara başlık

d)

Üst başlık

e)

Manşet

Yanıtlar: 1e-2b-3c-4c-5e

5. HABER YAZIMINDA KULLANILAN YÜKLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Haber yazım yüklemleri nelerdir?
5.2.Haberde sayı yazımı
5.3.Haberde kullanılan bağlantı kelimeleri
5.4.Haberde kullanılan bağlaçlar nelerdir?
5.5Haber yazımı uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Haberde sayılar nasıl yazılmalıdır?
2-Haberde kullanılan bağlantı kelimeleri nelerdir?
3-Haberde yazımında hangi bağlaçlar kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Bağlantı kelimeleri, Bağlantı yüklemleri, Sayılar
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Giriş
Haber kurgusunda, haber formatı gereği bazı bağlantı kelimeleri ve yüklemler kullanılır.
Bunların kullanım nedenleri: Aktif değil pasif anlatım sağlamak; tarafsızlığınızı ortaya
koymak; ayrıca, gazeteci haberinde özne olmaz. Bu görev kaynağa aittir. Kaynağın anlatımını
sağlamak, öznelikten kurtulmak için. Ayrıca dersin sonunda iki haber örneği yapılacaktır.
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HABER KURGUSUNDA KULLANILAN BAĞLANTI
KELİMELERİ VE YÜKLEMLER

Haber kurgusunda kullanılan bağlantı kelimeleri ve yüklemler tarafsızlığı ortaya koyar.

-Bildirmek
Başbakan….., depreme dayanıklı konutların gelecek yıl teslim edileceğini bildirdi. (etken yapı)
İstanbul’un Kadıköy ilçesine yarın sabah saat 10.00 ile 14.00 arasında su verilemeyeceği
bildirildi. (edilgen yapı)

-Açıklamak
Başbakan….., depreme dayanıklı konutların gelecek yıl teslim edileceğini açıkladı. (etken
yapı)
İstanbul’un Kadıköy ilçesine yarın sabah saat 10.00 ile 14.00 arasında su verilemeyeceği
açıklandı. (edilgen yapı)

-Açıklama yapmak
Gazetecilere bir açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü……, şöyle konuştu:
“……………………………”

-Demek
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Diploma töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı….., “Türk
basınının yozlaşmasına asla izin vermeyin” dedi.

“…….”diyen Sağlık Bakanı……, domuz gribi salgınında vaka sayısının 34’e yükselmesine
dikkati çekti.

…….ederek, ….demek
Törende konuşan Sağlık Bakanı……, belirtileri normal griple aynı olan domuz gribine
“normal” muamelesi yapılması

gerektiğini belirterek, “Domuz gribi ve aşısı hakkında

üretilen komplo teorilerine inanmayın” dedi.

…….belirterek, “……….” dedi.
……vurgulayarak, “………..” dedi.
……ifade ederek, “…………” dedi.
…….bildirerek, “………….” dedi.
…….kaydederek, “………….” dedi.
……..iddia ederek, “………….”dedi.
……..ileri sürerek, “…………..”dedi.

-Söylemek
Kütüphanesiz köy kalmayacak sloganıyla yola çıktıklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı……,
sene sonuna kadar tüm köylerin kitaplıklarına kavuşacağını söyledi
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-Belirtmek
Başbakan….., depreme dayanıklı konutların gelecek yıl teslim edileceğini belirtti.

-Kaydetmek
Başbakan….., depreme dayanıklı konutların gelecek yıl teslim edileceğini kaydetti.

-İfade etmek
Başbakan…, demokrasiye herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

-Vurgulamak
H1N1 virüsünün sanıldığı kadar ölümcül olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı……, domuz
gribi aşısının önemini vurguladı.

-Anlatmak
Domuz gribi aşısına verdikleri önemi anlatan Sağlık Bakanı……, bu konuda açıklamalarda
bulundu.

-Öne sürmek
….hakkında çıkan yolsuzluk haberlerinin asılsız olduğunu öne sürdü.

-İddia etmek
Hakkında çıkan yolsuzluk haberlerinin asılsız olduğunu iddia eden ……, “….”dedi.
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Bu yüklemlerin kullanım nedenleri:
-Aktif değil pasif anlatım sağlamak,
-Tarafsızlığınızı ortaya koymak,
-Gazeteci haberinde özne olmaz. Bu görev kaynağa aittir. Kaynağın anlatımını sağlamak,
öznelikten kurtulmak için.

‘Öne sürdü’ ve ‘iddia etti’ yüklemleri flaşta kullanılır. Ve gazetenin tarafsızlığını ortaya koyar.
Muhabirinin katılma durumunu bu yüklemlerle tamamen ortadan kaldırır. Dedi yüklemi
kullanıldığında katılma durumu söz konusu olabilir.

Bağlantı Kelime Grupları
Kullanım yeri flaştan sonraki paragraflardır.
-…………konusunda şunları söyledi :
“………………net konuşma……………………..”

-…………konuda görüşleri şöyle :
“………………net konuşma……………………..”

-…………açıklamasını şöyle/şu şekilde sürdürdü:
“………………net konuşma……………………..”

-…………konuşmasına daha sonra şöyle devam etti:
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“………………net konuşma……………………..”

-……….diyerek şunları kaydetti:
“………………net konuşma……………………..”

-……….diyerek konuşmasını şöyle tamamladı:
“………………net konuşma……………………..”

Son paragrafta kullanılan bağlantı sözcükleri:
Özetle şunları söyledi:
“………………net konuşma……………………..”

Şunları ekledi:
“………………net konuşma……………………..”

Polisiye haberlerde kullanılan en önemli bağlantı kelime grubu: olay şöyle gelişti:
Polisiye haberlerde net konuşma verilmez, tırnak kullanılmaz.

Konuyu bağlamak için kullanılan sözcük grupları:
Bu arada
Öte yandan
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Diğer taraftan
Ayrıca

5.2.Sayıların Kullanımı

Gazetecilik mesleki uygulamalarında bir takım yazım ilkeleri oluşmuştur. Gazetecilikte
sayılar genel olarak şöyle kullanılır:
Habere sayı ile başlamaktan kaçınılmalıdır.

-(0) sıfır ve (1) bir sayıları yazıyla yazılır.

-2’den 999’a kadar olan sayılar rakamla yazılır.

-Binli haneli ve daha büyük sayılarda, bu haneler yazıyla belirtilir.
38.324.18 kişi oy kullanmıştır. Yerine
38 milyon 324 bin 18 kişi oy kullanmıştır.

-Sıra sayıları haber dilinde genellikle nokta ile kullanılır.
3. olan yüzücü

-Bir haberde geçen yabancı ülke parası miktarı, o günkü döviz kuru üzerinden Türk Lirasına
çevrilerek hesaplanmalı ve haberde bu bilgiye yaklaşık bir ifadeyle yer verilmelidir.
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140 bin dolar (yaklaşık ……TL)

- % ifadesi yazıyla yazılır. Rakam kısmı ise rakam yazılışı şeklinde yazılır.
%75 haberde yüzde 75 olarak yazılır.

-Habere tarihle başlanmaz.

-Kullanılan tarihte yıl ya da gün belirtilmelidir. Ancak, belirtilecek tarih, bulunulan yıl
içerisinde ise yılın belirtilmesine gerek yoktur, gün tercih edilir. Başka bir yıla ait ise yıl
belirtilmelidir.
22 Ekim Perşembe günü
22 Ekim 2010 tarihinde

-Belirli bir gün ve ayı bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Belirli ay ya da gün
belirtmeyenler küçük harfle başlar.
Önümüzdeki Cuma günü
Geçtiğimiz Eylül ayında
Bir sonraki toplantı nisanda düzenlenecek.

5.3.Bağlaçlar:
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● “ile” bağlacı
İle bağlacı ünlüyle biten sözcüklere ek olarak getirilince, başındaki ‘i’ ünlüsü düşer ve araya
‘y’ girer.

Örnek: İlk gazete çıkaran kesim, yabancı devlet sefirleriyle azınlıklar olmuştur.

Ünsüzle biten sözcüklerde ise ‘i’ ünlüsü düşer

Örnek: Işıkla görüntü yaratan fotoğrafçı makinesinin nasıl kullanılacağını iyi bilmeli.

Bağlaç olarak ‘ile’ görevdeş sözcük ya da sözcük öbeklerini birbirlerine bağlar.

Örnek:Bosna, yılbaşı öncesinde ünlü sanatçılar ile devlet adamlarını ağırlıyor.

Bağlaç görevinde kullanılmıyorsa bitişik yazılır.

Örnek: Türkiye, AB ile ilişkilerinde mucize gerçekleştirdi. (yanlış)
Türkiye, AB’yle ilişkilerinde mucize gerçekleştirdi. (doğru)

● “de” eki/bağlacı
Bulundurma durumu eki olarak kullanıldığında, sonuna getirildiği sözcüğü bitişik olarak ‘de, -da, -te, -ta’ biçimlerinde yazılır.

Örnek: Son 12 yılda üç kez mahkemeye çıktı.

Birlikte kullanıldığı sözcüğün anlamını daha öncekine katma işlevi gören bağlaç olarak ‘-de,
-da’ sözcükleri ayrı yazılır. ‘Dahi’ anlamındadır.
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Örnek:Gördüklerini mümkün olduğu kadar aslına sadık kalarak başkalarına da ‘göstermek’,
haber olarak ‘iletmek’… İşte tam bu noktada haber fotoğrafı devreye girer.

Her aracın kendi dili olduğu gibi fotoğrafın da dili, anlatım kuralları ve söyleyiş
biçimi vardır.

● “ki” eki/bağlacı
Sözcükleri, tümceleri birbirine bağlayan ‘ki’ bağlacı ayrı yazılır.

Örnek: Gazeteci olarak, muhabir olarak ihtiyaç hissettiğimiz an emniyet müdürüne, belediye
başkanına, işadamına, yurttaşa telefon açar ve haberle ilgili bilgi alabiliriz. Oysa ki
yurttaş gazeteciliğinde uzun vadeli ve sabırlı bir ilişki gerekiyor.

Olan/ bulunan anlamında ek olarak kullanıldığında ise bitişik yazılır. Bazı sözcüklerde
küçük sesli uyumuna göre değişir.

Örnek: Gazetecilikteki meslek kodlarının en bilinen ve tekrarlananı haberin “nesnellik ve
gerçeklik taşıdığı” iddiasıdır.

● “mi” soru eki
Soru eki olarak ‘mi’ sözcüğü önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Ancak kendinden önceki
sözcüğün son seslisine göre sesli uyumuna uyar. Soru ekine bazı ekler de gelebilir.

Örnek: Bakan gelecek mi?
2017’nin ekonomik tablosunu değerlendirebilir misiniz?
Yangının hızla ilerlediğini görebiliyor musunuz?
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Cümle soru anlam olumlu olduğu zaman soru işareti kullanılmaz.

Örnek: Hiç sizi sevmez miyim.

5.4. Haber Yazım Uygulamaları
Veri:1
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (YURTKUR) yapılan yazılı açıklama:
2017-2018 yılında burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen önlisans, lisans yükseklisans
ve doktora öğrencileri ile ön kayıt, özel yetenek, dikey geçiş sınavı ve ek kontenjan sonucunda
bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin, belgelerini teslim etme
süresi 16 kasıma kadar uzatılmıştır.

Not: Yukarıdaki verileri öğrenciler ders uygulaması olarak haber haline getirmeye çalışırlar.
Yaptıkları hatalar kendi haberleri üzerinde düzeltilir ve doğrusu anlatılır.

Açıklama: Haber metninin kurgulanması konusunda flaş bölümünde de belirttiğimiz üzere,
başlık atmak flaş kurgusunu etkileyeceği için, yapacağımız haber örneklerinde başlık
kullanmayacağız.

Yukarıdaki verileri haber haline getirmek için öncelikle, mahrecimizin olması gerekmektedir.
Bakıyoruz, haber bize nereden gelmiş. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan.
Merkezi neresi? Ankara. Medya organizasyonu olarak da fakültemiz birimlerinden İstanbul
Üniversitesi Haber Ajansı (İÜHA)’yı kullanmaktayız.
Öyleyse mahrecimiz Ankara(İÜHA)

Flaşa geldiğimizde, açıklamanın özünü arıyoruz. Nedir? Burs ve kredi almaya hak kazanan
öğrencilerin belgelerini teslim etme süresinin 16 Kasım Pazartesi gününe kadar uzatılmış
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olması. Normalde haberde zaman flaşta verilmez biliyoruz. Ancak, bu haber “ön haber” tarzı
haber olduğundan, yani açıklamanın yapılmasındaki asıl amaç tarih olduğundan, tarih flaşa
çıkar. Ayrıca, kaynak belirtme alanımız ikinci paragraftır. Bunu biliyoruz. Aşağıda haberin
doğrusunda flaşta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nu görmekteyiz. O halde neden
kaynağımız flaşta? Çünkü, kaynak orada, kaynak sıfatıyla değil, burs alan hangi öğrencilerin
belgelerini teslim etme süresinin uzatıldığı sorusunun cevabını vermek için orada. Öğrenciler
olan öznemizi, betimliyor.
İkinci paragrafa geldiğimizde, tabi ki kaynakla başlayacağız. Flaşta “Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu”nu açık olarak ilk kullandığımızda parantez içinde kısa halini verdiğimiz
için, haberin geri kalan kısmında kullanmamız gerektiğinde, sadece kısaltma olarak
verebiliriz. (Bkz. İkinci paragraf)
Resmi açıklamalarda fiil olarak, -mıştır, kullanılmaktadır. Ancak haber dilinde bu fiil kipini
kullanmamız gerekmektedir. Uzatılmıştır yerine, uzatıldı, uzatılıyor gibi. Ancak, açıklama net
ifade şeklinde tırnak içinde verilirse o zaman, açıklamanın orjinaline dokunamayız. Aynı
şekilde veririz.

Yukarıdaki haberin doğrusu:

Haber:

Ankara(İÜHA)- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (YURTKUR) burs ve
kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini teslim etme süresi 16 Kasım
Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
YURTKUR’dan yapılan yazılı açıklamada 2017-2018 yılında burs, öğrenim ve katkı
kredisi almak isteyen önlisans, lisans yükseklisans ve doktora öğrencileri ile ön kayıt,
özel yetenek, dikey geçiş sınavı ve ek kontenjan sonucunda bir yüksek öğretim
programına girmeye hak kazanan öğrencilerin, belgelerini teslim etme süresinin 16
Kasım Pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi.
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Veri: 2
Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin açıklaması (21.10.2017):

Schengen serbest dolaşım alanı genişletilecektir. Genişleme aralık ayında başlayacak
ve 2018 yılının Mart ayına kadar tamamlanacaktır. Genişlemeyle, Schengen alanına dahil
olacak ülkeler: Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovenya, Slovakya
ve Çek Cumhuriyeti. Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Romanya’nın da önümüzdeki
yıllarda Schengen kapsamına girmesi öngörülmektedir.

Ek Bilgi: Lüksemburg’un Schengen kasabasında 1985 yılında imzalanan anlaşmayla belirlenen
serbest dolaşım alanına halen Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Finlandiya,
Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, Norveç ve İzlanda bulunuyor.
Schengen ülkelerinden birinden vize alan yabancılar tüm serbest dolaşım alanına girebiliyor.

Açıklama: Yukarıdaki verileri haber haline getirmek için öncelikle, mahrecimizin olması
gerekmektedir. Bakıyoruz, haber bize nereden gelmiş. Avrupa Birliği Konseyi’nden Merkezi
neresi? Brüksel. Medya organizasyonu olarak da fakültemiz birimlerinden İstanbul
Üniversitesi Haber Ajansı (İÜHA)’yı kullanmaktayız.
Öyleyse mahrecimiz Brüksel (İÜHA)

Flaşa geldiğimizde, açıklamanın özünü ve amacını arıyoruz. Nedir? Schengen serbest dolaşım
alanının 9 yeni ülkenin katılımıyla genişletilecek olması. Demek ki flaşta bu veriyi
kullanacağız.

İkinci paragrafa geldiğimizde, tabi ki kaynakla başlayacağız. Kaynağımız Avrupa Birliği
Konseyi. Dolayısıyla haberde ilk kez kullandığımız için parantez içinde Avrupa Birliği’nin
kısa halini veriyoruz.
Resmi açıklamalarda fiil olarak, -mıştır, kullanılmaktadır. Ancak haber dilinde bu fiil kipini
kullanmamız gerekmektedir. Öngörülmektedir yerine, öngörüldü gibi. Ancak, açıklama net
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ifade şeklinde tırnak içinde verilirse o zaman, açıklamanın orjinaline dokunamayız. Aynı
şekilde veririz.
Üçüncü paragrafta ise, ek bilgi olarak verilen verileri vererek haberimizi tamamlarız.

Haber:

Brüksel (İÜHA)- Schengen serbest dolaşım alanının 9 yeni ülkenin katılımıyla genişletileceği
açıklandı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yapılan 21.10.2017 tarihli açıklamaya göre,
yapılan genişlemeyle, Schengen alanına Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta,
Polonya, Slovenya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti dahil olacak. Genişleme Aralık ayında
başlayacak ve 2018 yılının Mart ayına kadar tamamlanacak. Konsey’in açıklamasına göre,
Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Romanya’nın da önümüzdeki yıllarda Schengen
kapsamına girmesi öngörülmekte.
Bilindiği üzere, Lüksemburg’un Schengen kasabasında 1985 yılında imzalanan
anlaşmayla belirlenen serbest dolaşım alanına halen Almanya, Avusturya, Belçika,
Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç,
Norveç ve İzlanda bulunuyor. Schengen ülkelerinden birinden vize alan yabancılar tüm
serbest dolaşım alanına girebiliyor.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

BÖLÜM SORULARI
95

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Habere sayı ile başlamaktan kaçınılmalıdır.

( )

( )

3- Haberde 2’den 999’a kadar olan sayılar yazılı biçimde
kullanılır.
4- Bağlantı Kelime Gruplarının kullanım yeri flaştan önceki
paragraflardır.

( )

( )

( )

( )

5- Haberde (0) sıfır ve (1) bir sayıları yazıyla yazılır.

( )

( )

1- Belirli bir gün ve ayı bildiren gün ve ay adları büyük
harfle başlar.

Cevap anahtarı: 1)D 2)D 3)Y 4)Y 5) D

1- Haber kurgusunda kullanılan bağlantı kelimeleri ve yüklemler …………… ortaya koyar.
Yukarıdaki cümledeki boşluk, hangi sözcükle tamamlanır?

a) Subjektifliği
b) Tarafsızlığı
c) Estetiği
d) Görselliği
e) Yazınsallığı

2- H1N1 virüsünün sanıldığı kadar ölümcül olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı, domuz gribi
aşısının önemini ………..
Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki hangi yüklemle tamamlayabilirsiniz?
a) Söyledi.
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b) İddia etti.
c) Öne sürdü.
d) Vurguladı.
e) Hiçbiri.

3- Polisiye haberlerde kullanılan en önemli bağlantı kelime grubu hangisidir?
a) şu şekilde açıkladı:
b) diyerek şunları kaydetti:
c) özetle şunları söyledi:
d) konuda görüşleri şöyle:
e) olay şöyle gelişti:

4- Aşağıdakilerden hangisi konuyu bağlamak için kullanılan sözcük gruplarından değildir?
a) Bu arada
b) Öte yandan
c)Diğer taraftan
d) Oldukça
e) Ayrıca

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 2’den 999’a kadar olan sayılar rakamla yazılır.
b) Binli haneli ve daha büyük sayılarda, bu haneler yazıyla belirtilir.
c) Sıra sayıları haber dilinde genellikle nokta ile kullanılır.
d) (0) sıfır ve (1) bir sayıları yazıyla yazılır.
e) Yüzlü haneli ve daha büyük sayılarda, bu haneler yazıyla belirtilir.
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Yanıtlar: 1b, 2d, 3e, 4d, 5e
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6. 6N1K-RUTİN HABER-ÖZEL HABER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.6N1K nedir?
6.2.Rutin haber nedir?
6.3.Özel haber nedir?
6.4.Medya organizasyonunun yapısı
6.5.Haber yazım uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-6N1K haberde nasıl kullanılır?
2-Özel haber unsurları nelerdir?
3-Rutin haber nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
6N1K, Özel haber, Rutin haber
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Giriş
Haberin temel sorularının ele alınması, açıklanması. Özel haber-rutin haber farkının işlenmesi.
Bilgi–Hizmet organizasyonunun ürünü olarak haber ve bu kurumdaki organizasyon
düşüncesinin incelenmesi. Ve iki haber örneğinin yapılması.
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6.1.Haberin Temel Soruları

5N+1K (6N+1K)
Ne?
Nerede?
Ne zaman?

+

Kim? = 6N+1K

Neden?
Nasıl?
(Nereden?)

Gazeteci haberi toplarken ve yazarken bu 7 soruyu aklında tutmak zorundadır. Nereden
sorusu Alman iletişim bilimciler tarafından eklenmiştir. Haberlerin akışının küreselleşme ile
bağlantısı nedeniyle hangi haber organizasyonundan geldiği, ideolojik anlamda da önem
kazandığı için gazeteci haber alma anında bu sorunun yanıtına da ihtiyaç duyar. Ancak, bu
nereden sorusunun 5N+1K kuralına eklenmesi konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bazı
iletişim bilimciler 6.N’i kabul ederken, bazıları kabul etmemektedir. Bu kural, kusursuz bir
haberde ‘mutlaka’ bulunması gereken bilgileri ifade eder.
İster bir siyasi haber, ister bir magazin haberi olsun, gazeteci haberini hazırlarken bu 7 unsuru
haberde bulundurmak zorundadır. Kimi zaman bu unsurlardan biri diğerinden daha önemli
olabilir; ancak bu önemsiz olan unsurun haberde belirtilmemesi gerekmez. Olaylar, durumlar
ve açıklamaların ne olduğu, kim tarafından yapıldığı, ne zaman olduğu, nasıl meydana geldiği
gibi ayrıntılar haberde yer almıyorsa, bu haber eksik bir haberdir. Eksik haber yeterince
araştırılmamış haberdir, dolayısıyla doğruluğundan şüphe edilir.
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Ne?= Ne oldu?, Olay nedir?
Nerede?= Olay nerede yaşandı?
Ne zaman?= Olay ne zaman gerçekleşti?
Neden?= Olayın nedenleri neler?
Nasıl?= Olay nasıl gerçekleşti?
Nereden?= Olay nereden geldi?
Kim?= Olayı yapan, sözü söyleyen kim/kimler? (Gazeteci olay yaratmaz, olay izler. Çünkü
haberin unsurları içinde yer alan kim sorusunun cevabı, haberi yazan olursa fail haline geçer
ve sonuçta iletişimci olmaktan çıkar olayı yaratan haline gelir. Bu olayı aktaracak başka bir
gazeteci bulmak gereği doğar. )
Haberin neredeyse anayasası haline gelmiş olan 6N+1K, bir haberin aktarımında öncelik
sırasına göre cevaplanması zorunlu soruları ifade eder. Bu soruların tamamının
yanıtlanmadığı haber yukarıda da belirttiğimiz gibi “eksik haber” olarak nitelenir. Eksik
haber, okurun zihninde olayın kavranması hususunda soru işaretleri uyandırır. Bu da, haberin
okunma değerini azaltır.
Bu altı soru (5N+1K) bir arada bulunduğu zaman, basit dilbilgisi kurallarına göre, özne ve
yüklemden oluşan cümleyi kurar. Aynı zamanda zaman, yer, durum ve nedeni gösteren sıfat
ve zarfları da içine alır. Anılan soruların yerli yerinde kullanılmasıyla haberin girişi, haberin
esasını verecek şekilde düzenlenmiş olur. Haberin geri kalan kısmı ise, girişte özet olarak
söylenenlerin belirli bir oran içinde genişletilmesi şeklinde düzenlenir.

Örnek:
TRAFİK CANAVARI BİR AİLEYİ YOK ETTİ: 4 ÖLÜ, 1 YARALI
Ankara(İÜHA)- Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden
dört kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, bu sabah saat 07:00 sıralarında, Eskişehir yönünden gelmekte olan,
sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 XX 72 plakalı otomobil, Ankara’ya 38 kilometre
kala aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle 06 XX 345 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada,
otomobilde bulunan Ali ve Ayhan Soyadı olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1
yaşındaki Ayşe ve annesi Zekiye Soyadı (52) kaldırıldıkları Acil Yardım ve Trafik
Hastanesi’nde kurtarılamadı. Ağır yaralanarak, Bayındır Tıp Merkezi’ne kaldırılan Melahat
Soyadı (34) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza yerinden 1 km ileride kamyonunu terk ederek kaçan ve kimliği henüz
belirlenemeyen şoförün de yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Yukarıdaki haberin öğeleri şu şekilde gösterilebilir:
Ne?: Bir trafik kazası
Kim?: Otomobil sürücüsünün ve kamyon şoförünün kimlikleri, ölenler ve yaralananların
adları “kim” sorusunun yanıtlarını oluşturur.
Nerede?: Ankara’da Eskişehir yolunda
Ne zaman?: Bu sabah saat 07:00 sıralarında
Neden?: Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu
Nasıl?: Otomobilin kamyona arkadan çarpması nedeniyle…..
Bu örnek, haberde tüm öğelere ilişkin sorulara yanıt verilmiştir. Ancak bazen bu öğelerin
tamamı karşılığını bulmaz. Bu tür haberler “eksik haber” olarak tanımlanır.
Gazetede yer alan haberler genel olarak rutin haber ve özel haber olmak üzere iki ana başlık
altında toplanır.
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6.2. Rutin haber
Her gün olan, sıradan, alışık olunan, olacağı önceden bilinen haberdir. Haberlerin bir çoğu
rutin haberlerdir. Önceden planlanmış ve ilan edilmiş çeşitli toplantıların takibi, günlük akış
içindeki polis-adliye haberleri, ekonomi haberleri, spor haberleri, siyasi haberler, dış haberler,
kültür-sanat ve magazin haberleri bu başlık altında toplanabilir. Çeşitli ajanslardan akan
haberleri de, rutin haber kalıbı içinde değerlendirmek mümkündür. Çünkü, ilgili birimler, o
gün ajanslardan muhtelif haberlerin akacağını bilir ve bunun için ajans haberlerini takip
edecek bir muhabiri görevlendirir. Bu açıdan bakıldığında Anadolu Ajansı (AA), Doğan
Haber Ajansı (DHA) ve diğer ajanslar özellikle yurtiçi haberler konusunda başvurulan
kaynaklar arasında yer alır. Associated Press (AP), Reuters, BBC gibi ajanslar da dış haberler
bağlamında rutin haberin vazgeçilmez unsurlarıdır.
Rutin haber, haberciler arasında çok önemsenmeyen haber türüdür. Hatta angarya olarak da
algılanır. Bu düşünce tarzı çok yanlıştır. Rutin haber takip eden muhabirin esas amacı, rutinin
içinden özel haberini bulup çıkartmaktır. Örneğin, Başbakan’ın basın toplantısı bir rutin
haberdir. Ama toplantıyı izleyen muhabir, Başbakan’ın açıklamasının içinden sarfettiği ilginç
bir cümle ile, rutini özel haber haline getirebilir. İyi bir muhabir, rutinden çıkardığı özel
haberlerle kısa sürede mesleğinde kendini kanıtlayabilir.
6.3.ÖZEL HABER
Özel haber, adından da anlaşılacağı gibi, muhabirin kişisel çabalarıyla bulup gün ışığına
çıkardığı haberdir. Bir başka ifadeyle, özel haber, muhabirin kendi duyumları, araştırmaları,
kaynaklarıyla ilişkileri, okudukları vb. aracılığıyla elde ettiği haberdir. Rutin haber takibi de
yukarıda belirttiğimiz gibi, özel haber açısından zengin bir potansiyel oluşturur. İyi bir
muhabir hayatın her anının özel haber konusuyla dolu olduğunu bilir. Kimi zaman küçük bir
ayrıntıdan kimi zaman önemsiz gibi görünen kısa bir haberden yola çıkarak herkesi şaşırtacak
özel haber konuları bulmak mümkündür. İyi bir muhabir diğer gazetedeki haberleri de takip
etmelidir. Bilindiği gibi istihbarat şefi güne çok erken başlar ve ilk işi diğer gazeteleri ilan ve
reklamlar dahil olmak üzere okumaktır. Ve özel haber konuları çıkarmaktır. İyi bir muhabir
kendi de gazeteleri okuyarak, özgün özel haber konuları çıkarabilir. Aynı zamanda da diğer
gazetelerin haberleri veriş tarzı hakkında bilgi sahibi olacak, atladığı haber varsa onu görecek,

108

bu da kendisinin mesleki gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Mesleğe yeni başlayan bir
muhabir şunu bilmelidir ki, mesleğinde belli kademelere yükselmek istiyorsa bunun yolu özel
haberden geçer.

6.4. Gazete ve Haber Organizasyonu

Her fabrikanın bir hammaddesi vardır. Onu işler, mamul hale getirir, daha sonra da
pazarlama teknikleriyle tüketicisine satar. Bir gazete organizasyonunda da aynı düzenek işler.
Sadece hammaddesi bilgi olan bu fabrikada mamul hale gelen, haberdir.
Gazetecilik, bilgi-hizmet sektörüdür. Amaç;

tüketiciyi

bilgilendirmek, eğitmek ve

eğlendirmektir. Bu yönüyle gazete, kamusal görevini yerine getiren bir işletmedir. 20.
yüzyılda bilginin pazarda yeni ve önemli bir satış reyonunda yer bulması ile gazetecinin
görevi de karmaşıklaşmıştır. Gazeteci bilgiyi elde etmekle kalmaz, onu analiz eder ve en kolay
anlaşılacak hale getirerek sunar.
Her işletmenin amacı, verilen hizmetin karşılığında belli bir kar elde ederek varlığını
sürdürebilmektir. Gazete işletmesinde de aynı amaç söz konusudur. Ancak, gazetenin
tarihçesine baktığımızda amacın ilk elden kar elde etmek değil, verilen bilgi, haber ve
düşüncelerle kamuoyu oluşturma, halkı bilinçlendirme olduğunu görüyoruz. Günümüzde
ise, dev medya organizasyonları olma yolundadır ve bilgiyle halka hizmet götürme,
karşılığında da kar elde etme isteği içindedirler.
Ülkemizde bu gelişmeyi açık yüreklilikle dile getiren ilk gazete yöneticisi Vatan Gazetesi
Yönetim Kurulu Başkanı olan, Sabah Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Zafer Mutlu’dur.
Şimdiye kadarki gazetecilik kalıplarının da dışına çıkan Mutlu, ‘gazetenin toplumu
yönlendirme’ görevine de karşı çıkarak şunları söylüyor: “Toplumu yönlendirmek çok ağır
bir söz. Açıkçası ben bu yetkiyi kendimde görmüyorum. Hiç kimse de göremez. Her zaman
verdiğim bir örnek vardır ve bunun için de çoğu kez bana kızarlar. Kendimi Arçelik bayiine
benzetirim. Ama gazetemi satmak için başka çarem yok. Benim için önemli olan, gazetenin
satması. Eğer ben buzdolabı üreticisi olsam, halk benden nasıl buzdolabı istiyorsa onu
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üretirim. Üç kapılı mı, derin donduruculu mu? Ne istiyorsa onu yaparım. İşte Sabah bunu
yapıyor. Örneğin, yaklaşık 10 gündür Sabah siyasi manşet atmıyor. Çünkü halk sıkıldı. Başka
konuları manşet yaptık.”
Gazete işletmeleri iki farklı hizmet vererek müşteri grubunu elde tutmaya çalışırlar.
Hizmetlerden biri kamuoyuna satılan haber ve bilgi, diğeri iş dünyasına satılan reklam
alanlarıdır. Müşteri gruplarından ilki haber ve bilgi için gazeteyi satın alan okuyucu, diğeri
ise gazetede yer satın alan reklam sahipleridir. Başka bir deyişle, elde edilen okuyucu aynı
zamanda reklam verenlere de pazarlanmaktadır.
Her işletmenin bir organizasyon oluşturmaya ihtiyacı vardır. Gazete organizasyonu ise işlevi
gereği aynı zamanda bir medya organizasyonunun temel yapılanmasını gösterir. Medya,
mesaj (ileti) yayan araçlar anlamındadır. Medya organizasyonunda da, ana mesaj, haberin
bulunması, tanımsal formatına oturtulması ve dağıtım kanallarına alınması süreci yaşanır.
Her mesaj dağıtılacağı araca, tüketicide uyandırması istenen etkiye göre şekillendirilir.
Tüketicinin doğruluğuna inanması istenilen mesaj haber haline getirilir. Burada McLuhan’ın
“Araç mesajdır” kuramından yola çıkarsak, mesaj haber olarak kurgulandığında, önce haberin
anlamından gelen ana mesaja sarılır. Bu da haberin tanımında, doğruluk, gerçeklik ve
güvenilirlik

özelliklerinin

organizasyonunda

da

bulunmasından

haberin

kavramsal

kaynaklanır.
değerlerinin

İyi

işleyen

özüne

bir

medya

uygun

üretim

gerçekleştirilmelidir.
Bilgi-hizmet sektöründeki bir gazete organizasyonunda çalışanların verimliliği, verilen
hizmetin kalitesiyle doğru orantılıdır. Bu alanda kullanılan teknolojik altyapı ise
telekomünikasyon alanındadır. Ancak unutmamak gerekir ki, telefonu bile kullanmak sadece
tuşlara basmak değildir, onu kullanan insanın kalitesi önem taşır. Bu nedenle gazete
organizasyonlarında teknolojiye yatırımın önünde insana yatırım gelir.
Organizasyonların kuruluşunun nedeni, insanların ancak en iyi biçimde örgütlenmiş
faaliyetler yoluyla gerçekleştirebileceği bir takım amaçlara sahip bulunmalarıdır. Kişiler ancak
organizasyonlar kurarak, kendi ilişkilerini geliştirir ve organizasyonları oluşturan üyelerin
amaçlarının birbirini tamamlayıcı olması gerekir. Kişiler amaçlarını gerçekleştirmek için
organizasyon kurar veya var olan organizasyonlara katılırlar.
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Bir medya organizasyonunda çalışan gazeteciler bilgi işçileridir ve bilgi işçileri de geçmişte
olduğu gibi emir-komuta yöntemleriyle yönetilmeye eğilimli değillerdir.
Bir gazete organizasyonunun tümüne hakim olan üç anahtar kelime vardır; hız, disiplin ve
doğruluk. Bu üç kelime aynı zamanda bir gazetenin ruhunun da özetidir. Gazetenin
yapılanması içindeki günlük yaşamını 1960’lardaki şekliyle Akşam gazetesinde İslam
Çupi’nin anlatımıyla öğrenelim:
“1960 yılında Akşam, Babıali’nin üç büyüklerindendi. Yani Hürriyet, YeniSabah ve Akşam.
Vilayetin tam karşısındaki kovuktan seyirtip, Cemal Nadir sokağına girildiğinde sola
yalpalarsanız eğer, kıyı kıyı bir yolculuk, sizi sonunda, 3 katlı, dışı kagir, içi ahşap binaya
götürürdü. Akşam, orada çıkardı. Kapısına vardığınızda sizi eşikte iyice silinmiş gıcır gıcır
mermerler karşılar, üstteki cumbaya benzeyen çıkıntı binanın eskiliği ile ilgili başınıza tarih
yaprakları boca ederdi.
Birinci kata vardığınızda sol tarafa iç içe bağlanmış geniş odalardan pencereleri tüllü olanında,
o zamanki deyimle genel yayın müdürü oturur, dipten öne geldiğinizde de idare müdürü ve
personeli yer alırdı. Birinci katın sol tarafındaki oda ise Akşam’ın beyinsel ve düşünsel
stratejisini tayin edenlere aitti. Orada mesleğin o zamanki uluları otururdu. İkinci kat tekmili
birden gazetenin patronuna aitti. Üçüncü katın tam karşısına düşen, uçsuz bucaksız alan,
geniş masası ile Akşam’ın birinci sayfasının çizildiği yazı işleri ve sekreterya odası idi.
Sabahları çok erkenden, Türkçe’nin yazı düzeltme ve kısaltmanın ordinaryüsleri gelir,
kocaman Remington daktilolarının arkasına oturup, Ankara telekslerini, başkent kulisi ile
şehir haberlerini yayına hazır duruma getirirlerdi. Üçüncü katın sağ tarafındaki ilk oda dış
haberlere aitti ve içerde Fransız dilinin ilahları otururdu. Ondan sonra da hiç güneş görmeyen,
foto muhabirlerinin idare ettiği fotoğrafhane ve karanlık oda mevzilenirdi. Üçüncü katın
solunda, geniş bir koridorda yol boyu iki yana konulmuş masa ve iskemlelerde Akşam’ın
kadrosu yer alırdı. Şef Ümit Deniz bu kadroyu değişik haberler imal eden yaratıcılar orkestrası
gibi yönetirdi. İstihbaratın arkasında ise Akşam’ın en gürültücü servisi spor ile arşiv
yönünden bir hazine olan bölümler yer alırdı. En üst katta ise sessizlik hakim olduğu için
yazarlar çalışırdı.”
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İslam Çupi’nin kendine özgü anlatımı içinde yer alan 1960’lı yılların gazete organizasyonu
üzerinde temelde çok büyük değişimler olmamıştır. Ancak mekanlar ahşaptan, hightech
(yüksek teknoloji) binalara dönüşürken, çalışan insanların sayısı artmış, daktiloların yerine
bilgisayar sistemleri, Dış Haberler Servisleri’ndeki Fransızca dilinin ilahları, yerlerini İngilizce
okur-yazarlara bırakmış, Türkçe’nin ordinaryüslerinin görevini ise kendilerine yüklenildiği
kadarını bilen, imla düzeltmede kullanılan bilgisayarlar almıştır.

6.5.Yaratıcı Bir Meslek Olarak Gazetecilik
Gazeteci hem toplumdaki değişimi yakalama, hem de hızlandırma gibi çifte görev
üstlenmiştir. Her ikisi de mesleğinin gereğidir. Gazetecilik, yaratıcılığını dinamizminden alır.
Mesleğin üyeleri, bu hızlı temponun gerektirdiği yüksek enerji düzeyine sahiptirler. Donald
Cole’un yaratıcı kişilerin özellikleri konusundaki değerlendirmeleri, gazeteciliğin her
aşamasında geçerlidir: “Yaratıcılar işlerini hiçbir zaman sıkıcı bulmazlar. Saatlerce
durmaksızın çalışabilirler. Bu yüzden saatli çalışma esasına dayalı işletme politikaları
yaratıcılar için zararlı olabilir. Yaratıcı insan, grup içinde ve bir program dâhilinde değil,
yalnız başına ve istediği gibi çalışmayı tercih eder.”
Bu özellikler yaratıcıların medya organizasyonu içinde yönetimini ve denetimini zorlaştırırı.
Bir yazar, haber peşinde bir muhabir, haber akışı içindeki yaratıcılardır. Hiçbir zaman saat
09:00-17:00 arası bir çalışma düzenine sahip değillerdir. Meslek, yaşam biçimine dönüşmüştür.
Telekomünikasyon teknolojisinin gelişimi de bu kişilerin bir bölümünün (yazar, muhabir)
sürekli organizasyon merkezinde bulunmasını gereksiz kılar. Haberin, bilginin merkezinde
bulunmayı, organizasyonun merkezinde olmaya tercih ederler. Dolayısıyla, yaratıcıların
denetimi işyeri kurallarıyla değil, ortaya koydukları ürünün değeriyle sağlanır.
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6.6.Haber Yazım Uygulamaları
Örnek:
Veri:1
Yer: New York Manhattan’da 50 katlı bina
Olay: Beyzbol oyuncusu Cory Lidle’ye ait olan bir küçük uçak binaya çarpıyor. New York
Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in açıklaması:
“Terör saldırısı olduğu yönünde bir bulgu yok. Olayda iki kişi öldü. Biri beyzbol oyuncusu
Lidle olabilir.”
New York Valisi George Pataki’nin açıklaması:
“Uçağın kaza sonucu çarptığına inanıyoruz. Yine de kesin bir sonuca ulaşmak için
soruşturmanın tamamlanması gerekir. 11 Eylül sonrası bu tür olaylar şehirde büyük kaygı
yaratıyor. Olayın kazadan başka bir şey olabileceğine ihtimal vermiyoruz.”
FBI (Federal Soruşturma Bürosu)’nun açıklaması:
“Olayın bir terör saldırısı olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yok.”
Açıklama:
Yukarıdaki verileri haber haline getirmek için öncelikle, mahrecimizin olması gerekmektedir.
Bakıyoruz, New York. Medya organizasyonu olarak da fakültemiz birimlerinden İstanbul
Üniversitesi Haber Ajansı (İÜHA)’yı kullanmaktayız.
Öyleyse mahrecimiz New York (İÜHA)
Flaşa geldiğimizde, açıklamanın özünü arıyoruz. Nedir? 50 katlı bir binaya uçak çarpması, 2
kişinin hayatını kaybetmesi ve uçağın ünlü beyzbol oyuncusu Cory Lidle’ye ait olması. Bu
verileri flaşa yazıyoruz.
İkinci paragrafa geldiğimizde, bu haberde kaynak hiyerarşisiyle karşı karşıyayız. Sıralama,
vali, belediye başkanı ve FBI şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla ilk kaynağımız, daha doğrusu
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birincil kaynağımız New York Valisi George Pataki olduğuna göre ikinci paragrafın girişine
onunla başlarız.
Haber:
New York (İÜHA)- ABD’nin New York kentinde 50 katlı bir binaya küçük bir uçak çarptı.
Manhattan’daki kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Uçağın ünlü beyzbol oyuncusu Cory Lidle’ye
ait olduğu açıklandı.
New York Valisi George Pataki olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Uçağın kaza sonucu çarptığına inanıyoruz. Yine de kesin bir sonuca ulaşmak için
soruşturmanın tamamlanması gerekir. 11 Eylül sonrası bu tür olaylar şehirde büyük kaygı
yaratıyor. Olayın kazadan başka bir şey olabileceğine ihtimal vermiyoruz.”
New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ise 2 kişinin öldüğü olay terör saldırısı olduğu
yönünde bir bulgu olmadığını belirterek, “ölenlerden biri beyzbol oyuncusu Lidle olabilir”
dedi.
Federal Soruşturma Bürosu FBI ise, olayın bir terör saldırısı olduğuna ilişkin herhangi bir
belirti olmadığını bildirdi.

Veri: 2
Teknik Bilgi: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Raporu:
En fazla çocuk çalıştıran ülkeler:
Kenya: %42
Bangladeş: %30
Haiti: %25
Türkiye: %24
Uganda: %23
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Sri Lanka: %20
Ek bilgi: Dünyada 250 000 000 çalışan çocuk var.
ILO’nun merkezi Cenevre.

Açıklama: Yukarıdaki verileri haber haline getirmek için öncelikle, mahrecimizin olması
gerekmektedir. Bakıyoruz, haber bize nereden gelmiş. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO). O
halde ILO’nun merkezi neresi? Cenevre. Dolayısıyla mahrecimiz Cenevre(İÜHA)

Flaşa geldiğimizde, açıklanan raporda Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye her zaman
bizim için flaşa çıkacak unsurdur. Dolayısıyla raporda Türkiye’nin durumu/konumu
haberimizin flaşında verilir.
Aşağıda haberin doğrusunun altında da verdiğimiz gibi, bu haberin alternatif flaşları var.
Bunlardan ilki rapordaki sıralamadaki birincinin flaşa çıkması. Tek başına da Türkiye’yle
birlikte de flaşa çıkabilir.
Bir diğer alternatif flaşımız için ise biraz hesaplama yapmamız gerekmekte. Raporda Türkiye:
%24 denilmekte. Bu ne demektir. Türkiye’deki çocukların %24’ü çalışmakta. Diğer bir ifadeyle
Türkiye’deki çocukların 4’te 1’i çalışıyor. Bu da ne demektir? Türkiye’de her 4 çocuktan biri
çalıştırılıyor.
Buradaki amaç, raporda bizi ilgilendiren kısmı daha anlaşılır, daha çarpıcı olarak ifade
edebilmektir.

İkinci paragrafa geldiğimizde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bizim kaynağımız olduğu
için onunla başlıyoruz. Ve verileri aktarıyoruz. Ancak burada da rakamsal verilerin haberde
yazılışını unutmuyoruz.
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250 000 000, haberde 250 milyon şeklinde, (hatırlıyoruz ki, binli rakamlardan itibaren rakam
yazıyla yazılır.)
%20, haberde yüzde 20 şeklinde verilmelidir.

Haber:
Cenevre (İÜHA)- Dünyada en fazla çocuk işçi çalıştıran ülkeler arasında Türkiye dördüncü
sırada yer alıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre, dünyada 250 milyon çalışan çocuk
var. En fazla çocuk işçi çalıştıran ülkeler sıralamasında Kenya yüzde 42 ile ilk sırada
bulunuyor. Kenya’yı yüzde 30 ile Bangladeş, yüzde 25 ile Haiti ve yüzde 24 ile Türkiye izliyor.
Bu arada Türkiye’den sonra yüzde 23 ile Uganda beşinci, yüzde 20 ile de Sri Lanka
altıncı sırada yer alıyor.

Flaş varyasyonları:
Türkiye’de her 4 çocuktan biri çalışıyor/çalıştırılıyor.

Dünyada en fazla çocuk işçi çalıştıran ülkeler arasında Kenya birinci sırada yer alıyor.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Gazetede sadece özel haber yayınlanır.

( )

( )

3- Bir yazar, haber peşinde bir muhabir, haber akışı içindeki
yaratıcılardır
4- Mesaj haber olarak kurgulandığında, önce haberin
anlamından gelen ana mesaja sarılır.

( )

( )

( )

( )

5- Muhabirin kişisel çabalarıyla bulup gün ışığına çıkardığı
haber, rutin haberdir.

( )

( )

1- Gazeteci haberi toplarken ve yazarken 7 soruyu aklında
tutmak zorundadır

Cevap anahtarı: 1)D 2)Y 3)D 4)D 5) Y

1- Haberin temel sorularına sonradan eklenen soru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kim?
b) Ne?
c) Nereden?
d) Ne zaman?
e) Nasıl?
2- Aşağıdakilerden hangisi kusursuz bir haberde ‘mutlaka’ bulunması gereken bilgilerden biri
değildir?
a) Kim?
b) Ne?
c) Nereden?
d) Kimden?
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e) Nasıl?

3- Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Rutin haber”i içermez?
a) Her gün olan, sıradan, alışık olunan, olacağı önceden bilinen haberdir.
b) Haberlerin birçoğu rutin haberlerdir.
c) Önceden planlanmış ve ilan edilmiş çeşitli toplantıların takibi rutin haber değildir.
d) Günlük akış içindeki polis-adliye haberleri birer rutin haberdir.
e) Çeşitli ajanslardan akan haberler de rutin haberdir.

4- Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Özel haber”i içermez?
a) Özel haber, muhabirin kişisel çabalarıyla bulup gün ışığına çıkardığı haberdir.
b) Özel haber, muhabirin kendi duyumları, araştırmaları, kaynaklarıyla ilişkileri, okudukları
vb. aracılığıyla elde ettiği haberdir.
c) Rutin haber takibi, özel haber açısından zengin bir potansiyel oluşturmaz.
d) Kimi zaman küçük bir ayrıntıdan kimi zaman önemsiz gibi görünen kısa bir haberden yola
çıkarak herkesi şaşırtacak özel haber konuları bulmak mümkündür.
e) Bir gazeteci özel haber için hem kendi gazetesini hem de diğer gazeteleri okumalıdır.

5- 6N1K aşağıdaki haber türlerinin hangisinde kullanılmalıdır?
a) Polis-Adliye haberi
b) Magazin haberi
c) Çevre haberi
d) Özel Haber
e) Hepsi

Yanıtlar: 1c-2d-3c-4c-5e
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7. Gazetede Haber Organizasyonu
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Gazetede Haber Organizasyonu
7.2.Kitle Gazeteciliği
7.3.Fikir Gazeteciliği
7.4.İmtiyaz Sahibi
7.5.Haber Yazma Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Bir gazetede haber organizasyonu nedir?
2-Fikir Gazeteciliği nedir?
3-Kitle Gazeteciliği nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Gazete haber organizasyonu, Kitle Gazeteciliği, Fikir Gazeteciliği
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Giriş
Bir medya organizasyonu olarak, gazetenin organizasyon yapısının işlenmeye başlanması. Bu
bağlamda organizasyon sahibi olan imtiyaz sahibinin anlatılması. Ve Gazetede imtiyaz
sahibinin belirleme yetkisi olan yayın kimliğinin işlenerek; fikir gazetesi ve kitle gazetesi
olarak ikiye ayrılan gazete yayın kimliği türlerinin örneklerle açıklanması. Ve iki adet haber
örneği yapılması.
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7.1. GAZETEDE HABER ORGANİZASYONU

İmtiyaz Sahibi
(kişi veya Şirketler)

Genel Yayın Yönetmeni

Genel Müdür

(Yaratıcı Bölümle İlgilenir)

(İdari Kadro İle İlgilenir)

Yazı İşleri

Sorumlu Yazı

Müdürü

İşleri Müdürü

Haber
Müdürü

Servisler

İstihbarat Servisi
Ekonomi Servisi
Dış Haberler Servisi
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Bir gazetenin organizasyon şemasında en üstte bulunan, en yetkili kişi imtiyaz sahibidir.
Önceki yıllarda gazeteci ailelerden gelen gazetecilerin imtiyaz sahibi olduğu basın
dünyasında, artık holding patronlarını imtiyaz sahibi olarak görmekteyiz.
7.1.1.İmtiyaz Sahibi: Basın yasasındaki deyimiyle, her mevkutenin (gazetelere, haber ajansları
neşriyatına ve belli aralıklarla yayınlanan diğer bütün basılmış eserlere mevkute denir.)
imtiyaz sahibi bulunur. Bu kişi, sahibi olduğu gazete, haber ajansı ya da süreli yayının
öncelikle isim hakkına, daha sonra yayın organının faaliyetlerini sürdüreceği binalara,
makinalara kısacası işletmenin tümüne sahiptir. Elde edilen ve dağıtım kanallarıyla
okuyucuya gönderilen bilgilerin de yayın hakları, yayını yapan kuruluş yoluyla imtiyaz
sahibine aittir. Gazetenin ya tüzel ya da özel sahip ve sahipleri vardır. Bunlar ya kişi ya da
yönetim kurulu olarak gazetenin en üst düzeydeki yöneticileridir. Yayının kimliğine karar
verir.
Gazete bir dönemsel yayındır. Genellikle günlük olarak yayınlanır. Basın yasasında da
dönemsel yayınlarla ilgili olarak öncelikle imtiyaz sahibinden, diğer bir deyişle gazetenin
sahibinden istenen belli özellikler vardır. İlk olarak basın yasası gereğince istenilen bilgileri
içeren bir beyannamenin, yayının yapılacağı yerin en büyük mülki amirliğine verilmesi
gereklidir.
Basın yasasının 7.maddesi kimlerin dönemsel yayın sahibi olabileceğini gösterir. Buna göre
bir kişinin dönemsel yayın sahibi olabilmesi için gerekli koşullar şöyle sıralanır:
-Türk vatandaşı olmak,
-18 yaşını bitirmiş olmak,
-Okur-yazar olmak,
-Türkiye’de ikamet etmek ve devamlı oturmak,
-Devlet memuru, asker ve ordu mensubu bulunmamak,(mesleki ve bilimsel, dönemsel
yayınlar için bu koşul aranmaz)
-Kısıtlı ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
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-Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya
yayın tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye
kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercileri iğfal,
müstehcen ve hayasızca yayın, fuhuşa tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal
ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya Türk Ceza Kanunu’nun 426
ve 428. maddelerindeki suçlar, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki
Kanunda veya 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkındaki Kanunda
yer alan suçlar, Devlete ait gizli bilgileri ifşa suçlarıyla bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm
giymemiş olmak,
-Geçici

olarak

kamu

hizmetlerinden

yasaklılık,

genel

emniyet

gözetimi

altında

bulundurulmamak veya sürgün cezasına hükümlülük hallerinde bu ceza veya tedbirler infaz
edilmiş olmak.

Yasal nitelik ve koşularla uymayan kişileri sahip olarak gösteren beyannameler verilmemiş
sayılır ve bu durum ilgililere beş gün içinde bildirilir.
İmtiyaz sahibinin öncelikle gazetenin adını belirleyerek, yayın faaliyetine girişebilmek için
yasanın aradığı bilgileri içeren bir beyannameyi, gazete nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük
mülki amirliğine vermesi mecburidir.
Beyannamede bulunması gereken birinci grup bilgiler, yayınla ilgilidir. Bunlardan ilki olan
yayının adı, onu diğer yayınlardan ayırmaya yarayan kelime ya da kelimelerdir. Bu adın yayın
sahibi tarafından hukuk kurallarına aykırı olmayan kelimelerden seçilmesi gerekir.
Yayın sahibi yayının adı üzerinde fikri hakka sahiptir. Bu hak beyannamenin verilmesiyle
oluşur ve fiilen yayına başlanmamış olsa dahi bir yıl süre ile korunur. Başka bir kimse aynı adı
taşıyan dönemsel yayın çıkarırsa, hak sahibi bu adın kullanılmasının engellenmesini, haksız
kullanılan hak tescil etmişse kanuna uygun biçimde değiştirilmesini veya bilinmesini ve zarar
görmüşse kusur halinde bunun da tazminini isteyebilir. Hak sahibi bir yıl içinde dönemsel
yayına başlamaz veya yayına başladıktan sonra beş yıl süre ile buna ara verirse,
beyannamenin sağladığı diğer haklarla birlikte dönemsel yayının adı üzerindeki hak da düşer.
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7.1.2. İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kimliği: Bir gazetenin yayın kimliğini imtiyaz sahibi belirler.
Yayın kimliği bir gazetenin haber yapılanmasını, haberlere ve yorumlara bakış açısını
tamamen etkilediği için ayrıntılı olarak ele alacağız.
Yayın kimliğini belirlemede ve belirli bir istikrar içinde bunu götürmede, okuyucuyu tanıma
ve tanımlayabilme her zaman başat rol oynar.
Yayın kimliği türleri: Fikir gazeteciliği ve Kitle gazeteciliği olmak üzere iki tanedir.
7.1.2.1.Fikir Gazeteciliği: Haberle birlikte yorumun ağırlık kazandığı, ünlü yazar ve
düşünürlerin gazete sayfalarından halka seslendikleri, gazetedeki etkinin fotoğraflara değil,
kelimelere yüklendiği gazetecilik türüdür. Gazete para kazandıran, çok satış yapması gereken
bir işletme olarak ele alınmaz. Demografik yapısı belirlenmiş hedef kitlesinin düşünsel
ihtiyaçlarına hitap eder. Amacı, mesajlarıyla eğlendirmek değil, eğitmek ve bilgilendirmektir.
Okuyucuları da bu nedenle yüksek eğitim görmüş, okumaya seyretmekten fazla zaman
ayırabilen kişilerdir. Yayın kimliklerini fikir gazeteciliği üzerine temellendirmiş gazetelerin
haberlerinde duygulara hitap eden, şiddet ve cinsellik içeren verilere yoğunluk kazandıracak
bir yazım örgüsü bulunmaz. Bilgi yoğun haberciliğe ağırlık verilir.
Fikir gazeteleri, insanoğlunun yapısı gereği olarak, pek hoşlanmadığı, fakat bilmesi,
öğrenmesi gerekli olan haberleri sunan gazetecilik türüdür. Sunduğu ciddi içerikli haberlerle
insanları düşünmeye yöneltir. Fikir gazeteciliğinin amacı, önemli toplumsal sorunları,
konuları saptayarak, toplumun gündemine getirmektir. Toplumu belirli bir görüşü
savunarak, bilinçlendirme görevi yapan fikir gazeteleri, haberleri yorumlayarak, açıklayarak
değerlendirirler. Haberlerde açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşım uyguladıkları gibi
soruşturucu, araştırıcı bir yolu da benimserler.
Fikir Gazeteciliğine Yöneliş Nedenleri: Sanayi devrimi öncesi yayımlanan gazeteleri ‘Siyasi
polemikle uğraşanlar’ ve ‘Ticaret, iktisat, iş haberleri verenler’ olmak üzere ikiye ayırmak
mümkündür.
Sanayi devrimiyle, beraberinde gelen teknolojik gelişmeler gazeteciliğe de yeni bir görünüm
kazandırdı. Aynı şekilde, gazeteler de yeniden biçimlenerek dünyanın değişen toplumsal
çehresine uyum sağladı. 1830’lardan sonra, birbiri arkasından gelen teknolojik yenilikler
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gazetelere yeni bir görünüm vermiştir. Halka dönük gazeteciliğe yönelinmiştir. Gazetelerin
kazandıkları yeni görünüm içinde, belki en önemli değişiklik, kalıplaşmış haber sunma
biçimlerindedir. Haber sunma biçimlerine koşut olarak da, gazetelerin sayfa düzenleri ve
formaları da değişiklik geçirmiştir. Gazetelere bu değişiklikleri getiren aslında gazetecilerdir.
Bu değişiklik belirli bir toplumsal yapı içinde gerçekleşmiştir. Haber toplama ve yazma
yönünden getiren yenilikler, buna koşut olarak haber konusu olabilecek yeni sorunlara
yönelme, hep yenilik arayan kişilerden çok, değişen toplumsal sorunların sonucudur.
Teknolojik gelişmeler bir yandan matbaacılıkta ilerlemelere neden olurken, diğer yandan
haber toplama ve yazma bakımından telgrafın, telefonun kullanımı, haberin meta olarak
değerini

ve

önemini

artırmıştır.

Özellikle,

halka

dönük

gazetecilik

anlayışının

benimsenmesini, basının kurumsal olarak yeniden şekillenmesinde görülen en önemli
değişiklik olarak kabul etmek gerekir. Bu akımla birlikte, gazetecilik bir yandan fikir
gazeteciliği diğer yandan da sansasyonel haberlere yer veren bulvar gazeteciliği olarak
gelişmeye ve ilerlemeye yönelmiştir.
Gazetelerin 19. yüzyıldan itibaren başlayarak geçirdikleri değişimi, Amerikalı sosyolog Robert
B.Park şöyle dile getirmektedir: “Basının doğal tarihi, yaşayan türlerinin tarihidir. Bunlar ise,
günümüzde yaşayan gazetelerin yeşerdiği, şekil aldığı koşulların tümüdür”.
Tıpkı bütün toplumsal kurumlar gibi, basın da geçmişte üretilenler üzerinde kuruludur. Her
toplumda basın araçlarının yönetimi, içeriğinin seçimi ve denetimi hep geçmişin izlerini taşır.
Bu bakımdan, günümüzdeki gazeteciliği, yine Park’ın değişiyle, “modern bir kent gibi
mantıksal bir ürün olarak kabul etmemek” gerekmektedir.
Ülkemizde ilk fikir gazetesi Şinasi’nin çıkardığı ‘Tasvir-i Efkar’ gazetesidir. ‘Milliyet’ ve
‘meşrutiyet’ kavramları ile ‘parlamenter sistem’ istekleri ilk kez bu gazeteyle dile getirilmeye
başlanmıştır. Böylece Şinasi, siyasi ve sosyal konuları gazetesi aracılığıyla halkın gündemine
taşımaya başlamıştır. Tüm bunları yaparken de arı bir Türkçe kullanarak o güne kadar sadece
resmi iletişimden oluşan ya da münevverlerin seçilmiş kesimleriyle sınırlanmış olan iletişim
süreci, birdenbire Şinasi’nin kendisinin de hitap ettiği ‘millet’e açılmıştır. Şinasi gazetesinde
aynı zamanda Avrupa’nın bilimsel düşüncesinin en iyi yönlerini de işlemeye başlamıştır.
Avrupa’da aydınlanma devrinin özünü oluşturan rasyonalizm akımının Osmanlı’da bu
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yüzyıldaki tek temsilcisi Şinasi olmuştur. Şinasi, meşrutiyet, cumhuriyet, millet, milliyet,
hürriyet, millet meclisi, seçim, kamuoyu gibi o zamana kadar Türkiye’de bilinmeyen, az
sayıda bilenlerce de üzerinde düşünülmeyen kavramları gazetesinde işlemiş, bu yeni
kavramları yaymak, halka bu fikirleri aşılamak ve yerleştirmek yollarını aramıştır. Bu yönüyle
Tasvir-i Efkar, kamuoyunu yönlendiren bir fikir gazetesidir.

7.1.2.2.Kitle Gazeteciliği: Günümüzde daha çok “eğlendirici bilgi” denilen, “infotainment”
tarzı haberciliği benimsemiş gazetecilik türüdür. Okuyucuyu yormadan istediği mesajı
algılatmaya çalışır. Haberlerde kolay okunmanın yanı sıra içerikte duygusallığa ağırlık veren
mesaj tasarımlama tarzını ön plana çıkarır. Duygu yoğun habercilik yapılır. Görsel malzeme
kullanımına önem verilir.
Bulvar gazeteciliği de denilen bu gazete yayın kimliği türü, haberleri abartılı biçimde
sunmaları ile tanınır. Avrupa’da genelde bulvarlara ve sokaklara serilerek satıldığı için bu adı
almışlardır.
Kitle gazeteciliği 19. yüzyılın sonunda Amerikan gazeteciliği ile başlamıştır. Amerikan
gazetecileri William Randolph Hearst ve Joseph Pulitzer, kitle gazeteciliğinin ilk temsilcilerini
oluşturdular.
Joseph Pulitzer, 1890’da New York Sunday’e bağlı World gazetesinin satışını 300 bine
çıkarmayı başardı. Haberlerde insanların duygularına hitap eden, ölüm, hastalıklar ve çeşitli
melodramları kullanıyordu. Bunun yanı sıra sansasyonel fotoğraflar ve çizgi roman serilerini
ilk olarak deneyerek, okuyucuların ilgisini çekti.
Bu döneme adını veren “sarı çocuk” adlı çizgi roman ise kel, dişsiz ağzı ile sürekli gülümseyen
ve sarı bir çuval elbisesi olan çocuğun maceralarından oluşuyordu.

Bu çizgi romanın, gazetenin satışlarında etkili olması, bir süre sonra, kitle gazeteciliğini
kendilerine yayın kimliği olarak seçen gazetelere “Sarı Basın” temsilcileri adı verilmesine
neden oldu. Bir yayın kimliği olarak kitle gazeteciliğinin bu çizgi karakterle simgelenmesi,
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haber ve yorumlarda içeriğin boşluğu ile okuyucuların entelektüellik derecesinin düşüklüğü
olarak açıklanır.
Sarı basın, Amerikan Basın Tarihi’nin çok renkli bir bölümünü oluşturdu. Okuyucu artışı ile
yaşanan, ekonomik gelire bağlı başarı, reklamcıların da dikkatini çekti. Mesajlarını daha çok
kişinin okuduğu bu tür gazetelere vermeye başlayınca gazetelerin gelirlerinde de büyük artış
oldu. Gazetecilikten artık para kazanılır olması, “Sarı Basın” türünü (kitle gazeteciliğini)
kendilerine yayın kimliği olarak seçenlerin de sayısını artırdı.
Pulitzer’in başlattığı bu akımı bir başka yayıncı William Randolph Hearst de izledi. 1895
yılında New York Journal’ı satın alarak tirajı artırmak için Pulitzer’e saldırmaya başladı. Önce
Pulitzer’in gazetesi World’deki Sarı Çocuk’un yaratıcısı karikatüristi daha yüksek maaşla
New York Journal’a transfer etti. Daha sonra da World’ün yazarlarından ve yazıişleri
kadrosundan kendi gazetesine transferleri sürdürdü. Böylece Pulitzer’in en zorlu rakibi
durumuna geldi. Daha fazla çizgi roman, daha fazla sansasyonel haber ve fotoğraf
yayınlayarak, tirajda Pulitzer’in World’ünü yakalama yarışına girdi.
Günümüzde de kitle gazeteciliği türü hızla yaygınlaşmaktadır. Çünkü gazeteler en etkili
medya olan ve görsel-işitsel algılamayı ön plana çıkaran televizyonun mesajlarını ve bilgilerini
tamamlayıcı medya durumuna gelince ister istemez, görsel ve duygusal unsurların artırıldığı
kitle gazeteciliğini, daha fazla tiraj elde etmek için tercih eder duruma gelmişlerdir.
Gazetelerde bazen imtiyaz sahibi değişimi, beraberinde yayın kimliği değişimini de getirir.
Ancak her iki tür yayıncılık tarzının da ayrı tüketicileri olduğundan böyle bir farklılaşma
derhal okuyucu kaybına yol açar. Bunun en çarpıcı örneği, Güneş Gazetesi’nde 1989-1990
yılları arasında yaşanmıştır.

İşadamı Mehmet Ali Yılmaz’dan, bir başka işadamı Asil Nadir’e satılan gazetede yayın kimliği
de değiştirildi. Asil Nadir’e o dönemde İngiltere’de yayın hayatına yeni başlamış olan ve yayın
kimliğinde ağırlığı fikir gazeteciliğinden yana koymaya çalışan “The Independent”
gazetesinin örnek alınması düşüncesi empoze edildi. Böylece yeni yayın kimliği ile Güneş
Gazetesi’ni çıkarma görevi, Genel Yayın Yönetmeni olarak getirilen Metin Münir’e verildi. O

132

zamana kadar ortalama 250 bin tiraja sahip olan gazetede bir gecede yapılan yayın kimliği
değişimi, anında okuyucu kaybını da beraberinde getirdi. Güneş okurları, gazeteyi kitle
gazeteciliğini tercih eden yayın kimliği ile kabul etmişlerdi. Ancak bir gün içinde yayın
kimliğini değiştirerek, fikir gazeteciliğine geçmiş bir yayın organını okuyucular derhal
bırakmaya başladılar. Tirajı kısa sürede 250 binlerden 15 bine inen gazete 1991 yılında
kapanmak zorunda kaldı.
Arka arkaya yapılan iki hatayı okuyucu affetmemişti. Birincisi İngiliz düşüncesiyle Türk
okuyucusuna mesaj taşımaya kalkışmaktı. Sosyal yapıyı çözemeden hiçbir hedef kitleye
mesajın kabul ettirilemeyeceği, her mesajın bir akış ortamı olduğu göz ardı edilmişti. İkincisi
de fikir gazeteleri ile kitle gazetelerinin ayrı okuyuculara sahip olduğu dikkate alınmamıştı.
Nezih Demirkent, bulvar gazeteciliğini şu şekilde açıklamıştır: Bulvar basınında göze hitap
etmek esastır, fikir gazetelerinde aksine beyne yönelmek şarttır. Bulvar basını büyük punto ve
bol fotoğraf kullanırken, fikir gazetesi küçük puntoyu seçer ve uzun yazılara sütunlarını ayırır.
Büyük başlıklar, kısa yazılar, okurun habere ilgi duyması için ilginç göstermeler yapmak
bulvar basınının görevidir. Fikir gazeteleri ise olabildiğince yalın başlıklarla yetinir ve okurun
biraz da araştırıcı olmasını isterler. Bulvar gazeteleri bir sokak afişine benzer, sayfalar tanzim
edilirken fikir gazeteleri kitap sayfalarını hatırlatır. Birinde grafik vazgeçilmez bir unsurdur,
diğerinde başlıktaki espri önem kazanır.
Bulvar gazetelerinde fotoğraflar genelde manşetlere kadar çıkartılır. Fikir gazetelerinde tam
aksine haberler her yere eşitmişçesine yerleştirilir, fotoğraf sadece sıradan bir görsel
malzemedir. Sayfanın ortalarını karalamak için değerlendirilir.
7.1.2.3.İmtiyaz Sahibi ve Yayın Adı Üzerindeki Hakkı
İmtiyaz sahibinin öncelikle gazetenin adını belirleyerek, yayın faaliyetine girişebilmek için
yasanın aradığı bilgileri içeren bir beyannameyi, gazete nerede çıkacaksa o yerin en büyük
mülki amirliğine vermesi mecburidir.
Beyannamede bulunması gereken birinci grup bilgiler, yayınla ilgilidir. Bunlardan ilki olan
yayının adı, onu diğer yayınlardan ayırmaya yarayan kelime ya da kelimelerdir. Bu adın yayın
sahibi tarafından hukuk kurallarına aykırı olmayan kelimelerden seçilmesi gerekir.
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Basın Kanunu’nun 8. Maddesine göre, beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek
bilgileri içermemesi veya yayın sahibinin veya temsilcisinin veya sorumlu müdürün
5. ve 6. maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı
beyannamenin verilmesinden itibaren iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya
gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın sahibinden ister. Bu istemin tebliği
tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet
Başsavcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza mahkemesinden talep eder.
Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. Bu karara karşı acele itiraz yoluna
başvurulabilir. Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, iki hafta içinde,
gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilir.
Yayın sahibi, yayının adı üzerinde fikri hakka sahiptir. Basın Kanunu’nun 9.
Maddesine göre ise, süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir
sene içinde süreli yayın yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl
müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı hak ortadan kalkar.
Her gazetenin doğuş öyküsünün bir bölümü de isim hakkı ile ilgilidir. Gazetenin ismi
bir süre sonra her ürün ve hizmette olduğu gibi ortaya çıkan ürünün markası haline
gelecektir. Ürünün (gazetenin) başarısı ile doğru orantılı olarak da ismin (markanın)
fiyatı artacaktır.
Sabah gazetesinin de yayın hayatına başlaması sırasında, isim hakkını elde etmek, o zamanki
sahibi Dinç Bilgin ile genel yayın yönetmeni Rahmi Turan’a oldukça sıkıntılı günler
yaşatmıştır.
Yazar Metin Münir’in anlattığına göre, “Birçok olası gazete ismi büyük gazete patronları veya
büyük gazete patronu olmaya özenenler tarafından kapatıldığı için yeni bir gazeteye isim
bulmak tahmin edildiğinden zordur. Sadece Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi adına kayıtlı
200 gazete ismi olduğunu öğrendik. Diğer patronlar da neredeyse Türkçe’de gazete adı
olmaya uygun ne kadar isim varsa hepsini toplamışlardı. Bir ara adını “Büyük Gazete”
koymaya karar verdiler. Bu ismi Dinç Bilgin bulmuştu. “Hürriyet kendine Büyük Gazete
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diyor. Biz alalım bu ismi. Onların reklamından faydalanırız” dedi. Fikir Rahmi Turan’ın
hoşuna gitmişti. Ama müracaat edince, Büyük Gazete isminin gazeteci, Mehmet Şevket
Eygi’nin malı olduğu ortaya çıktı. İsim hakkını ondan satın almayı düşündüler ama Eygi, Şile
cezaevinde tutukluydu. Rahmi Turan, “Selam” adını önerdi. Bu isim de Haldun Simavi’nin
çıktı. Genel Müdür Yardımcısı’nın “Sabah” önerisi Dinç bilgin ve Rahmi Turan tarafından
benimsendi. “Yeni Sabah” ve “Babıali’de Sabah” adında iki gazete vardı. Ancak “Sabah”
yoktu. Bunun üzerine gazetenin ilk kalıpları Sabah ismi üzerinden hazırlandı. Ancak
gazetenin çıkmasına üç gün kala, “Türkiye’de ve Dünyada Sabah” adlı gazetenin sahibi
Mehmet Arıkan, gazetenin çıkışını engellemek üzere ihtiyati tedbir kararı aldırıyordu.
Sonuçta ise uzayıp giden mahkemelerden sıkılan Dinç Bilgin, Arıkan’dan Sabah ismini 1992
rakamlarıyla 3 milyar 600 milyon liraya satın aldı.”
7.1.2.4. İmtiyaz Sahibi ve Yayınlanan Yazı ve Fotoğraflar Üzerindeki Hakkı
Bir gazeteyi yarıştığı kulvarda farklı kılan, yayınladığı haber ve yazıların yanı sıra
fotoğrafların gerçeği en iyi şekilde yansıtabilme derecesidir. Gerçeği yansıtabilme, tüketicisine
ulaştırabilme oranındaki yükseklik, gazetenin dolayısıyla da içeriğindeki haber, yazı ve
fotoğrafların “gerçek pazarı”ndaki rekabet gücünü artırır. Bu da, imtiyaz sahibinin yayınlanan
yazı, haber de fotoğraflar üzerindeki hukuki hakkını gündeme getirir.

Basın Kanunu’nun 24. maddesine göre, bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve
resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beş milyar liradan on milyar
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın
sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmi milyar liradan kırk milyar liraya
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
İmtiyaz sahibi, yayının ismine, işletmenin makine ve binalarına sahip olmasının yanı
sıra, yayın organında yer alan eserlerin de tümünün yayın hakkına hukuken sahip
olan kişidir.
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İmtiyaz sahibi konumunun en çok tartışılan noktaları ise, gazeteci kimliği ile işadamı
kimliği arasındaki çatışmadır.
7.1.5. İmtiyaz Sahibinin Gazeteci Kimliği
Tarihsel süreç içinde ele aldığımızda, gazeteler küçük işletmelerdi. Ancak teknolojinin
güçlenmesiyle bir bilgi patlaması dönemine girildi. Bilgiyi etrafımıza hızla dağıtma
yeteneğimiz de teknolojiyle birlikte arttı. Bilginin, hele de gerçeğin satışı hızlandıkça
değeri yükseldi. Gazeteler de, bilginin ve gerçeğin, oluşturulan dağıtım kanallarında
teknolojinin gücüyle satıldığı dev işletmeler haline gelmeye başladı. Bu değişim,
imtiyaz sahibinin küçük işletme gazetedeki, gazeteci kimliğini, işletme büyüdükçe iş
adamı kimliğine çevirme sürecine getirdi.
Nezih Demirkent, gazete sahipliği konusunda, “Her gün yeni yeni insanlar gazete sahibi
olmak için kollarını sıvamaktadır. Bunlardan bir bölümü toplumda etkinlik sağlamak
hevesindedir, bir bölümünün içindeki arzuyu tatmin ettiği söylenebilir. Ancak gazete
sahipliğinin sorumluluğu olduğu ve işini çok iyi yapması gerektiği hiç unutulmamalıdır. Bir
insanın varlığı olsa da gazete sahibi dolayısıyla gazeteci olması her zaman mümkün değildir.
Nitekim geçtiğimiz yıllarda pek çok kişi bizim yokuşta servetlerini yitirmiş, üç beş yıllık
deneme sonrası kaybolup gitmişlerdir. Çünkü bunlar gazete sahipliği ile para kazanmanın
biraz farklı olduğunu unutmuş kişilerdir. Kimi bakan bile olmuştur ama gazeteci olmasını
becerememiştir.” demiştir.

7.1.5.1.Sedat Simavi
Nezih Demirkent’in ifade ettiği gibi, insanlar sahibi oldukları kuruluşlara kendi özelliklerini
yansıtır. Yönetim kadrosu veya işletme kuralları kuruluşun sahibine göre düzenlenir. Öyle
olunca da gazete sahipliği çok önemli hale gelir. Bir yayın organının politikası veya çalıştırdığı
insanlar hep sahibe göre seçilir. Gazete sahibi gazeteci ise işletmede gazetecilik ağırlık kazanır,
yok sermaye sahibi ise işletme kuralları ön plana çıkar. Bir bakıma gazete sahibiyle yayın
organı özdeştir.
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Geçtiğimiz yıllarda gazete sahipliği meslekten gelen insanları üstlendiği görevlerdi. O
tarihlerde sermaye bugünkü kadar önemli olmadığı için gazeteyi satmak kuruluşun yaşaması
için yeterli olurdu. İlan piyasası henüz doğmadığından gelirin hemen tamamı satış yoluyla
sağlanırdı. Bu sebeple de satan gazetenin iyi kalemlere veya iyi muhabirlere sahip olması
hedeflenirdi. Gazete sahibi gazeteciler de ister istemez çevrelerine güçlü kalemleri toplarlardı.
Sedat Simavi, Yunus Nadi, Ahmet Emin Yalman, Ali Naci Karacan gibi gazetecilerin çıkardığı
gazetelerde bu özellikleri görmek mümkündü. Daha sonraları gazete sahibi olan ve bir
tarihlerde basın dünyamızda fırtınalar yaratan Sefa Kılıçlıoğlu da meslekten gelmediği için
yanına Şükrü Baban ve Esat Mahmut Karakurt gibi değişik alanda çok ünlü iki danışmanı
almak ihtiyacı duymuştu. Gazeteci gazete sahipleri için fikir ve haber her şeyin üstündeydi.
Ya bir misyonun yayını olur veya karşıt düşünceleri savunurlardı.

Tarihsel olarak ele aldığımızda Cumhuriyet dönemi sonrası Türk basınında imtiyaz
sahiplerinin gazeteci kimliği ön plandadır. Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet gibi
basınımızın köklü gazetelerinin kurucuları ve sahipleri hep gazeteci kimliğindeydiler.
Yayının her aşamasıyla direkt ilgiliydiler. Yayın politikasını belirliyor, aynı zamanda
da baş yazar kurumunu oluşturuyorlardı.
1 Mayıs 1948’de Hürriyet gazetesinin ilk sayısını basan ve günümüze kadar gelen bu
gazetenin yaratıcısı olan Sedat Simavi, gazetenin yayın politikasını, Necip Fazıl
Kısakürek’e şöyle açıklıyordu:
“Fikri idam edeceğim. Sadece resim ve göze hitap. Yazıya göre resim değil, resme göre
yazı.”
Simavi böylece, Hürriyet gazetesinin yayın kimliğini ‘kitle gazetesi’ olarak belirlemiş
oldu.
Gazeteci kimliği içinde olan imtiyaz sahiplerine bir diğer örnek yine Simavi ailesinden.
Günaydın gazetesinin kurucusu Haldun Simavi, babası Sedat Simavi tarafından
mesleğin her alanında yetiştirildiğinden, bir gün Hürriyet’in makine baskı şefinin
kaprisi karşısında, gazetenin her yerinde çalışabilecek biri olduğunu ortaya koymuş
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ve ‘matbaaya geçip gazetenin sahibi olarak bizzat gazete basmaya başlamıştı. Tam bir
ay baskı ustalığı yapmıştı. Gece 22:00’dan sabah 05:00’a kadar birkaç saat uyku ile
gündüz yine işinin başında olmak üzere.
7.1.5.2.Rupert Murdoch
Dünyanın globalleşmesi ve bilgi-hizmet sektörünün ürünü gazeteciliğin de bilgi
toplumunun en temel mesleklerinden biri olması, “satış alanım tüm dünyadır” diyen
gazete sahiplerini yarattı. Bu kişiler sadece gazete sahipliği unvanıyla kalmadılar,
iletişim alanında gazetenin yanı sıra, dergi, televizyon ve radyo sahipliğine de el
atarak ‘medya imparatorluğu’ kavramını yarattılar.
Bu kişilerden biri de öncelikle gazeteci kimliğinde bir işadamı diyebileceğimiz Rupert
Murdoch’tur. Murdoch, Avustralyalı gazete sahibi bir gazeteci olan Keith Murdoch’un
oğlu olarak Avustralya’da dünyaya geldi ve bir gazete patronu olarak yetiştirildi.
Ülkesi Avustralya'da gazeteler, dergiler ve televizyonlarla çalışma hayatına başlayan
Murdoch, şirketini İngiliz ve Amerikan medyasına doğru genişletmiş ve dünyanın en
önemli ve zengin medya patronlarından biri olmuştur. Dünyanın en zenginleri (2007)
listesinde 9 milyar dolarlık servetiyle 73. sırada bulunmaktadır. Aralarında 20th
Century Fox, Fox Television Studios, DIRECTV, Harper Collins Publishers, Festival
Records, New York Post, Wall Street Journal gibi medya kuruluşlarının yer aldığı
100’ün üstünde yayın organına sahiptir.
Tüm dünya Murdoch’u gazeteci kimliğinden işadamı kimliğine geçiş yapmış, bir
medya imparatoru olarak tanıyor. Murdoch, sosyal değişim senkronizasyonunu,
görselliğe önem verme ve televizyonun toplumu getirdiği çizgiden yararlanma
şeklinde yorumlamayı başarmış. Şu anda da sürekli televizyon yayıncılığına yatırım
yapması bunun göstergesi. Gazetecilik ile televizyonun birleştiği en karlı alan olan
“TV rehberleri” konulu dergilerin de sahibi olması iki medyanın kesiştiği noktadan da
yararlanmayı keşfettiğini ortaya koyuyor.
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7.1.6. İmtiyaz Sahibinin İşadamı Kimliği
Gazetecilik teknoloji yoğun bir iş alanı olmaya başlayınca, gazete kurmak ve bir
gazetenin yaşamasını sürdürmek için gerekli sermayeyi bulmak daha da güçleşir hale
geldi.
1980’li yıllara gelindiğinde de Türk basınında, gazeteci kimliğindeki kurucuların sahip olduğu
gazeteler birer birer işadamlarının eline geçmeye başladı. Gazeteci ailelerin elinden çıkan
medya patronluğu Türk ekonomisinin büyük devlerinin eline geçmeye başladı.
“1979’da Milliyet’in Aydın Doğan tarafından satın alınmasını takiben 1980’li yıllarda Ahmet
Kozanoğlu ve Ömer Çavuşoğlu ikilisinin Güneş deneyimi, ardından ise aynı gazetenin
Mehmet Ali Yılmaz tarafından alınışı ve nihayet 1986’da Asil Nadir’in Günaydın ve Güneş’i
alışı. Bu kişilerden bir bölümü yayın politikalarına karışmaktan mümkün olduğu ölçüde uzak
durduklarından saygınlıklarını tüketmediler ama varlıklarını bitirdiler. Bir kısmı zengin
girdikleri basın dünyasından borçlu ayrıldı. Çünkü gerçek olan şudur ki; gazeteleri satanlar
hep gazeteci ailelerden gelen kişiler olmuştu.
Ancak basın çalışanlarını, işadamı gazete sahiplerini kabul etme süreci oldukça zor geçmişti.
“1979’da merhum Namık Sevik (1986’da hayatını kaybeden Türk spor basının önemli
isimlerinden Milliyet gazetesi spor eski müdürü), Milliyet’in satılmasına çok kızdığı için yeni
sahibi Aydın doğan’la ilk tanıştığı gün ‘Biz Kunta Kinte miyiz? Biriniz alıyor, diğeriniz
satıyorsunuz’ diyerek bu duruma tepkisini dile getirmişti. O günlerde moda televizyon dizisi
Kökler’de Afrika’daki esir ticareti anlatılıyordu. Sevik, Milliyet’in satılmasından rahatsız
olduğunu açıkça söylemesine rağmen, Aydın Doğan’ın anlayışlı davranışı sonucu ölünceye
kadar gazetesinde çalışmaya devam etti.
Gazete çalışanlarını, işadamı bir imtiyaz sahibi karşısında endişelendiren nokta, yayın
politikasına, bu meslekten gelmemiş olan birinin sermayesini kazandığı iş alanındaki
çıkarlarına yön verecek olması endişesiydi. İmtiyaz sahibi, gazetecilik dışında başka bir
alandan para kazanıp, kazancını ‘gazete patronu’ prestijine çevirme çabasında olursa çark her
zaman aleyhine dönüyor. Bu durumda, gazete patronluğu çok pahalı bir imaj oluşturma
yöntemi oluyor. Çünkü imtiyaz sahibinin de patronu vardır. O da tüketicisidir,
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okuyucusudur. Kısa zamanda da tüketici kendisi adına çalışan gazete ile patronu adına çalışan
gazeteyi ayırt eder.
Nezih Demirkent, gazete sahipliğiyle ilgili olarak şunları da söylemiştir: Gazete sahipliği çok
önemli bir iştir, bu sebeple gazete sahibine imtiyaz sahibi gibi önemli bir sıfat verilmiştir.
İmtiyaz sahibi yayın müdürünü seçen kişidir, yayın politikasında söz sahibidir, birlikte
çalışacağı insanları seçmese de onların kadrolaşmasında daima etkin olacaktır. Bunun dışında
gazete sahibi iş dünyasıyla barışık, politikayla iç içe yaşayacaktır ve nihayet gazeteci gibi
yaşamak zorundadır. Sabah akşam demeksizin olayların içinde olacak onlardan etkilenecek
ve hatta varsa başka işlerini de ona göre tanzim edecektir. Bugünkü gazete sahiplerinin
tamamının başka işleri olduğu da inkar edilemez bir gerçektir. Kimi pazarlama yapmakta kimi
yeni işler kurmakta hatta sanayi alanlarında veya hizmet sektöründe varolmaktadırlar. Bu
yapı biraz gazeteciliğe ters düşse de vazgeçilmez hale gelmiştir. Bütün dünyada yaşanan bu
olaylarda gazete sahipleri genelde kurtuluşu, aracılık yaparak geçiştirmektedirler. Ünlü
gazeteci Maxwell’in böyle işleri olduğu ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. Aslında ölmeden
önce de bunu bilenler açıklamaktan çekinmişlerdir.

Ancak gazete sahiplerinin yayın politikalarını kendi işlerin, alet etmeleri affedilemez bir
hatadır. Bugünlerde maalesef böyle olayların yaşandığını biliyor ve endişelerimizi sırası
geldikçe söylüyoruz. Çünkü böyle bir yayın politikası halkın yanlış bilgilendirilmesi anlamına
gelmektedir. İster yazılı, ister görsel basın olsun hiçbir yayıncının kendi yararına yayıncılık
yapmaya hakkı yoktur. Buna mutlaka karşı çıkılmalıdır. Gazetelerin veya televizyonların bir
şantaj aracı haline dönüşmesi toplımı rahatsız eder. Bugün olmasa da gelecek günlerde bunun
zararı görülür. Saygınlık asla göz ardı edilmemelidir. Çünkü gazetecilik itibar işidir. İtibarınızı
kaybederseniz yok olurusunuz. Yalan haberden çok daha zararlı olan maksatlı haberdir. Bunu
gazete sahiplerine anlatacak olanlar da yayın müdürleridir. Bu sebeple yayın sahiplerini bir
çizgide tutmak okur dahil herkesin görevi olmalıdır.
Gazete sahipliğinin önemini idrak eden uygar ülkelerde bazı yayın organları vakıflar
aracılığıyla yönetilmektedir. Bu sayede sermayenin veya bir kişinin baskısı ortadan
kaldırılmakta, gazetenin toplum adına çıkarılması sağlanmaktadır. Nitekim ünlü Le Monde
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bir vakıf gazetesidir. Almanya’da Frankfurter Algemeine de bir vakıf gazetesidir. Amerika’da
çıkan bir çok gazete vakıf kuruluşudur. Bunarlın en büyüğü de Ganett Vakfı’dır. USA TODAY
böyle bir gazetedir. Ülkemizde de bu yolda bazı girişimler olmuş ancak daha sonra olayın
önemini kavrayamayanlar tarafından vakıf kuruluşlarına gereken önem verilmemiş ve
gazetenin toplum malı olması önlenmiştir.
7.1.7. Haber Yazım Uygulamaları
Veri:1
Konu: “Gelişen Dünyanın Kadınlar Atlası” başlıklı bilimsel araştırma
Araştırmayı yapan: İspanya Sosyal İşler Bakanlığı ile Kadın Enstitüsü
Araştırma sonucu: 2009 yılında aile içi şiddete maruz kalan yetişkin kadınların,
ülkelerindeki toplam kadınlara göre yüzdesi:
Türkiye

%58

Hindistan %40
Peru

%32

Kanada

%29

Yeni Zelanda %35

Açıklama: Yukarıdaki verileri haber haline getirmek için öncelikle, mahrecimizin olması
gerekmektedir. Bakıyoruz, İspanya Sosyal İşler Bakanlığı ile Kadın Enstitüsü araştırmayı
yapmış. Öyleyse, bakanlıktan bahsediyorsa, o ülkenin başkenti mahrecimiz olur.
Dolayısıyla burada mahrecimiz Madrid(İÜHA).

Flaşa geldiğimizde, açıklanan raporda Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye her zaman
bizim için flaşa çıkacak unsurdur. Dolayısıyla raporda Türkiye’nin durumu/konumu
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haberimizin flaşında verilir. Yani Türkiye’deki kadınların en fazla şiddete maruz kalan
kadınlar olduğu.
Aşağıda haberin doğrusunun altında da verdiğimiz gibi, bu haberin alternatif flaşı var. Bu da
nedir? Raporda Türkiye: %58 denilmekte. Bu ne demektir. Türkiye’deki kadınların %58’i
şiddete maruz kalıyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye’deki kadınların yarısı şiddete maruz kalıyor.
Yani, Türkiye’de her 2 kadından biri şiddet görüyor. Buradaki amaç, raporda bizi ilgilendiren
kısmı daha anlaşılır, daha çarpıcı olarak ifade edebilmektir.

İkinci paragrafa geldiğimizde, İspanya Sosyal İşler Bakanlığı ile Kadın Enstitüsü
bizim kaynağımız olduğu için onunla başlıyoruz. Ve verileri aktarıyoruz. Ancak burada da
rakamsal verilerin haberde yazılışını unutmuyoruz.

Haber:
Madrid(İÜHA)- Dünyada aile içi şiddete maruz kalan kadınlar sıralamasında
Türkiye’deki kadınlar yüzde 58 ile birinci sırada yer alıyor.
İspanya Sosyal İşler Bakanlığı ile Kadın Enstitüsü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen
“Gelişen Dünyanın Kadınlar Atlası” başlıklı 2009 yılına ait araştırma sonucunda, dünyada
en fazla yüzde 58’lik oranla Türk kadınının aile içi şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı.
Türkiye’den sonra yüzde 40 oranındaki şiddetle Hindistan’daki kadınlar gelirken, üçüncü
sırada yüzde 35’lik oranla Yeni Zelandalı kadınlar yer aldı.

Alternatif flaşlar:
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Madrid(İÜHA)- Türkiye’deki kadınların yarısı şiddete maruz kalıyor.
Madrid(İÜHA)- Türkiye’de her 2 kadından biri şiddet görüyor.
Veri:2
Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Eyalet içişleri
bakanlıklarına bir genelge gönderdi. Genelgede, bilim, sanat ve sportif faaliyetler için
Almanya’ya gelecek Türklerden vize istenmeyeceğini duyurdu.
Almanya’nın Avrupa Birliği ile istişare için 6 Kasım 2009 tarihinde Brüksel’e de gönderdiği
genelgede, Türkiye’deki bir firmada çalışan; montaj, tamir, revizyon gibi gerekçelerle
gelenlerden de vize istenmeyeceği bildirildi. Türkiye’den Almanya’ya mal getirmek
amacıyla seyahat eden şoförler de iki ayı geçmemek şartıyla vizesiz seyahat edebilecek.
Almanya

Federal

İçişleri

Bakanlığı’nın

genelgeyi

gönderdiği

tarihin,

Avrupa

Parlamentosu’nda yapılan “vize zirvesi”yle aynı tarihi taşıması dikkat çekti.

Açıklama: Yukarıdaki verileri haber haline getirmek için öncelikle, mahrecimizin olması
gerekmektedir. Bakıyoruz, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı’nı görüyoruz. Öyleyse,
genelgeyi yayınlayan bakanlık olduğuna göre, o ülkenin başkenti mahrecimiz olur.
Dolayısıyla burada mahrecimiz Berlin(İÜHA).

Flaşa geldiğimizde, yayınlanan genelgenin amacına bakıyoruz. Ve Bilim, sanat ve sportif
faaliyetler için Almanya’ya gidecek olan Türklerden vize istenmeyeceği amacıyla
yayınlandığını görüyoruz.
Ancak, flaşta bir ayrıntı mevcut genelge Almanya Federal İçişleri Bakanlığı tarafından
yayınlandığına göre, Almanya’ya gelecek Türklerden deniyor. Oysa ki biz haberimizi
Türkiye’de yayınlıyoruz. Dolayısıyla gelecek fiilini gidecek olarak değiştiriyoruz.
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İkinci paragrafa geldiğimizde, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı kaynak olduğu için onunla
başlıyoruz ve verileri aktarıyoruz.
Almanya

Federal

İçişleri

Bakanlığı’nın

genelgeyi

gönderdiği

tarihin,

Avrupa

Parlamentosu’nda yapılan “vize zirvesi”yle aynı tarihi taşıması dikkat çekti. İfadesini de
üçüncü paragraf bilgisi olarak yazıyoruz.
Haber:
Berlin(İÜHA)- Bilim, sanat ve sportif faaliyetler için Almanya’ya gidecek olan Türklerden
vize istenmeyeceği açıklandı.
Almanya Federal İçişleri Bakanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Eyalet içişleri
bakanlıklarına gönderdiği 6 Kasım 2009 tarihli genelgede belirtildiği üzere, bilim, sanat ve
sportif faaliyetler için Almanya’ya gidecek Türklerden vize istenmeyeceği gibi;
Türkiye’deki bir firmada çalışan; montaj, tamir, revizyon gibi gerekçelerle gelenlerden de
vize istenmeyecek. Genelgede ayrıca, Türkiye’den Almanya’ya mal götürmek amacıyla
seyahat eden şoförlerin de iki ayı geçmemek şartıyla vizesiz seyahat edebileceği belirtildi.
Almanya

Federal

İçişleri

Bakanlığı’nın

genelgeyi

gönderdiği

tarihin,

Avrupa

Parlamentosu’nda yapılan “vize zirvesi”yle aynı tarihi taşıması dikkat çekti.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Fikir Gazeteciliği: Günümüzde daha çok “eğlendirici
bilgi” tarzı haberciliği benimsemiş gazetecilik türüdür

( )

( )

3- Gazetelerde bazen imtiyaz sahibi değişimi, beraberinde
yayın kimliği değişimini de getirir.
4- Sanayi devrimi öncesi yayımlanan gazeteleri ‘Siyasi
polemikle uğraşanlar’ ve ‘Ticaret, iktisat, iş haberleri
verenler’ olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

( )

( )

( )

( )

5- Fikir Gazeteciliği de denilen gazete yayın kimliği türü,
haberleri abartılı biçimde sunmaları ile tanınır.

( )

( )

1- Bir gazetenin organizasyon şemasında en üstte bulunan,
en yetkili kişi imtiyaz sahibidir.
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Cevap anahtarı: 1)D 2)Y 3)D 4)D 5) Y

1-Bir gazetede yayın kimliğini kim belirler?
a) Genel Yayın Yönetmeni
b)Genel Müdür
c)Muhabir
d)İmtiyaz Sahibi
e) Yazı İşleri Müdürü

2- Bir gazetenin imtiyaz sahibi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gazetenin isim hakkına sahiptir.
b) Gazetenin yayın hakkına hukuken sahiptir.
c) Gazetenin ismini belirler.
d) Gazetenin yayın politikasını belirler.
e) T.C. vatandaşı olmalıdır.

3- Bir gazetenin “yaratıcı bölümünde” aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Muhabir
b) Genel Müdür
c) Haber Müdürü
d) Editör
e) Hiçbiri

4-Aşağıdakilerden hangisi yayın kimliği türlerindendir?
a) Magazin gazeteciliği
b) Kitle gazeteciliği
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c) Spor gazeteciliği
d) Ekonomi gazeteciliği
e) Hiçbiri

5-Kitle gazeteciliği için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Amacı eğitmek bilgilendirmektir.
b) Çok satış yapması gereken bir işletme olarak ele alınmaz.
c) Hedef kitlesinin düşünsel ihtiyaçlarına hitap eder.
d) Kolay okunmanın yanı sıra duygusallığa da ağırlık verir.
e) Hepsi

Yanıtlar: 1d- 2d- 3b- 4b- 5d

8. Medya Organizasyonunun Yaratıcı Bölümü
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Medya Organizasyonlarının Yaratıcı Unsurları
8.2.Gündem Toplantısı Nedir?
8.3.Yaratıcı Bölümün Yayındaki Rolü Nedir?
8.4.Eşikbekçiliği
8.5.Haber Yazım Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Yaratıcı bölümün yayın sürecindeki rolü nedir?
2-Eşikbekçileinin görevi nelerdir?
3-Gündem toplantısına kimler katılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Yaratıcı bölüm, Eşikbekçiliği, Gündem Toplantısı
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Giriş
Bir gazetenin organizasyon yapısındaki ikili ayrım işlenecek. Bu bağlamda, yaratıcı bölüm ve
idari bölüm ele alınacak. Eşikbekçileri olarak adlandırdığımız yaratıcı bölüm çalışanları, bir
gazetenin nasıl hazırlandığı ve gündem toplantısı işlenecek. Ve iki haber örneği yapılacak.
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8.1.Organizasyonun Yaratıcı Bölümü
Her medya organizasyonunda olduğu gibi bir gazetenin organizasyon şemasında da temel
olarak ikili bir dağılım olduğu görülür. Bu dağılımın ilki “Yaratıcı Bölüm”, ikincisi ise “İdari
Bölüm” olarak sınıflandırılır. Yaratıcı bölüm çalışanları “gazeteci”, idari bölümde görev
yapanlar ise “gazete çalışanları” olarak sınıflandırılır. İdari bölümdeki en yetkili kişi Genel
Müdürken, Yaratıcı bölümden sorumlu kişi Genel Yayın Yönetmenidir. Bu durum
kamuoyunun önüne “Gazeteci kimdir?” tartışmasını getirmektedir. Ancak yasa basında
çalışanları 212 sayılı basın iş yasası ile “fikir işçisi” olarak ayrımlamıştır. Bu yasal ayırım da,
her iki bölümde çalışanların farklılığını ortaya koymaktadır.
Yaratıcı bölüm, haber fabrikasının hammaddesi bilgiye ulaşmanın organize edilmiş halidir.
Ayrıca elde edilen bilgi (hammadde) habere (mamul madde- ürün) çevrilerek, üretim
mekanizmasının çalışması sağlanır.
Yaratıcı Bölümle ile idari bölüm arasındaki uyum da çok önemlidir. İdare bölümün gücü
yaratıcı bölüm kadrosunu asla ezmemelidir. İdari kadrolar genelde hizmet sunacak kişilerdir.
Bu hizmeti eşikbekçilerine yaparlar ama aslında hizmet sunulan okurdur. Nitekim bu konuda
reklam müdürlüğü çok önemlidir. Gazetenin geliri buradan sağlanır. Reklam müdürleri
yaratıcı bölüm baskısı altında nefes alacak kadar güçlü olmalıdır. Aksi olur yaratıcı bölüm
reklam baskısı altında ezilirse; o gazetenin okur bulması zorlaşır. Çünkü yayıncıda tek hedef
kazanç değildir. Kazanç dolaylı yoldan sağlanmalıdır. İdari ve yaratıcı bölüm arasındaki
koordinasyonu sağlayacak meslekten yetişmiş genel müdürlere de ihtiyaç vardır. Bizde bu
işlevi çok kez yeni gelen patronlar yapmaya kalkışır ve hata ederler. Çünkü onlar bazen
habere, bazen para geliyor diye reklama önem verirler. Unuttukları iyi haber veren gazetenin
okurları rahatsız etmediği sürece reklam alacağıdır.
8.2.Yaratıcı Bölümün Yayındaki Rolleri
8.2.1.-Eşikbekçiliği Rolü (Gatekeeping- İçeriği Belirlemede Seçicilik)
Medya organizasyonuna yayın periyodu içinde gelen, haber, yorum ve görsel malzemenin,
söz konusu medyanın yayın kimliği ve yayın politikasına uygun olarak seçilmesi işlemine
“eşikbekçiliği” (gatekeeping) ya da “içeriği belirlemede seçicilik” adı verilir.
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Her medya organizasyonuna günde yüzlerce bilgi, haber, yorum ve fotoğraf gelir. Ham
bilgiler haber servislerinden çeşitli istihbaratlar olarak gelirken, hazır haberler de aynı şekilde
haber servislerinde oluşturulur. Hazır haberlerin bir bölümü de medya organizasyonunun
abone olduğu yerli ve yabancı haber ajanslarından gelir.
Bunun yanı sıra sürekli izlen yabancı radyo istasyonları ile yabancı televizyon kanalları vardır.
Ayrıca yine abone olunan yabancı dergi ve gazetelerden de gelen haber, yorum ve fotoğraflar
organizasyonun haber-bilgi havuzunda toplanır.
Bu “İçerik Seçiciliği” görevi olmadan gelen tüm verilerin gazetede kullanılmasına imkan
yoktur. En basit şekliyle abone olunan yerli haber ajanslarında Anadolu Ajansı (AA) her
abonesine günde ortalama 400 haber geçer. Oysa günlük yayınlanan bir gazetenin
sayfalarında verebildiği haber sayısı 80’i geçmez.
Bir medya organizasyonunda bu seçicilik görevini yerine getirenler, yaratıcı bölümde yer
alırlar. Haber malzemesin getiriliş sırasıyla eşikbekçileri haber kaynağı, muhabir, ilgili servis
şefi, haber müdürü, yazı işleri sekreteryası, yazı işleri müdürü ve son karar verici olarak da
Genel Yayın Yönetmenidir.
Eşikbekçileri haber akışını sağlayan kapıyı açarlar ya da haberin dışarı sızmasını önlemek için
kapalı tutarlar. Elbette ki haber kaynakları da eşikbekçisi olarak nitelendirilebilir. Eğer bilgiyi
vermeyi reddederlerse, haber de olmayacaktır. Gazetelerdeki eşik bekçiliği sürecini inceleyen
ilk araştırmacı David M.White’dır. White’ın 1950’leri inceleyen araştırmaları büyük yankı
uyandırmıştır. Bu çalışmaların bulguları, “Baş Eşik”in gazetelerdeki varlığını kanıtlıyordu.
Haber yayını sürecinde genellikle, tüm kapıların kontrolü tek bir kişinin elinde değildir. Eşik
bekçiliği sürecinin işleyişini bir örnekle görelim:
Bir gazetenin yazı işleri müdürü, ulusal haber dergisinde ordu emeklilerinin maaşlarından
kesinti yapılmasını öngören bir yasa tasarısının haberini okur. AP’nin de benzer bir haber
geçtiğini görür. Böylece konuya inancı büyüyen yazı işleri müdürü, muhabirlerden birini
konuyu geliştirmekle görevlendirmeyi düşünür.
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Daha sonra bu kararını uygulamaya koymak için haber müdürüyle görüşür. Yazı işleri
müdürünün önerisi, muhabirin tasarlanan kesintiler hakkında bazı emeklilerle röportaj
yapmasıdır. Bunu üzerine haber müdürü, bir yerel televizyon kanalında bir subayla yapılan
buna benzer bir görüşme izlediğini, ancak görüşmenin aydınlatıcı olmadığını, çünkü konuşan
subayın konu hakkında yeterli bilgisi olmadığından sözlerinin “Biz ülkemiz için savaştık,
kimsenin de bizden kesinti yapmaya hakkı yoktur”dan daha ileriye gidemediğini söyler.
Haber müdürü, duygusal tepkilerden oluşan basit bir haber vermektense, muhabirin, eyalet
kongresi temsilcileriyle röportaj yapıp belirli tasarıları görüşmesini önerir. Ancak bundan
sonra o bölgede yaşayanların görüşleri alınacaktır. Haberin yayınlanması belki bir gün kadar
gecikecektir ama yazı işleri müdürünün de düşündüğü gibi, güçlü bir haber bu gecikmeye
değecektir.
Haber müdürü, haberi yazmak için hangi muhabirin boş olduğunu inceler. Üç seçeneği vardır:
Biri Kore Savaşı gazisidir, diğeri Vietnam Savaşı sırasında, savaşın vicdani ve dini inançlarına
aykırı olduğunu ileri sürerek askere gitmemiştir, bir diğeri ise bu zamana kadar orduyla hiçbir
bağlantısı olmayan, üniversiteden 3 yıl önce mezun olmuş bir muhabirdir. İlk iki muhabirin
askerlik konusunda düşünceleri vardır, haberi hazırlama sürecine ister istemez bu düşünceler
katılabilir ve haber taraflı bir bakış açısıyla hazırlanabilir düşüncesinde hareketle bu konudaki
görev, daha objektif bir yaklaşım içinde olacağı kesin gibi görünen genç muhabire verilir.
Ancak onun handikapı da konu hakkında bilgi sahibi olmaması ve haber kaynakları
konusundaki fakirliğidir.
Eşikbekçiliği süreci devam etmektedir: Muhabir, kiminle görüşeceğine, ne soracağına, hangi
yanıtları habere alacağına, hangi kaynaklardan daha çok bilgi alıp, alıntı yapabileceğine karar
vermek zorundadır.
Muhabir kararını verdikten sonra haberini yazar ve incelemesi için servis şefine verir. Servis
şefi, görüşülen kişiler arasında bulunan bir dul kadının yorumlarına daha çok ağırlık
verilmesini ister. Muhabir bu isteği yerine getirir. Yazı işleri müdürü ise, haberin 20 santime 4
sütun olarak birinci sayfada girmesine karar verir.
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Yazı işleri sekreteri birinci sayfadaki yerine hacim olarak uygulamak için okur ve
kongredekileri anti militaristlikle suçlayan bir subayın sözlerinin çıkarılmasına karar verir.
Sayfadaki haberin hacmine göre haber bu bölüm çıkarılarak kısaltılır.
Haberin baskıya girmesinden 30 dakika önce bir muhabir istihbarat servisini telefonla
arayarak, bir okulda yangın haberini verir. Emekli askerlerin maaşları haberinin birinci
sayfadaki yeri, yeni haber için ayrılır. Maaşlarla ilgili haber iç sayfalardaki bölüme kaydırılır.
Bu değişikliği gazete yayın yönetimine yaptıran gazetenin yayın kimliği ile yayın politikasıdır.
Senaryo daha da genişletilebilir, ama burada önemli olan nokta gayet açıktır. Neyin haber
olduğu ve gazete içinde yer alacağı konusunda bilimsel bir formül yoktur. Haber toplama ve
yama sürecinin belirli aşamalarında birçok karar verilir. Bu ayırım sistemi sonucunda medya
organizasyonu, yayın kimliğinden ve yayın politikasından sapma yapmadan çalışmasını
sürdürür. Haberin bir mesaj olarak etkisi, medya organizasyonunun çıkışta belirlediği
kulvarına (yayın kimliği ve yayın politikası) uygun olmalıdır. Eşik bekçiliği görevi bu düşünce
temel alınarak medya organizasyonlarında gerçekleştirilir.

8.2.1.Gündem Oluşturma Rolü
Gündem oluşturma, medyanın haberleri sunuş yoluyla, tüketiciyi manipüle etme (etkileyerek
yönlendirme) yöntemlerinden biridir. Bu yolla halkın düşünceleri bir yönde toplanır, çözüm
gerektiren bir konu üzerinde kamuoyu yaratılır.
Amerikalı gazeteci Lincoln Steffens’ın “gündem yaratma” örneği olumlu olmasa da
gazeteciliğin yaratıcı yönünün bazen nasıl kötü kullanılabileceğinin de bir göstergesi.
“Steffens bir New York gazetesi olan Evening Post için çalışıyordu. Steffens daima
karakolların bodrumlarında konuşulmuş ancak gazetelerde yayınlanmamış suç öykülerinin
olduğunu söyler. Steffens bir gün bu öykülerden birini haber yapmaya karar verir. Çünkü olay
çok iyi bilinen bir aile ile ilgilidir. Haber yayınlandığında, Evening Sun’ın polis muhabiri Jake
Riis’e gazetesinde niçin bu öykünün yer almadığı sorulur. Riis bu açığı kapatmak için başka
suç öyküsü bulmak zorunda kalır.
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Çok geçmeden bütün New York gazeteleri diğerlerinden geri kalmamak için yeni suç öyküleri
bulmak zorunda kalırlar. Dahası bir şeyler ekleyerek birbirlerinin haberlerini tekrar yazarlar.
Sonuç, gazetelerde yer alan suç haberlerinde ani bir artıştır ve bu o günlerde bir ‘suç dalgası’
olarak algılanır. Suç dalgası bir polis komiseri olan Teddy Roosvelt’in bu haberlerin arkasında
Steffens ile Riis’in olduğunu bulması ile sona erer.

Bu arada Amerikalı araştırmacılar Shoemaker ile Reese “Mediating the Message Theories of
Influences on Mass Media Contetnt” (1991) başlıklı çalışmalarında, medyanın gündemini
etkileyen beş ana kategoriyi öne sürmüşlerdir:
1- Medya çalışanlarından kaynaklanan etkiler: Bu etkiler arasında iletişim alanında
çalışanların özellikleri, kişisel ve mesleki birikimleri, kişisel tutumları ve mesleki rolleri
sayılabilir.
2- Medya tekdüzeliğinden kaynaklanan etkiler: medyanın kapsamına giren ne varsa,
iletişimcinin günlük çalışmasından etkilenir. Bunlara zaman kısıtlılığı, yayındaki yer
ihtiyacı, haber yazımının basamaksal yapısı, haber değerleri, tarafsızlık standardı ve
muhabirlerin resmi kaynaklara olan bağlılıkları dahildir.
3- İçerik üzerindeki örgütsel etkiler: medya örgütlerinin amaçları vardır. Bunlardan en
yaygın olanı, para kazanmaktır. Medya örgütleri para kazanma amaçları nedeniyle
içerik üzerinde sayısız değişimlerle istedikleri etkiyi sağlayabilirler.
4- İçeriğe medya örgütlerinin dışından gelen etkiler: bu etkiler, çıkar gruplarının belli bir
içerik için (ya da karşı) lobi yapmalarını, medyanın kapsamına girebilmek için olaylar
yaramalarını ya da iftira veya müstehcenlikle ilgili yasalarla doğrudan içeriği
düzenleyen hükümleri içerir.
5- İdeolojinin yarattığı etki: İdeoloji toplum seviyesinde bir olguyu tanımlar. ABD’de
ideolojinin temel taşları ‘kapitalist ekonomik sistemin özel mülkiyetin, kişisel
girişimcilik yoluyla kar etme amacının ve serbest pazarların değerine inanmak’ olarak
tanımlanabilir. Bu ideolojinin medyanın kapsamını çeşitli yönlerle etkilemesi
mümkündür.
Medya gündem yaratma rolü ile halkın dikkatini belli konulara rahatlıkla çekebilir.
Medya organizasyonlarının en çok tartışılan konularından olan ‘gündem yaratma’
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özellikle de seçim dönemleri öncesinde siyasiler açısından önem kazanır. Çünkü her
siyasinin, önce medyanın gündeminde olumlu mesajlarla yer alması gerekir. “Olumlu
mesajların çoğunluğu, beraberinde siyasiler için oy yoğunluğunu da getirir”
düşüncesinin kanıtlanmış örnekleri, siyasileri bu yöne iter. Burada da medyanın
yaratıcı bölümüne düşen görev temel medya standardı “objektiflikten sapmamaktır.”
Tarafsızlık ibaresindeki sapma kısa dönemde medya organizasyonuna güveni zedeler.
Kötü bir örnek diğer medya organizasyonları için de bir genellemeyi beraberinde
getirir. Tüm medya organizasyonları aynı potada kamuoyunun değerlendirmesine
tabii tutulur. Bunu yaratan ise kamuoyunun gerçekleri bilme hakkına, gündem
yaratma uğruna yapılan saldırıdır.
Olumlu yönde medya organizasyonunun gündem yaratma rolü ise kamuoyunun
eğitim, sağlık gibi geniş tabanlı konularda bilgilendirilmesi ve kitlenin olumlu yönde
karara zorlanmasıdır. Örneğin, AIDS, uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda
bilgilendirme “gündem yaratma” ile sağlanabilir.
Bernard Cohen bu konuda, “medya insanlara ne düşüneceklerini söylemede başarılı
olmayabilir ama okuyucularına ne hakkında düşünmeleri gerektiğini söylemede son
derece başarılıdır.” diyor.
Medya gündem oluşturma rolünde, tüketici kitleye de “onaylama” rolünü verir.
Medya gündemiyle birlikte bir kanıyı da kamuoyunun onayına sunar.

8.3. Bir Gazetenin Hazırlanması
Bir gazetecinin birinci amacı halk adına, halk için yapılanları duyurmak, sorgulamak
ve kitleleri uyarmaktır. Böyle büyük bir sorumluluğu taşıyan gazetelerde bu
bağlamda, yapılması gereken ilk şey önceden çok iyi planlama yapmaktır. Günlük bir
gazetenin hazırlanmasında ilk önce, telefonla verilen ilanların ne kadar yer tuttuğu
belirlendikten, yani ne kadar yer satıldığı öğrenildikten sonra gazetenin yaratıcı
bölümünde kalan kısım üzerinde çalışma başlatılır. Ayrıca, baskıya da önce ilanlar
girer. Günlük ekler ile, televizyon programı, hava durumu, bulmaca gibi rutinlerin
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yerleri ayrılır. Kadın sayfaları, sağlık gibi uzman bölümler de ayrıldıktan sonra gün
içinde gerçek haberlere ne kadar yer kalacağı belirlenir. Eğer sayfanın iyi bir yerinde
yer aranıyorsa, uzmanların hem fikir olduğu yer, ilk sayfada manşetin sağ tarafıdır.
Uzmanlara göre, okuyucuların gözlerinin en çok takıldığı bölge burasıdır. Ancak, bu
demek değildir ki, diğer kısımlar önemsizdir. Ama bilgisayarlar aracılığıyla ekranda
gözlerin en çok kaydığı noktalar belirleniyor. Böylece sayfa sorumlusu, teknik
sekretaryayı ve yazı işleri müdürünü memnun etmek için değil, okuyucunun gözünü
memnun etmek için mizanpaj yapılıyor.

8.3.1. Make up (Makyajlamak)
Yıllardır bilinen bir şey vardır ki, birinci sayfada katlama çizgisinin üzerindeki haberler
daha çok okunur, daha fazla göz önünde olan haberlerdir. Gazete bayilerinde bile
gazeteler katlı şekilde satılır. Bayiye gittiğinizde gazetelerin katlama çizgisinin
üzerinde kalan haberleri rahatça okuyup, gazetesi satın alabilirsiniz. Bunun nedeni de
haber önemli olabilir ama haberin çarpıcı bir şekilde verilmesi ile haberin insanların
dikkatini çekmesi sağlanır. Bu görev de, sayfa düzenini ve başlıklamayı yaptıkları için
yazı işleri sorumlularına, haberin daha ilginç ve kolay okunabilir hale getirilmesini
sağladıkları için de haber merkezindeki redaktörlere düşer. Bu görevin teknik adı ise
“make-up”tır. Yani Türkçeleştirirsek, makyaj yapmak. Yazı işleri ve haber merkezi
görevlilerinin bu bağlamda temel çalışmaları, servislerden ve bürolardan gelen
haberlerin, okuyucunun ya da tüketicinin gözüne ve beynine daha kolay hitap
edebilmesini sağlamak için makyaj yapmaktır. Bu makyajlama tekniği en fazla kitle
gazetelerinde kullanılır.
Gazetenin manşet ya da sürmanşet bölümünde önemli, ilgi çekici bir haber olursa, yani
iyi makyajlanmış bir haber varsa satış artar. Çünkü günümüzde televizyonun da
etkisiyle gazetenin başarısının önemli bölümü haberlerinin sayfalarda nasıl
göründüğüne bağlıdır.
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8.3.2. Gündem Toplantısı
Bir medya organizasyonunun yaratıcı grubun (yani eşik bekçilerinin) yöneticilerinin
her sabah genellikle saat 10:00-12:00 arasında yaptıkları toplantıdır.

Toplantıya

genellikle Genel Yayın Yönetmeni başkanlık eder. Yazı İşleri Müdürü, Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü, Haber Müdürü, İstihbarat, Ekonomi, Dış Haberler, Kültür Sanat,
Magazin, Yurt Haberler Servisinin Şefleri ve Şef Yardımcıları, Fotoğraf Servisi
sorumlusu toplantıya katılır.
Toplantı öncesinde, gazetenin haber gündemi kapsamlı bir bülten olarak toplantıya
katılacaklara dağıtılır. Gündem bültenine, Ankara, İzmir büroları ile İstihbarat,
Ekonomi, Dış Haberler, Kültür Sanat, Magazin, Yurt Haberleri Servisleri o gün
izleyecekleri rutin haberlerle, tamamladıkları özel haberlerin, başlıklarını ve spotlarını
listeler halinde veririler.
Genel Yayın Yönetmeni toplantıda, bir önceki gün yayınladıkları haberlerin başarı ya
da başarısızlıklarını değerlendirir. Gazete olarak atladıkları haber var ise bölüm
sorumlularından bu konuda gerekçe ister. Ayrıca gündem bültenindeki haberlerini
ilgili servis şeflerinden anlatmalarını ister. Toplantı odasında hazır bulunan teknik
cihazlarla, her servis şefi haberini, elinde bulunan görsel malzeme ile (fotoğraf) birlikte
tanıtır. Böylece toplantıda Genel Yayın Yönetmeni’ne bir haber brifingi verilir.
Genel Yayın Yönetmeni bu malzemelerden sürmanşeti, manşeti ve birinci sayfada yer
alacak haber ve fotoğrafları belirler. Birinci sayfada hangi haberlere grafik verileceğini
ya da karikatür kullanılıp kullanılmayacağını açıklar. Toplantıya daha sonra Yazı İşleri
Müdürü devam ederek, diğer haber sayfalarına seçilecek haberleri belirler. Çoğunlukla
da servis şeflerini sayfalarında özgür bırakma eğilimi vardır.
Bir gün sonraki gazete iki saatlik gündem toplantısında belirlenir. Toplantının amacı,
boş sayfaları gazete haline getirmenin yanı sıra, haber servisleri arasında bir
koordinasyon sağlamaktır. Ayrıca yayın politikasında sosyal değişimin baskısıyla
yapılması gereken değişiklikler de bu toplantıda tartışılır.
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Gündem toplantısının yazısız bir anayasası vardır. Orada konuşulanlar hiçbir şekilde
başka mekanlarda tekrarlanmaz. Savaş stratejisinin belirlendiği taktiklerin verildiği
askeri bir toplantıya benzetebiliriz. Toplantıdaki planlar uygulanır, açıklanmaz sadece
gidilir savaşılır.

8.4. Haber Yazım Uygulamaları
Veri:1
Kaynak: El Enbaa Gazetesi
Yer: Sudan’ın Vad Medani şehri
Konu: Sudan’ın güneydoğusundaki Vad Medani şehri çekirge istilasına uğradı. Çekingelerin
çıkardığı ağır koku astım krizlerine neden olunca 16000 kişi hastanelere kaldırıldı. 2000.000
kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Hastanelere kaldırılanlardan 11 kişi de solunum
güçlüğünden yaşamını yitirdi. Bölgeye uluslararası yardım ekipleri gönderildi.

Haber:
(İÜHA-Dış Haberler Servisi)- Çekirgelerin istilasına uğrayan Sudan’ın Vad Medani
şehrinde, 11 kişi solunum yetmezliğinden öldü. Şehirde yaşayanlardan 16 bin kişi
hastanelere kaldırıldı.
El Enbaa gazetesinin haberine göre, çekirgelerin çıkardığı ağır koku astım krizlerine neden
oldu. Bölgede yaşayanlardan 16 bin kişi hastanelere kaldırılırken 2 bin kişi de ayakta
tedavi edildi. Ancak 11 kişi solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
Yetkililer bölgeye uluslararası kurumların sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirttiler.

Veri:2
Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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Yer: İstanbul Küçükçekmece- Kanarya Meydanı
Olay: Seyyar satıcı Hayrettin Demir (21) üzerinde rap şarkıcısı Eminem’in resminin olduğu
tişörtleri “Eminem’e gel” diye bağırarak satıyordu. Arkadaşı ile yoldan geçen Dilaver
Akkurt (19) satıcıya “Anamın adı Emine. Burada böyle bağırarak tişört satamazsın” diye
tepki gösterdi. Tartışmada satıcı Hayrettin Demir, Akkurt’u ayağından bıçakladı. Akkurt’un
arkadaşı Turan Gümüş (20) de satıcıyı bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı. Akkurt,
kaldırıldığı hastanede gözaltına alındı. Katil zanlısı Güneş aranıyor.

Haber:
İstanbul(İÜHA)- Rap şarkıcısı Eminem’in tişörtlerini satan işportacı “Eminem’e gel” diye
bağırınca, annesinin adı Emine olan bir kişinin saldırısı sonucu çıkan kavgada öldürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Küçükçekmece Kanarya
Meydanı’nda meydana gelen olayda, seyyar satıcı Hayrettin Demir (21) üzerinde rap şarkıcısı
Eminem’in resminin olduğu tişörtleri “Eminem’e gel” diye bağırarak satıyordu. Bu arada
arkadaşıyla yoldan geçen Dilaver Akkurt (19) satıcıya “Anamın adı Emine. Burada böyle
bağırarak tişört satamazsın” diye tepki gösterdi. Çıkan tartışmada satıcı Demir, Akkurt’u
ayağından bıçakladı. Bunun üzerine Akkurt’un arkadaşı Turan Gümüş (20) satıcı Hayrettin
Demir’i bıçaklayarak öldürdü.
Olayı başlatan Akkurt, kaldırıldığı hastanede gözaltına alınırken, satıcıyı öldüren Güneş
kayıplara karıştı. Katil zanlısının yakalanması için arama çalışmaları sürdürülüyor.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Yaratıcı bölümden sorumlu kişi Genel Yayın
Yönetmenidir.

( )

( )

3- Medya gündem oluşturma rolünde, tüketici kitleye
“onaylama” rolünü vermez
4- Gazete mizanpajını Haber Müdürü yapar.

( )

( )

( )

( )

5- Yaratıcı Bölümle ile idari bölüm arasındaki uyum çok
önemlidir.

( )

( )

1- İdari bölümdeki en yetkili kişi Genel Müdürdür.

Cevap anahtarı: 1)D 2)D 3)Y 4)Y 5) D

1- Haberin unsurlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mahreç, haberin kimliğidir.
b) Flaş, habere başlığı verir.
c) Mahreç, birinci paragrafın unsurlarındandır.
d) Mahreç, flaşın unsurlarından değildir.
e) 3. paragraf ayrıntılı bilgi alanıdır.

2- Bir gazetede yayın politikasını kim belirler?
a) Genel Yayın Yönetmeni
b)Genel Müdür
c)Muhabir
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d)İmtiyaz Sahibi
e) Yazı İşleri Müdürü

3- Bir gazetenin yaratıcı bölümünde aşağıdakilerin hangisi bulunmaz?
a) Muhabir
b) Genel Müdür
c) Haber Müdürü
d) Editör
e) Hiçbiri

4-Aşağıdakilerden hangisi yayın kimliği türlerindendir?
a) Magazin gazeteciliği
b) Kitle gazeteciliği
c) Spor gazeteciliği
d) Ekonomi gazeteciliği
e) Hiçbiri

5- Aşağıdakilerden hangisi Genel Yayın Yönetmeninin görevlerindendir?
a) Gazetenin yayın kimliğini belirlemek.
b) Gazetenin ismini belirlemek.
c) Gazetenin yayın politikasına müdahale etmemek.
d) Gazetenin yayın kimliğini uygulamaya koymak.
e) Hepsi

1-d, 2-a, 3-b, 4-b, 5-d
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9. GAZETENİN YÖNETİM ŞEMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Yazı İşleri Müdürünün Görevi Nedir?
5.2.Haber Müdürünün Görevi Nedir
5.3.Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ne Yapar?
5.4.Görsel Yönetmen Ne Yapar?
5.5.Mizanpaj nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Double Check nedir?
2-Mizanpaj nasıl yapılır?
3-Gazete yönetim şeması nasıl şeklillenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Double Check, Mizanpaj, Tiriyaj
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9.1.Gazete Yönetimi
İmtiyaz sahibinden sonra, gazete yönetim şeması ikiye ayrılır. Bir tarafta Genel Müdür
başkanlığındaki idari ekip, diğer tarafta Genel Yayın Yönetmeni başkanlığındaki haberin beyin
takımı. Gazetenin idari bölümü, her işletmede bulunan muhasebe, ulaşım, insan kaynakları gibi
birimleri kapsar. Bu bölümde görev yapanlara “Gazete Çalışanları” denir. Haberin beyin takımı
ise eşikbekçilerini ifade eder. Eşikbekçileri, haber merkezine gelen duyum, bilgi ve görsellerin,
kurumun yayın kimliği ve politikasına göre, haber yapımına uygun olup olmadığına karar veren
kişilerdir. Başka bir deyişle, haberin beyin takımında çalışan herkes eşikbekçisidir ve
“Gazeteci” olarak nitelendirilir.
9.1.1.Genel Yayın Yönetmeni, haberin beyin takımının başındaki kişidir ve imtiyaz
sahibinden sonra gelir. İmtiyaz sahibinin belirlediği yayın kimliği çerçevesinde, kurumun yayın
politikasını belirler. Bu politika kurumun ideolojisi, habere bakış çerçevesi, haber yazımında
kullanılan kelimeler ve görsellere kadar uygulanan kurallar bütünüdür. Yayın politikası, aslında
kurumun Anayasası olma niteliğini taşır. Örneğin; Hürriyet gazetesi yayın politikasında şu
ifadeler bulunur:
“Hürriyet; demokratiktir, özgürlükçüdür, laiktir, farklılıklara saygılıdır, basın etiğine saygılıdır
ve toplumsal sorumluluk sahibidir. Temel amacı, edinilen bilgiyi tam olarak, gerçekleri
bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda kamuoyuna
iletmektir.”
9.1.2.Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, haber yayınından yasal olarak sorumlu olan kişidir. Basın
Kanunu’nda, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne yönelik “Her süreli yayının bir sorumlu müdürü
bulunur. Sorumlu müdür birden fazlaysa, her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir” ifadesi
kullanılır.
9.1.3.Yazı İşleri Müdürü ise, Genel Yayın Yönetmeni’ne karşı sorumlu olarak çalışır,
servislerden, ajanslardan ve diğer haber kaynaklarından gelen haberlerin değerlendirilip
yayınlanmasından sorumludur. Yazı İşleri Müdürü, yayınlanacak yazı ve fotoğrafları bölüm
şeflerinden ya da editörlerden toplar, sıralar, ve gerekiyorsa yanlışları düzelterek yayına hazır
hale getirir. Yayın politikalarına uygun bir şekilde hazırlanan haberleri sayfa sekreterlerine
dağıtır, gerekiyorsa haberlerin sayfada alacağı yerleri tanımlar, birinci sayfadaki haber
başlıklarına karar verir, gazetedeki bütün yazıların yayın kimliğine uygunluğunu denetler,
Genel Yayın Yönetmeni’ni her aşamada bilgilendirir.
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Gazete organizasyonu içinde gerektiğinde, genel yayın yönetmeninin tüm görevlerini
üstlenebilecek yönetici durumundadır. Genel Yayın Yönetmeni yardımcısı gibi görev yapar.
Öncelikle Genel Yayın Yönetmeni’ne karşı sorumludur. Gündem toplantısında Genel Yayın
Yönetmeni tarafından belirlenen haberlerle ilgili her türlü materyalin düzenlenmesini sağlar. İç
sayfalarda yer alacak haber ve fotoğrafların hacimlerini belirler. Bu haberlerin sayfa
sekreterlerine dağıtımını yapar. Birinci sayfadaki haberlerin başlıklarına karar verir ve
puntolamalarını yapar. Bu sayfadaki her türlü düzenlemenin, Genel Yayın Yönetmeni’nin
isteğine göre yapılmasını denetler. Tüm materyalin yayın kimliğine uyumlu bir şekilde
gazetede yer almasını sağlar. Günlük haber akışı konusunda Genel Yayın Yönetmeni’ni sık sık
bilgilendirir. Gazetelerdeki sayfa düzeni oldukça güç bir iştir. Haberlerin sıralanışı, yani
önceliği o kadar önemlidir ki çok kere bu yüzden başarıya ulaşmak şansı yok olmaktadır. Aynı
şekilde radyo ve televizyonda da haber sıralaması büyük önem taşır, en önemli haberi bulup
çıkaracak ve dinleyiciye önce onu sunacaksınız. Gazetelerde bu yüzden haberciler ile sayfa
sekreterleri farklı kişilerdir. Bir tarihlerde böyle bir uygulamaya kalkışan bir genel yayın
müdürü birlikte çalıştığı insanların tepkisiyle karşılaşmış ve sayfa çizenler haber
değerlendirmesine fazla katkıda bulunmadıkları için biz ayak takımıyız, haberciler ise beyin
takımı ilan edildi, gelsin onlar gazeteyi çıkarsın demişlerdir. Bu tartışmalar yüzünden bazı
yayın organlarında en önemli kişi haber müdürüdür, bazılarında ise yazı işleri müdürü gerçek
koordinatörlük görevini yaptığı için ilk sırada yer alır”.
9.1.4.Teknik/Görsel Yönetmen(Sayfa Sekreteri), gündem toplantısında belirlenen, gazeteye
girecek haber ve fotoğrafların en ilgi çekici şekilde yerleştirilmesinden sorumludur. Her
sayfanın ayrı bir teknik yönetmeni vardır. Gazete düzeni sadece bir sayfanın tanziminden ibaret
olmadığını söyleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Nezih Demirkent,
“Haberlerin yayılışı kadar reklamların yerleştirilmesi de özel beceri ister, bu sebeple sayfa
çizenler önemli kişilerdir ancak onları bir ressam olarak görmek yanlıştır çünkü onlar görselliğe
ağırlık tanır, duygusallık ön planda yer alır, buna karşılık sayfa çizerleri iyi birer grafiker
olmalıdır. Gözün nerelere kaydığına dikkat etmelidirler. Örneğin sayfaların sağ köşeleri bu
yüzden en değerli yerlerdir. Eğer sayfa çizenler ön yargılı olurlarsa çok önemli yere sıradan bir
fotoğraf oturtmayı düşünebilirler, bu da kötü bir sergileme olur. Keza atılan başlığın mutlaka
yazının içinde yer almasına özen gösterilmelidir. Okuru şaşırtmamak gerekir. Bir sekreterin
gönlündeki ile yazının içindeki farklılık gösterirse anlam kaybolur. Bu arada sayfa çizenlerin
bir büyük sorunu da haberleri belli ölçülere sığdırmaktan kaynaklanır. Öyle olaylar vardır ki;
bunları birkaç sütuna sığdırmak gayri mümkün hale gelir. Halkın ilgisini çekecek bu olayların
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hem fotoğrafları verilecek, hem başlığı iyi atılacak hem yazısı okurun ilgisini çekecek şekilde
konulacaktır. Bu hiç de kolay bir iş değildir.” der.
Ünlü İngiliz gazeteci Harold Evans, gazete düzeni konusundaki birikimlerini kitaplaştırmaya
kalkınca ortaya 5 ciltlik dev bir eser çıkmıştır. Evans sayfa düzeni konusunda şunları
söylemektedir:
“Bazıları sayfa düzeninin içten geldiği gibi olmasına inanır ve bunun öğretilemeyeceğini
savunur. Bazıları da olayların sayfaları yarattığı konusunda ısrarlıdır. Ben ikinci görüşe ağırlık
veririm. Haberlerin okuru etkileyecek şekilde verilmesinde zaruret vardır, konu her şeyin
üstündedir. Bir küçük yanlışlık her şeyi bozabilir. Önemli olan okunmaktır. Çok basmak, hatta
çok satmak asla çok okunmanın önüne geçemez. Sağlıklı hazırlanan gazeteler az okunsalar bile
uzun ömürlü olacakları için toplam okur sayıları daima yüksek olur. Günübirlik başarılar
ömürsüzlüğü beraberinde getirir.”

Gazetelerin vitrin düzenlemesine sayfa düzeni ya da mizanpaj denir. Standart gazete
sayfalarının boyutları 35.4*53 cm’dir. Bu kısıtlı alan içerisinde haber, fotoğraf ve diğer görsel
malzemeler değerlendirilir. Cumhuriyet Gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü merhum
Mehmet Sucu, sayfa düzeniyle ilgili olarak şunları söylemektedir: “Haber, fotoğraf ve görsel
malzemeyi bu sınırlı alanda değerlendirmeliyiz. Doğal olarak da bu değerlendirme sırasında
bazı kurallara da uymak zorundayız. Ancak bu değerlendirmenin günün koşulları ve modasına
göre gerçekleşebileceğini de eklemeliyiz. Günün modası da sürekli değiştiğine göre, mizanpaj
kuralları da günden güne değişir. Gazetenin biçimleri yayınlandıkları dönemin teknolojisi ve
modasından etkilenmiştir.”
Mehmet Sucu, sayfa düzeninin kurallarını da şu şekilde aktarıyor: “Gazete sayfası tipografik
ve grafik kurallara mutlaka uymak zorundadır. Günlük haber akışına göre mizanpaj her gün
değişiklik gösterebilir. Mizanpajın amacı en iyi gazeteyi okura sunmaktır. Mizanpaj güzel bir
şey yaratmak değildir. Mizanpaj bilgilerin aktarılmasını en iyi ve en etkili şekilde gerçekleştirmektir. Mizanpaj ve içerik birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Mizanpaj gazetecinin
yaratıcı enerjisini okura aktarmanın önemli bir aracıdır. İyi vitrinlenmemiş bir haber okurun
gözünden kaçacak ve istenilen etkiyi yaratmayacaktır”.

9.1.5.Haber Müdürü, gazetenin haber merkezinin başındaki kişidir. Tüm haber servislerinden
gelen haber akışını takip ederek gerekli koordinasyonu sağlar. Gazetelerde yazı işleri müdürleri
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kadar haber müdürlerinin de rolü vardır. Sıradan bir insanı ya da sadece deneyimli bir insanı
haber müdürü yapamazsınız. Çünkü masa başında heyecan yaşamak çok zordur. Haberi
kısaltmak, onu okutacak başlığı bulup çıkarmak kolay değildir. Muhabirlerin her yazdıkları
haberin çıkmayacağını bilmeleri gerekir, bunu onlara öğretecek olan yine haber müdürüdür.
Her yazılanda mutlaka bir eksiklik bulacak kadar bilgi sahibi olacaktır. Bir de değişik
kanallardan gelen haberlerin bir araya getirilmesi gibi oldukça zor bir işi vardır.
Haberlerin gazetenin yayın politikasına göre tekrar düzenleyip, gerektiğinde yeniden yazarak
daha ilgi çekici hale getirme görevi editöre aittir.
9.1.6.Editörler, benzer konuları birleştirip tek haberde toplayabildikleri gibi, muhabirin
yazdığı flaşı da değiştirme yetkisine sahiptirler. Bir gazetede, birden fazla editör bulunabilir ve
her editör kendi bölümünden sorumludur. Editörler, Yazı İşleri Müdürü’ne bağlı çalışır.
Gazetenin haber merkezine, haber havuzu da denir. Haber havuzu deyimi aslında 1991 yılında
Körfez Savaşı’nda kullanılmıştır. Savaş süresince Pentagon’un basına uyguladığı bir çeşit
örtülü sansürdür. Savaşı izleyen yaklaşık bin 600 gazeteci için cephede 11 haber havuzu
oluşturulmuş, gazetecilerin buralardan bilgi alması sağlanmıştır. Ancak, gazetecilerin istediği
bilgiler değil, sadece elde varolan ve ABD ordusu yetkililerinin yayılmasını istedikleri bilgiler
bu havuzlarda toplanırdı. Ancak haber merkezi için kullanılan haber havuzu deyimi daha farklı
bir anlam taşır. Çünkü haber merkezi, haber servislerinden, Ankara ve İzmir bürolarından, abone olunan haber ajanslarından gelen haberlerin toplandığı yerdir. Haber merkezi, gün içindeki
haber trafiğini sabah yapılan gündem toplantısı doğrultusunda yönlendirir.
Haber merkezinde, haberler tiriyaj denen işlemden geçirilir. Tiriyaj, abone olunan haber
ajanslarından

gelen

haberlerin

konularına

göre

sınıflandırılarak,

ilgili

servislere

gönderilmesidir. Haber merkezine bağlı servisler istihbarat, ekonomi, dış haberler, kültür-sanat,
magazin ve spor ve başka servisleridir. İstihbarat, haber merkezinin en büyük servisidir.
Gazeteci denildiğinde, akıllara gelen ilk kişi muhabirdir.
9.1.7.Muhabir, aslında haber niteliği taşıyan veriye ulaşan ilk eşikbekçisidir. Muhabirin
görevi, haberi toplayıp yazmak olarak özetlenebilir.
Bir muhabirin kişiliği çok önemlidir. Çünkü muhabir, sokakta dolaşan, haberin içinde yaşayan
insandır. Yazdıklarının doğruluğunu mutlaka sağlamalı, kimden haber alınabileceğini bilmeli,
yazdığı haberin nasıl bir reaksiyon alacağını tahmin edebilmelidir. Gazeteci olarak toplumda
bir saygınlığı olduğunu unutmamalı bu sebeple de kılık kıyafetinden davranışına kadar her
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konuda dikkatli olmalıdır. Mesleğe muhabir olarak başlayanlar işlerini yaparken olmadık
sorunlarla karşılaşabilir ama hiçbirinin de yılmaya hakları yoktur, çünkü toplum adına görev
yapan kişilerdir. Kavga etmez, öğrenir, dinler ve sonra olabildiğince objektif davranmaya
gayret ederler. Bunun için de belli bilgi birikimine ihtiyaçları vardır. Bu birikim anadan doğma
gazetecilikle olacak iş değildir. Mutlaka yeterli bir eğitime ihtiyaç vardır. Yazarlık veya
karikatüristlik, ressamlık gibi sanatsal işler anadan doğma hasletlerle yapılabilir ama gazeteci
olmak için eğitim şarttır. Muhabirlerin bunun bilincinde olarak kendilerini yetiştirdiklerini
biliyoruz. Çalıştığı alanın inceliklerini bilenler kısa zamanda uzman muhabir olurken
bilmeyenler sıradan insanlar olarak kalmaya mahkumdur. Para kazanmak uğruna haber
alışverişine kalkışanlar kısa zamanda servet sayılacak kişiliklerini kaybettiklerini görürüler.
Haberi toplamak, zannedildiği kadar kolay olmayan ama zevkli bir uğraştır. Muhabirlerin,
meydana gelen olaylara tanık olmak şansları her zaman olmayabilir. İşte burada haber kaynağı
devreye girer. Muhabirin haber kaynağına yansıtabilmesi gerek en önemli unsur güven
duygusudur. Muhabir, haber kaynaklarıyla kurduğu dostluk ve güven ilişkisini kullanarak,
kimsenin ulaşamayacağı bilgileri elde edebilir. Karşılıklı güven, muhabirin kaynak tarafından
yanıltılmayacağı ve kaynağın da söylediklerinin muhabir tarafından çarpıtılmayacağından emin
olununca sağlanır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, gazeteci her zaman temkinli olmalıdır.
Aksi taktirde yanlış yönlendirilme tuzağına kolayca düşebilir. Böyle bir durumda sorumluluk
haber kaynağına değil, muhabire mâl edilir. Bu nedenle, muhabir kaynağına ne kadar güvenirse
güvensin, yazacağı haberi mutlaka çifte kontrol mekanizmasına tabi tutmalı, uluslararası
literatürdeki “double check”ten geçirmelidir. “Double check”, haberin kalitesi ve nesnelliği
açısından da en değerli ve vazgeçilmez yöntemdir.
9.2. Haber Yazım Uygulamaları

Veri:1
 Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın “2009’da Dış Ticaretin Görünümü” konulu raporundaki
bilgiler:
 “İthalat 2008 yılına göre %25 düşüşle 41 000 000 000 dolara indi. Dış ticaret açığı %60
azalma ile 10.500 000 000 dolara indi. İhracat geçen yıla göre %10 artışla 30.500 000
000’a yükseldi”
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Açıklama:
Yukarıdaki verileri haber haline getirmek için öncelikle, mahrecimizin olması gerekmektedir.
Bakıyoruz, sözkonusu rapor kim tarafından hazırlanmış? Dış Ticaret Müsteşarlığı. Nerededir?
Başkent yani Ankara. O halde mahrecimiz Ankara(İÜHA)
Flaşa geldiğimizde, açıklanan raporda ithalat, ihracat ve dış ticaret açığı verilerinin olduğunu
görmekteyiz. Şunu biliyoruz ki, her zaman için ilk sırada ihracat. Daha sonra ithalat ve ondan
sonra da dış ticaret açığı gelmektedir. Öyleyse ihracat verilerimizi flaşa çıkarıyoruz.
İkinci paragrafa kaynağımız olan Dış Ticaret Müsteşarlığı’yla başlıyoruz. Ve Verilerimizi
aktarıyoruz. Burada rakamların yazılışına dikkat ediyoruz.

41 000 000 000: 41 milyar
%60: yüzde 60
Haber1:
Ankara(İÜHA)- İhracatımızın 2008 yılına göre yüzde 10 artışla 30.5 milyar dolara yükseldiği
açıklandı.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın “2009’de Dış Ticaretin Görünümü”

konulu raporuna göre,

ithalatımız ise geçen yıla göre yüzde 25 azalarak 41 milyar dolara indi. Raporda, dış ticaret
açığımızın da yüzde 60’lık bir azalma göstererek 10.5 milyar dolara düştüğü belirtildi.
Veri:2
Norveç Sağlık Bakanı Ulla Schmidt’in açıklaması:
“Son yıllarda yeni doğan bebeklerin öldürülerek çöpe atılması vakalarında büyük artış
görülmektedir. Bebeklerin öldürülmesini engellemek amacıyla, hastanelerde annelerin,
bebeklerini terk edebilecekleri bölümler oluşturulmuştur. Bu uygulama sayesinde
bebeklerinden kurtulmak isteyen anneler, cinayet işlemek yerine çocuklarını, kendi isimlerini
açıklama zorunluluğu olmadan, hastanelerdeki bu bölümlere bırakabilecekler.”
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Uygulama, cinayetleri arttırabileceği iddiasıyla bazı kesimler tarafından eleştiriliyor.
“Bebekler çöpe gitmeden önce …….” Sloganıyla yeni uygulama tanıtılmakta.

Açıklama: Yukarıdaki verileri haber haline getirmek için öncelikle, mahrecimizin olması
gerekmektedir. Bakıyoruz, Norveç Sağlık Bakanı’nın açıklaması. Öyleyse, bakandan
bahsediyorsa (ve açıklama yaptığı farklı bir yer verilmediyse), o ülkenin başkenti
mahrecimiz olur. Dolayısıyla burada mahrecimiz Oslo(İÜHA).

Flaşa geldiğimizde, bakanın açıklamasının amacını arıyoruz. Neden bu açıklamayı yapmış?
Çünkü, hastanelerde istenmeyen yeni doğan bebeklerin öldürülerek çöpe atılmasını
engellemek için, annelerin bebeklerini terk edebilecekleri bölümler oluşturulmuş. Bunu haber
veriyor. Dolayısıyla bu veri bizim flaşımız.
İkinci paragrafa geldiğimizde, Norveç Sağlık Bakanı Ulla Schmidt haberimizin kaynağı ve
onunla başlıyoruz. İstersek direkt açıklamasını tırnak içinde verebiliriz; İstersek açıklamanın
tümünü bağlantı sözcükleriyle cümlelere yedirip verebiliriz; ve eğer istersek de açıklamanın
bir kısmını aktarım sözcükleriyle cümle içine yediririz, geri kalan kısmını da tırnak içinde net
ifade olarak veririz.
Verilerin “Cinayetleri arttırabileceği iddiasıyla bazı kesimler tarafından eleştirilen
uygulamanın ülkede, “Bebekler çöpe gitmeden önce …….” Sloganıyla” kısmını da üçüncü
paragrafta aktarırız.

Haber2:
Oslo(İÜHA)- Norveç’te istenmeyen yeni doğan bebeklerin öldürülerek çöpe atılmasını
engellemek için, hastanelerde annelerin bebeklerini terk edebilecekleri bölümler oluşturuldu.
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Norveç Sağlık Bakanı Ulla Schmidt’in yaptığı açıklamaya göre, son yıllarda yeni doğan
bebeklerin öldürülerek çöpe atılmasındaki artış nedeniyle, hastanelerde bebeklerin
bırakılabileceği bölümler oluşturuldu.
Cinayetleri arttırabileceği iddiasıyla bazı kesimler tarafından eleştirilen uygulamanın ülkede,
“Bebekler çöpe gitmeden önce …….” Sloganıyla tanıtıldığı kaydedildi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

BÖLÜM SORULARI
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Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

Yanlış

( )

( )

2- Gazetenin haber merkezine, haber havuzu da denir.

( )

( )

3- Muhabir, aslında haber niteliği taşıyan veriye ulaşan ilk

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1- İmtiyaz sahibinden sonra, gazete yönetim şeması ikiye
ayrılır.

eşikbekçisidir.
4- Double check, abone olunan haber ajanslarından gelen
haberlerin konularına göre sınıflandırmaktır.
5- Tiriyaj, haberin kalitesi ve nesnelliği açısından da en
değerli ve vazgeçilmez yöntemdir.

Cevap anahtarı: 1)D 2)D 3)D 4)Y 5) Y
1- Haberde dikkati çeken ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir
a) Flaş
b) Başlık
c) 2. paragraf
d) Mahreç
e) 1. Paragraf

2- Haberde kaynak belirtme alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3. paragraf
b) Mahreç
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c) 2.paragraf
d) Flaş
e) Üst Başlık

3- Gazetede yayınlanan içerikten hukuken sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmtiyaz sahibi
b) Sorumlu yazı işleri müdürü
c) Yazı işleri müdürü
c) Editör
e) Sayfa sekreteri

4- “…….., abone olunan haber ajanslarından gelen haberlerin konularına göre
sınıflandırılarak, ilgili servislere gönderilmesidir.” tanımında boşluğa gelecek kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Double check
b) Tiriyaj
c) Redaksiyon
d) Mizanpaj
e) Hiçbiri

5- Gazetede sayfa tasarımını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Double check
b) Tiriyaj
c) Redaksiyon
d) Mizanpaj
e) Hiçbiri
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Yanıtlar: 1b- 2c- 3b-4b- 5d
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10. Polis-Adliye Muhabirliği
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1Polis muhabirliği nedir?
10.2.Adliye muhabirliği nedir?
10.3.Polis-Adliye haberciğinde etkik anlayışı
10.4.Polis-Adliye haberi nasıl yazılır?
10.5.Emniyet bülteni
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Polis-Adliye muhabirliği nedir?
2-Polis-Adliye haberciliğinin etik anlayışı nedir?
3-Polis-Adliye haberi nasıl yazılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Polis muhabirliği, adliye muhabirliği, emniyet bülteni
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10.1. Polis-Adliye Muhabirliği
Bir muhabirin uzmanlık alanı olarak kabul edilen polis-adliye muhabirliği, istihbarat
servisinin bir alt dalıdır. Bir gazetenin istihbarat servisi, haber merkezinin en büyük
servisidir. Gün içinde şehirde meydana gelen tüm olaylar istihbarat servisinin alanına
girer. Hürriyet Gazeteciliği El kitabında, istihbarat servisi, bir gazetenin belkemiği
olarak tanımlanır. Servisin, polis-adliye, havaalanı, belediye, hastane gibi alt uzmanlık
alanları vardır. Böylece haber kaynaklarına kolay ulaşabilmenin yanı sıra belli bir
alanda derinlemesine bilgi sahibi olma şansları da artar. Bir haber merkezinde polisadliye haberleri ağırlıktadır.
Syracuse Üniversitesi’nden Prof.Dr. Robert Lissit’in yaptığı bir çalışma sonucunda,
televizyon haberlerinin yüzde 30’unu polis-adliye haberlerinin, yüzde 10’unu doğal
felaket haberlerinin, yüzde 15’ini siyasi haberlerin, yüzde 7’sini sağlık haberleri vd.
oluşturduğunu ortaya koymuştur. (Radford, 2004: 86) Polis-adliye haberlerinin
medyada çok fazla yer almasının en önemli nedeni okur/izleyici kitlesinin fazla
olmasıdır. Bunun sebebi olarak da, insanların bu tarz haberlere konu olan olayların
kendi başlarına gelmesinden korkuyorlar ve, haberleri izleyerek gerçekleşen olaya
göre tedbir alıyorlar. (Ingram ve Henshall, 2012)
10.2.Polis-Adliye Muhabiri Kimdir, Nasıl Çalışır?
İstihbarat servisinin başındaki istihbarat şefi, genellikle deneyimli polis-adliye
muhabiridir. Polis muhabirliği ve adliye muhabirliği birbiriyle ilintili farklı uzmanlık
alanlarıdır. Genellikle birlikte anılır.
Bir polis muhabirinin çalışma alanı emniyet müdürlükleri, polis karakolları ve olay
yeri iken; bir adliye muhabirinin çalışma alanı adliyelerdir.
Gazeteciliği tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi bir polis-adliye muhabirinin
haberini yazarken, kendine sorması gereken soru: Bu olayın bilinmesinin ya da bu
kadar ayrıntılı aktarılmasının topluma faydası var mı?
Gazetecilerin 3.sayfalarında yer alan ve 3.sayfa haberleri olarak adlandırılan cinayet,
ölüm, kaza, intihar, adam kaçırma, gasp, soygun, hırsızlık, kapkaç vs gibi olumsuz
haberler, polis-adliye muhabirlerin uzmanlık alanına girer. Bu açıdan, bu haberlerin
veriliş tarzı, kullanılan fotoğraflar, aktarılan ayrıntılar; toplum için örnek teşkil
etmemesi, teşvik etmemesi açısından çok önemlidir. Polis-adliye muhabirinin
hassasiyet göstermesi gerekir.
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Genellikle gazetelerin üçüncü sayfalarında verilen cinayet konulu istihbarat
haberinde, üzerinde önemle durulması gereken konu, cinayet sonucu hayatını
kaybeden

kişi

veya

kişilerin

olay

yerindeki

görüntülerinin

yayınlanıp

yayınlanmaması veya hangi biçimde yayınlanacağının belirlenmesidir. Bu anlamda
sorulacak ilk soru, “bu görüntünün yayınlanması hangi kamu yararını sağlayacaktır?”
Dolayısıyla olaya adı karışan kişilerin kişilik haklarına da saygılı bir biçimde meslek
etiği ve hukuksal metinler çerçevesinde yayın yapmak mümkün olabilecektir. Geçen
yıl Habertürk Gazetesi’nin sürmanşetten verdiği kadına yönelik şiddeti gösteren
haber fotoğrafı eleştiri konusu olmuştu. Bu fotoğrafın yayınlanmasında toplumsal
menfaat nedir? sorusunu akla getirmişti.
Cinayet kurbanlarının ya da zanlısının olaydan önceki görüntülerine ulaşılabilir.
Cinayetin işlendiği olay yeri ve cesetler yayın koşullarına uygun bir biçimde
görüntülenebilir. Zanlının gözlem altındaki ya da mahkeme salonundaki görüntüsüne
yer verilebilir. Bunun dışında kamu yararı içermeyen, toplumda korku, acı ve şiddet
duyguları uyandıracak, duygu sömürüsüne varan, daha sonra bir başka cinayete
örnek olma niteliği taşıyabilecek, kişilik haklarını ve manevi şahsiyetlerini rencide
edici nitelikte ve 18 yaşından küçüklerin görüntülerine yer verilmemesi habercinin
sorumluluk anlayışının bir gereği olarak görülmektedir. Örneğin, 2000’li yılların
başında bir örgütün işlediği cinayetler su yüzüne çıkmıştı. Ve ana akım medyadan bir
gazete, orta sayfadan şekillerle, örgütün öldürme şekli olarak bilinen bir işkence
biçiminin uygulanışını aşama aşama göstermişti. Bunun, topluma faydası nedir? Buna
ancak birisini öldürmek isteyen kişi ihtiyaç duyabilir. Ve hatta denemek konusunda
insanları heveslendirebilir.
Bu tarz haberlere yer vermemek adına BBC’nin yayın ilkelerinde, “Suçla ilgili
ayrıntılar kopya edilebilecek kadar açık gösterilmemelidir” şeklinde bir madde yer
almaktadır (BBC, 2005: 61).
Trafik kazası haberlerine gelince, öncelikle bilmemiz gereken; haber dilinde trafik
kazaları olmaz, oluşmaz, gerçekleşmez. “Meydana gelir”. Bir trafik kazası
duyulduğunda öncelikle söz konusu kazada kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı
merak edilir. Ve bunların içinde çocuk ya da bebek var mı araştırılır. Bilindiği gibi,
çocukların mağduriyeti her zaman için insanları daha fazla etkiler. Bu yüzden kaza
haberlerinde flaşta ölü sayısını belirtilmesinde çocuk ayrıca vurgulanır. 2’si çocuk 5
kişi hayatını kaybetti, gibi. Araçlardaki hasar daha sonra ilgilenilen bir konudur.
Haberin girişinde önemli bilgilere yer verilir. Gövdesinde ise ayrıntılar verilmeye
başlanır. Trafik kazası haberinin yazımında, “…meydana gelen trafik kazasında 2 kişi
öldü, 5 kişi de yaralandı” cümlesinde olduğu gibi, dahi anlamına gelen “de” eki
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kullanılmamalıdır. Kesinlik kazanmadıkça olayın meydana geliş şekli konusunda,
“aniden”, “hatalı sollama”, “aşırı hız ve dikkatsizlik”, “sürücünün alkollü ya da
uyuyor olması” gibi nitelemelerden kaçınılmalıdır. Kaza nedenleri; kazaya karışan
kişi, bir yaralı ya da yetkilinin ifade etmesi durumunda, “belirtildi, bildirildi,
öğrenildi” sözcükleri kullanılarak, aktarılmalıdır. Özellikle, “4 kişi ölürken, yaralanan
3 kişi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı” ya da “4 kişi
ölürken, sürücü gözaltına alındı” gibi cümle kalıplarından kaçınılmalıdır. Bu ifade
onlar tam ölüyorken, diğerleri de yaralandı gibi algılanır. Yanlış kullanımdır. Bunun
yerine, “4 kişi öldü. Yaralanan 3 kişi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi
altına alındı” veya “4 kişi öldü. Sürücü gözaltına alındı” diye yazılmalıdır.
İstihbarat haberi izleme ve veri toplamasıyla ilgili, iki olay üzerinden aşağıda örnekler
verilmiştir (Çağlar ve Porghamrezaeieh, 2012: 26-27).

Örnek:1 –Trafik Kazası Haberi
İstanbul- Bolu karayolu üzerinde bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması
sonucu meydana gelen kazada 30 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını,
otomobilin hurdaya döndüğünü, karayolunun uzun süre trafiğe kapatıldığını
varsayalım. Gazeteci öncelikle kazanın meydana geldiği yere gitmeli. Olay yerine
gelen güvenlik görevlilerinden bilgi almalı. Olay yerinde varsa görgü tanıklarını
bulmalı ve onlardan kazanın nasıl olduğu hakkında bilgi almalı. Ancak resmi olarak
netleşmeden görgü tanıklarının ifadelerini iddia etti şeklinde vermeli. Yaralıların
kaldırıldığı hastanelere giderek konuşabilecek durumda olanlarla konuşmalı. Yaralılarla konuşurken de, onların psikolojik durumunu ve hastane ortamında olduğunuzu
düşünerek, konuşmayı uzun tutmamalı. Kazanın kesin nedeni yetkililerden mutlaka
öğrenilmelidir. Kazada ölenlerin kimlik tespitleri güvenlik güçleri tarafından yapılır.
Bu kimlik tespiti ölenlerin üzerinden çıkan kimlik belgeleriyle yapılır. Güvenlik
güçlerinden, kazada ölenlerin kimliklerini öğrenmeli. Hastanede yatan yaralıların da
kimliklerini hastane yetkililerinden öğrenmeli.
Bu olay, can kaybının fazla olması nedeniyle bir sonraki günkü gazetelerde, aynı gün
ise, televizyonlarda bütün ayrıntıları ile yayınlanır. Trafik kazasında bir aileden çok
kişinin hayatını kaybetmiş olması, ya da ailenin hepsinin hayatını kaybetmiş olması
gibi bir durum söz konusu ise olay daha da trajik bir hal alır. Bu gibi unsurların
ayrıntıya girmeden flaşta belirtilmesi gerekir. Aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti,
gibi. Kazada kurtulanlar ya da ölenler arasında bebeklerin/küçük çocukların olması
da flaşlık bir unsurdur. Bu gibi şaşırtıcı durumlar çeşitlendirilebilir. Bütün çalışmalar
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tamamlandıktan sonra, topladığınız verileri kontrol edersiniz. Eksik veri var mı, soru
doğuran veri var mı? Varsa hemen onların yanıtlarını araştırırsınız. Bu arada bu haber
tabi ki, haber ajansları tarafından da geçilmektedir. Onların haberi nasıl verdiğinize
bakarsınız. Sizin gözünüzden kaçan noktalar varsa, haberinize eklersiniz.
Örnek:2 –Uçak Kazası Haberi
Uçak kazaları genelde toplumun diğer kazalardan daha fazla ilgisini çeker. Merak
uyandırır. Bunun nedeni, uçak kazalarının nadiren meydana gelmesi ve meydana
geldiği takdirde yolculardan kurtulan olmaması ya da mucize olarak nitelendirilen
kurtuluşların olmasıdır. Okurlar, uçak kazalarına karşı bu nedenle daha duyarlıdır.
Uçak kazası genelde direkt manşetten verilir. İstihbarat muhabiri bir uçak kazasını
izlerken, öncelikle uçağın enkazının bulunduğu yere hemen gitmeli, oradaki durumu
izleyerek, izlenimlerini not etmeli. Daha sonra uçağın ait olduğu şirketle temasa
geçmelidir. Yolcu listesine ulaşmalıdır. Listede ünlü/tanınmış bir kişi var mı diye liste
incelenir. Yetkililerden kazanın nedenine ilişkin bilgiler edinmeli. Kaza yerinde
bulunan yetkililerden ve teknik uzmanlardan kazanın meydana gelişi ile ilgili ilk
bilgileri almalıdır. Kazadan kurtulan olup olmadığını araştırmalı, hastanelere yaralı
götürüp götürülmediğini kontrol etmelidir. Uçak kazasından sonra havaalanına gelen
yolcu yakınlarının eleştirilerini not etmelidir. Uçağın pilotu ve hostesleri hakkında
bilgiler elde etmeli kaptan pilotun uçuş mili araştırılmalı (Bilindiği üzere pilotların
tecrübeleri uçuş milleriyle belirtilir) ve haberde bu bilgilere yer vermelidir. Yolcular
arasında adresleri tespit edilenlerin aileleri ile temasa geçmeli, kazada ölenler
hakkında yakınlarından ayrıntılı bilgi alınmalıdır.
Havaalanında uçak bakımını yapan teknisyenlerle görüşülebilir. Hatta uçağın son
bakımını yapan servis yetkililerine ulaşılır. Uçağın uçuştan önce bir arızası var mıydı?
Varsa ne idi? Giderildi mi? sorularına yanıt aranır. Uçak kazası yayın organlarında 12 gün değil, günlerce yer alabilir. Çünkü kaza hakkında ayrıntıların ortaya çıkması
birkaç gün alabilir. Hatta kara kutunun öncelikle bulunması ardından da
çözümlenmesi haftalar sürebilmektedir.

Örnek:3- Deprem Haberi
Deprem, büyüklüğüne ve yarattığı şiddete göre can kaybı ve yaralı sayısının çok
olduğu doğal afettir. Deprem haberi yazımında en fazla yapılan hataların başında
“büyüklük” ve “şiddet” kavramları gelmektedir. Depremin ne tür ve ne kadar zarar
verdiğini ölçmeyi amaçlayan, yani depremin insanlar, binalar ve doğa üzerindeki
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etkilerini saptayan yöntem aslında “şiddet” ölçümüdür. Şiddet, depremin
kaynağındaki büyüklüğü hakkında matematiksel bir bilgi vermez, yalnızca deprem
nedeniyle oluşan hasarı yansıtır.
Bir deprem meydana geldiğinde, herhangi bir noktada şiddetini belirlemek için, o
bölgede yol açtığı etkiler gözlenir. Aynı aletsel büyüklüğe sahip olan depremlerde
ortaya çıkan enerji dünyanın her yerinde aynı iken, yapıların ortalama kalitesi,
zeminin durumu, jeolojik ve jeofizik nedenler gibi çeşitli etmenlerden dolayı aynı
büyüklük değerine sahip depremler bölgelere göre çok farklı şiddet değerleri
gösterebilir.
Dünyada en yaygın olarak kullanılan aletsel büyüklük ölçeği Richter ölçeği, en yaygın
şiddet ölçeği ise Mercalli skalasıdır.
Bu konuda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü’ne göre, deprem büyüklükleri ve şiddet tablosu şöyledir:
2-3.6

çok hafif şiddetli

3.7-4.3 hafif şiddetli
4.4-5.0 orta şiddetli
5.1-5.6 şiddetlice
5.7-6.3 şiddetli (hasara yol açan)
6.4-8 çok şiddetli
Deprem haberi yazarken bu tabloyu dikkate almalı, tahminen “orta şiddetli” ya da
“şiddetli” gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Örneğin, “4.5 büyüklüğündeki” bir
deprem haberinde “4.5 büyüklüğünde, orta şiddette deprem meydana geldi” ifadesi
kullanılmalıdır. Deprem haberi yazarken “Büyüklük” ve “Şiddet” kavramlarının
birbirinden farklı ölçümler oldukları mutlaka göz önünde bulundurulmalı.
10.3.Polis, Savcı Kimdir?
İstihbarat servisinin uzmanlık alanlarından olan polis-adliye muhabirliğinin
detaylarına bakacak olursak... İstanbul’da adliye muhabirlerinin toplu olarak görev
yaptıkları yer Adliye Sarayı’dır. Polis adliye muhabirlerinin, polisin, savcı ve
mahkemelerin yetkilerini bilmeleri gerekir. Polis, toplum düzeninin korunmasında
savcı adına hareket eden ve savcının talimatıyla çalışan bir güvenlik birimidir. Savcı,
çeşitli olaylarda gerekirse soruşturmayı kendisi yapabilir. Sanıkların yakalanması ve
sorgulanması işi, yine savcı adına güvenlik birimleri tarafından yapılır. Savcı ise olaya
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karışan kişi ya da kişiler hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verir. Dava
açılmasına karar vermesi halinde ise sanıkları, düzenlenen dosya ile birlikte
mahkemeye sevk eder. Savcı, mahkemeye sevk ederken sanığın tutuklanması
isteminde

de

bulunabilir.

Ancak,

savcının

tek

başına

tutuklama

yetkisi

bulunmamaktadır. Özgürlüğü bağlayıcı bir karar olan tutuklama eyleminin kararı
sadece mahkemelerce verilebilir. Sanık ya da sanıkların savcı tarafından tutuklandığı
ifadesi, çoğu kez haberlerde yer almaktadır. Bu hukuken yanlış bir anlatımdır.
Adliye muhabirliğinde, savcının hakkında iddianame düzenlediği kişiler (ünlü bir
kişi/kamu görevlisi/sade vatandaş…) ilgili haber yapıldığında, o kişilerin beraat
etmesi durumunda da haber yapılması en temel ilkelerden biridir. Hürriyet Gazetesi
yayın politikasının belirtildiği “Hürriyet Gazeteciliği” kitabında, polis adliye
haberlerinin yazımında dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıralamaktadır:
-Bütün mahkeme haberlerinde 18 yaşından küçük olanların isimleri yalnızca
baş

harfleriyle

belirtilmeli,

fotoğraf

kullanılması

durumunda

yüzlerinin

tanınmamasına dikkat edilmelidir.
-Yine mahkeme haberlerinde, “Karısını öldüren Ahmet Korkmaz, dünkü
duruşmada…” türünden ifadelere yer verilmemelidir. Çünkü, Ahmet Korkmaz’ın
karısını öldürüp öldürmediği, ancak mahkemenin vereceği karardan sonra ortaya
çıkacaktır. Dolayısıyla, bu gibi durumlarda, “Karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan
Ahmet Korkmaz…” demek gerekir.
-“Tutuklanarak cezaevine gönderildi” ifadesi yanlıştır. Ya “tutuklandı” ya da
cezaevine gönderildi” ifadesi tercih edilmelidir. İnsanlar tutuklandıklarında zaten
cezaevlerine gönderilirler, evlerine ya da otele değil. Cezaevine gönderilen insan da
tutuklanmış demektir. Ayrıca, hangi cezaevine gönderildiği biliniyorsa mutlaka
belirtilmelidir.
-“Tutuklu” ya da “hükümlü” kavramları aynı şeyi ifade etmez. Bu nedenle
doğru kullanımına özen gösterilmelidir. “Tutuklu” hüküm giymemiş sanıkların genel
tanımıdır. “Hükümlü” kavramı ise, suçu sabit görülüp cezaya çarptırılmış kişiler için
kullanılır.
-“Ölü ele geçirildi” sözü hem mantığa hem de Türkçe’ye aykırıdır. Mal ya da
silah ele geçirilir. İnsan ise ölü ya da diri ele geçirilmez. Yakalanır ya da öldürülür.
“Tahliye edilip salıverildi” demek de yanlıştır. Anlamı bilinmeyen eski kelimelerin
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kulak alışkanlığıyla kullanılması, bu tür hatalara zemin hazırlamaktadır. Bunun için,
anlamı kesin olarak bilinmeyen eski kelimeler kullanılmamalıdır.
-Sıkça yapılan hatalardan birisi de, “gözaltı”na alınan bir kişinin “gözlem
altı”na alındığını yazmaktır. “Gözlem altına alınmak”, eski deyimle “müşahede altına
alınmak”tır. Dolayısıyla, Adli Tıp ile ilgili bir meseledir. Polis ise “gözlem altı”na
değil, “gözaltı”na alır.
-“Çılgın katil 3 kişiyi kurşuna dizip intihar etti” türünden ifadeler de yanlıştır.
“Kurşuna dizmek” askeri bir cezadır. Ayrıca, “katil”in “çılgın” olduğu nereden
bilinmektedir? Gereksiz sıfat kullanımı, haberin kalitesini ve inandırıcılığını azaltır.
“Ahmet Korkmaz 3 kişiyi öldürüp intihar etti” demek en doğrusudur. “İntihar”
kelimesi de sadece ölümle sonuçlanan durumlarda kullanılmalıdır.

Çünkü,

apartmanın üçüncü katından atlayıp da sağ kalan insanın yaptığı “intihar” değil,
“intihar teşebbüsü”dür.
-“Cadde ortasında infaz” gibi ifadeler de yanlıştır. “İnfaz”, “uygulama, yerine
getirme” demektir. Dolayısıyla “öldürme” anlamına gelmez. Örneğin, idam cezası
“infaz” edilir. Cadde ortasında ise cinayet işlenir.
-“Korsan gösteri” yerine, “izinsiz” ya da “yasa dışı gösteri” denilmelidir.
-“Boğaz Köprüsü’nden atlayarak intihar eden Hamit Şentürk’ün cesedi
boğulmuş olarak bulundu” gibi tuhaflıklar, hem muhabirin, hem de gazetenin
itibarını sarsar. Çünkü, “ceset boğulmaz”. Aynı şekilde, “6 Eylül tarihinden beri kayıp
olan Güroymak’ın cesedi dün akşam 17:30’da Bozkurtlar’ın evinde ölü olarak
bulundu” da denilemez. “Ceset”in diri olarak bulunma ihtimali var mıdır? Ayrıca,
17:30 zaten akşamdır. Akşam demeye gerek yoktur.
-“Taksicilik yapan Burhan Aydın, müşteri olarak aldığı bir kişi tarafından gasp
edildikten sonra kafasına tek el ateş edilerek öldürüldü” cümlesinde de benzer
tuhaflıklar vardır. İnsanlar gasp edilmez, eşya ya da para gasp edilir. Doğru ifade,
“Parası gasp edildikten sonra öldürüldü…” olmalıdır.
-“Dostunu beş yerinden bıçakladı” gibi ifadeler doğru değildir. “Dostu” yerine
“sevgilisi” veya “birlikte yaşadığı kadın/erkek” ifadesi tercih edilmelidir. “Duruşma
ileriki bir tarihe ertelendi” cümlesinde de tuhaflık vardır. Çünkü, duruşmaların geri
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bir tarihe ertelenmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle, mutlaka ertelendiği tarih
belirtilmeli ve sözgelişi, “Duruşma 14 Şubat 2018’e ertelendi” denilmelidir.
-“Namus cinayeti” gibi ifadelerden mutlaka kaçınmak gerekir. Çünkü, bu tür
ifadeler, cinayeti mazur hatta meşru gösterebilecek bir zemin ve zihniyet
oluşturmaktadır.
Emre Kongar da, namus cinayeti, töre cinayeti ya da aşk cinayeti terimlerinin aklayıcı
ve yüceltici olduğunu ve bu şekilde olayları aktaran gazetecilere “asıl katil sizsiniz!”
şeklinde suçlayarak durumun ciddiyetine dikkat çekmektedir (Kongar, 2006: 169).
- “İmam nikahlı eş” kavramı da, bu durumu meşrulaştırma tehlikesine sahiptir.
Resmi nikah olmadan imam nikahı kıyılması yasalara göre zaten suçtur. Gazeteci
olarak görevimiz, yasaların suç saydığı eylemleri meşru hale getirmek değildir.

- Çok sık rastlanan yanlışlardan birisi de, “Zorla tecavüz ettiler” cümlesinde
mevcuttur. Çünkü, tecavüz kavramı, zaten zorla yapılan bir eylemi göstermektedir
(Hürriyet G., 2003).

-“Alıcı kılığı, müşteri kılığı”, “alıcı kılığına giren polis” ya da “müşteri kılığına
giren jandarma” gibi tanımlamalar; belirli bir “alıcı kılığı” ya da “müşteri kılığı”
sözkonusu olamayacağından yanlıştır. Bunun yerine; “alıcı gibi davranan …” diye
yazmak daha doğrudur. (Anadolu Ajansı, 2008).

10.4.Polis Muhabirleri
Gazete organizasyonu, görevi olan haber üretimini gerçekleştirmek için bir yapılanma
içindedir. Her kurumun da kendi içinde bir organizasyonu vardır. Polis örgütü de
asayişi ve güvenliği sağlamakla görevli ülke çapında bir organizasyondur. Polis
muhabirleri de bu organizasyonun içinde, ‘haber alma’ özgürlüğü çerçevesinde, bağlı
oldukları medya organizasyonu adına çalışırlar. Polis muhabirleri, Emniyet
Müdürlüğü’nde kendilerine ayrılan Basın Odası’nda çalışırlar. Her sabah, polisin
kendi bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak için çıkardığı Polis Bülteni’nden
yararlanırlar. Günlük olarak şehirdeki gelişmelerin bildirildiği Emniyet Müdürlüğü
Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yayınlanan bültene
“Emniyet Bülteni” adı verilir. Önceleri Valilik Basın Müdürlüklerinden dağıtılmakta
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iken, günümüzde Emniyet Müdürlüklerinin basın bürolarından ya da internet
sitelerinden alınabilmektedir. Ayrıca Emniyet Müdürlükleri basın açıklamaları da
internet sitelerinde yer almaktadır. Polis muhabiri, bir gün içinde şehirde meydana
gelen ve karakollara aksetmiş olan olaylar listesinin olduğu, gündemden bazı olayları
istihbarat şefine telefonda okuyarak, izlenip izlenmeyeceğini sorarlar. Emniyet
Müdürlüğü’nde görevli polis şefleri ile sürekli irtibatta kalırlar, böylece şehirde
meydana gelen önemli polisiye olayları yerinde izleme şansına sahip olurlar (Yüksel
ve Gürcan, 2005: 53). Polis muhabirinin ilk haber kaynağı “Polis Telsizi”dir ve muhabir
kolluk kuvvetlerinin kendi aralarında yaptıkları tüm konuşmaları dinler.
Polis muhabiri, zaman içerisinde polislerle ilişkiler kurar ve haber kaynaklarından
gereken bilgileri hızla alır. Özellikle semt karakollarıyla güçlü bağlantıları olan
muhabir, gözaltına alınan kişilerin durumlarına hızla vakıf olur ve haberini oluşturur.
Ayrıca muhabir, zaman zaman polis tarafından yapılan operasyonlara da katılarak
izlenimlerini sıcağı sıcağına aktarır.
Sıklıkla, merkezi bölgelerdeki karakolları ve itfaiye müdürlüğünü telefonla arayıp,
önemli olay olup olmadığını sorarlar. Emniyet birimlerinin kendi aralarındaki telsiz
konuşmalarını takip etmek için sadece dinlemek amacıyla telsiz kullanırlar.
Polis muhabirleri uzun süre bu görevi yaptıklarında, etkide kalıp, bazen bir emniyet
görevlisi gibi davranışlar sergileyebiliyorlar. Hatta olaylara müdahale etmeye
kalkışanlar bile olabiliyor. Bu nedenle muhabirlerin haber takibinde olduğu gibi,
haberi yazarken de hiçbir zaman gazeteci olduğunu unutmaması gerekir ve her zaman
ve her yerde objektif olup, tarafsız davranmalıdır. Eğer duygusal ya da taraflı
davranmaya kalkarsa, o zaman topluma gerçek bilgiyi ulaştıramaz, okuyucuyu,
izleyiciyi yanıltabilir (Dağlı, 2007). Bir gazeteci ne kadar fazla gerçek bilgiye ulaşırsa,
o kadar başarılı haber yapar (Eggigton, 2011).
Emniyet bültenlerinde genellikle olayları tanımlayıcı bilgiler bulunur. Hangi karakol
ya da polis merkezi tarafından olayın bildirildiği, suçun türü, yeri, tarihi, şüpheli ve
olayın özeti bu bültende yer alır. Emniyet bülteninde bütün olaylar aynı standart
biçimde yazıldığından hangi olayın ne kadar önemli olduğu ya da olayın hangi
yönünün daha önemli olduğu muhabir tarafından değerlendirilir.
Polis muhabirliği, polislik değildir. Habercinin emniyet birimleriyle yakın, hatta iç içe
yürütülen bölümüdür. Emniyet birimleri nasıl olay ve suçlu arşivi yapıyorsa, polis
muhabiri de yapar. Çünkü özellikle hırsızlık, kapkaç ve fuhuş gibi olayları
gerçekleştirenlerin sabıkası kabarık olur ve defalarca gazetelere haber olabilirler. Bu
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nedenle, eski görüntüler ve fotoğraflar tekrar gerekebilir. Ayrıca, suçlu kişiler görüntü
ve fotoğraflarının kamuoyuna gösterilmesinden rahatsızlık duyduklarından, bunu
yapan gazeteciden intikam almaya çalışabilirler. Muhabir, tüm bunları göz önünde
bulundurarak çalışmalarını gerçekleştirmelidir (Dağlı, 2007).
Polis muhabirlerinin haber toplamada yararlandıkları haber kaynakları şöyle sıralanır:
Emniyet Müdürlüğü ve bağlı şubeler, mahalle karakolları, İtfaiye Müdürlüğü,
gazeteye gelen telefon ihbarları. Haberini yazarken, emniyet teşkilatı içinde mesleki
hiyerarşiyi bilmek zorundadır. Sırasıyla emniyet teşkilatındaki meslek dereceleri
şöyledir: Polis memuru, sivil memur, komiser muavini, komiser, Baş komiser, İlçe
Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdürü.
Örnek Bir Emniyet Bülteni:
BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
NİLÜFER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
18 Haziran 2013

SUÇUN NEV’İ

: ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI…

SUÇUN TARİH VE SAATİ

: 17.06.2013 günü saat: 14.00 sıraları

SUÇUN YERİ

: Umut Mahallesi, Gül sokakta

MÜŞTEKİ

: Murat H: 1950 doğ.

ŞÜPHELİ

: Oğuz K: 1970 doğ.

OLAYIN ÖZETİ: Murat H. İdaresindeki 16 HL…. Plakalı özel araç ile seyrederken,
belirtilen yerde Oğuz K.’nın kullandığı 16 AJ…. Plakalı motorlu bisikletle çarpışması
sonucu, Oğuz K. Olay yerinde hayatını kaybetmiş, araç sürücüsünün alkollü olduğu
tespit edilmiş, sürücü gözaltına alınmıştır.

SUÇUN NEV’İ

: KASTEN YARALAMA

SUÇUN TARİH VE SAATİ

: 17.06.2013 günü saat: 12.30 sıraları

SUÇUN YERİ

: Umurbey Mahallesi, Uzunçarşı girişi

MÜŞTEKİ

: Hasan K: 1980 doğ.
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ŞÜPHELİ

:-

OLAYIN ÖZETİ: Umurbey Mahallesei Uzunçarşı girişinde otopark görevlisi olan
müşteki Hasan K; park ücreti meselesi nedeniyle çıkan tartışma neticesi 16 K 1669
plaka sayılı araç sürücüsü ve yanındaki iki erkek arkadaşı tarafından darp edilmiş,
şüphelilerden şikayetçi olan müştekiden alınan doktor raporunda hayati tehlikesinin
bulunmadığı belirtilmiş, faili meçhul olayla ilgili olarak tahkikat devam etmektedir.

OSMANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SUÇUN NEV’İ

: CİNSEL TACİZ

SUÇUN TARİH VE SAATİ

: 17.06.2013 günü saat: 14.30 sıraları

SUÇUN YERİ

: Lise Caddesi, 19 Mayıs İlköğretim

Okulu civarında
MÜŞTEKİ

: Kahraman O: 1960 doğ.

ŞÜPHELİ

: Yılmaz Ö: 1970 doğ.

OLAYIN ÖZETİ: Lise Caddesi, 19 Mayıs İlköğretim Okulu civarında mağdure F.O.’yu
takip ederek, sözlü taciz eden şüpheli Yılmaz Ö. Yakalanmış, mağdurun ailesinin
kendisinden şikayetçi olduğu şüpheli, ifadesinin alınmasına müteakip Cumhuriyet
Savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştır.

YILDIRIM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SUÇUN NEV’İ

: İŞYERİNDEN HIRSIZLIK…

SUÇUN TARİH VE SAATİ

: 17.06.2013 günü saat: 20.00-07.00 arası

SUÇUN YERİ

: Çiftlik Mah. Atatürk Cad.

MÜŞTEKİ

: Yıldırım K.: 1967 doğ.

ŞÜPHELİ

: Faruk:M.: 1987 doğ.

OLAYIN ÖZETİ: Müşteki işyerinin kapalı olduğu bir sırada, işyeri giriş kapısının sağ
tarafında bulunan ve kapalı durumdaki küçük havalandırma penceresinden içeriye
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girilerek içeride sigara reyonlarından yaklaşık 3,000 TL: değerinde değişik markalarda
sigaraları ile kasada bulunan 30-40 TL. parasının çalınmış olduğunu beyan etmiştir.

SUÇUN NEV’İ

: TAKSİRLE YARALAMA…

SUÇUN TARİH VE SAATİ

: 17.06.2013 günü saat: 03.00 sıraları

SUÇUN YERİ

: D -130 karayolu Özdilek Karşısı

MAĞDUR

: Özlem A.1980 doğ.

ŞÜPHELİ

: Şakir .Y.: 1970 doğ.

OLAYIN ÖZETİ: Şüpheli sevk ve idaresinde bulunan özel otosu ile seyir halinde iken,
arkasından gelen bir aracın kendisini sıkıştırması neticesi direksiyon hâkimiyetini
kaybederek otosunu önce yolun sağında bulunan tabelalara çarparak takla atması
sonucu, otosunda bulunan eşi mağdurun hayati tehlikesi yoktur şeklinde
yaralanmasına neden olmuştur.
Yukarıdaki emniyet bülteninde kullanılan kavram ve kısaltmaların karşılıkları şunlardır:
Suç: Yasalara aykırı davranış, cürüm.
Suçun nev’i: Suçun türü, çeşidi.
Suçun yeri: Olayın nerede gerçekleştiği.
Müşteki: Şikayetçi, yakınan.
Şüpheli: Kuşku duyulan kişi.
Doğ.: Doğum yılı.

18.06.2013 tarihli Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün emniyet bültenini bir polis muhabiri
olarak incelediğimizde, bültende ilk sırada yer alan ölümlü trafik kazası olanının, en
fazla haber değeri taşıyan olay olduğuna karar vermemiz ve konuyu araştırmamız
gerekir. Görüldüğü gibi, şehirde aynı gün içinde meydana gelen ve polis intikal eden
önemli-önemsiz

bütün

olaylar

aynı formatla

verilmiştir.

Burada

muhabir,

tecrübelerine dayanarak haber değeri taşıyan bir olay olup olmadığına karar verir ve
olayı değerlendirir.
Haber yazarken aşağıdaki ayrıntıları gözden kaçırmamak gerekir.
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-Yargı kararı kesinleşmeyen kişi için ‘suçlu’ değil, ‘zanlı’ ifadesi kullanılır.
-Bomba, silah, mermi gibi cisimler yakalanmaz, ele geçirilir ya da bulunur.
-Sanık ya da zanlılar ‘ele geçirilir’ ya da ‘yakalanır’.
-Tutuklama kararını mahkeme (hakim) verir. Polis ya da jandarma gözaltına alır,
savcılık soruşturma yapar. Savcılık mahkemeye tutuklanma ya da serbest bırakılma
önerisinde bulunur.
-Tutuklama kararı gıyabi ya da vicahi olarak verilir. Gıyabi tutuklama, sanığın
arkasından verilir. Vicahi tutuklama ise, sanığın yüzüne karşı okunarak verilir. Bir
sanık hakkında verilen gıyabi tutuklama kararı, sanık yakalandığında yüzüne
okunarak vicahiye çevrilir (Yüksel ve Gürcan, 2005: 53).
10.5.Adliye Muhabirleri
Polisten, yargıya sevk edilmiş davaları izlerler. İyi bir hukuk bilgisine sahip olmaları
gerekir. Bir davanın seyrini çok iyi izleyecek, hukuk prosedür bilgisinin yanı sıra, dava
dosyalarını çözümleyebilecek ölçüde hukuk diline hakim olmalıdırlar. Adliye
muhabirleri, görev yaptıkları adliyelerdeki ilginç ve önemli davaları izleyerek, haber
haline getirirler. Bu nedenle adliyelerin duruşma listelerini düzenli olarak incelerler.
İstanbul’da Adliye muhabirlerinin toplu olarak görev yaptıkları yer İstanbul Adliye
Sarayı’dır. İlçelerdeki adliyelerde çok önemli davalar olduğunda da davaları orada
izlerler.
Mahkeme kararıyla sabit olmadıkça, herkes suçsuzdur. Bu nedenle, kim olursa olsun
herhangi bir kimseyi suçlayıcı ifade kullanılamaz. Polis açıklamaları üzerine kurulan
haberlerde, “sanık, katil, cani” gibi tanımlara yer verilmemelidir. Mahkemede
yargılanmaya başlanana kadar insanlar “sanık” değil, yalnızca “zanlı”dır. Çünkü söz
konusu kişi, belki savcılıkta, belki de sorgu yargıçlığında ifade verdikten sonra,
yargılanmasına gerek duyulmadan serbest bırakılacaktır. Bu nedenle, bu tür
haberlerde çok dikkatli olmak şarttır. Dolayısıyla, “Dev-Sol militanı 13 kişi yakalandı”
yerine, “Dev-Sol militanı oldukları öne sürülen 13 kişi yakalandı” demek gerekir.
Çünkü onları yakalayan polis, öyle olduklarını iddia etmektedir. Bu iddia gerçek
olmayabilir. Bütün mahkeme haberlerinde 18 yaşından küçük olanların isimleri
yalnızca baş harfleriyle belirtilmeli, fotoğraf kullanılması durumunda yüzlerinin
tanınmamasına dikkat edilmelidir. Aynı şey zina gerekçesiyle açılan davalar için de
geçerlidir (Hürriyet Gazeteciliği, 2003: 121).
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Adliye muhabirinin haber kaynakları; avukatlar, mahkeme kalemleri, mahkeme
memurları, dava dosyaları, arzu haller (dava dilekçeleri), savcılar, hakimler, kollu
görevlileri (polis, jandarma vb.), davalı- davacıların kendileri ya/ya da avukatları,
davalı/davacıların yakınları, tanıklar, takip edilen konuyla ilgili olan resmi kuruluşlar.
Gizli duruşma: Adliyede, sadece izinli ya da görevli kişilerin katılabildiği, kamuya
kapalı duruşma.
Şüpheli/zanlı: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişi.
Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç
şüphesi altında olan kişi.
Müdafii: Zanlı ya da sanığın savunmasını yapan avukatı.
Soruşturma: Suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianamenin hazırlanmasına kadar
geçen evre.
Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen
evre.
Beraat: Aklanma
Tutukluluk: Sanığın gözlem altında tutulması
Mahkum/Hükümlü: Mahkeme tarafından suçu sabit görülüp, cezaya çarptırılan kişi.
Maktul: Öldürülmüş kişi.
Fail: Haksız eylemi gerçekleştirmiş kişi.

Suçlu olduğu belirtilen bir kişi, tutuklanana kadar yalnızca soyadı, adı ya da her ikisi
kapalı olarak ve baş harfleriyle verilmeli; haberde yakınları ve ailesinin de adı
geçmişse olayla ilgisi bulunmasa bile sözkonusu kişinin soyadının açık yazılmamasına
dikkat edilmelidir. 18 yaşından küçüklerin adları yalnızca gözaltına almada değil,
tutuklama dahil, kesinlikle saklı kalmalı ve kapalı olarak verilmelidir (Anadolu Ajansı,
2008).
Adliye muhabirliğinde savcının hakkında iddianame düzenlediği kişiler (ünlü bir
kişi/kamu görevlisi/sade vatandaş…) ilgili haber yapıldığında, o kişilerin beraat
etmesi durumunda da haber yapılması en temel ilkelerden biridir.
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Suçlara ve suç mağdurlarına ilişkin yapılan haberlerde kullanılan arşiv malzemesi çok
önemlidir. Genel bir temayı resimlemek için aynı olayı devamlı kullanmaktan
kaçınmak gerekir. Örneğini alkol muayenesinden geçirilen aynı sürücüyü defalarca
ekrana getirmek haksızlıktır. Açıkça belli bir suçu gösteren arşiv malzemesi başka bir
suçu resimlemek için kullanılmamalıdır. Belli bir suç türünü resimlemek için
mahkûmların arşiv görüntülerini kullanırken dikkatli olmak gerekir. Bireylerin o suçla
ilgisi yoksa yüzlerinin tanınmayacak şekilde gösterilmesi sağlanmalıdır (BBC, 2005:
70).
Polis-Adliye muhabirleri, zanlıların fotoğraflarını çekebilmek ve bilgi alabilmek için
polis araçlarından önce olay yeri ya da adliye saraylarına gitmek zorundadır. Çünkü
eskiden karakollarda fotoğraf çekimine izin verilirken, son dönemlerde muhabirlerin
karakollarda fotoğraf çekmesi polis tarafından çeşitli gerekçelerle engellenmektedir.
Ayrıca, polis-adliye muhabirliği, diğer muhabirlerle kolektif bir çalışmayı gerektir.
Çünkü bir olay farklı yerlere sıçrayabilir ve birçok haber ayağı oluşabilir. Muhabir,
polisin yapacağı operasyonlarla ilgili önceden haber yapıp bilgi vermemeli. Bu
şekilde, polis operasyonlarının deşifre olma ihtimali söz konusudur. Polis-adliye
muhabirleri

yaptıkları

haberlerle

zaman

zaman

suçluların

hedefi

haline

gelebileceklerinden, yayınlanan haberlerine imza atmayabilirler.
Polis-Adliye muhabirliği, bir sokak haberciliği olduğundan ekstra bir deneyim ve
mesleki uzmanlığı gerektirir. Bu bağlamda, operasyonlarda ya da olay yerlerinde
duygusallık ve heyecana kapılmamalı, gereksiz yere risk alınmamalıdır. Muhabir,
suçluların silahlı olabileceği gerçeğini unutmadan, hayatını tehlikeye atmadan
görevini ifa etmeli. Her koşul altında bir gazeteci olduğunu unutmaması gereken
muhabir, nesnel ve tarafsız bir tutum sergilemelidir.

10.6.Polis-Adliye Haberlerinde Çocuk Aktörler
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşın altındaki herkesi çocuk olarak
tanımlar; sözleşmede çocukların tüm insan haklarına sahip olduğu teyit edilir.
Polis-Adliye muhabirinin 18 yaşın altındaki tanık, mağdur ya da zanlılara yönelik
tutumu önemlidir. Bu kimselerin adını, adresini, gittiği okulu ya da diğer eğitim
merkezini, çalıştığı yeri açıklamadan ya da kişinin fotoğrafını yayınlamadan önce
dikkatle düşünmek gerekir. 18 yaşın altındaki olası sanıklara ait bu tür bilgilerin
yayınlanması için de kamu yararı ya da haklı bir editoryal neden bulunması şarttır.
Olayın cezai kovuşturmaya dönüşmesi durumunda tanık ya da zanlı olan 18 yaşın
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altındaki kimselerin kimliğini açık edecek bilgilerin yayınlanmasına yönelik getirilmiş
hukuki sınırlamalar vardır. Kurallar, olayın mahkemeye intikali öncesi ve sonrasında
farklıdır (BBC, 2005: 62).
Ancak, belirtilen çocuk tanımına giren 0-18 yaş grubu tanımını çok muğlak ve genel.
Örneğin, 4 yaşındaki bir çocukla, artık neredeyse delikanlı adayı 17 yaşındaki bir
çocuk farklıdır. Gazeteci olarak yetişkinlerle röportaj yaparken karşımızdaki insanın
özelliklerini nasıl bilmek zorundaysak, çocukların da yaşlarına değin özelliklerini,
röportaj

yaparken

hesaba

katmalıyız.

17

yaşındaki

bir

çocuğa

rahatlıkla

sorabileceğimiz bir soruyu mesela 4 yaşındaki bir çocuğa soramayız. Ayrıca, köylü
çocuk, kentli çocuk röportaj öznesi olarak farklıdır. Etiler’de oturan 15 yaşındaki bir
çocukla, Şemdinli’de yaşayan 15 yaşında bir çocuğa yaklaşım farklıdır. Ya da kız
çocuk, erkek çocuk. Kız çocuğuyla kimi zaman kadın gazeteci, oğlan çocuğuyla erkek
gazetecinin muhatap olması daha verimli olabilir (Duran, 2008: 32).
Gazetecilik meslek örgütleri ve basın konseyleri, çocukları konu alan haberlere
hassasiyetle yaklaşmaktadırlar. Özellikle çocuk kurbanların isimlerinin gizlenmesi
üzerinde ısrarla durmaktadırlar.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, etik ilkelerinde;
"Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul)
olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır.
Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile
büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj
yapmamalı veya görüntüsünü almaya çalışmamalıdır." maddesi yer alır.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun çocuk haberciliğiyle ilgili rehber ilkeleri
ise, “Bariz bir şekilde kamu yararı olmadığı sürece çocukların görsel olarak ya da
başka bir şekilde kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemelidir.” ibaresini içerir.
Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN) çocuklarla ilgili haber yaparken başvurulacak etik
ilkeler arasında, “Bir çocuğun risk altında olup olmadığı konusunda emin değilseniz,
haber değeri ne kadar yüksek olursa olsun tek bir çocukla ilgili haber yapmak yerine
çocukların genel olarak durumlarıyla ilgili haber yapın” maddesine yer verir (Bianet,
2010).
Çocukların mağdur olduğu tecavüz haberleriyle ilgili hassasiyet gösteren kuruluşlar
arasında:
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ABD Profesyonel Gazeteciler Derneği, “Gazeteciler, çocuk yaştaki sanıkların ve
tecavüz kurbanlarının kimliklerini açıklamaktan özenle kaçınmalıdır” maddesiyle yer
alırken;
Chicago Sun-Times Gazetesi etik ilkelerinde, “Gazetede, tecavüz kurbanının ismi
yayımlanmaz. Ailesi bir skandala karışan çocuğun ismi yayımlanmaz. Hafif suçlarda
ergenlik çağına gelmemiş çocukların ismi yayımlanmaz.”maddesi vardır.
Tecavüz kurbanlarının isimlerinin yayımlanmamasının temel nedeni, kurbanları
korumak ve bu kişilerin bir de medyanın tecavüzüne uğramasını önlemektir (İrvan,
2003: 74).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

Yanlış
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1- İstihbarat servisinin başındaki istihbarat şefi, genellikle
deneyimli polis-adliye muhabiridir.

( )

( )

2-Uçak kazası haberlerinde ölü sayısından ziyade yaralı ve
kurtulan sayısı daha çok ilgi çeker.

( )

( )

3- Deprem haberlerinde “şiddet” ve “büyüklük” aynı
ölçüleri ifade eder.
4- İstihbarat Servisi’nin belkemiğini ekonomi haberleri
oluşturur.

( )

( )

( )

( )

5- Suçlara ve suç mağdurlarına ilişkin yapılan haberlerde
arşiv malzemesi kullanılmaz.

( )

( )

Cevap anahtarı: 1)D 2)D 3)Y 4)Y 5) Y

1- Polis-Adliye muhabirliği bağlamında aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Gazeteci, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar; herhangi bir siyasi
partide aktif görev almaz.
b) Yayınlarda hiç kimse, ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları, fiziki kusurları veya yaşı
nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.
c) Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğini
taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.
d) Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmiş olmasa da herhangi biri suçlu ilan edilebilir.
e) İnandırıcı, makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.

2- Bir Polis-Adliye muhabiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir muhabir yaptığı haberleri belgelerle desteklemek zorundadır.
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b) Belgeler her zaman hukuki belgelerden ibaret olmayabilir. Hukuksuz deliller de kullanılabilir.
d) Bir muhabir, tam delil olmasa da gazetecilik pratiğinin kabul ettiği sesli ve görüntülü diğer kanıtları
da gözardı etmemelidir.
e) Bir muhabir haberini asla şüpheli belgeler ve duyumlar üzerinden kurgulamamalı, somut verileri
kullanmalıdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uygulanacak haber etik ilkelerinden biri değildir?
a) Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve
fotoğrafları yayınlanır.
b) Tanık ya da mağdur (maktul) olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmaz.
c) Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci çocukla röportaj
yapmamalı veya görüntüsünü almaya çalışmamalıdır.
d) Bir aile büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın gazeteci çocukla röportaj
yapmaz veya görüntüsünü alamaz.
e) Hiçbiri

4- Aşağıdakilerden hangisi İstihbarat Servisinin belkemiğini oluşturur?
a) Ekonomi haberleri
b) Spor haberleri
c) Çevre haberleri
d) Sağlık haberleri
e) Hiçbiri

5- Aşağıdakilerden hangisi Adliye muhabirinin haber kaynaklarından biridir?
a) Avukatlar
b) Mahkeme kalemleri
c) Mahkeme memurları
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d) Dava dosyaları
e) Hepsi

Yanıtlar: 1d- 2b- 3a- 4e-5e
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11. Röportaj ve Söyleşi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1Röportaj nedir?
11.2.Söyleşi nedir?
11.3.Söyleşi ile röportajın birbirinden farkları nelerdir?
11.4.Söyleşinin yazım unsurları nelerdir?
11.5.Röporttajın yazım unusrları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Röportaj nasıl yazılır?
2-Söyleşi nasıl yazılıır?
3-Röportaj ve söyleşi aynı şey midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Röportaj, Söyleşi,
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11.1.Röportaj
Haber dışındaki diğer yazı türlerinin, örneğin röportaj ve söyleşinin kendilerine özgü
özel işlevleri vardır. Günümüzde ikisine de aynı anlamlar yükleniyor olmasıyla
birlikte röportajın ve söyleşinin farklı işlevleri, farklı yapısal özellikleri vardır.
Çok yönlü ve çok boyutlu bir nitelik taşıyan röportaj; bir doğruyu, bir gerçeği
araştırma, inceleme ya da soruşturma yöntemidir. Günümüzde, röportaj denilince,
gazete için toplanan haberler ya da bu haberleri anlatan yazı kastedilmemelidir; çünkü
röportaj haber toplamanın ötesinde bir uğraş gerektirmektedir.
Röportaj, kendine özgü özellikleri ve belli görev ve imkanları olan bir bilgilendirme
türüdür. Çok genel anlamda röportaj, somut ve yoğun bir biçimde kişisel düşüncenin
hakim olduğu bir olay ya da durum bildirme biçimi olarak görülebilir. Reumann,
röportajı ‘’gerçeklerin vurgulandığı, ancak kişisel düşüncenin süzgecinden geçen bir
haber türü‘’ olarak tanımlamaktadır. Haller ise röportajın ‘’olaylara yönelik olduğunu,
ancak muhabirin bu olayları bizzat kendisi yaşamış gibi aktardığını’’ ifade etmektedir.
Bu anlamda bir tarifi de Belke yapmaktadır: ‘’Geleneksel bir gazetecilik türü olarak
röportajın öncelikle bilgi aktarma görevi vardır. Ancak düzenlemesinde sadece konu
değil, aynı zamanda röportajcının bakış açısı ve mizacı da belirleyicidir. Röportajcı
görgü tanığı olarak kendi kişisel angajmanı ile olayı yazar, ancak bunları daima
kendisi yakından gördüğü şekilde güncel durumlar ve olaylarla sıkı bir bağlılık içinde
ele alır. Röportajcı yaşanan olay anından yazar ve geniş bir okuyucu kitlesine hitap
etmek, onları harekete geçirmek ve onları cezp etmek ister. Bundan dolayı röportajda
gündelik dil hakimdir, röportaj sözdizimsel açıdan basit ve anlaşılabilirdir.
Başka bir tanıma göre ise röportaj, “Bir olayın yakınına giderek olan-bitenin
anlatılmasının, habercinin izlenimlerinin aktarılmasının yanı sıra çevrenin, ortamın
betimlenmesiyle gerçekleştirilen bir tanıklık”tır. Ya da “Sanatsal bir biçimde
kurgulanırken, canlılık katılmış, renklendirilmiş, insancıl duygularla bezenmiş,
doğrudan tanıklık” olarak da tanımlanabilir.
Emin Özdemir de röportajla ilgili şu bilgileri vermektedir: ‘’Röportaj, bir doğruyu, bir
gerçeği; araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ya da soruşturma yöntemiyle
yansıtır. Çok kez öyküsel bir örüntü içinde gerçekleştirir bunu. Gerektikçe fotoğrafın
tanıklığına, desteğine başvurur. Böylece okuyucuyu yaşamın içine sokar, yansıttığı
doğrularla, gerçeklerle yüz yüze getirir. Öğrettiğini yaşatarak öğretir. Gazeteciliğin
önemli bir dalıdır röportaj. Bilgiyi, haberi, gerçeği açık, yalın, çarpıcı bir dille okura
ileten bir yazı türüdür. Okuyucuyu sıkmadan, kendini tatlı tatlı okutan; gücünü ve
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inandırıcılığını belgelerden alan bir yazı biçimidir. Ama okuyucuyu belgelerin de
ötesine geçiren bir yazı’’.
Özdemir, Yaşar Kemal’in röportajın bu özelliğine değinen bir yazısını da örnek olarak
vermektedir:
‘’Röportaj, gazeteciliğin başlıca ana kollarından birisidir. Hele sinemadan,
televizyondan, radyodan sonra önemi gittikçe de artıyor. Şu andaki Batı gazeteciliği
bir tür röportaj gazeteciliğine dönüştü. Haber bir soyutlama, geniş bir çerçeve işidir.
Haber bir yaşam değildir, belki de yaşamın geniş bir bölgesidir. Gazetecilikte haber,
radyodan, televizyondan da önce okuyucuyu doyurmuyordu. Ancak röportaj
çıkıncadır ki, okuyucu yaşamla, yaşamın, olayların özüyle karşı karşıya gelebildi.
Haber, gerçeğin kaba yansıması; röportajsa yaşamın özüne, gerçeğin özüne bir iniştir.
Örneğin ben, Vietnam Savaşını ne haberlerden, ne bilimsel araştırmalardan
öğrenebildim; daha da ileri gidersem, televizyon filmlerinden de öğrenemedim; ancak
Vietnam Savaşı üzerine birkaç röportaj okuyuncadır ki bu korkunç savaşın dehşetine
varabildim. ‘’
Yukarıdaki alıntılardan da anlaşıldığı gibi röportaj türünün konusu geniş bir alana
yayılmaktadır. Bir yandan haber türünün tüm çeşitlerinde ele alınan konular
işlenirken, diğer yandan özel sunuş biçiminden kaynaklanan bilgilendirmeler de buna
eklenmektedir.
Röportaj bir tanıklık yazısıdır. Röportajda okur gazeteciden olayı sadece aktarmasını
istemez kendisini olayların tanığı yapmasını da ister. Söyleşi ise, gazetecinin en önemli
araçlarından biridir. Gazeteci bu aracı haber ya da röportaj yaparken hatta başlı başına
bir yazı türü olarak kullanabilir. Çünkü söyleşinin özü soru sormaya dayanır.
Aslında tanıklığa dayalı bir işlevi olan röportaj, pek de kolay bir yazı türü değildir.
Röportajın öğrenilebilir unsurları vardır. Bu unsurlar bilinçle uygulanırsa ve yazı
edebiyatla beslenirse röportajcı başarılı olabilir. Yani röportajı diğer yazı türlerinden
ve

özellikle

söyleşiden

ayıran

farklardan

biri,

röportajın

edebiyatın

bazı

olanaklarından yararlanmasıdır. Röportajda gerçeklik duygusunu arttırmak için
öyküler, betimlemeler ve yazı içinde kompozisyonlar yaratılabilir. Yani röportajcı
gazetecilik işlevini yerine getirirken edebiyatın kendisine sunduğu olanaklardan
yararlanır.
Röportaj bir kişi yapılabileceği gibi, bir mekan, durum, bir yöre, bölge, bir kurum,
kuruluş ya da işletme ile oranın yaşamı, özellikleri, kültürü, işleyiş biçimi, tarihi,
çalışmaları, ürün ya da hizmetlerini tanıtmaya yönelik de yapılabilir.
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Bucher’e göre röportajlarda öncelikle şu noktalar bulunmalıdır:
a. Aktaran kişinin neler gördüğünü, duyduğunu ve yaşadığını bildirmek,
b. Olayın hangi perspektiften ele alındığını bildirmek,
c. Aktaranın olayı hangi siyasal, tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamda gördüğünü
bildirmek,
d. Aktaran kişinin araştırmada hangi rolü üstlendiğini bildirmek,
e. Aktaran kişinin neyi araştırdığını bildirmek,
f. Aktaran kişinin aktarılan olayı ne şekilde yaşadığını bildirmek.
Bir konuyu öznel olarak sunmak, bir olayın vuku bulduğunu ya da bunun nasıl vuku
bulduğunu bildirmenin ötesinde, o olayın, haberi yazan kişinin gözüyle nasıl
gerçekleştiğini ifade etmek demektir. Yazarın bakış açısının konuya dahil edilmesinin
metnin dil düzenlemesine değişik etkileri vardır. Diğer bilgi ağırlıklı metin türlerinde
kişisel olmayan tavır ölçü oluştururken, yani metni üreten kişinin kendi
değerlendirme ve görüşlerinin metne ilavesi söz konusu olmazken, röportajlar
rahatlıkla ‘ben’ ya da ‘biz’ üslubuyla yazılmış pasajlar içerebilir. Bunu aşağıdaki
örneklerde bulmak mümkündür:
Örnek:1
Arnavutluk’ta büyük isyan
Geçmişe yolculuk gibi
Yunanistan’ın Kakavia sınır kapısına gelince ilk olarak Arnavutluk’a geçmek için
saatlerce sıra bekleyen içi mal dolu yüzlerce Yunan TIR kamyonu göze çarpıyor. Aynı
şekilde sınırın karşı tarafında binlerce Arnavut, Yunanistan’a geçmek için demir
parmaklıklarda saatlerce asılı kalıyor. (…) Arnavutluk’ta konuştuğumuz insanlar,
‘’4.5–5 yıldır yurtdışında verdiğimiz emeğin karşılığında yaptığımız tasarruflar bir
gün içinde kül oldu gitti’’ diye yakınıyorlar. Bankerlik ve piramit sistemi önceden çok
iyi çalışmış. Herkes memnunmuş. Bir koyanlar 3 ay sonra 2, 6 ay sonra 4, bir yıl sonra
da 8 katını alıyormuş (…)
Yunanistan’ın Arnavutluk sınırına en yakın kenti Yanya’yı geride bırakıp Arnavutluk
topraklarına geçtiğimizde, saatlerimizi bir saat değil, sanki bir asır geriye çevirdik. Bu
fakirliğin az da olsa iyi tarafları var. Bir kere ülke bakir kalmış. Çevre sorunu hemen
hemen yok. Çünkü çevreyi kirletecek endüstrileşme süreci hala başlamamış. Sınırdan
Vlore’ye giderken geçtiğimiz karlı, yeşil ova ve yaylalar, pırıl pırıl ışıldayan göl ve
akarsularla eşsiz bir tablo oluşturuyor.(…)
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Örnek:2
Kadınca bir yürüyüş
(…)
Mitingde ilk gördüğüm yağmur, ilk duyduğum ‘’Bugün çok neşeliyiz, kahrolsun
şeriat’’ sloganıydı. Paradoksları sevdiğim için mi fark ettim bilmem. ‘’Neşe‘’ gibi
kavramın, ‘’kahrolsun’’ gibi negatif bir kavramla birlikte kullanılması ilgimi çekti. (…)
Yürüyüş güzergahında kadın polisler dizilmişti. Acaba memur olmasalardı yürüyüşe
katılırlar mıydı? ‘’Evet’’, ‘’Hayır’’ ve ‘’yorum yok’’ diye üç değişik şekilde cevap
verdiler. Hiçbiri ‘’neden’’ sorusunu cevaplamadı. Ne hissettiğini söyleyen tek kişi
çıktı. ‘’Hiçbir şey hissedemiyorum. Çok yorgunum. Sabahın 7’sinden beri buradayım.
Dün gece acile kaldırılmıştım. Ayakta zor duruyorum. Tek düşüncem bir daha
yıkılmadan mitingin bitmesi.’’ (…)
Adam mal müdürlüğünden emekliydi.

Sordum ‘’Niye buradasınız?’’ Dedi ki:

‘’Kadınları desteklemek için.’’ Dedim ki: ‘’ Peki evde kimin sözü geçiyor?’’ Dedi ki:
‘’Benim.’’ Dedim ki: ‘’Ama bu kadınlar, kadın hakları için de slogan atıyorlar.’’ Dedi
ki: ‘’Atsınlar. İşin o kısmı beni ilgilendirmez.’’ (…)
Önce yağmur bitti, sonra miting. Önce güneş açtı sonra veda sözleri. Bazıları ‘’bye’’,
bazıları ‘’Allaha ısmarladık’’, bazıları ‘’hoşça kal’’la vedalaştı. En çarpıcı vedalaşma
şöyle oldu: ‘’Hadi çüz, şeriatsız günler’’
‘’Amin inşallah’’
Şeriatsız günler dileğine verilen bu cevabı duyunca kulaklarıma inanamadım. Bu kısa
diyaloğu, bütün paradoksların şahı; bütün yürüyüşün özü saydım. (…)

Örnek:3
Göçe zorlanan Diyarbakır’ın varoşlarında işsizlikten kırılıyor
Açlığın sınırındaki yaşam
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Tifodan ve açlıktan hastaneye kaldırılan Diyarbakır’lı Yavuz ailesinin yaşadığı
mahallede yüzlerce aile aynı koşullarda yaşam savaşı veriyor. (…)
Çamurlu sokakta bata çıka ulaşabildiğimiz Kargı ailesi (…) Çamurlu yollar arabamızı
450 Evler Mahallesi’ne götürdüğünde Lice, Kulp ve Dicle’den göç eden, göçmek
zorunda kalan dertli yüzler karşılıyor bizi. (…)
Diyarbakır varoşlarında şimdi açlıktan ölen yok ama, birileri mutlaka yardım etmeli.
Bugün açlıktan ölen olmaması, yarın da olmayacak anlamına gelmiyor.’’

‘’ Ben’’ ve ‘’biz’’ üslubuna örnek olarak yukarıdaki metinlerden aşağıdaki bölümler
verilebilir:
 ‘’Yunanistan’ın Arnavutluk sınırına en yakın kenti Yanya’ yı geride
bırakıp Arnavutluk topraklarına geçtiğimizde, (..)’’
 ‘’Mitingde ilk gördüğüm yağmur, ilk duyduğum ‘’Bugün çok neşeliyiz,
kahrolsun şeriat’’ sloganıydı. Adam mal müdürlüğünden emekliydi.
Sordum ‘’Niye buradasınız?’’ Dedi ki ‘’Kadınları desteklemek için’’
Dedim ki ‘’Peki evde kimin sözü geçiyor?’’ Dedi ki ‘’Benim’’ Dedim ki
‘’Ama bu kadınlar, kadın hakları için de slogan atıyorlar’’ Dedi ki
‘’Atsınlar. İşin o kısmı beni ilgilendirmez.’’
 ‘’Çamurlu sokakta bata çıka ulaştığımız Kargı ailesi (…) Çamurlu yollar
arabamızı 450 Evler Mahallesi’ne götürdüğünde Lice, Kulp ve Dicle’den
göç eden, göçmek zorunda kalan dertli yüzler karşılıyor bizi.(…)’’
‘’Ben’’ ve ‘’biz’’ ifade şekillerinden metin yazarının anlattığı olay karşısındaki kişisel
tutumu, duyguları ve değerlendirmesi açığa çıkmaktadır. Ayrıca metinde yapılan
doğrudan

aktarmalar,

yazarın

olaya

katılanlar

hakkındaki

intibalarını,

değerlendirmelerini ve onlardan ne şekilde etkilendiğini de göstermektedir. Yazarın
olayı kendi yaşadığı, algıladığı bakış açısından anlattığı bu yapı, röportajlarda vuku
bulan olaya yakınlığı da beraberinde getirmektedir. Bu gibi metinlerde yazar olaya
dahil olan bir gözlemci pozisyonu almaktadır. Böylece okuyucu için ilk elden bilgi
edinme imkanı oluşmaktadır. Merkezde bulunan olay anlatılırken okuyucuda sanki
kendisi oradaymış ve bu duyguyu birlikte yaşamış izlenimi meydana gelmektedir.
Ayrıca kesin yer bildirmeler, somut ayrıntılara inme ve gruba özgü konuşma tarzları
olayı güncelleştirmeye ve okuyucuya yakınlaştırmaya katkıda bulunmaktadır.
Bu anlamda özellikle vurgulanması gereken, doğrudan anlatımla verilen bölümlerdir.
Bunlar sadece belli içeriklerin verilmesine hizmet etmekte, aynı zamanda bir metni
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anlaşılabilir yapmanın, bir kişiyi ya da bir durumu mümkün olduğu kadar gerçeğe
uygun ve okuyucuya yakın sunmanın aracıdır.

Bu açıdan ‘’doğrudan anlatım

şeklindeki alıntılar röportajlar için tipiktir ve gerçekte bu türü diğer bilgi ağırlıklı
türlerden ayırt etmek için önemli bir ölçüttür.’’ Ancak bu ayrım ölçütü bulvar
basınında geçerli değildir. Burger bu kısım gazeteciler için şunları tespit etmiştir:
Metin türleri arasındaki ayrım dikkate alınmamaktadır.
Doğrudan anlatım bulvar basınında bütün türlerde kullanılabilen bir araçtır.
Ayrıca bu türlerdeki doğrudan anlatımlar her zaman da gerçekten alıntı
değillerdir. Bunlar çoğu zaman ilgili gazetecilerin kendi ifadeleri de
olabilmektedirler.




Doğrudan anlatım özellikle röportaj girişlerinde önemli bir rol oynamakta ve metne
sahnesel bir girişim sağlamaktadır.
Örnek:
-

‘’Mitingde ilk gördüğüm yağmur, ilk duyduğum ‘’Bugün çok neşeliyiz,
kahrolsun şeriat’’ sloganıydı.’’ (…)
‘’Adam mal müdürlüğünden emekliydi. Sordum ‘’Niye buradasınız?’’
Dedi ki: ‘’ Kadınları desteklemek için.’’

-

‘’Arnavutluk’ta konuştuğumuz insanlar, ‘’4.5 – 5 yıldır yurtdışında verdiğimiz
emeğin karşılığında yaptığımız tasarruflar bir gün içinde kül oldu gitti’’ diye
yakınıyorlar.’’

Bir sahneyi andıran metin girişleri doğrudan bir olaya ya da duruma giriş
yapmaktadırlar. Burada olayın öncesi ile ilgili özet bilgiler ve açıklamalar yapmaya
gerek kalmamaktadır. ‘’Daha ilk satırdan itibaren okuyucuya birdenbire sanki kendisi
görgü tanığı olan biriymiş gibi doğrudan orada olduğu hissi verilir.’’ Bu okuyucuyu
olaya yakınlaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Bu anlamda karakteristik bir özellik, metnin
başına giriş mahiyetinde bir alıntının konulması yanında, metne kişilerin ya da
nesnelerin özel isimleriyle başlanmasıdır. Ya da bu kişi ve nesneler hemen belirtili
isimlerle anılır. Böylece okuyucuya sanki bahsedilen kişiyi ya da nesneyi tanıyormuş
hissi verilmektedir. Örneğin; ‘’Adam mal müdürlüğünden emekliydi. Sordum ‘’Niye
buradasınız?’’ Dedi ki ‘’Kadınlar desteklemek için.’’ ‘’Arnavutluk’ta konuştuğumuz
insanlar, ‘’ 4.5 – 5 yıldır (…)’’ Bu örneklerde ‘’Adam’’ ve ‘’Arnavutluk’ta
konuştuğumuz insanlar’’ okuyucu tarafından bilinen, tanınan kişilermiş gibi belirtili
isimler olarak kullanılmış ve bu da daha başlangıçta okuyucuyu olayın içine çekmeye
katkıda bulunmuştur.
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Bu tür girişlerde okuyucunun konu hakkında ön bilgisinin bulunduğu varsayılmakta
ve ancak daha sonra gelen bölümlerde gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu yöntem
bilindiği gibi, merak, gerilim yaratmak için ve metnin tamamının okunmasını
sağlamak için seçilmektedir. Bir tiyatro sahnesini andıran böyle bir girişten sonra bakış
açısı değişikliği gelebilmektedir. Bazen kahraman (personal) bakış açısından her şeyi
bilen bakış açısına (auktorial) ya da iç perspektiften (innenperspektive) dış perspektife
(auBenperspektive ) geçiş yapılmaktadır. Röportaj metinleri genelde bu tür bakış açısı
değişiklikleri ile doludur. Bu değişiklikler zengin bir metin yapısının oluşumunu
sağlar. Örneğin, vuku bulmuş bir olayı anlatan bir röportaj metninde, bu olayın
anlatımında genelde birçok doğrudan anlatımlar ya da sahnesel ayrıntılar yer
alabilmektedir. Bu açıdan, bu anlatım tarzında kronolojik bir bilgi sırasından söz
edilebilir. Ayrıca olayın vuku bulduğu yer ile ilgili ayrıntılara ve karakteristik
durumların tasvirine değişik paragraflarda uzun uzun yer verilebilir. Metnin sonunda
genelde girişte değinilen bilgiler yeniden ele alınır ve böylece röportaja bir çerçeve
yapısı (rahmenstruktur) kazandırılır.
Röportaj; okura, dinleyiciye ya da izleyiciye, sanki o an o olayı, kişiyi, hizmeti, ürünü,
geliştirmeyi, çalışmayı, mekanı, röportaj yapan ile birlikte orada yaşıyormuş gibi
hissettiren, bu nedenle de diğer türlerden daha çekici olan bir yazı ve program
türüdür. Muhabir, okur ya da izleyici olayı birlikte yaşamaktadırlar.
Röportajda konu geniş kapsamlı olarak ele alınmakta, ayrıntılara inilmekte, görsel
unsurlar ile desteklenmekte, daha soruşturmacı bir yaklaşım izlenmekte, olabildiğince
ilginç, çarpıcı unsurlar ön plana çıkartılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı
röportaj, ciddi bir ön hazırlık çalışmasını, konu ya da kişi hakkında olabildiğince
ayrıntılı bilgi sahibi olunmasını ve karşı taraftan da randevu alınmasını gerektirir.
Röportaj eğer kişi ile yapılıyorsa mutlaka yüz yüze ve dar bir zamana sığdırılmadan,
eğer bir yöre, bölge, kurum, kuruluş ya da işletme ile oranın yaşamı, özellikleri,
kültürü, işleyiş biçimi, tarihi, çalışmaları, ürün ya da hizmetlerini tanıtmaya yönelik
yapılıyorsa, mutlaka o ortamı yaşayarak, gözlemleyerek ve o ortama katılarak
yapılmalıdır.
Röportajın haber gibi güncellik özelliği taşıması zorunlu değildir. Gündemde olmayan
bir konuda da röportaj yapılabilir. Örneğin, bir kurumun tanıtılması, tarihsel bir
olayın yeniden yorumlanması, bir işletmenin yeni bir ürünün ya da yeni bir hizmetin
tüm yönleriyle ve üretim/hizmet aşamaları ile anlatılması, güncel bir özellik taşımasa
da röportaj konusu olabilir.
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Bir röportaj:





Betimlemek,
Anlatmak,
Alıntılamak,
Yansıtmak

gibi dört öğe ile dağıtılarak kullanılmalıdır. Bu öğeler metne canlılık katar ve konunun
farklı bakış açılarından değerlendirilmesine olanak sağlar.
Röportaj özünde canlı, coşkulu, sürükleyici, heyecan verici, etkileyici bir anlatımdır.
İçeriğin, anlatımın ve görsel unsurların da bu çerçevede düzenlenmesi gerekmektedir.
Okurun, izleyicinin ya da dinleyicinin ilgisini, merakını dinamik tutmak hem
röportajın kendi başarısı hem de halkla ilişkiler etkinliği çerçevesinde amaca başarılı
ve etkin bir biçimde ulaşılması açısından son derece önemlidir.
Röportajı, yorum gibi bir yargıyla sonuçlanmak zorunda değildir. Bu metin türünü
sona erdirmenin çeşitli yolları vardır. Uygun bir alıntı, duyurulmadık bir tanı, metnin
başlangıcında yer alan bir tespitin yinelenmesi ya da ilginç dramatize edilmiş bir
betimleme, röportajı sona erdirmek için elverişli olacaktır. Burada kural, röportajı
bozan klişeleşmiş ifadelerin ve görüşlerin kullanılmasıdır.
Bir röportaj, öykünün doğal anlatımına elverişli bir yapıya sahip olmalıdır, yani, olay
örgüsünün tamamı coşku ve dinamizm içinde anlatılmalıdır. Aralara olayın hızını
yavaşlatan düşünceler, yansımalar, yargılar serpiştirilebilir. Kesinlikle bir okul
kompozisyonunun biçimi yeğlenmemelidir. Bunun tersini uygulamak da uygundur.
Bir röportajın biçimi heyecan yaratmalıdır ve bu heyecan ölçüsü genelde şimdiki
zaman kullanımıyla anlatılır.
Hıncal Uluç, 7 Temmuz 2005 tarihli Sabah Gazetesi’nde şunları yazmıştır:
“Röportaj yazısı bizde artık unutulan bir gazetecilik dalı. Çünkü ‘yazı’ bitti. Bir ses
kayıt cihazınız varsa, gazeteci oldunuz gitti. Koy teybi adamın önüne, sen sor, o
söylesin. Söylenenleri aynen yaz. Oldu röportaj. Hayır! Bu tür soru cevap çok önemli,
söylediklerinin her kelimesi çok ciddi ve ilginç olan kişilerle yapılır. Haftada en fazla
bir tane. Sorular ve yanıtlar öyledir ki, her satırda ‘vay be’ dersin…
Röportaj başka bir iş. Zordur o. Gider konuşur, oturur yazıyı yazarsın. Röportaj
yazarlığı bir sanattır. Halit Çapın, Mete Akyol, Örsan Öymen. Sayfayı yedirirler
adama okurken. Hani nerede onlar şimdi. Ya da onlar gibi olanlar? Hani nerede
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röportaj yazacak gazeteci. Gazeteci artık insan değil. Meslek ses kayıt cihazına
indirgenmiş.
Röportaj yazarlığı nedir, bugünün okuru belki de bilmez. O yüzden, ‘röportaj nedir’e
yanıt olsun diye, M.Ali Ağabey yerine kendi kendime görev verdim ve dedim ki,
‘oğlum Hıncal, otur Abi’nin röportajını tercüme et.’ Ettim. Buyurun. Farka ve lezzete
bakın”
Ve bahsettiği röportajı sütununda yayınlamıştır. Bahsedilen röportaj aşağıdadır.
Lance Armstrong, sayının artık o kadar önemli olmadığını kabul ediyor. Altı ile
karşılaştırıldığında yedi, o kadar büyük değil. Yedi, altının yanında hiç mertebesinde neredeyse.
Altı anıtsaldı. Lance Armstrong, Discovery Channel takımının 33 yaşındaki lideri geçen yıl
Fransa Turu’nu altıncı kez kazandığında, o ana kadar bisiklet sporunun en büyük devleri ile
paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinould, Miguel İndurain ve Armstrong yüzyıllık
turu beşer defa kazananlardı. İndurain ve Armstrong rekorlarını arka arkaya kırmışlardı,
ayrıca geçen yıl 25 Temmuz’da Armstrong Paris’e, hem de altı dakika gibi büyük bir farkla
birinci girince, “beş” rekoru düştü. Şimdi 2005 turu koşulurken, rekor ve rekortmen sayısı tek.
Lance Armstrong ve altı!.. Bugün Armstrong dahil herkes, yedinci zaferin, pasta üzerine
dondurmadan öte olmadığını düşünüyor. ‘’Yedi sayısı değişik’’ dedi.. ‘’Onda altı gibi bir
damga, bir marka havası yok. Ama bu önemli değil. Yedi benim kişisel hedefim. Son turumu
kazanarak bitirmek istiyorum.’’
Kafasında bu hedef varken Armstrong rahat… Sakin…
‘’Geçen yıl çok gergindim. Çünkü geçen yıl, bir iblise karşı yarışıyordum. Yarışı altıncı kez
kazanmak tarihi yazmaktı. Bu yıl tarih yok. Efsane olmak yok. Rekor kırmak yok. Bu yıl sadece
hoşça vakit geçirmek ve bir daha kazanmak için buradayım.’’
Sonuncu Turunu kazanmak. ‘’Sporcular, daima dorukta olamazlar. Zamanlama en önemli
şeydir.. Ve de vücudun yapılması gerekeni daha ne kadar yapabileceğini bilmek.. Ben artık
durma zamanının geldiğini hissediyorum.. Zirvede veya zirveye yakınken bırakmak..”
Zirvede olmak, Armstrong’un en büyük ihtirası.. Yıllarca kendini sadece Fransa Turu için
hazırladı. Çünkü, Tur, dünyanın en büyük, en zor ve zengin bisiklet yarışıydı. Onu kazanmak,
zirvede olmaktı.
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Peki bu yıl, Tur 3 haftalık ve 3608 kilometrelik gezisini tamamladığında, zirvede olacak mı?
Görünüşe göre, Tura her zaman olduğundan daha fazla hazır. Birkaç fazla kilosunu da,
antreman için katıldığı bir mini turda verip, ideal kilosu 77’ye inmiş. Takımı, altını çizerek
söylüyor, bugüne dek olanların en güçlüsü ve tüm takım, onun kazanmasına programlanmış.
Yarışa motivasyonunu da açıkça görebiliyorsunuz.
“Gene de Tur, Tur’dur. Yollar açık, her an her şey olabilir.” Diyor. Gülümseyerek, iki faktörün
aleyhine çalıştığını söylüyor. Birincisi bu defa onu geçme şanslarını son defa kullanacak
olağanüstü rakipler.. İkincisi, yaşı.. Tur 1903’te başladığından beri sadece 6 kişi, 33 yaş ve
ötesinde kazanmayı başardı. Armstrong, Eylül’de 34 olacak. Buna rağmen ağzından “Zafer”
dışında bir şey çıkmıyor. “Benim dürtüm, daha fazla kazanmak değil, kaybetmemek… Beni en
fazla motive eden şey, kaybetme korkusudur” diyor.
Onunla kazanma dışında bir şeyi tartışmak zor. “Benim lügatımda, ikinci olmak kaybetmektir”
diyor. “Ben bisikleti zirvede bırakmak istiyorum. Geçmişte yaptıklarımın gölgesinde değil. Bu
yüzden kazanmaya koşacağım.” Rakipleri de öyle. En ünlü rakibi T-Mobile lideri Alman Jan
Ullrich “Ben Tur’u, Armstrong koşarken kazanmak istiyorum” diyor. Turu 1997’de kazanmış,
ondan sonra üçü Armstrong’un ardında beş kez ikinci olmuştu. Bu onun Teksaslı’yı geçmek
için son şansı. “Hedefim Tur’u kazanmak kadar, Armstrong’u mağlup etmek. Onu geçmeden
kazanmanın adı “Zafer” olamaz” diyor. “Bu onunla yarışmak için son şansım ve bu durum
beni ekstra motive ediyor.” Teksaslı bu laflara ne diyor peki.. “Ben kimsenin yüzüne eldiven
fırlatmadım. Ben sadece ‘Bu benim son Turum’ dedim. Bu bakışlarına motivasyon ekler mi,
eklemez mi, bilmem..” Görünüşe göre bilmemekle kalmıyor.. aldırmıyor da.

11.2.Söyleşi
Soru sorma hakkı gazetecinin dördüncü güç olma özelliğinin bir sonucudur. Soru
sorma ancak bir erkin (gücün) hakkı olabilir. Ancak, gazeteciler soru sormanın
kendilerine

verdiği

gücün

farkında

olmadıklarından,

bu

gücü

iyi

kullanamamaktadırlar.
Gazetecilikte söyleşi günümüzde çok kullanılan bir haber toplama biçimidir. 19.
Yüzyıl Amerikan gazeteciliğinin önemli buluşlarından biri olarak gazeteciliğe girmiş,
pek çok ülke gazetecisi tarafından benimsenmiş uygulanır olmuştur.
“Bir gazetecinin soru sormak için kişiye resmi olarak yaklaşması” şeklinde
tanımlanabilen söyleşiye, gazetecilikte her an rastlamak olasıdır.
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Gündelik gazetecilik soru sormakla başlar ve sürüp gider. Sorular aslında söyleşinin
esasıdır. Soru sormak yeterli değildir. Doğru soru sormak gereklidir. Bu nedenle, çoğu
kez söyleşi yapabilmek bir sanattır denildiği de olur.
Söyleşinin gerçekleşebilmesi için konuşma partnerlerinin birbirlerini görmeleri
gerekir. Bu durumda söyleşi; ilkin partnerlerin bir araya gelmesi, ikinci olarak
konuşmaların kamuya duyurulacak bölümü ve üçüncü olarak bu bölümden basılıp
yayınlanmış kısımlar demektir.
Söyleşi, gerçekler hakkında bilgi toplamak ve bu konudaki görüşlerini öğrenmek için
tanınmış bir kişiye sorular yöneltmektir. Araştırmalardaki vazgeçilmez yöntemdir. Bu
nedenle her türlü gazetecilik etkinliklerinde söyleşi vardır. Kendine özgü bir haber
tekniği olarak gelişmesinde elektronik medyanın payı büyüktür. Söyleşi, formüle
edilmiş ve basılacak hale gelmiş yazılı bir materyal değil de, daha çok bir sohbet
olduğu için aslında gazeteye uygun değildir. Özellikle de, sözsüz göstergeleri
(mimikler, jestler, bakışlar), ses tonu ve de diğer ifadelerdeki vurgu, yazılı bir metne
yansıtılamaz. Tüm bu kısıtlamalara rağmen, gelişmeler, söyleşinin aynı zamanda
yazılı basında da sıkça uygulanan bir yöntem olmasını sağlamıştır. Bunda sonradan
yazılabilmesinin rolü büyüktür. Sonradan kaleme alınması söyleşiyi daha özgün, daha
açık ve daha doğru hale getirir. Aslında önce kaydedilip daha sonra yayınlanan
söyleşiler genellikle orjinalinden farklıdır. Çünkü gazeteci, metni dilediğince
kısaltabilir, konuşmayı yeniden kurgulayabilir, konuşma sırasında karmaşık bir
biçimde dile getirilmiş görüşleri belli bir düzen içinde verebilir, ilginç tespitleri
söyleşinin giriş ve sonuç kısımlarında vurgulayıcı bir şekilde aktarabilir.
Söyleşi yapan gazeteci/gazetecilerin ünlü Yunan filozofu Diyojen’e benzetildiği de
olur. Gazeteci bazen bir dedektif, bazen sır saklayan bir arkadaş, bazen kurnaz bir
diplomat, bazen başarılı bir satıcı veya pazarlamacı, bazen bir savcı, bazen de ruhbilim
uzmanı gibi çalışarak söyleşi yoluyla haber toplamak durumundadır.
Aynı zamanda, bir bakkala girip geçen iki haftaya oranla müşteriler daha az mı, yoksa
çok mu ekmek aldı diye soran gazeteci de söyleşi yoluyla bilgi toplamaktadır. Söyleşi,
gazetecinin haber toplamak için başvurduğu yollardan ancak bir tanesidir.
Başka bir tanımla, ‘söyleşi, haberin fazlasıyla kişisel görüşlere dayanan kısmı olarak’
ele alınabilir. Seçilmiş, tanınmış kişilerle, örneğin bakanlar, politikacılar, parti
başkanları, üst düzey bürokratlar, iş adamları, baskı gruplarının temsilcileri gibi
güç/iktidar sahibi kişilerle yapılan söyleşiler haberlerin büyük çoğunluğunu
oluşturur. Bu kişilerin uğraşları, fikirleri, düşünceleri bakımından söyleşide sorulan
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sorular, haberlerin söyleminde yer alır. Haberde söyleşi yapan anlatıcı, söyleşiyi
verenler haber kaynağı olarak, hedeflenen izleyiciyle bir diyalog içine girerek haberleri
oluşturmayı sürdürüp giderler.
Türk gazeteciliğinde de söyleşi çok kullanılan bir haber toplama yöntemidir. Yakın
zamanlara kadar ‘falanca kişi şu gazeteciye mülakat verdi’ şeklinde yaklaşılırken,
mülakat yerine söyleşi sözcüğünün kullanılması giderek yaygınlık kazanmaktadır.
Söyleşi çok sık başvurulan bir haber toplama yöntemi olmakla birlikte, dikkat istediği
de akıldan çıkarılmamalıdır.
11.2.1.Söyleşi nasıl yapılır?
Söyleşinin yapılması için konulmuş kesin ve katı kurallar bulunmamaktadır. Yalnız,
söyleşiyi yapan söyleşinin insan ilişkilerinde bir deneme, bir çalışma olduğu bilincinde
olmalıdır. Bu nedenle, söyleşiyle söyleşiyi yapan ne elde edebileceğini, ne
yapabileceğini ortaya koyma fırsatını kazanır diyebiliriz.
Yüzyüze iletişimde göz teması oldukça önemlidir. Bu nedenle gazetecinin soracağı
soruları bir kağıttan okuması, sürekli defter kitap karıştırması, karşı taraf üzerinde iyi
izlenim bırakmaz. Bu nedenle sorulacak soruların, daha da önemlisi konuşmanın akışı
içinde önemli olan soruların mutlaka ezberlenmesi gerekir.
Söyleşi çeşitli aşamalardan geçilerek gerçekleştirilir. Bu aşamaları tamamlayan
gazeteci, elde ettiklerini değerlendirerek haber yapabilir. Söyleşinin birinci aşamasını,
söyleşi yapılacak olan kimseye nasıl yaklaşılır oluşturur. Bu durum hiç kuşkusuz
yapılacak söyleşinin konusuna göre değişiklik gösterir.
Söyleşi yapmak için önce randevu almak zorunludur. Randevu almakla söyleşinin en
önemli kısımlardan biri çözülmüş olur. Randevu alırken, gazetecinin önce kendini
tanıtması, söyleşi yapılacak kişiye sormak istediği noktaları özet halinde belirtmesi
gereklidir. Söyleşi yapılacak olan kişiden randevu alındıktan sonra, gazeteci artık
belirli gün ve saatte gidip söyleşiyi yapmak durumundadır.
Gazetecinin söyleşi için kendini hazırlaması gereklidir. Hazırlık aşamasında neler
yapılabilir konusunda kesin kurallar bulunmamaktadır. Başarılı olmayan bir
söyleşinin en önemli engeli muhabirin yeteri kadar hazırlıklı olmamasıdır. Yalnız
aşağıda sıralanan noktalara dikkat etmesi genelde önerilir.
1. Söyleşi yapılacak kişi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
2. Bilgi edinme bakımından, çeşitli arşivlerden yararlanmalıdır.
3. Soru soracağı konu hakkında iyice bilgi sahibi olmalıdır.
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4. Soracağı soruları iyice düzenlemeli, mümkünse liste belirlemelidir. Bu sorular
yeni bilgiler almaya yönelik, eldeki bilgileri doğrulatmaya yönelik ya da daha
önce yayımlanmış bilgileri yalanlamaya yönelik olabilir. Sorular karşı bir tavrın
ifadesi olmamalıdır. Ve kendi görüşlerinizi içermelidir. Söyleşiden önce en az
beş sorunun hazırlanması uygundur.
5. Söyleşi veren soruları iyi ve düzenli bir şekilde yanıtlamaktan kaçınırsa, ona
başka yönden yaklaşmak için elinde fazla soru bulunmalıdır. Yani elinde
söyleşiyi canlı tutacak kadar çok soru olmalıdır.
Söyleşinin üçüncü aşaması ise, söyleşinin yapılmasıdır. Karşı tarafı konuşturmak
amaç olduğuna göre, söyleşinin başlatılmasında izlenecek yöntem yaşamsal önem
taşır. Bu bakımdan, belki en uygun yol, yüzden gülümsemeyi eksik etmeden yarı
resmi bir hava içinde söze başlamaktır. Doğrudan konuya girilmemelidir.
Görüşmeye başlanıldığında öncelikle kimliğinizi doğru bir şekilde tanımlamanız
gerekmektedir. Kim olduğunuzu, bağlı olduğunuz organizasyonu, amacınızı doğru
bir şekilde belirtmeniz gerekir.
Söyleşide açık ve kesin sorular sorulmalıdır. Bu şekilde hem söyleşi yapılan kişide
güven hissi uyanır hem de gazetecinin konuya hakim olduğu izlenimi verilir.
Öncelikle daha genel sorulardan başlanıp karşınızdakinin sizi tanımasına ve size
açılmasına fırsat tanınmalıdır.
Daha özel sorular görüşmenin ortalarına saklanmalıdır ki, meydana gelecek ilişkinin
üzerine bunlara daha samimi cevaplar verebilsin. Bu girişten sonra konuyu
geliştirmeye yönelik sorular gelir. Kısa ve basit soruların burada da kullanılması
gerekir. Bu kısa ve basit sorular aslında tuzak sorulardır. Bu sorular karşımızdakini
daha fazla bilgi vermeye zorlar. Ayrıca sorunun kısa olması, konuşmacının düşünme
fırsatı bulup ‘kaçmasın’ engel olur.
Ayrıca, arada sorulacak ‘mini’ sorular, hem karşınızdakini dinlediğinizi gösterir, hem
de konunun dağılmasını önler.
Söyleşi esnasında kaynak konuşmaktan kaçınabilir, kaçak güreşebilir, hatta hiç yanıt
vermeyebilir. İşte bu noktada gazeteci buzları eritmek, karşı tarafı konuşturmak için
elinden gelen her yolu denemek durumundadır. Kaynağın yanıtlamaktan kaçındığı
sorularda ısrarcı ya da zorlayıcı olunmamalıdır. Bu soru belki daha sonra başka bir
ifade biçimiyle de sorulabilir. Bu durumda kaynağı rahatlatmakta başka bir tekniktir.
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Kendi duygu ve düşünceleriniz görüşmenize ortak edilmemelidir. Bir görüşme asla
bir tartışma değildir. Karşınızdakinin fikirlerini öğrenmek için sizin isteğiniz, onun
rızasıyla gerçekleştirilmektedir.
Kaynağı kendinden ve istediği şeylerden bahsetmesine fırsat verilebilir. Ancak
konuşmanın odak noktasından fazla uzaklaşmasına da izin verilmemelidir. Konunun
dağılması durumunda gazeteci, her iki tarafın da ‘süre’ ile bağlı olduğunu nazik bir
biçimde hatırlatarak konuşmacıyı tekrar ana konuya çekmelidir. (süre stratejisi:
zamanın sınırlı olduğunun hatırlatılması)
Görüşme sırasında gazeteci, bilmediği ya da emin olmadığı noktalarda konuşmacının
düşüncelerini açmak için minik sorular sorabilir. Bu sorular basit gibi görünse de
gazeteci onları sormakta sıkıntı duymamalıdır. Bazen basit gibi görünen bir sorudan
önemli sayılacak bir cevap gelebilir.

Söyleşi yapılan kişi soru–yanıt akışının yönünü değiştirmeye kalkabilir. Bu durumda
gazeteci akıllıca bir takım sorularla söyleşiyi rayına oturtmalıdır. Kaynağın
yönlendirmeyi ele geçirmesine sorularla engel olunmalıdır. Aksi takdirde, söyleşide
istenilen hedefe ulaşılamaz, görüşülen kişinin kendi söylemek istediklerine mahkum
kalınır.
Söyleşide en önemli, esaslı soru her zaman en sona saklanmalıdır. Böyle bir soru başta
sorulursa, söyleşi yapılan kişinin sinirlenip söyleşiye son verebileceği, gazeteyi
kovabileceği dikkatten kaçırılmamalıdır. Son sorular, konuşmacının bütün savunma
mekanizmalarının düştüğü anda –görüşmenin sonlarına doğru ve gazeteci ile
konuşmacı arasında rahat ve daha samimi bir ortamın ortaya çıktığı anda- sorulur.
Son sorular en önemli ve en can alıcı (rahatsız edici, vurucu) sorulardır. Asıl sorulmak
istenen sorulardır.
Temkinli

ve

dikkatli

davranmak,

söyleşi

yapan

gazetecinin

en

büyük

sorumluluğudur. Eğer kaynak ses kayıt cihazı kullanılmasını istemiyorsa ısrar
edilmemelidir. Söyleşi esnasında not defteri ve kalem kullanılabilir. Not alırken her
sözcüğü yazmamalı, aşırılığa gidilmemelidir. Not alınmasına da izin verilmezse,
yaptığı söyleşiyi gazeteci kafasında iyice canlandırmalı, kilit noktaları oluşturarak en
kısa zamanda kağıda geçirmelidir.
Görüşme, yeniden görüşme dilekleri ve teşekkürlerle tamamlanmalıdır.
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Söyleşi

yapıldıktan

sonra,

toplanılanların

değerlendirilmesi

zorunludur.

Değerlendirme yapılırken, toplanan bilgiler mantıklı bir sıraya konulur. Temel çerçeve
dışında kalanlar ise ayıklanır. Bütün bu işlemlerden sonra elde kalan iskelet bilgiler,
önem sırasına göre düzenlenerek haber yapılır. Ayıklamayla birlikte fazla önemli bilgi
elde kalmadıysa, o zaman söyleşi için hazırlık aşamasında öğrenilenler, bunlara
eklenerek haber yapılma yoluna gidilir. Yapılan haberlerde, söyleşi yapılan kişinin
kişiliğinin değil, fikirlerinin, görüşlerinin ortaya çıkması esastır.

11.2.2.Söyleşi Çeşitleri
11.2.2.1.İçerik bakımından
-Olaya odaklı söyleşi: gerçekleri ve nedenleri araştırır ve haber toplamak için önemli
bir yöntemdir. Olaya odaklı söyleşi, henüz aydınlanmamış, tartışmalı gerçeklerin
peşindeyse amaca ulaşır. Uzman bir kişi; bir olay nasıl çözümlenir, bir makine nasıl
çalışır ya da alınan bir önlemin olası sonuçları neler olabilir, bu konuda bilgi verir.
-Görüşlere odaklı söyleşi: Bir eylemin gerçeklerini araştırır, nedenlerini ve
bağlantılarını soruşturur. Bu sayede bilinen bazı olgulara ışık tutar ve kaynağın bu
konudaki kişisel görüşlerini öğrenmek ister.
-Biyografik söyleşi: Doğrudan insan karakterine ve yaşam biçimine yöneliktir. Sorular
yoluyla kişilerin yaşamındaki dönüm noktaları, eğilimleri, hobileri, zaafları ve özel
yetenekleri açığa çıkarır.

11.2.2.2.Yapı bakımından
11.2.2.2.1.Haber söyleşi: Adından da anlaşılacağı üzere bu tür söyleşiler haber toplama
yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Gazeteciyle haber verecek kaynak arasında
bir konuşma süreci vardır. Haber söyleşide gazeteciyle söyleşi yapılacak kaynak
arasındaki konuşma çok kısa bir süre içinde gerçekleşir. Gazetecinin elinde söyleşiyi
verecek kişi hakkında ayrıntılı bilgi bulunmalı, ayrıca haber olabilecek unsurlar da yer
verilmelidir. Örnek vermek gerekirse, tanınmış bir kişinin döviz kaçakçılığı yaptığını
gazeteci belirlemiştir. Elinde yeterli kanıtlar bulunmaktadır. Bu durumun daha
açıklığa kavuşması ve aydınlatılması için, bu kişiye sorular sorularak istenilen bilgiye
ulaşılmaya çalışılır.
229

11.2.2.2.2.Telefonla söyleşi: Bu söyleşi şekli, haber söyleşinin daha da kısaltılmış
şeklidir. Telefonla söyleşi her gün çok sayıda yapıldığından, gazetecilerin çok fazla
alışık oldukları söyleşi şeklidir. Burada ilk önce medya organizasyonu ön planda
olarak kimlik açıkça belirtilir. Karşınızdaki kişi aradığınız kişi mi bu kontrol edilir.
Kişinin ismi ve görevi net olarak alınır. Konunun ana hatları çizilir. Şu nedenle deyip,
mümkünse telefonla mülakat yapmak istediği çünkü haberin yetişmesi gerektiği
söylenir. 15 dakikayla sınırlı olacak şekilde sorular sorulur. Eğer kayıt yapılacaksa
haber kaynağına bu durum belirtilir.
Eğer televizyonda yapılacaksa, önceden konuşup, şu konuda, şu saatte arayacağız
denir. Zaman ve konu hakkında haber kaynağı uyarılır. Aynı durum radyo için de
geçerlidir. Konuya alıştırmak için yüzyüzede olduğu gibi önceden yumuşak sorular
sorulmaz. Olabildiğince önemli sorular sorulur. 3-4 sorunun dışına çıkılmaz.
Yüzyüzede olduğu gibi arşiv çalışması yapmaya vakit yoktur. Gazetecinin haberlerle
olan bağı ve mesleki genel kültür önemlidir.
11.2.2.2.3.Hazırlıklı söyleşi: Bu söyleşi türünde sorulacak bütün sorular önceden en
ufak ayrıntısına kadar hazırlanmakta hatta öncelik ve sonralıkları belirlenmelidir.
Genel anlamda söyleşi verecek kişinin karşısına tam hazırlıklı olarak gidilmektedir.
Bazen yapılan bütün hazırlığa karşın, sorulara yeterli yanıt alınamayabilir. Alınsa bile
işe yaramayabilir. Güç durumlarda da olsun, her şekilde gerekli olan bir söyleşi
türüdür.
11.2.2.2.4.Rastgele söyleşi: çok yaygın, fakat aynı zamanda yaplıması çok güç olan bir
söyleşi türüdür. Gazetecinin bu tür söyleşide, karşısındakinin güvenini kazanmak için
ikna etmesi gerekebileceği gibi, karşısındakinin hiç yanıt vermeyeceğini veya hiç
aldırmayacağını da hesaba katması gerekebilir. Yani gazeteci, bu tür söyleşide
toplayacağı yanıtların gelişigüzel olacağını, hatta hiç amacına ulaşamayabileceğini
baştan bilmektedir. Hiç yoktan iyidir diyerek, bazı ipuçları elde edebilirim umuduyla
bu tür söyleşiye başvurmaktadır.
11.2.2.2.5.Sempozyum söyleşi: Sempozyum söyleşi genellikle bilgi sahibi kişilerin
görüşlerini almak için başvurulan bir yoldur. Sempozyum söyleşiyi yapan gazeteciler
genelde deneyimli, usta gazetecilerdir. Bu tür söyleşi oluşturacak malzemeyi, telefonla
ya da seçilmiş kişileri ziyaret ederek toplarlar. Bu tür söyleşilerin konuları, genellikle
gazetenin üzerinde parmak bastığı konular arasından seçilir. Sempozyum söyleşi
kaleme alınırken, konuşulanların sürekliliğini göstermeli veya yarı renkli haber
şeklinde olmalıdır.
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11.3.Röportaj ve Söyleşi Arasındaki Farklar
Röportaj ve söyleşi yazıları genelde birbirine karıştırılmaktadır. Oysa ikisi arasında
önemli farklar bulunmaktadır.










Röportaj ve söyleşi aynı şey değildir. Birbirlerinin içinde bulundukları gibi,
farklılıkları da vardır. Batı basınında sadece içerik değil, sözlük bağlamında da
ayrıdırlar.
Söyleşi yöntemi aslında bir iki kişi ile konuşma, konunun aydınlanması için
sorulan sorular ve alınan yanıtlardır. Kişinin tutumunu ve fikirlerini öğrenmek
amacıyla sorulan sorular ve alınan yanıtlarla aydınlığa çıkarmak, söyleşinin
özünü oluşturmaktadır. Röportaj daha geniş bir anlam taşımakta, içinde söyleşi
de yer almaktadır. Oysa söyleşinin kapsamında röportaj bulunmamaktadır.
Söyleşide mümkün olduğu kadar görüşme yapılan kişi ve konuşulanların
dışına çıkılmamakta, özel görüş, duygu ve yorumlara yer verilmemektedir.
Röportajda herhangi biriyle görüşme zorunluluğu da yoktur.
Röportajda ele alınan konu ile ilgili olarak gerektiğinde birden fazla kişi ile
görüşülmekte, ayrıntılarına da yer verilmektedir. Hatta hiç görüşme yapmadan
röportaj yazılabilir.
Röportaj yazarı, okuyucunun ilgisini çekmek için süslü bir üslup kullanabildiği
ve ayrıntılara girdiği halde, söyleşi yazısı kısa yoldan açık bir anlatımla sadece
konuşulanları ortaya koymaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
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Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Söyleşi yöntemi aslında bir iki kişi ile konuşma, konunun
aydınlanması için sorulan sorular ve alınan yanıtlardır

( )

( )

3- Röportaj ve söyleşi aynı şeydir.
4- Söyleşi yapıldıktan sonra, toplanılanların
değerlendirilmesi zorunlu değildir.

( )
( )

( )
( )

5- Röportaj daha geniş bir anlam taşımakta, içinde söyleşi
de yer almaktadır.

( )

( )

1- Röportaj yazarı, okuyucunun ilgisini çekmek için süslü
bir üslup kullanabilir.

Cevap anahtarı: 1)D 2)D 3)Y 4)Y 5) D

1- Bir röportajda aşağıdaki öğelerden hangisi olmalıdır?
a) Betimlemek,
b) Anlatmak,
c) Alıntılamak,
d) Yansıtmak
e) Hepsi

2- Söyleşi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Söyleşi yapılacak kişi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
b) Bilgi edinme bakımından, çeşitli arşivlerden yararlanmalıdır.
c) Soru sorulacak konu hakkında iyice bilgi sahibi olunmalıdır.
d) Sorulacak sorular iyice düzenlemeli, mümkünse liste belirlenmelidir.
e) Söyleşi yapan kişinin elinde söyleşiyi canlı tutacak kadar çok soru olmamalıdır.
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3-Aşağıdakilerden hangisi telefonda ve yüz yüze söyleşi arasındaki farklardan biridir?
a) Telefonda söyleşide kimliğinizi göstermeye gerek yoktur.
b) Telefonda kayıt cihazı kullanırken izin istemek zorunda kalmazsınız.
c) Telefonda söyleşide yüz yüzede olduğu gibi genel sorularla başlanmaz.
d) İkisinde de arşiv çalışması yapılmalı.
e) Aralarında kaynağın yüzünü görmemeniz dışında fark yoktur.

4- Söyleşi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Söyleşinin birinci aşamasını, söyleşi yapılacak olan kimseye nasıl yaklaşıldığı oluşturur.
b) Söyleşi yapmak için önce randevu almak zorunludur.
c) Söyleşide arada sorulacak ‘mini’ sorular, hem karşınızdakini dinlediğinizi gösterir, hem de
konunun dağılmasını önler.
d) Söyleşide en önemli, esaslı soru her zaman en sona saklanmalıdır.
e) Kaynağı kendinden ve istediği şeylerden bahsetmesine fırsat verilmemeli.

5- Söyleşi bağlamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Söyleşi yapılan kişi soru–yanıt akışının yönünü değiştirmeye kalkabilir. Bu durumda
gazeteci akıllıca bir takım sorularla söyleşiyi rayına oturtmalıdır.
b) Söyleşide en önemli, esaslı soru her zaman en sona saklanmalıdır.
c) Son sorular, konuşmacının bütün savunma mekanizmalarının düştüğü anda sorulur.
d) Temkinli ve dikkatli davranmak, söyleşi yapan gazetecinin en büyük sorumluluğudur.
e) Hepsi

Yanıtlar: 1e- 2e- 3c- 4e- 5e

234

235

12. Ekonomi Muhabirliği

236

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Ekonomi servisi nasıl çalışır?
12.2.Makro ekonomi haberciliği nedir?
12.3.Mikro ekonomi haberciliği nedir?
12.4.Ekonomi muhabirinin haber kaynakları
12.5.Haber yazım uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Ekonomi servisi nasıl çalışır?
2-Mikro ekonomi haberciliği nasıl yapılır?
3-Makro ekonomi haberciliği nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Makro Ekonomi Haberi, Mikro Ekonomi Haberi, Ekonomi servisi

240

12.1.HABER MERKEZİNE BAĞLI SERVİSLERE BİR ÖRNEK: EKONOMİ SERVİSİ

Haber üreten servislerin tümü haberlerinin kendi sayfaları dışındaki kullanımlarında haber
merkezinin onayından geçmek zorundadırlar. Ekonomi, dış haberler, kültür-sanat, magazin
servislerinin gazete içinde kendilerine ayrılmış sayfaları vardır. Bu sayfaların hazırlanmasında
özgürdürler. Haber merkezinin onayına ihtiyaç duymazlar. Yazı işlerinden bir sayfa
sekreteriyle birlikte ilgili servisin şefi elindeki haber malzemesi ile sayfasını şekillendirir.
Ancak birinci sayfa, devam sayfaları ve kitle gazetelerinde de genellikle polis-adliye haberleri
türünün işlendiği üçüncü sayfadaki haberler için haber merkezinin çalışmalarından
yararlanılır.
12.2.Ekonomi Basını ve Ekonomi Servisi: Ülkemizde gazete organizasyonlarında ekonomi
servislerinin kuruluşu bir başka deyişle, kitlelere açılmış ekonomi, basın tarihimizde 40-45
yıllık bir süreci kapsar.
Ertuğrul Özkök, ekonomi basınının Türkiye’deki gelişimiyle ilgili: “Türkiye’de basının
tarihsel gelişimi batıdakinin tersine olmuştur. Batıda ekonomi basınından haber basınına geçiş
varken, bizde haber basınından ekonomi basınına geçiş söz konusudur”. demiştir.
Dünyada gazeteciliğin tarihçesine bakıldığında, habercilik hizmetinin neredeyse tüccarlar için
başlatıldığı görülür. Habercilik hizmetinden yararlananlar, dünyanın bir başka köşesinde
meydana gelen bir olayı önceden haber almanın tüccarlara kısa zamanda büyük servet
kazanma imkanı sağladığını anlamakta gecikmediler.
Bu arada tüccarlarla siyasetçiler arasındaki prestij savaşı da sürdü. Tüccarlar paranın gücünü,
siyasete geçirerek iktidarın gücüyle pekiştirmenin yollarını arıyorlardı. Fransız İhtilali’nden
sonra “Paris Tüccarlar Birliği Başkanı” belediye başkanı yapılarak, ticaretin siyaset
karşısındaki tartışmalı saygınlığı yükseltilmek istenmişti.
Basının haber verme işlevi de hızla siyasetçilerin emrine giriyordu. Tüccarların para
kazanmak için ihtiyaç duydukları habercilik hizmetinden siyasetçiler ve düşünürler,
fikirlerini kitlelere yaymak için yararlanır olmuşlardı.
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Ülkemiz dünya basınındaki gelişmeyi bu noktada yakalamıştı. Bir de sosyal yapı içindeki
farklılık, basının ekonomiyi uzunca bir süre görmezlikten gelmesine neden olmuştu. Şöyle ki,
Cumhuriyetin ilk yıllarında, ticaret büyük ölçüde gayri Müslimlerin elindeydi ve sanayi
henüz gelişmemişti. Ticaret, mülkiye, adliye ve askeriye görevlerine göre ikinci sınıf bir iş
olarak görülüyordu. Bu nedenle basında ekonomi haberleri fazla yer almıyordu. O yıllarda
gazetelerde sistematik olarak verilen ekonomi haberlerinin büyük bölümü altın fiyatlarına,
faiz değişikliklerine ve yayınlanan nüfus istatistiklerine aitti.
İlk olarak Milliyet Gazetesi’nde Ali Gevgilili, ekonomi konularının gazetede ayrı bir bölüm
olarak yer almasında ve aydın çevrelerin belli bir şekilde ekonomiye ilgi duymalarında
öncülük etmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi’nde ise Dinç Tayanç, Turhan Ilgaz ve Kenan Mortan, ekonomi servisinin
kuruluşuna ve gazetede bir ekonomi sayfasının konumlandırılmasına ön ayak olmuşlardı.
Necati Doğru ise Günaydın gazetesinde ekonomi haberlerinin, diğer haberler arasında yüzde
40’lık bir dilime oturmasını sağlarken, devamında da bir ekonomi servisinin oluşturulmasını
kaçınılmaz kılmıştır.
Gazetelerimizdeki bu gelişimin temel nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: 12 Mart sonrasında,
gazeteler sayesinde halkın ekonomi kavramlarıyla tanışması, IMF (International Monetary
Fund- Uluslararası Para Fonu) beraberinde enflasyon, devalüasyon kavramlarının günlük
yaşamını nasıl etkilediğini öğrenmeye başlaması.
Daha sonra 24 Ocak 1980 kararları Türkiye’de serbest piyasa ekonomisine geçişin dönüm
noktası oldu. Bu kararlarla başlayan ekonomik gelişmeler ve değişmeler sıklıkla gazetelerin
sayfalarına geçti. 24 Ocak kararlarıyla birlikte politikayı da ekonomi kanalından yönetmek ve
yönlendirmek kaygısı başlamıştı. Durum böyle olunca, ekonomik kararlar halkın günlük
yaşamını da anında etkiliyordu. Bu değişimi gazeteler sayfalara yansıtmak zorunda kalınca
ekonomi basını doğdu. Bu gelişmeler halkın bilinçlenmesine ekonomi haberleriyle ilgili bir
talep yaratmasına neden oldu.
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12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ise siyasetin geçici bir süre için yasaklanması, siyasetin
halkın ve basının gündeminden zorunlu olarak çıkarılması, ekonomiye ilgiyi artırdı. Siyasi
haberlerden boşalan gazete sayfalarının dar bölümü ekonomik haberlerle doldurulmaya
başlandı. 1980’lerde gazetelerde haftada bir gün yayınlanan, bazılarında da her gün yarım
sayfa olarak verilen ekonomi haberlerinin sayıları arttıkça, haber servisleri içinde ekonomi
servisleri de oluşmaya başlandı. Arkasından da ekonomi sayfaları devreye girdi. Günümüzde
günlük haber gazetelerinin ekonomi sayfası sayısı dörde kadar çıktı. Bir süre sonra da
ekonomi gazeteleri yayın hayatına başladı. Dünya, Rapor, Ekonomik Bülten, Barometre bu
gazetelerden bir kaçıdır. Daha sonra da haftalık ekonomi dergileri bu kulvarda yer almaya
başladılar.
12.2.1.Makro Ekonomi Haberciliği: Ekonomi haberlerinin hükümet kararları, uzman
görüşleri, ekonomik kurum raporları ve istatistiklerden oluşması kitleselleşmesini önlüyordu.
Bu nedenle tüketici kitlesi sayısal olarak fazla değildi. Ağırlıklı makro ekonomi haberciliği
uygulanıyordu. Ekonomik kavramlar içinde yer alan Makro Ekonomi, ekonomik olayları bir
bütün olarak inceler. İktisat teorisinin esas olarak, milli gelir, toplam istihdam, toplam
tasarruf, toplam talep, yatırımlar, kamu harcamaları, tüketim harcamaları, para arzı, uluslar
arası ekonomik ilişkiler, para kredi politikası, maliye politikası gibi ekonominin bütününe
ilişkin değişkenlerini konu alan bölümüdür. Ekonominin bütüne ilişkin bu büyüklüklerin
birbiriyle olan bağlantılarını zaman içinde değişimlerini ve belirleyicilerini irdeler.
Ekonomik olayları, gelişmeleri ve kararları günlük yaşama, bireye etkilerini incelemeden
ekonomik kavramlar içinde veren habercilik anlayışına ‘makro ekonomi’ haberciliği adını
veriyoruz.
Ancak, ekonomi servislerinin kurulduğu ilk yıllarda ekonomi muhabirlerinin haber
kaynaklarından, özellikle de resmi haber kaynaklarından aldıkları bilgiler, genellikle makro
ekonominin konuları içinde yer alıyordu. Bu bilgileri kitleselleştirmek için mikro ekonomi
haberciliğine geçiş gerekiyordu.

Örneğin, günümüzde Avrupa Birliği, Gümrük Birliği konuları, makro ekonomide uluslar
arası ekonomik ilişkiler konusuna giriyor. Bu konuda yazılan haberlerin tüketici kitlenin

243

algılamasına açılması oldukça zordur. Çünkü veriler belli bir ekonomik bilgiyi gerektirir.
Ancak, Türkiye Gümrük Birliği’ne girdikten sonra otomobil fiyatlarında oluşacak değişim
konusunda hazırlanan bir haber ise mikro ekonomi konuları içindedir, halkın günlük
yaşamını ilgilendirir. Haberin anlaşılmasını, dolayısıyla tüketilmesini kolaylaştırır. Bunun
yanı sıra halka, geleceğe yönelik ekonomik kararlarında da yardımcı olur.
Günümüzde ekonomi haberlerinin kitleselleştirilmesi, sayfa sayısının artışıyla birlikte
etkinliğini de yükseltmiştir. Makro haberciliğin terk edilmeye başlanması bunda en büyük
etken olmuştur.

12.2.2.Mikro Ekonomi Haberciliği: Mikro ekonomi, ekonomi olaylarını, tüketiciler, kaynak
sahipleri, firmalar gibi bireysel karar birimleri çerçevesinde inceleyen ekonomi dalıdır.
Bütünü oluşturan küçük birimlerin ekonomik davranış biçimlerini ele alır. İngiliz teorisyeni
John Keynes tarafında kullanılan bu deyimle ilgili olarak Prof. Samuelson şöyle demektedir:
“Mikro ekonominin önemsiz teferruatla uğraştığını zannetmeyelim. Unutmayın ki, büyük
resim küçük parçaların birbirine eklenmesiyle ortaya çıkar. Milyarlarca lira, halkın ihtiyaç
duyduğu binlerce faydalı mal ve hizmete karşılık gelmediği takdirde anlamsız rakamlardan
ibaret kalır. Sokaklar işsizlerle doluyken vasıflı ve vasıfsız işçi ücretleri arasındaki fark hiç
kimseyi ilgilendirmez. Mikro ekonomi sorunları ortaya koyabilir ama onları çözümlemeye
yeterli değildir. Bu ekonomi deyimini gazetecilik açısından ele aldığımızda ise, mikro
ekonomi haberciliğini şöyle tanımlayabiliriz; ekonomik kararları ve gelişmeleri birey ya da
firma bazına indirgeyerek etkilerini, olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya çıkarmaktır. Bir
diğer anlamda da ekonomi haberciliğinin kitleselleştirilmesidir.
Mikro ekonomi haberciliği, diğer bir deyişle ekonomi haberlerinin kitleselleştirilmesi ilk
dönemlerde bazı gazeteciler tarafından, “domates, patates gazeteciliği” olarak tanımlanmış ve
bu türü sürdürenler ekonomi biliminin ciddiyetine uymadıkları için eleştirilmiştir.

Ancak, mikro ekonomi haberciliğini savunanlardan ve uygulayanlardan Necati Doğru’nun
görüşleri ise şöyle: “Ekonomi basınını kitleselleştiremezseniz, bütün kitlelere mal
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edemezseniz ve ekonomik olayları her tür insana, her türlü sosyal grup ya da sınıftan ya da
meslekten gelen insana iletemezseniz, ekonomi basını uzman basın çerçevesinde kalmaktan
kurtulamaz. Bu bir talep meselesidir. Önce topluma ekonomik olayları okuması gerektiğini,
okumasının kendisinin lehine olacağını, var olması açısından lehine olacağını göstermek,
benimsetmek zorundayız. Bu yüzden ekonomiyle ilgilenen basının mutlaka kitlesel olması
zorunluluğu vardır. Şimdi bakkallara seslenebilmeli mi? Ekonomi basını bakkallara seslenirse
çok mu patates ve soğan basını durumuna düşer? Ya da iktisat ilminin ciddiyetine gölge mi
düşer? Bence bakkallara seslenebilmelidir. Bizim ekonomimizde pasta küçüktür. Pasta küçük
olunca o zaman küçük birimlerden hareket ederek basını bu noktada yoğunlaştırmak
lazımdır. Bakkallara indiği zaman basın da küçülmez, ekonomi basını da küçülmez. İktisat
ilminin de ciddiyetine gölge düşmez. Bizim ekonomik büyüklüğümüzde bakkal bir emme
basma tulumbadır. Ekonomik modelin ürettiği ürünler bakkala gelir. Vatandaş da bakkala
parasını getirir. Bakkal parayı çeker, bir yandan da malı çeker ve para sanayicinin cebine girer,
mallar da tüketicinin mutfağına girer. Ekonomi basını Ayşe Hanım’ın tenceresiyle çok
yakından ilgilenmelidir. Ayşe Hanım’ın tenceresine giren malların nasıl üretildiği, kalitesinin
nasıl olduğunu içindeki vitamin değerinin ne derece yitirildiğini, tencerenin altındaki tüp
gazın gelişimini çok iyi incelemeli ve irdelemelidir.
Necati Doğru, ekonomi haberlerini kitlelere götürmenin yollarını açıklarken, sorunu üçlü bir
yapılanma içinde şöyle anlatıyor: “Ekonomi basınını kitlelere götürmek bir üçgenin üç açısı
gibidir. Üçgenin birinci ayağında bilgi ve olaylar vardır. Bunlar toplumun üzerinde yaşadığı
motiflerden kaynaklanan olaylardır. Tüp gazdır, mutfaktır, lastiktir, hastanedir, üniversitedir.
Bunların içinde de ekonomi saklıdır. Bir ekonomi muhabiri bunlara o gözle bakarsa, onları
bulma ve kavrama imkanını çok kolaylıkla elde edecektir. Bu olaylar toplandıktan sonra
yardımcı malzemelerle ekonomi sayfalarına iletilirse okunma ve dikkati çekme ihtimali daha
da fazla artacaktır. Üçgenin üçüncü ayağı dil sorunudur. Ekonomi haberlerinin dili iktisat
biliminin ciddi dilinden arındırılmalı ve toplumun kullandığı dile doğru getirilmelidir. Bu dili
ekonomi haberlerinin içine yedirmek gerekliliği vardır, aksi halde kitleselleştiremezsiniz.
Ekonomik Magazin Haberleri: Genellikle, ekonomi haberlerindeki aktörlerin kullanıldığı, bu
kişilerin ekonomi kavramları ve işlemleri dışındaki zamanlarının yansıtıldığı haber türüdür.
Amacı ekonomi sayfalarını rahat okunabilir hale getirmektir.
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Kolay algılanabilme ve kolay okunabilme özellikleri nedeniyle bazen ekonomik magazin
haberleri, ekonomi sayfalarından birinci sayfaya alınır.

12.3.Ekonomi Servisi Şefi: Genel Yayın Yönetmeni ile Yazı İşleri Müdürü’nün bir gazetedeki
görevlerinin tümünü her haber servisi şefi kendi servisi için yapmak zorundadır.
Öncelikle, sabah her servis şefi gibi gazetede kendi servisine ayrılan sayfalardaki ilan
hacimlerini öğrenir ve günlük çalışmasını bu alana göre yönlendirir. Bir günlük çalışması
şöyle gelişir:
-Gündem toplantısında, elindeki özel ve rutin haberlerin konularını Genel Yayın Yönetmeni
ile Yazı İşleri Müdürü’ne sunar. Bu haberler arasında birinci sayfaya taşınacak olanları
öğrenir.
-Muhabirlerini uzmanlık alanlarına göre rutin haberlere ya da özel haberlere yönlendirir. Bu
yönlendirmede gündem toplantısında kendisinden istenen haberler ön plana çıkar.
-Muhabirlerin haber toplama çalışmasının her aşaması hakkında bilgi sahibi olmak
zorundadır. Gerekirse haberlerin muhabirler tarafından yazım aşamasında da onlara yardımcı
olur, gerekli düzeltmeleri yapar.
-Yerli ve yabancı haber ajanslarından gelen ekonomi ile ilgili haberlerin tiriyajını, haber
ekonomi sayfasında kullanılacak ise de redaksiyonunu yapar.
-Eğer birinci sayfası için gündem toplantısında seçilen haber varsa, bu haberin hazırlanmasına
ve birinci sayfa için haber merkezine teslimine öncelik verir.
-Servis gündemindeki haberleri ekonomi sayfaları için düzenler. Elindeki haberlerin sayfalara
göre seçimini yapar. Her sayfanın manşet haberini ‘line’ haberler denilen bir sütun halinde
olan ve bir paragraflık olarak yazılmış kısa haberleri ve fotoğrafları belirler. Ekonomi sayfaları
için çalışan sayfa sekreteri ile sayfalarının mizanpajını (sayfa çizimini) kararlaştırır.
-Seçtiği haberlerin başlıklarını ve spot başlıklarını hazırlanan mizanpaja göre belirler.
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12.4. Haber Kaynakları: Haber toplama ve yazma aşamalarında ekonomi muhabirlerini
diğerlerinden ayıran özellik, gazetecilik ile ekonomi bilimini birleştirme güçlüğünü sıklıkla
yaşıyor olmalarıdır.
Ayrıca, okuyucunun henüz yeni tanıştığı ekonomi haberlerinden, dolayısıyla ekonomi
muhabirlerinden beklentileri şöyle sıralanır: “Piyasanın denetimini gazeteciden ister. Çünkü
kalitesiz bir malın haberini vermek yetmez. Bunun düzeltilmesi için gerekli kurumları,
kuruluşları, kişileri harekete geçirecek bir motivasyon vermelisiniz ki denetime geçebilmek
mümkün olabilsin. Bir diğer beklentisi dikkat çekmektir. Ekonomi haberleri genellikle
toplumun alışamadığı kavramlarla anlatılan haber olduğu için dikkat çekilmeye bir haber
türüdür. Gazeteci, bu nedenle yazdığı haberle dikkat çekebilmelidir. Daha sonra da alternatif
getirebilmelidir. Belli bir konuyu yazarsınız, peki bunun alternatifi nedir? diye bir soru
okuyucunun aklına takılabilir. Siz bunun alternatifini de ortaya koymak zorundasınız. Son
olarak da düşündürebilmektir. Düşündürebilmeyi sağlayabilirseniz daha çok insana
okutabilirsiniz”.
Ekonomi muhabirinin sürekli ekonomi biliminin terminolojisini kullanma zorunluluğundan
gelen bir de dil problemi vardır. “Okuyucu gazete yazısını belleğini zorlayıp okumak zorunda
değildir. Türkçe’yi çok iyi kullanarak olayları aktarmak muhabir için şarttır. Ekonomi
kavramları Arapça, Farsça, Batı dillerinden gelen kelimelerdir. Mevduat, cari işlemler açığı,
enflasyon gibi. O zaman bunları, Türkçe karşılık bulup yazmalıdır.”
Haberleri

kitleselleştirirken

yapılan

temel

çalışmalar

dili

sadeleştirmek,

kitlenin

anlayabileceği şekle çevirmektir. Özellikle, kendi günlük yaşamı içinde de ekonominin
baskısını üzerinde hisseden halk kesimine ekonomi haberini zevk verici bir şekilde sunmak
neredeyse imkansızdır. Bu nedenle çok sayıda insana ekonomi haberlerini okutabilmek için,
okuduğu haberden aldığı bilginin yaşamına bir yarar sağlayacağına okuyucuyu inandırmak
gerekir.

Haber Kaynakları: Ekonomi servisinin ve muhabirlerinin haber kaynakları, sayfalarda yer
alan haberlerin konularıyla ortaya çıkar. Ancak günümüzde, haberin içinde bilgilerin alındığı
kişi, kuruluş ya da belgeler açıkça verilmiyor.
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Ekonomi servislerinin günlük haber akışında yararlandıkları haber kaynakları şöyle sıralanır:
Resmi kurumlar, ekonomiyle ilgili bakanlıklar, ya da bazı kararları ve uygulamaları nedeniyle
belli dönemler için haber kaynağı olan bakanlıklar. Örneğin, Maliye Bakanlığı; Bakanlığın
çalışma alanı nedeniyle, ekonomi servisinin haber kaynağıdır. Ancak, Çevre Bakanlığı ve
Orman Bakanlığı da “çevre kirliliği yaratmamak için katalitik konventör kullanan araçların
vergilerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını” açıkladığında, bu haber rahatça ekonomi
sayfasında yer alır.
Devlet bankaları, özel bankalar, bu bankaların uygulamaları, kararları, yönetim değişiklikleri,
çeşitli gelişmeler karşısında yöneticilerinin görüşleri nedeniyle sık sık haber kaynağı olarak
kullanılırlar.
Borsa da temel haber kaynağıdır. Ekonomi servislerinde borsa haberleri için çalışan uzman
borsa muhabirleri vardır. Önceleri ekonomi sayfalarının içinde bir köşede yer alan borsa
verileri için, günümüzde ayrı bir borsa sayfası oluşturulmuştur. Borsada işlem gören hisse
senetlerinin yanı sıra döviz kurlarının da günlük değişimleri bu sayfalarda verilir. Sosyal ve
siyasi gelişmeler, uluslararası değişimler borsada önemli dalgalanmalara neden olduğu için
borsa haberleri aynı zamanda siyasi, uluslararası haberlerin hemen yanında yer verilen kutu
haberler haline gelmiştir.
Borsada çalışan yatırımcı kuruluşlar da borsa muhabirlerinin, dolayısıyla ekonomi
sayfalarının temel haber kaynakları arasındadır.
Şehirlerdeki ekonomik örgütlenmeler olan ticaret ve sanayi odaları da ekonomi servislerinin
haber kaynakları arasındadır. Ticaret ve sanayi odalarındaki toplantılar, görüşmeler, odaların
yayınladığı dönemsel raporların, basılı yayınların her biri haber konusu olabilir.

İşadamlarının önemli bir örgütü olan TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) belirli
dönemlerde, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gelişmelerinde bir baskı grubu rolü oynaması
nedeniyle

ekonomi

sayfalarının

vazgeçilmez

haber

kaynağı

durumuna

gelmiştir.

TÜSİAD’daki her gelişme, her açıklama istisnasız haber konusu olmayı sürdürür. TÜSİAD’ın
da belli dönemlerde yayınladığı raporlar ve kitaplar ekonomi sayfalarının gündemini
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oluşturur. Örneğin 1991 yılında yayınladığı “güven araştırması” Türkiye’de çeşitli kurumlara
halkın güveninin ne kadar olduğu, hangi kurumlara güvendiği, hangilerine güvenmediğini
ortaya koymuş ve uzunca bir süre ekonomi sayfalarının da dışında birinci sayfalarda yer
almış, köşe yazarlarının konusu haline gelmiştir.
Esnaf ve sanatkarların oluşturduğu dernekler de, haber kaynağı olarak ekonomi sayfalarında
yer alırlar. İşçi örgütleri, sendikalar da, ekonominin habercilik alanına girer.
Bu arada ekonomi servisleri için şirketler, holdingler de haber kaynağıdır. Ancak, şirketler
genellikle medyada dağıtıma girmesini istedikleri haberlerini ya da bir başka deyişle
şirketlerinin olumlu yönlerini ortaya koyan ve şirket imajına artı puan kazandırma yönünde
oluşturulan basın bültenlerini, halkla ilişkiler büroları ya da şirketleri kanalıyla basın bülteni
olarak medyaya dağıtırlar. Medya da bu bilgileri habere çevirerek sayfalarında kullanır. Bu
işlemi özellikle de şirketler ve holdingler ekonomi sayfaları için yaparlar. Bu basın
bültenlerinin haber değerini ölçmek ve sayfalarında kullanıp kullanmamak yetkisi ekonomi
servis şefine aittir.

12.5.HABER YAZIMI UYGULAMASI
Veri:1

ABD'nin Connecticut eyaletinde inşa halindeki bir elektrik santralinde meydana gelen
patlama sonucu 5 kişi öldü. Patlama sonucu 12 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamanın
yerel saatle gün ortasında müteahhit firmalar tesisteki bir doğalgaz boru hattını test
ederken meydana geldiğini söyledi. Kilometrelerce uzaktan bile duyulan patlama,
binada da ciddi hasara yol açtı. Patlamanın meydana geldiği Middletown adlı
yerleşim biriminin belediye başkanı Sebastian Giuliano, patlama sırasında 100 ila 200
kişinin tesiste çalışmakta olduğunu söyledi. Patlamanın nedeninin bir terör
saldırısıyla bağlantılı olma ihtimali bulunmadığı açıklandı. Yeni patlamalar meydana
gelmesi riskinin de bulunmadığı da vurgulandı. Tesiste enkaz altında kalan işçiler
olabileceği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü haber veriliyor.

Haber: 1
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(İÜHA-Dış Haberler Servisi)- Amerika’da bir elektrik santralinde meydana gelen
patlama sonucu 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
ABD'nin Connecticut eyaletinde inşa halindeki bir elektrik santralinde meydana gelen
patlama ile ilgili yetkililer, patlamanın yerel saatle gün ortasında müteahhit firmalar
tesisteki bir doğalgaz boru hattını test ederken meydana geldiğini söyledi.
5 kişi öldü. Patlama sonucu 12 kişi de yaralandı. Kilometrelerce uzaktan bile duyulan
patlama, binada da ciddi hasara yol açtı. Patlamanın meydana geldiği Middletown
adlı yerleşim biriminin belediye başkanı Sebastian Giuliano, patlama sırasında 100 ila
200 kişinin tesiste çalışmakta olduğunu söyledi. Patlamanın nedeninin bir terör
saldırısıyla bağlantılı olma ihtimali bulunmadığı açıklandı. Yeni patlamalar meydana
gelmesi riskinin de bulunmadığı da vurgulandı. Tesiste enkaz altında kalan işçiler
olabileceği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü haber veriliyor.

Veri:2
Bu ay altıncı yıl dönümünü kutlayan sosyal paylaşım sitesi Facebook, Nisan 2009'dan
bu yana kullanıcı sayısını ikiye katladı. Şirketin Aralık ayında yaptığı açıklamada
sitenin kullanıcı sayısının 350 000 000 olduğu belirtilmişti. Ocak ayı itibariyle
Facebook’un kullanıcı sayısı dünya genelinde 400 000 000 ulaştı.
Yeryüzündeki her on kişiden birinin kullandığı site, kendi alanında dünyanın bir
numarası oldu. Site aynı zamanda en çok ziyarete dilen siteler sıralamasında ikinciliğe
yükseldi.
Sitede altıncı yılla birlikte bir takım görsel değişiklikler de yapıldı. Sitenin kurucusu
Mark Zuckerberg Newsweek Dergisi’ne yaptığı açıklamada, Facebook'un altınca
yaşını ve kullanıcı sayısının 400 milyona ulaşmasını kutlamak için en çok
hoşlandığımız şeyi yapacağız; insanlar için hizmetlerimizi geliştireceğiz'' dedi.

Zuckerberg, ''Facebook'un büyüdüğünü görmekten, dünyanın her yerinden insanların
sitemizi kullanarak bilgiyi, küçük hikayeleri paylaşmasından ve birbirlerini
önemseyen insanların iletişim halinde kalmalarından memnuniyet duyuyoruz'' diye
konuştu.
İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi Facebook, üç ABD'li genç tarafından 2004 yılı
Şubat ayında kuruldu. Harvard Üniversitesi öğrencileri Mark Zuckerberg, Dustin
Moscovitz ve Chris Hughes'un arkadaşlarıyla iletişim sağlamak için kurduğu sitenin
bugün Kaliforniya Palo Alto'daki merkezinde yüzlerce çalışanı bulunuyor.
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Uzun süre zarar edip sitenin daha verimli hale getirilmesinin yolları arandıktan sonra
nihayet geçen Eylülde Facebook, giderlerinden çok kazandığını açıkladı.
Haber:2
(İÜHA-Dış Haberler Servisi)- İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi ''Facebook''un
kullanıcı sayısı dünya genelinde 400 milyona ulaştığı açıklandı.
Sitenin kurucusu Mark Zuckerberg’in Newsweek Dergisi’ne yaptığı açıklamaya göre,
bu ay altıncı yıl dönümünü kutlayan sosyal paylaşım sitesi Facebook, Nisan 2009'dan
bu yana kullanıcı sayısını ikiye katladı. Şirketin Aralık ayında yaptığı açıklamada
sitenin kullanıcı sayısının 350 milyon olduğu belirtilmişti. Ocak ayı itibariyle
Facebook’un kullanıcı sayısı dünya genelinde 400 milyona ulaştı. Sitede altıncı yılla
birlikte bir takım görsel değişikliklerin yapıldığını söyleyen Zuckerberg, “Facebook'un
altıncı yaşını ve kullanıcı sayısının 400 milyona ulaşmasını kutlamak için en çok
hoşlandığımız şeyi yapacağız; insanlar için hizmetlerimizi geliştireceğiz'' dedi.
Zuckerberg, ''Facebook'un büyüdüğünü görmekten, dünyanın her yerinden insanların
sitemizi kullanarak bilgiyi, küçük hikayeleri paylaşmasından ve birbirlerini
önemseyen insanların iletişim halinde kalmalarından memnuniyet duyuyoruz'' diye
konuştu. Yeryüzündeki her on kişiden birinin kullandığı site, kendi alanında
dünyanın bir numarası oldu. Site aynı zamanda en çok ziyarete dilen siteler
sıralamasında ikinciliğe yükseldi.
İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi Facebook, üç ABD'li genç tarafından 2004 yılı
Şubat ayında kuruldu. Harvard Üniversitesi öğrencileri Mark Zuckerberg, Dustin
Moscovitz ve Chris Hughes'un arkadaşlarıyla iletişim sağlamak için kurduğu sitenin
bugün Kaliforniya Palo Alto'daki merkezinde yüzlerce çalışanı bulunuyor. Uzun süre
zarar edip sitenin daha verimli hale getirilmesinin yolarlı arandıktan sonra nihayet
geçen Eylül’de Facebook, giderlerinden çok para kazandığını açıkladı.

Veri:3
2600 metre karelik bir alanda yapılan ve üç ay süren kazıların sonunda, bilim
adamlarının Çinli arkeologlar ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde, 3000 adet
dinozor ayak izini buldukları bildirildi.
Çin Bilimler Akademisi Omurgalılar Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden
Vang Haycün, bulunan izlerin 100 milyon yıl öncesindeki Mesozoik dönemin
sonlarına ait olduğunu kaydetti.
İzlerin 10 santimetre ila 80 santimetre olduğunu belirten Vang, aralarında
Tyrannosaurus, Coelurosaurs ve Hadrosaurs türlerinin de bulunduğu altı türün ayak
izlerine rastlandığını söyledi.
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Wang, ayak izlerinin hepsinin aynı yönde olduğuna işaret ederek, "Bu durum ya büyük bir
göçü, ya da etçil dinozorla karşılaşmış otçul emsallerinin panik halinde kaçışının sonucudur"
dedi.

Kazıların yapıldığı Cuçıng şehrinde söz konusu keşiften önce 30 dinozor fosil alanı
bulunmuş ve bölgeye "Dinozor şehri" adı verilmişti.
Çin'in dinozor şehrinde 2008 yılında yapılan kazılarda dünyanın en büyük dinozor
fosilinin yanı sıra 7600 fosil gün yüzüne çıkarılmıştı.

Haber:3
(İÜHA-Dış Haberler Servisi)- Çinli arkeologlar ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde 100
milyon yıl önce yaşamış dinozorların ayak izlerini buldu.
Çin Bilimler Akademisi Omurgalılar Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden
Vang Haycün, 2600 metre karelik bir alanda yapılan ve üç ay süren kazıların sonunda
bulunan 3 bin adet dinozor ayak izlerinin 100 milyon yıl öncesindeki Mesozoik
dönemin sonlarına ait olduğunu kaydetti. İzlerin 10 santimetre ila 80 santimetre
olduğunu belirten Vang, aralarında Tyrannosaurus, Coelurosaurs ve Hadrosaurs
türlerinin de bulunduğu altı türün ayak izlerine rastlandığını söyledi.
Wang, ayak izlerinin hepsinin aynı yönde olduğuna işaret ederek, "Bu durum ya büyük bir
göçü, ya da etçil dinozorla karşılaşmış otçul emsallerinin panik halinde kaçışının sonucudur"
dedi.

Kazıların yapıldığı Cuçıng şehrinde söz konusu keşiften önce 30 dinozor fosil alanı
bulunmuş ve bölgeye "Dinozor şehri" adı verilmişti. Çin'in dinozor şehrinde 2008
yılında yapılan kazılarda dünyanın en büyük dinozor fosilinin yanı sıra 7 bin 600
fosil gün yüzüne çıkarılmıştı.

Veri:4
Türkiye Jeofizik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın açıklaması:
“Japonya’da 20 yıldır kullanılan Türkiye’ye de getirilen sismik izolatör ya da sarsıntı
söndürme hokkaları denilen deprem güvenli konutların temelinde kullanılan sistemlerle
%100 yıkılmazlık sağlanıyor. Uygulama, binanın taşıyıcı sistemlerinin 30-40 cmlik çelik
bilyeler (hokkalar) üzerine oturtulmasıyla gerçekleşiyor. Bina deprem sırasında bu bilyeler
üzerinde hareket ediyor ve sarsıntının binaya ulaşmasını engelliyor. Sistem, okul, hastane,
polis, askeri
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merkezler,itfaiye ve gökdelenlere uygulanabilir. Çok katlı binalarda sismik izolatör maliyeti
% 10 artırıyor. Bu sistemle yapılmış binalar 8 büyüklüğündeki depreme 5,5 büyüklüğünde
hissediyor”.

Haber:4
İstanbul(İÜHA)- Türkiye Jeofizik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, depreme karşı
güvenli binaların yapılması için sismik izolasyonu önerdi.
Prof. Dr. Ahmet Ecan Japonya’da 20 yıldır kullanılan sismik izolasyon sistemiyle
yüzde 100 yıkılmazlık sağlandığını belirtti. Ercan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Uygulama, binanın taşıyıcı sistemlerinin 30-40 cm’lik çelik bilyeler (hokkalar) üzerine
oturtulmasıyla gerçekleşiyor. Bina deprem sırasında bu bilyeler üzerinde hareket ediyor ve
sarsıntının binaya ulaşmasını engelliyor. Sistem, okul, hastane, polis, askeri
merkezler, itfaiye ve gökdelenlere uygulanabilir. Çok katlı binalarda sismik izolatör maliyeti
yüzde 10 artırıyor. Bu sistemle yapılmış binalar 8 büyüklüğündeki depreme 5,5
büyüklüğünde hissediyor”.

Veri:5

Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama: “Savaş tazminatı olarak eski SSCB topraklarına
götürülen ve halen Rusya’da bulunana Truva hazinesinin iadesi için Dışişleri Bakanlığı
nezdinde diplomatik girişimler sürmektedir. Rusya Federasyonu’nun kültür varlıklarını,
savaş tazminatı olarak kabul etmeyeceğini ve Truva hazinesinin asıl sahibi olan Türkiye’ye
geri verilmesini kolaylaştırıcı adımlar atacağını ummaktayız”.

Haber:5
Ankara(İÜHA)-Kültür Bakanlığı savaş tazminatı olarak SSCB’ye verilen Truva hazinesinin
Rusya Federasyonunca Türkiye’ye iade edilmesini istedi.
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Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hala Rusya’da bulunana Truva Hazinesinin iadesi
için Dışişleri Bakanlığı nezdinde diplomatik girişimlerin sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:
“Rusya

Federasyonu’nun

kültür

varlıklarını,

savaş

tazminatı

olarak

kabul

etmeyeceğini ve Truva hazinesinin asıl sahibi olan Türkiye’ye geri verilmesini kolaylaştırıcı
adımlar atacağını ummaktayız”.

Veri:6
Stockholm Belediye Başkanı Mats Hulth:
“İsveç’i ziyaret eden yüzlerce turist, Greta Garbo’nun mezarının nerede olduğunu soruyor.
Garbo’nun

cenazesini

Stockholm’e

getirerek

burada

gömülmesi

için

girişimlerde

bulunacağız.”
İsveç asıllı Amerikalı sinema sanatçısı Greta Gabro, 1990’da New York’ta ölmüştü.
Kaynak: İsveç’te yayınlanan Dagens Nyheterazt

Haber:6
Stockholm(İÜHA)-

Stockholm Belediyesi, 1990 yılında New York’ta ölen İsveç asıllı

Amerikalı sinema sanatçısı Greta Garbo’nun naaşını istiyor.
İsveç’te yayınlanan Dagens Nyheterazt gazetesine göre, Stockholm Belediye Başkanı Mats
Hulth, bu konuda şunları söledi:
“İsveç’i ziyaret eden yüzlerce turist, Greta Garbo’nun mezarının nerede olduğunu
soruyor. Garbo’nun cenazesini Stockholm’e getirerek burada gömülmesi için girişimlerde
bulunacağız.”

Veri:7

Konu: 57. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı

254

Tarih: 22 Ocak-30 Ocak 2010
Açılış: Almanya Dışişleri eski Bakanı Joschka Fisher
Ayrıntılı bilgi: Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 107 ülkeden 7000 yayınevi fuara
katılıyor. Yaklaşık 380.000 kitap sergilenecek. Açılışa Nobel ödülü alan İngiliz edebiyatçı ve
oyun yazarı Herald Pinter de katılacak.
Giriş ücreti: 10 euro

Haber:7
Frankfurt(İÜHA)- Uluslararası

Frankfurt Kitap Fuarı’nın 57.’si, 22 Ocak 2010 tarihinde

başlayacak.
Almanya’nın

Frankfurt kentinde 22 Ocak-30 Ocak 2010 tarihleri arasında

gerçekleştirilecek olan fuarın açılışını Almanya Dışişleri eski Bakanı Joschka Fisher yapacak.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 107 ülkeden 7 bin yayınevinin katılacağı fuarda
yaklaşık 380 bin kitap sergilenecek.
Giriş ücreti 10 euro olan fuar açılışına yılın Nobel ödülü sahibi İngiliz edebiyatçı ve
oyun yazarı Herald Pinter de katılacak.

Veri:8

Düzenleyen: Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği
Konu: “Hepatit B’ye Karşı Yürütülen Küresel Savaşın Yeni Yüzü” konulu toplantı
Tarih: 23 Ocak 2010
Konuşmacı: Prof. Dr. Stanislas Pol:
“Göçlerin artmasıyla birlikte dünyada 2.000.000.000 kişi Hepatit B virüsü taşımaya başladı.
Artan göçler Asya, Avrupa ve Ortadoğu’yu Hepatit açısından riskli ‘kırmızı bölgeler’ haline
getirdi. Hepatit risk haritasında Türkiye, Avrupa ülkeleriyle birlikte orta riskli bölgelerde yer
alıyor. Hepatit B kronikleşince kan, ter, tükürük ve cinsel ilişkiyle bulaştığı için hızla yayılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü de Hepatit B’ye karşı doğan tüm bebeklerin aşılanmasını istiyor.

Haber:8
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Viyana(İÜHA)- Göçlerin artmasıyla birlikte dünyada 2 milyar kişi Hepatit B virüsü taşımaya
başladı.
Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin 23 Ocak 2010 tarihinde Viyana’da
düzenlediği: “Hepatit B’ye Karşı Yürütülen Küresel Savaşın Yeni Yüzü” başlıklı toplantıda
konuşan Prof. Dr. Stanislas Pol göçlerin artmasıyla birlikte dünyada 2 milyar kişinin Hepatit
B virüsü taşımaya başladığına dikkat çekti. Artan göçlerin Asya, Afrika ve Ortadoğu’yu
Hepatit açısında riskli kırmızı bölgeler haline getirdiğini vurgulayan Pol, Hepatit riski
açısından Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle birlikte orta riskli bölgelerde yer aldığını belirtti.
Pol konuşmasına şöyle devam etti:
“Hepatit B kronikleşince kan, ter, tükürük ve cinsel ilişkiyle bulaştığı için hızla
yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü de Hepatit B’ye karşı doğan tüm bebeklerin aşılanmasını
istiyor”.

Veri:9

Almanya’da 6000 hemofili hastasının yarısına kan nakli sırasında AIDS

virüsü bulaştı.

Hastalardan yüzlercesi öldü. Özellikle 1996 yılında ABD’den gelen kanları kullanan hastalar
AIDS’e yakalandılar. Sağlık eski bakanı Rita Suesmuth, bu tür kan naklini önlemek için
girişimde bulunmamakla suçlanıyor.
Kaynak: Der Spiegel Dergisi

Haber:9

(İÜHA Dış Haberler Servisi) – Almanya’da 3 bin hemofili hastasına kan nakli sırasında AIDS
virüsü bulaştığı ortaya çıktı.

Der Spiegel Dergisi’nde yer alan bir habere göre, kan nakli sırasında AIDS virüsü
bulaşan hastalardan yüzlercesi öldü. Haberde, özellikle 1996 yılında ABD’den gelen kanları
kullanan hastaların AIDS virüsüne yakalandığı vurgulandı.
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Sağlık eski bakanı Rita Suesmuth, bu tür kan nakillerini önlemek için girişimde
bulunmamakla suçlandı.

Veri:10

Kaynak: Wiesbaden Polisi Basın Sözcüsü Bernd Altmeyer.
Olay: Almanya’nın Wiesbaden şehrinde Aslıhan Özden (17) mazotla yakılan sobada süper
benzin kullanınca soba patladı. Patlamayla başlayan yangında 3 katlı bina çöktü. Olayda
binanın üçüncü katında oturan Aslıhan Özden, Seher Fenercioğlu (25) ve Gürkan Fenercioğlu
(8 aylık) öldü. Binada yaşayanlardan 17 kişi yaralandı. Tamamında Türklerin oturduğu
binanın çevresi güvenlik nedeniyle kapatıldı. Özel ekipler yıkıntılar arasında eğitilmiş
köpeklerin yardımıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber:10

Wiesbaden(İÜHA)- Almanya’da Türklerin oturduğu bir binada soba patlaması sonucunda
biri 8 aylık bebek olmak üzere 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Wiesbaden Polisi Basın Sözcüsü Bernd Altmeyer’in verdiği bilgiye göre, binanın
üçüncü katında oturan Aslıhan Özden (17), mazotla çalışan sobaya süper benzin dökünce soba
patladı. Patlamayla çıkan yangında Aslıhan Özden, Seher Fenercioğlu (25) ve 8 aylık bebeği
Gürkan Fenercioğlu öldü. Binada yaşayanlardan da 17 kişi yaralandı.
Çöken binanın çevresi güvenlik nedeniyle kapatıldı. Özel ekipler yıkıntılar arasında
eğitilmiş köpeklerin yardımıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Veri:11

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile sivil toplum kuruluşu Uluslararası Kanser Karşıtı Birlik,
ortak düzenledikleri Dünya Kanser Günü etkinliklerinin bu yılki temasını "Kanser önlenebilir"
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olarak

belirledi.

Kuruluşlar, her yıl 12000’den fazla yeni vaka görüldüğünü, 7 600 000 kişinin kanserden
öldüğünü, önlem alınmazsa 2019 yılına kadar 85 000 000 kişinin bu hastalıktan yaşamını
yitireceğini

vurguladı.

Ancak sigarayı bırakmak, alkol tüketimini azaltmak, güneşe fazla maruz kalmamak, sağlıklı
beslenmek, spor yapmak ve kanseri tetikleyen bazı hastalıklardan korunmak gibi basit
önlemlerle

vakaların

%40'ının

önlenebileceğine

dikkat

çekildi.

WHO, bu nedenle üye ülkelerden, kanserin "önlenebilir" boyutuna vurgu yapılmasını,
hükümetler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla vatandaşların kendi önlemlerini almaya
teşvik

edilmesini

istedi.

Kuruluşlar, ortak kampanyalarında kişilerin öncelikli olarak kansere yakalanmamak için bazı
yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri ve erken teşhise olanak sağlayacak şekilde düzenli sağlık
kontrolleri yaptırmaları çağrısında bulundu.

Haber:11
(İÜHA-Dış Haberler Servisi)- Önlem alınmazsa 2019'e kadar dünyada 85 milyon
kişinin kanserden yaşamını yitireceği bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile sivil toplum kuruluşu Uluslararası Kanser Karşıtı Birlik,
ortak düzenledikleri Dünya Kanser Günü etkinliklerinin bu yılki temasını "Kanser önlenebilir"
olarak belirledi. Kuruluşlar, her yıl 12 binden fazla yeni vaka görüldüğünü, 7 milyon 600 bin
kişinin kanserden öldüğünü, önlem alınmazsa 2019 yılına kadar 85 milyon kişinin bu
hastalıktan

yaşamını

yitireceğini

vurguladı.

WHO, bu nedenle üye ülkelerden, kanserin "önlenebilir" boyutuna vurgu yapılmasını,
hükümetler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla vatandaşların kendi önlemlerini almaya
teşvik edilmesini istedi. Sigarayı bırakmak, alkol tüketimini azaltmak, güneşe fazla maruz
kalmamak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve kanseri tetikleyen bazı hastalıklardan
korunmak gibi basit önlemlerle vakaların yüzde 40'ının önlenebileceğine dikkat çekildi.
Kuruluşlar, ortak kampanyalarında kişilerin öncelikli olarak kansere yakalanmamak için bazı
yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri ve erken teşhise olanak sağlayacak şekilde düzenli sağlık
kontrolleri yaptırmaları çağrısında bulundu.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1- Ekonomi servislerinde borsa haberleri için çalışan uzman
borsa muhabirleri vardır.

Doğru
( )

Yanlış
( )
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2- Yerli ve yabancı haber ajansları ekonomi sayfalarının
haber kaynakları değildir.

( )

( )

3- Genel Yayın Yönetmeni ile Yazı İşleri Müdürü’nün bir
gazetedeki görevlerinin tümünü ekonomi servisi şefi kendi
servisi için yapmak zorundadır.
4- Günümüzde ekonomi haberlerinin kitleselleştirilmesi,
sayfa sayısının artışıyla birlikte etkinliğini de yükseltmiştir.

( )

( )

( )

( )

5- Mikro ekonomi haberleri önemsiz haberler
kapsamındadır.

( )

( )

Cevap anahtarı: 1)D 2)Y 3)D 4)D 5) Y

1- Haberin mahreci aşağıdakilerden hangisidir?

(İÜHA)- İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’ın eşi Cherry Blair’e zehirli aromatik yağ, Prens
William’a zehirli mektup gönderen liseli genç, ıslahevinde üç yıl geçirmeye mahkum edildi.
Reuters haber ajansının haberine göre, internet üzerinden İrlandalı bir terörist grupla bağlantı
kurup emirler alan Paul Smith (17) suçunu itiraf etti.
İlk kez suç işlediği için üç yıla mahkum edilen Smith’in gönderdiği zehirlerin solunduğunda
nefes borusunu tahrip edici güçte olduğu belirtildi.
a) İngiltere
b) Britanya
c) Londra
d) Reuters
e) İrlanda

2- Haberin mahreci aşağıdakilerden hangisidir?
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(İÜHA)- Göçlerin artmasıyla birlikte dünyada 2 milyar kişi Hepatit B virüsü taşımaya başladı.
Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Viyana’da düzenlediği “Hepatit B’ye Karşı
Yürütülen Küresel Savaşın Yeni Yüzü’ başlıklı toplantıda konuşan Prof.Dr.Stanislas Pol,
göçlerin artmasıyla birlikte dünyada 2 milyar kişinin hepatit B virüsü taşımaya başladığına
dikkat çekti. Artan göçlerin Asya, Afrika ve Ortadoğu’yu hepatit açısından riskli kırmızı
bölgeler haline getirdiğini vurgulayan Pol, hepatit riski açısından Türkiye’nin, Avrupa
ülkeleriyle birlikte orta riskli bölgelerde yer aldığını belirtti. Pol konuşmasına şöyle devam
etti:
“Hepatit B kronikleşince kan, ter, tükürük ve cinsel ilişkiyle bulaştığı için hızla yayılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü de Hepatit B’ye karşı doğan tüm bebeklerin aşılanmasını istiyor.”

a) Viyana
b) Avrupa
c) Ortadoğu
d) Asya
e) Afrika

3- Ekonomi haberciliği bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ise siyasetin geçici bir süre için yasaklanması, siyasetin
halkın ve basının gündeminden zorunlu olarak çıkarılması, ekonomiye ilgiyi artırdı.
b) Ekonomi haberciliğinde mikro ekonomik veriler kullanılır.
c) Ekonomi haberciliğinde makro ekonomik veriler kullanılır.
d) Ekonomi servisinde çalışan muhabirin ekonomi bilgisi yüksek olmalıdır.
e) Hiçbiri

4- Aşağıdakilerden hangisi ekonomi muhabirinin haber kaynaklarından biri değildir?
a) Merkez Bankası
b) Ekonomi Bakanlığı
c) Hazine Müsteşarlığı
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d) İçişleri Bakanlığı
e) İstanbul Borsası

5- “…… ekonomi olaylarını, tüketiciler, kaynak sahipleri, firmalar gibi bireysel karar
birimleri çerçevesinde inceleyen ekonomi dalıdır” tanımında boşluğu dolduracak kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mikro ekonomi
b) Makro ekonomi
c) Ekonomi haberciliği
d) Döviz
e) Hepsi

Yanıtlar: 1c- 2a- 3e- 4d- 5a

263

13. HABERCİLİĞİN UZMANLIK ALANLARINA ÖRNEK: SAVAŞ
MUHABİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Savaş Muhabirliği nedir?
13.2.Savaş Muhabirliğinin unsurları nedir?
13.3.Savaş Muhabiri kimdir?
13.4.Savaş ve Mizenformasyon
13.5.Savaş ve Dezenformasyon

265

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Savaş Muhabirliği nasıl yapılır?
2-Savaş Muhabirliğinin unsurları nelerdir?
3-Savaş Muhabiri kimdir?

266

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

267

Anahtar Kavramlar
Savaş Muhabirliği, Dezenformasyon, Mizenformasyon
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13.1.Savaş Muhabirliği
Savaş muhabirleri, savaş bölgesinde görev yapan, olaylara ve süren savaşa birebir tanıklık eden
ve olanları ilk elden haber olarak aktaran gazetecilerdir. Savaş muhabirleri başlarında miğfer,
üzerlerinde PRESS yazan çelik yelekleriyle savaşa dair en can alıcı enformasyona ulaşma
gayesini taşırlar. Savaş muhabirliği, herkesin kolaylıkla üstesinden gelebileceği bir alan
değildir. Ekstra kararlılık, idealizm, fiziksel güç, mesleki yeterlilik ve cesaret gerektirir. Bu
bağlamda, savaş muhabirliğini seçen kişiler, birkaç farklı savaş bölgesinde görev yapıp tecrübe
kazandıktan sonra ancak bu alanda mesleklerine devam edip etmemeye karar verirler. Savaş
muhabirliği uç koşullar altında görev yapmayı gerektirdiğinden, genelde gazetecilik mesleğinin
ilerleyen yıllarında yapılır. Bu alanın uzmanlığı ve taşıması gereken isim noktasında çeşitli
görüşler var. Duayen gazeteci Coşkun Aral, “Savaş Gazeteciliği” ya da “Savaş Muhabirliği”
kavramlarına karşı çıkıyor. Aral’a göre, savaş muhabiri ya da savaş gazetecisi diye bir uzmanlık
yoktur. Sadece “gazeteci” ve “muhabir” vardır ve esas olan da budur. Gazeteci Faik Bulut ise,
“Savaş Gazeteciliği” ismine “Gazetecinin savaş istediği gibi bir izlenim ortaya çıkıyor” diyerek
karşı çıkıyor. Bulut’a göre, “Savaşta gazetecilik” tabiri daha doğru.
Savaş muhabirinin önceliği her zaman hayatta kalmak olmalıdır. Filistin, Cezayir, Kolombiya,
Irak, Afganistan ve Suriye’de birçok gazeteci görevi esnasında hayatını kaybetti. Uluslararası
Gazetecileri Koruma Komitesi(CPJ)’nin verilerine göre, 1992-2004 yılları arasında dünyanın
farklı savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan 506 gazeteci hayatını kaybetti. Sınır
Tanımayan Gazeteciler Örgütü(RFS)’nin açıkladığı verilere göre ise, Suriye’de çıkan son
olaylarda 35 gazeteci hayatını kaybetti. Bu gazetecilerden en çok akıllarda kalan isimler
şüphesiz ünlü gazeteci Marie Colvin ve Japon gazeteci Mika Yamamato’dur. Prof.Dr Haluk
Şahin, Marie Colvin’le ilgili şunları söylüyor:
“Gazeteciler bu mesleğe inandıkları için mücadele ediyorlar. Geçenlerde Suriye’de top gülleleri
altında canını veren kadim dostum Marie Colvin gibi, o misyon duygusu uğruna, gerektiğinde
en büyük özveriyi yapabildikleri için. Tam 30 yıldır “Orada çok kötü şeyler oluyor ve ben kendi
gözlerimle görüp dünyaya anlatmalıyım” diyordu Marie Colvin. 10 yıl kadar önce Sri Lanka’da
bir gözünü kaybetmesine rağmen, Amerika’daki rahat evinde, şöminenin çıtırtılarını dinleyip
konyağını yudumlayarak anılarını yazmak yerine, o misyon duygusuyla yeniden savaş
alanlarına döndü. Olguların ve onların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak gerçeğin peşindeydi.
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Gerçek tutkusu onun varlık nedeni haline gelmişti. Yaşam biçimiydi. Ahlakının kurucu
öğesiydi.”(Çağlar, Porghamrezaeieh, 2012, S:7)
13.2. Türkiye ve Dünyada Savaş Muhabirliğinin Tarihçesi
İngiltere’de günlük bir gazeteye savaş alanından haber geçen William Howard Russel,
dünyanın ilk savaş muhabiri olarak kabul ediliyor. Russel, Kırım Savaşı’nda The Times
gazetesi için çalışıyordu ve savaşla ilgili geçtiği haberlerle ismini duyurdu.(Çubukçu, 2005,
S:34)
Savaş muhabirliğinin içerik zenginliğini belirleyen iki temel özellik vardır. Olay yerinde
bulunabilme ve haber merkezlerine haber/fotoğraf geçebilme yeteneklerinin artmasını sağlayan
teknolojik gelişmeler önemlidir. Bu gelişmelerden telgrafın yaygınlaşmasıyla ilk savaş
muhabirliğinin de gündeme geldiğini görüyoruz. ABD’nin 1846 yılında Meksika’nın Teksas
eyaletini ilhak etmesiyle başlayan ve 2 yıl süren Meksika Savaşı, ilk olarak “Savaş Muhabiri”
denilebilecek bir muhabir tanımının da doğuşuna tanıklık etti. Ancak, bu savaşı izleyen
muhabirlerin çoğunun yerel özellik taşıması ve görsel unsurun olmaması, savaş muhabirliğinin
en azından bugünkü anlamıyla içeriğini kısıtlayan unsurlardı.
Telgrafın ABD’de kullanım alanının yaygınlaşması muhabirlere savaşa ilişkin gelişmeleri
gecikmeden haber merkezlerine ulaştırma olanağı verdi. Ancak bugün bildiğimiz anlama yakın
bir savaş muhabirliğinin doğması için Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki Kırım
Savaşı’na (1854) kadar beklemek gerekecekti. Bu savaşta İngiliz The Times gazetesinin
muhabiri olarak çalışan W. Howard Russell, ilk savaş muhabiri olarak görülür.(Koçak, 2006,
S:25-26) Russell, bilinen gazetecilik anlayışının bir temsilcisiydi. Hiçbir zaman İngiliz
birliklerine ve subaylarına eleştirel olmayan, daha çok savaşın strateji ve taktik yanıyla
ilgilenen, bu konuda detaya giren, okurları da bu yönde bilgilendiren, haberlerinde ölü veya
yaralı sayısına yer veren bir muhabirdi.(McLaughlin’den aktaran Çubukçu, 2001, S:72)
Kırım Savaşı, aynı zamanda hem haberlerde fotoğrafın kullanıldığı ilk büyük savaş hem de
sadece yerel muhabirlerin değil, başka uluslardan muhabirlerin de izlediği savaş olması
itibariyle, uluslararası alanda izlenen ilk savaştır. Fotoğraf ise savaşın ve savaş muhabirliğinin
doğasında ilk önemli değişikliklere yol açtı. Savaş muhabirliğinin ikinci dönüm noktası ise
kameranın ilk kez kullanıldığı Vietnam Savaşı’dır. Kameranın kullanılması sadece donuk savaş
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sahnelerini değil, akan görüntüleri kullanma açısından ve savaş görüntülerinin sadece gazete
alıcısına ulaşmasının ötesinde, bugün çok sık kullanıldığı üzere,“Savaşın oturma odasına
girmesine” neden olmuştur.
Dünya’da savaş muhabirliğinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olan Kırım Savaşı’nın,
savaşın tarafı olan Osmanlılarda, “Savaş muhabirleri” tarafından nakledildiğine dair herhangi
bir kayıt bulunamamıştır. Cumhuriyet tarihinde kayda geçebilecek ilk savaş muhabirliği
deneyiminin ise, Kurtuluş Savaşı’nda başladığı söylenebilir. Bu deneyim bugün anladığımız
şekilde bir savaş muhabirliğine denk düşmese de, bir ulus için ölüm kalım meselesi halindeki
bir savaştan verilen haberler bağlamında, verenler kim olursa olsun ve nasıl elde edilirse edilsin,
bunlar birer “savaş haberi” idi.(Koçak, 2006, S:32-33)
Daha sonra Kore ve Kıbrıs harekâtlarını izleyen muhabirler için savaş muhabiri deyiminden
daha çok “savaşa giden muhabirler” ya da “savaşı izleyen muhabirler” tanımı kullanmak
yerinde olur. Savaş muhabiri tanımının kullanımı özellikle 1990 sonrasında savaş ve çatışma
bölgelerinde yoğun olarak muhabirlerin görevlendirilmeleriyle gündeme geldi. Bu
görevlendirmelerdeki artışa neden olan önemli etkenler arasında, hem ülkedeki medya
sektörünün büyümesi/güçlenmesi hem de medyadaki en azından yatay çeşitlilik ve rekabetin
artması sayılabilir.
Türkiye’de gazetecilik mesleği açısından bakıldığında, ilk ciddi ve kapsamlı savaş deneyiminin
ABD’nin 1992 yılında Kuveyt’i işgal eden Irak’a müdahalesiyle çıkan Birinci Körfez
Savaşı’nda yaşandığı söylenebilir. Kuzey Irak’ta yaşayan Kürtlerin Türkiye’ye kaçmasıyla
yaşanan savaşın sonuçlarının izlenmesi ve Türk gazetecilerinin gerek Bağdat’ta, gerekse çevre
ülkelerden savaşa ilişkin gelişmeleri izlemesi önemli bir deneyimdi. Daha sonra 1993 yılında
Türkiye’nin Somali’ye BM şemsiyesi altında asker göndermesi, 1992 yılında başlayan
Yugoslavya İç Savaşı, ertesinde Arnavutluk İç Savaşı, Kosova’daki çatışmalar, Çeçenistan’a
Rusya’nın, Afganistan’a ABD’nin müdahalesi, Cezayir İç Savaşı ve İkinci Körfez Savaşı gibi
gelişmeler, Türk basının savaşın nasıl izleneceği konusunda deneyim sahibi olmasını da
beraberinde getirdi. Ancak, bu deneyimin kurumsal düzeyde değerlendirildiği, çalışanların
deneyimlerini bilgi düzeyinde meslektaşlarına aktardığı, savaş muhabirliğinin bir uzmanlık
alanı olarak tanımlanıp tanımlanmadığı ve gereken önemin verilip verilmediğine yönelik
araştırmalar bulunmamaktadır.
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Uydu teknolojisinin gündelik hayata girmesi de haberin içeriğinde değilse bile veriliş biçiminde
ve hızında devrim niteliğinde bir sıçramaya neden oldu. Savaş, böylece “Anında ve canlı”
izlenebilir hale geldi. Özellikle ABD’nin Afganistan’a müdahalesiyle yaşanan savaşta ilk kez
kullanılan videofon ise, görüntü kalitesi düşük olmasına rağmen, muhabirin anında ve sadece
kendi olanaklarını kullanarak haber geçmesini sağladı. Muhabirin, teknolojinin sağladığı
olanakla çatışmanın içinden bile haber aktarması, bir yandan haber akışına hız ve içeriğine
canlılık kazandırırken, diğer yandan muhabirin yaşam riskini de artırdı. Savaş muhabirliği
önemli riskler içermektedir. Bu riskler hem muhabirin yaşamıyla hem de olanı biteni
manipülasyona konu olmadan yazmasıyla ilgilidir.(Koçak, 2006, S:26-27-34)
7 yıl İsrail hapishanelerinde kilit altında kalan gazeteci Faik Bulut, İsrail’in savaş muhabirlerine
bakışını ve çıkardığı zorlukları şöyle açıklıyor:
“İsrail güvenlik makamlarına, bölgede görev yapan gazetecilerle ilgili çok önemli brifingler
verilir. Konu İsrail’in bekası olduğundan, güvenlik güçleri gazetecilere yönelik istedikleri
davranışları sergilemekte serbesttir. Bunun ötesinde, daha gazeteci İsrail’e gelmeden önce onun
dosyasına ulaşılır ve ince bir sorgulama ve tahkikat yapılır. Bu bağlamda, gazetecinin eğilimi,
ne yapabileceği ve nereye gideceği araştırılır. Bazen gazetecinin otel odasındaki görüntülerini
aleyhinde kullanıp şantaj bile yapabilirler. İsrail’de gazetecilerin ırkına göre bir ayrım söz
konusudur. Kendi içlerindeki gazeteciler özgürdür ve İsrailli gazetecilerin hareket alanı
fazlasıyla geniştir. Ancak bir Arap ve Müslüman gazetecinin hareket alanı son derece kısıtlıdır.
Savaş gazeteciliği tabirini pek hoş bulmuyorum çünkü gazetecinin savaş istediği gibi bir
izlenim ortaya çıkıyor. “Savaşta gazetecilik” tabiri daha doğru. Gazetecilik mesleğinin
uzmanlık alanlarına bölünmesi önemlidir. Bir savaş muhabiri gittiği ülkenin tarihi, dili, nüfus
yapısı, örf ve adetlerini bilmek durumundadır. Bir muhabir hangi sokakta çatışma olduğunu
bilecek kadar alan çalışması yapmalıdır.”(Siyaset Meydanı, SKYTÜRK360, 2012)
13.3.Türkiye’de Medyanın Savaş Muhabirliğine Bakışı
Özellikle Türkiye medyasında muhabire, savaş muhabirine verilen önemin azalması, önemli bir
tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Haberi birinci elden duyuran gazetecinin yokluğu,
gazete ve televizyonları yabancı ajanslara ve bağlı bulundukları ülkenin yorumuna mahkûm
etmektedir. Irak Savaşı ve işgaliyle devam eden süreçte, masa başında olayları yorumlayanların
daha sonra birçok noktada yanıldıkları ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin aksine Batı dünyasında
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muhabir, gazeteciliğin temel taşı olup savaş muhabirliği gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Sadece savaşlara gidip orada haber yapmanın ötesinde, uluslararası ilişkilere ve olaylara hâkim,
dünya siyasetini takip eden, dünya tarihini bilen, konusunda deneyimli muhabirlere de ihtiyaç
artmaktadır.(Çubukçu, 2005, S:21)
Türkiye’de muhabire verilen değerin azalması savaş alanlarına da yansımıştır. Oysa muhabir
olmadan haber olmaz. Son yıllarda Türkiye’de farklı nedenlerden dolayı muhabirlerin
yetişmesine olanak tanınmamakta, muhabiri sadece teyp ve mikrofon tutan unsurlar haline
getirmek istemektedirler. Oysa bütün dünyada işleyiş bunun tersinedir. Savaşlar stüdyodan ya
da gazetelerin yönetim merkezlerindeki “mutfak”tan görüldüğü ya da hissedildiği gibi değildir.
Masa başında algılandığı şekilde yaşanmaz. Çünkü savaşlar insanlığın olduğu kadar
gazeteciliğin ve hayatın turnusol kâğıdı gibidir; birçok şey netleşir, daha kolay
görünür.(Çubukçu, 2005, S:32)
İster Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Anadolu Ajansı (AA) gibi kamu kurumlar
olsun, ister özel basın kuruluşları olsun, savaş muhabirliği diğer muhabirlik türlerinden
ayrılmış, farklı bir uzmanlık gerektiren bir görev olarak kavranmamaktadır. Oysa savaş
muhabirliği, çoğunlukla yabancı ülkelerde gerçekleştirilen bir görev olarak haber bölgesine
ulaşmaktan, savaş ortamında nasıl davranılacağına kadar yaşamsal uzmanlık bilgileri
gerektirmektedir. Öte yandan haberciliğin gerektirdiği meslek ilkelerine uygun davranılması
içinse savaş ortamı ve savaşan tarafların savları gibi konularda ayrıca uzmanlık bilgisi
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’deki basın kuruluşlarında “Savaş Muhabiri”
olarak kadro almış veya tanımlanmış muhabirler bulunmamaktadır.

Diğer muhabirlik

görevlerine ek olarak savaş bölgelerine de gönderilen muhabirler söz konusudur. Bu durum
ancak uluslararası açıdan bir karşılaştırma yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Çünkü BBC,
Reuters, The Associated Press gibi gelişmiş ülkelerin haber ajansları ve medya kuruluşları söz
konusu olduğunda, görevi sadece çatışmalı bölgelerde haber yapmakla ilgili olan “Savaş
Muhabirleri” söz konusudur.(Koçak, 2006, S:59-60)
1990’ların sonuna değin, birkaç popüler ismin dışında gerekli muhabirlik donanımına sahip
olmayan basın çalışanları ellerine iyi kötü fotoğraf makineleri tutuşturularak, büyük dediğimiz
medya kuruluşları tarafından riskli çatışma alanlarına gönderildi. Bu süreçte bazen çalışanların
SSK sigortası bile olmaması gibi trajik durumlar yaşanmıştır. Muhabirin bilgi ve araç
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donanımının yetersizliğinin en önemli sonucu ise, muhabirinin can güvenliğinin riske edilmesi
ile haber derleme sürecinin sağlıklı olamamasına yol açmasıdır.
Savaş muhabirliği konusunda Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri olan gazeteci Coşkun
Aral, Türkiye’deki “Savaş Muhabirliği” kavramı ve meslekte çalışma koşullarına yönelik
şunları söylüyor:
“Zor koşullarda gazetecilik yapmayı Türkiye’de öğrendim. Bulunduğumuz coğrafyada,
özellikle benim gençlik yıllarımda, gençlerin kendi aralarındaki mücadele zaten bir savaştı.
Kullanılan silahlar vardı; bir dönem taş atılıyor, zaman zaman ise tabancalar kullanılıyordu.
Ayrıca, uzun namlulu silahlarla insanların üzerine yaylım ateşi açıldığı dönemleri de gazeteci
olarak yaşadım. Bu zorlukları yaşamak, bizi farklı platformlara daha deneyimli götürdü. Ben
ilk silah seslerini İstanbul Üniversitesi’nde Savaş Ay’la birlikte, okuldan çıkan öğrencilerden
duydum ve tanıdım. Bunu izleyen dönemlerde, Türkiye’nin farklı şehirlerdeki öğrenci
olaylarında kullanılan silahların kullanımına şahit olduk. Sonra 12 Eylül’e geldiğimizde,
Türkiye’nin birçok yerinde silahları her yerde görmeye başladık. Kuzey Irak ve İran’a yaptığım
geçişlerde, ilk Kalaşnikof’ları, Bixi’leri, uçaksavar mermileri ve havan toplarını gördüm. Tabi
ki bunlar savaş muhabirliği açısından edindiğim ilk deneyimlerdi. Bir de bizim ustalarımız
vardı. Ergin Konuksever, Gökçe Sipahioğlu gibi gazeteciler savaşı yansıtmışlardı ancak Türk
medyasındaki bazı kalıplardan dolayı, dünyadaki savaşlarla çok fazla ilgilenilmemişti.
Mesleğe yeni başladığım dönemde, Mehmet Ali Birand sayesinde Lübnan’da yapmış olduğum
foto haberciliğini ilk kez Milliyet gazetesi aracılığıyla okuyucuya aktarmaya çalıştım. Foto
muhabiri olarak cephede çalışmak zordur. Bir muhabir olarak bazı şeyleri yansıtabilirsiniz ama
eğer foto muhabiriyseniz olayın içinde ve yakın olmanız gerekiyor. Bu da riski en az orada
yaşayan insanlar kadar almanız demektir. Önlem almak gerekiyor çünkü kurşun adres sormaz.
Çelik yelek giyseniz bile, bir keskin nişancının mermisiyle hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bütün
bu zorluklar muhabirliğin bir sonucudur. Cepheye giden muhabirlerin deneyimi, onları belirli
ölçülerde bazı şeylerden kurtarabiliyor. Ancak risk her zaman var. Zor koşullarda görev yapan
kişilere savaş gazetecisi yakıştırması yapılıyor. Bu, onları kahraman gösterme ve yüceltmek
için yapılan tanımlar ama hepimiz haberciyiz. Hepimiz bir yerlere giderken bazı riskleri almak
durumundayız ama savaşlarda bu riskler daha fazladır. Muhabirlik, bizde çok ciddiye alınan bir
meslek değil. Bir muhabirin bölgeye gitmesi, orada birkaç ay kalması, doğru kaynaklardan bilgi
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alıp onu onaylatması ve gazetesine vermesi ancak ustalar tarafından yapılabilir. Gönül ister ki
her kanalın bunları yapabilecek muhabir kadrosu olsun ve bu konuda uzmanlaşsın.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüşmem, merhum Uğur Mumcu’nun vefatından hemen
sonraydı çünkü Mumcu’yu Hizbullah’ın öldürdüğüne dair iddialar vardı. Lübnan’daki
bağlantılarımız güçlüydü ve görüşmeyi bu şekilde ayarladık. Normalde Nasrallah ile birebir
görüşmek dünyada imkansız gibi bir şeydir ve benim yaptığım röportaj ilklerden biriydi.
Ulaşılamaz kişilerle çok röportaj yaptım. Örneğin Yaser Arafat’la topçu ateşi altında üç gün
aynı yerde kaldım. Benim mesleğe ilk başladığım dönemlerde, alınan riskin yanında çektiğimiz
görüntü ve fotoğrafın ulaştırılmasıyla ilgili teknolojik sorunlar da vardı.Yine, dünyaca ünlü
Afgan mücahit Mesut Ahmet Şah ile dünyada ilk röportajı yapan yine bendim. Rus kuşatmasını
yararak, Rus savaş uçaklarının altından sürünerek geçmiştik. Bölgesel dokuya ulaşmadan ve
bilgilenmeden muhabirlik yapılabilmesi mümkün değil.”(Siyaset Meydanı, SKYTÜRK360,
2012)
Öncelikle, yüksek risk taşıyan bölgelerde görev yapan gazetecilerin, karşılaşabilecekleri
yaşamsal riskleri dikkate alarak, bağlı bulundukları kurumlardan her türlü riski kapsayan (ölüm,
yaralanma, kaçırılma vs.) hayat sigortası yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Sıcak
bölgelerde çalışan Türk gazetecilerinin sigortasının olmayışı, basın kuruluşlarında bulunan son
zamanların popüler deyimiyle “insan kaynakları” birimlerinin muhabiri değerlendirmelerindeki
ciddiyeti ortaya koyması bakımından ilginçtir. Yabancı basın kuruluşlarında çalışan gazeteciler
ise karşılaştıkları zor koşullarda (yaralanma, araba kazası, hırsızlık, vs.) sigorta şirketlerinin
kendilerine sağladıkları olanaklardan yararlanarak maddi ve manevi kayıplarını giderebilme
şansına sahip olabilmektedirler.
Türkiye’de savaş muhabirliği açısından ortaya çıkan örgütsel sınırlamaların en önemlisi
ekonomik baskılardan kaynaklanmaktadır. Uluslararası haber ajanslarından savaş haberlerini
izlemek çok daha ucuza gelmektedir. Basın kuruluşlarının muhabir göndermenin maliyetine
katlanmaktansa, uluslararası haber ajanslarını kullanmayı yeğledikleri görülmektedir.(…)
Türkiye’de savaş muhabirlerinin coğrafi sınırlılığı, Türkiye’nin halen siyasi ve ekonomik
açıdan bir “çevre” ülkesi konumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, ekonomik
olanaklar ve siyasi perspektif açısından merkez ülkelerin etkisi altında olan çevre ülkelerin
kurumsal işlevleri ve pratikleri de küresel alanda değil, kendi coğrafi ilgi alanlarıyla sınırlı
kalmaktadır.(Koçak, 2000, S:36-64)
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Türkiye’deki gazetecilik meslek kuruluşları savaş muhabirliği konusunda tanımlar
yapmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesinde gazeteciye şu sorumlulukları yükler:
“Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerine,
çoksesliliğe, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet ayrımcılığı yapmadan
bütün ulusların, halkların ve 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
yapmaz. Gazeteci, her türden şiddeti haklı gösteren, özendiren, kışkırtan yayın yapamaz.”
Çağdaş Gazeteciler Derneği tüzüğünün üyelik ilkelerinde, bir gazetecinin savaş konusunda
takınması gereken tutum şöyle tabir edilir:
“Gazeteci, şiddet, zorbalık ve savaş kışkırtıcılığına araç olamaz. Barışı, ulusların ve halkların
kardeşliğini ve eşitliğini savunur; insanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı
körükleyici yayından kaçınır. Ulusal bağımsızlık ve demokrasiyi vazgeçilmez ilke olarak kabul
eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve Helsinki Konferansı kararında belirtilen ilkelere
bağlı kalır.”
Bu bağlamda, duayen savaş muhabiri Mete Çubukçu, savaş muhabirliğinin duygusal boyutunu
şöyle açıklıyor:
“Savaş muhabirliğinde risk her zaman var ancak tecrübe ve şans çok önemli. Muhabirin bilgisi
önemli çünkü muhabir sadece savaşı aktaran kişi değildir. Bölgenin dengelerini, hangi gurupla
nasıl temas kuracağını, kontrol noktasına gittiğinde nasıl vücut diliyle nasıl hitap edeceğini,
genel bir tarihi ve güncel bilgileri bilmelidir. Özellikle Ortadoğu’da savaş muhabirliği
hissedilerek yapılmalıdır. Savaşın tüm taraflarını bilmek gerekir. Muhabir olarak bir duruşunuz
ve hissiyatınız olacak . Kurt ile kuzuyu birbirinden ayırabilmek şarttır. Bugün Gazze’de görev
yapan bir muhabirin olanlardan etkilenmemesi mümkün değil çünkü fiziksel ve ruhsal olarak
üzerine çok yük biner. Muhabir zaman zaman duygusallaşıp mesleki kayma yaşayabilir.
Hissiyat bakımından, bizim topraklarımızdan yetişen gazeteciler daha avantajlı çünkü Batılı
gazeteciler böylesi bir duygu yoğunluğunu hissedemiyorlar ve sadece haber olarak
görüyorlar.”(Siyaset Meydanı, SKYTÜRK360, 2012)
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13.4.Savaş Alanlarında Haberin Seyri
Savaş bölgesinde haberin hazırlanma süreci oldukça tehlikeli ve risklidir. İşte burada muhabirin
tecrübesi ve alan bilgisinin yeterliliği hayati önem taşıyor. Muhabir, haber alanında savaşın ilk
tanığıdır ve muhabir olmadan haber eksiktir. Günümüzde savaş bölgelerinde “ak saçlı” ve 40
yaşını aşmış Batılı muhabirler ve kameramanlar görmek mümkün. Çünkü savaş muhabirliği
ancak belirli bir seviye ve tecrübeye gelmiş, gerekli donanım ve mesleki birikimi edinmiş
gazeteciler tarafından yapılabilir. Türkiye’de ise muhabirlik ve getirdiği birikimden sahada
faydalanıldığı pek görülür değil. Çünkü 35 yaşını aşmış muhabirler, editör ve müdür yapılarak
masa başına alınıp sahadan çekiliyor.
Son dönemlerde savaş muhabirliği “maceraperest” gençlerin ilgisini fazlasıyla kendine çekiyor.
Genelde ilgi çeken, yapılan iş kadar insanların kafasındaki “Savaş Muhabiri” imajıdır. Biraz
karikatürize edecek olunursa, savaş muhabirleri, kriz bölgesinde her türlü tehlikeyle karşılaşan,
bir süre sonra oteline dönüp içkisini içen, safari kıyafeti ve gazetecilik donanımıyla macera
peşinde koşan, sert görünümlü, dayanıklı ve kararlı tiplerdir. Her an ölümle burun buruna
gelirler. Dünyanın farklı coğrafyalarında dolaşıp en tehlikeli bölgelere gözünü kırpmadan gider,
ateş altında gazetecilik yapar ve ödüller kazanırlar. Onlar herkesin gözünde “Kahramandır”.
İnsanların ilgisini çeken de bu çizilen karikatürdür. Bir kısmı gerçek bir kısmı da imaj
ağırlıklıdır.
Savaş muhabirliğine duyulan ilgi de bu imajdan kaynaklanmaktadır. Ama savaş muhabirliği bu
imajla aynı şey değildir. Bu imajın ardında çok zor ve uzun bir süreç yatar. İmaj bir sonuçtur,
ama o sonuca ulaşana kadar çok zor süreçlerden geçilir. Seyirci ve okur, haberin hazır halini
görür. Ancak o aşamaya kadar yaşananları, harcanan emeği, çabayı bilmez, bunu bilmek onların
işi de değildir. Savaş muhabirinin görevi kriz bölgesine ulaşmak, hayatta kalmak ve olanları
haberleştirmektir.(Çubukçu, 2005, S:19)
Öte yandan, savaş muhabirliği bir çeşit “tutku” halini alabilir. Yıllarca savaş bölgelerinde
ölüme meydan okumuş tecrübeli savaş muhabirleri, mesleklerinin zamanla bağımlılık
yarattığını söylüyor. Savaş bölgesinde olmadıkları günlük yaşantılarında heyecan aradıkları,
hatta sıkıldıkları görülür. Savaş muhabirlerinin toplum tarafından her geçen gün daha çok
tanınır ve bilinir hale gelmesi dramatik bir olgudur. Onlar dünyadaki savaş, ölüm, kin ve kanın
tellalıdır. Onlar ünlendikçe, ekranlarda ve gazete sayfalarında boy gösterdikçe, dünyada
savaşların gün geçtikçe arttığı gerçeğinin altı daha da kalın çizilir. Savaş muhabirlerinin varlığı,
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insanların gözlerinden hala yaş aktığının ve bombaların yağdığının göstergesidir. Bu durum
savaş muhabirlerinin suçu değildir ve savaşlar sürdükçe onların da varlığı sürecektir.
13.5. Savaş Muhabirliği Nedir, Nasıl Yapılmalıdır?
Vietnam’da gazetecilerin benzer türde yazdıkları haberler, çektikleri fotoğraf ve görüntüler
gerçeği ABD kamuoyuna anlatmış, halkın savaşla ilgili görüşünün değişmesini ve olanları daha
net görmesini sağlamıştır. Buradan yola çıkarak savaş muhabirinin neden gerekli olduğunu,
ancak sadece muhabirin varlığının değil niteliğinin de önemli olduğunu vurgulamak gerekir.
Çünkü gerçek, haber yazana göre değişecek, herkes kendi gerçeğini yaratabilecektir.(…) Soğuk
Savaş’ın ardından dünyada meydana gelen altüst oluşların etkisiyle son yıllarda savaş
muhabirlerine çok “iş” düşmüştür. Kafkaslar’dan Balkan’lara, Afganistan’dan Irak’a kadar
büyük bir coğrafi alanda sahneye kanlı “oyunlar” koyulmuştur. Kimi milliyetçi, kimi faşizan,
kimi dini, kimi de kural tanımaz bir haydutluk içeren emperyalist amaçlarla saldırılar
gerçekleşmiştir.(Çubukçu, 2005, S:32)
Savaş muhabirliğinde dünyaca ünlü olan ve otorite olarak kabul edilen gazeteci Peter Arnett,
“Savaş Alanından Canlı Yayın” kitabında, savaş gazeteciliğine dair veriler ve kurallar ortaya
koyar. Bunlardan en önemlisi AP Saygon Bürosu Şefi Malcom Browne’ın yeni muhabirlere
yönelik yazdığı “Vietnam’da Haberciliğe İlişkin Kısa Kılavuz”dur. Peter Arnett, Browne’ın
kılavuzunu özetle şöyle anlatıyor:
“ Vietnam’da habercilik saldırgan ve becerikli olmayı, kimi zaman ne yazık ki istihbarat
birimlerinin kullandıklarına benzer yöntemler kullanmayı gerektirir. Politik iklim nedeniyle
bireysel kaynakları, özellikle de Vietnam vatandaşı olanları korumak gerekir. Bazı gazetecilerin
bu kaynakları açığa vurması, pek çok insanın işinden ve daha da kötüsü canından olmasına yol
açmıştır. Herhangi birinden aldığınız bilgiyi elinizden geldiği kadar kontrol edin. Saygon’da
karaborsadan alacağınız bir asker çantasının içine konulması gereken malzemeler şunlar olmalı:
Kamuflajlı bir sivrisinek çadırı, kılıflı matara, avcı çakısı, uygun konserve yiyecekler, şişme
kauçuk yastık ve yatak, birkaç takım iç çamaşırı ve çorap, tuvalet kağıdı, küçük bir el feneri,
hafif bir battaniye, bir ilk yardım çantası, su arıtma tabletleri, aspirin, harita, para ve kimlik
kağıtları.
Bütün hükümetlerin enformasyonu kendi çıkarları doğrultusunda gizleme veya çarpıtma
eğilimi vardır, Vietnam ise bu açıdan gazeteciler için özel bir güçlük arzetmektedir. Sadece
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Saygon Hükümeti’nden ve onun haber ajanslarından kaynaklanmış resmi haberlere değil,
yabancı kaynaklı haberlere de güvenilmemelidir. Askeri operasyonlar, ölü ve yaralı sayıları
özellikle çarpıtılarak verilmektedir. Bir askeri operasyonla ilgili sağlıklı bilgiler vermek
istiyorsanız, ölü ve yaralıları bizzat kendiniz saymalısınız. Her seferinde Vietnam ve Amerikan
kaynaklı rakamları karşılaştırarak kontrol edin; sık sık bariz farkların olduğu görülecektir. Esas
olarak kendi özel kaynaklarınıza güvenin. Savaş alanında bile, durumun subaylar tarafından
gösteriliş biçiminin etkisinde kalmayın. Eğer stratejik bir köy görmek istemişseniz ve bir subay
sizi böyle bir yere götürmüşse, size gösterebileceğinin en iyisini seçmiş olduğunu bir an bile
unutmayın. Tüm resmi enformasyon karşısında içgüdüsel bir şüphe taşımakla birlikte, tüm
açıklamaları da kuşkuludur diye reddetmeyin. Her haberi tek tek kontrol edin; bazen gerçekle
karşılaşabilirsiniz. İyi şansalar! Çünkü buna gerçekten ihtiyacınız olacak.”(ARNETT, 1999,
S:95-98)
Gürcistan ve Rusya arasındaki savaşta unutulmaz yayınlar yapan, son yılların en önemli savaş
muhabirlerinden biri olarak gösterilen Cem Tekel, savaş muhabirliğini şöyle açıklıyor:
“21. yüzyılda savaşlar karmaşıklaşmış, kullanılan silahlar çeşitlenmiş ve etkileri de dramatik
bir şekilde artmış bulunuyor. Bizler savaş bölgesinde çalışırken her an tehdit altındayız.
Muhabirleri en çok zorlayan konulardan biri de savaşların yerleşim yerlerine taşınmış
olmasıdır. Meskun mahal savaşlarında kimin kim olduğunu anlamak, değişen anlık durumlara
uyum sağlamaya çalışmak güç. 20. yüzyıl savaş muhabirlerine göre işimizin kolaylaştığını
söylemek çok zor. Muhabir öncelikle eğitimli olmalıdır. Bizler bu eğitimi bizzat

savaş

alanlarında yaşayarak almak zorunda kaldık. Savaş muhabirliği Türkiye'de bir habercilik dalı
olarak görülmüyor. Sıcak haber muhabirleri ya da bu konuda yetenekli olanlar zaman zaman
savaşa gönderiliyor. Bu da profesyonelleşmeyi imkansız hale getiriyor. Bir haberci , hepsinden
önce bir haber etiğine sahip olmalıdır. Çektiklerinin milyonlarca insana ulaşacağını, o bölgenin
tarafsız bir resmini çekmesi gerektiğini bilmelidir. Elbette birçok ahlaki soru ve sorunla
karşılaşılıyor ancak yapılması gereken, olayları tarafsızca işlemek olmalıdır.”(Cem TekelSavash PORGHAMREZAEİE Söyleşisi, 2012)
Savaş muhabirleri bütün savaşları, savaşın taraflarıyla birlikte yaşarlar. Gazeteciler savaşın
doğrudan konusu ve aktörü değildir, ama savaş alanında, cephede, cephe gerisinde bütün
yaşananları, ilk elden, satırbaşlarıyla da olsa, tarihe not olarak düşerler. Gazeteciler savaşların
ve dolayısıyla önemli dönemlerin tanıklarıdır, buna tarihin tanıkları da denebilir. Ancak
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gazetecilerin tarihi yazmak gibi bir işlevleri olamaz, olmamalıdır. Çünkü tarihi yazanlar, ancak
toz duman ortadan kalktıktan, savaşın sıcak ve yıkıcı ortamı sona erdikten, savaş dönemlerinde
söylenmeyen, söylenemeyen ayrıntılar ve gerçekler ortaya çıktıktan sonra devreye girerler.
Gazetecilerden tarihçilerin soğukkanlılığını beklemek de hatalıdır. Tabii ki bu aktarıcılığın bir
süre sonra sıradanlaşan, ölü-yaralı sayısına indirgenen “Skor Yazıcılığına” ve “Tabela
Gazeteciliğine” dönüşmemesi gerekir.
Gazetecilerin hareket tarzlarındaki farklılaşmayla birlikte savaş muhabirliğinin içeriğinde de
değişiklikler meydana gelmiş; haber yazımında, yorumlarda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Son
yıllarda bağımsız gazetecilere, büyük tartışmalar yaratan, ordulara iliştirilmiş, askeri birliklerle
beraber hareket eden(embedded)muhabirler eklenmiştir. Savaş muhabirleri savaşlarda olduğu
kadar savaş dışı durumlarda da habere konu olan bölge ya da ülkelerde çalışırlar. Çünkü savaş
muhabiri sadece sıcak savaş durumunda, yani silahlar konuşmaya, kan akmaya, insanlar
öldürülmeye başlayınca haber yapmaz. Savaş öncesinde, kriz ortamında ve sonrasında benzer
bölgelerden haber geçen kişidir aynı zamanda.(Çubukçu, 2005, S:32)
Savaş muhabirliğini de içeren ve daha genel bir kavram olarak “kriz dönemi gazeteciliği” de
son yıllarda bir uzmanlık dalı olarak kabul görmektedir. Savaş, çatışma, suikast, kriz, kitlesel
saldırılarda nasıl habercilik yapılması gerektiği, son 20 yılda dünya literatüründe Conflict
Journalism(Çatışma Haberciliği) başlığıyla bir alt disiplin geliştirilmiştir. Gazetecilik
okullarında bu konuda dersler koyulmuş, meslek örgütleri seminerler, paneller düzenlemiştir.
Bu tür gazetecilik bir yandan yurttaşın tüm önemli bilgilere özgürce ulaşmasını sağlayacak
medya organlarının olmasını, bir yandan da hem içerik hem de biçim olarak şiddete hizmet
etmeyen, toplumda yılgınlık yaratmayan bir çizgi tutturulmasını gerektirir.(Duran, Kriz
Dönemi Gazeteciliği, bianet, 2003)
Savaş alanlarında haber yapmak, sadece çatışmaları, ölü ve yaralı sayısını iletmek, “skor” ya
da “tabela” gazeteciliği yapmak değildir. Bu çatışmaları, benzer ortamlarda savaşan taraflar,
ordular, sivil toplum örgütleri de yapar. Bu yüzden muhabirin farklı mesleki donanımlarının
olması gerekmektedir. Asgari olarak bir yabancı dil bilmesi zorunludur. Çünkü bu muhabirin
yapacağı işi ve kuracağı ilişkileri kolaylaştırır, hatta zaman zaman hayatını kurtarır. Dünya
tarihi, dünya siyaseti, uluslararası ilişkiler ve güncel dünya siyaseti konularında asgari düzeyde
bilgili olması gerekmektedir. Ancak asıl önemlisi, görev yapacağı bölgenin tarihi, dini, etnik ve
sosyal yapısı hakkındaki bilgilerdir. Bu, hem yapacağı haberi zenginleştirerek olaylara nasıl
bakacağını belirler, hem de haber yapmasını kolaylaştırır.(Çubukçu, 2005,S:38-39)
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Söz konusu bölgelerde olağanüstü koşullarda karşılaşılabilecek zorluklara karşı mücadele
edilebilmesi için yeterli fiziksel sağlığa ve araç donanımına sahip olunması gerekmektedir.
Bunların dışında haber için kurulan bir ilişki, yanlış yer ve zamanda sarf edilen bir tek kelime,
hatta bir yüz mimiği, muhabirin haber kanallarını tıkamaktan tutun, yaşamını riske atmaya
kadar varan sorunlara neden olabilir. Bunlara karşı alınabilecek en önemli tedbirler ise söz
konusu tehlikelerin oluşma yollarının bilinmesi, bu tehlikeleri yaşamsal boyuta ulaşmadan fark
etme yeteneğinin geliştirilmesi ve gerekli ön hazırlığın yapılmasıdır. Hatırlanması gereken bir
başka önemli nokta da; her türlü tedbirin olası anlık durumlarda bazen hiçbir işe yaramayacağı
ve o anlık durumlarda deneyimlerle geliştirilmiş sezgi gücünün kullanılması gereğidir.
Üzerinde dikkatle durulması gereken konu, en küçük bir eksikliğin kamuoyuna yanlış bilgi
akışına neden olmasının yanında, muhabirin yaşamına da mal olabileceğidir. Ayrıca muhabirin,
kendi yaptığı işin öneminin de farkında olarak, “Ucuz Şöhret” olma duygusuna kapılmadan,
maddi olarak da tatmin edilmesini sağlaması gerekmektedir. Savaş muhabirlerinin çalışacağı
bölgenin iletişim, ulaşım gibi temel haber iletme olanaklarından yoksun olduğu da göz önüne
alınarak, ileri teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanılmalıdır.(Koçak, 2000, S:68)
Gazetecilerin sorunlu bölgelerde çalışırken alması gereken tedbirlerle ilgili yazılı olmayan
kurallar da vardır. Bunlar biraz da yaşanarak öğrenilir. Harita çalışmaları da öncelikler
arasındadır. Harita üzerinde gidilecek bölge konusunda çalışma yapmak büyük avantaj sağlar.
Özellikle savaş ya da krize konu olan ülke/bölgenin haritalarının muhabirin yanında olması
gerekmektedir. Yapılacak bir diğer çalışma ise hedeflenen ülke ya da bölgeye nasıl
ulaşılacağıdır. Karayolu, havayolu olanakları, hatta hava durumu bile araştırılmalıdır. Bölgeye
ulaşmadan önce ulaşım olanakları ve ulaşımda kullanılacak araçlar hakkında şoförlerle bağlantı
kurup bilgi alınmalıdır. Özellikle şoförlerin tecrübeli ve güvenilir olmasına dikkat edilmelidir.
En önemlisi, bölgede sizinle çalışacak, size tercümanlık ve mihmandarlık yapacak kişidir. Bu
kişilerin(fixer) bölgeyle ilgili bütün ayrıntılara hâkim olması, gazetecilerin neleri
isteyebileceğini tahmin etmesi, yani gazetecilerin “dilinden” anlaması ve güvenilir olması
gerekmektedir. Çünkü güvenilir bir fixer, tehlikeli bölgelerde “işin yarısı”dır. Hava durumunu
öğrenmek ise kalınacak süreye bağlı olarak ekipman ve giysi ayarlanması bakımından
önemlidir. Bu arada olayların çıkacağı hissedildiği anda, gidilecek güzergah üzerindeki
ülkelerin vizelerini önceden almak da zaman açısından büyük avantaj sağlar. Türkiyeli
gazetecilerin en çok sıkıntı çektikleri konuların başında vize gelir. Çünkü hemen her ülkeye ya
da bağlantı sağlanan ülkeye giriş, vizeyle gerçekleşir. Bu tür çalışmaların ardından, gidilecek
yerde ne kadar kalınacağı, muhtemelen harcanacak para ve ihtimal dâhilinde olmayan
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harcamalar da göz önüne alınır. Çünkü savaş alanında hiç hesapta olmayan harcamalar çıkar
karşınıza. Üstelik geri dönüp tekrar finansman desteği sağlamak ya da bankalar aracılığıyla size
para gönderilmesi, kredi kartı kullanmak gibi lüksleriniz de yoktur.(Çubukçu, 2005, S:39-41)
Taşıdığınız para bazen sizi hedef haline getirdiği gibi hayatınızı da kurtarabilir, işlerinizi de
kolaylaştırabilir. Özellikle, yanınızdaki parayı iyi korumanız, saklamanız, birkaç parçaya
ayırmanız, ekip olarak gittiyseniz aranızda bölüşmeniz gerekmektedir. Birçok muhabir,
bütçesinden bir miktar parayı işini kolaylaştıracak harcamalara, maalesef “Rüşvete” ayırır. Irak
da rüşvetin bolca kullanıldığı ülkelerdendi. Bazı durumlarda gazeteciler, çatışan tarafların
hedefi olur ya da hareketleriyle tarafların dikkatini çekerler. Bu tür durumlarda yapılacak en
basit şey, bölgede sürekli bulunan ya da bölgede daha önce görev yapmış gazetecilerin
fikirlerine başvurmak, bilgilerini almaktır. Gazetecilerin savaş bölgelerinde ya da sorunlu
arazilerde dikkat çekici, provokatif hareketlerden kaçınmaları gerekir. Birçok savaşta, savaşan
taraflar arasında çizilen ya da bilinen hatlardan geçmek- eğer geçmek mümkünse- çok
tehlikelidir.(Çubukçu, 2005, S:41-42)
Rohingya Müslümanlarının dramını dünyaya duyurmak için bölgeye giden Anadolu Ajansı
ekibinde, Arakan'a girmeyi başaran ilk kadın savaş muhabiri olan Dilek Mermer, bölgedeki
çalışma şartlarına dair şunları aktarıyor:
“Basın mensupları olarak acının ve yokluğun yaktığı bir ortamda hayatta kalma mücadelesi
veren Arakanlıların sesini dünyaya duyurmak için sürece dahil olup, olaylara içeriden bakmaya
çalışıyoruz. Bu esnada yakalanma ya da sınır dışı edilme riskiyle de karşı karşıya kalıyoruz.
Tehlikeli bir bölge olduğu için kamplarda yardım ekipleriyle grup halinde çalışıyoruz. Mülteci
kamplarında zamanımız çok kısıtlı, yalnızca yarım saat çalışabiliyoruz. Kamplarda istihbarat
ekipleri var. Bu şartlar altında verimli çalışabilmek için konuya hâkim olmak, gittiğiniz bölgeyi
ve oradaki zorlukları, çalışma koşullarını ve yapıyı bilmek çok önemli.”(AA İnternet Sitesi,
28.08.2012)
13.6.Savaş Muhabirine Gereken Donanımlar
-Kimlik belgesi, geçerli bir basın kartı (ulusal, uluslararası)
-Radyo
-El feneri
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-Yedek pil, film
-Kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı ve kış koşulları için de su geçirmez soğuk iklim botu.
-Yaz ve kış boynunuzda taşıyabileceğiniz; ter silmekten güneşten korunmaya, mendilden
sargı bezine birçok koşulda yararlı olabilecek iyi bir fular.
-Viski, sigara gibi özellikle zor koşullarda “hediye” olarak verilerek, sertleşebilecek ilişkilerin
yumuşatılmasında yararlı olabilecek çeşitli malzemeler.
-Çalışılan bölgede geçerli para biriminden yeteri kadar bulundurulması
-Uyku tulumu
-Suya dayanıklı kibrit, mum, su filtresi ve mikrop kırıcı klor hapları
-Gerekli telefon numaraları
-Bölgeyi açık olarak tanımlayan harita
-Zırh, kask
-Çalışılan bölgenin özelliğine göre yeterli miktarda su ve gıda maddesi
-Pusula
-Silah görüntüsü taşımayan çok yönlü bir çakı takımı
-Beyaz bayrak ya da yerini tutabilecek bir bez parçası
-Basit bir ilkyardım çantası(Koçak, 2000, S:46)
Savaş muhabiri Cem Tekel, bir savaş muhabirinin sıcak bölgedeki gereksinimleri ve uyması
gereken kuralları şöyle açıklıyor:
“Savaş muhabiri elbette deneyimli olmalıdır. Sıcak alanlarda daha önceden defalarca kez
bulunmuş olması kesinlikle zorunludur. Çünkü savaş muhabirliği dışında, haberciliğin hiç bir
dalında bir haberi canınızı ortaya koyarak almaya çalışmazsınız. Elbette muhabir, o bölgede
nasıl davranacağını bilmeli, kültürüyle ilgili bir fikre sahip olmalıdır. O bölgenin dilini
konuşabilmek çok değerli bir yardımcıdır. Kullanılan teçhizatlara gelince, ülkeden ülkeye,
kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir. Standart olarak kullanılan uygun bir balistik çelik
yelek ve kasktır. Çelik yeleğin en az 7.62'lik mermilere dayanıklı olması can güvenliği için
olmazsa olmazdır. Kask da standartlara uygun olmalıdır. İlk yardım seti ve o seti kullanabilmek
hayati bir önem taşır. Bazı ajanslar, personeline zırhlı araç bile verebiliyor. Ben bu araçların
Gürcistan-Rus savaşında nasıl işe yaradığını bizzat gördüm. 5 kişinin öldüğü bir saldırıda
Reuters ekibi, zırhlı aracı sayesinde, patlak bir lastikle kurtulmayı başardı. Yine ileri bir
güvenlik önlemi olarak BBC International ve CNN International muhabirleri bölgelerde özel
korumalarıyla dolaşıyor. Bazı yabancı haber ekipleri de silahlı korumalar tutabiliyor. Haber
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araç gereçlerine gelince, işimiz eskiye nazaran çok kolaylaştı. Canlı yayın araçlarıyla,
görüntüleri anında merkezlerimize ulaştırıyoruz. Eğer uygun bir ağ varsa 3G faydalı, ama çok
sınırlı. Ve uydu sistemleri çok önemli. Küçük bir cihazla uyduya bağlanıp sınırlı da olsa görüntü
ve fotoğraf gönderebiliyoruz.
Öncelikle, nasıl bir bölgede çalışıldığının araştırılması gerekir. İlk kez gidiliyorsa, bölgenin o
anlık durumu mutlaka öğrenilmeli. Harita varsa mutlaka alınmalı. Hangi güçler savaşıyor?
Kimlerden oluşuyor? Neden savaşılıyor? Dini mi etnik mi bir çatışma var? Siz çatışmalı
taraflardan birine mensup musunuz? Örneğin Hristiyan bir gazeteci Afganistan'da elini kolunu
sallayarak çalışamaz. Bir Türk haberci, Esad'a bağlı güçler tarafından şu an düşman olarak
görülüyor. Gidilecek bölgeler mutlaka incelenmeli, kimin elinde olduğu öğrenilmeli. Savaş
alanında asla askeri kıyafetler giyilmemeli. Açıkça haberci olduğunuzu belli etmelisiniz.
Üzerinizde haberci olduğunuzu kanıtlayan kimliğiniz mutlaka olmalı. Hangi tarafta
duracağınıza çok dikkat etmelisiniz. Ortada duramazsınız. Mutlaka çatışan tarafların birinin
yanında olacaksınız ama tabi çok yakınında durmamak şartıyla. Hiç bir görüntü insanın
canından önemli değildir. Aracınızın üzerinde haberci olduğunuzu anlatan işaretler mutlaka
olmalı. Uydu telefonu kullanmak, tehlikeli olabiliyor. Örneğin şu an Suriye birlikleri, uydu
telefonları üzerinden anında yer tespiti yapıp o bölgeyi bombalayabiliyor. En önemlisi ne
yaptığını bilmektir. Bölgeyi ve nerede ne için bulunduğunuzu biliyorsanız, 1-0 öndesiniz
demektir.(Cem TEKEL-Savash PORGHAMREZAEİEH Söyleşisi, 2012)
13.7.Savaş Muhabirinin Sıcak Bölgede Dikkat Etmesi Gereken Hayati Konular
-Savaş muhabiri, gittiği yerin kontrolünü elinde bulunduran tarafa karşı dini, siyasi ya da başka
bir yönden eleştirel görülebilecek gazete kupürü ve diğer dokümanları yanında
bulundurmamalıdır.
-Savaş muhabiri, elektronik kayıt ve bilgisayarını kontrol etmeyi unutmamalıdır. Çeşitli riskleri
doğurabilecek

bilgilerin

hafızadan

silinmesi

gerekmektedir.

-Savaş muhabiri, çatışma içinde yer alan taraflardan birinin verdiği herhangi bir belgeyi gerekli
olmadığı durumlarda kesinlikle yanında taşımamalıdır. Bu belge, karşı tarafın yanlış
yorumlamasına yol açabilir.
-Savaş muhabiri, asla bir tabanca ya da başka bir silah taşımamalıdır.
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-Savaş muhabiri, onu bir asker gibi gösterecek haki yeşil ya da benzer bir renk elbise
giymemelidir.
-Savaş muhabiri, bir dürbün ya da anteni olan araç gibi, onun casuslukla suçlanmasına neden
olabilecek teçhizatı yanında taşımamalıdır.
-Savaş bölgelerinde en ucuz ve kolay elde edebilecek hediyelik eşya, silahtır. Bu tarz
materyaller muhabirin daha sonra başının derde girmesine yol açabilir.
-Savaş muhabiri, olduğundan başka bir kişiymiş gibi görünmemelidir. Böyle davranmak risk
ve şüphe yaratır. Unutulmaması gereken, gazetecinin açık bilgi topladığı ve kimliğinin de
gizlilik gerektirmediğidir.
-Savaş muhabiri, haberleşme araçlarıyla yaptığı görüşmelerin tarafların istihbarat birimleri
tarafından dinlenebileceğini göz ardı etmemelidir. Muhabir için sakıncasız görülen sıradan bir
şaka bile yanlış anlaşılmasına ya da sakıncalı durumların oluşmasına neden olabilir.(Koçak,
2000,S:40)
13.8. Savaş ve Hipergerçeklik Olgusu
1991 Körfez Savaşı ve 2001 Afganistan’ın bombalanması hepimizin yüksek iletişim
teknolojileri sayesinde savaşı bulunduğumuz yerden izleyebildiğimiz, dünyanın tanık olduğu
savaşlardır. Görüntü bombardımanı ve enformasyon sağanağında boğulan bizler aslında bu
yoğunluk içinde sadece haberdar olmamız istenen konulardan, istenilen çerçevede haberdar
ediliyoruz; en önemli boyuta değil, duygularımızı en çabuk uyaran boyuta odaklanıyoruz. Bize
kurgu olarak sunulan gerçeklik, yeni bir gerçeklik sunuyor. Hem de gerçekten daha gerçek bir
gerçeklik. Fransız düşünür Jean Baudrillard, iki gerçeklik biçimi olduğunu söylüyor:
Yaşadığımız fiziki gerçeklik ve medya yoluyla üretilen hipergerçeklik. Hipergerçeklik, çoğu
zaman yaşadığımız fiziki gerçekliğin yerini alır. Yani medyatik gerçeklik, fiziki gerçeklikten
daha gerçek konuma geçer. Hayatımızdaki gerçekler ise yok olmuştur. Bu hipergerçekliktir.
Artık gerçeklik, gerçekten bile daha gerçektir.(Horrocks, 2000, S:6)
“Gerçeğin gerçekten daha gerçekmiş gibi göründüğü”nü yakalamak ya da algılamak çok
güçtür. Ancak çok gizli ve çok kurnazca çekilmiş çizgiler aracılığıyla görmek mümkündür.
Bütün iletişim ve enformasyon araçlarının görevi(konuşmalar, canlı yayınlar, sinema, dürüst
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televizyonculuk vs.) bu gerçeği ya da bu haddinden fazla gerçek olanı üretmektir.(Baudrillard,
2006, S:58)
Ignacio Ramonet, televizyonu sadece haber üreten bir aygıt değil, “Olayları yeniden üreten bir
aygıt olarak” tanımlamıştır. Ramonet’ye göre, televizyonun amacı bir durumu bize anlaşılır
kılmak değil, bizim acı ya da tatlı bir maceraya tanık olmamızı, ona katılmamızı sağlamaktır.
Televizyonun zamansal ve mekânsal yakına getirme özelliği ile izleyiciler ne olup bittiğini
anladıkları ya da bildikleri sanısıyla yaşarlar. Aslında televizyonda görülen, olan bitenin
görüntüsü değil, seçilmiş, kurgulanmış ve anlatılmış bir görüntüdür. Açı seçilir, mesafe, ışık
ayarlanır, kurgu yapılır, görüntüler durmadan dil tarafından anlamlandırılır. Televizyon belirli
şeyleri gösterir yani seçicidir, bu yüzden kısmi ve yanlıdır.
Körfez Savaşı, televizyon haberciliğinin hem en büyük başarısı, hem de en çok sorgulandığı
dönemidir. Baudrillard, Körfez Savaşı’nın ardından “Körfez Savaşı Gerçekleşmedi” başlıklı bir
makale yazmıştır. Demek istediği, bu savaşın tarihteki öteki savaşlardan farklı olduğu idi. Bu
iletişim araçları çağının bir savaşı, dünya üzerindeki öteki izleyicilerle birlikte George Bush ve
Saddam Hüseyin’in de gerçekte “neler olduğunu” görebilmek için CNN’i izlediği bir televizyon
olayı olmuştur. Baudrillard’ın deyişiyle “İnsanlık o savaşı bir görüntü olarak yaşadı, karşımızda
duran gerçekliğin kendisi değil, görüntüsüydü”. Körfez Savaşı’nda yüksek teknolojili
sistemlerin yarattığı “Teknolojik örtüklük” duygusuyla savaşı algılama biçimlerimiz de
yönlendirilmiştir. Ekran artık günümüz dünyasında gerçekliğe katkıda bulunmak yerine,
gerçekliğin yerine geçen çok güçlü bir metafordur. (C.Temizkan, 2012, S:347-349)
Sanal gerçeklik, elektronik aletler kullanılarak gerçek hayat olaylarının, bizi oturma odasını
terk etme zorunda bırakmaksızın canlandırılmasıdır.(Bennet, 2000: 30) Televizyonda
izlediğimiz haber bültenlerinde, izleyicilerin gördüklerine inanması gerekiyor. Olayı
içindeymiş gibi izliyorlar. Yayınlananlar bir gerçeğe katılma biçimiymiş gibi veriliyor. Aslında
kurgu yapılıyor. Orada bir sürü makine, montaj, bir dizi kısıtlayıcı unsurun varlığı göz ardı
ediliyor. Buna, Marie-Jose Mondzain “balon etkisi” diyor.(Duran, 2001, S:26)
13.9. Savaş ve Sansür Olgusu
Savaş döneminde alınan tedbirler sebebiyle, düz ve sade gerçekler yerine “Yumuşatılmış
Gerçekler” okura ya da izleyiciye sunuluyor. Yüzlerle, hatta binlerle ifade edilen muhabir görev
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alıyor. Hayatlarını tehlikeye atarak ihtilaf bölgelerine gidiyorlar ancak sonuç değişmiyor. Artık
ustalaşmış basın sözcüleri, savaş gerekçesi ardına sığınıp kendilerinden sadakat bekliyorlar ve
psikolojik savaş uzmanları tarafından üretilmiş haberleri çoğaltmaları için onlara iletiyorlar.
Savaş mahallindeki gazeteciler tam bir sürü halinde hareket ediyorlar. Aynı otelde kalıyorlar,
aynı kaynaklar tarafından besleniyorlar ve yazıp söyledikleri çok dikkatle izleniyor. Kendileri
için çizilen sınırın dışına çıkmaya kalkanların başına gelmeyen kalmıyor.(Kıvanç, 2001: 1)
1980’lerde İran-Irak Savaşı başladığında bütün gazeteciler Bağdat’ta tek bir otelde tutuluyor,
dışarı çıkmaları tehlikeli göründüğü için buna izin verilmiyordu. Teleksle yazı göndermeleri
serbestti, ancak Iraklı yetkililer bütün haberleşmeyi kontrolleri altında tutuyorlardı.
Müdahalelere uymayan gazeteci anında sınır dışı ediliyordu. Irak ordularının başarısı ve İran’ın
sivil hedefleri bombaladığı haberler dışındakilere izin verilmiyordu.
1991 Körfez Savaşı’nda uygulanan havuz sistemini eleştiren NBC televizyonunun muhabiri
Brad Willis “Havuz, askeri operasyonların güvenliği bahanesiyle bir kontrol mekanizmasından
başka bir şey değildi. Pek çok gazeteci havuzun haber yaymak değil, haber vermemek için
oluşturulmuş bir sansür organizasyonu olduğu görüşündeydi.” demiştir.(Rigel, 2000, S:280)
Bir Fransız televizyon muhabiri ise “2 Ağustos’ta çalışmaya başladım. Kuveyt’e gitmek istedik
ama kimseye izin vermediler. 3 Ağustos’ta Dubai’ye gittim. 15 Şubat’a kadar savaş bölgesinin
hemen yanındaydım, ama hatırladığım tek şey, hiçbir şey görmediğim” şeklinde Körfez
Savaşı’ndaki haberciliği değerlendirmiştir.(Altheide, 1995, S:179) Sonuçta gerçeklere
ulaştığını zanneden kamuoyu, medyanın hipergerçekliğine maruz kalıyor. Bu durum 1991
Körfez Savaşı’nda da farklı değildi. Gece karanlıkta havai fişekler gibi uçuşan füzeler bize
Hollywood filmlerini andıracak şekilde sunuldu. Savaş var evet! Ama yıkıcı etkisi yok. Bütün
bunların sonucunda sadece gördüğümüz(gösterilen) petrole bulanmış bir karabatak ki o bile
gerçek değildi: “Körfez Savaşı’nda petrole bulanmış kuş fotoğrafının yıllar önce bir reklam
afişi için New York’ta Madison Square’deki bir reklam ajansı tarafından hazırlandığı da aylar
sonra öğrenebildik.(Rigel, 1993, S:50) Savaş boyunca bir tek bile Iraklı ceset gösterilmedi, bu
konuda herhangi bir haber de verilmedi. Savaş bittiğinde ise 400 bini aşkın Iraklının öldüğü
duyuldu.
Körfez Savaşı’nda gazeteciler askeriyenin önemli destekçileriydi. Ve haberler bu mantıkla
yapılıyordu. Askeriye ve ABD Başkanı gerçek yapımcılardı. Gazeteciler haberlerini
yapıyorlardı ancak her an kontrol ve sınırlandırmayla karşılaşıyorlardı.(Altheide, 1995, S:210)
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Bu savaşın sürdürülme biçimi, Batılıların bakış açısından, adeta bir manevra gibiydi. Şu farkla
ki hedefler gerçek nesneler ya da insanlardı. Medyanın bu savaşı izlemede benimsediği üslup
da, harekâtın neredeyse “Cerrahi” karakterini vurguluyordu. Ürpertici bir “Bilimsel” ya da,
daha doğrusu “Kurgu-bilimsel” bir dil kullanılıyordu.(Belge, 1998, S:45) Körfez Savaşı
haberleri sıradan savaş haberleri değildi, kurgulanmış haber programıydı. Haberlerin nasıl
verileceği savaş başlamadan önce belirlenmişti. Haberler büyük propagandanın ve
dezenformasyon kampanyasının bir parçasıydı. Meyrowitz’in de belirttiği gibi televizyonun
“Hiperseçici” haberleri, olayları vermekten çok içi boş görüntü verdi. Savaşın gerçekleri ve
anlaşmazlığın içeriğinden çok, uykuları siren sesleriyle bölünen gazeteci hikâyelerini dinledik.
Gazeteciler bu prodüksiyonun sadece bir parçasıydı.(Altheide, 1995, S:185-186)
Gazeteci Robert Fisk, Afganistan harekâtındaki haberciliğe dair şunları söylüyor:
“Afganistan harekâtında her zamanki gibi, ABD füze saldırılarıyla ilgili ilk haberler
“Kurtarmayı” planladığımız ülkede masum insanların ölmek üzere olduklarından en ufak bir
şekilde bile bahsetmiyordu. Taliban’ın Kabil’de 30 kişinin öldüğüyle ilgili haberi ister doğru
ister yalan olsun, biz gazeteciler gerçekten de bombalarımızın masumların değil, sadece
suçluların üzerine düştüğüne inanıyor muyuz?”(Fisk, www.ntvmsnbc.com/111588.asp.)
Gazetecilere en çok değer veren, sansür uygulanmayan ilk savaş Vietnam Savaşı, televizyonda
izleyicilere aktarılan ilk savaş Kore Savaşı, ilk kez 24 saat canlı yayınla tüm dünyaya verilen
savaş Körfez Savaşı ve doğulu bir televizyonun(El-Cezire) ana haber kaynağı olarak kullanılan
ilk savaş Afganistan harekâtıdır.(Çağlar, 2002, S:315)
Savaş muhabiri Cem Tekel, Ortadoğu’da maruz kaldıkları sansürü şöyle açıklıyor:
“Sansürün açık ve gizli yapılanı her zaman karşımıza çıkar. En basiti belli bir bölgeye can
güvenliği nedeniyle sokulmamanızdır. Yani, daha baştan çekim yapmanız engellenir. İkincisi,
ancak gözetim altında yaptırılan çekimlerdir. Örneğin Şam'a gittiğinizde yanınızda mutlaka bir
görevli olur. İstediğinizi çekmeniz mümkün olmaz. Üçüncüsü, çektikten sonra yapılan sansür
ve bu da görüntülerin silinmesi ve muhabirin tehdit edilmesi şeklinde olur.”(Cem TEKELSavash PORGHAMREZAEİEH Söyleşisi, 2012)
13.10. Dezenformasyon-Mizenformasyon Olguları
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George W. Bush yönetimi, Irak'ın işgaline yönelik savaş politikasını desteklemek amacıyla,
işgal öncesinden başlayarak asılsız haber yaydı. Amerikan yönetimi, kamuoyunu yönetmede ve
savaş politikaları için rıza üretmede, son derece başarılıydı. Anaakım medya da, Amerika'nın
savaş politikası için halk desteğinin seferber edilmesinde yardımcı oldu. 1991'deki Körfez
Savaşı bir medya propaganda savaşıydı. 2003'te başlayan Irak üzerindeki savaş ise 1991'deki
Körfez Savaşı ile aynı niteliklere sahip. İki savaş arasında 12 yıl olmasına rağmen, Amerikan
yönetimi

bazı

özel

durumlarda

da

aynı

dezenformasyon

taktiklerini

sürdürdü.

Amacı, dezenformasyon ve propaganda maskesi altındaki görünür politik içeriğin şifresini
çözmek olan medya analizi bize gösterdi ki, Saddam'ın 11 Eylül Saldırıları'yla ilgisi olduğunu
iddia edip duran Bush yönetimi, dezenformasyon konusunda uzman. Bush'un kendisi bile
zaman zaman bu konuda bir kanıt olmadığını itiraf etse de, böyle bir iddianın pek çok
Amerikalının aklında inanılmaz bir etki yarattığı yadsınamaz bir gerçek. Giderek
propagandanın enstrümanları haline gelmeye başlayan savaş taraftarı medya, bu tip
suçlamaların duyurulmasını sağladı. Fox News, CNN ve MSNC gibi televizyon kanalları, ABD
genelinde 1225 istasyonu bulunan Clear Channel radyo şebekesi ve Washington Post, Wall
Street Journal gibi prestij sahibi gazeteler tarafından bu asılsız iddialar tekrarlandı. Fakat şu
açık ki, Amerika'daki propaganda, Irak topraklarındaki gerçekleri değiştirmeyecek.
Dezenformasyon, eksik, yanlış ya da bir başka deyişle inandırıcı olmaktan uzak bilgilerin, belli
bir kitleyi gerçekler hakkında yanıltmak amacıyla yayılmasıdır. Bazen kitle, bu tip bilgilerin
kaynağı hakkında bilgilendirilir, buna açık dezenformasyon denir. Fakat bazen, bu eylem,
bilgilerin kaynağı hakkında hiçbir kimlik tanımlaması olmadan ya da yanlış kaynak sunularak
yapılır. Bu durum da kapalı dezenformasyon olarak tanımlanır. Dezenformasyonun niceliğini
ve niteliğini yargılamak güçtür ama, politik amaçlara ya da hedeflere ulaşmak için kullanılan,
yalan söyleme hareketi olarak da tarif edilebilir. 1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda belli
konularda gözlenen dezenformasyon kampanyalarına, 2003 yılında Irak'ın işgali sırasında da
rastlandı. Dezenformasyon ve propaganda konularında uzman olan Bush yönetimi, Körfez
Savaşı'nı izleyen süreçte ortaya çıkan gerçeklere rağmen, bazı konularda hatalı olabileceğini
kabul etmez bir tutum sergiledi ve o dönemde ortaya çıkan dezenformasyon kampanyalarından
sorumlu Halkla İlişkiler şirketleriyle ilişkisini 2003 yılında Irak'ın işgali sırasında da sürdürdü.
Savaşın ilk dezenformasyon örneklerinden biri de savaş esiri er Jessica'nın kahramanvari
kurtarılışıydı.(İnceoğlu,

Akıner,

01.04.2004)
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13.10.1.

Er

Jessica'yı

Kurtarmak

Irak TV'sinde görüntüleri yayınlanan ilk savaş esirlerinden olan Er Jessica Lynch, genç, sarışın,
güzel ve çekici olmasından dolayı, ABD askerleri tarafından yazılan bir kahramanlık destanının
başrol oyuncusu olmak için gerekli niteliklere fazlasıyla sahipti. Washington Post'ta 3 Nisan
2003 günü yayımlanan “Ölümle savaşıyordu” başlıklı habere göre Er Jessica, yaralanmasına
rağmen Iraklılara ateş etmeyi sürdürdü. Bununla da kalmadı kendisini ele geçiren Iraklı
tarafından da bıçaklandı. Olay, Bush yönetiminin dezenformasyon kampanyasına iyi bir
örnekti, çünkü kısa sürede amacına ulaşmıştı. Washington Post'un ardından, Fox, NBC ve CNN
gibi televizyon kanalları da Pentagon tarafından kurgulanan bu efsanevi olayı duyurmakta
gecikmediler.
Gerçek şuydu ki, er Jessica Lynch ve arkadaşlarını taşıyan askeri araç, girmemesi gereken bir
noktada yanlış dönüş yaptı ve devrildi. Lynch, trafik kazasında yaralandı, Iraklılarla savaşırken
değil. Yakalanışından 8 gün sonra, Amerikan medyası er Jessica'nın dramatik kurtarılışını
yayınladı. Amerikan askerleri, hastaneye hücum ettiler, arkadaşlarını buldular ve bunun
Iraklıların ateşi altında gerçekleşen dramatik bir kurtarış olduğunu iddia ettiler.
Gerçeğin açığa çıkması fazla zaman almadı. Er Jessica'nın, tedavi altına alındığı hastanede
çalışan doktorlar kendileriyle yapılan röportajlarda olup bitenleri açığa kavuşturdu. Iraklı
askerlerin hastaneyi terk etmesinden iki gün sonra, doktorlar er Jessica'yı Amerikalılara
götürmek istemişler ancak kendilerine ateş açılmıştı. Bir başka taraftan da Amerikalı askerler,
“Kurtarılış” sırasında, hastanenin kapılarına, koridorlarına sağa sola ateş açmış ve hastalar ile
doktorlar arasında kayıplarla sonuçlanabilecek tehlikeli bir sahne ortaya çıkmıştı. Tüm bunlar
televizyon izleyicileri için kahramanvari ve dramatik bir “Kurtarılış” sahnesi kurgulamak
içindi.

(Toronto

Star,

5.05.2003)

Er Jessica'nın bu gerçek öyküsü, 15 Mayıs'ta BBC, 29 Mayıs'ta ise CBS News ve Associated
Press tarafından doğrulandı.Er Jessica'nın efsanevi kurtarılışının bir başka boyutu daha vardı;
o da 1991'deki Körfez Savaşı'nın en büyük yalanlarından birini dünyaya duyuran halkla ilişkiler
danışmanı Lauri Fitz-Pegado'nun rolüydü. Böylece görülmektedir ki, 1991'deki Körfez Savaşı
ile Irak'ın işgali arasında 12 yıl olmasına rağmen, dezenformasyonun kurgulanmasından
sorumlu olan isimler değişmemiş. Irak'ın işgali sırasında Pegado, Amerikan birliklerine Er
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Jessica'nın yerini bildirmesiyle üne kavuşan 33 yaşındaki Iraklı avukat Mohamed Odeh alRehaief'in basın danışmanlığını yaptı. Üstelik Washington'un en büyük lobi firması Livingston
Group'un bir çalışanı olarak, Iraklı avukatın Harper Collins tarafından basılan ve karşılığında
şimdilik 300.000 dolar ödenen kitabı Because Each Life is Precious: Why an Iraqi Man Risked
Everything for Private Jessica Lynch’in tanıtımını üstlendi.

1991'deki Körfez Savaşı sırasında Lauri Fitz-Pegado, Hill&Knowlton isimli PR firmasının üst
düzey yöneticisiydi. Bu firmaya, Irak'a karşı harekete geçmesi için Amerikan yönetimine baskı
uygulayacak bir kampanya siparişi verildi. Siparişi veren Kuveyt Kraliyet ailesiydi ve
karşılığında Hill&Knowlton'a tam 12 milyar dolar ödedi. Kampanyada anahtar rol oynayan
olaylardan biri de 15 yaşındaki Kuveytli kız Nayirah'ın anlattıklarıydı: “Al-Addan
Hastanesi'nde çalışan gönüllülerden biriydim. Ben hastanedeyken, Saddam'ın silahlı askerleri
geldi. Bebekleri kuvözlerinden çıkarıp, soğuk zemine bırakarak ölüme terk ettiler. Kuvözleri
de çalarak Irak'a geri döndüler.” Bir süre sonra ortaya çıktı ki, olay tamamıyla yalandı. Nayirah,
Amerika'daki Kuveyt Büyükelçisi'nin kızıydı ve ne söylemesi gerektiği ona Lauri Fitz-Pegado
tarafından öğretilmişti.(İnceoğlu, Akıner, 2004)
Öte yandan, Muhabirin haber kaynağı tarafından bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirilmesi
mizenformasyon olarak açıklanır. Savaş stratejisi gereği olarak böylesi yanıltmalar her zaman
taraflar açısından başvurulan bir yöntemdir. İnternet teknolojisi ve buna bağlı olarak gelişen
sosyal medyayla birlikte, günümüz savaşlarında mizenformasyon yaymak hem daha hızlı hem
de daha kolay bir hal almıştır. Savaş muhabirinin deneyimi, mesleki donanımı ve etik anlayışı,
bu

tarz

yanlış

yönlendirmelerin

önüne

geçebilecek

etkenlerdir.

Savaş

muhabiri

mizenformasyona maruz kalmamak için elindeki veriyi birbirinden bağımsız en az 2 kaynaktan
onaylatıp daha sonra servis etmelidir. “Double Check” olgusu savaş meydanlarında elde edilen
verilerin sağlıklı bir şekilde aktarılması açısından hayati bir öneme sahiptir.
13.11. Savaşta İliştirilmiş Gazetecilik Olgusu(Embedded Journalism)
Haberlerin, haber kaynağı tarafından kurgulanmasına 2.Körfez Savaşı’nda farklı bir sistem
getirildi: İliştirilmiş Gazetecilik(Embedded Journalism). Pentagon’un fikri olarak ortaya çıkan
bu yeni savaş gazeteciliği, gazetecilerin savaş bölgesinde güvenliklerini sağlamak amacının
arkasında gizlenen sansürden ibarettir. Savaşı ordunun imkanları ve denetimiyle, ordunun
gözüyle izleyen gazeteciliktir. “Embedded”ın Türkçe karşılığı içine konmuş, iliştirilmiş,
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eklenmiştir. Burada da Amerikan ya da İngiliz askeri birliklerine eklenmiş, iliştirilmiş
haberciler için kullanılmaktadır.
Gazetecileri kontrol etme, yönlendirme ve yanıltmanın en etkili yolu olan iliştirilmiş
gazetecilikle, gazetecinin kendi topladığı bilgileri değil, yetkililerin verdiği bilgileri, onların
izin verdiği ölçüde aktarması sağlanır.(Odyakmaz, 2005, S:158) “İliştirilmiş Gazetecilik”
formülü, ABD’nin savaşı, tıpkı bir ürün gibi ambalajlayıp pazarlama ihtiyacından doğdu.
“Embedded” formülü Pentagon sözcüsü Victoria Clarke ve danışmanları tarafından geliştirildi.
Onay veren ise ABD Yönetimi’nin şahinlerinden Savunma Bakanı Donald Rumsfeld. Kurallar
ise Pentagon ile basın temsilcileri arasındaki pazarlıklar sonucu belirlendi.(Tekfidan, 2003, S:1)
Savaş hazırlıkları sırasında, Pentagon şartlı olarak 500’den fazla gazetecinin Irak’a gitmelerine
izin verileceğini açıkladı. Seçilen gazeteciler askerler tarafından hızlı bir savaş eğitiminden
geçirildiler ve yayıncılık hakkındaki kurallar kendilerine açıklandı.(Hogg, 2003, S:1)
İliştirilmiş gazetecilerden öncelikle haberlerinde ne yazmaları ve ne yazmamaları gerektiği
konusunda 50 maddeden oluşan bir anlaşma imzalamaları istendi. Örneğin; yapılacak
operasyonlarla ilgili haber yapılması, özel uydu telefonu ya da cep telefonu kullanılması,
güvenlik

derecesini

gösteren

fotoğraf

çekilmesinin

yasaklanması

gibi

maddeler

içeriyordu.(Tumber, 1995, S:373) İliştirilmiş gazeteci olarak görev yapmış olan USA Today
muhabiri Steve Komarov, iliştirilmiş gazetecilik hakkında “Neredeyse bütün enformasyon
askeriyenin bakış açısından veriliyordu. Elimizde inanılmaz enformasyon vardı, ama sadece
tek taraflı ve dar açılı” demiştir.(Tumber, 2005, S:43)
Amerikalı bir başka iliştirilmiş gazeteci ise, “Amerikan birlikleri hakkında öğrendiğimiz bazı
bilgiler, düşman açısından değerli olduğu için yazılamıyor. Ama biz hangi bilginin düşman
açısından önemli ve değerli olduğunu bilmediğimiz için, genel olarak başımızdaki askeri
yetkiliye soruyoruz. Askerlerin en çok önem verdikleri konu zaman ve mekân. Ne zaman
nereye gittik, bunların yazılmasını istemiyorlar. Eğitimde bize genel, askeri ve siyasi konularda
haber yazmamız yerine, askerlerimizin moral durumunu aktaran haberler yazmamızı, human
interest-human touch( insani yönleri ön plana çıkaran magazin) haber ve feature’lar(haberyorum, izlenim, not) yazmamızı salık verdiler” şeklinde iliştirilmiş gazetecilik uygulamasını
anlatmıştır.(Duran, 2003, S:2)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru

Yanlış
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1- Telefonun yaygınlaşmasıyla ilk savaş muhabirliğinin de

( )

( )

( )

( )

( )

( )

4- Savaş muhabirinin temel amacı hayatta kalmak olmalıdır.

( )

( )

5- Dezenformasyon, eksik, yanlış bilgilerle belli bir kitleyi

( )

( )

gündeme geldiğini
2- Savaş muhabirliği, gazeteciliğin diğer uzmanlık
alanlarına göre ekstra kararlılık, mesleki donanım ve fiziksel
gücü gerektirir.
3- Savaş muhabiri mizenformasyona maruz kalmamak içi
teyit olgusunu uygulamaz.

gerçekler hakkında yanıltmak amacıyla yayılmasıdır

Cevap anahtarı: 1)Y 2)D 3)Y 4)D 5) D

1- “Muhabirin haber kaynağı tarafından bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirilmesi olarak açıklanır”
tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini içerir?
a) Mizenformasyon

b) Dezenformasyon
c) Double Check
d) Çarpıtma
e) Hepsi
2- “Bilgilerin kaynağı hakkında hiçbir kimlik tanımlaması olmadan ya da yanlış kaynak
sunularak yapılır” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini içerir?
a) Mizenformasyon
b) Dezenformasyon
c) Double Check
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d) Çarpıtma
e) Hepsi

3- Savaş muhabirliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Savaş muhabiri, asla bir tabanca ya da başka bir silah taşımamalıdır.
b) Savaş muhabiri, onu bir asker gibi gösterecek haki yeşil ya da benzer bir renk elbise
giymemelidir.
c) Savaş muhabiri, bir dürbün ya da anteni olan araç gibi, onun casuslukla suçlanmasına
neden olabilecek teçhizatı yanında taşımamalıdır.
d)Savaş bölgelerinde en ucuz ve kolay elde edebilecek hediyelik eşya, silahtır. Bu tarz
materyaller muhabirin daha sonra başının derde girmesine yol açabilir.
e) Hepsi

4- Aşağıdakilerden hangisi bir Savaş muhabirinin ekipmanlarından biri değildir?
a) Otomatik/yarı otomatik bir tüfek
b) Kimlik belgesi, geçerli bir basın kartı (ulusal, uluslararası)
c) Çalışılan bölgede geçerli para biriminden yeteri kadar bulundurulması
d) Suya dayanıklı kibrit, mum, su filtresi ve mikrop kırıcı klor hapları
e) Bölgeyi açık olarak tanımlayan harita
5- Dünyanın ilk savaş muhabiri olarak bilinen gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?
a) William Howard Russel
b)Peter Arnett
c) Malcom Browne
d) Marie Colvin
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e) Mika Yamamato

Yanıtlar: 1a- 2b- 3e- 4a- 5a
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14. İNTERNET GAZETECİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.İnternet gazeteciliği nedir?
14.2.İnternet gazeteciliği nasıl yapılır?
14.3.İnternet gazeteciliğinin avantajları nelerdir?
14.4.İnternet gazeteciliğinin dezavantajları nelerdir?
14.5.Haber yazım uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-İnternet gazeteciliği nedir?
2-İnternet gazeteciliği açısından basın nerede?
3-Haber ve internetin ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
İnteret, İnternet Basını, Medya
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14.11.İnternet Gazeteciliği Kavramı
Yeni teknolojiler ve özellikle de internet, okuyucuların habere ulaşma ortamlarında
değişiklikler yaratmıştır. Haber ve bilginin izleyici ve okuyuculara ulaştırılması yöntemlerinde
yeni imkânlar ortaya çıkaran internet ile birlikte kullanıcı içeriği kontrol etme, seçme
olanaklarına sahip olmuş ve geleneksel tek yönlü iletişim yerine etkileşimli (interaktif) iletişim
gündeme gelmiştir.
İnternet öncesi haber medyası geleneksel kitle iletişim araçları olarak anılmaktadır. Bunun
en temel nedeni geleneksel kitle iletişiminin neredeyse tek yönlü olması başka bir ifadeyle geri
bildirimin zayıf olmasıdır. Haberin vazgeçilmezliği, kitle iletişimi sürecine ve kitle iletişim
aracı tanımına yeni açılımlar getiren internet ortamında da haberi kullanan sitelerin ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Hammaddesi haber olan geleneksel kitle iletişim araçlarının internet
ortamında site edinmeleriyle başlayan bu süreç, yalnızca internet ortamında habercilik yapan
sanal gazetelerin ortaya çıkmasıyla devam etmiştir. İnternet, aynı anda her yerde hazır ve nazır
olan bir teknolojidir. Hemen her yerde mevcuttur ve ağlar aracılığıyla tüm dünyayı kapsayan
global bir niteliğe sahiptir. Anlık iletişim özelliğine sahip olan bu teknoloji, bilgi ve haberlerin
yayımındaki kabiliyeti ve kendi gelişimi açısından şimdiye kadar görülen en hızlı iletişim
aracıdır.
17. yüzyılda matbaanın icadı ile başlayan basım işi, gazetelerin kitle iletişimine
katılmasında bugüne kadar çok önemli bir rol üslenmiştir. Basım teknolojisinin ilerlemesi ile
paralel bir gelişim süreci geçiren gazeteler, bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte bu
yeni endüstriden faydalanma yoluna gitmiş ve kısa sürede bu adaptasyonu sağlayarak
“mürekkepsiz gazetelerini” internette yayınlamaya başlamışlardır.
İnternet gazeteciliği, “gazeteciliğin çeşitli yöntemleri kullanılmak suretiyle insanların
internet aracılığıyla bilgilendirilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Burada vurgulandığı üzere
gazete haberlerinin internet aracılığıyla sanal ortama aktarılması, milyonlarca insana aynı anda
istenilen zamanda ulaşma imkânı sağlarken, gerekli donanıma sahip olan insanların da
istedikleri anda gerek yaygın, gerekse yerel basın yayın kuruluşlarına erişme olanağı
tanımaktadır.
Bir diğer ifadeyle internetin sağladığı olanaklar doğru ve uygun kullanılması ölçüsünde hem
gazeteler ve gazeteciler için hem de hedef kitle için önemli avantajlar sağlamaktadır.
Gazeteciliğin oldukça süratli biçimde gelişen bir branşı olan internet gazeteciliğine, ilk
başlarda elektronik veri-bilgi bankası araştırması ve bilgisayar destekli haberleşme olmak
üzere başlıca iki sektör kaynaklık etmekteydi. İnternet gazeteciliği bugün de hâlâ bu öğeleri
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kapsamakla birlikte İnternet’in; yeni kabiliyetlerin kazanımını ve elektronik uzmanlığı
gerektiren bir iletişim vasıtası olarak, gazeteciliğe ilişkin çabalar ve değişimler için bir platform
olarak ve bir bilgi denizi olarak kullanılması üzerine yapılmaktadır.
İnternet enformasyonun hedef kitleye ulaştırılabileceği yeni bir alan olmuştur. Ancak,
internet kendine özgü olanaklarından dolayı, sadece mevcut kitle iletişim araçlarından çıkan
enformasyonun yayılmasına olanak veren bir araç olmakla kalmamış, aynı zamanda
enformasyonun yeniden üretildiği ve yeni biçimlerde sunulduğu bir ortam haline gelmiştir.
1997 yılında NewsLink’in gerçekleştirdiği bir araştırma, dünyada 3.622 gazetenin çevrimiçi
ortamda yayınlandığını gösterirken; Newspaper Association of America 2002 yılında dünya
çapında 5.000’den fazla günlük, haftalık ve diğer gazetelerin çevrimiçi ortamda yayınlandığını
belirtmektedir. Birçok elektronik iletişim teknolojisi gibi İnternet de sahip olduğu teknolojik
özellikler sebebiyle gazeteciliğe birtakım yenilikler getirmiştir. İnternet, gazetecilerin haber
kaynaklarına ulaşmalarından haberlerin okuyuculara sunulmasına, okuyucuların gazeteciler ile
arasında olan iletişimine kadar pek çok şeyi değiştirmiştir. Hatta İnternet Gazeteciliği denilen,
etkileşim (interactivity), çokluortam (multimedia) ve bağlantılı metin(hypertextuality)
nitelikleriyle diğer gazetecilik türlerinden ayrılan yepyeni bir gazetecilik türünün ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla çevrimiçi ortamda yayınlanan gazeteler, sahip oldukları
nitelikleri ile geleneksel yöntemlerle yayınlanan gazetelerden birçok noktada
farklılaşmaktadır.
14.2.İnternet Gazeteciliği Açısından Basın
İnternet gazeteleri ilk olarak ABD’de ortaya çıkmıştır. 1995’te sekiz büyük gazete (The
Washington Post, New York Times, Daily Mirror, Herald Tribune) baskıya hazır gazete
sayfalarını on-line olarak anında aktarmak amacıyla; Yeni Yüzyıl Yayım Ağı adıyla bir şirket
kurarak haber yayıncılığında sanal dönemi örgütsel olarak başlatmışlardır. Genellikle ilk
dönemlerde basılı gazetelerin web siteleri, basılı gazeteye çok benzemekle birlikte, geniş
bağlantılı bir içerikle, şehir rehberleri ve online alışveriş olanakları gibi eklentilerle ve
güncellenebilen yazı/haber içerikleriyle de desteklenmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise
internet yayıncılığının sürekli gelişimine tanıklık edilmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinden
yararlanarak yayınlarını biçimlendiren internet gazeteleri, bugün gelinen noktada farklı biçim
ve özgün içerikleriyle kitle iletişim araçları arasında yerini almıştır.
1995-1996 yıllarından itibaren Türk basını da, internette web sayfası edinmeye başlamış ve
böylelikle sanal ortamda gazetecilik yapmaya yönelmiştir. Türkiye’de internet gazeteciliğinin
gelişim seyrine bakıldığında 1995 yılının milat olduğu görülmektedir. İlk olarak 19 Temmuz
1995 tarihinde Aktüel Dergisi internet ortamına girmiştir. Aktüel Dergisini aynı yılın Ekim
ayında Leman Dergisi takip ederken, Ocak 1996’da sanal ortamda yayımlanmaya başlayan Xn
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de (Eksen), internetteki ilk sanal gazete olmuştur. Sanal ortam olarak da adlandırılan internete
27 Kasım 1996 tarihinde Milliyet Gazetesi girerken, buna müteakiben Hürriyet ve Sabah
Gazeteleri de 1 Ocak 1997 yılında internette yayıma başlamışlardır. Türkiye’de 1997 yılına
gelindiğinde Hürriyet ve Sabah dışında Fanatik, Yeni Yüzyıl, Türkiye, Turkish Daily News ve
bundan bir sene sonra 1998 yılında ise Cumhuriyet ve Radikal internet ortamında yerini
almıştır.
İnternet teknolojisinin yeni yeni kullanılmaya başlandığı bu ilk zamanlardan günümüze
gelindiğinde ise şartların oturması ve daha elverişli duruma gelmesi dolayısıyla Türk basını
internetin olanaklarını ve avantajlarını daha fazla kullanır hale gelmiştir. Artık Türk
gazetelerinin web sayfalarında, gazetenin basılı nüshaları aynı şekilde okunabilmekte, çeşitli
başlıklar altında sınıflandırılmış haberlere ve köşe yazılarına erişilebilmekte ve arşiv
hizmetlerinden yararlanılarak gazetelerin eski sayılarına ulaşılabilmektedir. Söz konusu
durum, Türk medyasının yeniliklere açık olduğunun ve yeni teknolojileri kullanabilme ile
uygulayabilme kapasitesine sahip olduğunun göstergesi olmaktadır. Günümüzdeki mevcut
durum itibariyle yaygın basının tümünün internet ortamında yayın yapmasının yanı sıra birçok
yerel gazetenin de internet teknolojisinin sunduğu olanaklardan imkânları ölçüsünde
yararlanarak sanal ortamda yerlerini aldıkları görülmektedir.
İnternet gazeteciliği açısından üç dönemden söz edilebilmektedir. Birinci dönem, haber
içeriklerinin geleneksel gazetecilik kuruluşları için üretildiği ve gazetenin web sayfası için
tekrar tasarlandığı dönem olarak değerlendirilmektedir. İkinci dönem, gazetecilerin web
sayfası için özgün haber içerikleri ürettikleri dönem olarak ele alınmaktadır. Üçüncü dönemde
ise internet gazeteciliği için düşünülen haber yapma biçimleriyle, okuyucuların haber içine
girebilmesinin ve haberlerin içeriğinde gezebilmesinin gerçekleştirilmesi üzerinde
durulmaktadır. Günümüzde internet gazeteciliğinde her üç döneme ilişkin uygulamaların da
web sayfalarında sürdüğü söylenebilmektedir.
14.3.İnternet Gazeteciliğinin Avantajları
İnternet gazeteciliğinin, geleneksel gazetecilik ile karşılaştırıldığında karakteristik
özellikleri olarak da nitelendirilebilecek birtakım avantajları bulunmaktadır.
-Buna göre, internet gazeteciliğinde içinde bulunulan gerçek zaman ile aynı anda, bir diğer
deyişle eş zamanlı yayın yapılabilmektedir. Öyle ki güncelleme olanakları sayesinde olaylar
gerçekleştikleri andan itibaren mümkün olan en kısa sürede internet ortamına aktarılabilmekte
ve haber olarak verilebilmektedir. Buna koşut olarak, bilgisayarı olan ve internet bağlantısına
sahip olan tüm okurlar, günün her saatinde istedikleri anda gerek ulusal gerekse yerel düzeyde
yayınlanıp sanal ortamda da yer alan gazetelere erişebilmektedirler.
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-İnternet gazeteciliği, değişen zamanı avantaj olarak kullanabilmektedir. Sanal ortamdaki
gazetelerde yayımlanan haberler, yazılar, makaleler kullanıcıların, şimdi ya da daha sonra
istedikleri bir anda bunlara bakabilmeleri için arşivlenebilmektedir. Böylelikle günümüzde
birçok gazetenin yaptığı gibi internet, elektronik arşiv olarak kullanılabilmekte ve böylelikle
gazetelerin okunulamayan sayılarına, eski nüshalarına ve istenilen haberlere eski arşiv
bölümünden erişilebilmektedir. İnternet gazeteciliğinde önemli bir hizmet olan arşiv
sisteminin; tarih, konu ve kaynağa göre arama ve sıralama imkânı sunabilmesi kullanıcılar
açısından büyük bir kolaylık sağlayabilmektedir. Arşiv hizmeti ve bunun getirdiği depolama
olanakları, internet gazeteciliğinde kalite ve saydamlık sağlarken, aynı zamanda
etkileşimliliğin de önemli bir vasıtası olmaktadır.
-İnternet gazeteciliği multimedya-çoklu ortam öğelerini kapsayabilmektedir. Dolayısıyla
haberler; metin, grafik, ses, müzik, hareketli video ve animasyon destekli olarak
sunulabilmektedir. Çoklu ortamın sunduğu olanaklar sayesinde de kitlesel ve bireysel iletişim
arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta ve böylelikle farklı medya sistemlerinin eş zamanlı
olarak kullanılabilmesi söz konusu olmaktadır.
-İnternet gazeteciliği, interaktif bir nitelik taşımaktadır. Hyperlinkler, Web üzerindeki bu
etkileşimliliği sağlamak için başlıca mekanizmayı temsil etmektedir. İnternet gazeteciliğinde
bu hyperlinkler sayesinde haber metinleri içerisinde yer alan konulara ilişkin diğer web
sitelerine bağlantılar kurulmakta ve böylelikle haberlere ilişkin çeşitli bakış açılarına ve
detaylara ulaşma imkânı elde edilebilmektedir. Dolayısıyla hyperlinkler, etkileşimliliği
sağlamanın bir vasıtası olurken aynı zamanda kullanıcıların, bilgi arama süreçleri üzerindeki
denetim kabiliyetlerini arttırabilmeleri açısından da önem kazanmaktadır. Hedef kitlenin
elektronik ortamda okuduğu haberlerle ilgili duygu ve düşüncelerini anında dile getirebilmesi
sayesinde yayıncıyla okur arasında bilgi akışı ve etkileşim kolayca gerçekleşebilmektedir.
İnternet gazeteciliği bağlamında söz konusu olan bu etkileşim, teknik ve sosyal etkileşim
olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Teknik etkileşim, kullanıcı ve internette yer
alan gazeteler-medya arasındaki etkileşimi nitelerken, sosyal etkileşim ise kullanıcıların kendi
aralarındaki etkileşimi yansıtmaktadır. Bu anlamda, internet gazeteciliğinde ağırlıklı olarak
teknik etkileşim söz konusu olmaktadır.
-İnternet ortamında gazeteler açısından interaktiflik, fikirlerin, görüşlerin paylaşımının
yapıldığı ilan tahtaları ve gerçek zamanlı chat odaları gibi birçok biçimde sağlanabilmektedir.
Etkileşimi ve dolayısıyla bunun beraberinde getirdiği feed-back’i sağlayabilen diğer yollar ise
şu şekilde sıralanabilmektedir: E-posta, veri bankaları ve arşivde arama, formlar yanıtlama ve
değerlendirme, çeşitli oyun ve yazılımların indirilmesi, haber grupları, e-posta listeleri, forum
ve konuk defteri.
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-İnternet gazeteciliğinde bu özellikler ile birlikte okur analizinin yapılması da söz konusu
olabilmektedir. Böylelikle hangi sayfanın ne kadar okunduğu, hangi köşe yazarının ne kadar
hit aldığı düzenli olarak takip edilebilmektedir.
-İnternet üzerinden yayın yapan gazetelerin büyük çoğunluğunun ücretsiz olması da yine
olumlu bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle iş yerinde veya internet bağlantısını
para ödemeden kullanma imkânı olan kişiler böyle bir olanak varken ayrıca para verip aynı
haberleri okumayı tercih etmemektedirler.
-Yine internet gazetesinde haberin uzunluğu istenildiği kadar olabilmektedir. Klasik
gazetede olduğu gibi, kısıtlı sayıda sayfa sayısı sıkıntısı yoktur. Bir başka açıdan bakıldığında,
internet teknolojisinin, kurumsal bir gazetenin yanı sıra bireysel bir gazete yayınlayabilme
olanağı sunması, internet gazeteciliği kapsamında değerlendirilebilecek önemli bir avantajdır.
Bu bağlamda Türkiye’de hemen hemen tüm yayın kuruluşlarının yanı sıra, serbest gazeteciler
de internet ortamından yararlanmakta ve habercilik yapmaktadırlar. Gazeteciler, normal
gazetelerde kanunlar ve medyadaki yapısal sorunlar nedeniyle aktarma imkânı bulamadıkları
fikir veya haberlerini sanal gazetelerle ulaştırabilmektedirler. İnternet teknolojisinin ve internet
gazeteciliğinin bu ayrıcalık niteliğindeki olanağına, Amerika’da 1996’lı yıllarda dedikodu
mahiyetinde internette yayına başlayan Matt Drudge adlı bir adamın, Monica Levinsky
skandalını ilk olarak duyurması çok iyi bir örnek teşkil etmektedir.
İnternet ve internet gazeteciliğinin aynı zamanda farklılıkları
değerlendirilebilecek bu avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

olarak

da

- Haberi çok hızlı bir biçimde verebilmesi ve sürekli güncellenmesi.
- Okurun habere 24 saat, dilediği zaman ulaşabilmesi.
- Multimedya temelinde ses-grafikgörüntülü dosyaları kullanma.
- Arşivdeki haberlere kolayca ulaşabilme ve istenilen haberleri saklayabilme.
- Okurla interaktif etkileşim; okurun yorumlarını anında iletebilmesi.

- Haberle ilgili konularda, web sitelerinin linklerinin verilmesiyle, arka plan bilgilerine
kolaylıkla ulaşabilme.
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- Diğer medyada yer alamayan farklı haberleri bulabilme.
14.4.İnternet Gazeteciliğinin Dezavantajları
Zaman, mekân, maliyet ve coğrafi uzaklık engelini büyük oranda ortadan kaldıran internet
gazeteciliğinin birçok yönden yazılı basından üstün olmasının yanında; suiistimallere de aynı
oranda açık bir ortam olması gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husustur. Medyanın,
kullananın elinde tehlikeli bir oyuncak olduğu günümüzde, internetteki sınırsız kullanım
özgürlüğünün, bazılarının özgürlüklerine ve kişilik haklarına sekte vurabilmesi yüzünden,
sanal ortamın tehlikeli bir yöne kayması endişe verici bir durumdur. İnternet kullanımının
artışına paralel olarak, internet üzerindeki yasadışı içeriğe sahip yayınlarda da büyük bir artış
olmuştur. Özellikle son dönemlerde, yazılı ve görsel basında mevcut yasal uygulamalar
nedeniyle gerçekleştiremedikleri saldırgan yayınları sanal ortama taşımak isteyen kimi haber
siteleri kamuoyu adına büyük tehlike yaratmaktadır. Bir diğer taraftan, “bilgi okyanusu” olarak
da nitelendirilen internet teknolojisinin daha fazla özgürlük ve demokratik bir ortam vaat
ederken; aynı zamanda insanları enformatik bombardımana tuttuğunu söylemek mümkün
olmaktadır. Bununla birlikte, internet ortamında dedikoduya dayanan, sansasyonel ve
asparagas haberler had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Amerika’da yapılan araştırmalarda
internet üzerinde dolaşan haberlerin yalnızca yüzde 10’unun güvenilir ve inandırıcı olduğu
tespit edilmiştir. Bu noktada internet gazeteciliğini “pijamalı gazetecilik” olarak nitelendiren
ve yeni kuşakların sanal ortama alıştıkça, bu sahadaki haberciliğin daha da etkili ve nitelikli
bir hale dönüşeceğini savunan Dumanlı, bugünkü haliyle internet gazeteciliğinde yaşanan bazı
çarpıklıklara dikkat çekiyor: “…Ne var ki madalyonun bir de öbür yüzü var; bunu çok tehlikeli
bir gelişme olarak görmek zorundayız. ‘Pijamalı gazetecilik’i bir dedikodu odağı haline
getirecek siteler var. Açıkça söylemek gerekirse bu arkadaşlar araştırmadan, soruşturmadan,
incelemeden kendilerine ulaşan her şeyi yazıyor. Bu yazılanlar arasında yanlış, yalan hatta
iftira boyutu taşıyan bilgiler var. Belki farkında değiller; ancak bu tarz yayıncılık bugün ve
gelecekte kendilerine düşen sosyal vazifeyi gölgeliyor. Ve göz göre göre internet medyası
bindiği dalı kesiyor…”
Gönültaş da eleştirel bir yaklaşımla, internet gazeteciliğinin teknik açıdan diğer iletişim
araçlarından çok daha üstün olduğunu ancak birçoğunun da içerik yönünden “boş” olduğunu
iddia etmektedir: “Ülkemizde son zamanlarda internet haberciliği alabildiğince yayıldı. Bu
yaygınlık elbette güzel ama bu durum her önüne gelenin internet sitesi açıp habercilik gibi ciddi
bir işi sıradan tarzda yapmaya başlaması gibi bir kirliliği de beraberinde getiriyor. Ve internet
sitelerinin bir kısmı bilerek ya da bilmeyerek bu enformasyon kirliliğinde başı çekiyor. İnternet
haber sitelerinin pek azının arkasında kurumsal destek bulunuyor. Arkasında kurumsal destek
bulunmayan çoğunluğun nitelikli olarak Anadolu Ajansı dışında hiçbir haber kaynağı
bulunmuyor. Bunlar Anadolu Ajansı’nın bir tür klonu haline geliyorlar. Doğal olarak onlar da
farklı ve çeşitli haberler için bilgisayar diliyle copy-past (kopyala- yapıştır) yaparak varlıklarını
sürdürmeye çalışıyorlar.”
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Türkiye’deki internet gazeteciliğinin en büyük handikaplarından biri de internette yapılan
haberlerin “özel” olmaktan öte “derleme” niteliği taşımasıdır. Televizyonda ve gazetede
yayınlanan haberleri alıp kendi sitelerinde tekrar yayınlayan ve bu şekilde “medya takip
merkezleri”ni andıran bu mecrada kişisel hesaplaşmalara ve dedikodulara sıkça yer veriliyor
olması, sanal gazetelerin mevcut bu şartlarıyla geleneksel medyaya henüz alternatif
olamayacağını göstermektedir. Öte yandan internet haberciliğinde her şey çok büyük bir hızla
ve denetimden geçmeden okura sunulmaktadır. Söz konusu yapı, okura karşılaştığı binlerce
bilginin gerçekliğini ispatlamak ya da haber değerini ölçmek gibi bir sorumluluk
yüklemektedir. Bu noktada bir anlamda gazetecinin işlevini okur üstleniyor ki; bu internetteki
en büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
14.5.İnternet Gazeteciliğinde Haber Yazımı
Haber, kitleyi ilgilendiren olaylara ilişkin olarak gazeteci/haberci olarak tanımlanan
kişilerin, güvenilir kaynaklardan yeterli bilgi ve belgeleri topladıktan sonra kaleme aldığı olay
öyküsüdür. Bu özelliğiyle haberin, hedef kitlenin geneli tarafından anlaşılır bir nitelikte, açık
ifadelerle, tarafsız olarak ve olayın muhataplarına eşit oranda söz hakkı verecek biçimde
aktarılması, haberciliğin en önemli etik değerlerini oluşturmaktadır.
Haberin tanımı ve işlevi kitle iletişim araçlarının tümüyle aynı özellikleri gösterir. Haber
kitle iletişim aracının özelliğinden bağımsız bir kavramdır. Farklı biçimlerde formatlanması ve
farklı iletişim araçları yoluyla iletilmesi haberin sahip olması gereken standartları değiştirmez.
Bu standartlar uluslararası çerçevede kabul görmüş normlardır. Bu standartlardan bazılarını
haberin doğru olması, yansız olması (haberle ilgili karşıt görüşlere de yer verilmesi), geniş
kitleleri ilgilendirmesi olarak verebiliriz.
Dube’e göre, internette yer alan haberler, gazete ve televizyonlarda yer alan haberin bir
karışımı gibi olmalıdır. Gazetelerdeki haberlerden daha kısa ve vurgulu, televizyon
haberlerinden daha ayrıntılı olmalıdır.
Nancy DuVergne Smith ise, online haber yazımı için televizyon haber yazımından yola
çıkarak önerilerde bulunmaktadır. Bunlar; online haber öz olmalı, paragraflar 2-5 cümle
arasında olmalı, düzgün cümle kalıbı kullanılmalı, her cümlede bir fikir olmalı, açık ve anlaşılır
şekilde ve bilinen sözcükler kullanılmalı, yüklem kuvvetli olmalı, mantıklı bağlantılar
kullanılmalıdır.
Online haberler özellikleri bağlamında;
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-Haber yazımına yeni bir biçim gelmiştir. Hiper-metin özelliğiyle, haberle ilgili tüm
dokümanlara bağlantılar verilebilmektedir.
-Haberle ilişkili geleneksel araçlardaki zaman ve sütun sınırlılıkları ortadan kalkmıştır.
-Yazı, fotoğraf, grafik, ses, görüntü ve animasyon olarak multimedya özellikleri, haberin
içinde birlikte sunulabilmektedir.
İyi bir haberde her şeyden önce, basit açıklayıcı tümceler kullanılır ve her tümcede bir
düşünce ortaya konulur. Uzun yan tümcelerden ve edilgen yazılardan kaçınılır. İfade edilen her
düşünce mantıksal olarak bir sonrakine akar. Online yazı bu genel kavramları kullanarak
yazımın anlaşılmasını kolay kılar ve okurun dikkatini daha iyi yakalar.
Yazıyı web’deki diğer kalabalık içerikten ayırmaya yardım edecek özel bir düşünce ile
kaleme almakta yarar vardır. Neşeli bir tarz ya da tavırla yazmak (başlık dışında) ve sohbet
tarzı özellikle web’de kullanıcıya daha rahat okuma olanağı sunabilmektedir. Online
kullanıcılar, geleneksel olmayan yazım tarzlarını daha çabuk kabullenirler.
Bununla birlikte, geleneksel yazım kuralları online yazıma da uygulanır. Ne yazık ki,
yazının kalitesi online haber sitelerinin çoğunda değişkendir. Hikayeler; edilgen yüklemlerden,
sürgit tümcelerden, karışık eğretileme ve klişe ifadelerden dolayı değer kaybeder. Bu, koşar
adım haber toplamanın, haberler arasındaki kısa geçişin ve deneyimsizliğin bir sonucudur.
Okurlar baştan savma bir yazıyı fark eder ve affetmezler; haberi okumayı keser ve bir daha
geri dönmezler. Basılı gazete okurlarından farklı olarak online okurların haber okumak için
çok fazla seçenekleri vardır.
Nielsen’in belirttiği çeşitli araştırmalara göre web sayfalarındaki uzun yazılar nedeniyle
oluşan ekran kaydırma işleminden internet kullanıcıları hiç hoşlanmamaktadır ve bu nedenle
birçok okur, haberleri okumadan sayfadan uzaklaşabilmektedir. Bu gerekçeyle haberlerin, ters
piramit olarak, diğer deyişle en önemli unsurları ve sonucu içeren bir-iki cümleden oluşan bir
girişten sonra haberin detayının verilmesi, web ortamındaki yazılarda özellikle uygulanması
gereken bir yazım kuralı olarak gösterilmektedir.
Bunun nedeni ise, internet kullanıcılarının yüzde 79’unun web sayfalarını kelime-kelime
okumak yerine göz attığı ve yalnızca yüzde 16 kullanıcının kelime-kelime yazıları okuduğu
gerçeğidir. Burada bilgisayar ekranından okumanın basılı materyale göre yüzde 25 oranında
daha zor olması da önemlidir ve bu nedenle web’deki yazı içeriklerinin basılı materyallere
oranla yüzde 50 oranında olması önerilmektedir.
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İnternet gazetelerinde hızlı habercilik ön plandadır. Uzun ve yorucu cümleler yerine kısa ve
akıcı cümleler tercih edilmelidir. Bu bağlamda internet haberciliğinde ters piramit modeli öne
çıkmaktadır.
Ters piramit yöntemi, gazetecilerin 1850’lerde telgrafla haber geçmek için geliştirdikleri bir
tekniktir. O yıllarda telgraf hatlarındaki kesilmeler dolayısıyla, haberle ilgili en önemli unsurlar
ilk başta geçiliyordu. Daha sonra bu yöntem, önemli haber yazım tekniklerinden biri olmuştur.
Haberle ilgili en önemli unsurların ve sonucu içeren birkaç cümlenin girişte yer alması ve
bundan sonra haberin detaylarına geçilmesinden dolayı ters piramit, internet gazeteciliğinde en
çok tercih edilen haber yazım tekniklerinden birisidir. Çünkü internet kullanıcılarının web
sayfalarını kelime kelime okumadığı, sayfaya sadece göz attığı bilinmektedir. Haber
monitörden okumanın güçlükleri de eklendiğinde, ters piramit modelinin internet gazeteleri
için önemi ortaya çıkar.
Haber yazımında yukarıda değinildiği gibi, genel olarak kullanılan ters piramit kuralı, web
için de tercih edilen bir yazım tekniğidir. Web sitelerinde okuyucu, sadece başlığı veya başlıkla
beraber kısa bir paragrafı görür. Buraya tıklandığında haberin detayının bulunduğu metin
sayfası ulaşır. Diğer deyişle, etkin, kısa ve öz olarak haber yazılmalı, başka sayfada detaylar
verilmelidir. Ters piramit tekniğinde, en önemli bilgi ya da sonuç ilk önce verilir, daha sonra
bu sonuca götüren nedenler, olayın gelişim süreci ve arkaplan detaylarla haber genişletilir.
İnternet kullanıcısı, haberin çevrimiyle ilgilenmez, sonuca bakar. İstediği bilgiye en kısa
yoldan ulaşmak ister, eğer bu sağlanmazsa başka sitelere yönelir. Bu nedenle internette
çabukluk her şey demektir. Gazeteci, eline geçen haberi anında değerlendirmek zorundadır.
Okur, yalnızca ne olduğunu değil, nasıl ve neden olduğunu da bilmek isteyebilir; bu bağlamda
haber bu mantıksal ölçüte göre yazılıp değerlendirilmelidir.
Haber yazımında, anlatılmak istenen şey iyi planlanmalı, içerik saklanmamalıdır. Online
kullanıcı, bir şeyi anlamak için zaman kaybetmek istemez. Online habercilikte önemli olan
okuyucuya hızlı olarak ne anlatılmak istendiği ve niçin okumaya devam etmeleri gerektiği açık
olarak aktarılmalıdır. Ekrandan okumanın zorluğu nedeniyle eğer okurun habere ilgisi
çekilemezse, habere devam etmesi için bağlantıyı tıklaması düşünülemez.
Haber sitelerinin birçoğunda en son gelen haber sayfanın en üstüne yerleştirilmektedir.
Haberlerin ve sayfanın güncellemesi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de
çok az okuyucunun aynı günde aynı siteyi birden fazla ziyaret etmesidir. Bu nedenle haberin
geliş sırasından çok, önem sırasına göre sayfaya yerleştirilmesi gereklidir.
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Online haber yazımı ile gazete yazımı arasındaki temel farklar şunlardır:
1-Online ortamda daha fazla enformasyon sunulabilir, okurlar bu geniş enformasyon
yelpazesinden istedikleri birkaç ‘tık’la ulaşılabilir ve bunlara göz atabilir.
2-Farklı bölümler arasında bir uyum, birini tutan yanlar olmalıdır. Bu haber yazım stili
yanında tasarım açısından da olabilir.
3-Online haberlerin, gelişmelerin özelliğine göre illa tamamlanmış olması gerekmektedir.
Gelişmeleri devam eden haberlere ilişkin de parça parça olayın gelişim çizgisi gösterilebilir.
4-Online haberler de gazete haberleri gibi çok uzun ve gereksiz ayrıntılarla boğulmuş olarak
yazılmamalıdır. Çok uzun haberler, okurun ekranı çok kaydıracağından ya da çok sayıda
bağlantılı sayfaya geçeceğinden haberden uzaklaştırabilmektedir. Bunun için olayı, abartıya
kaçmayacak şekilde ve yeteri kadar uzunlukta vermek gereklidir.

Nancy DuVergne Smith, online okurların turist gibi sürekli gezdiklerini ve sayfalar arasında
gezinirken karşılaştıkları engellerden hoşlanmadıklarını belirtmektedir. Smith’e göre, Web’in
yapısı gereği uluslararası çapta oluşundan dolayı, sanal haber yazımında başarılı olmak için
açık, özlü yazmanın ve mesajı belirgin bir şekilde vermenin önemi başta gelmektedir. Web’in
pek çok fırsatları olduğu gibi sınırlılıkları da vardır. Bir sitenin verimliliğini arttırmak için
sözcükler iyi seçilmelidir. Web okuyucuları her ne kadar entelektüel yapılarına ve sitenin
verimliliğine bağlı olarak değişiklik gösterse de, genelde mesajları anlamak için çok zaman
harcamaktadır.
Jonathan Dube ise web içeriği oluşturmada önceliği hedef kitlenin iyi bilinmesine
vermektedir. Dube göre, haberi web okuyucularının beyninde gereksinimleri ve alışkanlıkları
doğrultusunda yazmak ve düzenlemek gerekmektedir. Web’in kullanılabilirliği hakkında
yapılan çalışmalar, okuyucuların sayfayı tam olarak okuyup anlamaktan çok, siteler arası geçiş
yapma eğiliminde olduklarını göstermiştir. Ayrıca web okuyucuları, gazete okuyucularından
ve televizyon izleyicilerinden çok daha fazla aktif olma eğilimdedir. Kendisine sunulanla
yetinmezler ve sürekli bir bilgi avı yaparlar. Dolayısıyla, oluşturulacak sitenin, yerel, ulusal ve
uluslararası okuyucular tarafından anlaşılabilir bir şekilde yazılması önem taşımaktadır.
Web’de içerik, sürekli göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır. Orijinal, ilgi
çekici ve değerli bir içerik; iyi bir yazım, ilgi çekici öyküleme, güçlü gözlem ve çok yönlü
analizin hem sonucu hem de nedenidir.
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14.6.Haber Yazımı Uygulamaları

Veri:1
ABD'nin Connecticut eyaletinde inşa halindeki bir elektrik santralinde meydana gelen
patlama sonucu 5 kişi öldü. Patlama sonucu 12 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamanın yerel
saatle gün ortasında müteahhit firmalar tesisteki bir doğalgaz boru hattını test ederken meydana
geldiğini söyledi. Kilometrelerce uzaktan bile duyulan patlama, binada da ciddi hasara yol açtı.
Patlamanın meydana geldiği Middletown adlı yerleşim biriminin belediye başkanı Sebastian
Giuliano, patlama sırasında 100 ila 200 kişinin tesiste çalışmakta olduğunu söyledi. Patlamanın
nedeninin bir terör saldırısıyla bağlantılı olma ihtimali bulunmadığı açıklandı. Yeni patlamalar
meydana gelmesi riskinin de bulunmadığı da vurgulandı. Tesiste enkaz altında kalan işçiler
olabileceği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü haber veriliyor.

Haber: 1
(İÜHA-Dış Haberler Servisi)- Amerika’da bir elektrik santralinde meydana gelen patlama
sonucu 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
ABD'nin Connecticut eyaletinde inşa halindeki bir elektrik santralinde meydana gelen
patlama ile ilgili yetkililer, patlamanın yerel saatle gün ortasında müteahhit firmalar tesisteki
bir doğalgaz boru hattını test ederken meydana geldiğini söyledi.
5 kişi öldü. Patlama sonucu 12 kişi de yaralandı. Kilometrelerce uzaktan bile duyulan
patlama, binada da ciddi hasara yol açtı. Patlamanın meydana geldiği Middletown adlı yerleşim
biriminin belediye başkanı Sebastian Giuliano, patlama sırasında 100 ila 200 kişinin tesiste
çalışmakta olduğunu söyledi. Patlamanın nedeninin bir terör saldırısıyla bağlantılı olma
ihtimali bulunmadığı açıklandı. Yeni patlamalar meydana gelmesi riskinin de bulunmadığı da
vurgulandı. Tesiste enkaz altında kalan işçiler olabileceği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü
haber veriliyor.

313

Veri:2
Bu ay altıncı yıl dönümünü kutlayan sosyal paylaşım sitesi Facebook, Nisan 2009'dan bu
yana kullanıcı sayısını ikiye katladı. Şirketin Aralık ayında yaptığı açıklamada sitenin kullanıcı
sayısının 350 000 000 olduğu belirtilmişti. Ocak ayı itibariyle Facebook’un kullanıcı sayısı
dünya genelinde 400 000 000 ulaştı.
Yeryüzündeki her on kişiden birinin kullandığı site, kendi alanında dünyanın bir numarası
oldu. Site aynı zamanda en çok ziyarete dilen siteler sıralamasında ikinciliğe yükseldi.
Sitede altıncı yılla birlikte bir takım görsel değişiklikler de yapıldı. Sitenin kurucusu Mark
Zuckerberg Newsweek Dergisi’ne yaptığı açıklamada, Facebook'un altınca yaşını ve kullanıcı
sayısının 400 milyona ulaşmasını kutlamak için en çok hoşlandığımız şeyi yapacağız; insanlar
için hizmetlerimizi geliştireceğiz'' dedi.
Zuckerberg, ''Facebook'un büyüdüğünü görmekten, dünyanın her yerinden insanların
sitemizi kullanarak bilgiyi, küçük hikayeleri paylaşmasından ve birbirlerini önemseyen
insanların iletişim halinde kalmalarından memnuniyet duyuyoruz'' diye konuştu.
İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi Facebook, üç ABD'li genç tarafından 2004 yılı
Şubat ayında kuruldu. Harvard Üniversitesi öğrencileri Mark Zuckerberg, Dustin Moscovitz
ve Chris Hughes'un arkadaşlarıyla iletişim sağlamak için kurduğu sitenin bugün Kaliforniya
Palo Alto'daki merkezinde yüzlerce çalışanı bulunuyor.
Uzun süre zarar edip sitenin daha verimli hale getirilmesinin yolları arandıktan sonra
nihayet geçen Eylülde Facebook, giderlerinden çok kazandığını açıkladı.

Haber:2
(İÜHA-Dış Haberler Servisi)- İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi ''Facebook''un
kullanıcı sayısı dünya genelinde 400 milyona ulaştığı açıklandı.
Sitenin kurucusu Mark Zuckerberg’in Newsweek Dergisi’ne yaptığı açıklamaya göre, bu ay
altıncı yıl dönümünü kutlayan sosyal paylaşım sitesi Facebook, Nisan 2009'dan bu yana
kullanıcı sayısını ikiye katladı. Şirketin Aralık ayında yaptığı açıklamada sitenin kullanıcı
sayısının 350 milyon olduğu belirtilmişti. Ocak ayı itibariyle Facebook’un kullanıcı sayısı
dünya genelinde 400 milyona ulaştı. Sitede altıncı yılla birlikte bir takım görsel değişikliklerin
yapıldığını söyleyen Zuckerberg, “Facebook'un altıncı yaşını ve kullanıcı sayısının 400
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milyona ulaşmasını kutlamak için en çok hoşlandığımız şeyi yapacağız; insanlar için
hizmetlerimizi geliştireceğiz'' dedi.
Zuckerberg, ''Facebook'un büyüdüğünü görmekten, dünyanın her yerinden insanların
sitemizi kullanarak bilgiyi, küçük hikayeleri paylaşmasından ve birbirlerini önemseyen
insanların iletişim halinde kalmalarından memnuniyet duyuyoruz'' diye konuştu. Yeryüzündeki
her on kişiden birinin kullandığı site, kendi alanında dünyanın bir numarası oldu. Site aynı
zamanda en çok ziyarete dilen siteler sıralamasında ikinciliğe yükseldi.
İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi Facebook, üç ABD'li genç tarafından 2004 yılı
Şubat ayında kuruldu. Harvard Üniversitesi öğrencileri Mark Zuckerberg, Dustin Moscovitz
ve Chris Hughes'un arkadaşlarıyla iletişim sağlamak için kurduğu sitenin bugün Kaliforniya
Palo Alto'daki merkezinde yüzlerce çalışanı bulunuyor. Uzun süre zarar edip sitenin daha
verimli hale getirilmesinin yolarlı arandıktan sonra nihayet geçen Eylül’de Facebook,
giderlerinden çok para kazandığını açıkladı.

Veri:3
2600 metre karelik bir alanda yapılan ve üç ay süren kazıların sonunda, bilim adamlarının
Çinli arkeologlar ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde, 3000 adet dinozor ayak izini
buldukları bildirildi.
Çin Bilimler Akademisi Omurgalılar Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden Vang
Haycün, bulunan izlerin 100 milyon yıl öncesindeki Mesozoik dönemin sonlarına ait olduğunu
kaydetti.
İzlerin 10 santimetre ila 80 santimetre olduğunu belirten Vang, aralarında Tyrannosaurus,
Coelurosaurs ve Hadrosaurs türlerinin de bulunduğu altı türün ayak izlerine rastlandığını
söyledi.
Wang, ayak izlerinin hepsinin aynı yönde olduğuna işaret ederek, "Bu durum ya büyük bir
göçü, ya da etçil dinozorla karşılaşmış otçul emsallerinin panik halinde kaçışının sonucudur"
dedi.
Kazıların yapıldığı Cuçıng şehrinde söz konusu keşiften önce 30 dinozor fosil alanı
bulunmuş ve bölgeye "Dinozor şehri" adı verilmişti.
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Çin'in dinozor şehrinde 2008 yılında yapılan kazılarda dünyanın en büyük dinozor fosilinin
yanı sıra 7600 fosil gün yüzüne çıkarılmıştı.

Haber:3
(İÜHA-Dış Haberler Servisi)- Çinli arkeologlar ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde
100 milyon yıl önce yaşamış dinozorların ayak izlerini buldu.
Çin Bilimler Akademisi Omurgalılar Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden Vang
Haycün, 2600 metre karelik bir alanda yapılan ve üç ay süren kazıların sonunda bulunan 3 bin
adet dinozor ayak izlerinin 100 milyon yıl öncesindeki Mesozoik dönemin sonlarına ait
olduğunu kaydetti. İzlerin 10 santimetre ila 80 santimetre olduğunu belirten Vang, aralarında
Tyrannosaurus, Coelurosaurs ve Hadrosaurs türlerinin de bulunduğu altı türün ayak izlerine
rastlandığını söyledi.
Wang, ayak izlerinin hepsinin aynı yönde olduğuna işaret ederek, "Bu durum ya büyük bir
göçü, ya da etçil dinozorla karşılaşmış otçul emsallerinin panik halinde kaçışının sonucudur"
dedi.
Kazıların yapıldığı Cuçıng şehrinde söz konusu keşiften önce 30 dinozor fosil alanı
bulunmuş ve bölgeye "Dinozor şehri" adı verilmişti. Çin'in dinozor şehrinde 2008 yılında
yapılan kazılarda dünyanın en büyük dinozor fosilinin yanı sıra 7 bin 600 fosil gün yüzüne
çıkarılmıştı.

Veri:4
Stockholm Belediye Başkanı Mats Hulth:
“İsveç’i ziyaret eden yüzlerce turist, Greta Garbo’nun mezarının nerede olduğunu soruyor.
Garbo’nun cenazesini Stockholm’e getirerek burada gömülmesi için girişimlerde
bulunacağız.”
İsveç asıllı Amerikalı sinema sanatçısı Greta Gabro, 1990’da New York’ta ölmüştü.
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Kaynak: İsveç’te yayınlanan Dagens Nyheterazt

Haber:4
Stockholm(İÜHA)- Stockholm Belediyesi, 1990 yılında New York’ta ölen İsveç asıllı
Amerikalı sinema sanatçısı Greta Garbo’nun naaşını istiyor.
İsveç’te yayınlanan Dagens Nyheterazt gazetesine göre, Stockholm Belediye Başkanı Mats
Hulth, bu konuda şunları söledi:
“İsveç’i ziyaret eden yüzlerce turist, Greta Garbo’nun mezarının nerede olduğunu
soruyor. Garbo’nun cenazesini Stockholm’e getirerek burada gömülmesi için girişimlerde
bulunacağız.”

Veri:5
Konu: 57. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı

Tarih: 22 Ocak-30 Ocak 2018
Açılış: Almanya Dışişleri eski Bakanı Joschka Fisher
Ayrıntılı bilgi: Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 107 ülkeden 7000 yayınevi fuara
katılıyor. Yaklaşık 380.000 kitap sergilenecek. Açılışa Nobel ödülü alan İngiliz edebiyatçı ve
oyun yazarı Herald Pinter de katılacak.
Giriş ücreti: 10 euro

Haber:5
Frankfurt(İÜHA)- Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın 57.’si, 22 Ocak 2010 tarihinde
başlayacak.
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Almanya’nın
Frankfurt kentinde 22 Ocak-30 Ocak 2010 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan fuarın açılışını Almanya Dışişleri eski Bakanı Joschka Fisher yapacak.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 107 ülkeden 7 bin yayınevinin katılacağı fuarda yaklaşık
380 bin kitap sergilenecek.
Giriş ücreti 10 euro olan fuar açılışına yılın Nobel ödülü sahibi İngiliz edebiyatçı ve
oyun yazarı Herald Pinter de katılacak.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2-Online haberler de gazete haberleri gibi çok uzun ve
gereksiz ayrıntılarla boğulmuş olarak yazılmamalıdır.

( )

( )

3- İnternet haberi yazarken televizyonun haber dili
kullanılır.
4- Hiper-metin özelliğiyle, haberle ilgili tüm dokümanlara
bağlantılar verilebilmektedir.

( )

( )

( )

( )

5- İnternet mecrasındaki haberlerde hız öncelikli değildir.

( )

( )

1- İnternet, okuyucuların habere ulaşmasını
kolaylaştırmıştır.

Cevap anahtarı: 1)D 2)D 3)Y 4)D 5) Y

1-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İnternet, okuyucuların habere ulaşma ortamlarında değişiklikler yaratmıştır.
b) Haber ve bilginin izleyici ve okuyuculara ulaştırılmasını hızlandırmıştır.
c) İnternet ile birlikte kullanıcı içeriği kontrol etme olanağına sahip olmuştur.
d) İnternetle birlikte kullanıcı içeriği seçme olanaklarına sahip olmuştur.
e) İnternetle birlikte, interaktif iletişim biçimi tek yönlü biçimine değişmiştir.
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2- Matbaa hangi yüzyılda icat edilmiştir?
a) 15. Yüzyıl
b) 16. Yüzyıl
c) 17. Yüzyıl
d) 18.Yüzyıl
e) Hiçbiri

3- Hangi yıllarından itibaren Türk basını internette web sayfası edinmeye başlamıştır?
a) 1995-1996
b) 1996-1997
c) 1997-1998
d) 1998-1999
c) 1999- 2000

4- Türkiye’de internet mecrasına giren ilk dergi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Leman
b) Aktüel
c) Chip
d) Academia
e) Bilim ve Toplum

5) Türkiye’de ilk sanal gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a) Xn (Eksen)
b) Sabah
c) Türkiye
d) Turkish Daily News
321

e) Hiçbiri

Yanıtlar: 1e- 2c- 3a- 4b- 5a
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