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Önsöz
Sevgili öğrenciler,
İnsanoğlu, varolduğu günden bu yana, kendisiyle, yaşadığı grupla ve çevresiyle hep bir iletişim ihtiyacı içinde bulunmuş ve bu ihtiyacının
giderilmesini geliştirmek amacıyla da sürekli
çaba göstermiştir. Buna bağlı olarak da iletişim sürecinde, şekillerle başlayıp sözcüklerle
anlam üretmeye uzanan, buradan da iletişim
araçları olarak tanımlanan kitap, gazete, dergi,
radyo, televizyon, internete değin sürekli bir
gelişme çizgisi göstermiştir.
İletişim araçlarındaki teknolojik değişim ve gelişim, insanoğlunun haber alma ve haber vermeye yönelik ihtiyacının temel unsurunu oluşturmuş ve insan, yakın ya da uzak çevresinde
gelişen ve ilgisini çekecek olayları öğrenmesini
sağlayacak haber olgusuna hep bir ihtiyaç olarak bakmıştır. Bu bağlamda, haber bir iletişim
olgusu olarak önemli bir yer edinmiştir.
İletişim, gerek kurumsal gerekse de bireysel
olarak günümüzün en önemli uğraşlarından,
mesleklerinden biri olmuştur. Bu bağlamda
gelişen teknoloji de iletişimin tüm alanlarını
derinden etkilemektedir.

Toplumsal bir hareket ya da toplumsal bir ortak düşünce geliştirme, olayların ve gelişmelerin doğru bir şekilde sunularak kamuoyunda
doğru bilgilendirmenin yapılması ile sağlanabilir. İletişim araçlarının gelişen olayları doğru
bir şekilde sunması, bu konuda kapsamlı bir
eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Bu ders kapsamında Haberin Temel Kavramları kitabınızda, haberciliğe, gazeteciliğe yönelik temel unsurların ele alındığı konular
bulunmaktadır. Kitabın kapsamında; medya
tarihi ve sistemlerinden haber yapısına, haber
türlerinden haber kaynakları ve editörlüğüne,
haber kültüründen haberi nasıl okumamız gerektiğini gösteren medya okuryazarlığına değin ana konulara değinilmektedir. Bu ders çerçevesinde ele alınan konularından bazılarını,
diğer derslerde çok daha detaylı bir şekilde ve
örnekleriyle öğreneceksiniz. Bu kitabın temel
amacı, haberciliğe ilişkin ana konuları oluşturan kavramları öğrencilerimizin öğrenmesini
sağlamaktır.
Editör
Prof.Dr. Halil İbrahim GÜRCAN
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3 Medyanın teknolojik gelişimini
açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • İletişimin Doğuşu • Gazeteler • Telgraf • Radyo • Televizyon • İnternet

2

Haberciliğin Temel Kavramları

GİRİŞ
İnsanoğlu varolduğu günden itibaren hep bir
iletişim içinde olmuş ve bunu değişik şekillerde gerçekleştirmiştir. İlk başlarda el-kol işaretleri ile başlayan iletişim, sonrasında duvarlara ya da yazılabilir
yüzeylere konumlandırılan işaretlerle devam etmiştir. Kullanılan şekillerin ortak anlam üretmesini
sağlamak üzere yazı geliştirilmiş, teknik imkanlarla
birlikte iletişim sürecini, kitle iletişim araçları denilen, ya da günümüzdeki ifadesiyle “medya” aracılığıyla yürütülen süreçler dizgesi halini almıştır.
İletişim süreci, mesaj üreten kişiden başlayıp,
mesajı tüketen kişiye doğru bir akış sergileyen ve
hepimizin günün hemen her zamanında aktif olarak uyguladığımız bir olgudur. Bu süreç içinde
iletişim araçları, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası
olarak bizim sürekli yanımızda, karşımızda, yürüdüğümüz yollarda baktığımız billboard ya da yerde
duran bir gazete sayfasında, bindiğimiz otobüslerdeki info panolarında, satın aldığımız sakız içindeki şiirde, velhasıl her yerdedir.
Bu ünitemizde iletişimin kökenlerinden, yazının kullanılmasından başlayarak, matbaanın bulunuşu ile kitap ve gazetenin iletişim tarihinde ortaya
çıkışı üzerinde durulacak, Avrupa ve Osmanlı’da
ilk gazetelerin yayımlanmaya başlaması sonrasında
radyo, televizyon ve son olarak da internetin iletişim dünyamıza getirdiği yenilikler anlatılacaktır.

HABERLEŞMENİN KÖKENLERİ
Yazının Bulunuşu ve Gelişimi
Yaşamımızın ve medeniyetin temel bir aracı olan
yazı, insanoğlunun iletişim ihtiyacından kaynaklanarak ortaya çıkmış, binlerce yıllık gelişme sürecinde sistemleşmiş, farklı kültürlerde farklı biçimler
alarak bugünkü haline gelmiştir. Bugün kullanılan
yazıların ortaya çıkmasına kadar, piktogramdan
başlayarak harflerin oluşturduğu simgesel biçimlere
kadar çeşitli yazılar kullanılmış, özellikle matbaanın
bulunuşundan sonra yazıların daha kolay okunup
yazılabilen biçimler alması sağlanmıştır.

Piktogram
Bir kelime ya da deyime karşılık gelen basit resim ya da şekil.

Yazı kavramı, “sözü, şekillenmiş ve ortak anlam
üretecek şekilde çizgilerle gösterme sistemi” anlamında düşünüldüğünde, bunun en eski örneklerinin
ilkel insanla birlikte başladığı görülmektedir. En
ilkel toplumlar bile sesin dışında, başka anlaşma yöntemlerine gerek duymuşlardır. Yazı öncesi
toplumlarda insanın konuşma dilinden başka iletişim tekniklerinden de yararlanmışlardır. İşaret
ve resimler, haberleşme simgesi olarak kullanılan
belli nesneler, nesnelerin anlam üretecek şekilde
konumlandırılması, düğüm atarak hesap yapma,
anlaşma için başvurulan seçeneklerden bazılarıdır.
Örneğin Güney Fransa’daki mağaralarda bulunan
Buzul Çağı sembolleri 20.000 yıl öncelerine aittir.
Eski insan topluluklarının basit iletişim tekniklerinden birçoğunu kullandıkları görülmektedir.
İnsanoğlunun kullandığı iletişim teknikleri, doğal
çevresi ile olan ilişkisi ve yarattığı toplumsal çevre
ile gelişmiştir. Örneğin; düğüm atarak hesap yapma, hesabı tutulacak alışveriş ilişkilerinin olduğunu göstermektedir.
Yazının evriminde, figürlerden oluşan şekillerden yola çıkarak anlamlandırılmış resimlere doğru
geliştirilen çizim/resim geleneğinden resim kökenli
ilk yazı biçimlerine geçilmiştir. Bugün kullanılan
yazının ataları olan hiyeroglif ve çivi yazılarının
kökleri paleolitik çağlara uzanmaktadır. Duygu ve
düşüncelerin sözcüklerle ve kavramlarla ifade edilebilecek şekilde kayıt edilmesi biçimindeki yazı,
M.Ö. 3000’lerde Mezopotamya’da, hemen sonra
da Mısır’da ortaya çıkmıştır. Yazı, yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, insanın simgesel düşüncesinin ulaştığı bir dönüm noktası olarak da insanoğlunun kültürel değişme sürecinde uzun bir arayışın,
denemenin ve birikimin sonucudur. Yazının tarihi,
tarih öncesi çağlardan başlamaktadır.
En eski Mısır yazısının tarihi İ.Ö. 3100, İndus Vadisi’nin anlamı çözülmemiş mühür taşları
İ.Ö. 2500, Girit’te anlamı çözülmemiş Lineer A
yazısı İ.Ö. 1750, Çin’deki “Kehanet Kemikleri”
İ.Ö. 1200, Yunanlılar’ın İ.Ö. 1000 yılı başlarında alfabeyi Fenikeliler’den alarak Fenike yazısında
olmayan sesli harf simgelerini eklemeleri, Orta
Amerika’da anlamları çözülmemiş Zapotek yazısı
İ.Ö. 500 yıllarına dayanmaktadır. Bunlara bağlı
olarak, belirli bir yazı sembollerinin değil de, yazı
fikrinin bir kültürden uzak kültürlere ağır bir tempoyla yayıldığı görülmektedir.
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Medya Tarihi

Resim 1.1 Mezopotamya’dan kil “zarf” ve kil “fiş”ler (solda). “Zarf”ın üzerinde “fiş”ler tarafından içindekileri belirtmek
için yapılan izler, yazının gelişmesindeki bir aşamadır. (Sağda) İ.Ö. 3000 yılına ait bir Sümer yazısı.

İlkçağda Haberleşme
Yazının gelişmesine ve her toplumun kendi içinde ortak bir anlam üretmesine bağlı olarak haberleşme de yeniden biçimlenmeye başlamıştır. M.Ö.
1750’lerde Mısır papirüslerindeki haber ileten bazı
papirüs ruloları, iletişim ihtiyacının oluşmaya başladığını göstermektedir. Bunlar, o dönemin temel
haber aracı olarak görülmektedir.
Papirüs
Eski Mısır’da, Nil kıyısında yetişen papirüs bitkisinin saplarından yapılan ve üzerine yazı yazılan kâğıt.

Eski Yunan’da Agora denilen meydanlarda haberleri halka bağırarak duyuran kişiler bulunmaktaydı ve bu kişileri o dönemin haber spikerleri olarak tanımlayabiliriz. Eski Yunan şehirlerinde tarihi
olaylar “Ori”, günlük olaylar ise “Efimerit” olarak
adlandırılan yüzeylere yazılmaktaydı. Eski Roma’da
ise, yıllık olaylar din adamları tarafından beyaz levhalara yazılmıştı. Bu almanaklar, tapınak duvarlarına asılarak halka duyurulmaktaydı.
Julius Sezar (M.Ö. 100-44) döneminde Senato
oturumlarının tutanakları Acta Senatus adıyla yayımlanmıştı. Bunlar sonraları resmi gazete niteliğine bürünerek Acta Publica (1 sayfalık bültenler)
adıyla yayımlanmıştı.
M.Ö. 59’da Sezar’ın emriyle, halkı ilgilendiren
olayları duyurmak için Acta Diurna adıyla haber
bültenleri yayımlanmıştı. Acta Diurna’lar, elle yazılmakta, önemli sosyal ve siyasal olaylar, evlenmeler,
iflaslar, idamlar, cenaze törenleri, yangınlar, seçimler, kamuyu ilgilendiren anlaşmalar, kanunlar, askeri savunma ve ittifaklar gibi konulara yer veriyordu. Acta Duirna’yı okuma bilen Roma vatandaşları
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yüksek sesle okuyarak okuma bilmeyenlere duyururdu. Acta Diurna’da yer alacak haberleri toplayan
özel görevliler çalışmaktaydı. Bunlar, bilgileri resmi
kaynaklardan toplayarak Acta Diurna’larda yazmaktaydı ki, bu enformasyon toplayıcıları, o dönemin gazetecileri, muhabirleri olarak sayılmaktaydı.
Acta Diurna’lar halkın görebileceği yerlere, kentin önemli meydanlarına asılmaktaydı, diğer deyişle
yayımlanmaktaydı. Bunlar ise bugünkü gazetelerin
atası olarak sayılabilir. Bunların başka bir özelliği
ise, gerektiğinde başvurulmak üzere saklanmaktaydı ve ayrıca diğer eyaletlere de gönderilerek Roma’daki olaylar hakkında diğer eyaletlere de haber
ulaştırılmaktaydı.
Bundan sonra Epistolier denilen resmi ve yarı
resmi mektup yazarları ortaya çıkmıştır. Bunlar haber yazıcıları idi.
Acta Senatus, Roma İmparatoru Tiberius (M.S.
14-37) zamanına kadar devam etti. Tiberius,
Senato’da konuşulan konuların halk tarafından öğrenilmesini istemediği için bunların yayımını durdurdu. Acta Diurna’lar ise Cermenlerin Roma’yı
işgal etmesiyle (M.S. 476) ortadan kalktı.

Yazının Araçları
Yazı yazılacak yüzey olarak, coğrafik özelliklere
bağlı olarak papirüs, parşömen, mumlu levha, kemik, çamur, çömlek parçaları, taş gibi nesneler kullanılmıştır. Bunlarla birlikte Uzak Doğu’da kâğıt da
yazı aracı olarak kullanılmaktaydı.
Kâğıdı ilk yapanlar Çinlilerdir. M.S. 100’lerde, Avrupa’da Yunanlılar ve Romalılar, Mısır’dan
getirilen papirüsler üzerine yazı yazarken, Çinliler
kâğıt yapmayı biliyorlardı. M.S. 7. yüzyılda Araplar Semerkant’ı aldıklarında kağıt yapımını da öğrenmiş ve üretim yapmışlardı. Kağıt üretim tek-
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niği, Araplardan Sicilya ve İspanya’ya geçmiş ve
Avrupa’nın diğer ülkelerine de 12. yüzyılda yayılarak kağıt fabrikaları kurulmuştur.

Ortaçağda Haberleşme
Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması (M.S.
476), Hıristiyanlığın Avrupa’da yayılması, feodalitenin kurulması ile kilise; krallar ve halk üzerinde
etkin bir denetleme ve yaptırım gücü elde etmiştir.
Avrupa’nın bütün yayım hayatı ise, kilisenin uygun
gördüğü ve din adamlarının yazdıkları el kitapları
haline dönüşmüştür.
Bu dönemlerde Avrupa’da bilim ve yayım hayatı
kilisenin yönetimi altında yapıldığından bir karanlık dönemde iken, İslamiyet hızla doğuya ve batıya
doğru yayılmaya başlamıştır. İslam bilim insanları,
eski Yunan kültürüne ait eserleri Arapça’ya tercüme
ederek bilimde başarılı çalışmalar yapmışlar, Bağdat, Kahire gibi büyük kentlerde, büyük kütüphaneler, rasathaneler kurmuşlardır. Avrupa’da ise V.
Ve XI. yüzyıllararası bilimsel çalışmalar ve yayım
hayatı en verimsiz dönemini yaşamıştır.
Ortaçağ’da düzenli haber yayan ve gazete niteliğinde olan ve dünyanın en eski ilk gazetesi olarak
kabul edilen, günümüze kadar yayımını sürdüren
gazete 911’de Çin’de yayımlanmaya başlayan Tio
Pao’dur. Tio Pao, o dönemde Çin’de egemen olan
Thiang ailesinin görevlendirdiği kişilerce bir çeşit
“saray bildirisi” mahiyetinde bir gazete idi ve gazete, Çin’de yönetime gelen aileler tarafından değişik
isimler verilerek yayımını sürdürmüştür.
Ortaçağ’da Avrupa’da Acta Diurna’ların ortadan kalkmasıyla birlikte kentler, şatolar arasındaki
haberleşme sözlü haberciliğe dönüşmüştür. Bu haberciler çoğunlukla gezginci saz şairleri ile gezginci
satıcılardı. Bunlar gezdikleri yerlerden edindikleri
haberleri, diğer yerlerdeki halka iletmekteydiler. Bu
çağda, ilkçağın aksine düzenli ve yazılı haber bültenlerine rastlanılamamaktadır. Ortaçağın başka
bir özelliği ise, senyörlerin ve kralların birçoğunun
okuma-yazma bilmedikleridir. Çünkü haberleşme
sözlü olarak yapılmakta, bu da okuma-yazma ihtiyacını ortadan kaldırmaktaydı.

Avrupa’da XIII. yüzyıllarda haber mektupları
yaygınlaşmaya başlamış, bu mektuplar, sosyal, siyasal, ticari, ekonomik, askeri gelişmeleri öğrenme
ihtiyacı ile ortaya çıkmış ve Avrupa ülkelerinde
oldukça rağbet görmüştür. Bununla birlikte kilisenin yayımlar üzerindeki baskısı da, ortaçağın ilk
dönemlerine göre ortadan kalkmaya başlamıştır.
Haber mektupları bu yüzyılda elle yazılıp çoğaltılmaktaydı. Matbaanın yaygınlaşması ile birlikte haber mektupları da basılıp dağıtılmaya başlamıştır.
Birbirinden bağımsız (oynar, müteharrik) harflerin bir araya getirilerek kelime ve satırların oluşturulduğu basımı ilk gerçekleştiren 1440’larda
Almanya’da Johann Gutenberg’dir. Ancak, M.S.
600 yıllarında Çin’de ve Uygurlar’da harflerin ağaç
yüzeylere kazınarak basımının gerçekleştirildiği bilinmektedir. Ayrıca, M.Ö. V. ve IV. yüzyıllarda çini
mürekkebiyle kağıt üstüne tahta kalıplarla damga
basıldığı ve bu yöntemin geliştirilerek kitap basımının da gerçekleştirildiği ileri sürülmektedir. 868
yılında Wang Chieh’nin annesinin anısına 8 sayfa
olarak bastığı kitap, ilk basılan kitap sayılmaktadır.

Basımın Bulunuşu
Dünyada ilk baskı aracının, Gutenberg tarafından Almanya’nın Mainz kentinde 1445 yılında
gerçekleştirildiği kabul edilir. Gutenberg, 1445’de
“Kırkiki Satırlı İncil” adı verilen Kutsal Kitap’ın
basımını tamamladı. Oynar harflerle basımın
1450’lerden sonra Avrupa’da hızla yaygınlaşmaya
başlaması ve basım imkanının gelişimiyle birlikte
kağıt üretiminin de yaygınlaşması, kitap ve haber
mektupları üretiminin artmasını sağlamıştır.
Gazete kelimesi dilimize İtalyanca’dan geçmiştir. “Gazetta”, Venedik’te eski bir para birimi idi.
Ortaçağ’da Venedik’te, ticaret haberlerinin olduğu
ve “Fogli Avvisi” (haber veren yapraklar) denilen
küçük broşürler “1 Gazetta” karşılığında satılmaktaydı. Venedikliler, Fogli Avvisi’leri satın alabilmeleri için Gazetta ismi ve damgası altında para
basmışlardı. Osmanlı zamanında bu broşürlerle
tanışan Türkler, bu kağıdın adının Gazetta olduğunu düşünmüş ve “gazete” kelimesini, “haber veren
kağıt” olarak dilimize geçirmişlerdir.

5

Medya Tarihi

Öğrenme Çıktısı
1 Haberleşmenin kökenlerini açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

XV.yüzyıllarda
Avrupa’da
haber mektuplarının yaygınlaşmaya başlamasının sosyal,
siyasal ve ekonomik gelişmeleri etkilemesini araştırınız.

David Crowley ve Paul Heyer (2011), İletişim Tarihi,
Teknoloji, Kültür, Toplum,
(Çev. Berkay Ersöz), Ankara: Siyasal Kitabevi.

1620’lerde gazetelerin ortaya çıkışı ve toplumda yaygınlaşmasının demokrasi
kültürüne katkılarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

BASININ DOĞUŞU
“Basın”, haber verme araçlarını anlatmakla birlikte, daha çok gazetecilikle ilişkilendirilen bir kavramdır.
Basının ortaya çıkışı, matbaanın Avrupa’da yaygınlaşmasına ve ticaretin gelişmesine bağlı olarak haber
mektuplarının yayımlanması ve bunların düzenli şekilde ve belirli bir içerikte yayımlanmaya başlamasıyla
gazetelerin doğduğu görülmektedir. Ünitemizin bu
bölümünde Dünyada ve Osmanlı döneminde ilk gazetelerin nasıl çıktığı üzerinde durulacaktır.

Dünyada İlk Gazeteler
Süreli yayımlanan ilk gazete 1605’de Hollanda’da
yayımlanmaya başlanan Wettlycke Tydinghen adlı
Flamence ve Fransızca çıkan gazetedir. 1909’da
Strasbourg’da Almanca olarak haftalık yayımlanan
Avisa ve Relation Oder Zeitung gazeteleri, düzenli ve süreli yayımlanan iki gazete olmuştur. Bu gazetelerin önemli bir özelliği, haberleri olduğu gibi
vermesi, herhangi bir açıklama ve analiz yapmamasıdır. 1610’da Köln’de Gedenck Wurdige Zeitung
başka bir Almanca gazete olup düzenli yayımlanmıştır. Bu gazetelere, Frankfurt ve Viyana (1615),
Berlin (1617), Prag (1619), Floransa (1636) ve
Roma (1640)’da çıkan gazeteler katılmıştır.
Fransa’da ise 1630’larda bölgeler arasındaki din savaşları ve bu savaşlarla ilgili haber alma ihtiyacı, gazetelerin doğuşunu ve yayılmasını sağlamıştır. Fransa’da
haftalık düzenli periyotlarla yayımlanmaya başlayan
ilk gazete La Gazette (1631)’dir. Bu gazete, doktor
olan Renaudot tarafından yarı resmi olarak çıkarılmış
ve Kral XIII. Louis’de yazılar yazmıştır. La Gazette’nin
sahibi olan Renaudot, düzenli olarak başyazılar da

6

yazmıştır ve basın tarihi içinde ilk başyazı yazan kişidir. Renaudot’un Kral XIII. Louis’e olan yakınlığı sayesinde, Fransa’nın her yanında istediği şekilde haber
toplama ve yayma imtiyazı elde etmiştir.
Fransa’da edebi, bilimsel ve eğlendirici nitelikte daha az tiraja sahip gazeteler de yayımlanmıştır.
Eğlendirici ve mizah niteliğindeki Gazete, 1650’de
Jean Loret tarafından çıkarılmış, halkın dertleri, fakirlikleri, sıkıntıları mizahi olarak işlenmiştir. Ayrıca Fransa’da 1665’de Journal des Savants gazetesi
bilimsel ve edebi bir gazete olarak, 1672’de Mercure
hem ciddi haberlere hem de mizahi yazılara yer veren aylık bir gazete olarak yayımlanmıştır.
Almanya’da 17. yüzyıl başlarında birçok basımevi bulunmaktaydı. Almanya’da 30 yıl savaşları (1618-1648) süresince savaşan taraflar, olayları
kendi çıkarlarına göre kullanmak, halka kendi amaç
ve isteklerine uygun askeri haberler ulaştırabilmek
amacıyla haber mektubu ve gazetelerden yararlanmışlardır. 1615’de Frankfurt’ta Francfurter Post Zeitung gazetesi düzenli yayımlanmaya başlamış, ilk
günlük gazete de 1660’da Leibziger Zeitung çıkmış,
ancak uzun ömürlü olmamıştır.
İngiltere’de basımevlerinin kurulması ile birlikte
kahvehane dedikodularının derlenerek yayımlandığı haber bültenleri 16. yüzyılda başlamıştır. Ancak, İngiltere’de 17. yüzyıldaki iç ayaklanmalar ve
kargaşalıklar nedeniyle basına sansür uygulanmıştır. İngiltere’de 1625’de Thomas Archer, Mercurius
Britannicus adıyla Parlamento taraftarı olan haftalık bir gazete kurmuştur. 1665’de, Londra’daki veba
salgını nedeniyle Oxford’a taşınan hükümet, burada İngiliz resmi gazetesi Oxford Gazette’yi yayımlamış, 1666’da hükümetin tekrar Londra’ya taşın-
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masıyla gazete London Gazette adıyla, birkaç ara
haricinde yayımını düzenli bir şekilde sürdürmüştür. İngiltere’de 1662’de yürürlüğe konan Sansür
Kanunu, 1695’e kadar yürürlükte kalarak basının
gelişimini engellemiştir. 1695 yılı, İngiliz basınında
sansürün kaldırılışı nedeniyle büyük önemi vardır.
Bu tarihten sonra gazeteciler ve yazarlar özgürlüklerine kavuşmuşlardır ve bu tarihten sonra İngiltere, Avrupa’da sansürü yasaklayan ilk ülke olmuştur.
Amerika’da ilk gazete denemesi 1690’da Boston’da
bir sayı çıkarılmış ancak eyalet valisinin yasağı nedeniyle yayımını durdurmuştur. Amerika’da ilk gazetenin 1704 yılında ve haftalık olarak yayımlanmış,
1784’de günlük gazete yayımı başlamıştır.

isteğiyle İstanbul’a gelerek 1831’de Le Moniteur
Ottoman ismiyle devlet politikasını Fransızca aktaracak bir gazete kurmuştur.
Osmanlı Devleti’nde Türkçe olarak çıkan ilk
gazete 1 Kasım 1831’de Takvim-i Vekayi’dir. Bu
gazete, Türk Basın Tarihi’nin başlangıç noktası
olarak kabul edilmektedir. Takvim-i Vekayi, II.
Mahmut’un isteği doğrultusunda yayımlanmaya
başlamıştır. Gazetenin başına Vakanüvis Esat Efendi getirilmişti. Bu gazete, Osmanlı Devleti olanaklarıyla çıkan ve resmi özellikte bir gazete idi.

Korkmaz Alemdar’ın Türkiye’de Çağdaş
Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri kitabında haberleşmenin gelişim sürecini detaylı okuyabilirsiniz (Ankara: A.İ.T.İ.A.
Yayın No. 165.,1981).

Türkiye’de Basının Doğuşu
İstanbul’da ilk basımevini, 1493’de İspanya’dan
İstanbul’a göç eden Yahudiler getirmiştir. Ermeniler 1567’de, Rumlar da 1627 yılında İstanbul’da
kendi cemaatlerine yönelik yayın çıkarmak amacıyla basımevleri kurmuşlardır.
Osmanlı’da Türkler tarafından ilk basımevi,
1726 yılında Padişah III. Ahmet’in izniyle, İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi’nin girişimiyle
kurulmuştur. Bu basımevinde basılan ilk kitap
Vankulu Lûgatı’dır. 1727’de başlanan dizgi ve baskı çalışmaları, iki yıllık bir çalışmayla 1729’da tamamlanabilmiştir.
Osmanlı’da ilk gazeteyi, Fransız Devrimi’nin
(1789) amaçlarını anlatmak ve diğer ülkelerin
desteğini kazanmak amacıyla 1795’de Bulletin des
Nouvelles adıyla Fransız Elçiliği yayımlamıştır. Elçilik tarafından bir yıl sonra bu gazete yerine Gazettte Francaise de Constantinople çıkarılmıştır.
1821’de İzmir’de Fransız asıllı Alexandre Blacque tarafından Le Spectateur Oriental gazetesini
kendi imkanları ile çıkarmıştır. Gazete, Osmanlıyı
öven ve Ruslar, Rumlar ve İngilizleri eleştiren haberler yüzünden birkaç kere kapatılmıştır. Bu yıllarda İzmir’de Fransızca olarak çıkarılan birkaç gazete daha vardı. Alexandre Blacque, II. Mahmut’un

Resim 1.2 Takvim-i Vekayi, İstanbul’da Türkçe olarak
yayımlanan ilk gazetedir.

Takvim-i Vekayi, haftalık olarak yayımlanmak
üzere çıkarılmasına karşın, hiçbir zaman düzenli çıkamamıştır. Yılda 15-20 sayı olarak yayımlanmış,
en fazla çıktığı yıl 31 sayı olmuştur. Takvim-i Vekayi, taze haber verme işlevini yerine getirememiş,
devletle ilgili belgeler ve tüzüklerin yayımlandığı
yönetimin resmi bir yayını olarak 1922 yılına kadar
yayımını sürdürmüştür. Bu süreçte, dizgi yanlışları
ve buna bağlı yanlış anlaşılmalar nedeniyle birkaç
kere uzun sürelerle yayımına ara vermiştir. Takvim-i
Vekayi’nin Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca, Ermenice, Bulgarca nüshaları da çıkarılmıştır.
Ceride-i Havadis, basın tarihimizde ikinci Türkçe gazete olup yarı resmi niteliğiyle dikkat çekmiştir. Tüccar olan ve İngiltere’deki Morning Herald
gazetesinin de İstanbul muhabirliğini yapan William Churcill 1840 yılında, Padişah Abdülmecit’ten
aldığı izinle Ceride-i Havadis gazetesini yayımlamaya başlamıştır. Gazete, ilk üç sayısında hiç satılamamış ve daha sonraki sayılarında da mali sıkıntılardan kurtulmak için sürekli olarak devlet desteği
talep etmiştir. Bu nedenle Ceride-i Havadis gazetesi “yarı resmi gazete” olarak tanımlanmaktadır.
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Resim 1.3 Ceride-i Havadis, İstanbul’da yarı resmi
özelliği ile dikkat çeken ikinci Türkçe gazetedir.

Türk basınında özel sermaye ile kurulan ve
devlet desteği olmayan ilk sivil gazete 1860 yılında yayımlanmaya başlayan Tercüman-ı Ahval’dir.
Basında, o zamanlar rakipsiz olan Ceride-i Havadis gazetesinin halkı, siyasal ve sosyal olaylarla ilgili olarak yeterince aydınlatamaması sonucunda,
Agâh Efendi tarafından Tercüman-ı Ahval gazetesi
kurulmuştur. Gazetenin ilk yılında Şinasi Efendi
de yazılar yazmış ve “Şair Evlenmesi” isimli eserini
tefrika etmiştir. Tercüman-ı Ahval’de güçlü bir yazar kadrosu ile okurları seslenilmiştir.

Resim 1.4 Tercüman-ı Ahval, Osmanlı’da özel sermaye
ile kurulan ilk sivil gazetedir.

Tefrika
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi (TDK
Sözlük). Bir eserin uzun bir özetinin,
parçalar ya da bölümler halinde gazetede
yayımlanması.
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Tercüman-ı Ahval’den ayrılan Şinasi Efendi,
1862 yılında bir düşünce gazetesi olan Tasvir-i Efkar’ı
kurmuştur. Haftada iki kez çıkan Tasvir-i Efkar’ı üç
yıl boyunca Şinasi Efendi çıkartmış ve çoğunluklu
olarak yazılarında düşünce özgürlüğü konularını işlemiştir. 1865’de gazeteyi Namık Kemal devir almış
ve yazılarında özgürlük temalarını işlemiştir.
Türk basın tarihinde Tercüman-ı Ahval ve hemen sonrasında çıkan Tasvir-i Efkâr, devlet desteği
olmadan tamamen özel girişimlerle kurulan gazeteler olması açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Sultan Abdülaziz 1863’de Mısır’a yaptığı gezide, bazı kentlerdeki vilayet matbaalarında gazete
çıktığını görmüştür. Bu tür vilayet matbaalarının
sayısını artırıp diğer vilayetlerde de kurarak, Osmanlı Devleti’nin duyuruları ve devlet propagandası için yerel gazeteler yayımlanması sağlanmıştır.
Bunlardan ilki 1860 yılında Beyrut’ta Hadikat-ül
Ahbar’dır. Bunu 1865 yılında Mithat Paşa’nın çıkardığı Rusçuk’ta Tuna gazetesi ve 1869’da Bağdat’ta
Zevra gazetesi izlemiştir. Osmanlı Devleti’nin
önemli vilayetlerinden olan Trablusgarp’ta Trablusgarp gazetesi, Erzurum vilayetinde Envar-ı Şarkiyye 1866 yılında yayımlanmaya başlamıştı. 1869’da
Bursa’da Hüdavendigâr gazetesi de etkili bir yayın
olmuştur. 1860-1876 yılları arasında Osmanlı’nın
şu vilayetlerinde gazeteler yayımlanmıştır: Şam,
Halep, Lübnan, Girit, Edirne, İşkodra, Yanya,
Konya, Selanik, Trabzon, Prinzen, Kastamonu, Yemen, Manastır, Ankara, İzmir, Hersek.
Türk basınında ilk yasal düzenlemeler 1858 yılında Ceza Kanunu’na konulan bir madde ile başlamıştır. Bu tarihte Osmanlı’da (yabancı dildeki
gazeteleri saymazsak) henüz iki gazete yayımlanmaktadır. Bunu 1864’de çıkartılan Matbuat Nizamnamesi ile gazete çıkarma ruhsata bağlanmış ve
haberlerle ilgili sınırlamalar getirilmiştir. Bundan
üç yıl sonra 1867’de Âli Kararname çıkarılarak basına yönelik her türlü yetki hükümete bağlanmıştır.
Türk basınında ilk sansür ise 1876 yılında Sansür
Kararnamesi ile uygulanmaya başlayarak gazeteler,
yayından önce kontrol edilerek hükümete yönelik her türlü eleştiri içeren haberler ve kullanımı
yasaklanan kelimeler sayfalardan çıkarttırılmıştır.
İstibdat döneminde basın üzerinde çok yoğun bir
sansür uygulaması olup bununla ilgili bir birim
kurularak memurlar görevlendirilmiştir. Gazetelerde “suikast, ihtilâl, dinamit, infilak, karışıklık vb”
kelimelerinin kullanılması yasaklanmış, sayfalarda
padişaha sürekli övgüler yer almış, ülkedeki huzur-
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dan ve gelişmelerden bahsedilerek padişaha dualar
yapılmıştır. Basın üzerindeki sansür, 1908’deki II.
Meşrutiyetin ilanına kadar yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Abdülhamit’in istibdat döneminde
(1878-1908), sansür yanında basını susturmak ve
gazetecileri kendi tarafına çekmek amacıyla çeşitli
kaynaklardan ödenekler sağlanmış ve gazetecilere
nişanlar verilmiştir. Yurt dışı basınındaki olumsuz
haberleri önlemek için de Abdülhamit, çeşitli ülkelerdeki gazetelere bol para göndermiştir.
Sansür
Basın, yayın ve haberleşme ile sinema ve kitap yapıtlarının hükümetçe, yayımdan önce
denetlenmesi ya da kısıtlanması süreci.

İstibdat dönemi gazetelerinin önemlileri; İkdam, Sabah, Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazeteleridir. Tercüman-ı Hakikat (1878), Ahmet Mithat
Efendi’nin halka yönelen ve halkın anlayabileceği
şekilde basit bir dille yazılar kaleme alarak, basit
yazı geleneğini başlatmış ve gazetesinde çok sayıda
yazı kaleme almıştır. Sabah gazetesi 1876’da Papadopulos tarafından çıkartılmış, 1882’de gazeteyi
Mihran Efendi satın almıştır. Mihran Efendi’nin
Sabah’ı ile Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüman-ı
Hakikat’i, büyük bir rekabet içinde bulunup, bazı
dönemlerde birbirlerine ağır ithamlarda bulunmuşlardır. İstibdat döneminin en fazla tiraja sahip
gazetesi İkdam (1894), Ahmet Cevdet Efendi tarafından yayımlanmıştır. İkdam, Türk basınında
rotatif baskı makinesini getiren ve hızlı baskı olanaklarına kavuşan ilk gazetedir. İkdam’ın tirajdaki
başarısı, İstanbul’da muhabir kadrosuyla sıcak haber yakalaması ve yurt dışındaki değişik kaynaklardan sıcak haber bulabilmesindedir. Bu dönemin
bir diğer gazetesi de Saadet olup Mehmet Efendi ve
oğlu Fethi Efendi tarafından çıkarılmıştır.
Osmanlı’da ilk dergi yayıncılığı da Türkiye’ye
Avrupa’dan yaklaşık 200 yıl sonra girmiştir. Osmanlı’daki ilk dergi, 1850’de aylık aralıklarla,
Türkçe ve Fransızca olarak basılan Vakayi-i Tıbbiye adlı süreli yayındır. Bunu 1861’de yayımlanan
Mecmua-i Fünûn (Bilimler Dergisi) adlı dergi izlemiş; daha sonra 1863’te Ceride-i Askeriye (Askeri
Gazete) ve ardından 1865’te de Takvim-i Ticaret
(Ticaret Takvimi) yayın yaşamına girmiştir.
İlk basın grevi: İstibdat dönemi basınında, gazeteciler 1901 yılında ilk grev eyleminde bulunmuş-

lardır. Abdülhamit taht’a çıkışının 25’inci yıldönümü nedeniyle gazeteler üzerindeki pul vergisini
kaldırmıştır. Pul vergisinin kalkması, gazetelere
80-90 liralık kaynak yaratmıştır. O dönem gazetecileri, bu kaynaktan kendilerine bir pay verilmesini gazete patronlarından (İkdam’ın sahibi Ahmet
Cevdet ve Sabah’ın sahibi Mihran Efendi’den) istemişlerdir. Ancak, gazete patronları bu isteği yerine
getirmemişlerdir.
Gazete çalışanları, kaldırılan vergiden ortaya çıkan kazançtan pay elde etmek ve patronları buna
zorlamak amacıyla grev yapmak üzere toplanmışlar
ve nasıl grev yapacaklarını tartışmışlardır. Fakat o
dönemde hiç kimse, nasıl grev yapılacağı konusunda sağlam bir fikir sahibi değildir. Tartışmalardan sonra, kendi aralarında para toplayıp kâğıt
ve mürekkep alınacak ve fazla bir geliri olmayan
Saadet gazetesi kiralanarak, İkdam ve Sabah gazetesine karşı bu gazetede seslerini duyuracaklardır.
Ancak İkdam ve Sabah, rakip olmalarına rağmen
anlaşarak bu grev karşısında ortak karar almışlar ve
gazetelerini, hiçbir şey olmamış gibi çıkarmışlardır.
Gazetecilerin kendi paralarıyla çıkarttıkları Saadet’i
daha fazla yürütememişler ve ilk basın grevi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

II. Meşrutiyet Dönemi Basını (19081918)
24 Temmuz 1908’de İstanbul gazetelerinde yayımlanan resmi bildiride, Meşrutiyet’in ilan edildiği ve 1876 Anayasası’na göre seçimlerin yapılacağı açıklanıyordu. Bu bildiri üzerine gazeteciler
Sirkeci’de toplanarak, ertesi günü gazetelere sansür
memurlarının alınmamasını kararlaştırmışlardı. 25
Temmuz 1908 günü gazeteler 30 yıldan sonra ilk
defa sansürsüz olarak yayımlanmıştır. Bu nedenle
24 Temmuz günü, Türk basınında “Basın Bayramı”
olarak kutlanmaktadır.
Uzun yıllar düşüncelerini yazamayanlar, bu yeni
dönemle birlikte yeni gazeteler yayımlamaya başlamışlar ve iki ay içerisinde yeni yayın sayısı 300’ü aşmış, gazete tirajlarında da önemli artışlar yaşanmıştır. Ayrıca 1909’da Matbuat Kanunu çıkartılmış bu
kanun 1931’e kadar yürürlükte kalmıştır.
Dönemin etkili gazeteleri; Tanin (Hüseyin Cahit)
, Yeni Gazete(Ahmet Emin, Hakkı Behiç, Mehmet
Sadık), Volkan (Derviş Vahdeti), Alemdar (Refii Cevat), Peyam (Ali Kemal), Vakit (Hakkı Tarık), Akşam
(Necmettin Sadık, Falih Rıfkı, Ali Naci) olmuştur.
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İlk öldürülen gazeteciler: II. Meşrutiyet yıllarında, basına yönelik terör eylemleri başlamış ve bu
dönemde dört gazeteci öldürülmüştür. Dört gazetecinin öldürülmesini İttihat ve Terakki Cemiyeti
yöneticileri örgütlemiş ve Cemiyet aleyhine yazıları
engellemek istemişlerdir. Bu dönemde öldürülen
gazetecilerden Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi
(1909) ve Ahmet Samim (1910) İttihat ve Terakki aleyhine yazdıkları yazılar nedeniyle, Zeki Bey
(1911) devlet içindeki bazı yolsuzluklar ve mal
varlıklarını yazdığından ve Hasan Tahsin (1913)
İttihatçı olmasına karşın, 1913’de yönetime geçen
İttihatçılara karşı koyarak sert eleştirilerde bulunduğundan kimliği meçhul kişilerce öldürülmüştür.

Hıfzı Topuz’un II. Mahmut’tan Holdinglere
Türk Basın Tarihi (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2003), M. Nuri İnuğur’un Basın ve Yayın Tarihi, (İstanbul: İ.İ.T.İ.A. Nihad Sayar
Yayın ve Yardım Vakfı Yayın No. 258/511,
1978) ve Fuat Süreyya Oral’ın Türk Basın
Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi:
1728-1922, 1831-1922 (İstanbul: Yeni
Adım Matbaası, 1968) kitaplarında Türk
basınının doğuşu ve gelişimini detayları ile
öğrenebilirsiniz.

Mütareke Yılları ve Kurtuluş Savaşı
Dönemi
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918), Almanya,
Avusturya ve Osmanlı Devleti için büyük bir yenilgiyle sona ermiştir. 1918’deki Mondros Mütarekesi
ile İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan donanma
İstanbul’a çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin yaşadığı
bu yenilgi ve parçalanma karşısında Türk basını da
nasıl bir yol izleyeceği konusunda bir kararsızlık
yaşamıştır.
Mütareke yıllarında İstanbul’da farklı görüşlerde gazeteler yayımlanmıştır: Milli Mücadele’yi destekleyenler: İleri, Yeni Gün, Akşam ve Vakit. Milli
Mücadele’ye karşı olanlar: Peyam-i Sabah, Alemdar,
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Türkçe İstanbul. Anadolu’daki milli direnişe sempatisi olanlar: Tasvir-i Efkâr, Tevhid-i Efkâr, İstiklâl,
İkdam ve Tercüman-ı Hakikat. İttihatçıları koruyan: Tanin. İslamcıların: Sebilürreşad. Komünistlerin: Aydınlık dergisi.
Kurtuluş Savaşı yıllarında, ulusal birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı önlem almak ve
Kurtuluş Savaşı ve eylemiyle ilgili haberleri halka
duyurmak amacıyla 1920 yılında, Atatürk’ün kararıyla Ankara’da Anadolu Ajansı kurulmuştur.

Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet 1923’de ilan edildiğinde, saltanat
ve hilafeti savunanlar bulunmaktaydı ve bunlar
yayınlarıyla görüşlerini aktarmaktaydılar. Bunların
başında Tanin (Hüseyin Cahit Yalçın), Tevhid-i
Efkâr (Velid Ebuzziya) ve Sebilürreşad (Eşref Edip)
geliyordu. Oysaki Cumhuriyet’e yönelik eylemlere karşı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları büyük
duyarlılık gösteriyordu. Yeni bir devletin kurulduğu, siyasi saflaşmaların başladığı ve Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası ile eski İttihatçıların örgütlenmeye yönelmeleri, ayrıca 1925 yılındaki Şeyh
Sait isyanı sonucu “Takrir-i Sükûn Kanunu” çıkarılmıştır. Bu kanun ile basına yönelik kısıtlama ve
kapatma yetkisi hükümete verilmiştir. Bu durum
1931 yılında çıkarılan Matbuat Kanunu ile ortadan kalkarak daha demokratik bir basın ortamına
geçilmiştir.
Cumhuriyet dönemi basını, içinde bulunulan
siyasi yapıya göre inişli çıkışlı bir seyir izleyerek günümüze gelmiştir.

Hıfzı Topuz’un II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi (İstanbul: Remzi
Kitabevi, 2003) kitabından Cumhuriyet
dönemindeki Türk basınının gelişim evrelerini detayları ile öğrenebilirsiniz.
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Öğrenme Çıktısı
2 Dünya ve Türk basınının doğuşunu tanımlayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Osmanlı İmparatorluğunda
ilk yayımlanan sivil gazeteyi
ve özelliklerini araştırınız.

Hıfzı Topuz (2003). II.
Mahmut’tan Holdinglere
Türk Basın Tarihi, İstanbul:
Remzi Kitabevi.

Osmanlı’da
yayımlanan
Tercüman-ı Ahval, Ceride-i
Havadis ve Tasvir-i Efkâr
gazetelerinin özelliklerini
anlatınız.

MEDYANIN TEKNOLOJİK GELİŞİMİ gazeteciliği betimlemiştir. Daktilo ile gazetecilerin
Medya
“Kitle iletişim araçları” olarak da adlandırılmaktadır. Her çeşit bilgiyi, hedef kitleye aktaran, haber verme, bilgilendirme, eğitme,
eğlendirme sorumluluğunu yerine getiren
yazılı, görsel, işitsel araçların tümüdür.

İlk Dönem Gazetelerinde Teknoloji
Haber yayımında birinci araç olan gazetelerin
basıldığı matbaa, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar
insan gücüyle çalıştırılmıştı. 1850’lerden başlayarak buhar gücüyle çalışan baskı makineleri ile
daha hızlı baskı yapan matbaalara geçiş olmuştur.
1840’dan başlayarak elektrikli telgraf sisteminin ve
demiryolunun gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, M.Ö. 2000 yıllarından başlayarak at ve atlı araba
ile gerçekleştirilen ulaşım ve haber iletimine büyük
bir kolaylık ve en önemlisi de hız kazandırılmıştır.
1842 yılından başlayarak gazetelerde yazı yanında
resim basma olanağı da doğmuş, basit düzeyde de
olsa haberlere çeşitli resimler eklenmeye başlamıştır.
Demiryollarının gelişmesine bağlı olarak demiryolları boyunca ve İngiltere-Amerika arasında deniz
altından telgraf hatlarının çekilmesi (1869), haberleşmeye yeni bir boyut getirmişti. 1879 yılında, karşılıklı mesaj göndermeye, telefonla birlikte karşılıklı
konuşma da eklenmişti.
Daktilo
Daktilo ve fotoğraf makinesi, gazetecilerin en
temel araçlarından olup, bu iki araç, herzaman

haberlerini daha hızlı yazmaları mümkün olmuştur.
Daktilo, 1808’de Pellegrino Turri tarafından
görme engelli bir arkadaşına kolay yazı yazabilmesi
için icat etmişti. 1867’de gazeteci ve editör Christopher Sholes ve arkadaşları, harf çubuklarıyla yazı
yazma fikrini geliştirerek yazı makinesini kullanmışlardı. Sholes, 1871’de yazı makinesini geliştirerek, bugün tüm dünyada kullanılan “Q” klavyeli ilk
daktiloyu icat etmiştir.
Fotoğrafın Bulunuşu
Gazeteciler, açısından fotoğraf makinesi, her zaman yanlarında çalışır vaziyette bulunması gereken
temel bir araçtır.
Fotoğraf makinesi optik ve kimyanın bileşimi
sonucunda gerçekleştirilmiştir. Arap gökbilimcileri
İ.S. IX. Yüzyılda, güneşin görüntüsünün bir perdeye
düşen izdüşümü incelemişlerdi. XVI. yüzyılda bazı
İtalyan ressamlar düzgün çizim yapmalarına yardım
eden mercekler ve “camera obscura” (karanlık kutu)
gibi araçlar kullanıyorlardı. Alman Johann Heinrich Schulze 1725’te, cam şişe içindeki gümüş nitrat çözeltisinin güneş ışığı altında kaldığında siyah
renge dönüştüğünü fark etmişti. Bu özelliğe bağlı
olarak 1827’de, metal bir levhanın ışığa duyarlı bir
maddeyle kaplanmasıyla, ilk kez bir nesnenin kalıcı
görsel kaydı gerçekleştirilmiş, diğer deyişle fotoğrafı
çekilmişti. Bu buluş daha sonraları cam yüzeylere
uygulanarak geliştirilmiş ve fotoğrafla görüntü kaydedebilmek mümkün olmuştur.

11

Medya Tarihi

Camera obscura
Karanlık kutu. Bir yüzeyinde çok küçük bir
delikten giren ışığın karşı yüzeyde ters şekilde görüntü oluşturmasını ifade etmektedir.

Ses Kaydı
Gazetecilikte, görsel ve işitsel medyada, ses kaydı ile, sözcüklerin uçuculuğu kayıt altına alınmıştır.
1857’de bir gazetede düzeltmen olan Fransız
Edouard-Leon Scott, gerçek bir kaydedici fonograf
imal etti. Bu, altında bir silindirin döndüğü madeni bir sivri uç ve buna bağlı bir zardan oluşmuştu.
Bu zarın önünde konuşulunca ya da şarkı söylenince sesler sivri madeni uç aracılığıyla silindirin üzerinde titreşimli izler bırakıyordu.
İletişimde ilk ses kaydı 1877’de Thomas Edison
(1847-1931) tarafından geliştirmiş ve bu aygıta
“konuşan makine” adını vermiştir. “Fonograf ” ya da
daha yaygın olarak “gramofon” diye adlandırılan bu
aygıt; ses titreşimlerini, döner bir silindire sarılmış
bir kalay levhaya küçük izler halinde kaydediyordu.
Bu mekanik-akustik kayıt yöntemi 1920’de elektrikli bant kayıt sistemlerin ortaya çıkmasına kadar
sürmüştü. Bant kayıt sistemleri manyetik ilkelere
dayanmıştı. Bu sistemler, 1935’te manyetik plastik
şeridin devreye girmesiyle, ardından da 1960’larda
mikro elektroniğin kullanılmasıyla, büyük bir ticari başarı kazandı.
Fonograf
Sesleri kaydederek istenildiğinde tekrar
edilmesini sağlayan makine.

Telgraf İletişimi
Telgraf, iletişimi ve gazeteciliği çok hızlı hale
getirerek, aradaki coğrafi uzaklığı ortadan kaldıran
bir araç olarak önem taşımaktadır. Teller kullanılarak mesaj iletmeye yönelik çalışmalar 1800’lerin
başlarında başlamıştı.
Samuel Morse, Charles Jackson’dan esinlenerek
elektromıknatıs tekniğini öğrenmiş ve 1830’larda
yapılan telgraf geliştirme çalışmalarına o da katılmıştı. Morse 1832’de kendi makinesini ve iletişimde kullanacağı alfabesini icat etmişti.
1837’de, İngiltere’de Cooke ve Wheatstone,
Almanya’da Steinheil, kendi icatları olan telgrafların
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tanıtımını yaparken, New York’ta da Morse da buluşunu tanıtmaya çalışmaktaydı. Bu buluşlar benzer
mekanizmaya sahipti: Dokunulduğunda elektriklenip devreyi kapatan bir sistem, alıcıda ise elektromıknatıs tarafından çekilen oynak bir armatür.
Morse bu aygıta bir kâğıt şeridi bağlayarak bazı
işaretlerin iletimini sağlamıştı. Morse kendi adıyla
anılan “nokta-çizgi”lerden oluşan bir alfabe geliştirerek, bu işaretleri harflerle ilişkilendirmişti.
1848’de
İngiltere’deki
demiryollarında
Wheatstone’un sistemini uygulamaya başlamış,
bunu yalnız ulaşımda kullanmakla yetinmeyip halkın hizmetine de sunmuşlardı. Öte yandan Bavyera’da Steinheil, Prusya’da ise SiemensHalske sistemi kullanılmaktaydı. Avusturya,
Wheatstone’un bir değişik şekli olan Bain sistemini
kabul etmiş. A.B.D.’deyse Morse, Senato’yu ikna
edebilmiş ve Meclis, Washington-Baltimore arasında (64 km.) bir hat kurulmasını kabul etmişti.
Steinheil sistemiyle Alman şebekesi Morse’la
donatıldı ve 1850’de 2.400 km.’yi aştı. Hollanda
şebekesi 1845’te ve Belçika şebekesi de 1847’de
Morse alfabesiyle haberleşmeye başladı.
ABD’de 1855’te telgraf hatları 45.000 km.’yi
bulmuştu. İngiltere dışında Avrupa ve dünyanın
çoğu ülkeleri Morse makineleriyle donanmıştı.
Telefon
1876 yılında Alexander Graham Bell telefonu icat ettiğinde, insan iletişiminde yeni bir çığır
açıldı. Bell’in buluşundan önce, bir mesajı en hızlı
iletmenin yolu, Mors alfabesiyle telgraf hatlarından
ulaştırmaktı. Ancak telgraf kullanımında, insan sesinin teller aracılığıyla aktarılmasına olanak yoktu.
1870’lerde Morse telgrafı; araçları, standartları
ve kurallarıyla tam örgütlenmiş ve bir kamu hizmeti durumuna gelmişti. Ancak, pek çok insan,
telgrafı geliştirmek ve bu hatlarla ses iletmek için
çaba harcıyordu.
Graham Bell elektromıknatısın etkilediği bir
zar aracılığıyla sesler elde edilebileceğine yönelik çalışmalarda bulunmaktaydı. 1876’da maden
parçacıklarının yerine zar geliştirerek, elektrik
akımının zarı titretmesine yönelik bir çalışma yürütürken, yan odadaki yardımcısına seslenmiş ve
böylelikle ilk telefon icat olmuştu. Aygıtı geliştiren
Edison 1876’de vericiye bir pil bağlayarak gücünü
artırmıştı. 1878’de Hugnes mikrofonu icat etmiş
ve böylece zarların titreşimleri sonucu elde edilen
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sesleri büyük oranda yükseltmek mümkün olmuştu. Telefon, birkaç yıl içerisinde, önce Amerika’ya
daha sonra da tüm dünyaya yayılmıştı. Telefon telleriyle şehirler birbirine bağlanmıştı. 1880 yılında
Amerika’nın 35 eyaleti telefon santralına kavuşmuş
ve 70.000 aboye ulaşmıştı.
Radyo
Telgraftan etkin bir şekilde yararlanmaya başlayan gazete kuruluşları ve haber ajansları için sesli
haberleşmenin, eşdeyişle telefonun icat edilmesi,
ayrı bir milat oluşturmuştur.
Havadan mesaj göndermek için radyo dalgalarından yararlanma düşüncesiyle çalışmalar yapan
Guglielmo Marconi, uzak yerler arasında telsiz iletişimini olanaklı kılan bir icat yapmıştı. Marconi’nin
kullandığı verici Heinrich Hertz tarafından geliştirilmiş bir elektrik kıvılcımı jeneratörüydü. Jeneratörün yaydığı radyo dalgaları, Fransız Edouard
Branly’nin icat etmiş olduğu bir “alıcı” tarafından
yakalanıyor, alıcı daha sonra radyo dalgalarını
bir elektrik akımına dönüştürüyordu. Marconi,
1894’te oda içinde gönderilen radyo sinyalleriyle
çalan bir elektrikli zil yapıp, 1902 yılında ise Atlas Okyanusu üstünden 4.800 km. aşarak ABDİngiltere arasında ilk radyo mesajlarını göndermeyi
başarmıştı. Rus Alexander Popov ise anlaşılabilen
ilk radyo dalgalarıyla iletişim kurmuştu.
Lee De Forest ve Edwin Howard Armstrong
Amerika’da radyo teknolojisinde çok büyük değişiklikler yaptılar. Tüpler ve devreler kullanarak radyoyu daha da geliştirmişlerdi. 1947 yılında transistörün icadı ise radyo teknolojisi için bir devrim
olmuştur.
İlk radyo yayını 1921 yılında Amerika’da başladı. Daha sonra 1922’de Londra’da BBC radyo yayınlarına başladı.

Medya araçlarının gelişim çizgisini detaylarıyla okumak için internet ortamında
wikipedia.com, basılı kitap olarak Meydan Larousse ve Ana Britannica ansiklopedilerinden yararlanabilirsiniz.

Türkiye’de radyo: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1925’lerde haberleşme sistemlerindeki gelişmeleri görmüş ve Türkiye’de de modern bir ha-

berleşme sistemini kurmaya karar vermişti. 1926
yıllarında dünyada 123 radyo istasyonu bulunuyordu. Türkiye’de bu iletişim aracını bir an önce kurmak için İstanbul ve Ankara’da iki “Telsiz-Telefon”
istasyonu yapımına başlandı. Radyo yayınları 1926
yılında deneme amaçlı başlayıp, ilk radyo yayını 6
Mayıs 1927 günü Eşref Şefik Bey tarafında yapılan: “Alo, alo, muhterem samiin. Burası İstanbul
Telsiz Telefonu“ anonsuyla, İstanbul’da başlamıştır.
Ankara’da ise ilk stüdyo 1928 yılında açılmıştı.
Televizyon
Televizyon 1925’lerde, İskoç mucit John Logie
Baird ’in keşfiyle başladı. 1925’de, teneke ve parça kablolarla yaptığı ilk ilkel televizyonda görüntü aktarımını da başarmıştı. Logie Baird’ın icadı,
gelecek vaad eden bir cihaz olarak görüldü. İlk
deneme yayını BBC’den yapılmıştı ve BBC’inin
televizyon yayıncılığına geçişi, 1929’da sınırlı bir
kitleye ulaşan ilk deneme yayınıyla başlamıştı.
Günde iki yayın kuşağında hizmet vermeye başlayan BBC televizyonu, ilk kuşakta haber, ikinci
kuşakta ise müzik yayını veriyordu. 1928’de ilk görüntüler Atlas Okyanusu’nun öbür yakasına, yani
Londra’dan New York’a ulaşmıştır. 1930’ların ortasında ise televizyon yayınları hem İngiltere’de, hem
Amerika’da az sayıdaki zengin kişilerin evlerinde
izlenmeye başlamıştır.
Türkiye televizyon: Türkiye’de ilk televizyon kanalı (TRT 1), 31 Ocak 1968’de TRT Ankara Televizyonu olarak deneme yayınları ile başlamıştır.
1984’de renkli televizyon yayıncılığına geçilmiş,
1986’da TRT 2, kültürel ağırlıklı programlar için
kurulmuş ve yayına başlamıştır. 1990’dan başlayarak özel radyo ve televizyonların yayına başlamasıyla Türk televizyonculuğunda özel girişimlerle
sivil radyo ve televizyonlar kurulmaya başlanmıştır. Bunlardan ilk açılan televizyon kanalları; Star
(1990), Show TV (1992), KanalD, ATV, HBB kanalları 1993 yılında yayına başlamışlardır.
İnternet Tarihi
İletişimde geliştirilen son iletişim araçlarından
biri olarak internet, 2000’li yıllara damgasını vurmuştur. 1965 yılında ABD’de kurulan DARPA
ajansı ile özellikle Amerika’nın güvenliğini sağlamak ve savunmayla ilgili çalışan araştırmacıların
ortak çalışma yapabilmelerine zemin hazırlamak
üzere kurulan ajansta, bilgisayarlar arası iletişimin
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sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmekteydi. Bu çalışmalar sonucu 1969 yılında, ABD’deki
dört üniversiteye ait ana bilgisayarlar telefon hatları
üzerinden birbirine bağlanarak enformasyon alışverişi sağlanmıştı. Bu bilgisayarlar ve telefon hatları
ile oluşturulan iletişim ağına ise “ARPANET” adı
verilmişti.
1972 yılında, ARPANET’e bağlı bilgisayarlar arasında mesaj gönderme, diğer deyişle e-mail
başlamıştı. Yine bu yılda ARPANET iletişim ağına
yönelik olarak ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli standartlar ve ortak protokoller geliştirilmeye başlanmıştı.
1985’lerde kişisel bilgisayarların (PC) ortaya
çıkışı ve yaygınlaşması, bilgisayar ağlarına talebi artırmış ve e-posta yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca, bazı kütüphanelerin veritabanlarına
elektronik olarak giriş de mümkün olmasıyla enformasyona erişim ve iletişimde büyük bir canlanma görülmüştür.
1990’da dünyada kullanılan çeşitli geniş alan
ağları ortak protokoller kullanarak bir araya getirilerek İnternet adı kullanılmaya başlanmıştır.
1994’de, web sitelerinin oluşmaya başlaması, internetin iletişim amaçlı kullanımında yepyeni bir
açılım sağlayarak, kurum ve kuruluşlar kendilerine
ilişkin web siteleri oluşturarak, insanlara evrensel
düzeyde enformasyona erişim imkanı sunmuştur.

2000’li yıllarda artık internetsiz bir çağdaş yaşam düşünmek imkansız hale gelmiştir.
Cep Telefonu
Günümüzün çağdaş haberleşme ortamlarının
vazgeçilmezi, habere ve enformasona en hızlı ulaşma araçlarından birisi de cep telefonlarıdır. Özellikle 2000 yılı sonrasında cep telefonu teknolojindeki
gelişmelerle birlikte, haberleri cep telefonundan,
anında öğrenebilmem mümkün olmuştur.
1973’de Amerika’da Motorola firmasında ilk
cep telefonu geliştirilmişti. Ancak bir tuğla büyüklüğündeki bu cihazın gelişip boyutlarının küçülmesi için bir süre beklenmişti.
1991’de Finlandiya’da ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirilmişti. 1992’de Finlandiya-İngiltere
arasında “roaming” anlaşması yapılarak bu iki ülke
arasında telefon görüşmesi mümkün olmuştur. Ayrıca 1992’de ilk kısa mesaj (SMS) göndermeye de
başlanılmıştır.
Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesi 23 Şubat
1994’de Turkcell operatörü tarafından gerçekleştirilmişti. Mart 1994’de Telsim (2005’de Vodafone
tarafından satın alınmıştır) cep telefonu haberleşmesine bağlamıştır. 2000’de Aria, Mayıs 2001’de
Aycell kurularak ayrı operatörler olarak bir müddet
faaliyet göstermişler, ancak Nisan 2004’de birleşerek Avea adını almışlardır.

Öğrenme Çıktısı
3 Medyanın teknolojik gelişimini açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Radyonun icadı, iletişime
ne tür imkanlar sunmuştur?

Jean-Noel
Jeanneney
(2006).
Başlangıcından
Günümüze Medya Tarihi,
(Çev. Esra Atuk), İstanbul:
Yapı Kredi Yayınları.

Radyo, televizyon ve internetin iletişim aracı olarak
yaygınlaşma süreçlerinin giderek az zamanda gerçekleşmeye başlamasının nedenini arkadaşlarınızla tartışınız.
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Okuma Parçası
KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE İSTANBUL BASININ ÖZELLİKLERİ
Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri arasında; 30 Ekim 1918’de
Mondros Mütarekesi imzalanmış ve bu mütarekenin 7. Maddesi gereği ülkenin çeşitli bölgeleri işgal kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.
Osmanlı parlâmentosunda Misak-ı Millinin kabul edilmesiyle itilaf devletleri 16 mart 1920’de
İstanbul’u resmen işgal etmiştir.
İstanbul’un işgal edilmesiyle, bir tarafta
Mondros, Sevr ve İzmir’in işgali olaylarını dikkatle izleyen bağımsızlık yanlısı olanlar, diğer tarafta
da bu harekete karşı çıkan, padişah ve saray yanlısı olan ve bağımsızlık yanlısı olanları hıyanetle
suçlayanlar olmak üzere ulus ikiye bölünmüştür.
1918-1923 yıllarını kapsayan bu dönemde, merkezi İstanbul’da bir Osmanlı hükümeti,
bir de merkezi Ankara’da Türkiye Büyük Millet
Meclisi hükümeti vardır. Osmanlı hükümeti işgal kuvvetleriyle işbirliği yapmakta, Ankara hükümeti ise, ülkenin bağımsızlığı için Kurtuluş
Savaşını yürütmekteydi. Basında bu duruma
paralel olarak İstanbul basını ve Anadolu basını
olmak üzere iki merkezde gruplaşmıştır. İstanbul
basınında da bu bölünmeyi yansıtan çeşitli gruplaşmalar müşahede edilmektedir.
İstanbul’ da yayınlanan gazetelerin bir kısmı, Mustafa Kemal Paşanın Anadolu’da yönettiği kurtuluş Savaşı’nı destekliyor, ancak Osmanlı
hükümetinin 5 Şubat 1919 tarihli kararnamesiyle kurulan ve işgal kuvvetlerinin buna eklenen ve
hatta şiddetlendiren sansürü yüzünden cesur ve
bilinçli bir yayın yapamıyorlar, gerektiği şekilde
seslerini duyuramıyorlardı. Bu nedenle mütareke
döneminde gazeteler hem hükümetin hem de işgal kuvvetlerinin sansürü altına girmiştir.
Her şeye rağmen milli mücadele döneminde
Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen gazeteler olmuştur. Bu gazetelerin başlıcaları şunlardır: İleri, Yeni
Gün, Akşam ve vakit gazeteleri.

İleri Gazetesi: 1919 yılında Celal Nuri İleri ve kardeşi Suphi Nuri İleri tarafından kurulan
ileri gazetesi, yayınlarında, ittihatçıları ve İstanbul hükümetini sert bir dille eleştiriyor ve milli
mücadeleyi destekliyordu. Anadolu’daki kurtuluş
cephesiyle ilgili haberler önce İleri gazetesinde
yayınlanıyor. Başkumandan Mustafa Kemal’in
halka duyurulmasını istediği haberler bu amaçla
ileriye ulaştırılıyordu. İleri gazetesi milli mücadelenin İstanbul sözcüsü haline gelmişti. Atatürk
tarafından yazılan ve bu gazeteye yollanan birçok
yazılar başka isimlerle yayınlanıyordu.
Akşam Gazetesi: Necmettin Sadak, Kâzım
Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay ve Ali Naci Karacan tarafından 1918 yılında kurulan gazete Kurtuluş Savaşını desteklemiş ve cephelerden haber
vermiştir.
Yeni Gün Gazetesi: 1918 yılında Yunus
Vadi tarafından kurulan gazete, yayınlarında
açıkça milli mücadele hareketini desteklediğinden ve 16 Mart işgal günü askerlerimizin şehzade
başı karakolunda şehit edilişini yazdığından 17
Martta İngilizler tarafından matbaası basılmış ve
Yeni gün kapatılmıştır.
Vakit Gazetesi: 22 Ekim 1917’de Mehmet
Asım Us ve Ahmet Emin Yalman tarafından kurulan gazetede zamanın birçok aydını yazı yazmıştır. Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar, Ahmet
Rasim gibi.
Kurtuluş savaşı ile bu savaşı yürütenler aleyhinde yayın yapan gazeteler ise , gerek İstanbul
hükümeti, gerekse işgalci devletler tarafından her
yönden desteklenmişler ve bu çeşit gazeteler için
sansür söz konusu olmamıştır. Bütün güçleri ile
Milli Mücadeleye karşı çıkan bu gazeteler: İstanbul, Alemdar ve Peyam-Sabah gazeteleridir.
http://www.sevgiliye.com/gazeteler/gazeteler-kurtulus-savasi-doneminde-yerel-basin.
php
Kaynak:
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öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

1

Haberleşmenin kökenlerini
açıklayabilme

Haberleşmenin
Kökenleri

2

Dünya ve Türk basınının
doğuşunu tanımlayabilme

Basının Doğuşu

3

Basının doğuşu, yazının gelişimiyle birlikte olmuş ve Roma döneminde Acta
Diurna’ların meydan duvarları asılmasıyla başlayan halka haber sunma, matbaanın bulunmasıyla haber mektupları ve gazeteler ortaya çıkmıştır. 1605 yılından başlayarak Avrupa’nın birçok ülkesinde gazeteler hızla yayımlanmaya
başlayarak kamuoyunun haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesi bağlamında
önemli işlevlerde bulunmuştur.
Türk basını 1831 yılında II. Mahmut’un isteği ile Esat Efendi tarafından kurulmuş ve resmi gazete olarak Cumhuriyet dönemine kadar yayımlanmıştır.
1840’da William Churcill tarafından İstanbul’da kurulan Ceride-i Havadis gazetesi, devletten belli oranda destek almış ve bu özelliğiyle yarı resmi bir gazete
olmuştur. Türk basınında ilk sivil gazete 1860’da yayıma başlayan Tercüman-ı
Ahval, Agâh ve Şinasi Efendiler tarafından çıkarılmış olup, Türk basınının oluşumunda ve gelişiminde önemli bir başlangıç noktası oluşturmuştur.

Medyanın Teknolojik
Gelişimi

Medyanın
Teknolojik Gelişimini
Açıklayabilme

16

İnsanoğlu, tarih öncesi dönemlerden günümüze, haberleşme ve iletişim ihtiyacı çerçevesinde, nesneleri konumlandırarak, yerlere, mağara duvarlarına ve
kayalara çizilen resimlerle anlamlar üretilmiştir. Piktogramlardan yola çıkarak
zaman içinde gelişen yazı, yazı yazılacak yüzeylerin gelişimi, iletişimin farklı
coğrafyalara uzanmasını sağlamıştır.

Matbaa, 1450’lerde Almanya’da Gutenberg tarafından, birbirinden bağımsız
ve tekrar kullanılabilen harflerin dökümünü yaparak bunlarla basımı gerçekleştirmesiyle ortaya çıkıp, kısa sürede Avrupa’nın her tarafına yayılmıştır.
Avrupa’da matbaaların kurulması kitap basımını artırmış ve gazeteler, iletişiminin temel aracı olarak yayıma başlamıştır.
Gazetecilikte haber yazımını hızlandıracak gelişme olarak daktilo 1850’lerde
kullanılmaya başlanmış, haberi görsel olarak destekleyecek fotoğrafın bulunması da 1850’lerde gerçekleşmiştir.
Haberlerin başka kentlerden gazete yazı işlerine hızlı bir şekilde ulaştırılmasında telgraf 1840’larda icat edilmiş, Morse alfabesiyle kodlanmış şekilde kelimeler bir kentten veya ülkeden başka bir kente gönderilmeye başlanmıştır.
Kodlanmış mesaj iletişimi yanında, insanın bizzat kendi sesiyle karşıdaki kişiyle konuşabilmesine yönelik çalışmalar sonucu 1900’lerin başında telefon
ortaya çıkmış, 1920’de ise elektromanyetik dalgalarla mesaj iletme geliştirilerek radyo, iletişimde hızlı ve farklı coğrafyalara haber iletebilmede önemli bir
araç olmuştur. 1940’larda ise ses yanında görüntünün de aktarılabilmesiyle
icat edilen televizyonun Avrupa ve ABD başta olmak üzere kamuya hizmet
etmeye başlamıştır. 1990’lar ise iletişimde yeni bir dönem başlatmış ve bilgisayarlar ve telefon hatlarının birlikte kullanımı ile oluşan internet, tüm dünya
ülkelerinde insanların eşzamanlı olarak birbirleriyle iletişimine imkân sağlamış, dünyanın herhangi bir yerindeki enformasyona en kısa sürede ulaşım
mümkün olmuştur.

Haberciliğin Temel Kavramları

1 Duygu ve düşüncelerin sözcüklerle ve kavramlarla ifade edilebilecek şekilde kayıt edilmesi
biçimindeki yazı, ilk nerede ortaya çıkmıştır?
Mezopotamyada
Venedikde
Çinde
Güney Fransada
Romada

2

Aşağıdakilerden hangisi ilkçağdaki haberleşmenin temel özelliklerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yazının gelişmesi
Basılı gazetenin yayılması
Meydanlarda bağırarak haber duyurma
Meydan duvarlarına haber bültenlerini asma
Papirüs rulolarıyla haber iletme

3

Aşağıdakilerden hangisi M.Ö. 50’lerde Julius
Sezar’ın emriyle Acta Diurna adıyla haber bültenleri yayımlamanın nedenlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sosyal ve siyasal olayların duyurulması
Askeri savunma ve ittifak konularının bildirilmesi
Din adamlarının köşeyazılarının okunması
Seçimler ve kanunların bildirilmesi
Resmi duyuruların yapılması

4

Birbirinden bağımsız harflerle kitap baskısını
1445 yılında ilk gerçekleştiren kişi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Tio Pao
İbrahim Müteferrika
Jean Lorot
Johann Gutenberg
Sait Efendi

5

Avrupa’da ilk süreli gazete hangi isimle nerede yayımlanmıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Gedenck Wurdige Zeitung, Köln
Wettlycke Tydinghen, Hollanda
La Gazette, Fransa
Journal des Savants, Fransa
Mercure, Fransa

A.
B.
C.
D.
E.

1726, Padişah III. Mehmet
1726, Esat Efendi ve İbrahim Paşa
1727, İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi
1729, Mehmet Efendi ve Mithat Efendi
1729, Sait Efendi ve Esat Efendi

neler öğrendik?

A.
B.
C.
D.
E.

6 Osmanlı’da ilk basımevi hangi yıl ve kim tarafından kurulmuştur?

7

Osmanlı Devleti’nde Türkçe olarak devlet
eliyle çıkarılan ilk gazete hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Takvim-i Vekayi
Ceride-i Havadis
Tercüman-ı Ahval
Tasvir-i Efkar
İkdam

8 Osmanlı’da 1860 yılında özel sermaye girişimiyle yayıma başlayan ilk sivil gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Takvim-i Vekayi
Ceride-i Havadis
Tasvir-i Efkâr
Tercüman-ı Ahval
İkdam

9 Türk basınının 1878-1908 döneminde en
önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Maliyet sorunu
Devlet desteğinin kesilmesi
En sert biçimde sansür uygulamaları
Siyasi hareketlilik ve bağımsızlık olayları
Gazetecilerin sürgün korkusu

10 II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 24 Temmuz
1908’in Türk basını için önemi nedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Gazeteler sansürsüz çıkmaya başlamıştır.
Demokratik süreç başlamıştır.
Devletin yönetim şeklinde değişiklik olmuştur.
Devlet desteği daha da artmıştır.
Basına kağıt yardımı yapılmıştır.
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neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. A

Yanıtınız yanlış ise “Yazının Bulunuşu ve Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Basının Doğuşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “İlkçağda Haberleşme”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Basının Doğuşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “İlkçağda Haberleşme”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Basının Doğuşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Basımın Bulunuşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Basının Doğuşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Dünyada İlk Gazeteler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Basının Doğuşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

1
Araştır 1

18

1620’den sonra Amsterdam hızlı genişleyen haber ticaretinin merkezi haline
geldi. Avrupa’da o yıllardaki Otuz Yıl Savaşları gibi süreçlerde halkın ilgisini
artırmış ve gazete endüstrisinin gelişmesini sağlamıştır. Halk haber mektuplarıyla başlayan gazetecilik sürecinde, daha sonra düzenli gazete yayımcılığına
dönüşmesiyle birlikte, sosyal, ekonomik, askeri ve siyasal gelişmeleri daha yakından takip etmeye ve izlemeye başlamış ve bunlarla ilgili fikir geliştirmeye
başlamıştır. Buna bağlı olarak Avrupa toplumlarında özellikle siyasi yapılar
eleştirilmeye başlanarak demokrasi yolunda bilinçlenme dönemlerinin başlamasını sağlamıştır.

Araştır 2

Osmanlı İmparatorluğunda sivil olarak ilk çıkan gazete Tasvir-i Efkâr’dır ve
1862 yılında Şinasi Efendi tarafından bir düşünce gazetesi olarak yayımlanmıştır. 1865’de gazeteyi devir alan Namık Kemal, düşünce gazetesi olma özellikliğini korumuş ve daha fazla düzeyde özgürlük temalarını işleyen yazılar
yazmıştır.

Araştır 3

Telgraf ve telefondan etkin olarak yararlanan gazeteler ve haber ajansları, havadan mesaj göndermek için radyo dalgalarından yararlanmaya yönelik icatları yakından takip etmişlerdir. 1894’de iki oda arasındaki radyo dalgalarıyla ilk
mesaj iletme sürecinin geliştirilmesi ve 1902’de denizaşırı radyo frekanslarıyla
yayının başarılması, Avrupa ve Amerika’da radyoculuğun hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Haberciliğin Temel Kavramları
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Bölüm 2

öğrenme çıktıları

Medya Sistemleri

1
3

Basının Dört Kuramı
1 Siebert, Peterson ve Schramm’ın
tanımladığı basının dört kuramını
açıklayabilme

Altshull’un Sınıflandırması
3 Serbest Pazar Modeli, Marksist Model ve
İlerleme Modeli’ni tanımlayabilme

2
4

McQuil’in Eklediği Kuramlar
2 Gelişmeci Kuram ve Katılımcı Demokratik
Kuram’ı tanımlayabilme

Karşılaştırmalı Medya Sistemleri
Sınıflandırması
4 Akdeniz Modeli, Kuzey-Orta Avrupa
Modeli ve Kuzey Atlantik Modeli’ni
tanımlayabilme.

Anahtar Sözcükler: • Medya (Basın) Kuramları • Otoriter Kuram • Özgürlükçü Kuram
• Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk Kuramı • Sovyet-Totaliter Kuram • Gelişmeci Kuram
• Katılımcı Demokratik Kuram • Serbest Pazar Modeli • Marksist Kuram • İlerleme Modeli
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Haberciliğin Temel Kavramları

GİRİŞ
Bir şeyin “iyi” ya da “kötü”, “uzun” ya da
“kısa”, “zayıf ” ya da “şişman” olduğu hakkında
bir yargıya varabilmek için öncelikle neyin “normal” olduğuna karar vermek gerekir. Normalin ne
olduğu tanımlandıktan sonra bunlar gibi göreceli
konularda herhangi bir yargıda bulunmak daha
kolay hale gelir. Eğer “normal” tanımlanmamışsa, birinin “iyi” dediğine, diğeri “kötü” diyebilir.
Birinin “uzun” bulduğunu, diğeri “kısa” bulabilir.
Dolayısıyla buradaki en kritik ve belki de aslında
öncelikle tartışılması gereken nokta, neyin “normal” olduğuna karar vermektir. Pek çok konu için
geçerli olan durumu, medya açısından irdelemek
de mümkündür. Medyada neyin “normal” olduğuna ilişkin birden çok tanımla karşılaşılmaktadır.
Genel olarak medyanın nasıl olması gerektiğine
ilişkin farklı anlayışları ortaya koyan bu açıklamaları “medya sistemleri” adı altında incelemek
mümkündür. Bu ünitede geçmişten bugüne, dünyada tanımlanmış farklı medya sistemlerinden söz
edecek, sistemler arasındaki farklılıkları değerlendirmeye çalışacağız.
Hatırlayacağınız gibi ilk ünitemizde medya
tarihi üzerinde durmuştuk. Tarihsel gelişim sürecinden de anlaşılacağı gibi tarih boyunca kitle
iletişim araçlarının yayıncı ve yazarları ile siyasal
iktidarlar arasında sürekli bir mücadele söz konusu olmuştur. Geçmişten günümüze yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal hayattaki gelişmeler
medyanın yapısını ve içeriklerini bir şekilde etkilemiştir. Gazetelerin ortaya çıkmaya başladığı ilk
günlerden bu yana, zaman içinde feodal yönetimler yıkılmış, merkezi devletler kurulmuş, ihtilaller,
dünya savaşları yaşanmış, bu arada teknolojik gelişmeler inanılmaz boyutlara ulaşmış ve kitle iletişim araçlarından yararlanma olanakları büyük bir
hızla çeşitlenmiştir.
Kitlesel iletişime olanak sağlayan kitle iletişim
ortamlarının; eş deyişle medyanın, iktidarlar tarafından kendi egemenliklerinin devamı sağlamak
amacıyla kullanılması beraberinde yasaklama, baskı ve yaptırımları getirmiştir. Temel olarak iktidar
ve medya arasında yaşanan bu mücadele çerçevesinde de dünyada farklı medya anlayışları ortaya
çıkmıştır. Aynı farklılığa medyanın siyasal ya da
ekonomik hayat koşulları içerisinde nasıl konumlanması gerektiğine ilişkin açıklamalarda da rast-

lanmaktadır. Çünkü en başta siyasal ve ekonomik
sistemlere bağlı olarak, toplumların gelişmişlik ya
da geri kalmışlık düzeyleriyle, ilgi ve ihtiyaçlarıyla
da ilişkili bir şekilde medyanın işlevlerine yönelik
farklı anlayışlar dikkati çekmektedir.
Farklı toplumlarda medyanın nasıl olduğuna,
nasıl olması gerektiğine ve gelecekte nasıl olmasının beklendiğine ilişkin birbirinden farklı normatif kuram ya da anlayışları bu ünitede irdelemeye
çalışacağız.

dikkat
Kuram, teori olarak da bilinir. Sistemli
bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı
açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür.

dikkat
Normatif kuramlar kural koyucu kuramlardır. Eş deyişle ideal olarak belirlenmiş ve olanı / olması gerekeni
ortaya koyan ya da açıklayan subjektif
kurallar bütünüdür.

BASININ DÖRT KURAMI
Dünyada “en çok bilinen” basın sınıflandırma sistemlerinin başında Fredrick Siebert, Theodore Peterson ve Wilbur Schramm’ın ilk basımı
1954 yılında yapılan Four Theories of the Press
(Basının Dört Kuramı) adlı çalışması gelir. İkinci
Dünya Savaşı’nın ardından başlayan iki kutuplu;
yani Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dünyanın iki büyük süper gücü olduğu yıllarda ABD’de
yayımlanmış olan kitapta, dünyadaki medya sistemleri, basın ya da gazetecilik ekseninde dört ayrı
kategoride tanımlanmaktadır. Bunlar Otoriter,
Özgürlükçü (Liberal), Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk ve Sovyet-Totaliter Kuram şeklinde dilimize
çevrilebilir.
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Basının Dört Kuramı adlı kitabın orjinali İngilizce’dir (Siebert, F., Peterson, T. ve
Schramm, W. (1956). Four Theories of the
Press. Urbana: University of Illinois Press).
Kitabın Türkçe çevirisi yapılmamıştır. Ancak
Türkçe literatürde başvuru kaynağı olarak
şu kitap tavsiye edilebilir: Kaya, A. Raşit
(1985). Kitle İletişim Sistemleri. Ankara:
Teori.
Resim 2.1 Basının Dört Kuramı (Four Theories of the
Press) adlı kitabın kapağı.

Ayrıntılarına geçmeden önce bu dört kuramın belli başlı dikkati çeken noktaları Tablo 2.1’de sunulmaktadır.
Tablo 2.1 Basının Dört Kuramı’na İlişkin Sistematik Karşılaştırma
Otoriter Kuram
Gelişimi

16 ve 17’nci yüzyıl,
İngiltere

Çıkışı

Hükümdarların ya da
hükümetlerin mutlak
gücü felsefesi

Hedefler

Devlete hizmet etmek,
hükümet politikalarını
desteklemek
ve
ilerletmek

Medya
kullanımı

Kralın izin verebileceği
herkes

Medya
denetimi

Hükümetçe patent
vererek, lisanslayarak,
sansür ederek

Yasaklar

Siyasal mekanizmanın
ve yönetimdeki
görevlilerin eleştirisi

Medya
mülkiyeti

Özel ya da kamu

Hükümete ait olma
şartı olmamasına
Diğerlerinden
rağmen medya,
farkı
devlet politikasını
yürütme aracıdır.

Liberal Kurum

Toplumsal
Sorumluluk

Medya toplumun
ihtiyaçlarını karşılama
ve hükümeti
denetleme aracıdır.

Medya toplumsal
sorumluluğu
olduğunu kabul
etmeli, birilerini onu
gözlemleyebilmelidir.

Sovyet-Totaliter
Kuram
1688’den sonra
SSCB, Nazi Almanya20. Yüzyıl, ABD
İngiltere ve ABD
sı ve İtalya
Marksist, Leninist,
Milton, Lucke ve Mill
Hutchings Basın
Stalinist düşünce ile
gibi yazarlar, akılcılık
Özgürlüğü
Hegel ve 19’uncu
ve doğal haklar
Komisyonu
yüzyıl Rus düşüncesi
Gerçeğin
Çatışmayı tartışmaya Sosyalist sistemin
keşfedilmesine yardım dönüştürme, bilgi
başarılı olması
etme, bilgi verme,
verme, eğlendirme, ve varlığına katkı
eğlendirme, satış
satış
sağlama
İşveren, sadık ve keHerkes
Bir şeyler söylemek
sin inançlı parti üye(ekonomik gücü olan) isteyen herkes
leri
Fikirlerin özgür
pazarında kendi
Kamuoyu, tüketici
gerçeğini arama süreci eylemleri ve
Hükümet
olarak mahkeme
profesyonel etik
tarafından
Hayati önemdeki
İftira, müstehcenlik,
sosyal konularda ve Parti amaçlarını
hayasızlık, isyana teşvik
özel haklara ciddi
eleştirmek
(savaş zamanında)
tecavüzler
Hükümet kamu
İlke olarak özel
hizmetini
Kamu
devralmadıkça özel
Mülkiyet devlettedir
ve medya devletin
bir silahı olarak varlığını sürdürmektedir.

Kaynak: Işık, M. (2007). Dünya ve Türkiye Bağlamında Kitle İletişim Sistemleri. İkinci Baskı.
Konya: Eğitim Kitabevi, s.16’dan uyarlanmıştır.
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Otoriter (Baskıcı) Kuram
Avrupa’da hareketli harfleri kullanan matbaanın
1455’te Johann Gutenberg tarafından geliştirilmesinden ve bu tekniğin yaygınlaşması sonrasında
gazeteciliğin 1600’lerin başında ivme kazandığı dönem, toplumların monarşi rejimleri altında yönetildiği ve otoriter kuralların geçerli olduğu yıllardır. Bu
nedenle 16. ve 17. yüzyılda yayımlanan özel ya da
kamusal sahiplik yapısıyla çıkarılan gazeteler, devlete
ya da hükümete hizmet eden, hükümetin politikalarını destekleyen ya da geliştiren yönde yayın anlayışına sahiptir. Başka bir ifadeyle, gerektiğinde zorla da
olsa hükümet otoritesine bağlı olmuşlardır.

Otorite
Siyasi, idari güç; yaptırma, yasak etme, itaat
ettirme hakkı ya da gücü, yetke, sulta, velayet.

Tarihsel süreç içinde en uzun dönem uygulama
imkanı bulan ve ortaçağda zirveye ulaşan otoriter
anlayış, her türlü gücün devletin başındaki kişinin
elinde toplanması esasına dayanır. Bu düşüncenin
felsefi temelleri Eflatun’dan Machiavelli, Hobbes
ve Hegel’e kadar uzanmaktadır. Eflatun ya da diğer
adıyla Platon, devletin ancak akıllı, değerli ve nitelikli
bilge insanların elinde güvenli olabileceğini savunur.
Machiavelli, hükümdarların devletin güvenliğini sağlamak ve varlığını sürdürebilmek için baskı ve zulüm
de dahil olmak üzere her türlü ahlaki olmayan yollara bile başvurabileceklerini söyler. Yönetenler kuvvet
ya da hile silahlarını kullanabilirler. Korkuya dayanmadan da bir otorite kurulamaz. Hobbes de mutlak
monarşiyi savunur. Doğal yaşam sürecinde insanların
adeta bir cehennem hayatı yaşadığını, bireylerin kendi
aralarında bir sözleşme imzalayarak sınırsız özgürlüklerine son verdiklerini söyler. Ona göre insanlara boyun eğdiren ve gerektiğinde onları cezalandıran, karşı
konulamayacak bir otoritenin varlığına ihtiyaç vardır.
Egemen güç, hukukun tek kaynağı olarak toplumda
yasayı yapan, kaldıran ve gerektiğinde değiştiren tek
kuvvettir. Otoriter yönetimi korumak için de bireysel
çıkarlar kontrol edilmelidir. Kamu çıkarı için birey
denetlenmelidir. Düzeni ve barışı koruyup sürdürecek olan hakim gücün özgün eylemlerinin ise akılcı
olup olmadığı asla tartışmaya açık değildir. Devleti
başlı başına bir amaç olarak gören Hegel, devletin
vatandaşlar üzerinde her türlü hakka sahip olduğunu
savunur. Vatandaşın görevi devletin bir üyesi olarak
hareket etmektir (Işık, 2007).

dikkat
Platon ya da İslam dünyasında Eflatun
olarak bilinen gerçek adı Aristokles olan
antik klasik Yunan filozofu MÖ 427-347
yılları arasında yaşamıştır. Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina
Akademisi’ni kurmuştur. Sokrates’in öğrencisidir. Aristo da Platon’un öğrencisidir. En
önemli eseri “Devlet”tir. Daha fazla bilgi için
bakınız: https://tr.wikipedia.org/wiki/Platon

dikkat
Niccolo di Bernardo dei Machiavelli (14691527) tarih ve politika biliminin kurucusu
sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı,
askeri stratejist, şair ve oyun yazarıdır. İtalyan Rönesans haraketinin en önemli figürlerindendir. En ünlü eseri “Prens”tir. Daha
fazla bilgi için bakınız: https://tr.wikipedia.
org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli

dikkat
Thomas Hobbes (1588-1679) İngiliz felsefecidir. 1651 tarihli Leviathan adlı çalışması
batı siyaset felsefesinin temel eseridir. Var olan
her şeyin fizik madde olduğunu ve her şeyin
maddenin hareketiyle açıklanabileceğini öne
sürmüştür. Matematik yönteminin hayranıdır. Daha fazla bilgi için bakınız: https://
tr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes

dikkat
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (17701831) idealist Alman filozof olarak bilinir.
Takdir edenler kadar eleştirenler de dikkati çeker. Daha fazla bilgi için bakınız:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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İngiltere’de yaygın olarak benimsenmiş ve “hala
da çoğu yerde uygulandığı” kaydedilen Otoriter
(Baskıcı) Kuram, monarşinin mutlak gücü felsefesine dayanmaktadır. Bu anlayışa göre yayıncılar
kimi zaman gazete çıkarabilmek için hükümetten
“izin almak” anlamına gelen “patent”, “lisans” ya
da “ruhsat” almak zorunda kalmışlar ya da matbaa
esnaf ya da derneklerinin düzenlemeleriyle karşı
karşıya gelmişlerdir. Hükümetin doğrudan sansürü şeklinde de görülen kimi uygulamalar nedeniyle
iktidarları eleştirmek pek de mümkün olmamıştır.
Çünkü bu anlayışta basının temel amacı, iktidardaki hükümetin politikalarını desteklemek ve devletin siyasetini geliştirmek, ilerletmek ve ona hizmet
etmek şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla otoriter
anlayış çerçevesinde basının, devletin ya da hükümetin karar ve uygulamalarını eleştirmesi engellenmiş ya da yasaklanmıştır. Bu doğrultuda otoriter
yaklaşımda, iktidarların özellikle siyasi ve ideolojik
konularda basını çeşitli yaptırımlarla baskı altında
tutması haklı ve meşru da görülmüştür. Bazı kontrol mekanizmaları ise sıkı yasal düzenlemeler, üretimin devlet tarafından kontrolü, mesleki zorunlu
davranış kurallarının geliştirilmesi, vergi ve benzeri
ekonomik yaptırımlar, yazı işleri kadrosunun doğrudan hükümet tarafından atanması şeklinde sıralanabilir.
Otoriter medya anlayışı çerçevesinde medyanın
nasıl olasına gerektiğine ilişkin ortak bazı görüşlere
dikkat edilebilir. Bunlar şöyle sıralanabilir: (Kaya,
1985; McQuail, 1994)
• Medya, yerleşik siyasi güce her zaman bağlı
olmalıdır.
• Medya, kanunları ya da kurulu düzeni bozucu şeyleri yapmaktan kaçınmalıdır.
• Medya, ahlaki ve siyasi değerlere ve çoğunluğa karşı saldırgan olmamalıdır.
• Bu ilkelerin geçerliliğini sağlamak için öndenetim ve sansür uygulaması meşru ve
haklıdır.
• Otoriteye karşı kabul edilmez saldırılar,
resmi politikalardan hoş görülmeyecek sapmalar ve ahlak kurallarına uymama cezai
sorumluluk gerektiren bir suçtur.
• Gazeteciler ya da medya çalışanları, kendi
medya organizasyonları içinde bağımsızdırlar.
• Medya üzerinde özel mülkiyet ancak bu
şartlara uyma halinde kabul edilebilir.
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Medyanın “iktidarın sesi” ve “meşruluk aracı” olma niteliğinden sapması otoriter anlayışta
çeşitli yaptırımlarla (cezalarla) karşılaşmasına
neden olmaktadır. Siyasal iktidar çeşitli yollarla basını denetlemekte ve etki altına almaktadır. Sıkı yasal düzenlemeler, yayın izinleri ya da
patent uygulamaları, lisans zorunlulukları, ağır
vergi yükleri ve başka türlü denetim ve baskı mekanizmaları yoluyla medya baskı ve kontrol altına alınmaktadır. Bu bağlamda özel teşebbüsün
elinde olmasına karşın gerektiğinde yazı işleri
kadrosunun doğrudan siyasi otorite tarafından
atanabilmesi ilginç bir yöntem olarak yorumlanmaktadır (Işık, 2007).

Sansür
Her türlü eserin yayınının ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sıkı denetimi; eserlerin yayınlanmadan ya da sahnelenmeden
önce hükümetlerce denetlenmesi.

Otoriter kuram, reform ve aydınlanma hareketlerinin bir sonucu olarak birey-devlet ilişkilerinin yeniden sorgulanması ve kapitalizmin etkisiyle gelişen sanayileşme sonrasında güç kaybetmiştir
(Işık, 2007). Günümüzde her ne kadar belirli ölçüde otoriter anlayış terk edilmişse de ilerleyen
zaman içinde, otoriter olmadığı iddiasındaki kimi
yönetim anlayışlarında, hatta demokratik rejimlerde bile baskıcı anlayışların sergilendiği görülmektedir. Örneğin kimi zaman, kimi olaylar karşısında; örneğin dış tehdit gibi konularda, “baskı
ve sansürün uzlaşmayı temsil ettiği” gibi çeşitli
vurgularla yayın organlarına karşı otoriter tutum
sergilenebilmektedir. Günümüzde medyayı kontrol yöntemlerinin farklı biçimlerde görünür olduğunun da altı çizilebilir. Dünyanın bir çok yerinde korkutma, işten attırma, örgütlenmeyi önleme,
dağıtım ağını engelleme, mali denetim, borç ve
kredi verdirmeme, ihale vermeme, girdi maliyetlerini yükseltme, reklam verdirmeme gibi pek çok
uygulama ile medyanın bir şekilde denetlenmeye
ya da kontrol edilmeye çalışıldığı söylenebilir. Eş
deyişle halen dünyanın farklı yerlerinde otoriter
anlayışın medya üzerindeki etkilerini şu ya da bu
şekilde tespit etmek mümkündür.
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Özgürlükçü (Liberal) Kuram
Batı toplumunda 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen ve
akılcı düşünceyi eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, önyargılardan ve ideolojilerden
özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel gelişimi kapsayan döneme
“Aydınlanma Çağı” denilmektedir. Aydınlanmaya
yol açan başlıca düşünsel gelişmeler Rönesans ve Reform hareketleridir. Bu hareketler sonrasında Batı’da
toplumsal hayat önemli bir değişim içerisine girmiştir. Aydınlanma Çağı felsefesinin üzerine geliştirilen
özgürlükçü ya da liberal anlayış çerçevesinde klasik
kapitalist demokrasilerin temelleri atılmıştır.

dikkat
Halk egemenliğine dayalı klasik kapitalist
demokrasi anlayışı, başta bireyin hak ve
özgürlüklerini tanımak olmak üzere, genel anlamda halkın oyu ile seçilen siyasi
iktidarın ülke yönetimini üstlenmesini,
çoğunluğun yönetim hakkını, azınlığın
korunmasını ve azınlığın da bir gün çoğunluk oluşturma hakkının tanınmasını
ve yasalar önünde herkesin eşit sayılmasını
öngörmektedir. Bireysel hak ve özgürlükler ise en başta düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması şartına bağlıdır.

internet
Aydınlanma Çağı konusunda internet kaynaklarına başvurabilirsiniz: https://tr.wikipedia.
org/wiki/Ayd%C4%B1nlanma_%C3%87a%
C4%9F%C4%B1

Özgürlük
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ya da davranma;
herhangi bir şarta bağlı olmama durumu,
serbesti; her türlü dış etkenden bağımsız
olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.

Liberalizm genel olarak bireysel özgürlük üzerine kurulmuş bir siyasi felsefe ya da dünya görüşüdür. Liberal görüşü savunanlar genel olarak ifade
özgürlüğü, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü, serbest ticaret, sivil haklar, seküler develet, çoğulcu
demokrasi ve özel mülkiyet gibi fikirleri desteklemektirler (“Liberalizm”).
Liberal Medya Kuramı, liberal anlayışın sosyal,
felsefi, siyasi ve iktisadi birikimleri üzerine inşa
edilmiştir. Otoriter anlayışın aksine devletin yerine bireyi merkeze alan liberal anlayış, devleti bireyin mutluluğunun bir aracı olarak görür. Birey ve
toplumu, toplumsal davranış ve siyasi teşkilatlanma açısından serbest bırakır. Liberal anlayışa göre
gerçeğe giden yol bataklıktan geçse bile akılcı bir
varlık olan insan yolun sonunda kanıtlanabilecek
kesin gerçeklere ulaşabilecektir. Bireylerin özgürlükleri sınırlanmadığı takdirde problemlerini kendileri çözebilir. Siyasi iktidara düşen görev, uygun
bir ortam oluşturarak bunun sürekliliğini sağlamaktır (Işık, 2007).
Liberal düşüncenin ekonomi alanındaki en
önemli temsilcisi Adam Smith, iktisadi sistemin
kendine has bir düzeni olduğunu, görünmeyen bir
elin okonomiyi dengede tutacağını, bu nedenle develetin müdahalesinin minimum seviyede olması
gerektiği savunur (Işık, 2007).

dikkat
İskoç filozof Adam Smith (1723-1790) en
ünlü kitabı Ulusların Zenginliği’nde (The
Wealth of Nations) ekonomik büyüme üzerinde durur. Bu etkili kitap ekonomi disiplinin ortaya çıkmasını ve aynı zamanda özerk
ve sistematik hale gelmesini sağlamıştır.

Ekonomiden siyasete, din ve bilime kadar uzanan bireysel hak ve özgürlüklere ilişkin anlayışlar
paralelinde basın, bu dönem içinde devlet kontrolünden çıkmış ve basında otoriter anlayış yerine
özgürlükçü anlayış hakim olmaya başlamıştır. Özgürlükçü anlayışın tanımlanmasına ilişkin tam bir
tarih vermek gerekirse 1688’den sonra İngiltere’de
ve daha sonra diğer ülkelerde benimsendiği söylenebilmektedir (Severin ve Tankard, 2001). Özgürlükleri teminat altına alan ilk ve en önemli belge
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ise Fransız ayaklanması ve ihtilalinin ardından 26
Ağustos 1789’da ilan edilen 17 maddeden oluşan
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’dir. Aydınlanma Çağı felsefesiyle bütünleşen 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisini uygarlık tarihine mal eden
Fransız devrimcileri, düşünce ve iletişim özgürlüğü
anlayışını vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve
özgürlükler arasında yer vermişlerdir (Kaya, 1985).
Bildirinin ilk maddesi şöyledir: “İnsanlar, haklar
yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Sosyal
farklılıklar ancak ortak yarara dayanabilir”. İkinci
maddede de şöyle denir: “Her siyasal toplumun
amacı, insanın doğal ve zamanaşımı ile kaybedilmeyen haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük,
mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir”.
Dördüncü maddede “Özgürlük” şöyle tanımlanır:
“Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her şeyi
yapabilmektir. Böylece her insan doğal haklarının
kullanımı, toplumun idğer üyelerinin aynı haklardan yararlanmalarını sağlayan sınırlarla belirlidir.
Bu sınırlar ise ancak yasa ile belirlenebilir.” Bildirinin 10. maddesinde kimsenin görüşlerinden dolayı
suçlanamayacağı ifade edilirken, 11. maddesinde
şöyle denilmiştir: “Düşüncelerin ve inançların serbestçe dışavurumu en değerli insan haklarından bir
tanesidir. Her bir yurttaş yasaların belirlediği durumlarda bu özgürlüklerin kötüye kullanımından
sorumlu olmak şartı ile bu ifadelerini özgürce konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir”.

dikkat
Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm
noktası olan Fransız ihtilali (1789-1799),
Fransa’daki mutlak monarjinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye
zorlanması hareketi olarak tanımlanır.

Bu arada İngiltere’ye karşı verilen mücadele
sonrasında 13 koloni hükümetinin bir araya gelerek kurdukları Amerika Birleşik Devletleri’nin 4
Mart 1789’da kabul edilen Anayasası’na 15 Aralık 1791’de eklenen 10 maddelik Temel Haklar
Bildirgesi (Bill of Rights) de yine bireysel hakları
ön plana çıkarmakta ve korumaktadır. Bildirgenin
ilk maddesi şöyledir: “Kongre, bir din kuran ya da
bir dinin gereklerinin özgürce yerine getirilmesini
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yasaklayan, söz ve basın özgürlüğü ile vatandaşların şikâyetlerini hükümete bildirmek için dilekçe
verme haklarını ve barışçıl toplanmalarını kısıtlayan hiçbir yasa çıkaramaz”. Dolayısıyla Anayasa’da
Kongre’nin ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan
hiçbir yasa yapamayacağı bu madde ile hükme bağlanmıştır.

internet
Temel Haklar Bildirgesi hakkında daha fazla
bilgi için bakınız: http://www.usemb-ankara.
org.tr/ABDAnaHatlar/Hukumet.htm

İşte o dönemde John Milton, John Locke,
John Stuart Mill ve onların görüşlerinden etkilenen gazeteciler, artık basının görevinin devlete
hizmet etmek olmadığını, basının bilgi verme, eğlendirme ve satma kadar hükümeti kontrol etme ve
gerçeği bulmasına yardım etme görevlerini yerine
getirmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Özgürlükçü kuram, temel olarak bu görüşlerde tanımlanan
doğal haklar ve rasyonalizm felsefesi üzerine inşa
edilmiştir.
En genel anlamda özgürlükçü anlayış, bireylerin
dilediği şeyi yayınlamada özgür olması öngörüsüne
dayanmaktadır. Bu bir yönüyle de düşünce, anlatım, örgütlenme, toplantı hak ve özgürlüklerinin
bir uzantısıdır. Yaklaşımın ilkeleri liberal demokratik anlayışın temellerini oluşturur: Bireyin dürüstlüğüne, akla, gerçeğe, ilerlemeye ve halk iradesinin
üstünlüğüne olan inanç. Çünkü liberalizm çoğunluk yoluyla gerçeğe ulaşılabileceğini varsaymakta,
düşüncelerin serbest pazarında iyi ile kötünün,
yararlı ile zararlının, gerçekle gerçek dışının birbirinden ayrılabileceğini savunmaktadır. Bu nedenle
de tekelcilik ve bu yöndeki her türlü oluşuma karşı
çıkılmaktadır (Kaya, 1985). Özgür basının, özgür
ve düşünen bir toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu kabul edilmektedir.
Ancak özgürlükçü anlayışta da kitle iletişim
araçlarının iki şekilde denetimi öngörülmüştür.
Bunlardan ilki “çok seslilik” ilkesi, ikincisi ise “yasal düzenlemeler” şeklinde tanımlanabilir. “Çok
seslilik”, herkesin ifade hak ve özgürlüğüne sahip
olması anlamına gelmektedir. Çünkü herkesin düşüncelerini açıkça ortaya koyabildiği bir ortamda,
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özdoğrulama süreci devreye girecek ve kişiler, doğru ve yalan arasındaki farkı bulabilecektir. Bu noktayı Mill’in görüşleriyle biraz daha açıklayabiliriz:
Özgürlükçü anlayış büyük ölçüde İngiliz filozof John Stuart Mill’in özgürlükçü basına ilişkin
görüşlerine dayanır. Mill, insanların herhangi bir
konuya ait bütünü öğrenmeye yaklaşabilmesi için
tek yolun, her türlü düşüncedeki insanların ve akıl
türünün o konuda söyleyebileceklerini duymak olduğunu savunmuştur. Mill’in ifadesine göre bir düşünceyi susturmak için doğruyu susturmanız gerekir, oysa herkes yanılabilir, hatta “fertler gibi çağlar
da yanılmaz değildir; her çağ öyle birçok düşünceyi
taşımıştır ki, ondan sonraki çağlar o düşünceleri
yalnız yanlış değil, aynı zamanda saçma kabul etmişlerdir. Bir zamanlar genel olan birçok düşünceyi zamanımız nasıl reddediyorsa, şimdi genel olan
bu düşünceleri de gelecek çağların kabul etmeyeceği aynı derecede kesindir”. Dolayısıyla insanlar
hata yaparlar, ancak bu hatalarını düzeltme yetisine
de sahiptirler. Ancak yalnızca nihai doğruyu ve ilerideki gerçeği ortaya çıkaracak tartışma ve görüşme
olanağı bulduklarında bu yetiyi kullanabilirler. Bir
konuya ait bütünü öğrenebilmeye yaklaşmanın tek
yolu, her türlü düşüncedeki insanın ve akıl türünün o konuda söyleyebileceklerini duymaktır. Eğer
bir konu “tam olarak ve korkusuzca” tartışılmadıysa, ortaya çıkacak sonuç “ölü” doğabilecektir. O
nedenle de Mill, basının her türlü düşüncenin dile
getirilebildiği serbest bir ortam olması gerektiğini
savunur. Kısaca ifade etmek gerekirse “çok seslilik”,
doğrunun ancak “düşüncelerin serbest pazarında”
ortaya çıkabileceği düşüncesine dayanan özgürlükçü anlayışın, herkese söz ya da ifade hakkı tanınması gerektiği düşüncesini ortaya koymaktadır.

internet
John Stuart Mill’i ve görüşlerini daha yakından
tanımak için internet kaynaklarına başvurabilirsiniz. Örneğin şu adreslere bakabilirsiniz:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_
Mill; http://tr.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill; http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/
John_Stuart_Mill.

Özgürlükçü anlaşın kitle iletişim araçlarına
yönelik ikinci denetim aracı ise yasalardır. Ancak
her türlü sansüre karşı çıkan anlayış çerçevesinde
yasalar; yalnızca onur kırıcı yayına, müstehcenliğe,
edepsizliğe ve savaş zamanı savaş kışkırtıcılığına
karşı dava açılabilmesi hakkı tanımaktadır. Dolayısıyla yasal sistem, baskı öncesinde yayın içeriklerine müdahale etme yerine yalnızca belirli konularda
dava açma hakkına sahip görülmüştür. Buradaki
belirli konular ise bireylerin korunması ya da devletin ciddiyetinin korunması amacına yönelik konulardır (Kaya, 1985; McQuail, 1994).
Dolayısıyla özgürlükçü anlayışta medya bilgilendirme, eğlendirme, satma ama temelde gerçeğe
ulaşılmasına yardımcı olma ve hükümeti denetleme
aracı olarak tanımlanmaktadır. Gerçeğin özdoğrulama süreciyle ve düşüncelerin serbest pazarında ve
mahkemelerde bulunabileceği ifade edilmektedir.
Ancak karalama, açıklık/müstehcenlik ve ahlaksızlık
gibi durumlar yasalarla önceden yasaklanmıştır. Bu
bağlamda özgürlükçü anlaşın üzerine inşa edildiği
iki temel ilkesi şöyle açıklanabilir: (Kaya, 1985)
Serbest-özel girişim ilkesi: Özgürlükçü anlayışa göre basın, çoğunlukla özel sektörün elindedir.
Otoriter anlayışın “yayın izni” şartına karşılık, özgürlükçü anlayış, dileyen herkesin yayın yapabilme
özgürlüğüne sahip olması gerektiği düşüncesini benimsemiştir. Buna göre:
• İletişim/yayın kuruluşları herhangi bir ön
izin / yetki belgesi alma koşuluna bağlı olmaksızın kurulabilmelidir.
• İletişim alanında meslek seçmek için herhangi bir ön koşul bulunmamalıdır,
• Herhangi bir şeyin istek dışında yayınlanması için zorluk ya da baskı olmamalıdır,
• Yasalarla sınırları önceden belirlenmiş özel
yaşamın gizliliği, vatana ihanet, yurt güvenliği gibi kutsal konular dışında resmi görüş
ve hükümetlere yönelik karşı düşünce açıklama, eleştiri, aktarım sonrasında da bir suç
kavuşturmasına konu olmamalıdır.
Serbest dolaşım ilkesi: Kitle iletişim araçları
kullanılarak iletilecek her şeyin serbest dolaşımının
sağlanması, üçüncü kişilerin (örneğin hükümetlerin) öndenetim ya da sansür uygulamaya hakkı
olmaması anlamına gelmektedir. Buna göre:
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•

•

•

Bilgi edinme ve erişim özgürlüğü: Olay,
bilgi ya da habere serbestçe ulaşma ve bilgiyi elde etme özgürlüğü temin edilmelidir.
Bilgiye ulaşmak isteyenler için olanaklar
eşit biçimde açık bulundurulmalı, haber ve
bilgi toplamaya yönelik yasal bir kısıtlama
getirilmemelidir.
Haber iletme özgürlüğü: Elde edilen bilgi ya
da yazılan haberlerin kitle iletişim araçları tarafından iletilebilme özgürlüğü olmalıdır.
Haber alma özgürlüğü: Toplumun haber
ve bilgi edinme konusunda özgür olması,
kendi seçtiği her türlü habere kavuşabilmesi
gereklidir.

dikkat
Özetle özgürlükçü anlayış çerçevesinde
basın çoğunlukla özeldir ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak kadar, hükümeti de
kontrol etmenin bir aracıdır.

Ancak ilerleyen zaman, özgürlükçü anlayışı da
tartışmalı hale getirmiştir. Yeni teknolojiler ortaya çıkmış, gazeteler çok daha fazla sayıda baskı
yapabilecek hale gelmiş, kitlesel yayıncılık anlayışı
gelişmiş, kitlesel gazetecilikle birlikte gazetelerin
sahiplik yapısı ve yönetim biçimi değişime uğramış, büyük gazeteler, küçük gazeteleri satın almaya
ya da onlarla birleşmeye başlamış, büyük basın ve
medya grupları meydana gelmiştir. Büyük gruplarla rekabet edemeyen gazeteler ise teker teker yayın hayatlarına son vermek zorunda kalmıştır. Bu
durum Mill’in ifade ettiği herkesin açık bir şekilde
görüşlerini açıklayabildiği ortamın bozulması tartışmasını gündeme getirmiştir. Medyada giderek
azalan çok seslilik ortamı nedeniyle, kimi seslerin
giderek daha zor duyulur hale gelmesi tartışmaları alevlenmiştir. Halen de medyaya yönelik eleştirilerin önemli bir bölümü “tek seslilik” sorunuyla
ilişkili bulunmaktadır. Dolayısıyla kuram büyük
ölçüde medya patronlarını korur hale gelmiştir.
Öte yandan yayın organlarının ticari amaçlarını
ön plana çıkarmalarının da doğal bir sonucu ola-
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rak özgürlükçü ortam, çıkar amaçlı yayıncılığa ve
sansasyonel içeriğe karşı duramamıştır. Kuramın
televizyon yayıncılığını ne kadar destekleyebileceği,
iletişimin özgürlüğü kadar eğitim, kültür ve sanat
alanlarındaki gerekliliği açısından ne kadar geçerli
olabileceği belirsizdir. Ayrıca kişisel yaşamın gizliliği ya da sosyalleşmesiyle ilgili prensipleri yoktur.
Sektör çalışanlarına ya da medya dolayısıyla zarara
uğrayanlara yönelik cevap hakkı tanımamaktadır
(Kaya, 1985; McQuail, 1994; Severin ve Tankard,
1994). İşte bu tartışmalar yeni bir anlayışın doğumunu hazırlamıştır.

Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk
Kuramı
Liberal anlayış insan aklına vurulan zincirleri
kırarak insanlık için o dönemde yeni ufuklar açmasına karşın, zaman içinde özgürlük ile onun kötüye
kullanımını ayırt etmede kesin ölçütler bulmakta
zorlanmıştır. Bu anlamda liberal anlayışın özgürlük
anlayışı muğlak, tutarsız ve belirsiz olmakla eleştirilmiştir. Ayrıca çok seslilik ve düşüncelerin ortak
pazarı gibi görüşler de dibe vurmuş, gazete ve televizyonlar toplumun değil, bu araçların sahiplerinin
ve reklam verenlerin çıkarlarına hizmet etmeye başlamıştır. Medya sahipleri basının gücünü olumsuz
yönde kullanmakla eleştirilmiştir. Bu doğrultuda
liberal kuram içinde bir tepki olarak 20. Yüzyılda
Amerika Birleşik Devletleri’nde Toplumsal Sorumluluk Kuramı geliştirilmiştir (Işık, 2007). Kimi
kaynaklarda “Sosyal Sorumluluk Kuramı” adı da
verilen bu oluşumda medyanın sansasyonel içeriğine ve kar amaçlı yapısına yönelik eleştirilerin de
etkili olduğu söylenebilir.
Sinema eleştirmenlerince sinema tarihinin en iyi
filmlerinden biri sayılan ve 1941’de gösterime giren Orson Welles’in “Yuttaş Kene (Citizen Kene)”
adlı filmi, gazete patronu W.R. Hearst’ı konu alarak
gazete patronlarının amaç ve güvenilirliklerini sorgulamıştır. Aynı dönemde basının siyasi haberlerde
taraf tuttuğu şeklindeki eleştiriler artmıştır. Birçok
yayıncı bu durumun devam etmesi durumunda
hükümetin basına yönelik kısıtlamaya gideceği yönünde endişelerini dile getirmiştir. Bunun üzerine
Amerikan toplumunda basının işlevlerini sorgulama
süreci başlayarak akademik araştırmaların yapılmasına zemin hazırlanmıştır (Işık, 2007).

Haberciliğin Temel Kavramları

olguların anlamlı bir çerçevede doğru, kapsamlı ve
akılcı bir muhasebesini yapma sormukluluk ve bilinci taşımadığı ifade edilmiştir. Gerçek yerine sıra
dışı olanı, önemli yerine sansasyonel olanı sunma
eğilimindeki medya, bilgi ve tartışmaları topluma
ulaştıramamakta, tekelleşmeyle birlikte güç ve kar
amacı olma yolunda ilerlemektedir. Basının ürettiği iletilerin çoğu, insanın gerçek hayatıyla ilgisi
olayan hikaye ve görüntülerin karışık anlatımıdır.
Basın toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak kendine
çeki düzen vermezse hükümetin doğrudan müdahale ve kontrolü kaçınılmaz olacaktır (Işık, 2007).

Resim 2.2 Yurttaş Kane filminin orijinal afişi
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Yurtta%C5%9F_Kane

internet
Yurttaş Kane filmi hakkında ayrıntılı bilgiye şu
adreste erişebilirsiniz: https://tr.wikipedia.org/
wiki/Yurtta%C5%9F_Kane

İkinci Dünya Savaşı’nın en şiddetli zamanında
1942 yılı aralık ayında, Time ve Life dergilerinin
kurucusu Henry Luce, özgür dünyanın baskıcı ülkelere karşı yaptığı savaştan galip çıkabilmesi için
basına düşen görevi incelemek üzere bir komisyon
kurulmasını önermiştir. Chicago Üniversitesi Rektörü Robert M. Hutchins başkanlığında 1947 yılında kurulan komisyonun hazırladığı rapor daha
sonra “Hutchins Raporu” olarak anılmıştır. Komisyon tarafından hazırlanan “Özgür ve Sorumlu
Basın” adlı raporda geleneksel basın özgürlüğünün uygulanmasında basın özgürlüğü ile basının
sorumluluğu arasındaki çelişkiye dikkat çekilerek
şöyle denilmiştir: “Basının yanlışları ve tutkuları,
özel alan dışına taşıp, kamusal tehlike haline gelmiştir. Basın özgürdür, ancak aynı zamanda bir
kamu hizmeti yerine getirmektedir. Basın alanında
gerçekleşen ticari ve teknolojik yenilikler nedeniyle
bazı bireylerin ve grupların basından yararlanma
olanağı azalmıştır”.
Raporda basının önemsiz ve sansasyonel konulara gereğinden fazla yer vererek günlük olay ve

Sansasyon
İnsanlar üzerinde yaratılan güçlü heyecan
ve ilgi uyaran olay

Raporda temel nitelikleri açıklanan Toplumsal Sorumluluk Kuramı, basın özgürlüğü ile basının topluma karşı sorumluluklarını bağdaştırmayı
amaçlamaktadır. Yeni kuram, önemli bir şey söyleyecek olan herkesin görüşünü söylemeye izin verilmesini ve eğer medya görevlerini yerine getirmiyorsa “birilerinin” ona bu görevlerini hatırlatması
gerektiğini savunmaktadır.
Kurama göre medya; kamuoyu, tüketici eğilimleri, meslek etiği, kanal ve yayın zamanlarındaki teknik
sınırlamalar yüzünden hükümetin düzenleme kurumları tarafından kontrol edilir. Basının işlevleri ve
bu işlevlerin önceliklerinin tanımlaması yapılır. Basının demokratik siyasal sisteme hizmet etme, toplumu
aydınlatma ve bireyin özgürlüklerini savunma gibi
işlevleri kabul edilirken, ekonomik sisteme hizmet
etme rolünü bu işlevlerin önünde görülmez. Eğlenceyi oluşturma rolü de kabul edilir; ancak bu eğlence
işlevinin kaliteli olması gerektiğinin altı çizilir.
Kurama göre kitle iletişim araçlarına sahip olanlar
ve bu araçları işletenler toplumun beklentilerini dikkate alarak, toplumsal amaç ve bekletileri yansıtmalı, üretici ve tüketicilerle birlikte politik görüşleri de
dengeli bir şekilde aktarmalıdır. Her türlü görüşe açık
olmak suretiyle bütün düşüncelerin açıklanabilmesine imkan verilmelidir. Medya çalışanları, toplumsal
görevleriyle birlikte çalıştıkları kurumlara karşı da sorumludurlar. Dolayısıyla “sorumluluk” ve “özgürlük”
kavramlarını bağdaştırabilmelidirler (Işık, 2007).
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Kısacası, medya çalışanları ve Basın Özgürlüğü
Komisyonu tarafından geliştirilen ve İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra etkili olan Toplumsal Sorumluluk Kuramı; medyanın bilgilendirir, eğlendirir ve
satarken aynı zamanda çatışmayı tartışmaya dönüştürmekle de görevli olduğunu öne sürmektedir.
Toplumsal Sorumluluk Kuramı’nın dayandığı temel ilkeler özetle şöyle sıralanabilir: (Kaya, 1985;
McQuail, 1994)
• Medya topluma karşı belirli görevleri kabul
etmeli ve yerine getirmelidir,
• Medya haber aktarımının sağlanması yanında kültür ve sanatın yayılması ve geliştirilmesi amaçlarını da benimsemeli, eğitici
olmalıdır,
• Toplumun sağlıklı, demokratik işleyebilmesine yardımcı olmak için şiddet kullanımına, toplumsal kargaşaya, suça yol açabilecek
öğelerin medyada yer bulamamasına özen
gösterilmeli, toplumda kültürel ve siyasal
bakımlardan azınlıkta kalanları incitecek
mesajlardan uzak durulmalıdır.
• Toplumun çeşitliliğini yansıtma, bunun
için değişik görüşlere ve bunlara verilecek
yanıtlara yer sağlama, çoğulcu yapıyı bir
bütün olarak aktarma gibi temel görevleri
olduğunu benimsemeli ve bunları yerine
getirmek için çaba göstermelidir,
• Temel görevler yerine getirilirken bilgi ve
haber aktarımında gerçeklik, doğruluk, kesinlik, nesnellik ve dengelilik vazgeçilmez
ilkeler olarak kabul edilmeli, bunları sağlayacak mesleksel standartlar geliştirilmelidir,
• Medya bu görevleri kabul eder ve uygularken
kanunlar ve yerleşmiş kurumlar çerçevesinde
kendi kendini düzenleyici olmalıdır,
• Toplumun da medyadan yüksek düzey beklemeye hakkı olduğu ve bu nedenle kamu
adına genel yararı gözeten müdahaleler olabileceği kabul edilmelidir.
Aslında kuram, özgürlükçü yaklaşımdan çok da
uzak değildir. Çünkü gerek Liberal Kuram, gerekse
Toplumsal Sorumluluk Kuramında ortak bir şekilde “seyircinin genelinin akılcı davranarak doğruyu
sahteden ayırma yeteneğine sahip olduğu ve aslında bunun temelinde de bağımsız, keşfedilebilir
bir gerçeğin bulunduğu” düşüncesi mevcuttur. İki
yaklaşım arasındaki ana ayrım ise hükümetin rolü
noktasındadır. Liberaller hükümetin hiçbir rolü olmaması ya da bunun oldukça sınırlı seviyede tutul-
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ması gerektiğinde ısrar ederken; toplumsal sorumluluk anlayışında hükümetin arka planda kalarak
medyayı özdenetim yoluyla sorumlu olmaya zorlaması gerektiğini ileri sürmüşlerdir (Işık, 2007).
Kuram, medyanın sosyal sorumluluk tavrını
kimin denetleyeceğine ve medyada zaman ya da
yer kullanımına değecek fikrin anlamlı olup olmadığına nasıl karar verileceğine dair tartışmalara ise
açıktır. Buna karşın toplumsal amaçları gerçekleştirirken, medyanın medya dışı baskı ya da müdahalelerden uzak durmasını sağlamak amacıyla kimi
yasal ya da mali müdahale şekilleri zaman içinde
oluşmuştur. Örneğin gazetecinin ya da editörün
özgürlüğünü koruyan kural ya da yasalar, reklamcılık düzenlemeleri, anti-tekel kanunları, Basın
Konseyi’nin kurulması, medya eleştirileri, Parlamento araştırmaları ya da medya-süvbansiyon sistemleri bu yöndeki faaliyetlerdir (McQuail, 1994).
Öte yandan Komisyon’un önerdiği türde bir basın
konseyi ABD’de tam olarak oluşturulamamıştır. Buna
karşın Batı Avrupa’da konseyler kurularak çok önemli
bir yer edinmiştir. 1964 yılında İngiltere’de 20 basın
ve 4 kamu temsilcisinden oluşan İngiliz Basın Konseyi kurulmuştur. Konsey amacını basın özgürlüğünün
korunması ve en yüksek mesleki ve ticari standartları
oluşturmak şeklinde açıklamıştır. Konsey’in yaptırım
gücü olmamasına karşın aldığı kararların gazetelerde
yayınlanma zorunluğu, kınanmaktan ve teşhir edilmekten çekinen gazetecilerin Konsey ilke ve kararlarına uymalarını sağlamıştır (Işık, 2007).
Özgür ve sorumlu basın kavramları üzerinde
önemle duran Toplumsal Sorumluluk Kuramı, pek
çok açıdan yoğun ve şiddetli eleştirilere de maruz
kalmıştır. Eleştirilere göre en başta basının sorumsuz davrandığı kabul edilirse, devletin ona müdahale etme yetkisinin verilmiş olacağı ifade edilmiştir. Diğer yandan da kuram basın özgürlüğünü
savunmaktadır, ancak basın tek bir sınıfın elinde ya
da tekelinde bulunmaktadır. Bu nedenle basın alanında serbest pazardan söz edilememektedir. Başka
bir deyişle medyanın sahiplik yapısı, tekelleşme,
reklam verenlerle, hükümetle ve diğer güç grupları
ile ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin tartışma yine
yanıtsız kalmıştır. Eleştirilere göre medya gücünü
kendi çıkarları için kullanmakta, karşıt görüşte
olanlara yer verilmemektedir. Basın, reklam verenlerin yayın politikalarına karışmasına izin vermektedir. Yüzeyde kalan, sansasyonel haberlere daha
çok yer verilmekte, toplumsal ahlakı tehlikeye sokacak yayınlar yapılmakta, sosyal değişim göz ardı
edilmektedir. Her ne kadar eleştirilse de günümüz-
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de Hutchins Komisyonu’nun etkileri halen devam
etmektedir ve Amerikan medyasının etik ve felsefi
tartışmalarında egemenliğini sürdürmektedir.

Sovyet-Totaliter (Sosyalist) Kuram
Dünyada basının otoriter anlayışının hâkim olduğu yıllarda, 1917 devrimi sonrasında kurulan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Marksist
öğretiye dayalı olarak ve Lenin’in koyduğu ilkeler
çerçevesinde yeni bir normatif yaklaşımla Sovyet
basını yeniden örgütlenmiştir. Sosyalist ülkelerin de
örnek aldığı bu model, ayrıca bir dönem Naziler ve
İtalyanlar tarafından da kendi amaçları doğrultusunda uygulanmıştır (Kaya, 1985; Severin ve Tankard,
1994). Genel olarak sosyalist devlet anlayışı sınıf ve
iktidar kavramlarına dayanır. Devlet, iktidarı belirleyen araçtır. İktidar ise üretim araçlarının mülkiyetine
sahip sınıfa aittir. Devletin amacı iktidarın işçi sınıfı
ve yandaşlarının elinde, temel üretim araçlarının ise
kamusal mülkiyet altında olmasıdır. Ekonomik hayat zorunlu bir merkezi plana bağlanmıştır. Siyasal
hayatı ise parti düzenler. Karşıtlara baskıcı yöntemler kullanılabilir. Tarihsel ve diyalektik maddecilik
devletin resmi ideolojisidir (Kaya, 1985).
Temel olarak Marksist, Leninist, Stalinist düşünceye, Hegel ile birlikte 19. yüzyıl Rus düşüncesine dayanan Sovyet-Totaliter anlayış; medyanın,
sosyalist devlet anlayışına dayanan Sovyet sisteminin devamlılığına ve başarısına katkıda bulunmasını öngörmektedir. Sosyalist devlet anlayışında işçi
sınıfı ve onun temsilcisi parti, iktidarı elinde bulundurmaktadır. Dolayısıyla “bilinç üretim endüstrisi” olan medya işçi sınıfının, başta parti olmak
üzere onun temsili kuruluşlarının elinde ve denetimindedir. Medya bir “üst yapı kurumu” olarak
tanımlanır ve kamusal mülkiyet altında tutulur. Sınıfsız bir toplum kurmaya yönelmiş olan sosyalist
toplumlar, farklı temel siyasal çıkarları yansıtacak
yapılanmaya gerek duymaz. Dolayısıyla medyanın
farklı çıkarları yansıtacak bir yapılanmaya gereksinimi yoktur. Medya yalnızca devletin çıkarları ve
ileri gitmesi için vardır ve devletin bir kolu olarak
görülür. Marksçı düşüncede tarihin nesnel gelişme yasaları olduğu öngörüldüğünden, medyanın
yansıtacağı ya da aktaracağı nesnel bir gerçeklik
yoktur. Toplumsal ve evrensel olguların nesnel değerlendirmesi Marksizm-Leninizm’in ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Medya, gözetim kadar
hükümetin ekonomik ve siyasi eylemleri ile denetlenir. Medyayı düzenli olarak kullanabilme hakkı

sadece partiye bağlı ve sadık parti üyelerine aittir.
Medyada partinin yöntemleri eleştirilebilir, ancak
amaçları eleştirilemez. Ayrıca medyanın özerk bir
sorumluluk taşıması ve kendi mesleki kurallarını
geliştirmesi ve bunlara uyması, okur ve izleyici kitlelerinin gereksinim ve isteklerine duyarlı olması
beklenir. Toplumun, topluma karşı yayınları ön
denetim, sansür ve diğer yasal önlemlerle önlemeye
ya da bunları yapanları cezalandırmaya hakkı vardır (Kaya, 1985; Severin ve Tankard, 1994).
Sovyet-Totaliter Kuram’ın dayandığı temel varsayımlar özetle şöyle sıralanabilir: (McQuail, 1994)
• Medya işçi sınıfının ilgilerine hizmet etmeli
ve onların kontrolü altında olmalıdır,
• Medya özel mülkiyet altında olmamalıdır,
• Medya toplum için sosyalleşme, eğitim,
bilgi, motivasyon ve seferberlik gibi pozitif
fonksiyonlara hizmet etmelidir,
• Topluma karşı tüm görevleri yanında medya, izleyicilerin ihtiyaç ve isteklerine cevap
vermelidir,
• Toplumun anti-toplumsal bir yayından
sonra olayı önlemek ya da cezalandırmak
için sansür ve bazı yasal düzenlemeleri kullanmaya hakkı vardır,
• Marksist-Leninist prensiplere göre medya,
dünya ve toplumun tam ve objektif bir görüşünü sağlamalıdır,
• Medya, ülke içinde ve dışında gelişen ilerici
hareketleri desteklemelidir,
• Gazeteciler, amaçları ve idealleri toplumun
en iyi çıkarlarıyla uyuşan sorumlu profesyonellerdir.
Siebert, Peterson ve Schramm’ın, Basının Dört
Kuramı’nı yazdıkları Soğuk Savaş yıllarından bu
yana pek çok şey değişmiş ve bununla birlikte
Sovyet-Totaliter anlayış da değişikliğe uğramıştır.
1980’li yıllarda sosyalist bir ülke olan Çin Halk
Cumhuriyeti’nde sınırlı sayıda özel gazetelere izin
verilmiş ve gazetelerde görülen eleştirilere hoşgörü ile bakılmıştır. Sovyetler Birliği’nde Komünist
Parti’nin yayın organı Pravda, politik seçkin sınıfın sahip olduğu özel imtiyazları eleştiren yayınlara
başlamıştır. 1989’a gelindiğinde ülkenin geçirdiği
siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim karşısında
hükümet gazetesi Izvestia’da 56 yılın suç istatistikleri yer almıştır. Sovyetlerin değişimden yana olan
lideri Mikhail S. Gorbachev ve Komünist Parti’ye
yönelik eleştiriler yayınlanmaya başlamıştır. Aynı yıl
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1700
Otoriter Kuram

1900

1991- Sovyetler Birliği’nin
dağılması

1937-1945 - II. Dünya Savaşı
1947- Hutchhins Komisyonu

Sonuç olarak basının Dört Kuramı’na ilişkin sınıflamasının ardından dünyada önemli değişimler
yaşanmış ve koşullar değişmiştir. Soğuk Savaş yılları
ve 1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılarak dünya düzeninin yeniden şekil almaya başlaması,
Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın tek süper
gücü haline gelmesi ve bu bağlamda yaşanan gelişmeler birçok şeyin de beraberinde değişmesini sağlamıştır. Gelişen şartlar içinde bilim insanları da yeni
sınıflama biçimleri oluşturmuşlardır. Yakın dönemde
dikkati çeken bu açıklamalar arasında ön plana çıkanları ayrı başlıklar halinde incelemek mümkündür.
Şekil 3.2’de geçmişten günümüze dünyada dikkati
çeken medya anlayışlarının geçerli olduğu dönemler
görsel biçimde sunulmaktadır. Şekildeki zaman çizelgesiyle hangi anlayışların hangi dönemlerde ortaya
çıktığı ve etkin olduğu görülebilmektedir.
1914-1918 - 1. Dünya Savaşı
1917- Sovyet Devrimi

İlk gazeteler

Matbaanın bulunuşu

Sovyet Yasama Komitesi, herhangi bir grubun ya da
kişinin sansüre tabi tutulmadan yayın yapabilmesine izin veren bir yasa tasarısı önerisinde bulunmuş
ve girişim, Sovyet gazetecileri tarafından “Sovyet
tarihinin en önemli basın özgürlüğü açılımı” olarak tanımlanmıştır. Yine aynı yıl Doğu Avrupa’nın
sosyalist rejimle yönetilen ülkelerindeki basın kısıtlamalarının kaldırıldığı yıldır. Romanya’da Başkan
Nicolae Ceausescu’ya yönelik protesto görüntüsünün televizyondan yayınlanması ile başlayan olaylar,
rejimi yıkan şiddet olaylarına beraberinde getirmiştir. 1991 yılına gelindiğinde Doğu Bloğu çökmüş,
Sovyetler Birliği dağılarak yerini Bağımsız Devletler
Topluluğu’na bırakmıştır. Günümüzde ise Çin, Kuzey Kore, Vietnam ve Küba halen sosyalist medya
anlayışının etkilerinin görüldüğü ülkelerdir (Severin
ve Tankard, 1994; Severin ve Tankard, 2001).

1950

2000

Sovyet-Totaliter Kuram
Özgürlükçü (Liberal) Kuram
Toplumsal Sorumluluk Kuramı
Yeni Yaklaşımlar

Resim 2.3 Dünya’da Medya Sistemleri
Öğrenme Çıktısı
1 Siebert, Peterson ve Schrramm’ın tanımladığı basının dört kuramını açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Toplumsal Sorumluluk Kuramı tarafından önerilen basın konseylerinin kurulması
bağlamında düşünürseniz
Türkiye’de bir Basın Konseyi
kurulmuş mudur? Kurulmuşsa neler yapmaktadır?

Yurttaş Kane filmini izleyerek bu başlık altında anlatılanlarla ilişkilendiriniz.

Türkiye’deki medya ortamını bu başlık altında tanımlanan kuramlar çerçevesinde
değerlendirerek paylaşınız.
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MCQUAIL’IN EKLEDİĞİ
KURAMLAR
İletişim bilimci Denis McQuail (1994), değişen
toplumsal, ekonomik ve siyasal ortama bağlı olarak
Basının Dört Kuramı’na iki yeni kuramın eklenmesi gerektiğini “Altı Normatif Medya Kuramı” açıklamasıyla ifade etmiştir. Basının Dört Kuramı’na
eklenen iki yeni kuramdan ilki Gelişmeci Kuram,
ikincisi ise Katılımcı Demokratik Kuram’dır.

internet
Denis McQuail’ı daha yakından tanımak için
internet kaynaklarına başvurabilirsiniz. Örneğin
şu adresleri ziyaret ediniz: http://en.wikipedia.
org/wiki/Denis_McQuail; http://mediaresearchhub.ssrc.org/denis-mcquail/person_view

Gelişmeci Kuram (Gelişme Aracı
Kuramı)
Gelişmekte olan ülkelerin değişken yapıları ve
çeşitlilik gösteren koşulları nedeniyle tek bir gelişmeci anlayıştan ya da normatif kuramdan söz
etmek mümkün değilse de bu ülkelerin medyaya
yükledikleri ortak anlamlar çerçevesinde bir genellemeye gidilebilmektedir.
Gelişmeci Kuram, temel olarak “gelişme” kavramıyla ilişkilendirilebilecek, gelişmeyi yücelten ve her
şeyin üzerinde gören bir anlayışa sahiptir. Bu doğrultuda gelişmeci anlayış şu değerlendirmeye dayanır: Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik, teknik
ve profesyonel kaynaklar, gelişmiş ülkelerden farklıdır ve bu nedenle de ülkenin gelişme hedefine ulaşabilmesi için medya ulusal politikaların kendisine
yüklediği görevler doğrultusunda toplumsal gelişme
ve kalkınma amacıyla kullanılabilir (Kaya, 1985;
McQuail, 1994; Severin ve Tankard, 1994).

dikkat
Gelişmekte olan ülkeler kavramı, gelişmiş
ülkelerden bir kademe geride olan, düşük
bir yaşam standardı, tam gelişmemiş bir
sanayi altyapısı ve görece daha düşük insani gelişime sahip ülkeleri tanımlar. Dünyanın çoğu ülkesini bu kategoriye girer.

Gelişmekte olan ülkelerdeki medya sistemi farklıdır. Çünkü bu ülkelerde gelişkin bir medya sisteminin bulunmasını sağlayacak; örneğin iletişim alt
yapısı, gerekli mesleki bilgi ve beceri, kültürel kaynaklar ve gerekli izleyici kitle gibi koşulların bazıları
yoktur ya da eksiktir. Bununla birlikte bu açılardan
gelişmiş ülkelere bağımlılıkları da söz konusudur.
Örneğin iletişim teknolojisini gelişmiş ülkelerden
ihraç ederler. Bu ülkelerin ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmeye yönelik ulusal hedefleri toplumun
tüm kurumlarını bu ulusal göreve uyma zorunluluğunu beraberinde getirir. Bu doğrultuda medya da
ulusal gelişmenin motorlarından biri sayılır (Kaya,
1985; McQuail, 1994; Severin ve Tankard, 1994).
Gelişmeci anlayışa göre gelişmekte olan ülkelerdeki gazeteciler, modernleşmenin bir aracı olarak üst
düzey bir rol üstlenebilirler. Aynı şekilde devlet de
kalkınmayı sağlamak için medyayı yönlendirebilir
ya da sınırlandırabilir. Doğrudan ya da dolaylı olarak
medyayı denetleyebilir, sansür uygulayabilir, ekonomik yönden destekleyebilir ya da kayırabilir. Bu
çerçevede basın özgürlüğü, ekonomik öncelikler ve
toplumsal kalkınmadan yana, yani ulusal çıkar adına
kısıtlanabilir. Burada gazetecilerin haber ve bilgi almada özgür oldukları, ancak bunları yayınlama aşamasında sorumluluk sahibi olmaları gerektiği ifade
edilmektedir. Ayrıca ulusal değerlerin gelişmesi için
medya ulusal dil ve kültüre öncelikli yer vermelidir.
Diğer gelişmekte olan ülkelerle ilgili haber ve bilgilerin benzer sorunlar ve çözüm yollarını yansıtması
ve dayanışmanın sağlanması anlamında öncelikli
olarak değerlendirilmesi gereklidir. Eş deyişle gelişmekte olan ülkelerin uluslararası politikada birbirlerine benzer kimlik ve çıkarlarının giderek daha fazla
farkına varmaları, ortak bir tutum alma ve dayanışma anlayışını da beraberinde getirmektedir (Kaya,
1985; McQuail, 1994; Severin ve Tankard, 1994).
Bu bağlamda Gelişmeci Kuram, ülkelerin ulusal
yapılanmaları içinde ekonomik gelişme ve sosyal değişim arzularına yönelik ortak temele işaret etmektedir.
Bireysel özgürlüklerden çok, toplumsal hedefleri vurgulamakta; medyanın toplumsal gelişmedeki sorumluluğuna işaret edilmektedir. Özetle ifade edilecek olursa
kuram, şu anlayışları içermektedir: (McQuail, 1994)
Medya, milli politikayla aynı çizgide pozitif gelişme görevlerini kabul etmeli ve yerine getirmelidir,
• Medyanın özgürlüğü ekonomik önceliklere
ve toplumun gelişme ihtiyaçlarına uygun
olarak kısıtlanmaya açık olmalıdır,
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•

Medya içerilerinde toplumsal kültüre ve
dile öncelik verilmelidir,
• Gazeteciler ve diğer medya çalışanları bilgi
toplama ve yaymada özgürlüğe olduğu kadar sorumluluklara da sahiptir.
• Gelişme hedefleri konusunda devlet medya
operasyonlarına müdahale etme ve kısıtlama hakkında sahiptir.
Yeni bir toplum ve kimlik kazanma çabasındaki
üçüncü dünya ve gelişmekte olan ülkelerin medyayı bu
amaçlar etrafında örgütlemeye çalıştığı söylenebilir. Ancak gelişmiş batı ülkelerinin çıkarlarına ters düşme endişesiyle bu kurama karşı çıktıkları da söylenmektedir.
“Ne kadar iyi niyetle olursa olsun medyanın her türlü
kontrolü sansürdür” diyen batılı ülkeler, bu argümanla,
bu anlayıştan sapmaları desteklemiştir (Işık, 2007).

Katılımcı Demokratik Kuram
Katılımcı Demokratik Kuram, yönetime katılmayı ve yukarıdan aşağıya bir örgütlenme ve
iletişim yerine yatay, aynı düzeyde ve eşitlikçi bir
anlayışın yerleşmesi fikrine dayandırmaktadır. Bu
çerçevede medya, “halkın siyasal katılımının aktif
olmasını teşvik eder” bir konumda ifade edilmektedir. Jürgen Habermas’ın “kamusal alan” kavramından etkilenen kuram, genellikle postmodern
toplumlarda görülmektedir.
Alman felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci Jürgen Habermas’ın “Kamusallığın Yapısal Dönüşümü” (1962) kitabında tanımlanan “kamusal alan”,
en basit anlamıyla “toplumsal yaşamımız içinde,
kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturulabildiği bir
alanı” ifade eder. Genel anlamda ise “kamusal alan”
modern toplum kuramlarında, toplumun ortak
yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik
düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına işaret etmek
için kullanılan bir kavramdır.

dikkat
Alman sosyolog, siyaset bilimci ve Frankfurt Okulu’nun önemli son kuşak felsefecisi Jürgen Habermas hakkında daha
geniş bilgiyi internet kaynaklarından edinebilirsiniz: http://tr.wikipedia.org/wiki/
J%C3%BCrgen_Habermas.
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Postmodern
Postmodernizm yanlısı kimse.
Postmodernizm
Modernizm sonrası ve ötesi. Modernitenin
sorgulanması, insanı merkeze alan, seküler
ve hümanist dünya görüşü anlamındaki
modernizmi eleştirip sorgulayan, alternatif
geliştirmeye çabalayan bütün düşünceler.

McQuail (1994) kısmen medya kurumlarının
yasa ve birleşme konularındaki eksikleri ve kısmen
de bazı ilkeler diğer kuramlarda olduğu için Katılımcı Demokratik Kuram’ı formüle etmenin diğerlerinden daha zor olduğunu ifade eder. Ona göre kuram
olarak bağımsızlığı sorgulanabilir olmasına rağmen,
ayrı bir kimliği hak eder, geçicidir ama egemen teorilere de meydan okumayı temsil eder. Daha çok
gelişmiş liberal toplumlarda görülen bu kuram, toplumun esası üzerindeki vurgulamaları ve yatay iletişimi benimsemesi dolayısıyla Gelişmeci Kuram’ın
bazı özelliklerini de bünyesinde barındırır.
Katılımcı Demokratik Kuram’ın merkez noktası,
siyasi toplumda aktif alıcının ihtiyaçları, ilgileri ve
arzularına bağlıdır. Bu anlayışta hedef kitlenin yani
gazete okuru, radyo dinleyicisi ya da televizyon izleyicisinin ihtiyaç, çıkar ve arzuları ön planda tutulur.
Medyanın varlık nedeni olarak şirketler, gazeteciler
ya da müşteriler değil; okuyucu, dinleyici ya da izleyiciler görülür. Tüm toplumsal kesimlerin, azınlıkların, alt kültürlerin, etnik veya dinsel grupların kendi
medyasına sahip olabilme ve düşüncesini ifade edebilme hakkı esas alınır (Kaya, 1984).
Kuramın çıkış noktası medya kuruluşlarının
tekelleşme, merkezileşme ve bürokratikleşmeye yol
açması olarak gösterilir. Kuram tek tip, merkezileştirilmiş, yüksek değerli, profesyonelleştirilmiş, tarafsızlaştırılmış, devlet kontrolünde bir medyanın
gerekliliğini reddeder. Çoğulculuğu, yerelliği, kurumsallaşmamayı, alıcı-verici rollerinin değişebilirliğini, toplumun bütün kesimlerinde iletişim bağlantılarının yatay oluşunu ve etkileşimi destekler.
Özgürlükçülük, ütopyacılık, sosyalizm, eşitçilik,
çevrecilik, yerelcilik gibi kuramsal öğelerin karışımını içerir. Kurama göre medya kurumları; kontrolcülerden çok kullanıcılar tarafından oluşturulan
ifadeler, seçim ve katılım için fırsatlar önermeli, iz-
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leyicilerin kontrolü daha doğrudan olmalı ve sosyal
yaşamla şu anda olduğundan daha iç içe olmalıdır.
Bu nedenle kuram daha çok yeraltı basını, korsan
radyo yayını, kablodan yayın yapan televizyon kanallarını, kırsal yerleşim alanlarındaki yerel medyayı, sokak ya da mahalle bildirilerini, politik posterleri içerir (McQuail, 1994).
Katılımcı Demokratik Kuram’ın temel ilkeleri
şöyle sıralanabilir: (McQuail, 1994)
• Tek tek vatandaşlar ve azınlık grupları medyaya geçiş (iletişim) hakkına ve kendi belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet
edilme hakkına sahiptir,
• Medyanın içeriği ve organizasyonu merkezileştirilmiş politika ya da hükümetin bürokratik kontrolüne tabi olmamalıdır,
• Medya öncelikle izleyici için var olmalıdır,
• Gruplar, organizasyonlar ve yerel toplumlar
kendi yayınlarına sahip olmalıdır,

•

Küçük çaplı etkileşim ve katılımcı medya
formları geniş çaplı, tek yönlü ve profesyonelleştirilmiş medyadan daha iyidir.
• İletişim araçları ile ilgili belirli sosyal ihtiyaçlar ne bireysel tüketici talepleriyle, ne
de devlet ve onun kurumlarınca yeterince
açıklanabilir,
• İletişim, profesyonellere bırakılamayacak
kadar önemlidir.
Vatandaşların bilgi edinme özgürlüğünü esas
alan Katılımcı Demokratik Medya Kuramı, Toplumsal Sorumluluk anlayışı içinde örgütlenen kamu
hizmeti yayıncılığı anlayışını da aşırı merkeziyetçi
ve seçkinci olmakla suçlar. Tekelciliği de eleştirmesine karşın bunun nasıl ortadan kalkacağına ilişkin
öneri getirmez. Buna karşın yerel medyanın halkın
katılımına daha açık olacağını savunur. Kurama göre
medya halkın kontrolünde, halkın görüş ve düşüncelerini açıklama fırsatı sunan, yerelleşmiş ve etkileşimci bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelidir.

Öğrenme Çıktısı
2 Gelişmeci Kuram ve Katılımcı Demokratik Kuram’ı tanımlayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Gelişmekte olan ülkelerde
medya nasıl bir anlayışa sahip
olmalı sorusuna bu başlık altında anlatılan kuramlar çerçevesinde yanıt veriniz.

İnternet üzerinden “sinema
tarihinin en iyi gazetecilik
filmleri”nden birini bulup izleyiniz ve bu başlık altında ele alınan kuramlarla ilişkilendiriniz.

Türkiye’deki medya ortamını bu başlık altında tanımlanan kuramlar çerçevesinde
değerlendirerek paylaşınız.

ALTSCHULL’UN SINIFLANDIRMASI
J. Herbert Altschull, 1984 yılında yayımlanan Agents of Power (Güç Temsilcileri) adlı kitabında Soğuk
Savaş yıllarında yazılan Basının Dört Kuramı’nın artık geçerli olmadığı görüşüyle medya sistemlerine yeni
bir açıklama getirmiştir.
Basının Dört Kuramı’nın “bize karşı onlar” anlayışıyla oluşturulduğunu ve düşmanlık dönemini yansıttığını ileri süren Altschull, çatışma ortamından kaçınmak için “etiketleme ve çatışma dilinden” kaçınmak gerektiğini savunmuştur. Bağımsız bir medyanın mümkün olmadığını ve medyanın herhangi bir
sistemde ekonomik, politik ve sosyal gücü elinde bulunduranların temsilcisi olacağı iddiasını ortaya atan
Altschull, dönemin basın sistemlerine bakarak üç basın modeli tanımlaması yapmıştır. Bunlar şu şekilde
sıralanabilir: Serbest Pazar (Kapitalist) Model, Marksist (Sosyalist) Model, İlerleme (veya daha az doğru
olmakla birlikte gelişmekte olan ülkeler) Modeli.
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Bu üç model genelinde ise Altschull, bazı sonuçlara vurguda bulunmuştur. Altschull, bütün basın
sistemlerinde haber medyasının siyasi ve ekonomik
gücün sahibi insanların temsilcisi olduğunu kaydeder.
Ona göre medya içeriği daima masrafları karşılayanların çıkarlarına uygundur. Her üç model de özgür ifade
inancına dayalıdır, ancak özgür ifadeye ilişkin tanımlamaları birbirinden farklıdır. Bütün basın sistemleri
sosyal yani toplumsal sorumluluk öğretisini onaylar,
insanların istek ve çıkarlarına hizmet ettiklerini ifade ederler ve insanlara erişim olanakları sağlamada
istekli olduklarını belirtir. Her üç modelde de diğer
basın modelleri normalden sapmış olarak kabul edilir. Gazetecilik okulları topluma ideolojiler ve değer
sistemleri ihraç eder ve kaçınılmaz olarak gücü elinde
tutanların var olmasına ve medyayı kontrol etmelerine yardım ederler. Son olarak ise Altschull, uygulamanın her zaman kuramdan farklı olduğuna işaret
eder (Severin ve Tankard, 1994; Severin ve Tankard,
2001). Şimdi bu üç basın modeline ilişkin ayrıntılara
alt başlıklar halinde değinelim.

Serbest Pazar (Kapitalist) Modeli
Serbest Pazar ya da Kapitalist Model’de gazeteciliğin amaçları gerçeği aramak, sosyal olarak sorumlu
olmak, siyasi olmayan eğitici biçimde bilgi vermek,
taraf tutmayarak insanlara hizmet etmek ve kapitalist öğretiyi desteklemek ve hükümeti gözetleyici şekilde hizmet etmek biçiminde sıralanmaktadır.
Bu anlayışta inanç kurallarının neler olduğu ise
şöyle ifade edilmektedir: Basın dışarıdan gelen etkilere kapalıdır, toplumun bilme hakkına hizmet eder,
gerçeği arar ve gösterir, doğru ve tarafsız haber verir.
Serbest Pazar anlayışında özgür basın, gazetecilerin
tüm dış kontrolden bağımsız olması anlamına gelir.
Başka bir deyişle özgür basın, güç odaklarının kölesi
değildir ve onlar tarafından yönlendirilmez. Özgür
basın için ulusal bir basın politikası da gerekmez (Severin ve Tankard, 1994; Severin ve Tankard, 2001).

dikkat
Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kar amacıyla işletilmesine dayanan ekonomik sistemin adıdır ve
serbest piyasa ekonomisi olarak 16. Yüzyılda çıkmıştır. Piyasa ekonomisinde malların fiyatları ve dağıtımı ağırlıklı olarak
piyasadaki rekabet tarafından belirlenir.
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Marksist Model
Marksist Model gazeteciliğin amaçlarını şöyle
tanımlar: Gerçeği araştırmak, insanları eğitmek
ve siyasi anlamda tarafları açıklamak, sosyalist
öğretiye destek isteyecek şekilde insanlara hizmet
etmek, görüşlere şekil vermek ve davranışları değiştirmek. Dolayısıyla Serbest Pazar Modeli’nden
farklı olarak basına; gerçeği araştırma, insanları
eğitme, siyasi tarafları açıklama, sosyalist öğretiye
destek sağlama, görüş ve davranışları şekillendirme gibi rollerin ya da işlevlerin yüklendiği belirtilmelidir.
Marksist anlayışın inanç kurallarına bakıldığında ise şunlar görülür: Basın, yanlış bilinç transfer
eder ve işçileri sınıf bilinci yönünde eğitir. Basın,
toplumun nesnel gereksinimlerini karşılar. Etkili değişime aracılık eder. Gerçekleri tarafsız olarak sunar. Dolayısıyla Serbest Pazar Modeli’nden
farklı olarak işçi sınıfı vurgusunun altını çizmek,
basına toplumun nesnel gereksinimlerini karşılama yükümlülüğü getirildiğini ve basının değişime
aracılık eden bir araç olarak görüldüğünü belirtmek gerekir. Ancak her iki modelde de tarafsızlık
unsuruna atıfta bulunulduğu da söylenilmelidir.

dikkat
Marksizm, ideolojik alanda esas olarak sınıflar savaşımı teorisini ortaya atan ve bu
savaşımın zorunlu sonucu olarak proletarya
diktatörlüğüne ve oradan da toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyası komünizme varılacağını öngören bir öğreti öğreti, insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir.

Basın özgürlüğü anlayışı açısından ise Marksist
Model özgür basının yalnızca zenginlerin değil,
tüm insanların görüşlerine yer verdiğini savunur.
Özgür basın karşıt baskı yapmak zorunluluğundadır. Özgür basının doğru şekli alabilmesi için
ulusal bir basın politikası gereklidir. Dolayısıyla
Serbest Pazar anlayışından farklı olarak basının
özellikle baskı yapma ve ulusal basın politikası
zorunluluklarının ifade edilmesi dikkat çekicidir
(Severin ve Tankard, 1994; Severin ve Tankard,
2001).
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İlerleme Modeli
Üçüncü model olan İlerleme Modeli’nde gazeteciliğin amaçları gerçeğe hizmet etmek, sosyal ya
da toplumsal olarak sorumlu olmak, siyasi anlamda eğitmek, hükümetle işbirliği arayarak insanlara
hizmet etmek, faydalı amaçlar için değişim ve barış
aracı olarak hizmet etmek şeklinde sıralanmaktadır. Dolayısıyla diğer iki modelden farklı olarak sorumlu gazetecilik anlayışının ön plana çıkarıldığı,
insanlara hizmet etmek ve barış aracı olmak gibi
unsurlara önem verildiği söylenebilir.
İlerleme anlayışında basın birleştirici ve ayırıcı
olmayan bir güç olarak tanımlanmaktadır. Basın
faydalı sosyal değişim aracı olarak görülür. Aynı
zamanda basın, bir sosyal adalet aracıdır. Okuyucu
ile gazeteci arasındaki iki yollu bir değişim aracıdır.
Dolayısıyla daha önce tanımlanan iki anlayıştan
farklı olarak basına bir güç olarak bakıldığının, an-

cak birleştirici bir güç olma işlevinin yüklendiğinin, basının faydalı bir sosyal değişim ve adalet aracı olarak tanımlandığının altın çizmek gereklidir.
İlerleme anlayışına göre özgür basın gazeteciler için vicdan özgürlüğü demektir. Serbest Pazar
anlayışında dış kontrolden bağımsızlık, Marksist
anlayışta tüm insanların görüşlerine yer verilmesi anlayışları ön plandayken ilerleme anlayışında
basın özgürlüğü gazetecinin vicdanı ile tanımlanmıştır. İlerleme anlayışında “basın özgürlüğü
ulusun yaşamından daha az önemli” denilerek
bir sınırlılık da getirilmiştir. Dolayısıyla basın özgürlüğünü yasal bir çerçeveyle koruyabilmek için
ulusal bir basın politikasının gerekli olduğu ifade
edilmiştir. Yalnızca Serbest Pazar anlayışında böyle bir politikaya gerek olmadığı açık bir şekilde
ifade edilmiştir (Severin ve Tankard, 1994; Severin ve Tankard, 2001).

Öğrenme Çıktısı
3 Serbest Pazar Modeli, Marksist Model ve İlerleme Modeli’ni tanımlayabilme

Araştır 3

Soğuk Savaş nedir, hangi
yılları kapsar?

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Kapitalizm ve Marksizm
hakkında İnternet üzerinde
okumalar yaparak bu başlık
altında anlatılan medya sistemleriyle ilişkilendiniz.

Türkiye’deki medya ortamını bu başlık altında tanımlanan kuramlar çerçevesinde
değerlendirerek paylaşınız.

KARŞILAŞTIRMALI MEDYA SİSTEMLERİ SINIFLANDIRMASI
Daniel Hallin ve Paolo Mancini de Basının Dört Kuramı’nı medya mesajlarının tekil kullanıcının
tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğine odaklanarak, bağlamsal olarak geniş toplumsal ve siyasal sistem
içinde medyaya bir kurum olarak bakılmadığı noktasından eleştirerek yeni bir sınıflandırma ortaya koyarlar. Sibert ve diğerlerinin normatif medya kuramları, güvenilir verilerden yararlanmaktan ziyade, spekülatif
ayrımlardan hareket edildiği ve Soğuk Savaş döneminde yazılan kitabın Sovyetler Birliği medyası hakkında
tarafsız bir bakış sergileyemediği noktasında eleştirilir. 2004’de yayımlanan eserlerinde Halin ve Mancini
18 Batı demokrasisini; yani dokuz Kuzey Avrupa, beş Güney Avrupa ve dört Atlantik ülkesini inceleyerek
üç farklı model önerirler (Bek, 2014; Lucini, 2010; “Comparing Media Systems”):

Akdeniz Modeli / Kutuplaşmış Çoğulcu Model
Bu model çerçevesinde tanımlanan ülkeler Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya gibi güney
Avrupa ülkeleridir. Bu nedenle modele ikinci isim olarak “Akdeniz Modeli” adı verilmiştir. Bu modelde
gazete endüstrisi düşük tiraj, siyasal elit basın olarak tanımlanır. Siyasi paralellik anlamında yüksek dışsal
çoğulculuk yorum yönetimli gazetecilik ve siyasetin yayın sisteminde ağırlığı söz konusudur.
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Aslında iki farklı çoğulculuk tipi vardır. Dış çoğulculuk, medya kurumlarının farklı ideolojik ya da
siyasi akımlarla/partilerle bağlantısına ilişkindir. İç
çoğulculuk ise bir medya kurumunun içinde değişik
grup, ideoloji ve siyasi akımların temsil edilmesidir.
Akdeniz’deki medya kurumları dış çoğulculuğa yönelmektedirler. Bu ülkelerdeki siyasi partilerle okurlar
arasındaki ilişki önemli bir rol oynamakta, aynı gazetenin okurlarının büyük çoğunluğu aynı partiye oy
vermektedir. Fakat Hallin ve Mancini’nin tezlerinin
aksine Orta ve Kuzey Avrupa’nın en büyük ülkesi
olan Almanya’da, iç çoğulculuk gerçekleşmemektedir.
Bunun yanı sıra, Liberal Model’deki tarafsız
basın da İngiltere’de bulunmamaktadır. Bu durum
Lucini’nin yorumuna göre ulus-devletin tarihsel
gelişimiyle ilişkilidir. Avrupa’daki büyük ülkelerde
(İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya) basının çoğulculuğunda bir benzerlik ortaya çıkmaktadır. Yazarlar, bu durumu, İngiltere ve Almanya’daki
gazetelerin siyasi yelpazenin merkezinde olmasıyla
açıklamaktadır. Siyasi medyanın bazı bölgelerde
daha uzun yaşaması, devletin medyayı araçsallaştırma aşaması ve kayırmacılığın ortaya çıkması ile
ilişkili bulunmuştur.
“Kayırmacılık” kavramı kitapta, “toplumsal kaynakların, itaat ve destek karşılığında müşterilere/talep
edenlere dağıtılması ve kontrol edilmesi; kişisel ilişkilerin, resmi kurallardan daha önemli olması” şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu modelde profesyonellik zayıftır.
Devletin rolü ise güçlüdür. Fransa ve İtalya’da basın teşviği görülür. Tarihte de olsa sansür dönemleri olmuştur.

Kuzey-Orta Avrupa Modeli /
Demokratik Korporatist Model
Bu model kapsamında tanımlanan ülkeler
Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre gibi kuzey
ve orta Avrupa ülkeleridir.

Bu ülkelerde gazetecilik endüstrisi yüksek tirajlıdır. Kitlesel ticari basının erken gelişimi söz konusudur. Çoğu ülkede yerel basın güçlüdür. Siyasi
paralellik anlamında özellikle ulusal basında dışsal
çoğulculuk vardır. Tarihsel olarak güçlü parti basını
ve nötr ticari basına doğru düşüm yaşanmıştır. Yayıncılık sisteminde özerklik söz konusudur. Profesyonellik güçlüdür. Kurumsallaşmış öz-düzenleme,
etik anlayışla uzlaşma, gazetecilerin özerkliği için
yasal düzenlemeler bulunur. Devletin müdahalesi
güçlü ama daha çok basın özgürlüğü için ‘pozitif’
özgürlük görülür. Yoğunlaşmaya karşı toplumsal
çeşitliliğin temsili için özellikle İskandinavya ülkelerinde basın teşvikleri bulunur. Kamu hizmeti yayıncılığı anlayışı güçlüdür.

Kuzey Atlantik Modeli / Liberal Model
Bu modelde tanımlanan ülkeler şunlardır: Kanada, İrlanda, Britanya ve ABD gibi Kuzey Atlantik
bölgesi ülkeleri. Bu ülkelerde gazetecilik endüstrisinde
orta düzeyde tiraj görülür. Kitlesel ticari basının çok
erken gelişimi burada da söz konusudur. Ticari yayıncılık 1950’lerden itibaren gelişmiştir. Siyasi paralellik
anlamında ticari basının nötr tavrı söz konusudur.
Bilgi yönelimli gazetecilik anlayışı esastır. Britanya dışında içsel çoğulculuk baskındır. Formel olarak özerk
yayıncılığın yönetiminde profesyonel model uygulanmaktadır. Profesyonellik anlamında ise yüksek
kurumsallaşmış öz-düzenleme mevcuttur. Devletin
rolü ise pazar / piyasa hakimiyeti şeklinde tanımlanır.
Ancak güçlü kamu hizmeti yayıncılığı geleneği olan
İngiltere ve İrlanda bunun dışında tutulur.
Hallin ve Mancini, bu üç kategorideki ülkelerin
tamamen homojen olmadıklarını, her bir kategorideki ülkeler arasında benzerlikler kadar fırklılıklar
da olduğunu ve ülkelerin sürekli bir değişim geçirdiklerini ve bu nedenle tarihsel boyutların da kavranması gerektiğini işaret ederler (Bek, 2014).

Tablo 2.1 Hallin ve Mancini’nin Karşılaştırmalı Medya Sistemleri
ÖLÇÜT
MODEL
Akdeniz / Kutuplaşmış Çoğulcu Model
Kuzey-Orta Avrupa / Demokratik
Korporarist Model
Kuzey Atlantik / Liberal Model

Medya

Siyasal

piyasası

paralellik

Profesyoneleşme Devletin rolü

Düşük

Yüksek

Zayıf

Güçlü

Yüksek

Düşük

Güçlü

Güçlü

Orta

Nötr

Güçlü

Düşük

Kaynak: Lucini, M.S. (2010). İspanya Örneği Üzerinden Karşılaştırmalı Medya Sistemleri. Mülkiye Dergisi 34 (269), s.
129. 07/06/2018 tarihinde şu adreste erişilmiştir: http://mulkiyedergi.org/article/view/5000007008/5000007394
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Yazarlar, oluşturdukları modeller arasındaki farkları açıklamak için dört tarihsel neden ileri sürer:
Protestan reformu, sanayi devrimi, demokratik devrim ve ulus-devlet oluşumu. Ancak dini temelerin
görmezden gelinmesi Lucini tarafından eleştirilmiştir. Bir başka genel eleştiri de detaylı ekonomik ve
sosyolojik analizin eksikliğidir. Ağırlıklı olarak (yazılı) basına odaklanan yazarlar, analizin farklı mecralarda işleyip işlemediğini yanıtsız bırakmışlardır.
Sonuç olarak bu ünitede “medya nasıl olmalıdır?” sorusuyla da ilişkilendirilebileceğimiz şekilde
dünyadaki farklı medya anlayışlarını sistematik bir
şekilde değerlendirmeye çalıştık. Aslında birbirinden farklı yönleri bulunan bu anlayışların “dünya
nasıl olmalıdır?” sorusuyla da doğrudan bağlantısı
bulunmaktadır. Nasıl bir dünya, nasıl bir toplum

ya da nasıl bir yaşam biçimi istediğimiz soruları,
nasıl bir medya istediğimiz sorusuyla yakından
ilişkilidir. Ünitede işlenen konulara bakıldığında
anlaşılacağı gibi dünya üzerinde geçmişten bugüne
bu sorulara verilebilecek tek bir yanıt bulunmamaktadır. Zaman içinde ortaya çıkan farklı anlayışlar, neyin “iyi” ya da “kötü”, neyin “doğru” ya
da “yanlış” olduğuna ilişkin farklı değerlendirmeler
getirmiştir. Zamanla anlayışlar değişmiş, algılama
biçimleri ve bakış açıları ortaya çıkan yeni koşullar çerçevesinde yeniden biçimlenmiştir. O halde
medya anlayışlarının ileride yine zaman içinde yeni
boyutlar kazanabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Özellikle internetin ve sosyal medyanın hızla
geliştiği günümüzde bu mecralara yönelik normatif
kuramların geliştirileceğine de şüphe yoktur.

Öğrenme Çıktısı
4 Akdeniz Modeli, Kuzey-Orta Avrupa Modeli ve Kuzey Atlantik Modeli’ni tanımlayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Akdeniz, Kuzey Avrupa,
Orta Avrupa ve Kuzey Atlantik ülkeleri hangi ülkelerdir?

Dan Gilroy’un 2014’de gösterime giren “Gece Vurgunu (Nightcrawler)” filminde hayatta amaca giden her
yol mubahtır düstürunu benimseyen genç bir muhabirin başından geçenler konu
alınır. Suç-gerilim türündeki filmi bulup izleyerek bu
başlık altında antılanlarla
ilişkilendiriniz.

Türkiye’deki medya ortamını bu başlık altında tanımlanan kuramlar çerçevesinde
değerlendirerek paylaşınız.
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Yaşamla İlişkilendir
Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de
Medya Sistemi
			

Mine Gencel Bek

(Sonuç) Türkiye’deki medya sistemi pek çok
açıdan (düşük tiraj, yüksek TV izleme oranı, kamu
yayıncılığı ve düzenleme anlayışları) Güney ve Latin Amerika medya sistemlerine 98 benzemektedir. Yunanistan ve İspanyanın kamu yayıncılığına
dair söylenenler, iktidardaki parti tarafından kontrol edilmesi durumu, Türkiye için de geçerlidir.
Türkiye’de de Yunanistan gibi gazeteci kökenleriyle kendini tanımlayan gazete patronları döneminden, farklı sektörlerle birleşerek büyüyen büyük
medya gruplarına ve onların siyasal baskı aracı olarak iktidar mücadelelerinde medyayı kullanmalarına tanık olmaktayız. Karşılaştırmalı medya sistemlerini değerlendiren yazarların Portekiz’de ticari
yayıncılığın başlamasına dair tespitleri de Türkiye
için geçerlidir. Farklı olarak Türkiye’de profesyonelleşme çabalarının pek çok Güney Avrupa ülkesinden önce başladığını söylemek mümkün olsa
da, Basın Konseyi, okur temsilciliği ve etik ilkeler
gibi mekanizmalar aracılığıyla karşımıza çıkan bu
profesyonelleşme çabalarının verimli olduğunu ve
devletten ve neo-liberal Pazar mekanizmalarından
kaynaklanan sınırlılık ve engellemeleri azalttığını söylemek mümkün değil. Her zaman istisnai,
yüksek nitelikli, araştırmaya ve eleştiriye dayanan
alternatif gazetecilik örneklerine rastlamak mümkün olsa da, genel olarak Türkiyedeki ana akımın
eleştirmek yerine hakim siyasal kültürü yeniden
ürettiğini söyleyebiliriz.
Medya sistemi hem siyasal kültürün uzantısıdır, hem de bu kültürü biçimlendirir. Uluslararası literatürde karşılaştırmalı medya sistemleri
üzerine çalışanların genellikle yoğunlaştığı siyasal
partiler düzlemi ise Türkiyedeki medya sistemini
anlamamız için yeterli olmamaktadır.
Sonuç olarak, bu makalenin öncelikle Türkiye’deki sisteme dair analiziyle karşılaştırmalı
medya sistemleri literatürüne katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Türkiye pek çok açıdan
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‘çevre’de kalmıştır, ancak aynı zamanda ‘merkezi
de idealleştirir. Batı modernleşmesini kabul eden
Türkiyede devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü gibi kavrayışların hakimiyeti de bir yandan
sürdürülmeye çalışılır.
Öte yandan, Türkiye’deki medya sistemi sadece basına karşı devlet ya da ordu ikilikleriyle de
tamamen anlaşılmayacaktır. O nedenle makalede
pazar yönelimli ticari medyanın da özgürlüklere
karşı olabildiğinin üzerinde duruldu. Kuşkusuz
özgürlük denilince hem negatif özgürlüklerin
öne çıkıp pozitif boyutun ihmal edilmesi, hem
de özgürlük bahsinde korunanın devlet ve büyük
sermaye olması sadece Türkiyeye özgü değildir.
Belki karşılaştırmalı medya sistemleri literatürüne bu makalenin bir diğer katkısı devlet ve basın
özgürlüğü söyleminin ötesine geçerek Britanya ve
ABD gibi ‘liberal’ ülkelerde ‘dahi’ devletin medya
aracılığıyla terörle mücadelede ulusal çıkar söylemini öne çıkardığını bir kez daha hatırlatmaktır.
En yoğun ve açık biçimde medya sistemlerinin
izini sürebildiğimiz haberlerin daha çok ‘olgu’ya
ve daha az ‘yorum’a yer vererek farklı biçimlerde
ve düzeylerde temsil edilmesi de mümkün olmakla birlikte haberler her yerde gerçekliği tamamen
yansıtmak yerine inşa eder. Bu durumda medya
sistemleri konusunda normatif bir temel ya da
zemin olarak krizdeki liberal demokrasilerin seçilmesindense daha radikal yaklaşımların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Karşılaştırmalı biçimde
araştıracağımız öncelikli konu ise medyanın ne
ölçüde, nasıl yurttaşların eşitsizlik ve kültürel
farklılık ekseninde heterojenliğini görmezden
gelmeden katılımcı bir kültürü geliştirmeye hizmet ettiği sorusu üzerinde temellenmelidir.
Kaynak: Gencel Bek, M. (2014). Karşılaştırmalı
Perspektiften Türkiye’de Medya Sistemi / Media
System in Turkey from a Comparative Perspective. Mülkiye Dergisi, 34 (269), 101-125. Şurada erişilmiştir: http://dergipark.gov.tr/mulkiye/
issue/270/631
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1

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

Siebert, Peterson ve Schrramm’ın
tanımladığı basının dört kuramını
açıklayabilme

Basının Dört Kuramı

Dünyada “en çok bilinen” basın sınıflandırma sistemlerinin başında Fredrick Siebert, Theodore Peterson ve Wilbur Schramm’ın Basının Dört Kuramı adlı çalışması gelir. Bu kuramlar Otoriter, Özgürlükçü, Toplumsal Sorumluluk ve Sovyet-Totaliter Kuram şeklinde dilimize çevrilebilir. 16 ve 17’inci
yüzyıl İngiltere’sinde gelişen Otoriter Kuram, hükümdarların ya da hükümetlerin mutlak güç felsefesine dayanır. Devlete hizmet etmek, hükümet politikalarını desteklemek ve ilerletmek temel hedeftir.
Kralın izin verebileceği herkes kitle iletişim araçlarının sahibi olabilir. Ancak siyasal mekanizmayı ya da
yönetimi eleştirmek yasaklanmıştır. Özgürlükçü (Liberal) Kuram daha sonraları İngiltere ve ABD’de
gelişmiştir. Gerçeğin keşfedilmesine yardım etme, bilgi verme, eğlendirme ve satış gibi hedefler konan
medya, fikirlerin özgür pazarında kendi gerçeğini arama süreci olarak ancak mahkeme tarafından denetlenebilmektedir. Medya aynı zamanda hükümeti denetleme aracıdır. Ekonomik gücü olan herkes
kitle iletişim aracı sahibi olabilmektedir. Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk Kuramı 20. Yüzyılda ABD’de
Hutchings Basın Özgürlüğü Komisyonu tarafından geliştirilmiştir. Çatışmayı tartışmaya dönüştürme,
bilgi vermek, eğlendirme ve satış medyanın temel hedefleridir. Medya denetimi kamuoyu, tüketici eylemleri ve profesyonel etik bağlamında değerlendirilir. Medya toplumsal sorumluluğunu kabul etmeli,
birileri onu gözlemleyebilmelidir. Sovyet-Totaliter Kuram SSCB, Nazi Almanyası ve İtalya’da gelişmiştir. Sosyalist sistemin başarılı olması ve varlığına katkı sağlama medyanın temel hedefidir. Medya
sahipleri, sadık ve kesin inançlı parti üyeleridir. Medya denetimini hükümet yapar. Parti amaçlarını
eleştirmek yasaktır. Medya mülkiyeti de devlete aittir.

2

Gelişmeci Kuram ve Katılımcı
Demokratik Kuram’ı
tanımlayabilme

McQuil’in Eklediği Kuramlar

Gelişmeci Kuram, gelişmeyi yücelten ve her şeyin üzerinde gören bir anlayışa sahiptir. Gelişmekte olan
ülkelerdeki ekonomik, teknik ve profesyonel kaynaklar, gelişmiş ülkelerden farklıdır ve bu nedenle
de ülkenin gelişme hedefine ulaşabilmesi için medya ulusal politikaların kendisine yüklediği görevler
doğrultusunda toplumsal gelişme ve kalkınma amacıyla kullanılabilir. Medyanın özgürlüğü ekonomik önceliklere ve toplumun gelişme ihtiyaçlarına uygun olarak kısıtlanmaya açık olmalıdır. Medya
içerilerinde toplumsal kültüre ve dile öncelik verilmelidir. Gelişme hedefleri konusunda devlet medya
operasyonlarına müdahale etme ve kısıtlama hakkında sahiptir.
Katılımcı Demokratik Kuram’da hedef kitlenin yani gazete okuru, radyo dinleyicisi ya da televizyon
izleyicisinin ihtiyaç, çıkar ve arzuları ön planda tutulur. Medyanın varlık nedeni okuyucu, dinleyici
ya da izleyicilerdir. Tüm toplumsal kesimlerin, azınlıkların, alt kültürlerin, etnik veya dinsel grupların
kendi medyasına sahip olabilme ve düşüncesini ifade edebilme hakkı esas alınır. Medyanın içeriği ve
organizasyonu merkezileştirilmiş politika ya da hükümetin bürokratik kontrolüne tabi olmamalıdır.
Küçük çaplı etkileşim ve katılımcı medya formları geniş çaplı, tek yönlü ve profesyonelleştirilmiş medyadan daha iyidir. İletişim, profesyonellere bırakılamayacak kadar önemlidir.
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3

Serbest Pazar Modeli, Marksist
Model ve İlerleme Modeli’ni
tanımlayabilme

Altshull’un Sınıflandırması

Serbest Pazar ya da Kapitalist Model’de gazeteciliğin amaçları gerçeği aramak, sosyal olarak sorumlu
olmak, siyasi olmayan eğitici biçimde bilgi vermek, taraf tutmayarak insanlara hizmet etmek ve kapitalist öğretiyi desteklemek ve hükümeti gözetleyici şekilde hizmet etmek biçiminde sıralanmaktadır.
Marksist Model gazeteciliğin amaçları gerçeği araştırmak, insanları eğitmek ve siyasi anlamda tarafları
açıklamak, sosyalist öğretiye destek isteyecek şekilde insanlara hizmet etmek, görüşlere şekil vermek ve
davranışları değiştirmek şeklinde açıklanır.
İlerleme Modeli’nde gazeteciliğin amaçları gerçeğe hizmet etmek, sosyal ya da toplumsal olarak sorumlu olmak, siyasi anlamda eğitmek, hükümetle işbirliği arayarak insanlara hizmet etmek, faydalı
amaçlar için değişim ve barış aracı olarak hizmet etmek şeklinde sıralanmaktadır.

4

Akdeniz Modeli, Kuzey-Orta
Avrupa Modeli ve Kuzey Atlantik
Modeli’ni tanımlayabilme
Karşılaştırmalı Medya
Sistemleri Sınıflandırması

Akdeniz Modeli’nde gazete endüstrisi düşük tiraj, siyasal elit basını olarak tanımlanır. Bu ülkelerdeki
siyasi partilerle okurlar arasındaki ilişki önemli bir rol oynamakta, aynı gazetenin okurlarının büyük
çoğunluğu aynı partiye oy vermektedir. Bu modelde profesyonellik zayıftır. Devletin rolü ise güçlüdür.
Fransa ve İtalya’da basın teşviği görülür. Tarihte de olsa sansür dönemleri olmuştur.
Kuzey-Orta Avrupa Modeli kapsamında görülen ülkelerde gazetecilik endüstrisi yüksek tirajlıdır. Kitlesel ticari basının erken gelişimi söz konusudur. Çoğu ülkede yerel basın güçlüdür. Tarihsel olarak
güçlü parti basını ve nötr ticari basına doğru düşüm yaşanmıştır. Yayıncılık sisteminde özerklik söz
konusudur. Profesyonellik güçlüdür. Kurumsallaşmış öz-düzenleme, etik anlayışla uzlaşma, gazetecilerin özerkliği için yasal düzenlemeler bulunur.
Kuzey Atlantik Modeli’nde gazetecilik endüstrisinde orta düzeyde tiraj görülür. Siyasi paralellik anlamında ticari basının nötr tavrı söz konusudur. Bilgi yönelimli gazetecilik anlayışı esastır. Britanya
dışında içsel çoğulculuk baskındır. Formel olarak özerk yayıncılığın yönetiminde profesyonel model
uygulanmaktadır. Profesyonellik anlamında ise yüksek kurumsallaşmış öz-düzenleme mevcuttur.
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1

6

Aşağıdakilerden hangisi normatif basın kuramlarından Toplumsal Sorumluluk Kuramı’nın
gelişmesinde etkili olmuştur?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

Gelişmeci Kuram
Basının Dört Kuramı
Marksist Model
Karşılaştırmalı Sistem Sınıflaması
Katılımcı Demokratik Kuram

2

Aşağıdakilerden hangisi “Basının Dört Kuramı” kapsamında tanımlanan kuramlardan biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Demokratik Kuram
Otoriter Kuram
Sovyet-Totaliter Kuram
Liberal Kuram
Sosyal Sorumluluk Kuramı

Basın Konseyi
Watergate Skandalı
Brüksel Toplantıları
Davos Görüşmeleri
Hutchings Raporu

7 Aşağıdakilerden hangisi Basının Dört
Kuramı’na McQuail’in eklediği kuramlardan biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Post Modernizm Kuramı
Serbest Propaganda Kuramı
Popüler Siyaset Kuramı
Çoğulcu Demokrasi Kuramı
Katılmcı Demokratik Kuram

8

Aşağıdakilerden
hangisi
Özgürlükçü
Kuram’ın gelişmesinde doğrudan etkili olmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi Herbert Altschul’un
1984 yılında yayımlanan medya sistemlerine yeni
açıklama getirdiği eserin Türkçe adıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

3

Fransız ihtilali
İstanbul’un fethi
Yurttaş Kane filmi
ABD’nin kurulması
SSCB’nin dağılması

4

Aşağıdaki normatif basın kuramlarından
hangisinde “çok seslilik” ve “düşüncelerin serbest
pazarı” vurgusu ön plandadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Otoriter Kuram
Marksist Kuram
Sosyal Sorumluluk Kuramı
Liberal Kuram
Katılımcı Demokratik Kuram

5 Aşağıdakilerden hangisi normatif basın kuramlarından Liberal Kuram’ın gelişmesinde etkili
isimlerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Karl Marx
John Milton
Edith Piaf
Michail Gorbachev
Wilbur Schramm

Dördüncü Güç
Özgür Basın
Güç Temsilcileri
Sorumlu Basın
Küresel Basın

9 Altschul’un medya sistemlerine yönelik sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisinde özgür
basın, gazeteciler için vicdan özgürlüğü anlamına
gelir?
A. Marksist Model
C. İlerleme Modeli
E. Katılımcı Model

B. Serbest Pazar Modeli
D. Gelişmeci Model

10 Altschul’un medya sistemlerine yönelik sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisinde özgür
basın, gazeteciler için vicdan özgürlüğü anlamına
gelir?
A.
B.
C.
D.
E.

Marksist Model
Serbest Pazar Modeli
İlerleme Modeli
Gelişmeci Model
Katılımcı Model
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neler öğrendik?

Aşağıdakilerden hangisi Siebert, Peterson ve
Schramm’ın tanımladığı ve dünyada en çok bilinen
basın sınıflandırma sistemlerinin başında gelir?

neler öğrendik yanıt anahtarı

Medya Sistemleri

1. B

Yanıtınız yanlış ise “Basının Dört Kuramı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk Kuramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Basının Dört Kuramı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “McQuail’ın Eklediği
Kuramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Özgürlükçü (Liberal)
Kuram” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Altschull’un Sınıflandırması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Özgürlükçü (Liberal)
Kuram” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Karşılaştırmalı Medya
Sistemleri Sınıflandırması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Özgürlükçü (Liberal)
Kuram” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Karşılaştırmalı Medya
Sistemleri Sınıflandırması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 1

Araştır 2

“Daha özgür ve daha saygın bir medya için” sloganıyla Türkiye’de Birleşmiş
Miletler Danışmanı Sivil Toplum Kuruluşu ve Avrupa Bağımsız Basın Konseyleri Birliği üyesi bir Basın Konseyi bulunmaktadır. Konsey 1986 yılında
kurulmuştur ve kamuoyuna ilan ettiği Basın Meslek İlkeleri çerçevesinde
faaliyetlerini yürütmektedir. Ancak Türkiye’de Basın Konseyi’nden önce de
basında özdenetim mekanizmaları anlamında çeşitli düzenleme ve uygulamaların varlığından söz etmek gereklidir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Basın
Konseyi’nin web adresini (basinkonseyi.org.tr) ziyaret edebilir ve ayrıca şu
kitaba başvurabilirsiniz: Parlak, F.T. (2016). Basın Özgürlüğü Bağlamında
Türkiye’de Özdenetim Uygulamaları. İstanbul: Legal.

Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik, teknik ve profesyonel kaynaklar, gelişmiş ülkelerden farklıdır ve bu nedenle de ülkenin gelişme hedefine ulaşabilmesi için medya ulusal politikaların kendisine yüklediği görevler doğrultusunda
toplumsal gelişme ve kalkınma amacıyla kullanılabilir. Bu ülkelerin ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmeye yönelik ulusal hedefleri toplumun tüm
kurumlarını bu ulusal göreve uyma zorunluluğunu beraberinde getirir. Bu
doğrultuda medya da ulusal gelişmenin motorlarından biri sayılır. Gelişmeci anlayışa göre gelişmekte olan ülkelerdeki gazeteciler, modernleşmenin bir
aracı olarak üst düzey bir rol üstlenebilirler. Aynı şekilde devlet de kalkınmayı
sağlamak için medyayı yönlendirebilir ya da sınırlandırabilir. Doğrudan ya da
dolaylı olarak medyayı denetleyebilir, sansür uygulayabilir, ekonomik yönden
destekleyebilir ya da kayırabilir. Bu çerçevede basın özgürlüğü, ekonomik öncelikler ve toplumsal kalkınmadan yana, yani ulusal çıkar adına kısıtlanabilir.
Burada gazetecilerin haber ve bilgi almada özgür oldukları, ancak bunları yayınlama aşamasında sorumluluk sahibi olmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Araştır 3

Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada iki süper güç olarak ortaya çıkan ABD önderliğinde kapitalist ve antikomünist Batı Bloku (NATO)
ile komünist Sovyetler Birliği önderliğindeki Doğu Bloku (Varşova Paktı) arasında 1947’den 1991’e kadar devam eden uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe verilen isimdir.

Araştır 4

Bu ülkelerin hangi ülkeler olduğunu görebilmek için bir dünya haritasına
bakmak ya da internette arama yapmak yeterli olacaktır. Ancak Karşılaştırmalı
Medya Sistemleri Sınıflandırması bağlamında tanımlanan ülkeler olarak değerlendirilirse bir sınırlandırma getirmek söz konusudur. Çünkü bu sınıflandırmada Halin ve Mancini dokuz Kuzey Avrupa, beş Güney Avrupa ve dört
Atlantik ülkesini inceleyerek çalışmalarını tamamlamışlardır. Dolayısıyla bu
ülkeler bağlamında tanımlanacak olursa, Akdeniz Modeli bağlamında incelenen ülkeler Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya gibi güney Avrupa
ülkeleridir. Kuzey-Orta Avrupa Modeli bağlamında tanımlanan ülkeler Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre gibi kuzey ve orta Avrupa ülkeleridir. Kuzey Atlantik Modeli bağlamında
incelenen ülkeler de Kanada, İrlanda, Britanya ve ABD gibi Kuzey Atlantik
bölgesi ülkeleridir.
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GİRİŞ
Eski bir söz şöyle der: “Bir mıh, bir nal; bir nal,
bir at; bir at, bir yiğit; bir yiğit, bir savaş; bir savaş,
bir ülkeyi kurtarır.” Bazen dikkat etmediğimiz şeylerin aslında çok önemli sonuçları olabilir. Bugün
hepimiz aynı dili konuştuğumuzu söylüyor olabiliriz. Ancak konuştuğumuz sözcüklerle aynı anlamları paylaşabiliyor muyuz? Sizin söylediğinizle
karşınızdakinin anladığı aynı şey mi? Siz “medya”,
“haber”, “basın özgürlüğü” dediğinizde karşınızdaki ne anlıyor? “Ne iş yapıyorsun?” şeklindeki soruyu
“Gazeteciyim” diye yanıtladığınızda; “Peki, günde
kaç tane gazete satıyorsun?” karşılığını alıyorsanız
ortada kavramlar düzeyinde, yanlış anlaşılmaya yol
açan, açıklanması gereken bir sorun var demektir.
Bu ünitede medya ve gazetecilik, haber ve habercilik ile haberciliğin temel niteliklerine ilişkin
en temel kavramların ve deyimlerin neler olduğu
ortaya konularak alana ilişkin kavram birliği sağlanmaya çalışılacaktır.

MEDYA VE GAZETECİLİĞİN
TEMEL KAVRAMLARI
İletişim, en genel anlamda duygu, düşünce ya
da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması şeklinde işleyen karşılıklı bir
süreçtir. Paylaşım için ortak anlam ya da anlaşmanın var olması beklenir. Birbirini anlayamayan
iki insanın iletişiminin devam etmesi mümkün
olmayacaktır.

İletişim ve Medya
En genel anlamda “kitle iletişimi”; iletilerin
kamusal, dolaylı, tek yönlü teknik bir araç sayesinde dağınık bir kitleye iletildiği süreç şeklinde
tanımlanır. İletilerin kitlesel boyutta dağıtımını
gerçekleştiren kitle iletişim araçlarına “medya” adı
verilir. Kitlesel iletişime imkan sağlayan tüm ortamlar “medya” adıyla anılır. Bu çerçevede çoğul
bir kavram olan “medya” denildiğinde akla yalnızca televizyon kanalları ya da radyo istasyonları gelmemeli; bunlarla birlikte gazete, dergi, kitap, afiş,
sinema, telefon, web, sosyal medya ve e-posta gibi
kitlesel iletişime olanak sağlayan tüm ortamlar birlikte düşünülmelidir.
Basılı ya da el yazılı kâğıt yapraklarının ciltli ya
da ciltsiz olarak bir araya getirilmiş biçimine “kitap” adı verilir. Basımevlerinde basılıp kapak ge-

çirilmiş kâğıt yapraklarından oluşan kitaplardan
okunarak yararlanılır.
Fotoğraf makinesiyle elde edilen görüntünün
ışığa duyarlı cam ya da kâğıt gibi bir yüzey üzerine
özel araçlar saptama yöntemine “fotoğraf ” adı verilir. Bu biçimde saptanan ve çoğaltılan görüntüye,
resme de “fotoğraf ” denir.
Güzel sanatların bir dalı (yedinci sanat) olarak
“sinema”, izleyiciye göstermeye uygun filmleri yaratma sanatı olarak tanımlanır. Bu filmlerin gösterildiği salona da “sinema” adı verilir.

dikkat
Yedi sanat dalı şunlardır: Resim, heykel,
mimari, dans, şiir, müzik ve sinema.

Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak
seslerin kablo olmaksızın uzak mesafelere iletilmesine dayalı sistemin adı olan “radyo” teknolojisi,
radyo istasyonları aracılığıyla radyo yayıncılığına
olanak sağlamaktadır. Günümüzde yalnızca sese
dayalı tek yönlü iletişim sunan radyo yayıncılığı,
İnternet ortamı üzerinden de takip edilebilmektedir. Radyo aynı zamanda radyo istasyonlarından
gelen yayınların alındığı ve dinlendiği elektronik
aletin de adıdır.
Basit anlamda “radyonun resimlisi” denilebilecek “televizyon” yayıncılığı ise nesnelerin kalıcı
olmayan görüntülerinin, gerçeğe uygun bir biçimde renkli ya da siyah beyaz ve sesli olarak elektrik
şekilde uzağa iletilmesi anlamına gelir. Bu iletişime
imkân tanıyan alıcı konumundaki araçlara da “televizyon” adı verilir.
“İnternet”, bilgisayar ağı demektir. Birçok
bilgisayar ve bilgisayar sistemine sahip elektronik
aletin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında iletişim kurabilme imkânı sağlayan devasa elektronik
ağ ortamına “İnternet” denir. Dijital (elektronik
temelli sayısal) ortamda üretilen bilgiyi saklama,
paylaşma ve istenildiği anda ulaşma imkânı sunan
İnternet teknolojisi günümüzde “Web 2,0” dönemine girmiştir.
“Web 1,0” sadece tanıtım ve bilgi esaslı, tek bir
kişinin yönettiği ve kullanıcının sadece okuyucu
olduğu teknolojik düzeyi tanımlar. “Web 2,0” ise
web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların içeriklere
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eklemeler yapabildiği, katkı sağladığı ve karşılıklı
etkileşimin oluştuğu düzeyi ifade eder. Sosyal ağ
siteleri, web tabanlı özgür ansiklopedi ve sözlükler
bu teknolojinin ürünleridir.

dikkat
“Web” sözcüğü, İngilizce “Word Wide
Web” sözcüklerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşur. “Dünyayı saran bilgisayar ağı” anlamına gelir. Bilgisayar ekranında görülen her bir dokümana “web
sayfası” denir.

İnternet haberciliğinde teknolojik anlamda gelişmiş bir bilgisayar, web tasarımı, servis sağlayıcı
bağlantısı ve sunucuya ihtiyaç vardır. Tasarlanacak
web sitesi üzerinden haber içerikleri İnternet ortamına konularak kullanıcılarla paylaşılabilir. Haber
içeriğinde metin dışında fotoğraf, tablo ve diğer
görsellerin yanında video ve başka web sayfalarına
erişim sağlayan bağlantı ya da linkler sunulabilir.
“Multimedya yayıncılığı” aynı anda metin, ses,
görsel, video ve canlı bağlantıların sunulduğu yayıncılık hizmetidir.
Web 2,0 teknolojisinin ürünü olan “Sosyal
medya” ya da “yeni medya” kavramları, eş zamanlı içerik paylaşımının takip edilebildiği dijital
platformların genel adıdır. Bu platformlarda kullanıcı kendi ürettiği içeriği paylaşır, paylaşımları
takip edenler anında içeriğe erişerek kendi geribildirimlerini anında ya da daha sonra sunabilirler.
Kullanıcıların kendi paylaşımları yoluyla sosyal
bir ağ oluşturan platformlar, kendi özelliklerine
göre metinlerin, ikonların, emojilerin, fotoğrafların ya da video görüntülerin paylaşılabilmesine
imkân sağlar.

dikkat
Başlıca sosyal medya platformları şunlardır: Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Whatsupp, YouTube, Pinterest,
Instagram, Spapchat, Google Plus, Skype,
LinkedIn, Telegram, VK, Periscope, vb.

50

Öte yandan “e-posta (e-mail)” ya da “elektronik posta/mektup” ise geçmişte kâğıda yazılarak
gerçekleştirilen mektupla haberleşmenin dijital ağa
ya da İnternet ortamına taşınmış halidir. Mektuplaşmak isteyen kişiler servis sağlayıcılar üzerinden
“e-posta adresi” alırlar. Bu adresleri bilen kişiler
birbirlerine e-posta gönderebilirler.

Medyanın İşlev ve Sorumlulukları
Medyanın işlevleri ya da fonksiyonları genel
olarak haber verme, bilgilendirme, toplumsallaştırma, güdüleme, tartışma ortamı yaratma, eğitim,
kültürün gelişmesine katkı, eğlendirme, toplumsal
bütünleştirmeyi yerine getirme şeklinde sıralanabilir. Çağdaş ve demokratik toplumlarda, toplumsal
dengeleri oluşturması açısından yasama, yürütme
ve yargı güçlerinin arasında medyanın “dördüncü
güç” olarak anılması en önemli işlevi olarak da değerlendirilir. Medyanın toplum adına yaptığı faaliyetler özetle şöyle sıralanabilir:
• Çevreyi gözlemleyerek çevrede bulunan ve
topluluğu etkileyen tehlike ve imkânları ortaya koyar.
• Haberleri okuyucu kitlesinin davranışlarını
eş güdecek biçimde seçer, değerlendirir ve
yorumlar.
• Toplumsal mirasın sonraki kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlenir.
• Tehlike ve fırsatları haber veren bekçidir.
• Önemli toplumsal sorunlar konusunda uzlaşma ve karara varmayı kolaylaştırmak üzere alternatifler sunan danışmandır.
• Toplumun yeni üyelerine kurulu kültürü
ileten öğretmendir.
• Güldüren, dinlendiren, eğlendirendir.
• Ticareti hızlandıran ve genişleten işadamıdır.
• Anlamlı bir çerçeve içinde günün olaylarını
doğru, tam ve mantıki bir biçimde sunar.
• Kanaat ve eleştirilerin değiş tokuş edildiği
bir forum oluşturur.
• Toplum içindeki grupların kanaat ve tavırlarını birbirlerine duyurabilecekleri bir ortam oluşturur.
• Toplumun amaçlarını ve değerlerini sunar.
Haberci kime ya da neye karşı sorumludur?
Habercilerin sorumluluklarından ilki toplumun
resmi organları tarafından belirlenmiş ve kanun-
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larla çizilmiş sorumluluklarına dayanır. Bunlara
“yasal sorumluluklar” denilebilir. Devlete karşı bu
sorumluluğunun yanında, basın/medya işletmelerini diğer işletmelerden farklı kılan toplumsal ya da
“kamusal sorumluluklar” ikinci sırada gelir. Çünkü
haberci kamusal bir görevi yerine getirir. Üçüncü
sırada ise kendi kendine kabullendirilmiş sorumluluk, “özdenetim ve bireysel sorumluluklar”dan
söz edilebilir. Bunlardan ayrı olarak medyada görev
yapan habercinin en önemli sorumluluğunun “gerçeğe karşı sorumluluk” olduğu da ifade edilmelidir.

Medya İşletmeciliği
Her medya kuruluşu (örgüt, iş yeri, kurum),
her ne kadar kamusal hizmet veren bir organizasyon olsa da kâr etmeyi amaçlayan ticari bir işletmedir. “İşletme”, üretim faktörlerini bir araya getirerek kazanç ya da başka amaçlarla mal ve hizmet
üretmek ve bunları pazarlamak amacıyla faaliyette
bulunan bağımsız bütçeli kuruluş demektir. Bu anlamda her bir yayın organının arkasında bu yayını
sağlayan örgütlü, kurumsal bir yapının varlığından
söz edilmelidir.
Basın kuruluşları genel olarak yazı işleri, teknik
ve idari birimlerden oluşur. “Yazı işleri birimi”,
yayın içeriğinin hazırlanmasından sorumludur. Bu
birimde her işletme yapısında farklı olmak üzere
genel yayın yönetmeni, yardımcıları, yayın danışmanı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdürü ya da
müdürleri, sorumlu müdür, istihbarat şefi, bölüm
şefleri, sayfa editörleri ve muhabirler görev alır. Yazı
işleri birimi, yayın kuruluşunun beynidir. Bu birime evdeki mutfağın gördüğü işlevin yarattığı çağrışımla “mutfak” da denilmektedir. Televizyon ve
radyoda bu birim “haber merkezi” olarak anılır.
Yazı işlerinin temel sorumluluğu gazeteye girecek yazı ve görselleri toplama, hazırlama, kontrol
etme ve önem sırasına göre sıralama, sayfa tasarımına uygun hale getirme ve sayfalara sığdırmaktır.
Görsel yönetmen ve sayfa sekreterleri (tasarımcıları) “teknik birim” içinde tanımlanabilir. Yayın
içeriğinin sayfaya yerleştirilmesi ve basılması işlemleri bu birimin sorumluluğundadır. Teknik birimde görev yapanlar çok iyi derecede sayfa tasarım
programlarını bilen kişilerdir.
“İdari birim” ise aynı zamanda bir şirket olan
yayın kuruluşunun idari ve mali işlerinin gerçekleştirildiği birim olarak tanımlanır.

Bütün birimlerin birbiri ile uyumlu bir şekilde
çalışması yayın kuruluşlarının en önemli özelliğidir. Aşağıda daha detaylı olarak belli başlı görev
tanımlarına alt başlıklar halinde yer verilmektedir.
Genel Yayın Yönetmeni: Genel olarak gazete
ya da derginin yayın politikasından, yayın içeriğinin bu politikaya uygunluğundan, yayın içeriğinin
düzeninden ve içeriğinden, ayrıca yazı işlerinin işleyişinden ve gazetenin organizasyonundan sorumlu en tepedeki kişidir.

Yayın Politikası
Yayın kimliğini ya da kişiliğini, habere bakış açısını tanımlayan ifade, yayın kulvarı.

İstihbarat Müdürü / Şefi: Medya kuruluşlarında, haber toplamak ve yazmakla görevli muhabirlerin çalışmalarını organize eden, muhabirlere haber
konuları öneren ve onlardan gelen haberleri kontrol ederek, yayın politikasına uygun olarak haberleri seçerek uymayanları eleyen kişi istihbarat şefidir.
Yazı İşleri Müdürü / Müdürleri: Gazete ve
dergide istihbarattan gelen haberleri değerlendiren
ve yayınlanmasından genel yayın yönetmenine karşı sorumlu kişi ya da kişilerdir. Yazı işleri 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 yer alacağı yerleri tanımlar, birinci sayfadaki haber başlıklarına karar verir, gazetedeki bütün
yazıların yayın kimliğine uygunluğunu denetler,
genel yayın yönetmenini her aşamada bilgilendirir.
Sorumlu Müdür: Her gazete, dergi ile radyo
ve televizyonda, haber yayımından yasal olarak
sorumlu kişiye “sorumlu müdür” denir. Basın
Kanunu’nda sorumlu müdür şöyle tanımlanır:
“Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin
sorumlu olduğu bölüm belirtilir. Sorumlu müdür
olabilmek için; a) On sekiz yaşını bitirmiş olmak,
b) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak, c) En az ortaöğretim veya dengi
bir eğitim kurumundan mezun olmak, d) Kısıtlı
veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, e) Yüz
kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak, f ) T.C. va-
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tandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak
gerekir. Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü
üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer alan hükümler,
sorumluluğu üstlenen yardımcı için de geçerlidir.”
Görsel / Teknik Yönetmen: Basın organlarında
bilgisayar yardımıyla elde edilen bilgileri bir araya
getiren ve sayfa düzenini uygulayan; radyo ve televizyonda birkaç kameradan elde edilen görüntüleri
düzenleyerek yayının hazırlanmasından sorumlu
kişidir. Görsel ya da teknik yönetmen, belirlenen
haber içeriğinin yayına uygun halde üretilmesi sürecinde gazete ve dergide sayfa yapısını belirleyen,
sayfa görünüşüne yön veren, televizyonda ise kamera görüntülerinden en iyi görüntüyü seçerek haberle ilgili teknik süreci yöneten ve yürüten kişidir.
Editör / Sayfa (Alan) Yönetmeni: Haberlerin,
okurun ya da izleyicinin ilgisini çekecek şekilde
yeniden başlıklarındırılması, yazılması, düzenlenmesinden, haber içeriğinin yeniden kurgulanmasından sorumlu kişilerdir. Aynı zamanda gazete
ve dergilerde teknik uygulayıcılarla birlikte haber
içeriklerinin sayfaya uygun hale getirilmesinden ve
sayfa tasarımından sorumludurlar. Editörler, muhabirlerin yazdıkları haberlerdeki belirli noktaları
ön plana çıkararak, bazen muhabirin bir cümle ile
geçiştirdiği ince bir detayı genişletip manşete taşıyarak ya da bir fotoğraftaki ince bir detaydan yola
çıkarak habere yepyeni bir biçim veren ve çoğunlukla da muhabirin yazdığı haberin çok dışında,
apayrı bir haber gibi yeniden işleyen kişilerdir.
Redaktör: Redaksiyon; yazılmış bir haber metni üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak haberi yayına hazır hale getirme işidir. Redaktör de bu işi
gerçekleştiren kişidir.

Basın
Medya kavramının sıklıkla karıştırıldığı “basın” kavramı, genel olarak belli zamanlarda (süreli,
periyodik) yayımlanan gazete, dergi, bülten gibi
basılı yayınların genel adıdır. Geniş anlamda ise
haberleri ve fikirleri toplama, değerlendirme, işleme ve bunları başkalarına ileterek kamuoyu oluşturmayı mümkün hale getiren basılı kitle iletişim
araçlarının bütünü anlamına gelir.
Basın kavramının farklı kullanım biçimleri de
vardır. Geçmişte televizyondaki haberciliği ve kimi
zaman yayıncılığı tanımlamak için “görsel/görün-
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tülü basın” ya da radyoyu tanımlamak için “işitsel/
sesli/sözlü basın” kavramları kullanılmıştır. Öte
yandan “elektronik basın (radyo ve televizyon)”
ya da “yazılı basın (gazete ve dergi)” ayrımları da
yapılmıştır. Bir başka sınıflandırma biçimi olarak
“dar anlamda (gazete ve dergi)” ya da “geniş anlamda basın (gazete, dergi, radyo, televizyon)” kavramları da görülür.
Bir başka sorunlu kavram “ulusal basın” kavramıdır. “İstanbul basını” olarak da tanımlanan bu
kavram, tüm ülke genelinde dağıtımı yapılan yayınları ifade etmek için kullanılmıştır. Yeni Basın
Kanunu’nda ise bu konuda “yaygın süreli yayınlar”
kavramı tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu tür yayınlar için “Yaygın basın” kavramını kullanmak
daha anlamlı olacaktır. “Yerel basın” kavramı, yerel süreli yayınları, “Bölgesel basın” kavramı da
bölgesel süreli yayınları ifade etmektedir. Öte yandan Türkiye’de dışında, yurt dışında basılan yayın
organlarına ise “Yabancı basın” denilmektedir.
“Basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemek” amacını taşıyan 5187 sayılı, güncel Basın Kanunu, TBMM tarafından 9 Haziran
2004 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun’un ikinci
maddesinde temel bazı kavramlara ilişkin tanımlamalara yer verilir. Burada şöyle denilmektedir:
“a. Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her türlü
basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla
çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını,
b. Yayım: Basılmış eserin herhangi bir şekilde
kamuya sunulmasını,
c. Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan
gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber
ajansları yayınlarını,
d. Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her
coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere,
ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan
süreli yayın ile haber ajanslarının yayınlarını,
e. Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın
kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,
f. Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir
veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,
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g. Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, bölgesel
ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,
h. Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri,
ı. Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazanı,
çevireni veya resmi ya da karikatürü yapanı,
j. Yayımcı: Bir eseri basılmış eser durumuna
getirip yayımlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
k. Basımcı: Bir eseri basım araçları ile basan veya
diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya tüzel kişiyi,
l. Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibi veya yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel
kişiliğin yetkili organı tarafından, yöneticiler
arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu
kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi ifade eder.”
Kanun’da net bir şekilde ifade edilmese de “yayın” ve “yayım” kavramları üzerinde ayrıca durmak
gerekir. “Yayın” sözcüğü, “basılıp satışa çıkarılan
kitap, gazete vb., neşriyat; Radyo ve televizyon
aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser,
program” anlamlarına gelir. “Yayım” sözcüğü ise
“Yayma işi; Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin
basılıp dağıtılması, neşir; Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye
ulaştırılması” anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla
gazete bir yayındır. Ancak gazetede bir haberin çıkması, yayımlanması anlamına gelir.
Basın kavramıyla ilişkili olarak literatürde sıklıkla kullanılan diğer kavramlara da değinilebilir.
Boyalı / Resimli basın (gazetecilik): Daha çok
magazin konularına ağırlık veren, bolca fotoğrafın
bulunduğu, sayfalarında renk kullanımını abartan
ve daha çok görselliğe önem veren yayın organları
için kullanılır.
Besleme basın (gazetecilik): Herhangi bir
çıkar grubunun görüşlerini o gruptan sağlanan
çıkarla doğrultusunda körü körüne destekleyen
yayın organları için eskiden kullanılan eleştirel bir
kavramdır.
Yandaş/ Candaş / Yoldaş basın (gazetecilik):
Besleme basın gibi haberciliğin tarafsızlık ilkesini
bir kenara bırakarak belirli bir güç odağını desteklemek ve bu destek karşılığında çeşitli çıkarlar elde
etmek yönünde yayın yapan yayın organları için
kullanılan eleştirel kavramlardır.

Militan basın (gazetecilik): Yandaşı olduğu
güç odağının karşısında gördüğü grupları eleştiren,
onlara saldıran, militaristçe davranan yayın organları için kullanılır.
Güdümlü basın (gazetecilik): Güç odaklarınca yönetilebilen, istenildiği şekilde haber ya da yazı
çıkartılabilen, yönlendirilebilen yayın organları
için kullanılan eski bir eleştirel kavramdır.

Gazete ve Gazetecilik
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber, bilgi ve görüşleri aktarmak için günlük, haftalık, aylık gibi kısa aralıklarla düzenli olarak yayımlanan ve genellikle tabloid ya da gazete
boyutlarında kâğıda basılı yayın organlarına “gazete” adı verilir. Gazete içinde haberlerin yanı sıra
makale, fıkra, deneme, anı, sohbet, eleştiri, hikâye,
karikatür, resim, fotoğraf ve illüstrasyonlarla birlikte okuyucunun ilgisini çekecek her türlü konudaki
bilgilere yer verilir. Bu tür yayınların basıldığı yere
de aynı şekilde “gazete” denir. Gazete, gazete tarafından yayımlanan yayının adıdır.
Gazeteyi “En dayanıksız sebzelerden ve meyvelerden daha çabuk değerini ve tazeliğini kaybeden
bir mal” olarak nitelendiren Pierre Renoyer, “Belirli bir saatte değer fiyatıyla sattığınız bu nesne,
birkaç saat sonra olaylar bayatladığı için değersiz
bir hale gelir. Haberler tazeliğini kaybettiği andan
itibaren basılmış olan gazete, kâğıdının ağırlığı kadar bir değere sahiptir.” demektedir.
“Gazetelerin özellikleri nelerdir?” diye sorulduğunda ilk akla gelenler şunlardır:
• Gazeteleri okumak için en başta gazeteye
ulaşmak gerekir. Bunun için de gazeteyi
bir satış bayiine giderek satın almak, abone
olmak ya da bulunduğunuz yere gazetenin
getirilmesi gereklidir. Bedava dağıtılan bir
gazete değilse, gazetelerin para verilerek satın alınması bir zorunluluktur.
• Gazete okumak için “sayfalarına ve fotoğraflarına bakılması yeterli değilse” okuma
yazma bilmek gereklidir. Dolayısıyla gazeteler asgari bir eğitim seviyesinin üzerindeki
kişilere seslenir.
• Gazeteyi okumak için özel olarak vakit ayırmak gereklidir. Gazete okurken başka bir
işle uğraşmanız zordur.
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•

Gazeteye sahipseniz, yanınızda taşıyarak istediğiniz yerde ve istediğiniz zamanda okuyabilirsiniz.
• Gazetenin tümünü ya da istediğiniz haberleri keserek saklayabilirsiniz, arşivleyebilirsiniz.
• Gazete haberi kalıcıdır. Bu açıdan tarihi
belge niteliği taşır.
• Gazete kâğıtlarını başka amaçlarla da kullanabilirsiniz; örneğin kese kâğıdı yapabilirsiniz, bir şeyler sarabilirsiniz, maçlarda beton
tribünlerde otururken minder yapabilirsiniz.
• Gazeteler, haberlerine daha geniş bir anlam
kazandırmak için belli bir kitleyi etkilemek,
kamuoyu yaratmak, konuyu gündemde
tutmak gibi nedenlerle haberleri tekrar tekrar gündeme getirebilir, bir haberi çok geniş
boyutlarda ele alabilirler.
• Kamuoyu üzerinde uzun dönemli etki oluşturmada gazeteler diğer kitle iletişim araçlarından daha güçlü etkilere sahiptir.
• Gazetelerin artık internet sayesinde elektronik ortamda da okunabilmesi, basılı gazetelerle ilgili yukarıda anlatılanlar dışında
özellikleri de gündeme getirmiştir. Artık
internet erişimi sağlayan tüm cihazlarla gazete okumak mümkündür. Bunun için de
bu tür bir cihaza (cep telefonu, tablet, bilgisayar vb.) sahip olmak, internet erişimine
sahip olmak ve gazetelerin web sayfalarına
ya da uygulamalarına erişmek gereklidir.
İnternet ortamında da gazeteler yine sayfa
sayfa okunabildiği gibi bazı gazetelerin internet haber portalları diğer haber portalları
gibi internet ortamında habercilik hizmeti
vermektedir.
Gazete haberlerinin yazım dili, diğer kitle iletişim araçlarının haber dilinden farklıdır. Genellikle
daha kesin ifadeler içeren geçmiş zaman anlatımı
kullanılır. Olayla ilgili açıklamalar, geçmişe yönelik
ayrıntılı bilgi sunulabilir. Haberin uzunluğu ile ilgili kesin bir kural yoktur ve genellikle gazetelerin
yayın politikalarına bağlıdır. Gazete sayfalarında
belirli bir düzen içerisinde okurlara sunulan haberlerin genel olarak bir başlığı, spotu, haber metni
ve varsa tamamlayıcı görsel malzemesi (fotoğraf,
resim, tablo, grafik, logo, illüstrasyon vb.) bulunur.
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dikkat
Haber yazma konusunda daha fazla bilgi
Haber Yazma Teknikleri dersi ve kitabında
verilecektir.

“Gazeteler nasıl sınıflandırılır?” Gazeteleri
içeriklerine, hedef kitlelerine, boyutlarına, yayın
politikalarına, yayın periyotlarına göre sınıflandırmak mümkündür. Eski gazete sınıflamaları arasında “haber, fikir, parti ve rejim gazeteleri” ayrımı
dikkati çeker. Hedef kitleye bağlı olarak “yaygın,
yerel, bölgesel gazeteler” ayrımı da coğrafi olarak
hedef kitleyi tanımlar. Bunun dışında bir alışveriş
merkezinde dağıtılan gazetelerin hedef kitlesi ise
yalnızca oraya alışverişe gidenler olacaktır.
Normal bir gazete genellikle 57x82 cm boyutlarında yayınlanır. Baskı alanı tek sayfa için 35,5 x
52,5 cm şeklindedir. Gazete tasarımı sütunlarla yapılır. Dokuz sütun çalışılan bir gazete tasarımında
her bir sütun yaklaşık olarak 3,4 cm genişliğindedir.
Yedi sütun baskı yapan gazetelerde ise bu ölçüler
değişir. “Tabloid” denilen yarım boy (43 x 28 cm)
gazeteler de mevcuttur. Dolayısıyla gazeteleri sayfa
boylarına göre sınıflandırmak da mümkündür.
Yayın periyotları bir başka sınıflandırma birimidir. Sabah, akşam ve gece postası gibi günlük
yayınlanma zamanına göre yapılabilecek bir sınıflandırmanın yanında haftalık, 15 günlük, aylık ve
üç aylık gazetelerden de söz etmek mümkündür.
Bunlar dışında yalnızca bayramlarda çıkan bayram
gazeteleri de vardır. Yayın içeriklerine göre yapılan
sınıflandırmada ise magazin, spor, ekonomi, siyasi,
fikir gibi ayrımlar yapılabilir. Bunlardan başka gazetelerin yayın dillerine göre “Türkçe” ve “yabancı
dilde yayınlananlar” ayrımı da söz konusudur.
Gazetecilik ve gazetecilik mesleğiyle ilgili
bazı özel kavramlar aşağıda alt başlıklar halinde
tanımlanmıştır.
Geleneksel Gazetecilik: Kâğıda basılı gazetecilik ve bu gazetecilik uygulamasından gelen gazetecilik anlayışları günümüzde geleneksel ya da klasik
gazetecilik adıyla tanımlanmaktadır. Bu yayın organlarına da “geleneksel medya” adı verilmektedir.
İnternet Gazeteciliği: İnternet ortamında web
siteleri üzerinden yapılan gazetecilik uygulamasıdır. Dijital gazetecilik (medya), elektronik gazetecilik (medya), yeni gazetecilik, yeni medya ya da
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sosyal medya gazeteciliği gibi kavramlarla birlikte
anılır. Ancak bu kavramlar da internet gazeteciliği
genel tanımı altında ya da çevresinde değerlendirilebilir. Geleneksel gazetecilikten farklı pek çok
yönü bulunur. İnternet gazetelerini takip edenler
zengin bir içerik havuzu ile karşılaşır. Anlık olarak
yapılabilen paylaşımlar sayesinde en hızlı mecradır.
Savaş Gazeteciliği (Haberciliği / Muhabirliği): 1991’de Körfez Savaşı sırasında televizyonda
naklen savaşın yayımlanması savaş haberciliğinde gelinen tepe nokta olarak tanımlanır. CNN
International’ın tüm dünyaya canlı olarak savaş
saldırılarını muhabir Peter Arnett’ın sunumuyla
aktarması, büyük reyting toplasa da oldukça eleştirilmiştir. “Temiz bir savaş” yorumuyla tarihe geçen
anlatım, aynen bir bilgisayar oyunu oynar gibi savaşın kamuoyuna sunumunu beraberinde getirmiştir.
Savaş haberciliği hem konunun hassasiyeti hem de
çalışma koşullarının zorlukları nedeniyle haberciler
için pek çok tehlikeyi içinde barındırmaktadır. Son
yıllarda Anadolu Ajansı bu konuda özel eğitimler
vermeye başlamıştır.
İliştirilmiş (Embedded) Gazetecilik (Muhabirlik): Amerika Birleşik Devletleri tarafından
2003 yılında Irak’a gerçekleştirilen ikinci harekât
çerçevesinde bu gazetecilik türü gündeme gelmiştir.
Savaş döneminde ABD askeri güçlerinin başlattığı
bu muhabirlik biçiminde özel olarak sözleşme imzalayan muhabirlere askeri kamplarda özel eğitim
verilmiştir. Daha sonra bu muhabirlere brifingler
verilerek savaşla ilgili gelişmeler aktarılmıştır. Bu
sayede kendilerine verilen bilgi ve gösterilen yerlere
giderek görüntü alan muhabirler karşı tarafa ilişkin bilgi edinmekte ya da kendilerine söylenenlerin
doğruluğunu teyit etmekte zorlanmışlardır.
Akredite Gazetecilik: Herhangi bir kurumu
ya da olayı izleyecek olan muhabirin, söz konusu
kurumun yetkilisine, yayın organı adına başvurup
gerekli bürokratik işlemleri yerine getirdikten sonra bu kurumun nezdinde ya da izlenip aktarılacak
olay için kabul edilmesi sistemine “akreditasyon”
adı verilmektedir. Akreditasyon kriterleri çoğu zaman öznel değerlendirmelere bağlıdır.
Barış Gazeteciliği: Savaş gazeteciliğine karşıt
olarak gelişen barış gazeteciliği ya da barış haberciliği daha çok yayın organlarının yayın politikasındaki uygulamalara karşılık gelir. İlk kez 1975’de
Paris’te toplanan UNESCO Genel Konferansı sonucunda kabul edilen medya bildirgesinde tanım-

lanmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından
da gazetecinin başta barış, demokrasi ve insan
hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği ve farklılıklara saygıyı savunduğu
ifade edilir. Gazetecinin her türden şiddeti haklı
gösterici, özendirici ve kışkırtıcı yayın yapamayacağı belirtilir. Literatürde de “medya barış yapmaz
ama barışa olumlu bir şekilde katkıda bulunabilir”
denilmektedir.
Yurttaş Gazeteciliği: “Halk gazeteciliği”, “Katılımcı gazetecilik”, “Demokratik gazetecilik”, “Sokak gazeteciliği” ya da “Sosyal medya gazeteciliği”
gibi kavramlarla yaklaşık olarak eş anlamlı şekilde
kullanılan “Yurttaş gazeteciliği”, sıradan insanların ya da yayın kuruluşlarından bağımsız olarak
habercilik deneyimine sahip habercilerin İnternet
teknolojilerine dayalı olarak gerçekleştirdikleri habercilik eylemlerinin genel adıdır. Amatörce ya da
giderek uzmanlaşmış bir biçimde yazılmış bilgi ve
haber metinlerinin kişisel blog, web sayfası ya da
sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldığı yurttaş
gazeteciliğinde içeriği sağlayan çoğunlukla bir ya
da birkaç kişidir. Geçmişte “Arap Baharı” ve “Wall
Street İşgali” gibi olaylarda yurttaş gazeteciliği gündeme gelmiştir.
Yurttaş gazeteciliği uygulamalarının bir gazetecilik türü olup olmadığı, yapılan yayınların gazetecilik mesleğinin ilke ve sorumluluklarıyla örtüşüp
örtüşmediği, sağlanan içeriklerin niteliği, doğruluğu, gerçekliği, objektifliği, yasal durumu tartışmalıdır. Aynı zamanda propaganda, kışkırtma,
militanlık ya da yönlendirme gibi amaçlar taşıyıp
taşımadığı da eleştirilmektedir. Ancak profesyonel
gazetecilerin de üzerlerindeki baskılar, çıkar çatışmaları ya da daha başka kaygılarla ilgilen(e)mediği, görmezden geldiği, imkân bulamadığı haberler,
yurttaş gazeteciliği sayesinde gündeme gelebilmekte ve kamuoyu üzerinde büyük ilgi ve yankı bulabilmektedir. Bu bağlamda yurttaş gazeteciliği, ifade
ve basın özgürlüğüne ilişkin önemli bir çıkış noktası olarak görülmektedir.
Sosyal Medya Gazeteciliği (Haberciliği):
Yurttaş gazeteciliğinin bir boyutu olarak sosyal
medya üzerinde gerçekleştirilen habercilik uygulamalarına sosyal medya gazeteciliği denilmektedir.
Yalnızca olay, eylem, gelişme ya da yorumlar değil;
magazin ya da konserve haberler de sosyal medya
hesaplarında kişisel yayıncılar tarafından paylaşıma
sunulmaktadır. Oluşturulan grup ya da sayfalar sayesinde çok sayıda insan sosyal medyada bu ağlara
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katılarak hem yayıncı hem de takipçi olabilmektedir. Cep telefonları ve tablet bilgisayarlar bu tür
haberleşmede en çok kullanılan araçlardır.
Halk Gazeteciliği: İnsanların dijital ortamda
çoğunlukla cep telefonları üzerinden e-posta, kısa
mesaj ya da diğer mesajlaşma uygulamalarıyla tanıdıkları kişilere belirli iletileri göndermeleriyle
yayılan iletişim ağına “halk gazeteciliği” adı verilmektedir. Bu mesajlarda ne yazıldığı ve kimlere
ulaştığı, yasal (ya da yasa dışı) izleme ya da dinleme
yapılmadığı sürece ancak bu kişiler tarafından bilinmektedir.
Magazin Gazeteciliği: Geleneksel gazeteciliğin
ya da fikir gazeteciliğinin sıkıcı bulunabilecek boyutlarına karşın halkın daha çok ilgisini çekebilecek eğlenceli, ilginç, mizah ve duygu yönü ağırlıklı
konuların bol görüntülü, kolay okunan ve anlaşılan bir dille yazıldığı haberler magazin haberleridir.
İş, sanat ve spor dünyasının önde gelen kişilerinin
yaşam hikâyeleri, yaşamlarındaki ilginç anlar, kılık
ve kıyafetleri, davranışları, sözleri magazin haberlerine konu olabilir. Bunun yanında “ciddi” olarak
tanımlanabilecek konularda da magazin haber çıkartılabilir. Örneğin gece geç saatlere dek devam
eden Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına şehirdeki ünlü bir lokantadan gelen yemekte nelerin
bulunduğu magazin haber konusudur.

Magazin Basını
Magazin haberlerine ağırlıklı olarak yer
veren gazete ve dergilere “magazin basını”
adı verilmektedir. Ancak günümüzde radyo ve televizyonculukta da magazine ağırlık veren kimi istasyon ya da kanalların
bulunduğunun da altı çizilmelidir.

Bulvar Gazeteciliği: Haberleri çok abartılı
şekilde ve büyük puntolu sansasyonel başlıklarla
sunan gazetelere “bulvar gazetesi” denir. Geçmişte,
Avrupa’da genelde bulvarlara ve sokaklara serilerek
satıldığı için bu adı alan gazeteler, haberleri çok
abartılı bir biçimde sunmaları ile tanınır. İri puntolu sansasyonel başlıkları tercih eden bu gazeteler, ilgi çekici büyük fotoğraflarıyla da dikkatleri
toplar. Bulvar gazetelerinin en büyük özellikleri
fazla düşündürmeyen ve yormayan gazeteler olmasıdır. Skandallar, polisiye ve adliye olaylar, magazin haberleri en fazla işlenen konu başlıklarıdır
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ve hepsinin de ortak özelliği heyecan unsurunun
fazlalığıdır.
Sansasyonel Gazetecilik: Sansasyon, pek çok
kişi üzerinde uyandırılan güçlü heyecan duygusu
demektir. Sansasyonel haber ise tek amacı insanlar
üzerinde güçlü heyecanlar uyandırarak ilgi çekmek ve dolayısıyla tiraj ya da reyting almak olan
haber anlamına gelir. Bu tür haberlerin ağırlıkta
olduğu, tiraj ya reyting almanın gazetecilikte kabul edilen ilkelerin önüne konulduğu yayıncılık
anlayışına da sansasyonel habercilik ya da gazetecilik adı verilmektedir.
Naylon Gazetecilik: Bu kavram daha çok resmi ilan almak için ya da çıkar sağlamak için çıkarılan gazeteler için kullanılır. Gazeteciliğin gerçek
işlevi dışında kullanılan gazeteleri tanımlar.
Duvar Gazeteciliği: Genellikle okul ve derneklerde belli periyotlarla güncellenen, elle yazılan ya
da bilgisayar çıktılarından oluşturulan içeriklerle
hazırlanan duvara asılı panolara “duvar gazetesi”
adı verilmektedir. Günümüzde yeni teknolojik haberleşme imkânları ile önemini yitirse de özellikle
okulların “gazetecilik” kolları sayesinde öğrencilere habercilik mesleğinin sevdirilmesi, düşünce ve
ifade özgürlüğünün aşılanması, ekip çalışması, sorumluluk ve organizasyon yeteneğinin geliştirilmesi, belirli bir kitleye belirli konuların duyurulması
doğrultusunda duvar gazeteciliğinin yararlı olduğu
söylenebilir.
Robot Haberciliği / Gazeteciliği: Günümüzde bazı girişimciler insan emeğine gerek kalmadan
dijital ortamda geliştirdikleri yazılımlarla bilgisayar
sisteminin haber hazırlaması çalışmalarına başlamışlardır. Geliştirilen algoritmalar sayesinde bilgisayar programları, kendine verilen bilgileri haber
metnine dönüştürmektedir. Los Angeles Times bu
tür bir sistemin ilk denemelerini yapmıştır.

Algoritma
Bir sorunu çözmek ya da belirli bir amaca ulaşmak için baştan sona belirli bir
düzenle takip edilen işlem basamaklarına
(komutlara) algoritma denir. İlk algoritma, El-Harezmi’nin ‘Hisab-el Cebir ve El
Mukabala’ kitabında sunulmuştur.
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Dron Haberciliği / Gazeteciliği: Son teknoloji
ürünü dron sistemleri uzaktan kumandalı olarak
havada uçarak ve sabit kalarak aldıkları görüntü
kayıtlarını anında internet bağlantısı üzerinden dijital ortama aktarabilmektedir. Bu da gökyüzünden
belirli bir yükseklikten görüntülerin elde edilebilmesini ve bunların habercilik hizmetlerinde kullanılabilmesine imkân tanımaktadır.
Veri Haberciliği / Gazeteciliği: İnternetin yaygınlaşmasından sonra pek çok yazılım insanlara ait
pek çok bilgiyi hafızasında toplamaya başlamıştır.
Bu geleneksel anlamda araştırma ya da istatistik
kurumlarının anketler yoluyla birkaç bin kişiden
elde ettiği birkaç bin satırlık veriden çok daha fazlasıdır. İnternete giren herkesin orada yaptığı her
bir hareket yeni bir satır ve yeni bir veri olarak hafızaya kaydedilmektedir. Bu verilerin analizinden
ise bugüne kadar elde edilememiş pek çok bulguya
erişilebilmektedir. Söz konusu veri yığınının analizine “Büyük Veri Analizi”; bu verileri internet
üzerinden toplama işine de “Veri Madenciliği” denilmektedir. Bu verilerden yararlanılan haberciliğe
ise “bilgisayar destekli gazetecilik”, “veri güdümlü
gazetecilik”, “Excel gazeteciliği”, “yapılandırılmış
gazetecilik” gibi çeşitli isimler verilmektedir. Ancak
işin özü bir takım verileri kullanarak bunları habere ya da halkın anlayabileceği bir takım görsel
sunum şekillerine çevirmektir. Sonuçta yeni gelişen
bir alan olarak veri gazeteciliği en başta istatistik
bilgisini ve bu alana özel bilgisayar yazılımlarını
bilmeyi, habercilik mantığıyla veriyi anlaşılır hale
getirebilmeyi ve ardından da estetik ve görsel beğenileri gerekli kılmaktadır.
Referans Gazetesi: Kamuoyunda güvenirlikte
en üst seviyeye ulaşan, gazetecilik kuralları içinde
gerçeğin ve doğrunun peşindeki gazeteler, kupürleri (kesikleri) atıf yapılarak alıntılanan haberleriyle
“referans gazetesi” adıyla anılırlar. Başka bir deyişle “o gazete yazdıysa, doğrudur” denilen gazeteler,
referans gazeteleridir. Bu gazetelerin kupürleri tarih
yazarlarına ışık tutar, mahkemelerde belge olarak
kullanılabilir. Bu nedenle bir gazete için referans
olmak; eş deyişle ileride yararlanılacak bir belge olmak çok önemlidir.

Gazete ve Dergi Yayıncılığı
Siyaset, ekonomi, edebiyat, bilim, meslek, teknik gibi çeşitli konuları gazeteden daha geniş inceleyen; sayfa yapısı, düzeni, biçimi, kâğıdı, kapağı,

baskı kalitesi ve içindeki yazı ve görseller bakımından gazetelerden ayrı özellikler taşıyan, günlük
olmayan ve genellikle haftalık, on beş günlük ya
da aylık periyodlarda basılarak dağıtılan çok sayfalı
süreli yayınlara “dergi” adı verilir.
Günlükten daha uzun bir zaman aralığını ele aldığından dergi haberlerinde kesin cümleler yerine
daha özel, edebi ya da bilimsel anlatım biçimleri
kullanılabilir. Ayrıntıları ile işlenebilme olanaklarına sahip dergi haberleri, özel bir okuyucu kitlesine
sahip olduğundan, herkesin anlayabileceği anlatım
biçimlerinin dışında ifadeler yer alır. Gazete haberinden daha ayrıntılı işlenebilen dergi haberlerinde
daha detaylı bilgiler sunulabilir.
Dergi sayfalarında belirli bir düzen içerisinde
okurlara sunulan haberlerin bir başlığı, spotu ve
varsa tamamlayıcı görsel malzemeleri bulunur. Bir
haber birkaç sayfa işlenebileceği gibi görsel malzeme anlamında da bir şölen havası yaratılabilir.
Genel olarak boyut ve içerik farkının dışında
dergi yayıncılığı temel olarak gazete yayıncılığına
benzer. Bir gazete ya da derginin okurlara ulaşması
için bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Öncelikle
haber ve yazıların toplanması, işlenmesi, hazır hale
getirilmesi gerekir. Genellikle muhabirler, ajanslar
ya da halkla ilişkiler şirketlerinden gelen haberler
gazetelerin yazı işleri ya da haber merkezlerinde bir
değerlendirmeden geçer. “Mutfak” olarak da adlandırılan haber odasında gazete yöneticileri, sayfa
editörleri, sorumlu müdür ve gerekirse önemli haberlere imza atan muhabirler bir arada bu değerlendirmeleri yaparlar.
Aslında gazetelerde her sabah erken bir saatte o
gün takip edilecek konularla önceden kalan takibi
devam eden konular “Gündem” toplantısında ele
alınır. Nelerin haber yapılıp nelerin üzerinde daha
önemle durulacağı kararlaştırılır. Ardından herkes
görevinin başına geçer. Dergilerde bu toplantı yayın periyoduna bağlı olarak değişir.
Günlük gazetelerde haber içerikleri öğleden
sonra haber merkezlerinde birikmeye başlar. Çoğu
gazetede saat 14 sularında gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği günün ikinci toplantısı yapılır.
Bu toplantıda daha çok hangi sayfaya hangi haberin konulacağı konuşulur. Günün izleyen saatlerinde gelecek gelişmeler de bu toplantıda ele alınarak
daha sonra gelecek haberler için sayfalarda rezerve
alanlar tutulur. Bu arada haberler dışında; köşe yazıları, ilan ve reklamlar da sayfalarda yerini alır.
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Yazılar elle, daktiloyla da doğrudan bilgisayar
ortamında kelime işlemci programlarla yazılır. En
yaygın kullanılan kelime işlemci programları Microsoft Word, Apple iWork, Google Docs olarak
sayılabilir. Ardından bu içeriklerin basılacak sayfalara yerleştirilmesi yani sayfa tasarımlarının yapılması gerekir. Bunun için günümüzde özel bilgisayar programları kullanılır. Örneğin QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Corel Draw ve
daha çok fotoğraf işleme ve kimi zaman da küçük
tasarımlar için tercih edilen Photoshop.
Ardından baskı ön hazırlık aşaması tamamlanarak baskı için kalıbın alınmasına geçilir. Günümüzde en yaygın gazete baskı teknolojisi “ofset”
olarak bilinir. “Düz baskı” olarak tanımlanabilecek
bu teknoloji suyun yağı itmesi prensibine dayanır.
Yakın zamanda ise dijital ofset teknolojileri gelişmiş ve bu sayede de kimyasal maddelerle gerçekleşen kalıp alma, takma, sökme, temizleme gibi işlemlerden aradan kalkmıştır. Düşük maliyetle çok
miktarda baskıyı kısa sürede en geniş yüzeye yapabilen ofset teknolojisi, tek seferde farklı renkler basabilmeye ve makinelerin birbirine bağlanmasıyla
bir gazeteyi aynı anda basıp katlamaya imkân tanımaktadır. Makinenin yapısına bağlı olarak tabaka
ya da rulo halinde kâğıtlar kullanılabilmektedir.
Kimi ofset makinelerine kâğıdı kırmak ve katlamak
için de makineler takılabilmektedir. Ancak yerel
gazetelerde bu işlemler çoğunlukla insan emeğiyle
yapılmaktadır.
Daha sonra paketlenen gazeteler dağıtım, posta
ya da abone sistemleriyle bayilere ya da okurlara
ulaştırılmaktadır.
Yukarıda özetle anlatılan süreç içerisinde tanımlanması gereken bazı özel kavramlar ise aşağıda
açıklanmıştır:
Tiriyaj: Medya kuruluşları, ulusal ya da uluslararası haber ajanslarına abonedir ve bu ajanslardan
medya kuruluşlarına sürekli haberler akmaktadır.
Haber ajanslarından alınan haberler, birbirini izleyen ve farklı konularda olması nedeniyle birbirinden ayrılması gerekmektedir. Tiriyaj, ajanstan
gelen haberlerin konularına göre sınıflandırılarak
birbirinden ayrılmasıdır. Ayrılan haberler daha
sonra ilgili servislere gönderilir.
Tiraj: Gazete, kitap ya da dergilerin bir seferde
basılan nüshalarının tümü, baskı sayısı “tiraj” olarak
nitelenir. Baskı sayısı ile yayının okunma ya da satış sayısı birbirinden farklıdır. Tirajın yüksek olması
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yayının çok sattığı anlamına gelmez. Tiraj, basılmış
ancak okur tarafından satın alınmayan ve dolayısıyla ertesi iade edilecek yayın miktarını da içinde barındırır. Düşük iade oranı ile çalışan gazetelerde bu
iki rakam arasındaki değer dikkate alınmadığından
olmalı ki dilimizde çoğunlukla tiraj sözcüğü gazetelerin okur sayısına karşılık gelir anlamda kullanılmaktadır. Öte yandan kimi yaygın gazeteler farklı
bölgelerdeki baskı merkezlerinde basılmaktadır.
Her baskı merkezinde basılan gazetelerin toplam
baskı sayısı gazetenin toplam tirajını oluşturur.
Net satış / fiili satış: Net satış, basılan yayının
bozuk ve iadesi çıktıktan sonra okuyucuya ulaşan
miktarı tanımlar. Bir gazetenin okuyucu tarafından
gördüğü ilginin en önemli göstergesi bu rakamdır.
Bir gazetenin karlılığı tiraj rakamı ile net satış rakamı arasındaki farkın azlığı ile orantılıdır.
Köpük tiraj: Promosyon ve lotarya dönemlerinde gazetelerin satış rakamları artar. Promosyon
nedeniyle gazeteyi satın alan kişiler, gazetede yer
alan içerikleri yani haber, köşe yazısı ve diğer içerikleri beğenir ve severse gazeteyi promosyon bittikten
sonra da satın almaya devam eder. Ancak gazeteyi
yalnızca promosyon nedeniyle satın alanlar promosyon bittikten sonra gazeteyi almayı sürdürmezler. İşte bu nedenle promosyona dayalı tiraj rakamı
kalıcı bir rakam değildir. Bu nedenle de “köpük”
olarak tanımlanır. Köpük tiraj, gazetelerin reklam
kampanyalarıyla desteklenmiş, lotarya ya da promosyonla kazanılmış geçici okur ya da satış miktarına karşılık gelir.
Sağlam tiraj: Gazetenin promosyon ya da lotaryaya bağlı olmaksızın sürekli okuyucularının
oluşturduğu satış rakamına “sağlam tiraj” denir.
Gazetenin sadık okuyucularının oluşturduğu satın
alma rakamını temsil eden bu rakam, net satış miktarını tanımlar.
Abone sistemi: Gazete ve dergilerin ücretlerini belirli periyotlar halinde peşin ödenmesi yoluyla yayının düzenli bir şekilde adrese ulaşmasının
sağlanması sistemine “abone sistemi” adı verilir.
Gazete ve dergiler abonelik sözleşmesi yaparak düzenli okuyucu kazanma peşindedirler. Okur için
ise abone olmak yayını sürekli takip etmek ve yayının istediği adrese teslim edilmesi anlamına gelir.
Böylece okuyucu gazete ya dergiyi satın almak için
herhangi bir yere gitmek durumunda kalmayacağı
gibi aradığı yayını bulamamak gibi bir durumla da
karşılaşmamış olur.
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Lotarya: Belli sayıda biriktirilen kupon karşılığı
verilen hediye, sağlanan hak ve menfaatler ya da
piyango çekilerek oynanan çeşitli şans oyunlarının
basın tarafından satış artırıcı çaba olarak kullanılmasına “lotarya” adı verilir.
Promosyon: Gazete ya da dergiler tarafından
satış artırmak amacıyla verilen şey ya da hediyelere
“promosyon” adı verilir.

Gazete ve Dergi Yazı Türleri
Gazetecilikte, hedef kitlenin haber alma, bilgilenme, eğlenme, eğitim ihtiyaçlarını karşılamada
değişik yazı türlerine başvurulur. Haber, bu yazı
türlerinden yalnızca biridir. Gazetelerde haberlerin
dışında deneme, makale ve fıkra gibi türlerde başyazı ve köşe yazıları, araştırma-inceleme, röportaj,
görüşme / sohbet, anı, dizi yazı, tefrika yazıları da
bulunur. Dergilerde de bu türde yazılar mevcuttur.
Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle
bezenmiş bulunan bir anlatım içinde sunulan düz
yazı türüne “deneme” adı verilir. Belirli bir alanda
ve konuda açıklayıcı ya da yorumlayıcı nitelikteki
ispatlayıcı iddiadaki yazı türü ise “makale” adıyla
anılır. Bunlar kamuoyunu ilgilendiren konularda
belirli aralıklarla köşe yazarları tarafından açıklama yapmak, okurun ya da ilgililerin bakış açılarına
katkıda bulunmak için kaleme alınan yazılardır.
Makalelerde ileri sürülen görüşlerin sağlam kaynaklara ve belgelere dayandırılması gerekir. Yazarın
araştırmasına dayalı olarak, kanıt ya da belgelerini
ifade ederek kaleme aldığı görüş bildiren yazılar
makale türünde yazılardır.
Gazetelerde gördüğümüz “köşe yazıları” ise
çoğunlukla “fıkra” türünde yazılardır. Daha doğrusu, köşe yazıları fıkra yazılarıdır. Gazete ya da
dergilerin belirli sütunlarında genel bir başlık altında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye
bağlayarak yorumlayan ciddi ya da eğlendirici yazı
türüne köşe yazısı ya da fıkra adı verilir. Fıkra yazıları, gazetelerde yazarının görüşlerini sayfanın bir
köşesinde çerçeveli bir biçimde aktardığı yazılardır.
Genellikle 200-500 kelime arasında değişen uzunluklardaki köşe yazıları, “gazetenin görüşü” niteliği
taşımaz. Yazarın sorumluluğunda, kendi görüş ve
üsluplarıyla kaleme aldıkları yazılardır. Ancak elbette her gazete kendi yazarını kendisi seçer.
Gazete ya da dergilerde yayın organının görüşü niteliğindeki yazılara “başyazı” adı verilir.
Genellikle gazetenin ilk sayfasında (çoğunlukla

ilk sütunda) yayımlanan başyazı, dergilerde de genellikle kapak sayfasının hemen arkasından gelen
ilk iç sayfaya yerleştirilir. Başyazı; gündemi, yayın
içeriğini ya da önemli bir konuyu işleyen, yayın
kuruluşunun görüşlerini aktaran en önemli yorum
yazısıdır. Gazetenin bir olay hakkındaki görüşlerini
yansıttığı, imzalı ya da imzasız olarak yayınlanan
yazılardır. Başyazı günlük olarak yayınlanabildiği
gibi, haftalık olarak ya da önemli olaylarda yayın
organının duruşunu ve düşüncesini göstermek
amacıyla da yazılabilmektedir.
Gazetelerde görülen haber dışındaki bir başka
yazı türü “röportaj” adıyla anılır. Eskiden köşe yazısı ile haber arasında bir yerde tanımlanan röportaj
yazıları için günümüzde daha çok “izlenim” kavramı tercih edilmektedir. Usta kalemlerin gerçek
olay ve kişilerden hareketle kişisel gözlem, izlenim,
yorum ve değerlendirmelerini içeren renkli anlatıma sahip edebi bir yazı türü olarak röportaj türü
yazılar artık giderek azalmaktadır. Bunun yerine
röportaj kavramı kamuoyunda, radyo ve televizyon
programcılığındaki kullanımı ile daha fazla bilinmeye başlanmıştır.
Radyo ve televizyonculukta “röportaj” kavramı, gazetecilikteki “sohbet” ya da “söyleşi” türü
yazılarla benzer nitelik taşır. Bir sunucunun ya da
muhabirin karşısındaki bilgi ya da haber kaynağına
sorular sorup yanıtlar almasına radyo ve televizyonculukta “röportaj” adı verilir. Bu tür programlar da
aynı adla anılır. Gazetecilikte yapılan bir görüşme
sonrasında sorularla birlikte yanıtların kaleme alındığı yazılara “söyleşi” ya da “sohbet” adı verilmektedir. Kimi gazetelerde de bu tür yazılara “röportaj”
adının verildiği görülmektedir.
Bu arada “görüşme” kavramını açıklamakta da
yarar vardır. Bir kişiyle bir konuda ya da çeşitli konularda yapılan konuşmaya “görüşme” adı verilir.
Gazetecilik uygulamasında eskiden kullanılan “mülakat” kavramı da görüşme ile eş anlamlıdır. Haber
yazmak için muhabir haber kaynağı ile görüşmede
bulunur. Bazen haber kaynağı muhabire bir şeyler
söyler, bazen muhabir haber kaynağına soru ya da
sorular sorar ve yanıtlar alır. Bazen bu görüşme
“randevulu” ve bazen de “randevusuz” gerçekleşir.
Randevulu görüşmelerde muhabirin haber kaynağı ile yapacağı görüşmeye hazırlanması beklenir.
Hangi konu konuşulacak, hangi sorular sorulacak,
görüşülecek kişi kim, görüşme için en uygun kişi
mi, konuyla ilgili daha önceki açıklamaları neler,
randevu nasıl alınacak, ne zamana alınacak, nerede
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görüşülecek, ses ya da görüntü kaydı alınacak mı,
fotoğraf çekilecek mi, nasıl bir kıyafetle görüşmeye
gitmek gerekir gibi sorular muhabirin “ev ödevini” oluşturur. Randevusuz görüşmeler ise aniden
gelişen görüşmelerdir. Muhabir çoğu zaman hazırlıksızdır. Ancak gündemi ve gelişmeleri takip eden,
genel kültürü ve bilgi birikimi yüksek bir muhabir
bu tür görüşmeler için daha hazır olacaktır.
“Mülakat haberciliği” çoğunlukla bir haber
kaynağına soru sorup yanıt almayı ve haber kaynağının sözlerini haber haline getirmeyi tanımlayan habercilik uygulamasıdır. Muhabir bir konuyu
araştırmaz ya da o konuda etraflıca bilgiye sahip
değildir. Haber kaynağını bulur, onunla görüşür ve
sorduğu soruların yanıtlarını alır. Muhabir kendisine ne söyleniyorsa onu yazar. Konu hakkında farklı
düşünenler var mıdır, haber kaynağının söyledikleri doğru mudur, gerçeği yansıtmakta mıdır gibi
sorular genellikle sorgulanmaz. Ancak mülakata
dayalı habercilik yapanlar da haber kaynaklarına
istedikleri soruları sorabildiklerini, aldıkları yanıtları hiçbir ekleme ya da çıkarmada bulunmadan
aktardıklarını, farklı görüş sahipleriyle de farklı
haberler yaparak dengeyi sağlamaya çalıştıklarını
ifade ederler. Bu savunu ise okuyucunun her gün o
yayın organındaki her şeyi takip ederek bu dengeyi
kuramayacağı ve gerçeğe ulaşamayacağı görüşü ile
eleştirilir.
Mülakat haberciliğine yakın bir başka kavram
iddia haberciliğidir. “İddia haberciliği” özellikle
yerel gazetecilikte eleştirilen uygulamalardan biridir. Bir konuda gerçekçi bir kanıt almadan bir takım iddiaları ileri süren haber kaynağının sözleri
gazetede haber olarak yayımlanır. O haber çıkmadan önce iddianın doğruluğundan şüphe duyulmaz; iddianın karşı tarafına ya da farklı düşünceleri
olanlara konuyla ilgili soru sorulmaz ve yanıt beklenmez. Ertesi gün ya da ilerleyen günlerde karşı
taraf iddialara yanıt vermek zorunda hisseder ya da
diğer yayın organları konuyla ilgili olarak görüşme
talep ederler. Ardından aynı gazete ve diğer yayın
organları bu yanıtı sayfalarında yeni bir haber olarak yayımlar. Bu gazetecilik anlayışına göre her türlü fikre, iddiaya ve yanıtına gazetenin sayfalarında
yer verilmiş ve denge sağlanmıştır. Ancak iddia
sahibi, iddianın karşı tarafı ve okuyucu açısından
durum farklıdır. Gerçek ise bambaşka olabilir. İddia sahibi maksatlı bir haber yayımlatmak istemiş
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olabilir. Karşı taraf bu haber nedeniyle mağdur
edilmiş olabilir. Okuyucu bu haberlerden yalnızca
birini okumuş ve diğerini okumamış olabilir ve bu
sayede gerçeğin tamamına ulaşamamış olabilir. Bu
nedenlerle habercilikte iddiaların haber haline getirilmesinde özenli davranmak gereklidir. Habercilik
ile dedikoduculuğu birbirinden ayırmak gerekir.
Haberci gerçeklerden yana taraf olmalıdır. “Ateş
olmayan yerden duman çıkmaz” ya da “çamur at
izi kalsın” gibi algı ya da yorumlara yol açabilecek
yaklaşımlar mesleğin saygınlığına gölge düşürür.

dikkat
İddia
Öne sürülen, kanıtlanması gereken bir
düşünce

Gazetecilik uygulamasında bir başka yazı türü
“araştırma-inceleme” olarak bilinir. Belirli bir konuda muhabirin kapsamlı bir çalışma yaparak,
farklı kaynaklarla görüşerek, yazılı kaynakları
derleyerek, bir takım özel / gizli bilgi ve belgelere
ulaşarak oluşturduğu detaylı yazıya “araştırma-inceleme” türü yazı denir. Araştırma-incelemede her
yönüyle, olumlu-olumsuz sorunlar, çözüm önerileri, görüş farklılıkları yer alır. Böylelikle okur konu
hakkında, her yönüyle bilgi sahibi olur.
Son olarak gezi yazılarından da söz edilebilir.
Herhangi bir coğrafyaya yapılan bir seyahatten
edinilen izlenimlerin yansıtıldığı, oradaki yaşam,
yemek, çalışma biçimlerinin anlatıldığı, doğa güzelliklerinin, ekonomisinin, sanayi ve yeraltı zenginliklerinin işlendiği konuların yazıldığı, fotoğraflarla desteklenen yazılar “gezi yazısı” olarak
tanımlanır. Gezi yazılarında yazar, gördüğü yerleri
ve olayları kendi gözüyle ve kendi yorumuyla anlatmaktadır. Gazetecilikteki (eski) röportaj ya da izlenim türü yazılarla benzeyen gezi yazılarında gezilip görülenler, yaşananlar anlatılır. İzlenim yazıları
ise daha çok habere yakındır.

dikkat
Gezi yazıları ile röportaj arasındaki farklar
Haber Yazma Teknikleri adlı ders kitabınızda geniş bir şeklide açıklanmaktadır.
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Gazetelerde yukarıdaki yazı türleri dışında
“ilan” ve “reklamlar”a rastlanır. Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu kamuoyuna duyurmak ya
da kamuoyunu haberdar etmek için radyo ya da
televizyonda okunan, gazete ya da dergide yayınlanan yazılara “ilan” adı verilir. Çoğunlukla ilanlar
bir firmanın bir ürünü ya da hizmetini kamuoyunu duyurmak için, kamuoyunda yanlış bir izlenim
varsa onu silmek için, kamuoyuna bilgilendirmek
için, dernek, vakıf, şirket gibi örgütlerin genel kurul toplantıları ve yıllık bilanço cetvelleri gibi konuları geniş bir kitleye duyurmak için verilmektedir.
“Reklam” ise bir mal ya da hizmetin tanıtımını,
satışını, bir olgunun başkalarıyla paylaşımını sağlamak için profesyonel olarak hazırlanan ikna edici
iletilerdir. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve
böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her
türlü yoldur.
İlan ve reklamlar yayın organlarının gelir kaynaklarından en önemlisidir. Gazete ve dergilerin
gelir kaynakları satış gelirleri, resmi ilanlar ve özel
girişimcilerin reklamlarından oluşur. Çoğunlukla
ilan ve reklam gelirleri, satış gelirlerini oldukça düşük oranda bırakabilir. Gazete ve dergilerin baskı
maliyetlerinin çok altındaki fiyatlarla satışa sunulmasının temel nedeni de bu tür gelirlerdir. Günümüzde yalnız satış gelirleriyle yaşamasına olanak
kalmadığından gazeteler ilan ve reklamlara bağımlı
hale gelmişlerdir. Bu yüzden bir gazetenin örgüt şemasında yazı işleri servislerinin yanında, bir de en
az onlar kadar ağırlığa sahip olduğu bilinen reklam
servisleri yer alır. Her gazete ilkelerinden ödün vermemeye çalışarak haber peşinde koştuğu gibi ilan
ve reklam peşinde de koşmak durumundadır. Bir
gazetenin sayfalarının üçte birinin ya da en fazla
yarısının ilan ve reklama ayrılması gazetecilikte
yaygın bir uygulamadır. Ancak ilan ve reklam durumuna göre, baskı imkânlarına göre ya da yayın
anlayışlarına göre bu oranlar değişmektedir.

Gazeteci
Basın çalışanlarından haber üretme işiyle ilgilenen kişiye gazeteci denir. Muhabirden yazı işleri
müdürüne, istihbarat şefinden sayfa editörlerine
yazı işleri ekibinde haber üretim sürecine dahil
olan herkes gazetecidir. Daha geniş anlamda ise
gazeteci kavramını “gazetenin hazırlanmasına katkı
sağlayan herkesi kapsar” şeklinde tanımlayanlar da
vardır. Bu bağlamda gazetede düzenli olarak köşe

yazısı yazan köşe yazarları da birer gazeteci olarak
yorumlanır. Ancak mesleğin üstatlarından Nezih
Demirkent’in şu açıklaması dikkat çekicidir: “Her
eline kalem alan kişi ya da her sarı basın kart sahibi
olan gazeteci sayılmayabilir. Yine ‘ben 40 yıldır yazı
yazıyorum’ demek ya da bir gazetenin birinci sayfasında imzasını görmek bir insanın gazeteci olması
için yeterli değildir.”
Uğur Mumcu’nun tanımı ise şu şekildedir:
“Gazeteci haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri
okurlarına sunan insandır.”
Emin Çölaşan gazeteciyi şöyle tanımlar: “Gazeteci haber yazan, yazı yazan, araştıran, resim çeken,
karikatür çizen, sayfaları düzenleyen kişidir.”
Gazeteci, esas işi habercilik olan kişidir. Gazeteciliğin haber malzemesi sayılan bilgilerin toplanması, yazılması, düzenlenmesi ve dağıtılmasını içeren
bir işlem olduğu tanımından yola çıkarak gazeteciyi; “Erişmek istediği kitle için en önemli diye nitelendirdiği bilgileri toplayarak, haber haline getiren
ve kişileri bilgi alarak düşünmeye sevk eden meslek
mensubu” olarak tanımlamak mümkündür.
Sonuç olarak Uluslararası Gazeteciler Federasyonu gazeteciyi “asli, sürekli ve ücretli işe, bir ya da
birkaç basın organında yazı ve resimle katkıda bulunan ve kazancının çoğunu böylece sağlayan kişi”
olarak tanımlar. Meslek örgütlerinin genel olarak
kabul ettiği tanım da bu şekildedir. Yani kazancının çoğunu gazetecilik eylemi ile elde eden kişiye
“gazeteci” denir.
Johnstone ve arkadaşları ise gazetecinin kimliği
konusunda şu işlevlerden söz ederler:
• Gazeteci toplumdaki örgütlü ya da örgütsüz, eğitimli ya da eğitimsiz çeşitli meslek
gruplarından ve toplum katmanlarından
doğal liderleri belirleyen, onları ön plana çıkaran, kamuoyuna tanıtan ve bu liderlerin
kişiliği ile düşüncesi ile kendilerini topluma
daha yakından tanıtmasına imkân verendir.
• Gazeteci, toplumdaki güç odaklarını ortaya
çıkaran ve onları topluma tanıtan kişidir.
• Gerektiğinde toplumun moral bekçiliğini
yapan kişidir.
• Gazeteci, toplumsal gelişmelerin barometresidir. Muhtemel toplumsal olayları koklayan, onları önceden haber veren bir barometredir.
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•
•
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Gazeteci dış politikada baskı unsurudur.
Gazeteci bir sosyal dedektiftir. Usulsüzlükleri, yolsuzlukları toplum adına izleyen,
açıklayan, kanıtlarını toplayan, adalet mekanizmalarının harekete geçmesini sağlayan, haksızlıkları ifşa eden bir dedektiftir.
Gazeteci ulusun ve toplumun inşacısıdır.
Toplumun hem ekonomik, hem kültürel,
hem siyasal platformda daha yeni, daha ileri, daha çağdaş kurumlara sahip olabilmesini sağlamak için uğraşan, mücadele eden,
olması gerekeni sergileyen, mevcutla yetinmeyen yenilikçi ve inşacıdır.

Muhabir
Sözlük karşılığı olarak muhabir; bildirmen, haberci, postacı, ulak gibi anlamlara gelir. Medyada
habercilik işi ile uğraşan; haber toplayan, haber yazan ya da topladığı haberleri sunan kişilere “muhabir” denir. Ayrıca haber için görüntü alan; fotoğraf
çeken ya da video kaydı alan kişiler de muhabirlerdir. Yalnızca fotoğraf çeken muhabirlere “foto
muhabiri” denir.
Muhabirler yazmış oldukları haber türlerine ya
da haber yaptıkları alanlara göre çeşitli uzmanlık
adları alırlar. Kimi büyük yayın organlarında muhabirler alan adını taşıyan servislere bağlı olarak
çalışırlar. Örneğin spor servislerinde çalışanlar spor
muhabirleridir. Bunun dışında polis-adliye, magazin, ekonomi, finans, kültür-sanat, sağlık gibi alanlarda çalışan muhabirler vardır.
Bazen de muhabirler bazı şehir, bölge ya da ülkedeki tüm gelişmelerden sorumludurlar. Örneğin
yayın organının Almanya muhabiri, oradaki gelişmeler hakkında Türkiye’deki bağlı bulunduğu
yayın organına haber aktarır. Eskişehir muhabiri,
Eskişehir ve çevresinde yaşanan gelişmeleri haber
haline getirir. Bu gibi durumlarda konu ya da içerik
ayrımına gidilmez.
Muhabir olabilmek için ya bir yayın organında
usta muhabirlerin yayında “usta-çırak” eğitimine
ya da iletişim fakültelerinin “basın ve yayın” ya da
“gazetecilik” bölümlerinde alınan habercilik eğitimine ihtiyaç duyulur. Usta-çırak modeliyle bu işe
atılanlara “alaylı muhabir”, fakülte mezuniyetiyle
muhabirliğe başlayanlara da “mektepli (okullu)
muhabir” adı verilir. Pek çok meslekte olduğu gibi
“alaylı-mektepli” çekişmesi muhabirlik alanında da
kendini gösterir.
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Başarılı ya da iyi bir muhabirin özellikleri
neler olmalıdır? Muhabir olabilmek için öncelikle
haber okumayı, izlemeyi, yazı yazmayı, gündemdeki gelişmeleri takip etmeyi, görüntü almayı sevmek
gerekir. Muhabirin iyi bir gözlem ve sorgulama yeteneği olmalıdır. Herkesin bakıp geçtiği bir olayda
muhabir farklı bir şeyler görür. Olaya tanıklık eden
diğer insanların ilgilenmediği ayrıntılar muhabir
için önemlidir. Konuşma ve söz söyleme konusunda da muhabirin becerikli olması beklenir. Herkesle iyi iletişim kurabilen, çevresinde olup bitenlere
karşı meraklı ve duyarlı, bilgi alma ve haber toplama konusunda becerikli kişilerdir muhabirler. Aynı
zamanda edindiği bilgileri kamuoyuna aktarma
konusunda, yazı yazmada ve anlatımda yetenekli,
analiz yeteneği güçlü kişiler muhabirlik yapmalıdır.
Masa başında haber beklemek, benzer konuların dışına çıkmamak ve hatta her gün aynı yoldan
yürümek bile bir muhabir için zamanla “meslekte
körelme” tehlikesini beraberinde getirir. Muhabir
haber kaynaklarını ne kadar çeşitlendirir, bakış açısını ne kadar genişletirse körelmenin de o kadar
önüne geçebilir.
Meraklı, girişimci, heyecanlı, tutkulu, kuşkucu, titiz, üretken, çalışkan, sabırlı, gezmeyi seven,
işle eğlenceyi karıştırmayan, empati (duygudaşlık)
kurmayı becerebilen ve aynı zamanda eleştirel düşünebilen kişilerdir muhabirler. Çalıştığı kurum ve
alana göre değişmekle birlikte gerekirse yorgunluk
nedir bilmeyen, zor koşullara dayanıklı, gecesi,
gündüzü, yılbaşı, bayramı olmayan çalışanlardır
muhabirler. Bu yüzden habercilik bir adanmışlık
mesleğidir.
Başarılı bir muhabir haber kaynaklarına doğru ve güzel soru sormayı bilmeli, soru sormaktan
çekinmemelidir. Sorular ise hayret eden, çevresini
hayranlıkla ve şaşkınlıkla gözlemleyen insanların
zihninde ortaya çıkar. Cahil insan soru üretemez.
Soru sorarak düşünme uyandırılır ve canlı tutulur.
Bir muhabirin ne kadar haber kaynağına, hangi hızda ulaştığı meslekteki başarı göstergelerinden
biridir. Bu bağlamda muhabirlerin haber kaynaklarıyla tanışma ve sosyal çevrelerini genişletmek için
özel çaba göstermeleri gerektiği de söylenebilir.
Güncel gelişmeleri takip etmek başarılı muhabirliğin önemli koşullardan biridir. Hangi konuların gündemde olduğunu bilmek ve haber
kaynaklarıyla yapacağı görüşmelerde bu konuları
öne çıkarmak, zengin bir bilgi birikimine sahip
olmak, dünyada, ülkede, bölgede ve şehirde neler
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olup bittiğini takip etmek muhabirliğin gereklerinden biridir. Bu bağlamda muhabirin entelektüel anlamda da kendisini geliştirmesi gerektiğinin
altı çizilmelidir.
Literatürde muhabirin en büyük sorumluluğu
“okura/izleyiciye karşı hissedilen sorumluluk” şeklinde tanımlanır. “Gerçeğe saygı” ise mesleğin temelidir. İyi bir muhabir aynı zamanda haberciliğin
hukuksal çerçevesinden ve meslek ilkelerinden haberdar olmalıdır. Kişisel birikimini oluşturabilmesi
için arşivlemeyi ve arşivden yararlanmayı becerebilmelidir. Bilgi yorumlamayı ve belge incelemeyi iyi
bilmelidir. Konu ve olayları not aldığı bir “akıl defteri” oluşturması tavsiye edilebilir. Bir başka tavsiye
bir ajandaya sahip olması ve gündemi bu ajanda ile
takip etmesidir. İyi bir muhabir kurum ve kuruluşların işleyiş sistemlerini, kilit adamlarını iyi tanımalıdır. İlişkide bulunduğu ya da bulunabileceği
kurum ve kuruluşların kayıtlı bulunduğu bir telefon listesi ve kartvizit defteri bulunması önemlidir.
Gazetecilik mesleğine başlayanlar genellikle
önce “stajyer muhabir” olarak görev alırlar. Stajyer muhabirler, deneyimli muhabirlerin yanında
haber toplamaya giderek, haber merkezlerinde
ajanslardan gelen haberleri takip ederek ya da editörlerle birlikte, gazete ortamında yaşananları izleyerek deneyim edinmeye çalışırlar. Kimi zaman
stajyerlerin de haber yapmak üzere olay yerlerine
gönderildiği ve haber yazmalarının, görüntü almalarının beklendiği olur. Başarılı stajyerler yayın

organlarında kadro almak için beklerler. “Kadrolu
muhabirler” yayın organı ile sözleşme imzalayarak
maaş alan muhabirlerdir. Genelde mesleğe yeni
başlayan muhabirlere asgari ücret düzeyinde maaşlar verilir. Ancak çalışılan kuruma ve alana göre bu
rakam yükselir.
Yayın organlarının kadrosu dışında ve bazen
birden çok yayın organı için haber yazan muhabirler de vardır. Bunlara “kaşeli muhabir” adı verilir.
Bu kişiler ise gönderdikleri ya da yayınlanan haber ya da görüntüleri bağlamında pirim ya da telif
usulüyle ücret alırlar. Bu muhabirlerin haberle ilgili
olarak ulaşım, telefon, sarf malzemesi gibi giderleri
gazete tarafından karşılanır. Yerel gazetelerde kadrolu, yaygın yayın organları için ise kaşeli çalışan
muhabirler belirli alanlarda değil her alanda haber
yazmak ya da görüntü almak zorundadırlar. Yabancı yayın organlarına da bu şekilde anlaşmalarla haber ve görüntü sağlayan muhabirler bulunur.
“Serbest muhabirler” ya da “serbest gazeteciler” herhangi bir yayın organına bağlı olmaksızın
çalışan gazetecilerdir. Doğrudan doğruya ya da bir
ajans vasıtasıyla kararlaştırılacak bir ücret karşılığında, belirli bir iş (makale, resim, fotoğraf veya
radyo veya televizyon programı) teklif eden ya da
tamamlanmış bir çalışmayı yayın organlarına satmaya çalışanlar serbest gazetecilerdir. Serbest gazeteciler, aynı anda birkaç yayın organına katkıda
bulunabilir ve böylece tüm gün çalışıyor olabilirler.

Öğrenme Çıktısı
1 Medya ve gazetecilik alanına ilişkin temel kavramları tanımlayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Gazeteci ile muhabir arasındaki fark nedir?

Washington Post’tan iki
genç muhabir tarafından
Watergate olayıyla Beyaz Saray bağlantısını keşfini anlatan 1976 yapımı Başkanın
Bütün Adamları filmini izleyerek bu başlık altında anlatılanlarla ilişkilendiriniz.

Medya ve basın kavramlarına ilişkin toplumun farklı
kesimlerindeki farklı kullanımları dikkate alarak hangisinin doğru hangisinin
yanlış olduğunu tartışarak
paylaşınız.
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Temel Kavramlar

HABER VE HABERCİLİĞİN TEMEL
KAVRAMLARI
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken ya da
çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, yaşam örnekleri ya da kesitleri, hadiselere, vakalara, önemli tarihsel olgulara “olay” adı verilebilir. Genelde
“çeşitli olguların belirli bir yer ve zaman içinde
gerçekleşmesi süreci” diye tanımlanabilecek olaylar, insandan insana iletilmek suretiyle yaşam bulur. Bunun en güzel örneğini de “haber verme”
oluşturur.

Haber ve Habercilik
“İnsanların ilgisini çekebilecek haber olabilme
niteliklerine sahip olaylar” haber olaylarıdır. Meydana gelen her olay, “haber olayı” değildir. Her
haber de bir olay değildir. Haber, olduktan sonra
algılanabilen bir olgudur. Olayla özdeş değil; fakat
olayın esas çerçevesi içinde yeniden kurulabilmesidir. Bu anlamda hangi olayların haber olayı olduğuna karar verebilmek için haberin ne olduğuna
dikkat etmek gerekir.
Haber, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kavramın
Türkçe karşılığı için “salık” ya da “duyuk” gibi sözcükler önerilmişse de bunlar toplum tarafından benimsenememiştir. Haberin “bilgi” olmadığının da
altı çizilmelidir.
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te
“bilgi” için “İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü”, “Öğrenme, araştırma ya
da gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat,
vukuf ”, “İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya
çıkan düşünce ürünü” ve “bilim” anlamlarına rastlanmaktadır. Bilgi edinmek ise öğrenmek, bilgi almak manasındadır. Bilgi sözcüğü ile sıkça karıştırılan ve dilimize Fransızca’dan gelen “enformasyon”
sözcüğü ise “danışma, tanıtma, haber alma, haber
verme, haberleşme” anlamlarına gelmektedir.
Literatürde “bilgi” sözcüğü, doğruluğu verili
nesnel ve öznel koşullarda gerekli ve yeterli sayılan
kanıtlarla temellendirilmiş önermeler biçiminde
dile getirilebilen bir bilinç içeriği olarak tanımlanmaktadır. Bilgi ne denli yüksek ise onu iletmek o
denli güçtür. Bilgi elde etmek için araştırma yapmak gerekir. Enformasyon ise ihtiyacımız olmadan gelir. Bilgi, ayırdında olma ve bilme edimini
yaratır. Enformasyon ise daha çok karmaşa yaratır.
Bilgi, süreci verir. Enformasyon ise yalnızca sonucu
aktarır. Bilgi, düşünce üretir. Enformasyon ise hük-
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mü bildirir. Bilgi, neden ve niçin sorularını sorgular. Enformasyon ise kim ve ne sorularını yanıtlar.
Bilgi net ve yalındır. Enformasyon ise aşırı derecede tekrar içerir. Enformasyon, beyinsel etkinin
yerini duygusal etkiye bıraktığı veridir ve daha geniş kitlelere pazarlanabilir nitelik taşır. O nedenle
medya içeriklerindeki bilginin enformasyon olarak
tanımlanması daha anlamlıdır. Çünkü “enformasyon”, az bilgilendiren ama kolay iletilebilen, bilginin medyatik dile dönüştürülmüş halidir.
“Haber”, en genel anlamda; bir olay, bir olgu
üzerine edinilen, iletişim ya da yayın organlarıyla
verilen enformasyon demektir. Haber, insanları
ilgilendiren, zamanlı olan, fikrin, olayın, sorunun
özetidir. Vaktinde verilen, toplumda çok kişiyi ilgilendiren ve etkileyen, anlaşılır bir dille anlatılan
bir olay, fikir ya da kanıdır.
Haberin amacı, gerçekleşen herhangi bir olayın kitlelere aktarılmasıdır. Başka bir deyişle haber,
“olayın betimlemesi”dir. Bir haberin olabilmesi
için bir olayın olması gereklidir. Haber günceldir.
Haber, yeni olmuş veya tekrar oluşan olaylar hakkındadır. Haber doğru bilgiye dayanmalıdır. Kesin, sade ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Haber
sistematik değildir. Haber ayrı olay ve oluşumlarla
ilgilenir. Haberin gösterdiği dünya, sadece ilişkisiz
oluşumlardan ibarettir ki, yorumlamak haberin
başlıca görevi değildir. Haber dayanıksızdır. Haber,
sadece olayın kendisi geçerli olduğu sürece vardır;
geçerliliğini kaybedince haber değerini yitirir.
Pek çok tanımı yapılan haber kavramı için şu
ifadeler dikkat çekicidir:
• Haber; kişileri bilgilendiren, haberdar eden,
eğiten, eğlendiren, sevindiren ya da üzen
bilgilerdir.
• Haber; bir olay, bir olgu üzerine edinilen
bilgi, iletişim ve yayın organlarıyla verilen
enformasyondur.
• Haber; belli bir zamanda ve yerde gelişen
olayları, merakı giderecek düzeyde ayrıntılı
ve anlaşılır bir dille aktaran yazıdır.
• 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.
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•
•

Var olan her şey haberdir
Dün bilmediğimiz ama bugün öğrendiğimiz şeylerdir
• Okuyucunun okumak, izleyicinin izlemek
istediği ve ona ilginç gelen şeylerdir
• Bir olayın raporudur, özetidir
• Yarının tarihidir
New York Sun gazetesinden John Bogart’ın
1880 yılında yaptığı tanımda “Bir köpeğin bir
insanı ısırması haber değildir, bir insanın bir köpeği ısırması haberdir.” denir. ABC’den David
Brinkley’e göre de haber “Rastlanmayan, beklenmeyen her olaydır. Sükûnet, sakin bir durum haber
olamaz. Örneğin, bir uçakla havalanmak haber değildir. Eğer uçak bir yere çarparsa, düşürse o zaman
haber olur.” Dolayısıyla her gün şahit olunan “sıradan” ya da “normal” olaylar değil; “sıra dışı” ya da
normalin dışındaki olaylar habere konu edilir. Bu
ifade daha sonra anlatılacak olan haberin ilginçliği
ya da nadirliği bağlamında bir olayı haber yapan
haber değerlerinden birine de karşılık gelmektedir.
Öte yandan bu tanımlar haberlerin yalnızca “tüm
gerçeklere ayna tuttuğu” görüşü ile çelişir. Çünkü
ayna tutulan yer ya da olay bir bütün olarak toplumsal hayatın tüm gerçekleri yerine bu gerçeğin
içindeki normal dışı kimi durumlardır.

Haberle İlgili Temel Kavram ve
Deyimler
Günlük hayatta yaşanan olaylar herkes için aynı
derecede öneme sahip değildir. Sizin en önemli
olaylar dediğiniz olaylar, başkaları için o kadar da
önemli olmayabilir ve onların öncelikleri sizinkilerden farklı olabilir. İnsanların bazıları işsizliği,
bazıları hayat pahalılığını, bazıları da sağlık sistemini en önemli olay ya sorun olarak görebilirler.
Bunlar, insanların öncelikle çözülmesi gerektiğini
düşündükleri, onları yakından etkileyen ya da meşgul eden sorunlardır. Okunulan gazete, dinlenen
radyo ve izlenen televizyonun da bir gündemi vardır. Gündemin en önemli konusu gazetede manşet,
radyo ve televizyonda ise ilk haberdir. Aşağıda haber kavramıyla birlikte anılan bazı kavram ve deyimlere yer verilerek anlamları açıklanacaktır.
Gündem: Zamanın belli bir noktasında önemlilik sırasına göre dizilmiş konu ve olaylar listesi biçiminde görülen bir sıralamadır.

Gündem maddesi: Gündem sıralamasına giren
olayın olduğu kategori ya da konuyu niteler.
Asparagas haber: Gerçeği yansıtmayan uydurma haber anlamına gelir. Halkın ilgisini çekecek
nitelikte masa başında uydurulmuş, gerçek dışı haberler asparagas haber olarak nitelendirilir. Bu tür
haberlere yalan haber, palavra haber ya da şişirme
haber de denir.
Skandal haber: Büyük yankı uyandıran, ilgi
çeken, utanç verici ya da küçük düşürücü olayları
konu alan haber.
Bomba haber: Genellikle yayın organının en
önemli haberi olarak sunulan, büyük yankı uyandıran ya da büyük etki yaratan ya da yaratması beklenen haber.
Maksatlı haber: Tamamen gerçekleri yansıtmayıp olayın taraflarından birinin çıkarları için
yapılan haber. Kasıt taşıyan, gizli bir amaca yönelik
bu haber, kamunun bir olay hakkında ilgisinin çekilmesi için de yapılabilir.
Konserve haber: Yayınlanma aciliyeti olmayıp
daha sonraki günlerde de yayınlanabilecek nitelikteki haberler konserve haberlerdir. Güncelliğini
yitirme niteliği bulunmayan bu tür haberler, genellikle haber sıkıntısı (azlığı) yaşandığı dönemlerde
yayımlanmak üzere bekletilir. Sarımsak yemenin
faydaları, zayıflama yöntemleri, ilginç buluşlar, kişisel bakım gibi haberler bu türde örneklerdir.
Rutin haber: Her gün olan, sıradan, bütün
gazetecilerin haber yapmak üzere gittiği, bildiği
olaylara ilişkin haberler. Örneğin toplantı, konferans, seminer, sergi ya da açılış haberleri bu türde
haberlerdir.
Özel haber: Muhabirlerin kendi çabalarıyla ortaya çıkardığı, kişisel inceleme ve araştırmalarıyla
açığa çıkarıp yazdığı ve belgelediği ve yayın anına kadar başka yayın organlarına duyurulmayan
haberler özel haberlerdir. Bir yayın organının bir
siyasinin hiçbir yerde yayınlanmamış gizli bir toplantısının görüntülerine ulaşması ve bunları yayınlaması, kimsenin elde edemediği bir belgeyi açıklaması, diğer yayın organlarından önce bazı bilgileri
izleyenlerine ulaştırması özel haber örnekleri olarak
sıralanabilir. Habercilikte asıl olan ya da ideal olan
özel habercilik uygulamalarıdır.
Bayat haber: Yayın periyodu içinde yayımlanmasında geç kalınmış ve bu arada herkesin hakkında başka kaynaklardan bilgi sahibi olduğu haberler
bayat haberlerdir.
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Sıcak haber: Ani gelişen bir olay karşısında
süratle yayımlanan haber sıcak haberdir. Sıcak haberlerde olay gerçekleşmeden önce herhangi bir şey
bilinemez; çünkü ani gerçekleşmiş ya da beklenmedik bir olay gerçekleşmiştir. Doğal afetler, deprem,
yangın, kaza, terör olayları, ani baskın ya da operasyonlar bu tür haber konularını oluşturur.
Haber geçmek: Haberi teleks, telefon, faks ya
da bilgisayar aracılığıyla iletmektir.
Haber sızdırmak: Haber kaynağı ile kurulan
ikili iletişim sonucunda gizli bilgi ve belgelerin haber yapılmak üzere alınması ve yayımlanmasıdır.
Habere takla attırmak: Yazılmış bir haberin
içindeki unsurların yerini değiştirerek sonundaki
unsurları öne çıkarıp yeniden yazmak ve varsa habere yeni unsurlar eklemektir.
Haberi katletmek: Haberi, haber değerine uygun biçimde yayımlamamaktır.
Haberi kotarmak: Haberi bütün ayrıntı ve boyutları ile toplamaktır.
Haberi kuşa çevirmek: Haberi daha önce yazılmış pek çok unsurunu saf dışı bırakarak gereğinden fazla kısaltılmaktır.
Haberi makaslamak: Uzun bir haberi yer ya da
zaman darlığı nedeniyle daha kısa hale getirmektir.
Haberi genişletmek: Yazı işlerine teslim edilmiş bir haberin yeni unsurlar eklenerek yeniden
yazılması ya da uzatılmasıdır.
Haberi kaçırmak: Haber hakkında bilgi sahibi
olmamak ya da haberi zamanında yayınlayamamaktır.
Haberin elde patlaması: Haber henüz yazılmadan başka yayın organında aynı haberin yayımlanmasıdır.

Haber Ögeleri ve Haber Değerleri
İletişimin özü 5N1K formülündeki soruların
yanıtlarına dayanır. Kime, neyi, nerede, ne zaman,
nasıl, neden söylediğiniz önemlidir. Bir olayı haber
haline getirirken de en temelde bu soruların yanıtlarına yer verilmelidir. Haber ögeleri olarak tanımlanabilecek bu altı temel soru şunlardır:
• Ne? : Ne oldu; olay, haber nedir?
• Kim? : Olayı yaratan, olaya adı karışan,
sözü söyleyen kim ya da kimlerdir?
• Nerede? : Olay nerede gerçekleşmiştir?
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• Ne zaman? : Olay ne zaman gerçekleşmiştir?
• Nasıl? : Olay nasıl gerçekleşmiştir?
• Neden? : Olayın nedenleri nelerdir?
Bir muhabirin bilgi toplarken bu soruların yanıtlarını araması gerekir. Haber metninin de bu
soruların yanıtlarından oluşması beklenir. Bu sorulardan biri ya da bir kaçına yanıt vermeyen haberler
“eksik haber” olarak değerlendirilir. Ancak günümüzde bu soruların hepsine yanıt veren haberler
“ayrıntılı haber” konumuna gelmiştir. Bunun dışındaki birkaç soruya yer veren özet nitelikteki kısa
haberler ise “hap haber” olarak yayımlanmaktadır.
Aslında her gün yayın kuruluşlarına gelen binlerce haber vardır ve bunlar arasından ancak belli
sayıdaki haber seçilerek yayına verilir. En başta yer
ve zaman kısıtlılığı haber yayınından sorumlu kişilerin haberlerden bazılarını seçmelerini ve seçtikleri
haberler arasında da belirli bir sıralama yapmalarını
gerekli kılar. Neyin haber olarak yayımlanacağına
ilişkin seçim işlemini yapan kişilerin tamamı genel
olarak “haber eleyiciler” kavramıyla tanımlanır.
“Eşik bekçileri” olarak da ifade edilen haber yöneticileri, kendilerine ulaşan haberler arasından kendi
değerlendirmelerine göre daha değerli buldukları
haberleri yayımlamak için seçerler. Diğerlerini de
“çöp sepetine” atarlar. Her gün bu şekilde “öldürülen” ya da “çöpe giden” çok sayıda haber vardır.
Muhabirler de haber yaparken haber seçiminde
dikkate alınan bu ölçütlere önem veriler ki haberleri yayın organında yayımlanabilsin.
Herhangi bir olay, konu ya da sözün medyada
yer bulabilmesi için içermesi / taşıması gereken
özelliklere, niteliklere, unsurlara, kriterlere “haber
değerleri” adı verilir. Haber değerleri, en başta
muhabirlerin hangi olay, konu ya da açıklamaları haber yapıp hangilerini yapmayacaklarına karar
vermelerinde etkili olan ölçütlerdir. Bazı haberlerin
ise haber değerlerine göre yeniden yazılması ya da
eklenen bilgilerle yeniden oluşturulması gerekir.
Haberler bu ölçütlere göre medya içeriklerinde yer
bulur. Bu nedenle haber değerlerine “profesyonel
haber kodları” ya da “haber seçim ölçütleri” de denir. Belli başlı haber değerleri ayrı başlıklar halinde
açıklanabilir.

Yenilik ve Anilik
Haber ögelerinden “ne zaman” sorusu “yenilik”
ölçütüne karşılık gelir. Yaşanan her olay, haber ola-
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yı değildir. Bir olayın habere konu olabilmesi için
aranan özelliklerden biri “yenilik” unsurunu taşıyıp
taşımadığıdır. Yenilik, olayın ne zaman meydana
geldiğiyle ilgili olmakla birlikte geçmişte yaşanmış
ancak duyulmamış bir olay da “yeni” olabilir. Yayın
organının hedef kitlesi açısından yeni duyulan, öğrenilen, bilinen olay, konu ya da sözler haber değeri
taşır. Herkesin duyduğu, bildiği şeylerin haber değeri zayıftır; çünkü insanlar bunları tekrar okumak,
duymak ya da izlemekte istekli olmayacaklardır.
Yakın zamanda meydana gelen ve henüz kimsenin duymadığı olaylar “yenilik” unsuru açısından
büyük değer taşıyor olabilir. Ancak bazen geçmişte
yaşanmış olaylar da “yenilik” unsuruna sahip olabilir. Dolayısıyla yenilik yakın zamanda meydana
gelmiş olmakla sınırlı bir ölçüt değildir. Yakın zamanda olmuş ama başka haber kanallarında duyurulmuş bir haber yeni sayılmaz. Ancak geçmişte yaşanmış ve kimsenin bugüne kadar bilmediği,
duymadığı bir olayın yeni aydınlatılmış olması o
haberi “yeni” kılar.
Habercilikte hızın ne kadar önemli olduğu
hatırlanacak olursa ani yaşanan gelişmeleri kamuoyuna duyurmanın habercilik ölçütleri açısından
önemi daha iyi kavranabilir. Anilik, yenilik unsuruyla da ilişkili olarak ani bir gelişmeyi ifade eder.
İstanbul Boğazı’nda bir geminin bir yalıya çarpması, Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni bir kararın o
anda duyurulması, şiddetli bir yağmurun ardından
sel yaşanması, toprak kayması, deprem, trafik kazası, kazadan sonra yolun kapanması gibi pek çok
olay anilik unsurunu içinde barındıran ve büyük
bir hızla verilmesi gereken değerli haberlerdir.

Yakınlık
Haber öğelerinden “nerede” sorusu “yakınlık”
ölçütüne karşılık gelir. Herkes kendi ailesinde, yakın çevresinde yaşanan konulara diğer konulardan
daha fazla ilgi gösterir. İşte bu özelliğe “yakınlık”
adı verilir. Bir olay ne kadar yakınımızda meydana
gelmişse o olay bizim için o kadar değerlidir. İnsanların doğaları gereği çevrelerinde meydana gelen gelişmeleri merak etmelerine dayanan bu ölçüt
yayın organının hedef kitlesinin dikkate alınmasını
zorunlu kılar. Yerel yayınlar kendi şehirlerini, bölgesel yayınlar kendi bölgelerini, yaygın yayınlar
tüm ülkeyi, uluslararası yayınlar da tüm dünyayı
ilgilendirebileceğini düşündükleri haberlere öncelik verirler. Dolayısıyla “yakınlık” yayın organının
hedef kitlesine coğrafi yakınlığı anlamına gelir. Mesafe ne kadar uzarsa, haber olma olasılığı o kadar
azalır.

İlginçlik ve Gariplik
Tekdüze bir tempo içinde günlük hayatını sürdüren insanlar, farklı ve ilginç olayları duymak
isterler. İlginç şeyler her zaman insanların ilgisini
çeker ve merakını uyandırır. Bu nedenle en önemli
haber ölçütlerinden biri ilginçliktir. Bir olay ne kadar ilginçlik taşıyorsa, dikkat çekiyorsa haber değeri o kadar yüksektir.
“İlginçlik” ölçütüne çok yakın bir diğer ölçüt de
“gariplik”tir. Alışılmamış yönleri bulunan, tuhaf,
yadırganan, şaşkınlık yaratan, acayip olduğu düşünülen şeylerin haber değeri daha yüksektir.

Nadirlik
Güncellik
Haberin zamanlılığına ilişkin bir başka ölçüt
“güncellik”tir. Daha önce yayınlanmış ve kamuoyunun ilgisini çekmiş haber konuları “güncel” ya
da “gündemdeki” konulardır. Bu konularla ilgili
olay ya da sözler güncellik unsuruna sahip oldukları için haber değeri taşırlar. Konunun gündemde olmadığı bir dönemde belki de haber olabilme
şansını yakalamayacak haberler, konu gündemde olduğu süre içerisinde daha ön sıralarda haber
olur. Gazeteciler güncel olanı duyurma, çerçeveyi
genişletme ve olayları kompozisyona uydurma konusunda daha isteklidirler. Olayların gündemdeki
yönleri öne çıkarılarak gündemdeki konularla bağlantılı haberler daha önemli hale getirilir.

Her gün görmeye alışık olduğumuz, umduğumuz ya da tahmin ettiğimiz şeylerin dışındaki olaylar bizi şaşırtır. Bu nedenle nadir görülen şey ya
da nadir yaşanan olaylar haber değeri taşır. Benzin
istasyonunun arka bahçesinde piton görmek her
gün şahit olunan bir olay değildir. Toplumda erkek
işi olarak görülen bir işin, bir kadın profesyonelce
yapması “nadirlik” unsuru açısından önem taşır.
Artık yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden birinin
son temsilcisi haber konusu olabilir.

Duygu Durumu
“Yerel gazetecilik yerel heyecanları yakalamaktır”
sözü işte bu unsur için dile getirilmiştir. İnsanların
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sevinçlerini, mutluluklarını, endişe ya da korkularını haber haline getirmek her zaman yayın değerini
yükseltir. Sevilen bir ses sanatçısının vereceği konser, futbol takımının başarısı, yakındaki bir köyün
karantinaya alınması, tanınmış bir kişinin vefatı
duygusal bağlamda haber değeri taşıyan konulardır.

İlgililik Seviyesi
“Haber kaç kişiyi ilgilendiriyor?” İşte bu soruya
verilecek yanıtın büyüklüğü haberin değerini artıran en önemli unsurlardan biri olacaktır. Bir haber
ne kadar çok kişiyi etkiliyorsa o haberin ilgi değeri
o kadar yüksektir. Ülkedeki bütün memurları ilgilendiren yeni bir yasal düzenleme, çiftçileri ilgilendiren bir tarım desteği, ilkokul öğrencilerini ilgilendiren başka bir gelişme her zaman yaygın yayın
organlarında haber şansı yakalayabilecektir. Daha
az sayıda kişiyi ilgilendirdiği düşünülen haberler ise
daha az yayın şansına sahip olacaktır.
Yerel gazetecilikte sorulan şu sorular da bu haber ölçütüne karşılık gelir: “Haberde kaç kişinin
adı geçiyor? Fotoğrafta kaç kişi görünüyor?” Dolayısıyla gazetenin doğrudan adı geçen bu kişiler ya
da fotoğrafı yayımlanan bu kişiler tarafından satın
alınacağı ifade edilir. İnsanlar kendilerini gördükleri ya da kendilerini ilgilendiren konulardaki haberlere daha fazla ilgi duyarlar.

Tanınmışlık
Haber öğelerinden “kim” sorusu “tanınmışlık”
ile yakından ilişkilidir. Tanınan ya da kamuoyu
tarafından bilinen kişilerin yaşadıkları ya da söyledikleri sıradan insanlarınkinden daha fazla ilgi
uyandırır. İnsanlar tanıdıkları kişileri merak ederler. Kişilerin tanınmışlık düzeyi ile ilgili olarak ayrıca yakın çevrelerindeki kişilerin yaşadıkları ya da
söyledikleri de haber konusu olabilir. Örneğin ünlü
birinin oğlunun bir trafik kazası yaşaması sıradan
biriyle karşılaştırıldığında daha önemli bulunur.

Önemlilik
Belki de en önemli haber değeri önemliliktir. Çünkü yayın organları “önemli olanı” yayınlamakla yükümlü görülürler. Önemli olmayan şeyler habere konu
olmaz. Haberi yazılacak olayın belirli bir öneminin olması gerekir. Haberler gazete, dergi ya da internet sayfalarında, radyo ya da televizyon haber bültenlerinde
genellikle bu önemlilik düzeylerine göre yer bulurlar.
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Hangi olaylar önemlidir? İnsanlar kendi hayatlarını ve geleceklerini etkileyecek haberlere karşı
duyarlıdırlar. Ülkede döviz kurlarına yönelik kur
ayarlaması yapılması ilginç değil, önemli bir olaydır. Hem de ülkede yaşayan herkesi bir şekilde ilgilendiren bir haberdir. O halde önemlilik ölçütü,
olayın kaç kişiyi ilgilendirdiği sorusu ile ilişkilidir.
Ancak her geniş kitleleri ilgilendiren haber, o kadar da önemli olmayabilir. Aynı zamanda olayın
sonuçları da önemlilik açısından bir değerlendirme ölçütüdür. Sonuçları önemli bulunan haberler de önemli haberler olarak tanımlanır. Önemli
haberlerin hangileri olduğu konusunda daha güzel
örnekler için gazetelerin manşet haberlerine, televizyon bültenlerinin ilk haberlerine bakılabilir.
Böylece hangi yayın organının neyi ya da kimi “en
önemli” gördüğü anlaşılabilir.

dikkat
İletişim kuramlarından “gündem belirleme kuramı” bir konuyu neyin ya da kimin
gündeme getirdiği sorusuna yanıt arar.
“İletişim Kuramları” ders kitabınızdan bu
kuram ve buna yönelik araştırma bulgularını okuyabilirsiniz.

Yayın Politikasına Uygunluk
Bir olayın haber haline getirilirken sahip olması
gereken niteliklerin neler olduğu “haber değerleri”
ölçütleri ile tanımlanmıştır. Bir olay bu ölçütlerden
hangilerine ne kadar çok sahipse, o kadar değerli bulunur. Ancak haber haline getirilmiş haberin
yayına verilmesi için bir de haber değerlendirme
ölçütlerinden söz edilebilir. Haber eleyiciler haber
değerlerine olduğu kadar kendi haber değerlendirme ilkelerine de dikkat ederek hangi haberlerin yayımlanacağına karar verirler.
Her yayın organının başkaları tarafından beğenilsin ya da beğenilmesin bir yayın politikasının olduğu söylenebilir. Aslında her muhabirin, her köşe
yazarının ya da yayın organında görev alan herkesin belirli bir siyasi görüşü ya da dünyaya bakışı,
algılayışı vardır. Bu arada yayın politikası anlamında politikasızlığın da bir politika olduğunu ifade
etmek gereklidir. Dolayısıyla her yayın organının
duyarlı olduğu bir takım konular vardır.

Haberciliğin Temel Kavramları

Duyarlı olunan konulardaki haberlerin yazılması ya da yayımlanması diğer konulara göre daha
büyük ihtimal taşır. Belirli bir siyasi görüş ya da
partiyi destekleyen bir yaygın organında kendi görüşüne uyan olumlu haberlerin çıkması ve bunun
dışında rakip partilerin ancak olumsuz haberlerine
yer verilmesi de bu politikanın bir ürünüdür.
Yayın organlarının politikalarının nasıl olması
gerektiği ise “medya sistemleri” bağlamında “nasıl
bir medya istiyoruz?” sorusuyla birlikte tartışılması
gereken ayrı bir konudur.
Sonuç olarak burada sıralanan haber değerleri dışında şu unsurların da önemli olduğunun altı
çizilmelidir: Çelişki, çatışma, olumsuzluk, zulme
uğrayan, ezilen, sömürülen ve haksızlığa uğrayan
insanların yaşadıkları, işlevsellik yani okuyanın ya
da dinleyenin günlük hayatında doğrudan kullanabileceği türde içerik sağlayan haberler, sonuçları
açık ve net olan olaylar, insanların hakkında konuştuğu konular.

İlgi Çeken Haber Konuları
İnsanın bulunduğu her yerde haber niteliğini
taşıyabilecek konu ya da olaylar vardır. Gerilim,
karışıklık, çatışma, yakınlık, benzerlik, üstünlük,
seçkinlik, doğum, değişme, gelişme, başarı, başarısızlık, felaket, afet, cinsellik, ölüm ve suç gibi...
Genel olarak haberler konularına göre dokuz ayrı
kategoride toplanır. Başka bir deyişle bu kategorileri içeren konu ya da olaylar daha çok haber olarak
yayımlanma şansına sahiptir.
Mücadele, çatışma: İnsanların kavgaya yönelik
olan ilkel eğilimleri nedeniyle çatışma haberleri her
zaman ilgi çeker. İş hayatındaki rekabet, spordaki
mücadele, politikadaki çekişme, çarpışma, çatışma,
mücadele ve kavga haberlere konu olur. Herhangi
bir toplantıdaki fikir ayrılıkları bile bu bağlamda
ilgi çekici haberlere dönüştürülebilir.
Duygusal olaylar: İçinde duygusal boyut taşıyan olay ya da ilişkiler, aşk hikâyeleri, sevinç ve
hüzünler, her türlü duygusal durumlar insanların
ilgisini çeker. Nişan, evlilik, cenaze törenleri, boşanma, aldatma, taciz ya da tecavüz olayları, kutlama ve anma etkinlikleri, trajik gelişmeler duygusal
boyutlarıyla haber yapılabilir.
Gizem: Olayların aşırıya kaçmadan gizem katılarak anlatılması ilgiyi artırır. Örneğin bir patlamada ölen bir adamın cep telefonunda kayıtlı te-

lefon numaraları, mesaj ya da notlar habere ilgiyi
artırabilir. Uzayın derinliklerine ilişkin bir haberde
gizem unsuru kullanılabilir.
Macera: Gezi notları, seyahat izlenimleri ya
da yeni keşifler çoğu zaman insanların ilgisini çeker. Birçok insan macera ve seyahate düşkündür.
Olayların macera boyutunun öne çıkarılması ilgiyi
artırır.
Olağanüstülük: Sıra dışı olaylar her zaman ilgi
uyandırır. Bu sayede insanlar günlük alelade ya da
rutin hayatın dışına çıkarlar. Hayatın tek düze olduğu durumlarda olağanüstü durumlar çok sayıda
kişinin ilgisiyle karşılaşır. Bir olayda normalin dışında bir tarafın bulunarak haberde öne çıkarılması
habere olan ilgiyi artıracaktır. Ancak bunu yaparken çok da önemsiz bir ayrıntıya fazlaca değer vermekten ya da ön plana çıkarmaktan da kaçınmak
gereklidir.
İnsanlıkla ilgili konular: Haberlere konu
olan kişiler her zaman okuyucuyu ilgilendirir. Bu
nedenle haberlerde insan unsuruna önemle yer
verilmelidir. Kuzey kutbunun ne kadar soğuk olduğuna ilişkin bilgi yerine dondurucu soğukta yaşadığı zorlukları anlatan bir kişinin hikâyesi daha
ilgi çekicidir. Grevcilerin çektikleri zorluklar, greve
neden olan koşullardan daha fazla ilgi yaratır. Ancak gazeteci, grevcilerin zorluklarını anlatırken grevin nedenlerini açıklamalı ki, okuyucu greve neden
ekonomik olaylar hakkında bilgi sahibi olabilsin.
Haberde önce insani ilgi uyandırmalı, sonra da olayın açıklamasına geçilmelidir.
Çocuk: Toplumda kadın ve erkeklerin hayatına
ne kadar ilgi gösterilirse gösterilsin çocuklara olan
ilgi daima daha fazladır. Çocuklara yönelik haberler de daima ilgi uyandırır. Fakat haberde çocukların kişilikleri ve ailelerine zarar verici ifadelerden
kaçınılmalıdır.
Hayvanlar: Hayvanlara ait haber de ilgi çeker.
Örneğin bir yangın sırasında ev halkını uyandıran
bir köpek, güzel bir haber konusu olur. Bomba ya
da uyuşturucu eğitimi almış polis köpekleriyle ilgili
haberler de ilgi çekicidir.
Eğlence: Sporcular, tiyatro, sinema ya da film
oyuncularının hayatları, turizm, deniz sporları,
hobi uğraşları gibi pek çok eğlenceli konudaki haberin her zaman takipçisi vardır.
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Haber Kaynakları ve Haber Toplama
Teknikleri
Haber içeriğinde açıklama, bilgi ya da görüşlerine yer verilen kişi, kurum ya da belgelere “haber
kaynakları” adı verilir. Açıklamayı yapan ve haber
metninde sözlerine yer verilen kişi bir haber kaynağıdır. Aynı zamanda kurumlar da haber niteliği taşıyan
açıklamalarda ya da duyurumlarda bulunabilirler. Bu
gibi durumlarda da kurumun adı belirtilerek; yani
habere kaynak gösterilerek bu bilgi ve açıklamalar
haber içeriklerinde kullanılabilir. Bazen de kurum ya
da kuruluşlardan elde edilen çeşitli belgeler haberlere
kaynaklık eder. Medyada başka yayın organlarında
çıkmış haber ya da diğer içerikler de haber değeri taşıdıkları sürece yazılacak haberlere konu olabilirler. Bu
gibi durumlarda da bu yayınlar haber kaynağı olur.
Genel olarak haber kaynakları “birinci el” ve
ikinci el” olmak üzere ikiye ayrılır. “Birinci el haber kaynakları” muhabirlerin kendi yaşadıkları ya
da gözlemledikleri olayları aktarmaları (olay yerinden aktarma) ya da olayları yaşayan ya da gözlemleyen kişilerin görüşlerine başvurulması anlamına
gelir. “İkinci el haber kaynakları” ise muhabirlerin başkalarının yaşadığı ya da gözlemlediği olayları
başka birinden öğrenmeleri anlamına gelir. Örneğin olayı gören X kişisi, X kişisi ile konuşan Y kişisi, muhabirin görüşüp bilgi topladığı ikincil haber
kaynağı Y kişisidir. Bu gibi durumlarda muhabir, Y
kişisinin X kişisinden aldığı bilgiye göre anlattıklarını haberinde bu durumu belirterek aktarmalıdır. Haber ajansları, basın bültenleri, açıklamalar,
kamu ve özel sektör kuruluşları, oda, dernek, vakıf
ve kişilerden çeşitli yol ve tekniklerle alınan bilgi,
belge ve verilerle oluşturulan haberlerin kaynakları
da ikinci el kaynaklara dayanır.
“Yapısı bakımından haber kaynakları”; resmi
kaynaklar, özel kaynaklar, haber ajansları ve diğer
yayın organları şeklinde sınıflandırılır.
“Haber türlerine göre haber kaynakları”; Emniyet, adliye, ekonomi, finans ya da spor çevreleri
şeklinde sınıflandırılabildiği gibi haber alınan kişi,
kurum ya da kuruluşa göre de tanımlanır.
Haber alanı da bir başka sınıflandırma çerçevesidir. Örneğin “başkent haberi kaynakları”, “yerel
haber kaynakları” gibi ayrımlar bu türde sayılabilir.
Haber kaynağının yaptığı açıklamalar haber
aktarma yüklemleri kullanılarak (açıkladı, dedi,
söyledi, belirtti, kaydetti vb.) haber metninde değerlendirilir.
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Haber yazmak üzere gerekli bilgilerin elde edilmesine “haber toplama” adı verilir. Haber toplamada gözlem, görüşme ve araştırma gibi farklı tekniklere başvurulur.
Haber
toplama
tekniklerinden
ilki
“gözlem”dir. Gözlem, habere ilk elden ulaşmak
anlamına gelir. Muhabirlerin kendi duyularıyla
elde ettiği bilgiler bu türde bilgilerdir. Muhabirlerin bir olay, konu ya da kişiye ilişkin kendi şahit
oldukları; yani gözleriyle gördükleri, kulaklarıyla
duydukları, burnuyla kokladıkları, algıladıkları,
hissettikleri şeyler birer gözlem değeri taşır.
Muhabirler haber ipuçlarını; çevresine, ülkesine ve dünyaya bakarak ve gözlemleyerek elde eder.
İyi bir gözlemci olmak dünden bugüne, bugünden
yarına uzanmayı gerektirir. Baktığı şeylerde habere
ilişkin ipuçları görebilmeyi gerektirir. Biriken gözlemler zamanla sezgileri doğurur. “Gazetecilik sezgisi” örneğin toplumun nereye gittiğini, büyük ve
küçük trendleri, modaları, insanların ne istediğini
fark etmeyi sağlar.
İkinci haber toplama tekniği “görüşme”; yani
muhabirin bir olay, konu ya da kişiye ilişkin bilgileri başkalarıyla görüşerek soru sorarak bilgi almasıdır. Görüşmeler yüz yüze olay yerinde yapılabileceği gibi farklı ortamlarda da gerçekleşebilir.
Telefonla, İnternet üzerinden karşılıklı görüşmeyi
sağlayan e-posta, sosyal medya ya da mesajlaşma
uygulamalarıyla da görüşmeler sağlanabilir. Bu sayede haberle ilgili başvurulan kişinin gözlem, bilgi
ve görüşlerine ulaşılmış olur. Görüşülen başvurulan kişiye habercilikte “haber kaynağı” adı verilir.
“Araştırma” ise daha üst düzey olarak tanımlanabilecek haber toplama tekniğidir. Bir haber
duyumu (haber olması muhtemel bir konu ya da
olaya ilişkin elde edilen istihbarat) ya da sezgisi
üzerine muhabirler araştırmaya başlarlar. Kimi zaman bu duyumun doğruluğunu araştırmak, konuya ilişkin daha fazla bilgi elde etmek, daha sağlıklı ve gerçekçi bilgilere ulaşmak, ulaştığı bilgilerin
doğruluğunu farklı kaynaklardan teyit etmek üzere
bir dizi görüşmeler gerçekleştirir, bilgi ve belge toplarlar. Bu sayede gizli kalmış, kimsenin bilmediği,
görmediği, duyurulmak istenmeyen, gözlerden kaçırılan kişi, olay ya da konular ortaya çıkarılarak
en başta kamu yararı olmak üzere gazeteciliğin sorumlulukları çerçevesinde kamuoyuna duyurulur.
Gazetecilikte “başarılı haberler”, genelde bu tür
araştırmalara dayalı özel ya da atlatma haberlerdir.
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Zahmetli, uzun zaman alan, büyük bir sabır, güçlü bir irade, geniş bir ufuk, ısrarlı takip, bilgi birikimi, iyi
bir arşiv, belge ve kaynaklara ulaşabilme, deneyim, analiz yeteneği, güç ve cesaret gibi beceri, yetenek ve
imkânlara sahip muhabirler bu alanda başarılı uygulamalar gerçekleştirir.
Öğrenme Çıktısı
2 Haber ve habercilik alanına ilişkin temel kavramları tanımlayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Yerel haber kaynakları neler
olabilir?

Haber içeriklerinde ilgi çeken konularla televizyonda
ya da sinemada izlediğiniz
filmlerdeki içerikleri karşılaştırarak ilişkilendiriniz.

Gazetelerde okuduğunuz
haberleri dikkatte alarak
başlıca haber değerlerinin
neler olduğunu anlatınız.

HABERCİLİĞİN TEMEL NİTELİKLERİ
Her haber nitelikli, kaliteli ya da yüksek habercilik standartlarına sahip haber değildir. Ancak hangi
haberin nitelikli ve hangisinin daha nitelikli olduğuna ilişkin kesin ölçütlerin olduğu da söylenemez. Buna
karşın bazı görüşler ortaya konabilir. Bu başlık altında habercilikte niteliğe ilişkin belli başlı görüş ve tartışmalara yer verilecektir.

Haber Kaynağına Saygı
Haber kaynağı, haberci için en temelde bilgi ve görüşüne başvurulan kişidir. Haberci bilgi toplayabildiği ölçüde haber yazabilecektir. Bu bağlamda haber kaynaklarına erişme habercilikte büyük önem taşır.
Ulaşılan haber kaynağından da istenen bilgilerin alınması kimi zaman özel ilişkileri gerekli kılar. Gerek kılık kıyafetiyle, gerek sorduğu sorular ve yaptığı sohbetle bir muhabir haber kaynaklarıyla güven temelinde
iyi ilişkiler kurabilmelidir. Bu ilişkinin meslek ilkeleri çerçevesinde kurulması gerektiği de önemle vurgulanmalıdır. Öte yandan haber kaynaklarına ne kadar güvenirse güvensin muhabirlerin aldıkları bilgilerin
doğruluk ve gerçekliğini sorgulamaları bir zorunluluktur.
Görüşme sırasında haber kaynağının ağzından çıkmayan sözlere haber metninde kaynağa atıfta bulunarak yer verilmemelidir. Görüşme sırasında haber kaynağının ne dediği tam olarak anlaşılmadığı için daha
anlaşılır olsun diye muhabir tarafından sanki haber kaynağı söylemiş gibi yeni cümleler yazılmamalıdır.
Bu gibi durumlar daha önce, görüşme sırasında fark edilerek haber kaynağından konuya açıklık getirmesi
istenebilir. Muhabir, kaynağın ne demek istediği ile ilgili tahminlerine haberde asla yer vermemelidir.
Haber kaynağına saygının önemli bir göstergesi “haber kaynağının gizliliği” ile açıklanabilir. Kimi
zaman haber kaynağı verdiği bilgilerin kendi adı verilerek yayımlanmasını istemez. Bu gibi durumlarda
haber kaynağının adının gizlenerek haberin yayımlanması haberciliğin temel haklarından birine karşılık
gelir. 5187 sayılı Basın Kanunu’nun “Haber Kaynağı” başlıklı 12’nci maddesinde şöyle denir: “Süreli
yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya
ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.” Ancak haber kaynağının aktardığı bilgiden doğacak hukuki
sorumluluğun haberi yazan muhabir ve yayımlayan kişi ya da kuruluşa ait olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle elde edilen bilginin doğruluğu büyük önem kazanır. Buradaki sorumluluk muhabir
ile yayıncı ve varsa onun temsilcisindedir.
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Haber kaynaklarına saygının bir başka özel durumu ambargolu haberlerde kendini gösterir. Kimi
zaman haber kaynakları haberin belirli gün ya da
saatten önce yayımlanmamasını isteyebilirler. Bu tür
haberlere “ambargolu haber” adı verilir. Haberin
belirli bir gün ya da saatten önce yayımlanmaması
konusunda muhabire uyarıda bulunulması, haberin
ambargolu olması anlamına gelir. Haber kaynağı,
olayın ya da sözlerinin belirtilen gün ya da saatten
önce kamuoyuna duyurulmamasını muhabirden isteyebilir. Bu durumda kaynağın istemi doğrultusunda belirtilen zamana kadar haberin yayımı bekletilir
ve zamanı gelince haber yayımlanır. Buradaki bekleme sorumluluğu, haber kaynağına verdiği güvence
karşılığında muhabire aittir.
Haber kaynağının “off the record” yani yazılmaması/söylenmemesi kaydıyla verdiği bilgileri
açıklamamak gerekir. Muhabir haber yayınlanmadan önce ağzını sıkı tutmayı bilmelidir. Muhabirin kişiliği ve geçmişi ile haber kaynaklarına güven
vermesi oldukça önemlidir. Haber kaynaklarının
ve kamuoyunun gözünde güvenirliğini kaybeden
gazeteci neredeyse mesleğini kaybetmiş sayılır.

Gerçeklik
Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi’nde “Gazeteci basın özgürlüğünü, halkın
doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst
biçimde kullanır.” denir. Gazetecinin temel görevleri ve ilkelerinden ilki de şudur: “Halkın bilgi
edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından
sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara
saygı duymak ve uymak zorundadır.”
“Gerçeklik” olgusu aslında felsefede önemli bir
yer bulan konu ve tartışma başlıklarından biridir.
En yalın anlamda gerçeklik, “var olan her şey” demektir. Düşünceden bağımsız olarak zamanda ve
mekânda yer kaplayan her şey gerçektir. Herhangi
bir şeyin gerçekliği, insan zihnine bağlı olmaksızın
var olmasıdır. Görülebilir ya da idrak edilebilir olsun ya da olmasın her şey gerçekliktir. Batı felsefesinde gerçeklik; fenomenolojik gerçeklik, hakikat,
doğruluk ve aksiyom düzeyleriyle tanımlanır.

dikkat
Gerçeklik konusunda daha fazla bilgi için
İnternet üzerinde araştırma yapabilir ve
felsefe kitaplarına başvurabilirsiniz.
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“Haberde gerçeklik” kavramı, haber içeriklerinin “görünen gerçeklik” açısından uygunluğunu
ifade eder. Haberin gerçekliğe uygunluğunun anlamı görünürde gerçekliğin kabulü ile başlar. Habercinin görevi olayları araştırıp maddi gerçeği bulup
çıkartmak değil, görünür gerçeği doğru aktarmaktır. Basın hukuku literatüründe de tanımlandığı
gibi haber verme hakkının gerçek unsuru, haberci
tarafından olayın kamuoyuna o günkü duruma ve
iddialara uygun olarak duyurulması anlamına gelir. “Görünür gerçeklik”, olayın haber yapıldığı
andaki beliriş biçimine uygunluk demektir. Haber
yazım tekniğinin ve haberciliğin temel ilke ve kurallarına uygun yazılmış, haber kaynağı gerçek olan
ve görünür gerçekliği tanımlayan haberler gerçeğe
uygun haberlerdir.
Örneğin bir kişinin herhangi bir suçtan dolayı
karakola davet edilmesi ve ifadesinin alınması bir
haber konusu olabilir. Bu olayı duyuran bir haber;
yani o kişinin karakola davet edildiğini belirten haber görünen gerçekliği tanımlar. Ancak bu haber
“suçlu hapse atıldı” şeklinde verilirse bu durum
hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaz. O kişinin gerçek
suçlu sayılabilmesi için hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının olması gerekir.

Doğruluk
“Doğruluk” en basit anlamda gerçeğe uygunluk
anlamına gelir. Bununla birlikte farklı alanlarda
farklı doğruluk tanımları dikkati çeker. Yasal doğruluk, yasa düzeni içinde yasalarla çelişmeyen uygunluk durumunu ifade eder. Doğruluğu anlamak
için gerçeklik, dürüstlük ve adalet kavramlarını da
bilmek gerekir.
Haberde doğruluk, haber içeriğindeki bilgilerin doğruluğundan emin olunması anlamına gelir.
Yalan, yanlış, gerçek dışı, dedikodu ya da fısıltıya
dayalı bilgi ya da görüşlerin haberden arındırılması
gerekir. Haberin doğruluğu, toplanan bilgi ve belgelerin doğruluğu anlamına gelir.
Haberde doğruluğu sağlamak çoğu zaman daha
fazla zaman gerektirir. Oysa habercilikte asıl olan
hızdır ve herkesten önce haberi vermek “başarı”
sayılır. İşte bu “rekabet ve hız tuzağı” kimi zaman
haber içeriklerindeki bilgilerin kontrolünü sorunlu
hale getirir. “Atlatma haber yapmak” adına kimi
zaman haberciler tam olarak kontrolünü gerçekleştiremedikleri ya da doğruluğundan emin olamadıkları haberleri yayına verirler. Bu gibi durum-
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larda da elbette kazaların yaşanması muhtemeldir.
Atlatma habercilikte en önemli unsur hızdır ama
hızlılık temel ilke olan doğruluktan sonra gelir.

Haber Atlatma
Muhabirin başka muhabirlerden önce bir
haber hazırlayarak yayın organında yayımlatmasıdır. Bu tür haberlere de “atlatma haber” denir.

Özellikle yargılama içeren ya da cevap hakkı
doğurabileceği düşünülen haberlerde kontrol bir
kat daha önemlidir. Habercilikte bir kaynaktan
elde edilen güvenirliğinden emin olunmayan ya
da şüphe duyulan bilgilerin başka kaynaklardan
da doğrulatılması, teyit edilmesi doğru olacaktır.
Buna “çapraz kontrol” adı verilir. Bir kaynaktan
elde edilen bilgi şüphe içeriyorsa başka bir kaynak
tarafından da doğrulanmadan haber yayına verilmez. Bu kontrolün sorumluluğu en başta muhabire aittir.

Objektiflik
“Objektiflik”, “nesnellik”, “yansızlık” ya da
“tarafsızlık” çağdaş toplumlarda medyanın, habercinin ve haberin sahip olması gereken temel niteliklerden biri olarak gösterilir. Objektiflik sözlükte;
öznenin kendi duygu, düşünce ve önyargılarından
uzakta kalarak ve herhangi bir başka etki altında
da kalmaksızın iş görme niteliği olarak tanımlanır.
Pozitivist bilim felsefesinde nesnellik, “Görgül
verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesinde, kuram oluşturulmasında normatif bakış açılarına, değer yargılarına, kanılara ve kişisel bakış açılarına yer
yoktur” denilerek tanımlanır.
Gazetecilik alanında da objektiflik çeşitli biçimlerde ele alınan ve tartışılan önemli konulardan
biridir. Gazetecinin bir insan olarak objektif olup
olamayacağı, yayın organının objektifliğinin ne anlama geleceği, haber toplama yöntemlerinde objektifliğin nasıl sağlanacağı ya da hangi ölçütlere sahip
olmanın objektiflik açısından yeterli olup olmayacağı gibi pek çok konuda farklı görüşler mevcuttur.

dikkat
Objektiflik sözcüğü; nesnellik, yansızlık,
tarafsızlık sözcükleriyle eş anlamlıdır.

“Objektifliğin” tam karşısında ise “yanlılık” ya
da “taraflılık” yer alır. Bu iki zıt kavram bir arada
bulunamaz. Bir haber ya yanlıdır ya da objektifliğe
daha yakın durur. Objektif bir haberin madeni paranın hem yazı hem de tura yüzünü göstermesi ve
daha ileride de mümkünse dik gelme ihtimalinden
de söz etmesi beklenir. Ancak gerçekte hiçbir haber
yüzde yüz objektif değildir; çünkü muhabir kendi
gözleri ve algı düzeyi çerçevesinde olaylara şahitlik
eder. Göremedikleri, duyamadıkları da gerçeğin
bir parçasıdır. Muhabirin haber kaynaklarından
elde ettiği bilgiler de o kişilerin kendi algılarından
oluşmaktadır. Ayrıca söyledikleri şeyler yanlış, kasıtlı ya da eksik olabilir. Bütün bunların üzerine
yayın kuruluşunun işleyişi, yayın politikası, haber
yetiştirme telaşı, mesleki heyecanlar ve diğer unsurlar da eklenebilir. Kişisel niteliklerden ideolojik
unsurlara kadar pek çok müdahaleci unsur haber
içeriklerine etki eder. Bu nedenle bir söylem olarak
da yorumlanan habere yöneltilen eleştirilerden biri
haberin gerçeğin kendisi değil, yeniden inşa edilmiş bir kurgusu olduğudur. Bu nedenle de haberde
objektiflikten söz edilemez.
Yine de habercilikte yüzde yüz objektiflik mümkün olmasa da “objektifliğe yaklaşmak” değerli ve
anlamlı bulunur. Objektiflikten uzaklaşmak, ona
yaklaşamamaktan daha tehlikelidir. Dolayısıyla
belki tam anlamıyla nesnel haberciliğe ulaşılamaz
ama yaklaşılabilir. Bu da kimi koşulların sağlanması ya da kimi kurallara uyulması ile mümkün görünür. Bu bağlamda bir haberi objektif kılan ya da
objektifliğe yaklaştıran bazı ölçütlerin varlığından
söz edilebilir.
Objektiflik iddiasındakiler genel olarak haberin, doğru ve gerçeğe en yakın bilgi olduğunu kabul eder. Bu kabul de haberin yansızlığı kabulünü
beraberinde getirir. Haberin yansızlığı ise en temelde kişisel önyargı ve genellemelerden uzak kalmayı gerektirir. Habercinin bunu başarmasının en
temel koşulu çeşitli iddia ya da taraflar karşısında
“Mars’tan gelen adam” gibi tarafsız davranmasıdır.
Bu tarafsız kalma çabası, habercinin toplumsal sorumluluk anlayışının bir gereğidir.
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Özünde habercinin vicdanına seslenen, ve özgür bireyin bu özgürlüğünü sorumlu bir şekilde
kullanması düşüncesinden hareket eden sosyal sorumluluk yaklaşımına göre, haberde objektifliğin
temeli dürüstlük ve dengeye dayanır. Bu anlayışa
göre bir haberin nesnel olduğunu ileri sürebilmenin asgari üç koşulu bulunur. Bunlar “netlik”,
“denge” ve “eşitlik” şeklinde tanımlanabilir.
“Netlik unsuru”, haberde kaynak göstermek
anlamına gelir. Bir haberin objektifliğinden söz
edebilmenin ilk koşulu, o haberde belirtilen görüşlerin sahiplerinin kimliklerinin açık ve anlaşılır
bir biçimde tanımlanmasıdır. Haberde hangi görüşün kime ait olduğu net bir biçimde ifade edilmelidir. Bu nedenle kaynağı belirsiz ya da kimi
genellemelere dayanan ifadeleri içeren haberler,
objektif değildir.
“Denge unsuru”, haberde karşıt görüşlere yer
verilmesi anlamına gelir. Bir iddia ya da herhangi
bir görüş üzerine yazılan haberlerde, mutlaka karşıt
iddia ve görüşlere de yer verilmelidir. Yazılan haber
karşısında söz hakkı doğması ya da zor durumda
kalması muhtemel kişi ya da kişilerin görüşlerinin
de aynı haberde bulunması gerekir.
“Eşitlik unsuru”, haberde yer verilen farklı görüşlere eşit ya da adil bir şekilde yer vermeyi gerektirir. Örneğin gazete sayfasında birinci görüş bir birim boyutunda yer alıyorsa, ikinci görüşün de aynı
boyutta yer alması gerektiği; radyo ve televizyonda
da aynı şekilde farklı görüşler için ayrılan süreye
dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır.
Objektifliğe ilişkin daha farklı anlayışlar da
mevcuttur. Örneğin yukarıdaki “denge” ve “eşitlik”
ilkelerinin nasıl sağlanacağı farklı biçimlerde yorumlanabilmektedir. Bir görüşe göre bir yayın organının siyasi partilere ilişkin taraflılık ve tarafsızlık
durumu siyasi partilerin halktan aldıkları oy oranları ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir. Buradaki “denge” ve “eşitlik” ölçütleri, siyasi partilerin
Meclis’te temsil edilme durumları ve almış oldukları oy oranı ile ilişkilendirilmelidir. Hangi parti ne
kadar oy almışsa yayın organında o kadar temsil
edilme (daha fazla yer ve zaman verilme) hakkına
sahip olmalıdır.
“Protokol haberciliği” bir başka “tarafsızlık”
göstergesi olarak sunulmaktadır. Buna göre de ülkenin ya da kurumun protokol listesinde nasıl bir
hiyerarşik yapı varsa haberde öncelik, denge ve eşitlikte bu sıralama dikkate alınır. Bu sayede tarafsız-
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lık sağlanmış olur. Ancak bu görüşler ifade ve basın
özgürlüğü, demokrasi ve haberciliğin temel ilkeleri
bağlamında eleştirilebilmektedir.
Öte yandan literatürde bir yayın organının ne kadar objektif anlayışa sahip olduğunu ortaya koymak
üzere kimi formüllerin geliştirildiği de söylenebilir.
Örneğin Merten’in “haberde nesnellik analizi” formülü, haberde objektifliğe ilişkin bir takım katsayıların geliştirilmesine imkân verir. Buna göre bir haberde nesnellik, o haberdeki kişisel görüşlerin yabancı ya
da farklı görüşlere bölünmesiyle elde edilen katsayı
ile tanımlanabilir. Örneğin bir haberde yalnızca muhabirin kendi kişisel görüşü varsa o haber “1/1=1”
formül ve sonucuyla 1 katsayısına sahip olur. Bir haberde ne kadar çok farklı görüş bulunursa haber o
kadar sıfıra; yani objektifliğe yaklaşmış sayılır.

dikkat
“Haberde nesnellik = D (Kişisel) / D (Yabancı) + … +D (Kişisel)”

Objektifliğe ilişkin bir başka görüş, objektifliğin
haber içeriğinde aranmaması gerektiğini savunur.
Buna göre asıl olan ortaya çıkan sonuç değildir.
Bilimsel objektiflikte olduğu gibi asıl olan “haber
toplama tekniklerinde” ya da bu süreçte uygulanan tarafsızlık ya da yansızlık ölçütleridir. Haberci
herhangi bir taraf olmadan, aynen bir bilim insanı
gibi haber konusuna yaklaşmalıdır. Konunun farklı
boyutlarını değerlendirmeli ve haber kaynaklarına
eşit bir biçimde söz hakkı tanımalıdır. Habercinin
bütün çabalarına karşın görüş ya da bilgi vermeyen
haber kaynakları varsa bunların haber içeriğinde
olmaması bir eksiklik sayılmamalıdır.

Anlaşılırlık
Haberin ya da haberciliğin niteliklerinden biri
de anlaşılır olmasıdır. Haberin anlaşılır olması, haber içeriğinin farklı kişiler tarafından yanlış anlaşılmaması anlamına gelir. Haberci elde ettiği bilgileri haber haline getirirken; eş deyişle kurgularken
cümle ve kelimelerin yanı sıra haberin belirli bir
bütünlük içinde anlam taşımasına ve yanlış anlam
taşımamasına da özen göstermelidir. Bu sayede
haberi okuyan, izleyen, takip eden kişiler edindiği
bilgi çerçevesinde konuyu doğru anlamış olmalıdır.
Bu da verilen bilginin doğruluğu ve yeterliği ile yakından ilişkilidir.
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Ayrıca haberci, hedef kitlesinin ilgisini azaltmamak, dikkatini dağıtmamak için gereksiz ayrıntılardan da kaçınmalıdır. Anlaşılırlığı kolaylaştırmak
için cümleler kısa tutulmalıdır. Haber metni içinde
bilinmeyen kelime, anlaşılmayan cümle bulunmamalıdır. Sıfatların ve zarfların kullanılmasında da
özenli davranılmalıdır. Örneğin sizin için sıcak ya
da soğuk gelen havanın başkaları için daha farklı
değerlendirilebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bunun yerine “bölgede hava sıcaklığının -10
derece olduğu” bilgisine yer verilebilir. Dolayısıyla
haberde anlaşılırlık daha çok haber metnindeki anlatım, dil bilgisi, noktalama, imla ve üslupla yakından ilişkilidir.

Kamu Yararı
“Kamu yararı” kavramı literatürde devletin
gereksinimlerine cevap veren ve bu tür ihtiyaçları
karşılayan, devlete yarar sağlayan değerler bütünü
şeklinde tanımlanır. Geniş anlamıyla ulusun, toplumun gereksinmelerini karşılayan, toplumun bütünün çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla girişilen
çalışmalara karşılık gelir. Çağdaş yönetim sistemlerinde kamu yararı, ekonomik ve hizmet boyutlu
olarak toplumda bireylerin sosyal adalet çerçevesinde hizmetlerden yararlanması anlamına gelir.
Hukuksal anlamda kamu yararı “kişinin ve
toplumun huzur ve refahını sağlamak” demektir.
Anayasaya göre bu devletin başta gelen ödevidir.
Kamu yararı toplum yararıdır. Kamu düzeni,
kamu yararıdır. Vatandaşlar arasında kin ve düşmanlık yaratılmasının önlenmesi, milli huzurun
bozulmaması, kamu yararıdır. Yasayla temel hak
ve özgürlüklerin kısıtlanmasının topluma sağlayacağı yararın, kişiler için getireceği yarara ağır
basması durumunda kamu yararının varlığı kabul
edilir. Kamu yararı genel düşüncedir. Yalnızca özel
çıkarlar ya da belli kişilerin yararı için yasa konulamaz. Kamu yararı zaman içinde değişebilir ya da
ortadan kalkabilir.
Habercilik anlamında kamu yararı öncelikle habercinin görevleri arasında tanımlanır. BBC
Akademi’nin tanımıyla “Gazeteci, siyasi, ticari,
sosyal yaşamını sürdürmesi için gereken bilgileri
kamuya sunma göreviyle yükümlüdür. Bu görevi
okuyucuların ilgisini çekecek tarzda yerine getirmek önemlidir. Gazeteci, kamu yararı ile bireyin
mahremiyeti arasındaki çelişkili durumu ve denge-

yi gözetmeli, kamu yararının öne geçtiği durumları görebilmelidir.”
BBC açısından kamu yararı için gazetecilik
yapma kavramı, geniş bir izleyici kitlesini ilgilendirecek önemli konularda bilgi vermektir. Bu tür
haberler şu konuları içerebilir:
• Şeffaflık ve hesap verebilirliği teşvik etmek: Hükümet veya otorite pozisyonunda
olan kişiler gibi izleyicilerin hayatı üzerinde
etkisi olabilecek grupların kamu tarafından
tetkik edilebilir olması için gerekli haberlerin toplanması ve kamuoyuna sunulması
• Kamuyu ilgilendiren tartışmalara bilgi
sunmak: Kamuyu ilgilendiren önemli konularda bilgi toplamak, bu bilgileri kontrol
etmek ve kendisi adına verilen kararları anlamasını ve tartışmasını sağlamak
• Hile, dolandırıcılık ve yolsuzlukları önlemek: Özellikle kamu parası söz konusu
olduğunda izleyicilere, bir hareket veya demeçle yanlış yönlendirilmelerini önleyecek
araçlar sunmak
• Suç ve anti-sosyal davranış: Özellikle kamuya mal olmuş kişilerin suç veya anti-sosyal davranışlarını ortaya çıkarmak
• Dünya: Çatışma bölgelerinden haber yapmak; insan hakları, iklim değişikliği gibi
bilgi gerektiren önemli konularda veya
Britanya’nın politikaları veya müttefiklerini
ilgilendirecek konularda haberler yapmak.
Britanya’daki gazetelerin çoğunda editörlere yönelik mesleki kuralların hemen hemen çoğunda,
kavramın tanımı tam yapılmamış olsa da, “kamu
yararına dair istisna” içeren maddeler bulunur.
Kamu yararını gözeten gazetecilik yapmak bazen
kişilerin özel çıkarlarıyla çakışabilir. Kişilerin özel
hayatlarını işgal etmekle kamu yararı olarak gerekçelendirilebilecek meşru habercilik arasındaki
sınırlar daha önceleri hiç bu kadar kamuoyunun
gözü önünde ya da hâkimlerin incelediği konular
arasında yer almamıştır.
Yayımlanmasında kamu yararı bulunmayan haber, eleştiri, bilgi ya da yorumlar kişilik haklarını
zedelediği takdirde, ülkemizde de hukuka aykırı
kabul edilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda kişilik haklarının saldırıya karşı korunmasını içeren
24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında şöyle denil-
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mektedir: “Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel ve kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her
saldırı hukuka aykırıdır.”
Kamu yararı bulunan haberin aynı zamanda kamuoyunun ilgisini ve merakını çekmesi beklenir. Bu
da haberdeki konu ve kişinin kamuoyunda tanınırlığı, konunun güncelliği ve haber değerleri ile yakından
ilişkili bulunur.
Öğrenme Çıktısı
3 Haberciliğin temel niteliklerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Gerçek ve hakikat sözcükleri arasında nasıl bir ilişki
vardır?

Okuduğunuz gazete ya da
izlediğiniz televizyon haberlerini bu başlık altında işlenen haberciliğin temel nitelikleri ile ilişkilendiriniz.

Hangi olaylarda kamu yararı söz konusudur; hangilerinde söz konusu değildir
tartışarak paylaşınız.

Yaşamla İlişkilendir
Aceleyle Yapılan Edebiyat
19. Yüzyıl ABD’sinin ünlü gazetecilerinden
Matthew Arnold, “Gazetecilik, aceleyle yapılan
edebiyattır” demişti. Gerçekten, dakikalar içinde
kotarılması gerekse de “güzel yazı” kendini hemen gösterir.
Hem yazarlık hem de gazetecilik yapan ünlü
romancı Gabriel Garcia Marquez bu iki yazı uğraşı arasındaki benzerliği şöyle vurgulamıştı: “Roman yazmak ile gazetecilik arasında bir fark olduğunu sanmıyorum. Kökleri aynı, malzeme aynı,
kaynak ve dil aynı… Gazetecilikte bir tek yanlış,
bütün işi hükümsüz kılar. Romanda ise tam tersi… Bir gerçek bütün işi meşru kılar. Tek fark bu.
Bir de yazarın yazdıklarına ne kadar inandığına
bağlı.”
Bu benzetmeden esinlenerek “Gazetecilik
aceleyle yapılan bilimsel araştırmadır” diyebiliriz.
Çünkü gazateci gerçeği aramak ve başkalarına
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açıklamak sorumululuğu açısından bilim insanı
gibidir. Ancak bili insanı 3000 metre engelliden
maratona kadar bir uzun mesafe koşucusu gibi
kendi ritmini belirleyerek koşarken, gazeteci 100
metre ile 400 metre arasında koşan bir atletten
farksızdır. “Hızlı olmak” yapılan hatalar için bir
mazeret oluşturmaz elbette. Yazıya hatalı bir başlangıç ve yavaşlık yarışı kaybettirir. Temposunu
iyi ayarlayamayan bir gazeteci ipi göğüsleyemez.
Gazeteler, dergiler ve TV yayınları, bir anlamda günlük bir tarih kitabı gididir. Her tür
haber, belirli bir dönemin dünya görüşü, hayat
tarzları ve üretim güçleri konusunda tanıklıklarla
ipuçları sağlar. Bu anlamda “haber”, tarih için tutulan “olay yeri” tutanağından farksızdır.
Kaynak: Türkoğlu, F. (2014). Gazeteci Oluyorum Gelenekselden Dijitale Ekonomi Gazeteciliğinin Temelleri. İstanbul: Optimist.
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Medya ve gazetecilik alanına
ilişkin temel kavramları
tanımlayabilme

Medya ve Gazeteciliğin Temel
Kavramları

2

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

1

En genel anlamda “kitle iletişimi”; iletilerin kamusal, dolaylı,
tek yönlü teknik bir araç sayesinde dağınık bir kitleye iletildiği
süreç şeklinde tanımlanır. İletilerin kitlesel boyutta dağıtımını gerçekleştiren kitle iletişim araçlarına “medya” adı verilir.
Medyanın işlevleri genel olarak haber verme, bilgilendirme,
toplumsallaştırma, güdüleme, tartışma ortamı yaratma, eğitim,
kültürün gelişmesine katkı, eğlendirme, toplumsal bütünleştirmeyi yerine getirme şeklinde sıralanabilir. Habercinin yasal
sorumlulukları ve kamusal sorumlulukları arasında en büyük
sorumluğu gerçeklere karşı sorumluluktur. “Basın”, belli zamanlarda (süreli, periyodik) yayımlanan gazete, dergi, bülten
gibi basılı yayınların genel adıdır. Basın çalışanlarından haber
üretme işiyle ilgilenen kişiye gazeteci denir. Habercilik işi ile
uğraşan; haber toplayan, haber yazan ya da topladığı haberleri
sunan kişilere “muhabir” denir.

Haber ve habercilik alanına ilişkin
temel kavramları tanımlayabilme

Haber ve Haberciliğin Temel
Kavramları

Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken ya da çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, yaşam örnekleri ya da kesitleri, hadiselere, vakalara, önemli tarihsel olgulara “olay” adı verilebilir.
“İnsanların ilgisini çekebilecek haber olabilme niteliklerine sahip olaylar” haber olaylarıdır. Meydana gelen her olay, “haber
olayı” değildir. “Haber”, insanları ilgilendiren, zamanlı olan,
fikrin, olayın, sorunun özetidir. 5N1K formülünde tanımlanan
soruların yanıtları bir haberin ögelerini oluşturur. Neyin haber
olarak yayımlanacağına ilişkin seçim işlemini yapan kişilerin
tamamı genel olarak “haber eleyiciler” kavramıyla tanımlanır.
Herhangi bir olay, konu ya da sözün medyada yer bulabilmesi
için içermesi / taşıması gereken ölçütlere “haber değerleri” adı
verilir. Başlıca haber değerleri yenilik ve anilik, güncellik, yakınlık, ilginçlik ve gariplik, nadirlik, duygu durumu, ilgililik
seviyesi, tanınmışlık, önemlilik ve yayın politikasına uygunluk
şeklinde sıralanabilir.
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öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

3

Haberciliğin temel niteliklerine
ilişkin temel kavramları
tanımlayabilme

Haberciliğin Temel Nitelikleri
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Her haber nitelikli, kaliteli ya da yüksek habercilik standartlarına sahip haber değildir. Ancak haberciliğin temel nitelikleri
bağlamında bazı görüşler tanımlanabilir. Buna göre bir haberin
niteliğini belirleyen ölçütlerden ilki haber kaynağına saygıdır.
Haberci haber kaynağının haklarına saygı göstermelidir. Haberin gerçekliği ve doğruluğu en önemli unsurlar arasındadır. Objektiflik konusu tartışmalı olsa bile bu konuda farklı ölçütlerin
geliştirildiği söylenebilir. Bir haber yüzde yüz objektif olamasa
bile objektifliğe yaklaşması daha olumlu bir niteliktir. Haberin
anlaşılır olması ve kamu yararı gözetmesi de niteliği anlamında
önemli unsurlar arasındadır.

Haberciliğin Temel Kavramları

Aşağıdakilerden hangisinin medya kavramı
içinde tanımlanması uygun değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kitap
Afiş
Sinema
Ajanda
E-posta

2 Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin arasında
medyanın rolü nasıl tanımlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Eşik bekçisi
Dördüncü güç
Bekçi köpeği
Sac ayağı
Üst mahkeme

3

Aşağıdakilerden hangisi bir basın kuruluşunda teknik serviste görev alır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sayfa tasarımcı
İstihbarat şefi
Redaktör
Yayın müdürü
Sorumlu müdür

4 Aşağıdaki kavramlardan hangisi Basın Kanunu çerçevesinde süreli veya süresiz yayının içeriğini
oluşturan yazıyı veya haberi yazanı, çevireni veya
resmi ya da karikatürü yapanı tanımlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Muhabir
Tüzel kişi
Yayımcı
Mevkute sahibi
Eser sahibi

5 Aşağıdakilerden hangisi tüm dünyaya naklen
savaş yayınının yapıldığı ilk savaştır?
A.
B.
C.
D.
E.

1953, Kore Savaşı
1975, Vietnam Savaşı
1991, Körfez Savaşı
2001, Afganistan Savaşı
2003, Irak Savaşı

6 Aşağıdakilerden hangisi sıradan insanların
İnternet teknolojisine dayalı olarak gerçekleştirdikleri habercilik eylemlerinin genel adıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

neler öğrendik?

1

Resmi gazetecilik
Yurttaş gazeteciliği
Kurumsal gazetecilik
Halkla ilişkiler gazeteciliği
Yaygın gazetecilik

7 Aşağıdaki kavramlardan hangisi gazetelerde
gördüğümüz güncel köşe yazılarının yazı türünü
tanımlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Mecmua
Makale
Söyleşi
Başyazı
Fıkra

8 Aşağıdaki kavramlardan hangisi zamanın
belli bir noktasında önemlilik sırasına göre dizilmiş konu ve olaylar listesi biçiminde görülen sıralamayı tanımlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Fihrist
Günlük
Gündem
İstihbarat
Hiyerarşi

9 Aşağıdaki haber değerlerinden hangisi boğazdan geçerken tarihi bir yalıya çarparak boğazdaki
gemi trafiğinin aksamasına yol açan geminin o
anda canlı olarak yayımlanan haberini tanımlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Anilik
İlginçlik
Duygu durumu
Tanınmışlık
İlgililik seviyesi

10 Aşağıdaki kavramlardan hangisi habercilikte
bir kaynaktan elde edilen, güvenirliğinden emin
olunmayan bilgilerin başka kaynaklardan doğrulatılması işlemini tanımlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Oto kontrol
Çapraz kontrol
Ombudsmanlık
Oto sansür
Kamu yararı
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Temel Kavramlar

1. D

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Gazeteciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Gazeteciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Gazeteciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Gazeteciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Gazeteciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Haber ve Haberciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Gazeteciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Haber ve Haberciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Gazeteciliğin
Temel Kavramları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Haberciliğin Temel Nitelikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 1

Araştır 2

Araştır 3
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Basın çalışanlarından haber üretme işiyle ilgilenen kişiye gazeteci denir. Muhabirden yazı işleri müdürüne, istihbarat şefinden sayfa editörlerine yazı işleri
ekibinde haber üretim sürecine dahil olan herkes gazetecidir. Daha geniş anlamda ise gazeteci kavramını “gazetenin hazırlanmasına katkı sağlayan herkesi kapsar” şeklinde tanımlayanlar da vardır. Sözlük karşılığı olarak muhabir;
bildirmen, haberci, postacı, ulak gibi anlamlara gelir. Medyada doğrudan habercilik işi ile uğraşan; haber toplayan, haber yazan ya da topladığı haberleri
sunan kişilere “muhabir” denir.

Yerel haber denilince bir ilde yayımlanan yayın organlarındaki haberler akla
gelir. Dolayısıyla şehir gazetelerindeki haberlere bakarak hangi haber kaynaklarından yararlandıkları söylenebilir. En başta vali, belediye başkanı, kaymakam, ildeki diğer kamu kurumu yetkilileri, polis, jandarma, üniversiteler,
okullar, sanayi ve ticaret odaları, diğer birlik ve oda temsilcileri, sivil toplum
örgütlerinin yetkili ve temsilcileri, esnaf, şehirde yaşayan insanlar başlıca haber
kaynaklarıdır.

“Gerçek” sözcüğü Türkçe, “hakikat” sözcüğü ise Arapça kökenlidir. Felsefede ise gerçek duyularla algılanana karşılık gelir. Bu nedenle herkesin gerçeği
farklı olabilir. Ancak hakikat tektir. Gerçeklikleri birbirine bağlayan, onları
birlik ve bütünlük içinde anlamaya yarayan yasalar dizgesine “hakikat” denir.
Şafağı resmeden bir ressam şafağı yaratamaz; onun yarattığı tablodur. Şafak
bir hakikat, tablo ise ressamın ondan çıkardığı gerçek… Bahçemizde bir ağaç
görürüz, bu bir nesnel gerçekliktir; bu ağaç bilincimizde yansır, bahçemizdeki
ağaca uygun olarak doğru yansıdığı ölçüde hakikattir.
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Bölüm 4

öğrenme çıktıları

Haberin Anatomisi

1
3
5

Haber Hiyerarşisi
1 Gazete, dergi, internet, radyo ve televizyon
haberciliğinde haber hiyerarşisini
açıklayabilme

Haber Öğeleri ve Haber Giriş Teknikleri
3 Haber öğelerini ve haber giriş tekniklerini
tanımlayabilme

Haber Anlatım Türleri, Cümle ve Yüklem
Yapısı

2
4

Haber Bileşenleri
2 Gazete, dergi ve internet haberciliğinde
haber bileşenlerini açıklayabilme

Haber Yazma Teknikleri
4 Haber yazma tekniklerini açıklayabilme

5 Haber anlatım türlerini, cümle ve yüklem
yapısını tanımlayabilme

Anahtar Sözcükler: • Haber Hiyerarşisi • Haberde Başlık Kompozisyonu • Manşet • Sürmanşet
• Haber Öğeleri • 5N1K • Haber Girişleri • Haber Yazma Teknikleri • Ters Piramit Tekniği
• Haber Anlatım Türleri
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GİRİŞ
Gazeteciler için en zor işlerden biri her gün
meydana gelen milyonlarca olay ve bunlara ilişkin
yazılan binlerce haber arasından belli sayıda haberi
seçerek ve bunları belirli bir hiyerarşik sıra içerisinde düzenleyerek halka sunmaktır. Yayın organları
her gün halka ülkede ve dünyada yaşanan en önemli olayların hangileri olduğunu ve hangi sorunların
çözüm beklediğini sunarlar. Aynen her sabah uyandığınızda o gün yapacağınız işlere ilişkin kendinize ait nasıl bir listeniz varsa, yayın organlarının da
en önemliden başlayarak daha az önemliye doğru
haberlere ilişkin bir sıralamaları vardır. Hangi sorunların daha önemli ve acil çözüm beklediğinden
başlayarak daha az önemli konulara doğru uzanan
bir sıralamadır bu. Konular ya da haberler arasındaki önemlilik sıralamasına yayın organlarında “gündem” adı verilir. Bir gazetede her gün en önemli
olaylar tespit edilerek bunlar takip edilir. En önemli
olaylara ilişkin haberler, en önemliden başlayarak
gazete sayfasına yerleştirilir. Herkesin o gün yapması gereken şeyin farklı olması gibi yayın organlarının
da gündemi birbirinden farklı olabilir. Her yayın
organı kendi gündemini kendi belirler ve hangi konuların kendileri için daha önemli olduğunu ortaya
koyarlar. Bir gazete ülkenin tamamını ilgilendiren
konularda yayın yaptığını söylüyorsa, gündemine
aldığı konuların da ülkenin tamanını ilgilendiren
konular olması beklenir. Ülkeyi ilgilendiren en
önemli problemleri gündeme getirmek yerine başka
konuları gündeme getiren yayın organları bu nedenle “suni gündem yaratmak” eleştirisiyle karşı
karşıya kalabilir. Bu aslında ülkede daha önemli
konular varken dikkatin başka yere çekilmesi ya da
çekilmeye çalışılmasına yönelik bir eleştiridir.
Toplumda neyin önemli ya da neyin önemsiz
olduğuna karar vermek ve buna göre yayın içeriklerini oluşturmak izafi olarak pek çok şeyi etkiler. En
başta insanların hangi konuların önemli olduğuna
ilişkin birbirleri arasında yapacakları konuşmaları ve zihinlerindeki önemli konulara ilişkin algı,
medya içeriklerinden etkilenir. Bu algı siyasal seçimlerde hangi liderlerin hangi konularla ne kadar
ilgili oldukları sorusuyla ilişkilendirilir. Dolayısıyla
gündemdeki konular ülkeyi yönetenlerin yaptıkları, yapacakları ya da yapmadıklarına ilişkin bir
gösterge sunar. Kamu kaynaklarının önemli sorunlara mı harcandığı ya da daha önemsiz yerlere mi
harcandığı sorusu da ilk akla gelen sorulardandır.
Konu bu yapısıyla literatürdeki “gündem belir-

leme” araştırmalarının ilgi alanına girer (Yüksel,
2001). Ancak burada bir habere atfedilen önemlilik derecesinin ne kadar önemli olduğuna ilişkin
kimi ipuçları verilmek istenmiştir. Bu noktadan
hareketle bu bölümde öncelikle yayın organlarındaki haber hiyerarşisine değinilecek, ardından bir
haberin yapısında hangi unsurların bulunduğu
mercek altına alınacak ve son olarak bir haberin
ortaya çıkmasında doğrudan etkili bulunan haber
yazma teknikleri üzerinde durulacaktır.

HABER HİYERARŞİSİ
Bu başlık altında gazete, dergi, internet, radyo
ve televizyon haberciliğinde haber hiyerarşisinin temelleri ayrı başlıklar halinde açıklanacaktır.

Gazete ve Dergi Haberciliğinde
Haber Hiyerarşisi
Her gün elinize aldığınız kağıda basılı bir gazeteyi gözünüzün önüne getirin. Gazete sayfalarında genellikle farklı ilgi alanlarına yönelik içerikler sayfalar
halinde ya da köşeler bazında birbirinden ayrılmış
halde bulunur. Gazetelerin ilk sayfası “baş sayfa” ya
da “vitrin sayfası” olarak adlandırılır. Gazetedeki en
önemli, en çarpıcı, okuyucunun ilgisini en çok çekebilecek, dolayısıyla “gazeteyi sattırabilecek” içerikler burada okuyucuya duyurulur. Çarpıcı başlıklar,
fotoğraflar, köşe yazısı, yazı dizisi, söyleşi başlıkları,
promosyon duyuruları bu sayfada yer alır. Dolayısıyla bu sayfaya bakan bir okur gazetedeki en önemli,
en dikkat çeken olay ya da konuların neler olduğunu
görür. “Vitrin sayfası” gazete içeriğindeki haberlerin
belirli bir önem sırası ile yerleştirildiği sayfa olmanın
ötesinde gazetede yer alan ve iç sayfalarda daha geniş
yer bulacak olan yazıların tanıtıldığı sayfadır. Gazetenin kimliği bu sayfa ile ortaya konur. Sonuçta da
gazetenin satışını en çok etkileyen sayfanın bu sayfa
olduğu söylenebilir.
Bir gazetenin iç sayfaları genel olarak siyaset, magazin, yaşam, insan, bilim, sağlık, dizi yazı, ekonomi,
finans, dünya, yurt haberleri, dış haberler, kültür,
sanat, köşe yazısı ve spor gibi bölümlere ayrılmıştır.
Gazetede haberler gazete sayfasında yayımlandıkları yere göre farklı adlar alır. Bir gazetenin en
önemli haberi baş sayfadaki sürmanşet ya da manşette yayınlanan haberleridir. “Manşet haber”, gazetelerin ilk sayfalarında logonun hemen altında iri
puntolu harflerle yayınlanan haberdir. Bir gazetenin
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en önemli haberi baş sayfadaki manşet haberidir.
Her gazetede bir manşet haber bulunur. Manşet
haberin o günkü gazetenin satışını etkilediği, çok
önemli kimi manşet haberler nedeniyle gazete satışlarının o gün için arttığı ya da patlama yaptığı yani
satış rakamlarının oldukça fazla arttığı söylenebilir.
Örneğin toplumda geniş kitleleri ilgilendiren yasal bir düzenleme, çok önemli bir yolsuzluk ya da
usulsüzlük, salgın bir hastalık, tirajik ya da dramatik
bir olay, ani ya da beklenmedik bir olay, önemli bir
kutlama gibi haberlerin manşet yapıldığı günlerde
gazete satışları bu haber nedeniyle artar. Bu arada,
elbette gazetelerde tirajı etkileyen haber ya da haberler dışında promosyon, yazı dizileri, köşe yazıları,
ilanlar, köşeler ya da farklı içerikleri karşılayan pek
çok başka unsur olduğunun da altı çizilmelidir.

Öte yandan gazetelerin tüm sayfaları için de
“manşet haber” kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
Çünkü gazetelerdeki farklı sayfa ve bölümlerde o
sayfadaki en önemli haber, sayfanın en üstünde en
büyük puntolarla yazılmaktadır. Örneğin ekonomi
sayfasındaki en önemli haber, ekonomi sayfasının
en tepesinde en büyük puntolarla yazılan haberdir
ve bu habere de “ekonomi sayfasının manşet haberi” adı verilmektedir. Dolayısıyla her sayfanın en
tepesinde yer alan haberin manşet haber olarak adlandırılmaya başlandığı da görülmektedir. “İkinci
sayfanın manşeti”, “spor manşeti”, “magazin manşeti” gibi ifadeler, gazetenin içindeki ilgili bölüme
ayrılmış sayfadaki en önemli ve dolayısıyla en büyük puntolarla yazılmış en tepedeki habere karşılık
gelmektedir.

Sürmanşet Haber
Logo

Manşet haber

Resim 4.1 Bir gazetede sürmanşet, logo ve manşet haber
Kaynak: Hürriyet, 19.05.2018

“Sürmanşet haber” ise olağan üstü durumlarda tercih edilen, manşet haberden çok daha önemli haberlere karşılık gelir. Dolayısıyla geleneksel gazetecilik anlayışında normal bir günde sürmanşet haber uygulamasına gerek yoktur. Çünkü gazetenin en önemli haberi manşet haber olarak sayfada yer alacaktır.
Ancak çok daha önemli gelişmelerin yaşandığı nadir durumlarda sürmanşet uygulamasına gidilir. Aslında
sürmanşet uygulamasının geçmişine bakıldığında zorunlu ve pratik bir teknik uygulama olduğu da söy-
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lenebilir. Çünkü ilk gazeteden bu yana gazetelerin
hangi teknolojik imkanlarla basıldığına bakılırsa,
öncelikle tipo ya da tifdruk gibi teknikler görülür.
Her bir harfin teker teker kurşununun dökülerek
ve bu kurşun harflerin yan yan getirilmesiyle oluşturulan kelime ve cümlelerden oluşan oldukça zahmetli ve ağır bir işle karşılaşılır. Daha sonra ofset
tekniği gelişse de bir gazete sayfasının basılması için
kalıpların hazırlanması sürecinde yine montaj ve
pikaj işlemlerinden yararlanılmıştır. Bu kez harfler
değil ama kelime, cümle ya da metin kalıpları şeffaf
aydınger kağıtlara yazıcılardan ters yüz çıktı alınarak ve bunlar teker teker şeffaf filmlere yapıştırılarak ve bunların filmi çekilip kalıbı alınarak baskı
öncesi hazırlıklar tamamlanmıştır. Dolayısıyla bu
zahmetli süreç karşısında, sürmanşet uygulaması,
gazete sayfalarının baskıya hazırlanmasından sonra
ya da baskı başladıktan sonra yaşanan olağan üstü
gelişmeler karşısında yapılacak müdahalelerde (değişikliklerde) büyük bir pratiklik sağlamıştır. Sayfanın tamamını en baştan değiştirmek yerine, sayfanın en altında bulunan görece haber değeri daha
düşük bulunan haberler sayfadan çıkartılmış, sayfa
kalıbı aşağıya kaydırılmış ve sayfanın üstünde boşalan alana sürmanşet haber manşet haberin punto
büyüklüğünde ya da daha büyük puntolarla yerleştirilmiştir. Böylece iç sayfalarda geniş bir şekilde yer
verilmiş olan manşet haber ve diğer önemli haberler
korunmuş, birinci sayfada da önemli bir değişiklik
yapılmamıştır. Ancak elbette bu zorunluluk dışında
sayfa tasarlanırken manşet haber niteliğinde önemli
görülen haberler ve bundan daha önemli haberler
bulunduğunda da sürmanşet haber uygulamasına
gidilmiştir. Örneğin bir yerel gazetede siyasi haber
manşetten verilirken daha büyük heyecan yaratacağı düşünülen yerel spor takımının başarısı sürmanşet olarak verilmiş olabilir.
Öte yandan yakın zamanlarda gazetelerin logonun üzerindeki, sürmanşet haber için ayrılan alanı
farklı amaçlarla kullandıkları da görülmektedir.
Kimi gazeteler bu kısımda ilgi çekici buldukları kimi
haber başlıklarını, köşe yazılarını, yazı dizilerini ya
da kimi duyuru, reklam, promosyonlarını yayımlamaya başlamışlardır. Bu durumun yine baskı teknolojileri ve renkli baskı imkanlarıyla birlikte geliştiğini ve geleneksel gazetecilik anlayışındaki dönüşümle
birlikte yaygınlaştığını söylemek de mümkündür.
Ancak geleneksel anlayışta “sürmanşet haber” kavramının her zaman manşetten daha önemli bir haber
içeriğine karşılık geldiği ifade edilmelidir.

Manşet: Gazetelerin ilk sayfasına en iri
puntolarla konulan, genellikle gazetenin
logosunun altında yayınlanan başlık
Sürmanşet: Gazetelerin birinci sayfasındaki gazetenin logosunun üzerinde kullanılan başlık

Bir gazete en değerli ya da önemli haberin “sürmanşet” ve ikinci derecede önemli haberin “manşet
haber” olduğu anlatıldıktan sonra, sayfadaki diğer
haberlerin önemlilik durumlarına ilişkin diğer göstergelerden de söz edilebilir. Sayfadaki konum üzerinden devam edilecek olursa, bir gazete sayfasında
sayfanın üst tarafında verilen haberler, orta ya da
“göbek” kısmındaki haberlerden, orta kısımdaki
haberler de sayfanın altındaki haberlerden daha değerlidir. Manşet haberden sonra baş sayfadaki en
önemli haber “göbek haberi” olarak gösterilebilir.
Bu haberin başlığı da manşetten sonraki en büyük puntolarla yazılmıştır. Dolayısıyla bir haberin
sayfanın neresinde yayımlandığı; yani “konumu”
o haberin önemlilik derecesini gösterir. Sayfanın
üstünde yayımlanan haberler, altında yayımlanan
haberlerden daha değerlidir.
“Başlıkların puntosu” (harf büyüklüğü) de
haberin önemine göre azalır. Önemli haberler en
büyük puntolu başlıklarla sayfaya yerleştirilmiş haberlerdir. Daha az önemli haberler ise daha küçük
puntolu başlıklara sahip haberlerdir.
Konuma ilişkin bir başka gösterge, haberin sayfanın sağında ya da solunda bulunmasıdır. Soldaki
haber genellikle sağda yer alan haberden daha değerli bulunur. Bu bağlamda sol üst (1. Bölge) bir gazete sayfanın en değerli konumudur. Ardından sağ
üst (2. Bölge), sol alt (3. Bölge) ve sağ alt (4. Bölge)
gelir. Okurun yazıları okumaya soldan başlaması
gibi sayfaları okumaya da soldan başladığı düşünülür ve en değerli haberler okura ilk olarak sunulur.
Okuyucu, bir gazete sayfasını okurken gözleri sayfada “7” şekline benzer bir hareket izler. Bu da manşet haberden başlayarak sayfanın ortaya ve aşağıya
doğru okunduğu anlamına gelir. Bu “göz gezdirme”
hareketi sırasında okuyucu, ilgisini çeken haberleri
okumaya başlayarak sayfada daha fazla kalır.
Burada sayfadaki kısım ya da bölümler belirtilirken bunların “kesin çizgilerle” belirlenmiş hatlar
olmadığının da altını çizmek gereklidir. Bu kısım
ya da bölgeler izafi olarak kabul edilen çizgi ya da
alanları tanımlamaktadır.
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Üst kısım
1. Bölge

2. Bölge

Orta kısım/Göbek

3. Bölge

4. Bölge

Alt kısım

Resim 4.2 Bir gazete sayfasının kısımları

Resim 4.3 Bir gazete sayfasındaki önemlilik
bölgeleri

Dergilerde ise ilk sayfaya “kapak” adı verilir. “Kapak haberi” dergide en geniş şekilde yer verilen özel
konu ya da habere karşılık gelir. Dergi kapaklarında genellikle sayfayı kaplayan boyutlarda tek bir fotoğraf
yer alır ve bu fotoğrafın üzerinde en büyük puntolu harflerle yazılan başlık kapak haberinin başlığıdır. Kapak
haberi dergide en geniş yer bulan özel habere karşılık gelir. Dergiyi sattıran ya da okuyucunun dergiyi satın
almasını sağlayan, dergideki en önemli haberin kapak haberi olduğu söylenebilir. Kapak fotoğrafının üzerinde ayrıca dergide yer alan okuyucunun ilgisini çekebilecek diğer haber ya da köşelere ait başlıklar da bulunur.
Kimi zaman bu haberlere ait küçük fotoğraflar da kapakta uygun yerlere konulabilir.
İlgi çekici haber
Logo

Kapak konusu/
Kapak haberi/
Kapak başlığı

Kapak haber
fotoğrafı
İlgi çekici
diğer haber
başlıkları

Resim 4.4 Bir dergi sayfası kapağı
Kaynak: Atlas, Haziran 2018.
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Gazete ve dergiler için bir haberin ne kadar
önemli olduğunun bir başka göstergesi o olay ya da
konu için ayrılan yerin ne kadar olduğudur. Başka
bir deyişle bir haberin gazete sayfasında “kapladığı
alan” haberin o gazetede açısından önemliliğinin
bir göstergesidir.
Bir gazetedeki haberin büyüklüğü basit alan
hesabıyla bulunur. Ancak bunun için “sütun x santimetre” hesabı yapılır. Bir gazete sayfası genellikle
aralarında yaklaşık yarım santimetre ya da daha
az boşluk bulunan dikey, yukarıdan aşağıya doğru uzanan kolonlar dikkate alınarak tasarlanır. Bu
kolonların her birine “sütun” adı verilir. Bir gazete
sayfasında bundan 20 yıl önce sekiz sütun bulunurken, günümüzde sayfa genişlikleri de küçülerek
sütun sayısı 6’ya kadar düşürülmüştür. Gazetelerin
tasarım anlayışlarına ve sayfa genişliklerine bağlı
olarak sütun sayısının değiştiği de belirtilmelidir.
Gazetelere ilan verilirken en çok kullanılan ölçü de
budur. İlanın bedeli yani ilan için ödenecek rakam,
ilanın gazete sayfasındaki sütun ve santimetre (en
ve boy) ölçüleri temel alınarak hesaplanır.
Genel olarak bir haber bir gazete için ne kadar
alan kaplıyorsa o kadar önemlidir denilebilir. Bir konuya gazetenin “tam sayfa” yer ayrılması, o konunun gazete için oldukça önemli olduğunu gösterir.
İki ya da daha fazla yer ayırması neredeyse olağanüstü bir duruma karşılık gelir. Aynı şey derginin
tamamının bir konuya ayrılmasıyla örneklendirilebilir. Dergide o konuya ayrılan yer verilen öneme
karşılık gelir. Bir haber sayfada ne kadar büyük yer
kaplıyorsa, daha az yer kaplayan haberlerden o kadar
daha önemli bulunur. Dergilerde genellikle en fazla
yer kaplayan haberler kapak haberleridir. Gazetelerde de manşet haberin oldukça geniş yer bulduğu
söylenebilir. Ancak gazete sayfa sayısının artması ve
konuların çeşitlenmesi gibi nedenlerle manşet habere ayrılan yerin kimi başka konulardan daha az olabildiği vurgulanmalıdır. Daha az yer ayrılmış olması
manşet haberin o gazete için değerini düşürmez. Bir
gazetenin genelindeki en önemli haberlere ilişkin en
önemli gösterge her zaman baş sayfadır.
Öte yandan bir olaya, konuya, kuruma, partiye,
örgüte ya da kişiye bir gazetenin ne kadar önem
verdiğini anlamak için o konuda çıkan haber sayısına, atılan manşet haber sayısına, habelerin sayfadaki konumuna ya da sayfada ayrılan yerin toplam
büyüklüğüne bakılabilir. Böylece o konuya gündemde ayrılan yere ilişkin bir gösterge değeri elde
edilebilir.

İnternet Haberciliğinde Haber
Hiyerarşisi
İnternet haber portallarında ya da gazetelerin
internet sayfalarında en önemli haberler genellikle
ana sayfadaki en üst bölümde yer alan görsel ya da
fotoğraflarla tanımlanır. Gazetelerin “manşet” kısmına karşılık geldiği söylenebilecek bu bölümde
birden çok habere ait görsel sürekli döner. Okuyucu, okumak istediği haberin üzerini tıklayarak haberin tamamına erişebilir. Bu bölümde kimi web
sayfalarında sayısı 20’ye kadar ulaşabilen haberlere
ait görsellerin ardı ardına sunulduğu görülür. Başka bir habere bakılmak istendiğinde ise sağ taraftaki ok işaretine, “sonraki” yazısına, bir sonraki
habere karşılık gelen sayıya, fotoğrafa ya da bunlar
gibi anlamlara gelen başka bir görsel unsura tıklamak gereklidir. Genellikle görsel unsurun üzerine tıklanıldığında ekranda ayrı bir sayfa açılarak
haberin tamamına erişilir. Bu sayfadaki başlık ile
manşet ekranındaki görselin üzerinde yazan başlık
kimi zaman farklı olabilir. Başlık ve haber kompozisyonu ise genel olarak gazete haberleriyle aynıdır.
Kimi web portalları ise bundan farklı olarak videolu haberler sunarlar. Bu tür video haberler çoğu
zaman herhangi bir spikerin sunumu bulunmayan
olaya ait görüntüleri yansıtır. Çok azında ise televizyon haberciliğindeki muhabirin anlatımı ve alt
yazılar dikkati çeker. Son zamanlarda yurt dışındaki kimi web sayfalarında multimedya yayıncılığının gereği olarak yazılı, videolu haber sunumları
öne çıkmaktadır. Bu videolarda ise üç boyutlu görüntülerin ve haber sunumlarının dikkati çekmeye
başladığı söylenebilir.
İngilizce “portal” sözcüğü “ana kapı” anlamına gelir. Aynen gazetelerde olduğu gibi
pek çok içeriği ya da bölümü bünyesinde
barındıran; haber, köşe yazısı, video, bilgi,
söyleşi, sohbet, eğlence, eğitim, ekonomi,
finans, yaşam, spor, yemek, trend, kadın,
TV, magazin, sinema, oyun, reklam ve
arşiv gibi çeşitli bölümlerden oluşan web
sitelerine haber portalı adı verilir.

Web sayfasında “manşet” dışındaki, manşetin
altında kalan haberlerin gazetedeki gibi belirli bir
önemlilik sıralaması olduğu söylenemez. Ancak
web portalının yayın politikası çerçevesinde kendi
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içinde farklı köşe ya da uygulamaların var olduğu
görülür. Haber portallarının manşetindeki haberler
de günün gelişmelerine bağlı olarak gün içinde sürekli değişir. Kimi günlük gazetelerin portallarında
bu değişim biraz daha yavaştır. Hatta gün içinde
hiç değişmediği de görülür. Kimi portallarda ise genel olarak amacın okuyucunun internette ve o web
sitesinde daha fazla zaman harcamasını sağlamak

ve daha fazla reklam görmesini sağlamak olabilir.
Bunun için okuyucunun ilgisini çekmek her şeyden önemli bulunabilir. Ancak bunun habercilik
adına doğru olmadığına yönelik eleştirilerin şiddeti
her geçen gün yükselmektedir. Basılı gazetecilikte
nasıl “bulvan gazeteleri” varsa, internet ortamında
da bu tür ve hatta daha aşırı haber sitelerinin var
olduğu belirtilebilir.

Resim 4.5 Bir internet haber sitesindeki manşet haber
Kaynak: http://www.mynet.com (Erişim tarihi: 3 Haziran 2016, 22:13).

Servis/Bölüm

Yayın tarihi, saat

Güncelleme

Başlık

Resim 4.6 Bir internet haber sitesindeki manşet haber
Kaynak: http://www.mynet.com/ (Erişim tarihi: 3 Haziran 2016, 22:13).
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Resim 4.7 Bir internet haber sitesindeki video görüntülü haber
Kaynak: http://www.ntv.com.tr/ (Erişim tarihi: 1 Haziran 2016).

Radyo ve Televizyon Haberciliğinde
Haber Hiyerarşisi
Radyo ve televizyon haberciliğinde en önemli
haberler, ana haber bültenlerinde ya da ara haber
bültenlerinde ilk ya da en önce verilen haberlerdir.
“İlk haber” bültenin en değerli, en önemli haberine karşılık gelir. Bülten haberciliğinde haberler en
önemliden başlayarak daha az önemliye doğru sıralanır. Bir haberin bültenin kaçıncı haberi olduğu
o haberin önemlilik düzeyini gösterir. Bültende ilk
haber, genellikle en geniş şekilde işlenen haberdir.
Başka bir deyişle diğer haberlerle karşılaştırıldığında en uzun zaman diliminin ayrıldığı haberlerdir.
Aynen gazetede bir habere ayrılan yerin oranı gibi
bültende de bir konuya “ayrılan süre” o konunun
önemliliğinin bir göstergesidir.
Öte yandan farklı yayın politikaları çerçevesinde kimi farklı uygulamaların dikkat çektiği de
belirtilmelidir. Yalnızca Türkiye’de de değil, pek

çok ülkede farklı yayıncılık anlayışları mevcuttur.
Bu bağlamda örneğin magazin haberlerine ağırlık
veren bir yayın organında bültenin ortalarında
ya da sonlarında yer alan bir magazin haber, ilk
haberden daha geniş (uzun süre) yer bulabilir.
“Protokol haberciliği” anlayışında da farklı bir
durumla karşılaşılır. Bu yayın anlaşıyında en önce,
protokolde ilk sırada yer alan kurum ya da kişinin
haberi, ardından protokol sırasına göre diğerlerinin habelerine yer verilir. Siyasi partilere ilişkin haberlerde uygulanan bir başka yaklaşımda partilerin
“oy oranı” esas alınır. Bu çerçevede her bir siyasi
partiye ya da liderine son seçimde almış olduğu oy
oranında süre tanınır. Dolayısıyla bültende hangi
haber ya da haberlerin hangi sırada yer bulacağına
ilişkin farklı yayın anlayışlarının varlığından söz
edilmelidir.
Yayın organlarında hangi haberlerin yayınlanıp
hangilerinin yayımlanmayacağına, hangi haberlerin nerede ne şekilde yayımlanacağına, son şekli-
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nin nasıl olacağına karar veren kişilere genel olarak “eşik bekçileri” adı verilmektedir. Daha özelde
ise bu kavram haberlerin yazılmasından okuyucuya ulaşana dek geçen her türü kilit öneme sahip
noktada müdahalede bulunan kişilere karşılık gelir. Muhabirden gelen bir haberin başlığını seçen,
değiştiren, gazetede ya da bültende hangi sırada,
ne şekilde yayımlanacağına karar veren kişiler bu
üst kadroda görev alan kişilerdir.

dikkat
Radyo ve televizyon haberciliğinin
ayrıntıları Haber Yazma Teknikleri
kitabı ve dersinizde ele alınacaktır.

Aslında bir haberin yayın organında yer almasında elbette muhabirin olduğu kadar eşik bekçilerinin de rolü vardır ama habere son şeklinin veril-

mesinde ve yayımlanmasınad etkide bulunan başka
unsurlardan da söz edilmelidir. Literatürde oldukça
geniş yere sahip bu konudan özetle “medya içeriklerini etkileyen unsurlar” bağlamında söz edilebilir. Literatürde bu unsurlar genel olarak beş ayrı
düzeyde tanımlanır. Bunlar yayın organındaki sorumlu kişilerin kişisel tecrübe, siyasi görüş ve bakış
açıları (bireysel unsurlar); yayın organının yayın
politikası, kurumsal amaçları, karlılık hedefi, patronaj (kurumsal unsurlar); yayın süresi, periyodu,
yer ve zaman kısıtı (medya rutinleri); rakipler, reklam verenler, hammadde sağlayanlar, baskı güçleri,
yasal düzenlemle ve diğer (kurum dışı) unsurlar ve
ideolojik unsurlar şeklinde sıralanmaktadır.
Haberler arasındaki önemlilik göstergelerine
ilişkin belli başlı noktalar buraya kadar ortaya konmuştur. Şimdi bir habere daha yakından bakarak
başlık kompozisyonu ile haberin anatomisi çıkarılmaya başlanabilir.

Öğrenme Çıktısı

1 Gazete, dergi, internet, radyo ve televizyon haberciliğinde haber hiyerarşisini
açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Haber hiyerarşisini esas alarak kamuoyunun medya
içeriklerinden nasıl etkilendiğini inceleyen iletişim
kuramlarından gündem belirleme kuramı temel olarak
neyi ileri sürer?

Berry Levinson’ın yönetmenliğini yaptığı 1998 yılı
ABD yapımı “Başkanın
Adamları” filmini izleyerek
bu başlık altında anlatılanlarla ilişkilendiriniz.

Gazete, dergi, internet,
radyo ve televizyon haberciliğindeki farklı haber
hiyerarşisi uygulamalarını
karşılaştırarak anlatınız.

HABER BİLEŞENLERİ
Haberde başlık kompozisyonunun öğeleri üst başlık, ana başlık (haber başlığı), alt başlık (sayfa spotu)
ve haber metninin içinde yer alan ara başlıklar şeklinde sıralanır. Haberde başlıklar dışında haber spotu ya
da spotları, haber metni ve görsel unsurlar da bulunur.
Bir okuyucunun gazete okumaya ayırdığı ortalama süre ne kadardır? Bundan 10-20 yıl kadar önce bu
sürenin 20-30 dakika arasında olduğu belirtilse de günümüzde yaygınlaşan teknolojik imkanların ve insanların giderek artan zaman kısıtlarının da etkisiyle artık sürenin 10-15 dakikaya kadar indiğini söylemek yanlış
olmayacaktır. O halde giderek daha fazla önem kazanan şeyin okurun ilgisini çekecek başlıklar ve görsel
unsurlar olduğu belirtilebilir. Çünkü okur önce başlıkları okuyacak, görsel malzemeye bakarak haberin tamamını okuma kararını verecektir. Dolayısıyla başlıklar günümüzde her zamankinden daha fazla öneme sahiptir
denilebilir. Durum böyle olunca da artan rekabet koşulları içinde kimi yayın organlarında amacı tamamen
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ilgi çekip okuyucunun haberi okumasını ya da tıklamasını sağlamak olan, aslında habercilik adına pek de
uygun olmayan ya da maksadı aşan haber başlıklarının atıldığı da söylenmelidir.
Gazete, dergi ve internet haberciliğinde kullanılan haberde başlık kompozisyonunu oluşturan beş öğe
vardır. Ancak her haberde bu beş öğenin de aynı anda mutlaka bulunması gerekmez. Bu öğeler şunlardır:
Üst başlık, ana başlık, alt başlık, spot ve ara başlıklar.
Üst başlık

Başlık

Görsel/
Fotoğraf

Sayfa
spotu
Spot
başlığı
Spot

Fotoğraf
başlığı
Spot
başlığı
Foto
yazısı
Spot
Muhabir

Resim 4.8 Bir gazetenin manşet haberi
Kaynak: Türkiye, 10 Kasım 2017

Örneğin bir haber çerçevesinde başlık kompozisyonu şöyle gösterilebilir:
Üst başlık:
• O artık tarihe geçti
Ana başlık:
• Tekstil ihracatçılarına kadın başkan
Alt başlık:
• Uludağ Tekstil İhracatcıları Birliği başkanlığına Pınar Taşdelen Engin seçildi. Engin Türkiye’de
ikinci, tekstil sektöründe ise ilk kadın ihracatçı birliği başkanı olarak tarihe geçti.
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Haber spotu:
• Türk tekstilinin önemli temsilcilerini bünyesinde barındıran Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) bir yeniliğe daha imza
attı. Geçen dönem başkan yardımcısı olarak
görev yapan Pınar Taşdelen Engin, UTİB’in
yeni başkanı oldu.
Haber metni:
• İhracatçı birliklerinde kadın üye tartışmasının yoğun yaşandığı günümüzde 8 yıldır
UTİB yönetiminde çeşitli görevlerde bulunan Pınar Taşdelen Engin, tekstil ihracatçılarının ilk kadın başkanı oldu. Geçen
dönemde başkanlık görevini yürüten İbrahim Burkay yönetiminde başkan yardımcısı
olarak da görev yapan Engin, yapılan genel
kurulda kullanılan 77 oyun tamamını alarak başkanlık görevine seçildi.
• 2002 yılında Deniz Ormancıoğlu’nun Ege
Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
Başkanlığı’na seçilmesinden 16 yıl sonra,
UTİB Başkanlığına seçilen Pınar Taşdelen
Engin, Türkiye’de ikinci, tekstil sektörünün
ise ilk kadın ihracatçı birliği başkanı olarak
tarihe geçti.
Ara başlık:
• HEDEF YÜKSELTTİ
Haber metni (devam):
• Tek listeyle gidilen seçim sonucunda 4 yıllığına göreve seçilen Engin, yaptığı açıklamada kendisine duyulan güvenden ötürü
tüm üyelere teşekkür etti. 2010 yılından
itibaren UTİB yönetiminde görev aldığını
ve UTİB’in başarıyla hayata geçirdiği çok
önemli projelere katkı sağladığını kaydeden
Engin, Türkiye tekstil sektörünün 2017 yılını 8.1 milyar dolar ihracatla kapattığını,
bunun 1,2 milyar dolarının UTİB üyesi
firmalarca gerçekleştirildiğini söyledi. Engin “Özellikle yüksek katma değerli ürün
ihracatını artırma konusundaki çalışmalara
yeni dönemde de hız vereceğiz ve UTİB’in
ihracat rakamlarını 1,6 milyar dolar seviyesine çıkaracağız.” dedi.
• (Hürriyet, 6 Nisan 2018’den uyarlanmıştır).
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Üst Başlık
Ana başlığın üzerinde ya da satır boşluklarına
göre sağ ve sol yanında yer alan, ana başlığın üçte
biri, dörte biri ya da beşte biri yükseklikte büyük
puntolarla yazılan başlıklar üst başlıklardır. Çoğunlukla 5-10 sözcükten oluşan ve tek satırı aşmayan
bir cümle halinde sunulur. Kimi zaman haberi özetleyen en çarpıcı yargıyı bildiren cümle niteliğindedir. Kimi zaman ana başlığı tanımlar ya da açıklar.
Haber kaynağının bir sözünün ana başlık yapılacağı
durumlarda da sözün sahibi olan kişinin ünvanı ve
adı üst başlıkta belirtilebilir. Üst başlıklar genellikle
ince, zayıf yapılı, beyaz karakterli ya da dişi karakterli harflerle dizilir. Başka bir deyişle üst başlıkların altına zemin rengi verilebilir. Kimi zaman da üst
başlıkların altının çizildiği görülür. Yayın organının
tasarım üslubuna göre bu tercihler değişiklik gösterir. Örnek bazı üst başlık ve ana başlık ifadeleri şöyle
sıralanabilir (Koyu yazılılmış ifadeler ana başlıklar,
normal stilde yazılmış olanlar üst başlıklardır):
• Üç şehidi toprağa verdik / Son iftar (Vatan,
1 Haziran 2018).
• Mektup yağdı / Teröristi bırakmayın
(Hürriyet, 2 Haziran 2018).
• Güvenlik için / 7 bin bekçi alınacak (Türkiye, 28 Mayıs 2018).
• Dev havacılık şirketinin uluslararası başkanı Marc Allen: Boing’i Türk yapıyoruz!
(Dünya, 28 Mayıs 2018).
• Başkan Ağaoğlu açıkladı: Burak’ın bonservisi 4,5 milyon euro (Fotomaç, 28 Mayıs
2018).
• Yüzde 12,2 arttı / İhracatta yeni rekor (Sabah, 1 Haziran 2018).
• Muhteşemsin Fenerbahçe / Finaldeyiz (Fotomaç, 19 Mayıs 2018).
• Kartal çok iştahlı / Adebayor & Visca (Fanatik, 1 Haziran 2018).
• Biri Milan, diğeri Napoli’den / Fener’e 2
yıldız (Fotomaç, 28 Mayıs 2018).
• Çocuklarını babalarına emanet etti / Döndüğünde şoke oldu (Sabah.com.tr, 3 Haziran 2018).

Ana Başlık / Haber Başlığı
Her haberin ana ya da temel bir başlığı bulunur.
Ana başlık, haber metninin üzerinde bulunan ve

Haberciliğin Temel Kavramları

genellikle haberi özetleyen ya da tanımlayan türde
bir ifadedir. Ana başlık, haberi okutan en önemli
özelliktir ve bu nedenle özenle seçilmesi gerekir.
Bir gazete haberinde en büyük puntolarla yazılan ve en dikkat çeken elbette haberin başlığıdır.
Gazete, dergi ya da İnternet haber portallarında verilen haberlere ilişkin başlıklara “haber başlığı” adı
verilmektedir. Haberler, haber başlıkları ile okuyuculara duyurulur. Okuyucu yayın organında önce
haber başlıklarını görür ve okur. Bunların ilgisini
çektiğini düşünürse haber metnini okumaya geçer.
Bu kararın verilmesinde habere eşlik eden görsel
unsurlar da varsa, bunların da etkili olduğu söylenebilir. Haber başlıkları genellikle haberi özetleyen,
çoğunlukla yargı bildiren, ilgi çekici anlatımlardır.
Haber başlıklarının bulunmasında muhabirlere
verilen en önemli tavsiye, “şimdi yazdığın bu haberi
yakın bir arkadaşına özetlemen gerekirse, birkaç kelime ile ona ne söylerdin?” şeklindeki soruya yanıt
verilmesidir. Bu sorunun yanıtı habere atılması gereken başlığı ya da başlağa ilişkin ipucunu verecektir.
Çoğu zaman yazı işleri müdürleri de muhabirlere sorarlar: “Bu haber ne haberi, ne olmuş?”. İşte
muhabirlerin bu soruya verdikleri yanıt da haberin
başlığına ilişkin önemli bir ipucu sağlar. Ana başlıklarda “Üniversitede konferans verildi” ya da “...
konulu panel yapıldı” gibi ifadeler yerine daha göze
çarpan ve dikkat çekerek haberi okutacak başlıkların seçilmesi özel önem taşır. Çoğu zaman böyle bir
toplantıya giden birisi, yakın arkadaşına öncelikle
o toplantıda geçen bir sözü, gelen kişinin adını ya
da yaşanan ilginç bir olayı söyleyecektir.
Bu olaydaki en önemli noktayı bulmayı hedefleyen ilk sorunun yanında bir başka soru türü de
büyük önem taşır: Peki, bu haberi okuyucu neden
okumalı? Bu haberi okumak onun ne işine yarayacak? Konferansın verilmiş olmasında ya da panelin
yapılmış olmasında okuyucunun zaman ayırıp bu
haberi okumasını sağlayacak şey nedir? İşte bu noktada okuyucunun kendi kendine şöyle dediği varsayılır: “Peki, bu haberde benim için önemli, ilginç,
nadir, işe yarar, hayatıma anlam katan, vaktimi ayırmama neden olabilecek, değerli olabilecek ne var?”
Konuya okur açısından da bakılması gerektiğine işaret eden bu sorular aslında haberin okunmasında okurun sağlayacağı faydanın ne olacağına
işaret eder. Başlık okuyucuya bir anlamda da “bu
haberi oku, çünkü bu haberde senin için değerli,
önemli, ilgini çekebilecek şu var” demelidir. Oku-

yucu başlığı okuduğunda “bu da neymiş?” diyebilmeli, “daha sonra ne olmuş?”, “peki ya daha sonra
ne olmuş?” diye sorarak haberi sonuna kadar okuma isteğini sürdürebilmelidir.
Bu noktada hangi nitelikte haber başlıklarının
daha ilgi çekici ve haberleri okutucu olduğu sorusuna yanıt aranabilir. Öncelikle okuyucu açısından
faydalı bilgiler sunan ve onlara yardımcı olabilecek
nitelikte görünen başlıkların ilgi çekici bulunduğu kaydedilebilir. İnsanlar okuduklarında bir şeyler öğrenebileceklerine inandıkları başlıkları ve bu
başlıklara ait haberleri okumak isterler. Çok önemli
bir sorun olarak gördükleri bir meslele hakkında
yeni bir bilgi, belge ya da çözümü onlara sunan bir
başlık büyük oranda ilgi çekici bulunacaktır. Duygu uyandıran başlıklar; sevinci, üzüntüyü, acıyı,
kederi, neşeyi, mutluluğu, zevki ifade eden başlıklar yine tercih edilen başlıklar olacaktır. Soru soran başlıklar, bir şeyleri “yap” ya da “yapma” diyen
başlıklar, bir şeyler hakkında listeler sunan başlıklar
dikkati çeken başlıklardır. Okuyucularla konuşan,
onlara ilham veren, birşeyler söyleyen başlıklar da
haberleri okutmaya yarar. Okuyucuları anladığını
ifade eden, empati kuran başlıklar yine okuyucunun habere ilgisini artıracaktır. Sözünü tutan yani
insanları aldatmayan başlıklar güven veren başlıklar olacaktır. İnsanlar da daha çok güvendikleri haberleri okuma yanlısı olacaklardır.
İyi bir haber başlığının nasıl olması gerektiğine
ilişkin belli başlı noktalar üzerinde durulacak olursa özetle şunlara dikkat edilmesi gerektiğinin altı
çizilebilir:
• Başlıklar haberi okutmak için okuyucuyu
isteklendirmelidir
• Okuyucunun ilgi ve dikkatini çekmelidir
• Haber unsurlarını içermelidir
• Kısa ve anlaşılır olmalıdır
• Haber metni ile çelişmemelidir
• Haberin özünden uzaklaşılmamalıdır
• Abartılı olmamalıdır
• Çoklu okuma ya da yanlış anlaşılmaya yol
açmamalıdır
• İmalı anlamlar içermemelidir
• Boş sözlerden kaçınılmalıdır
• Habere yorum getirmemelidir.
Ülkemizde habercilikle ilgili tartışmaların
önemli bir bölümü haberlerin başlıkları üzerin-
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den yürütülür. Genellikle haber metinlerinden çok
başlıklar tartışma yaratır. Çünkü yukarıdaki dikkat
edilmesi gereken noktalara bakılırsa, bu ölçütlerin
her birine uymayan pek çok haber başlığının farklı yayın organlarında yayımlandığı söylenebilir. O
yüzden bu konuya biraz daha fazla özen gösterilmesine büyük ihtiyaç olduğu belirtilebilir.
Ana başlık, tam bir cümle yapısında olmayıp
genellikle 3-5 sözcükten oluşan bir tümcedir. Ana
başlık sayfa düzenine göre normalde bir, bazı haberlerde ise iki ya da üç satır olabilir. Ana başlıkların sayfada yerleştiği sütuna göre puntosu (harf
büyüklüğü) ayarlanır. Genellikle kalın görünüşlü
harflerden oluşturulur ve üst veya alt başlıklardan
daha büyük puntoludur.
Haber başlıklarında kullanılan sözcüklerin ilk
harfleri büyük harfle mi yazılır? Hayır. Haber başlıkları köşe yazısı başlıkları gibi her kelimenin ilk
harfi büyük şekilde yazılmaz. Normal cümle düzeninde yazılır. Kimi durumlarda ise tüm harflerin
tamamının büyük yazıldığı görülebilir. Örnek bazı
haber başlıkları şöyle sıralanabilir:
• Bu heyecana kalp dayanmaz (Fotomaç,
19 Mayıs 2018).
• Filistin’e barış gücü şart (Sabah, 19 Mayıs
2018).
• 4 saatlik skandal (Hürriyet, 2 Haziran
2018).
• 1 milyon öğrenci LGS sınavında (Hürriyet, 2 Haziran 2018).
• Kanseri kan testi ile yakalıyor (Hürriyet,
2 Haziran 2018).
• Bir daha düşün (Haber Türk, 2 Haziran
2018).
• İtalya’da IMF darbesi (Yeni Şafak, 31 Mayıs 2018).
• Hedef insansız milli savaş uçağı (Yeni Şafak, 31 Mayıs 2018).
• İhracatta aylık rekor (Hürriyet, 2 Haziran
2018).
• Rekor üstüne rekor (Akşam, 2 Haziran
2018).
• İhracatta mayıs rekoru (Star, 2 Haziran
2018).
Haber başlıkları şöyle yazılmaz: “Bu Heyecana
Kalp Dayanmaz”, “Filistin’e Barış Gücü Şart” ya
da “İhracatta Mayıs Rekoru”. Ancak başlıkta vurgu
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yaratmak için tamamı büyük hareflerle şu stilde de
yazılabilir: “REKOR ÜSTÜNE REKOR!”, “BİR
DAHA DÜŞÜN!”

Alt Başlık / Sayfa Spotu
Ana başlığın altında yer alan, başlığı açıklayan
özellikte ve tam bir cümle yapısında olan haber
özeti ya da girişi niteliğinde de olan ifadeler alt
başlıklar ya da sayfa spotlarıdır. Bunlar ana ve üst
başlığa göre daha küçük ama haber metnine göre
daha iri puntolu harflerle dizilir. Seçilen karakterler
genellikle basık koyu renk veren harflerdir.
Haberlerde ana başlık mutlaka kullanılırken üst
ya da alt başlık tercih olarak kullanılmayabilir ya da
bunlardan biri tercih edilebilir. Üst ve alt başlığın
ana başlıkla birlikte kullanıldığı haber sayısı oldukça azdır ve genellikle manşet haberlerle birlikte üst
ya da alt başlığın biri kullanılmaktadır.
Örnek bazı haber ana başlıkları ve onlara ait
sayfa spotları şöyle sıralanabilir:
• Feci olay! / Oğluyla birlikte kamyonetin altında can verdi (Milliyet.com.tr., 2 Haziran
2018).
• Şule Çet’in babası konuştu! / Ankara’da
bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını
yitiren Şule Çet’in babası, “Hiçbir sıkıntısı
yoktu. Bu intihar değil cinayet” dedi (Milliyet.com.tr., 2 Haziran 2018).
• Düğün tarihi belli oldu / Aydilge, keman
virtüözü nişanlısı Utku Barış Andaç’la 19
Haziran’da Fenerbahçe Romantika’da evlenecek (Milliyet.com.tr., 2 Haziran 2018).
• Bu görüntüler Türkiye’den / Dünyada
başka örneği yok! (Milliyet.com.tr, 3 Haziran 2018).
• Trump hakkında bomba açıklama / ‘Sonsuz güce sahip’ (Milliyet.com.tr, 3 Haziran
2018).
• Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı /
İhracat mayısta yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıkarak aylık bazda rekor kırdı
(Mynet.com.tr, 3 Haziran 2018).
• Haziran ayında sürpriz! / 20 dakikada beyaza bürüdü (Mynet.com.tr, 3 Haziran 2018).

Haber Spotu (Özet, Kesit)
Haberin 15-20 sözcüklük özet ifadeleri ya da
haberin okunmasını sağlayacak ilgi çekici anlatım-
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lar haber spotlarıdır. Bunlar genellikle haberlerin
girişlerinde ya da sayfa tasarımına göre haber içerisinde uygun bir yere yazılan, haber metninden
4 ya da 6 punto daha büyük harflerle ve ayrı yazı
karakterleri ile sunulan ifadelerdir. Haber içindeki
özellikleri vurgulamak, ana ayrıntıları başlık kompozisyonu içinde sergilemek için spot kullanılır.
Okurların genellikle haberi okuyup okumamaya
spotları okuduktan sonra karar verdikleri düşünülür. Çoğu zaman da haberlerin giriş paragraflarının
spota dönüştürüldüğü görülür. Başka bir deyişle
haberlerin ilk paragrafları daha iri puntolarla yazılarak spot yapılır. Bazı haber spotlarına şu örnekler
verilebilir:
• Hakkari’de hain saldırı: 3 şehit /
Hakkari’de PKK’lı teröristlerce düzenlenen
saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. (Milliyet.com.tr, 3 Haziran 2018).
• Deniz altında akıl almaz ölüm! / Marmara Adasında meydana gelen olayda balık avlamak için denize dalan Fazlı Kadıoğlu’nun
dalgıç tüpünün hortumu tekne pervanesine
takıldı. Dalgıç olay yerinde hayatını kaybetti. (Milliyet.com.tr, 3 Haziran 2018).
• ‘Doktorundan mühendisine başvurular
6 bini aştı / Muğla’nın Ortaca İlçesi Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, 30 bin lira
ücretle 30 gün bölgeyi gezecek işçi ilanının
doktorundan, mühendisine büyük ilgi gördüğünü, başvuruların 6 bini geçtiğini söyledi. (aa.com.tr, 3 Haziran 2018).
• Tüketiciyi aldatan seyahat acenteleri takipte / Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüketicileri aldatan seyahat
acenteları için cezalar yeniden düzenlendi.
(aa.com.tr, 3 Haziran 2018).
• Milyoner sayısı 150 bine dayandı / Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan
mudi sayısı, yılın ilk 4 ayında 10 bin 739
kişi artarak 149 bin 719’a ulaştı. (aa.com.tr,
3 Haziran 2018).
• Haziran ayında sürpriz! / Kars ve
Erzincan’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz
etkiledi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğleden
sonra aniden başlayan ve bir anda etkisini
artıran sağanak ve dolu yaklaşık 20 dakika
sürdü. (mynet.com.tr, 3 Haziran 2018).

Ara Başlıklar
Haber metninin içinde paragrafların arasında
kimi zaman okuyucuyu rahatlatmak, uzun haber
metinlerinde okuyucunun aradığını bulmasını sağlamak, haberdeki farklı unsurların birbirinden ayrılmasını sağlamak, tek düzeliği ortadan kaldırmak
ve haberde görsel bir başlık dengesi kurmak gibi
amaçlarla ara başlıklar kullanılır.
Gazete ve dergi haberlerinde kullanılan ara başlıklar, bir haber paragrafını 3-5 sözcükte tanımlayan, genellikle tam bir cümle yapısında olmayan
yardımcı bir başlık türüdür. İnternet haberciliğinde
ise kelime sayısı daha fazla olan cümle yapısında
ara başlıklara rastlanabilmektedir.
Uzun (3-4 paragraftan fazla) haber metinlerinde ara başlık kullanmak, haberin daha rahat okunmasını ve haberdeki unsurların daha rahat algılanmasını sağlar. Haber yazmada da ara başlıklar çok
işe yarar. Haberde farklı konularda söz edilecekse
bunları birbirinden ayırmak için ara başlık atılır.
Haberde farklı bir zaman kalıbı ile anlatıma devam
edilecekse, geçmiş ya da gelecek hakkında bilgi verilecekse, örneğin şimdiki zamanla devam bir anlatım yapısından sonra di’li geçmiş zamanla bir şeyler
anlatılacaksa ara başlık kullanılabilir. Okuyucu açısından ise ara başlıklar, habere göz gezdiren okura
belli başlı noktaları göstermesi açısından önemlidir.
Böylece okur haberin tamamını okumak yerine ilgisini çeken ara başlığın altında yazanlara bakabilir.
Ara başlıklar haber metninden ayrılmalarının
sağlanması için farklı punto, stil ya da karakterlerde
yazılır. Genel olarak koyu, renkli ya da büyük harflerle yazılan ve puntosu haber metni puntosundan
iki punto ya da biraz daha büyük olan ara başlıklara
rastlamak mümkündür. Genel kurallardan biri de
iki satırdan fazla olan ara başlıklarda heceler arasında kesme işareti kullanılmamasıdır. Ancak bu
özellikler yayın organının tasarım anlayışına göre
değişebilmektedir.
Örneğin mynet.com.tr’de (3 Haziran 2018)
İHA mahreçli olarak yayımlanan “Korkutan deprem tahmini: 10 yılda 7’den büyük depremler olabilir” başlıklı haberde kullanılan ara başlıklar büyük harflerle yazılmıştır ve şu şekilde sıralanabilir:
• YÜZDE 90’A ÇIKACAK
• 46 İLDE AZALDI, 6 İLDE ARTTI
• ‘HER YIL 2 SANTİM KUZEYE SIKIŞIYORUZ’

95

Haberin Anatomisi

Örneğin milliyet.com.tr’de (3 Haziran 2018)
AA mahreçli olarak yayımlanan “Otomotiv ihracatı mayısta zirve yaptı” başlıklı haberde kullanılan
ara başlıklar ise cümle yapısı niteliğindedir. Koyu
harflerle yazılmış olan ara başlıklar şu şekildedir:
• Otomotiv yan sanayisi ihracatı yüzde 24
arttı
• Almanya ve İtalya’ya ihracatta yüzde 5
artış yaşandı
• AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 10
oldu
Öte yandan radyo ve televizyon haberciliğinde
ara başlık gibi bir uygulama yoktur. Bunun yerine
haberler kurgulanırken spikerin ya da haberi sunan muhabirin video üzerine yaptığı konuşmalar
sayesinde bu geçişler sağlanır. Spiker; yani bülteni sunan kişi, haberin video görüntüsünü anons
eder (duyurur). Kurgulanmış videoda farklı haber
kaynaklarının sözlerine yer verilmesi durumunda,
haber kaynakları arasındaki geçişlerde muhabir ya
da haberi sunan kişinin anonsu (sözleri) duyulur.
Böylece konunun değiştiği ve başka bir konuya geçildiği belirtilmiş olur.

Görsel Unsurlar
Gazete, dergi ve internet haberciliğinde görsel unsurların temel görevi haberi desteklemektir.
Başka bir deyişle haberde geçen olay, kişi, konu ya
da diğer unsurları okuyucuya göstermektir. Bunlar
genellikle fotoğraflar olarak bilinir. Ancak bunun
yanında illüstrasyon, karikatür, tablo, grafik ya da
logo gibi görsel malzemeler de olabilir. Böylece
okuyucu haber kaynağının kim olduğu, haberde
adı geçen kişinin kim olduğu, sözü edilen kurumun logosu, binası, yeri, olayın en çarpıcı görüntüsü, ayrıntısı hakkında görsel olarak bilgi sahibi
olur. İnternet haberciliğinde son zamanlarda video
görüntüler ve animasyonlar da görsel unsur olarak
sunulmaya başlamıştır. Bu sayede internet haberciliğinin gazete ve televizyonu birleştirdiği söylenebilir. Bu tür yayıncılığa da “multimedya yayıncılığı” adı verilmektedir.
Öte yandan televiyon haberciliğinde görüntü
“haberin olmazsa olmazı” olarak bilinir. Görüntünün önemini anlatmak için televizyon haberciliğinde “görüntü yoksa haber de yoktur” denir.
Görüntüden kast edilen şey ise video görüntü, yani
hareketli görüntüdür. Haber bu görüntü üzerine
yapılan anlatımla aktarılır.
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Multimedya
Ses, görüntü, video, animasyon, grafik,
canlandırma vb. öğeleri birleştiren bilgisayar ortamı.

İllüstrasyon
Resimleme.
Grafik
Biçim, desen veya çizgilerle gösterme

Portre
Bir kişinin genellikle belden yukarısını
konu alan, yüzünün göründüğü fotoğraf

İnternet haber sitelerinde manşet haberler genellikle habere ait en önemli fotoğraf ya da görsel
unsurun üzerine atılan başlıkla okura duyurulur.
Gazete ve dergilerde genellikle tek bir fotoğraf ya
da sınırlı sayıda fotoğrafla haberler işlenirken internet haberciliğinde fotoğraf sınırı pek yoktur. Hatta yalnızca fotoğraflardan ve fotoğraf altı bir ya da
birkaç cümleden oluşan yazıların bulunduğu haber
sunumları oldukça fazladır.
Gazete ve dergilerde de fotoğarfların altında
“fotoğraf altı yazısı” bulunur. Bu yazının teknolojik
imkanlar çerçevesinde kimi zaman fotoğrafın içine uygun yerlere; çoğunlukla boş alanlara yazıldığı
da görülür. Yazıda fotoğraftaki kişi ya da kurumun
adı, elde edilen bilgi ya da söylenenlere ilişkin bir
cümle bulunabilir. Kimi zaman da fotoğrafta görülen konu ya da olayı anlatan anlatımlar yer alır.
Fotoğraf altı yazılarında eksiksiz, doğru ve okuru bilgilendirici mesajların yer alması beklenir.
Fotoğrafta görülen olayı, “şunu yaparken görülüyor” biçiminde tanımlayan ifadelerden de kaçınmak gerekir. Fotoğraftaki kişinin ifadesine bakarak
“mutlu” ya da “üzüntülü” oldukları belirtiliyor ise
bunun anlık bir yüz ifadesi olup olmadığının bilinmesi gerekir. Anlık olan fotoğrafı anlatan dilin de o
ana ilişkin vurguları içermesi beklenir.
Fotoğrafta görülen kişilerin kimlikleri okur açısından daha bilgilendirici ve önemlidir. Fotoğraf
altı yazısı, başlığa benzememeli ya da haberin özeti niteliği taşımamalıdır. Bu açıdan farklı mesajlar
içermesi tercih edilir. Metnin uzun tutulmaması
ve basmakalıp sözlerden kaçınılması diğer öneriler
olarak sıralanabilir.
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Bu yazılar genellikle haber metninin fontu ya
da stilinden farklı biçimlerde görülür. Örneğin yazı
stili italik olabilir, haber metni tırnaklı bir karakterle yazılmışsa düz bir karakter tercih edilmiş olabilir.
Karikatür ya da illüstrasyonlarda ise fotoğraf altındaki gibi bir yazıya gerek duyulmaz.
Fotoğraf altında kullanılacak metnin uzunluğu
ya da sayfa tasarımcısının arzusu doğrultusunda
kimi fotoğraf altı yazılara başlık kullanılmaktadır.
Bu başlık genellikle fotoğraf altı yazısının ilk satırında yer alır. Sayfa tasarımı açısından fotoğraf altı
yazısının fotoğrafın altında yazı için ayrılan alanı
tamamen doldurmasına dikkat edilir.
Portre fotoğraflara genellikle fotoğrafta görünen kişinin adı yazılırken, kimi zaman da kısa bir
açıklama notu düşülür. Herhangi bir olaya ilişkin
fotoğraflarda ise konuyla ilgili kısa bilgilere yer verilir. Bazı fotoğraf altı yazılar şöyle görülebilir:
• Feci olaydan sağ kurtulan Zeynep O. yaşadığına bile sevinemedi. (Akşam, 4 Haziran
2018).

• Kayıp genci arama çalışmaları sürerken ailenin endişeli bekleyişi de devam ediyor (Akşam, 4 Haziran 2018).
• Moskova’daki törene şarkıcı Sıla da katıldı
(Sabah, 4 Haziran 2018).
• Bodrum-Gündoğan’dan ev aldığını söyleyen
Kibariye, “Biz iyiyiz, mutluyuz. Yalan söylemiyorum, gerçekten çok mutluyuz. Sıkıntı
yok, her şey yolunda” dedi (Kelebek, 4 Haziran 2018).
• Yeni Havalimanı’nın devreye girmesiyle
Tüyap’ın en avantajlı lokasyona sahip olacağına dikkat çeken Ersöz, Tüyap’ın iki hol
yatırımıyla 40 bin metrekare daha genişleyeceğini belirtti (Sabah, 4 Haziran 2018).
Öte yandan bir haberin son bileşeni olarak haber metnine ise ayrı bir şekilde haber öğeleri, giriş
ve yazma teknikleri bağlamında daha geniş biçimde yer vermek anlamlı olacaktır.

Öğrenme Çıktısı
2 Gazete, dergi ve internet haberciliğinde haber bileşenlerini açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Haberde başlık kompozisyonunun tüm öğeleri tüm
haberlerde uygulanmakta
mıdır?

Okuduğunuz günlük gazetelerdeki ya da internet
haber portallarındaki haberleri inceleyerek bu başlık
altında anlatılanlarla ilişkilendiriniz.

Aynı habere ilişkin farklı
gazetelerde yayımlanan haber başlıklarını birbirleriyle karşılaştırarak hangisini
daha iyi bulduğunuzu gerekçesiyle birlikte anlatın.

HABER ÖGELERİ VE HABER GİRİŞ TEKNİKLERİ
Haber metinleri genellikle üç ayrı bölümden oluşur: Haber girişi, ayrıntıların açıklandığı gelişme bölümü ve sonuç paragrafı. Hangi yazım tekniği kullanılırsa kullanılsın genellikle bu üç bölümün varlığından
söz edilebilir. Ancak kısa ya da kısaltılmış haberlerde bu bölümlerin hepsini bir arada görmek pek mümkün değildir. Çünkü tek paragraf olarak yazılmış bir haberde bu üç bölüm aranmaz. Ancak yine de tek bir
paragraftaki üç ayrı cümlenin bile giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içinde barındırabildiği görülebilir.
Peki ya tek cümle ya da iki cümleden haberler de var mıdır? Bu tür haberler de görülmektedir ama burada
anlatılacak olanlar daha uzun nitelikteki haberler olacaktır. Bu konuyu ayrı başlıklar halinde anlatmak yerinde olacaktır. Ancak ondan önce bir haberin anatomisinde en dikkati çeken unsur olan haber öğelerine
değinilmelidir.
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Haber Öğeleri: 5N1K
Bir haberi oluşturan temel unsurlar “5N1K” formülünde ifadesini bulan ve haber öğeleri olarak da
bilinen altı sorunun yanıtından oluşur. Dolayısıyla bir haberi yazmadan önce muhabirin bu soruların
yanıtlarını mutlaka toplamış olmalıdır. Yaptığı görüşmeler, sorduğu sorular ve araştırmalarla muhabirler
“bilgi toplama” aşamasında temel olarak şu sorulara yanıt ararlar:
• Ne? Ne oldu? Konu ya da olay nedir?
• Kim? Olayın/konunun kahramanları kimdir? Bilgi veren kişiler kimlerdir? Hangi kurumlardır?
• Nerede? Olay nerede gerçekleşmiştir? Olayın meydana geldiği ya da konunun geçtiği yer neresidir?
• Ne zaman? Olay ne zaman yaşanmıştır? Açıklama ne zaman yapılmıştır? Konu ne zaman ortaya
çıkmıştır?
• Neden? Olayın nedenleri neler? Konunun nedenlerini ortaya koyan görüşler nelerdir? Nedene ilişkin ipuçları nelerdir? Kesin neden belli olmuş mudur?
• Nasıl? Olay nasıl gerçekleşmiştir? Konu nasıl meydana gelmiştir?
Örneğin bir trafik kazası haberinden hareketle haber öğeleri çıkartılabilir.

5N1K: Haber öğeleri olarak bilinen ne, kim, nerede, ne zaman, neden
ve nasıl sorularının yanıtlarını içeren temel haber yazma formülü.

Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. 4
kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün sabah
saat 10 sularında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Viranşehir
- Ceylanpınar karayolunun 5’inci kilometresinde
Abdullah G. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Abdulgani Ö. yönetimindeki otomobil
ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her
iki otomobilde bulunan Abdullah, Muhammed
Eymen, Halime G. ve Abdulgani Ö. olay yerinde
yaşamlarını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

AYNI İLÇEDE DEFNEDİLDİLER
Ağır yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak
tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybedenlerin Ceylanpınar nüfusuna kayıtlı oldukları ve aynı ilçede
ikamet ettikleri tespit edildi. 4 kişinin cenazesi
Ceylanpınar’a getirilerek ilçe belediyesine ait aile
mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kazanın nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
(haberler.com.tr, 3 Haziran 2018’den uyarlanmıştır).

Bu haberin, haber öğeleri şöyle tanımlanabilir:
• Ne: Bir trafik kazası
• Kim: Abdullah G., Abdulgani Ö., Muhammed Eymen, Halime G. ve iki kişi
• Nerede: Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 5’inci kilometresinde
• Ne zaman: Dün sabah saat 10 sularında (yaklaşık olarak saat 10 civarında)
• Neden: Henüz belli değil
• Nasıl: Karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla…
Bu örnek haberde tüm haber öğelerine ilişkin sorulara bir şekilde yanıt verilmiştir. Ancak kimi zaman bu
öğelerin tamamı karşılığını bulmaz. Bir haberde haber öğelerinden biri ya da bir kaçı bulunmuyorsa bu tür
haberlere “eksik haber” adı verilir. Son zamanlarda haberlerde özellikle zaman unsuruna yer verilmediği
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görülmektedir. Bunun nedeni ise haberlerin sürekli olarak güncellenmesisidir. Gazetelerde de artık
eski haber verilmediği için “dün” yazılması uygun
görülmemektedir. Günümüzde 5N1K sorularının
tamamına doyurucu yanıtlar veren haber sayısının
oldukça az olduğu söylenebilmektedir. Bunda haberlerin oldukça “özlü” ya da “hap” şeklinde verilmesi geleneğinin etkili olduğu belirtilebilir.
Haber öğeleri ister gazete ya da dergi olsun ister
radyo ya da televizyon ya da internet haber portalı,
her zaman bir haberi haber yapan bilgi ya da içeriğe
karşılık gelir. Kimi radyo kanallarının haberleri tek
bir ya da iki cümleden oluşmaktadır. Örneğin yerel
bir radyo istasyonunda anons edilen bir cümlede
şöyle denilmektedir: “Eskişehir-Ankara karayolunun Çifteler kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kavşak bir süredir ulaşıma kapalı.” Kazanın ne
olduğu, ne zaman olduğu, nasıl olduğu, ölen ya da
yaralı olup olmadığı ya da yolun ne zaman açılacağı
gibi pek çok soru bu iki cümlelik haberde yanıtsız
kalmıştır. Ancak haberi dinleyenler açısından verilen önemli bilgi kavşağın ya da Çifteler yolunun bir
süredir kapalı olduğudur. Diğer her şey ise önemsiz
gibi görünmektedir. Bu haliyle haberin de “verilmiş” gibi sayıldığı belirtilebilir. Dolayısıyla haber,
eksik haber ve habercilik açısından “makbul” bir
haber değildir.
Makbul
Kabul edilen; beğenilen, hoş karşılanan;
geçer, geçerli

haberde bunlardan birinin öne çıkartılması haberin
yazılmasında büyük kolaylık sağlar. Başlık ona göre
atılır, haberin girişi bu öğe ön plana alınarak yazılır.
Haberde temel vurgu bu noktaya yapılır. Örneğin
kazaya adı karışan kişinin ünlü bir şarkıcı olması ile
kaza sonrası şehirlerarası karayolunun üç saat ulaşıma kapatılması gibi iki farklı bilginin bulunduğu
bir durumda hangi unsur öne çıkartılır? İşte bu sorunun yanıtı, haberin ne haberi olduğu sorusuna
da yanıt verir. Burada hangi unsurun öne çıkarılacağına ilişkin tercih, durumu değerlendirecek olan
muhabire ve yayın organının eşik bekçilerine aittir.

Haber Girişleri
Bir haber metninin en önemli bölümü giriş paragrafıdır. Çünkü haber başlığı ve varsa fotoğrafıyla dikkati çekilen okurun haber metnini okumaya
başladığı yer bu paragraftır. Dolayısyla bu paragrafı
okuyan okur, haber metninin devamını okumayı
sürdürüp sürdürmemeye kararını verir. Radyo ve
televizyon haberciliğinde de ilk paragraf oldukça
önemlidir. Çünkü dinleyici ya da izleyicinin haberin devamını takip etmeye yönelik kararı girişte
söylenenlerle şekillenecektir. O halde giriş paragrafının insanları yakalaması, okuma/dinleme/izleme
isteği uyandırması beklenir. Giriş paragrafının “tutamaç” görevi görmesi ya da hedef kitleye “kanca
atması” beklenir. Bu yüzden bir haber metninde
yazılması belki de en zor olan bölüm giriş paragrafıdır. İlk cümlenin yazılması büyük önem taşır.

Özetleyici Giriş
İşi haber vermek olan muhabirin görevi 5N1K
formülünde tanımlanan altı sorunun yanıtını bulmaktır. Gerekli görüşme, gözlem ve araştırmayla
soruların yanıtlarını bulan muhabir haber metnini
yazmaya koyulabilir. Ancak ondan önce yanıtlaması
gereken önemli bir soru daha vardır: “Elde ettiği bilgiler neticesinde bu haberde öne çıkan en önemli unsur
5N1K formülündeki hangi sorunun yanıtıdır?” İşte
bu sorunun yanıtı haberin “ne haberi” olduğu sorusuna yanıt verir. Haberi yazılacak olay ya da konuya
ilişkin en önemli unsur bunlardan hangisidir?
Örneğin olayın trafik kazası olması (Ne?), ölen
kişinin tanınmış bir kişi olması (Kim?), Şanlıurfa’da
yaşanması (Nerede?), bayram günü sabahı yaşanmış
olması (Ne zaman?), direksiyonda uyuyan bir şoförün dikkatsizliği (Neden?) ya da otomobillerin kafa
kafaya çarpışması (Nasıl?) önemli bulunabilir. Bir

Haber yazmada giriş paragrafının yazılması konusunda geliştirilmiş kimi tekniklerin var olduğu
söylenebilir. Bu tekniklerden ilki ve en çok kullanılanılanı “özetleyici giriş tekniği” adıyla bilinir.
Bu teknikte asıl olan 5N1K formülü sayesinde elde
edilen bilgilerden en önemlilerini haberi özetleyecek bir şekilde sunmaktır. Genel olarak olay ya da
konunun ne olduğu, haber kaynaklarının kimler
olduğu, olayın nerede geçtiği ve sonucun ne olduğu gibi bilgiler 20-25 kelimeyi aşmayan tek bir
cümle ya da iki ya da üç kısa cümleyle tanımlanır.
Olay ya da konuya ilişkin “haber değeri” taşıyan
en belirgin unsur ya da unsurlar girişte ifade edilir.
Bazı özetleyici giriş örnekleri şu şekilde verilebilir:
• Paraşüt yere çakıldı, genç turist hayatını
kaybetti / Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Dinamit Tepe’den eğitmeni ile tandem
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•

•

•

•

(ikili) atlayış yapan Güney Koreli turist Seo
Yun Seok (28), ters rüzgar nedeniyle yamaç
paraşütüyle yere çakılıp öldü. Eğitmen Nazmiye Sevda Ağda ise yaralandı. (Hürriyet.
com.tr, 3 Haziran 2018).
Elektrik direğinde korkutan yangın /
İzmir’in Ödemiş ilçesinde kopan elektrik
teli nedeniyle direkte çıkan küçük çaplı
yangın, korkuttu. (Hürriyet.com.tr, 3 Haziran 2018).
Irak’ta DEAŞ’ın bir elebaşı yakalandı
/ Irak’ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ’ın bir üst düzey sorumlusunun
yakalandığı bildirildi. (Milliyet.com.tr, 3
Haziran 2018).
THY, bir günde 1360 sefer gerçekleştirdi
/ Haziran ayının ilk gününde toplamda bin
360 sefer gerçekleştirirken, bu seferlerde ise
yüzde 84 zamanında kalkış oranını yakaladı. (Milliyet.com.tr, 3 Haziran 2018).
Taksicilere yeni standart / Uber ile ilgili
izinlerin iptalinin ardından, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü de taksicilerle ilgili yeni kararlar aldı. Trafiğe yeni
çıkacak taksiler üst sınıf araçlardan olacak.
Ayrıca taksilerin rengi de değişiyor. (ntv.
com.tr, 4 Haziran 2018).

Genelleyici Giriş
Aynı tür olay ya da konuların söz konusu olduğu ya da tekrarlandığı durumlarda genelleyici
girişte bulunulabilir. Böylece okurun daha önceki
olayları hatırlaması ve ilişki kurması sağlanabilir.
Şu örneklere bakılabilir:
• Sayısal loto yine milyara koşuyor
• İşsiz sayısı her geçen gün artıyor
• Yollar yine kan gölü
• Kadına yönelik şiddet hız kesmiyor
Aşağıda yer verilen haber giriş teknikleri ise
daha çok magazin haberlerinde ya da dergi haberlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Radyo ve televizyon
haberlerinde de bu tür haber girişleri bulunabilir.

Alıntı Giriş
Haberde en önemli, en ilginç ya da en çarpıcı
unsurun haber kaynağının söylediği bir söz olduğu
kimi durumlarda bu söz haberin girişinde verilebi-
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lir. Bu tür girişlere “alıntı giriş” adı verilmektedir.
Bu gibi giriş paragraflarında alıntı yapılan sözün bir
ya da iki kısa cümleden oluşmasına dikkat edilir.
Gazete haberciliğinde sık karşılaşılmasa da bu tür
girişlere şu örnekler verilebilir:
• “Çok pişmanım.” Sevgili seyirciler, bu sözler Mehmet Ali Erbil’e ait. Gülerek güldürerek Türkiye’nin gönlünde taht kuran Erbil,
Ebru Gündeş’in “İkinci Hayat” programında hayatının tek pişmanlığını açıkladı.
• Yargıç, “siz sağlıklı bir aile değilsiniz” deyip
boşadı.

Sorulu Giriş
Habere ilgi çekmek ve okuyucuda merak uyandırmak üzere girişte soru sormak bir diğer haber
giriş tekniğidir. Haberin konusuyla ilgili soru ya da
sorular sorarak habere giriş yapılabilir.
• Duygularınızı bastırmak için mi yemek
yiyorsunuz? Uzun vadede kilo verebilmek
için duyduğunuz her öneriye sarılıp bir
diyetten diğerine atlamak yerine, öncelikle
sizi yemeye iten şeyin ne olduğunu bulun.
• Magazin haberciliği sürekli yükselişte. Peki
bu dünyaya yön verenler kim? Hangi yöntemlerle çalışıyorlar? Eleştiri oklarına nasıl
direniyorlar? Bu kez onlar poz verdi, onlar
konuştu.
• “Neden kilo veremiyorum?” sorusunun
yanıtı hormonlarınızda. “Hormone Reset
Diet” kitabının yazarı Dr. Sara Gottfried,
onları 21 günde ideal kilonuza ve sağlığınıza kavuşabileceğinizi söylüyor. (elle.
com.tr).

Öyküleyici Giriş
Masal ya da hikaye okumuşsunuzdur. Haber
metinlerinin de bir öykü anlatıyormuş gibi yazılmasına “öyküleyici anlatım” denir ve bu tür haberlerin başında genellikle öyküleyici bir giriş bulunur.
Şu örneğe bakılabilir:
• Depremde evleri yıkılan ve işsiz kalan inşaat
işçisinin eline ölen altı aylık oğlunun cesedi
tutuşturularak, “Adli Tıp’a otopsiye götür!”
dendi. Cebinde otobüs parası bile olmayan
acılı baba, o kurumdan bu kuruma dolaşarak cesedi Yalova’dan Bursa’ya otostopla götürdü. Yalova’daki dram şöyle gelişti: (...)
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Zıtlık İfade Eden Giriş
Haber tanımlarında “köpeğin insanı ısırması değil ama insanın köpeği ısırması haberdir” denir. Dolayısıyla her gün karşılaşılan olaylar habercilikte “rutin” olarak görülür ve haber değeri düşük bulunur. Sıra
dışı, farklı, nadir, beklenmedik, şaşırtıcı şeyler her zaman daha fazla haber değerine sahiptir. Bu bağlamda
bir olayda alışık olunanın dışında bir durumun varlığı ön plana çıkartılarak habere giriş yapılabilir. Şu
örnekler incelenebilir:
• Rüya değil gerçek! Denizi olmayan Eskişehir’de halk plaja koşuyor.
• Irak’ta çok sayıda Türk şoförün saldırıya uğramasına rağmen, Irak’a giden kamyon sayısı azalmıyor.
• Erkeklerin tekelindeki denizcilik sektöründe kadın nüfusu artıyor
• “İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta” sözü yalan çıktı.
Bunlar dışında doğrudan okurla konuşur gibi bir girişin yapıldığı “okur/izleyici adresli giriş”, bir ayrıntıdan başlayarak olayı anlatan “ayrıntı giriş”, kişi ya da kurumu tanıtarak yapılan “tanımlayıcı giriş” ya
da birden çok olayın bir arada verildiği “çok olaylı giriş” gibi daha farklı giriş tekniklerinden de söz etmek
mümkündür. Konusu doğrudan “haber yazma teknikleri” olan kitaplarda bu tür giriş tekniklerinin ayrıntılarına erişilebilir. Burada haberin anatomisine yönelik olarak belli başlı giriş teknikleri özet bir şekilde sunulmuştur. Şimdi haber metninin gövdesinin yazılmasına ilişkin olarak belli başlı “haber yazma teknikleri”
üzerinde durulabilir.
Öğrenme Çıktısı
3 Haber öğelerini ve haber giriş tekniklerini tanımlayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bu bölümde anlatılanların
dışında da haber giriş teknikleri var mıdır?

Okuduğunuz günlük gazetelerdeki ya da internet
haber portallarındaki haberleri inceleyerek bu başlık
altında anlatılan haber giriş
teknikleriyle ilişkilendiriniz.

Haber öğelerinin tamamına
yer verilmeyen eksik haberleri örneklerden yola çıkarak anlatınız.

HABER YAZMA TEKNİKLERİ
Gazete, dergi ve internet haberciliğinde en fazla kullanılan haber yazma tekniği “Ters Piramit Tekniği”
adıyla tanımlanır. Bunun dışında kulanılan teknikler de söz konusudur. Radyo ve televizyon haberciliğinde
ise asıl olan “Konuşma Dili Tekniği”dir.

Ters Piramit Tekniği
Haber yazma tekniklerinin “kral tahtı”nda “Ters Piramit Tekniği” yer alır. Çünkü yazılı ya da okumaya
dayalı gazete, dergi, internet ya da bu yayınlar için haber üreten ajans haberciliğinde en pratik ve en kullanışlı yazım tekniği ters piramittir. Bu teknikte habere yönelik bilgilerin haber değerine göre, en önemliden
daha az önemliye doğru hiyerarşik bir sıralanması öngörülür. Genellikle haberin girişinde “özetleyici giriş
tekniği” ile yazılmış bir giriş bulunur. Haberde en önemli bilgiler özet bir şekilde bu girişte sunulur. Ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü derecede önemli olan ne varsa farklı paragraflar halinde sıralanır. Bu
haliyle haber yapısının önemin büyüklüğüne göre “ters dönmüş bir piramidi andırdığı” söylenebilir.
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Özetleyici giriş
‘Kim, Ne, Nerede, Ne zaman”

İkinci derece önemli bilgi
“Neden / Nasıl”

Ayrıntılar
“Nasıl”

Sonuç

Resim 4.9 Ters piramit tekniğinin anatomisi

Gazeteciliğin teknolojiyle buluştuğu, 1850’lerde gazetecilerin telgrafla haber geçmek için bir
anlamda “mecburi” olarak geliştirdikleri bu haber
yazma tekniği günümüzde hala en yaygın kullanılan haber yazma tekniğidir. O yıllarda telgraf hatlarındaki kesilmeler ve sorunlar nedeniyle gazeteciler
haberin en önemli unsurları bağlantının kurulduğu
ilk seferde geçmek istemelerinden dolayı bu yöntemi kullanmaya başlamışlardırdır. Çünkü bağlantı
koptuğunda tekrar bağlantı yapabilmek oldukça
uzun süreler alabilmekte ve bağlantı sık sık kesilmektedir. Bu zorunluluk haberin özet bir şekilde
bağlantının kurulduğu ilk anda geçilmesini, sonra
bağlantı devam ederse diğer ayrıntıların geçilebilmesini gerektirmiştir. Her ne kadar arka planında
böyle bir zorunluluk olsa da okuyucu açısından da
benzer bir durum söz konusudur. Okuyucunun
da haberi okumak için vakti oldukça kısıtlıdır. O
da bir haberi okuyup anlamak için sonuna kadar
beklemek istemez. Ne olduysa en başta öğrenmek
ve ayrıntıları merak ederse devam etmek ister. Bu
nedenle bu iki durumun birbiriyle örtüştüğü görülür. Muhabir haberini hızlıca iletmek istemekte,
okuyucu da haberi hızlıca okumak istemektedir.
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, ikinci
ve üçüncü derecedeki önemli unsurlar ise birbirini izleyen bir sırada ayrı paragraflar halinde haber
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metninde yer alır. Giriş bölümünde olay ya da konunun ne olduğu ve sonucu özet olarak verilir. Haber gövdesi ya da gelişme bölümünde ise genellikle
olayın “neden” ve “nasıl” olduğu genellikle kronolojik bir sırada anlatılır.
Haberin detayları giderek daha az önemliye
doğru sıralandığı için bu teknikte yazılmış haberlerin son paragraflarının atılması ya da eksik kalması
haberin genel yapısında ve genel olarak anlamında
önemli bir eksiklik doğurmaz. Olayın sonucu zaten
en başta belirtilmiştir.
Telgraf
Uzak iki yer arasında elektrik kablolarına
dayalı olarak “elektrik uzun süre ya da kısa
süre var, yok” gibi bir mantığa dayanan, bu
şekilde harflerin kodlandığı mors alfabesiyle
haberleşmeyi sağlayan bir iletişim düzeneği.

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. Gazetelerdeki haberlerin yüzde 70-80’i bu teknikle yazılmış haberlerdir.
Örneğin trafik kazası haberleri, yangın ya da
bir şampiyonanın sonucuna ilişkin haberler, basın
toplantısı haberleri, kimi diğer toplantı ve etkinlik
haberleri ve gazetelerin birinci sayfalarında görebileceğiniz haberlerin neredeyse tamamı ters piramit
tekniğine dayalı olarak yazılmış haberlerdir.

Dörtgen (Kare) Tekniği
Ters piramit tekniğinin uygun bulunmadığı ve
genellikle bir olay değil de bir konunun ele alındığı
durumlarda en çok tercih edilen tekniklerden biri
dörtgen tekniğidir. Haber yapılacak bilgilerin eş değer bulunması durumunda bu tekniğe başvurulur.
Dörtgen tekniğinde haber metni üst üste dikdörtgen bloklar ya da tuğlalar şeklinde hayal edilebilir. Az ve özü veren haber girişinden sonra haberin ayrıntıları eş değer paragraflar içinde haber
gövdesinde yer alır. Daha çok yorumlayıcı haberler
için geliştirilen dörtgen tekniği, haberi anlamlı bir
çerçeveye oturtabilmek amacıyla kullanılır. Yazılan
haberde paragrafların her biri eşdeğer olduğundan
okuyucu, haberin hepsini okumadan tamamını an-
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layamaz. Paragraflar ya da alt konular arasına “ara
başlık” konulması ve paragraflar arasındaki konuları birbirine bağlamak üzere geçiş cümleleri yazılması büyük önem taşır. Aynen bir duvar inşasında
üst üste dizilen tuğlalar ve bunlar arasındaki harcı
hayal edebilirsiniz.
Örneğin Eskişehir’in turistik park ve mekanlarını tanıtan, teknoloji bağımlılığının nasıl bir
şey olduğunu anlatan, sağlıklı beslenmeyi konu
alan ya da bir sempozyumda birbirinden farklı
şeyler söyleyen her bir konuşmacının sözlerini
ayrı ayrı aktaran nitelikteki haberler dörtgen tekniğiyle yazılabilir.

Kronolojik Dizi Tekniği
Haberde “ne zaman” sorusunun yani zaman
unsurunun öne çıktığı durumlarda en fazla başvurulan haber yazma tekniği “kronolojik dizi” ya da
“kum saati tekniği” adıyla bilinir. Bu teknikte esas
olan genellikle 24 saatten daha az bir süre içerisinde meydana gelen olayları ya da yaşananları saat
saat, dakika dakika, oluş sırasına göre baştan sona
anlatmaktır. Bu teknikle yazılmış futbol, basketbol
ya da hentbol gibi spor karşılaşmaları, okuyucunun
karşılaşmayı izlemeden, sanki izliyormuş gibi hissetmesini ve önemli anlarda neler olduğunu öğrenmesini sağlar.
Genellikle haberin girişinde “özetleyici giriş” yer
alır. Örneğin bir futbol karşılaşmasında iki takımın
karşı karşıya geldiği ve maçın sonucu verilir. Ardından karşılaşmanın başladığı hakem düdüğünün ardından yaşanan en önemli gelişmeler; goller, penaltılar, sarı kartlar, kırmızı kartlar, korner ya da taçlar
gibi önemli anlara ilişkin belli başlı gelişmeler meydana geldiği sıra içinde dakika dakika okura anlatılır.
Bunun dışında bir yere yapılan günübirlik seyahat, yaşanan önemli bir deneyim, itfaiye merkezinde geçirilen 24 saat ya da acil serviste bir gece
yaşananlar gibi muhabirin kendi gözlem ve görüşmelerine dayanarak aktarabileceği konularda da bu
teknik kullanılabilir.

Piramit Tekniği
Ayrıntıların önemli olduğu, nispeten daha kısa
haberlerin yazımında piramit tekniğinden yararlanılabilir. Bu teknikte yaşanan olaya ilişkin bir ayrıntı ön plana çıkartılarak o ayrıntıdan başlayarak
haberin diğer unsurları ya da ayrıntıları ortaya ko-

nur. Haber genellikle bir öykü tarzında başlar ve
haberin sonunda ne olduğu genellikle son paragrafta yer alır. Dergi ve magazin haberciliğinde yaygın olarak kullanılır. Bu yapısıyla “renkli habercilik
türü” olarak da adlandırılır. Öyküleyici anlatım
nedeniyle muhabirin olaya ilişkin yorumda bulunması söz konusudur.

Konuşma Dili Tekniği
Radyoda haberler sese ya da işitsel unsurlara dayanır. Televizyonda ise bununla birlikte görüntü de
önem kazanır. Hatta en önemli unsurun görüntü
olduğu söylenir. Radyo ve televizyonculukta haberler “ara haber bülteni” ya da “ana haber bülteni”
şeklinde sunulur. Gün içinde farklı saatlerde yayınlanan haber bültenlerinin süresi yayın anlayışlarına
göre değişmekle birlikte ana haber bülteniyle kıyaslandığında çok daha kısadır. Ana haber bültenleri genellikle en değerli saatler olarak kabul edilen
“prime time” yani saat 18.00-23.00 saatleri arasında ve bu zaman diliminin genellikle başlarında yer
alır. “Akşam haberleri” olarak da adlandırılan bu
haber bültenlerinde kullanılan haber tekniği “konuşma dili tekniği” olarak tanımlanır.
İnsanların birbirleriyle anlaşmak için sesli olarak konuştukları dile “konuşma dili” denir. Haberlerin 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 sunulacaktır. 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, kısa ve anlaşılır cümlelerle yapılan bu anlatımda edilgen cümlelerden
de yararlanılır. Bağlaç kullanımı ve dolaylı anlatım
yaygındır. Bununla birlikte haberlerin anlaşılabilir
özetlikte olması gerekir. Kelime zenginliği yerine, daha az kelimeyle daha çok bilgi aktarılmaya
çalışılır. Halk arasında kullanımı yaygın, güncel
sözcüklerle konuşulması önemlidir. Açıklamalara
ve geçmiş hakkındaki bilgilere yer verilmeyebilir.
Haberdeki ifadelerin sıkıcı ya da monoton olmaması, yığma bilgi içermemesi ve kendine özgü bir
canlı ruhunun bulunması dikkat edilecek unsurlar
arasındadır.
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Öğrenme Çıktısı
4 Haber yazma tekniklerini açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bu bölümde anlatılanların
dışında da haber yazma teknikleri var mıdır?

Okuduğunuz günlük gazetelerdeki ya da internet haber portallarındaki haberleri
inceleyerek bu başlık altında
anlatılan haber yazma teknikleriyle ilişkilendiriniz.

Ters piramit tekniğinin neden en fazla kullanılan haber yazma tekniği olduğunu
anlatınız.

HABER ANLATIM TÜRLERİ,
CÜMLE VE YÜKLEM YAPISI
Haber muhabirinin en temel görevi hayatta
neler olup bittiğini ve kimlerin ne söylediğini haberciliğin gerekleri içinde kamuoyuna aktarmaktır.
Muhabir haber için bilgi toplarken ya kendi gözlem ya da araştırmasıyla elde ettiği bilgileri kullanır
ya da başkalarından aldığı bilgileri aktarır. Bu bağlamda bir haber metni mercek altına alındığında üç
tür cümle yapısı ve yüklem görülür:
1. Konu ya da olay anlatımı
2. Dolaylı anlatım
3. Doğrudan anlatım

Konu ya da Olay Anlatımı
Muhabirin kendi gözlem ya da tanıklığına dayalı olarak bir konu ya da olayın anlatıldığı ifadelerde genellikle neler olup bittiğine ilişkin; yani bir
durum ya da eyleme ilişkin cümleler kurulur. Bu
cümlelerde geçmiş, şimdiki zaman ya da geleceğe
ilişkin bilgi verilebilir. “Konu ya da olay anlatımı”
yapılan cümleler için şu örnekler verilebilir:
• Cumhurbaşkanı Eskişehir’de halka hitap
etti.
• Yol yapımı tamamlandı.
• Sporcu, buz gibi suya atladı.
• Kazada yaşamını yitirdi.
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•
•
•
•

Burcu Esmersoy ekranlara dönüyor.
Yarışma programına İrem Derici konuk
oluyor.
İstanbul Mehteran Takımı televizyon ekranlarında olacak.
Genç grup, geçen hafta da Ankara’da bir
konser vermişti.

Dolaylı Anlatım
İkinci ve üçüncü tür anlatım cümleleri bir haber
kaynağının verdiği bilgileri kapsar. Haber kaynaklarının verdiği bilgi ya da yaptığı açıklamaların haber metninde aktarılmasında kullanılan ilk teknik,
söylenenlerin anlamını değiştirmeden muhabirin
kendi sözcükleriyle özetleyerek anlatmasına dayanır. “Dolaylı anlatım” tekniğinde esas olan söylenen sözdeki yargıyı değiştirmeden, anlamı bozmadan ne söylendiğini ifade etmektir. Bu tür cümleler
genellikle “açıkladı, söyledi, belirtti, kaydetti, ifade
etti” gibi yüklemlerle biter. Yüklemlerin koyu olarak belirtildiği şu örnek ifadelere bakılabilir:
• Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada tesislerin en geç bir ay içinde açılacağını söyledi.
• Sanatçı, son konserini Hakkari’de vereceğini duyurdu.
• Ünlü doktor, ekmek yemeyin uyarısında
bulundu.

Haberciliğin Temel Kavramları

•

•

Bilim adamı, buluşun güneş enerjisinin depolanmasında kullanılacağını belirterek ürünün gelecek yıl satışa çıkabileceğini söyledi.
Belediye başkanı, yol yapım çalışmalarının
iki hafta daha devam edeceğini ifade ederek
ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Doğrudan Anlatım
Diğer cümle ve yüklem türü ise haber kaynağının sözlerinin kelimesi kelimesine; yani olduğu
gibi aktarılmasına dayanan, aktarılan sözlerin aktaran kişinin adı belirtilerek tırnak içinde yazıldığı
“doğrudan anlatım” tekniğine dayanır. Bu teknikte kullanılan yüklemler daha çok şunlardır: “dedi”,
“şunları söyledi”, “şöyle konuştu”, “diye konuştu”,
“diye kaydetti”, “şu açıklamada bulundu”, “ifadesini kullandı”. Yüklemlerin koyu olarak yazıldığı şu
cümleler incelenebilir:
• Cumhurbaşkanı “Tesisler bir ay içinde açılacak.” dedi.
• Belediye başkanı “Yol yapım çalışmaları iki
hafta daha uzayacak.” diye konuştu.
• Sanatçı “Son konserimizi Hakkari’de vererek
turnemizi noktalayacağız.” diye belirtti.
Bir haberde bu üç ayrı türde cümlelere rastlanabilir. Ancak çoğu zaman bu cümle yapılarının birbiri
içine girdiği ya da “karma bir şekilde uygulandığı”
görülür. Örnek olarak şu cümleler incelenebilir:
• Son konserini Hakkari’de veren sanatçı,
“Turnemizi bu durakta noktalıyoruz.” dedi.
• “Yol yapım çalışmaları iki hafta daha uzayacak” diyen belediye başkanına salondan
itiraz sesleri yükseldi.
Şimdi bir muhabir olarak bir basın toplantısına ya da bir konferansa katıldığınızı hayal edin.
Toplantı hakkında kimi ön bilgilere sahipsiniz. Kimin konuşacağı, nerede, ne zaman konuşacağı gibi
bilgiler elinizdeki davetiyede mevcut. Toplantıyı
başından sonuna izliyor ve gözlemde bulunuyorsunuz. Bu gözlemlerinizi; yani salonda neler olup bittiğini not defterinize kaydediyorsunuz. Konuşmacı
konuşmasına başlıyor. Siz de konuşmasında geçen
önemli bulduğunuz, okuyucularınıza aktarmakta
uygun gördüğünüz sözleri not alıyorsunuz. Bazı kı-

sımları özetliyor, bazı kısımları kelimesi kelimesine
aynen yazıyorsunuz. Sonra bu gözlem ve notlarınıza dayanarak haberinizi yazmaya başlıyorsunuz.
Şimdi, elde ettiğiniz bilgi ve gözlemlerinizi konu ya
da olay anlatımı cümleleriyle yazarsınız. Konuşmacının konuşmasından özetlediğiniz bölümleri kendi cümlelerinizle dolaylı anlatım cümleleriyle ifade
edersiniz. Aynen not aldığınız en can alıcı sözleri
ise tırnak içinde doğrudan anlatım şeklinde haber
metninize aktarırsınız.
Haber yazmada temel prensip haber kaynağından alınan bilgilerin “2 dolaylı anlatım + 1
doğrudan anlatım” yüklemleriyle yazılmasıdır.
Örneğin birinin sözleri aktarılırken birinci ve ikinci cümlede muhabir kendi cümlelerini kurabilir.
Ancak üçüncü cümle konuşan kişinin tırnak içinde
verilmiş can alıcı bir sözü olur. Bunun sırası yani
hangisinin önce ve hangisinin sonra geleceği yazılacak haberin niteliğine göre değişebilir. Ancak ardı
ardına dolaylı anlatım cümlelerinin sıralandığı,
haber kaynağının sözlerine tırnak içinde doğrudan aktarımla neredeyse hiç yer verilmediği haber
metinleri genellikle sıkıcı, güvenilmez, yazması ve
okuması zor olan metinlerdir. Örnek bir haber ve
anlatım yapısı şöyle görülebilir:
• Alzheimer ninesi için 12 TL’ye cihaz yaptı [HABER BAŞLIĞI]
• Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi’nden
bu yıl mezun olan Eda Altunkaya (23),
sürekli kaybolan Alzheimer hastası babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi. ‘Babaannem nerede’ ismini verdiği
cihazı yapmak için cep telefonu yazılımı ve
makanik takip cihazı kullanan Altunkaya,
cihazı babaannesinin yakasına çiçekle gizledi. Cihaz babaannesi evden uzaklaşınca
uyarı mesajıyla kendisini uyarıyor. [KONU-OLAY ANLATIMI]
• DESTEK BEKLİYOR [ARA BAŞLIK]
• Yetkilerden destek beklediğini söyleyen Altunkaya, GPS’li cihazların 1 günde şarjı
biterken kendi geliştirdiği cihazın 2 yıl pil
ömrü olduğunu ifade ederek, “Hasta bir kişi
ayağa kalkıp uzaklaştığında bana program
bilgi veriyor. ‘Hasta uzaklaşıyor’ diye program bana titreşimle birlikte uyarı veriyor.
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Ben de müdahale edebiliyorum. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Güvenilir bir sistem. Kimse için
tehdit oluşturmuyor” dedi. [DOLAYLI ANLATIM, KONU-OLAY ANLATIMI, DOĞRUDAN
ANLATIM]
• Projeyi okullarındaki TUBİTAK Bilim Fuarı’nda da sergilediklerini ifade eden proje öğretmeni
Tolunay Demirci, “Eda gibi öğrencilerimiz bizim kayıp pırlantalarımız. Bizim görevimiz bu kayıp
pırlantaları topraktan çıkarıp topluma kazandırmak. Eda’yı da topluma kazandırdığımız için çok
mutluyuz” diye konuştu. [DOĞRUDAN ANLATIM]
• Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK / DHA [MUHABİR ADI / KAYNAK AJANSIN KISALTMASI]
• (Hürriyet, 4 Haziran 2018’den uyarlanmıştır).
Şimdi siz de yayın organlarında okuduğunuz, dinlediğiniz ya da izlediğiniz haberlerde kullanılan cümlelerin yapısına, kullanılan yüklemlerin niteliğine dikkat ediniz.

Öğrenme Çıktısı
5 Haber anlatım türlerini, cümle ve yüklem yapısını tanımlayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bu bölümde anlatılanların
dışında da haber aktarma
yüklemleri var mıdır?

Okuduğunuz günlük gazetelerdeki ya da internet haber portallarındaki haberleri
inceleyerek bu başlık altında anlatılan haber anlatım
türleri, cümle ve yüklem yapısıyla ilişkilendiriniz.

Haber metnini yazarken
neden iki dolaylı, bir doğrudan anlatım şeklindeki sırasının izlenmesi gerektiğini
anlatınız.
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Yaşamla İlişkilendir
Bu haber ne haberi?
Bir haberi yazmaya başlamadan önce bir muhabirin kendi kendine sorması gereken ilk soru,
yazacağı haberin ne haberi olduğu sorusudur. Bu
sorunun yanıtı haber yazımının altın kurallarından sayılan 5N1K formülündeki sorulardan birine
karşılık gelir. Bir haber, haberdeki en önemli öğeyi tanımlayan “ne”, “kim”, “nerede”, “ne zaman”,
“nasıl” ve “neden” sorularından birinin haberidir.
Habercilik mesleğine yeni başlayanların haber yazımında yaşadıkları en büyük sorunlardan birisi
bu soruya net bir biçimde yanıt verememektir.
“Bu haber ne haberi?” sorusu, aslında haberi
yapılacak olay ya da konuya ilişkin “en önemli şeyin ne olduğu” sorusu ile eş değerdir. Örneğin bir
trafik kazası haberinde en önemli şey ne olabilir?
Birincisi, kaç kişinin ölüp kaç kişinin yaralandığı
ve bunların kimlikleri olabilir. Ölenler arasında
kimliği dikkat çeken birisinin olması kaza haberini başka bir habere de dönüştürebilir. Başka bir
kazada, kazanın nedeni; yolun bozukluğu, uyarı
işaretlerine uyulmaması, alkol alınmış olması gibi
nedenler, ölenlerden daha önemli görülebilir. Bir
diğer kazada kazanın nerede meydana geldiği
önemli olabilir. Orada daha önce de yaşanmış
ölümlü kazalar, kazanın nerede meydana geldiğini önemli kılabilir. Kazanın meydana geldiği
saat ve belki o saatte trafiğin yoğunluğu, yolun
saatlerce kapanması, ambülânsın geç gelmesi gibi
durumlar da bir haber için o haberin en önemli
öğesi olabilir. Ancak haberi yazmaya başlamadan
önce muhabir, bunlardan hangisinin en önemli
olduğuna karar vermesi ve haberin adını koyup, o
şekilde haberini yazmaya koyulması gerekir. (…)
Örneğin şu habere dikkatinizi çekmek isterim:
Bir yarışma yapılmış, yarışmada dereceye girenlere
ödülleri ileri gelen kişilerden birisi tarafından verilmiş. Bu olayın haberi, sizce ne haberidir?
Sanırım, şunlardan herhangi birisi olabilir:
“Yarışma sonuçları belli oldu”, “Birinci A kişisi
oldu”, “Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi”, “Dereceye girenlere ödülleri X kişisi verdi”, “X kişisi dereceye girenlere şunu söyledi: …”

Haberin ilk cümlesine ya da giriş cümlesine
ne yazacağınız sorusu, bu haberin ne haberi olduğu sorusunun da yanıtı olacaktır. Aynı zamanda
bu yanıt, haberin kimin için yazıldığı sorusunun
da karşılığını verecektir. Nasıl mı? Şu soruların
yanıtlarına bakalım:
Yarışmanın sonuçlarının belli olması, acaba
kimi ne kadar ilgilendirecektir? A kişinin birinci
olması, ne kadar önemlidir? Yarışmada dereceye
girenlere ödüllerinin verilmiş olması haber midir?
Verilmemiş olsaydı, acaba öyle bir konu daha mı
önemlidir? Yoksa dereceye girenlere kimin ödül
verdiği mi daha değerlidir? Okurlar, kimin ödül
verdiğini mi, kimin ödül aldığını mı merak eder?
Okurlar, dereye girenlerin ne dediğini ve başarı öykülerini mi merak eder, yoksa ödül veren ileri gelen
kişinin belki de kâğıttan okuyarak yaptığı resmi
açıklamayı mı en önce okumak ister? Bu soruların
yanıtları verildiğinde yazılmış haberi yeniden değerlendirmek sanırım daha kolay olacaktır. (…)
Okur odaklı yayıncılık diye üzerine basarak
vurguladığım konu da işte bu noktada düğümleniyor. “Bu haber ne haberi?” sorusunun yanıtı
net bir biçimde tanımlandığında, aslında, haberi yazmak daha kolay bir hale geliyor. Çünkü
başlığa ya da giriş cümlesine ne yazılacağı ortaya
çıkıyor. Ters piramit tekniğine uygun biçimde yazılacak haberlerde de en önemli öğe yazıldıktan
sonra daha az önemli olanlara doğru yazım sürdürüldüğünde haber tamamlanmış oluyor. (…)
Bir olaya ilişkin olarak her şeyi anlatmaya
kalkmadan önce, onu haber yapan unsuru bulup
en önce onu yazmalı ve okurlarınıza okutmalısınız. İlk cümlesi, ikinci cümlesini okutturmayan
haber, iyi bir haber değildir. En iyi haber ise, sonuna kadar okutturabilen eksiksiz haberdir.
Sonuç olarak haber yazma konusunda sorun
yaşayan genç muhabirlerin kendi kendilerine net
bir biçimde şu soruyu sormaları ve tek bir yanıt
vermelerinde büyük yarar olacağı kanaatindeyim:
Bu haber ne haberi?
Kaynak: Yüksel, E. (2010). Medya ve Habercilik. Konya: Çizgi kitabevi.
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öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

Haberin Anatomisi

1

Gazete, dergi, internet, radyo ve
televizyon haberciliğinde haber
hiyerarşisini açıklayabilme

Haber Hiyerarşisi

2

Gazete, dergi ve internet
haberciliğinde haber bileşenlerini
açıklayabilme

Haber Bileşenleri

3

Haberde başlık kompozisyonunun öğeleri üst başlık, ana başlık
(haber başlığı), alt başlık (sayfa spotu) ve haber metninin içinde
yer alan ara başlıklar şeklinde sıralanır. Haberde başlıklar dışında haber spotu ya da spotları, haber metni ve görsel unsurlar
da bulunur.

Haber öğelerini açıklayabilme
ve haber giriş tekniklerini
tanımlayabilme

Haber Öğeleri ve Haber Giriş
Teknikleri
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Yayın organlarına her gün binlerce haber ulaşır. Eşik bekçileri
bu haberleri değerlendirerek en önemliden başlayarak daha az
önemliye doğru bir gündem oluştururlar. Gazetede ve internet
haber portallarında en önemli haber manşet, dergide kapak haberi, radyo ve televizyon haberciliğinde ise ilk sunulan haberdir.
Olağanüstü durumlarda ise gazetelerde manşet haberden daha
önemli haber, logonun üzerinde ve sayfanın en tepesinde yer
alır. Bu haberlere sürmanşet adı verilir.

Haber metinleri genel olarak giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümü haberin en önemli kısmıdır. Haberin bu bölümde başladığı ve bittiği söylenir. Girişi beğenilmeyen haberler okunmaya değer bulunmaz. Haber girişlerini
yazmada bazı teknikler yardımcı olur: Özetleyici, genelleyici,
alıntılı, sorulu, öyküleyici ve zıtlık ifade eden giriş teknikleri
bunlardan bazılarıdır.

Haberciliğin Temel Kavramları

Haber yazma tekniklerini
açıklayabilme

Haber Yazma Teknikleri

5

Haberin tamamını yazmak üzere en çok başvurulan haber yazma tekniği ters piramit tekniği adıyla bilinir. Haberde önemli
olanın en önce yazılması ve ayrıntıların daha sonraya bırakılması şeklindeki bu teknik haber yazma tekniklerinin kral tahtında
oturur. Bunun dışında dörtgen (kare), kronolojik dizi, piramit
ve konuşma dili tekniği gibi başka haber yazma tekniklerinden
de söz etmek mümkündür. Konuşma dili tekniği radyo ve televizyon haberciliğinde kullanılan yazım tekniğidir.

Haber anlatım türlerini, cümle ve
yüklem yapısını tanımlayabilme

Haber Anlatım Türleri, Cümle
ve Yüklem Yapısı

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

4

Haber metinlerinde üç tür anlatım yapısı görülür. Konu ya da
olayı anlatan ifadeler, bir haber kaynağının sözlerini anlatmakta
yararlanılan doğrudan ve dolaylı anlatım ifadeleri. Dolaylı anlatımda muhabir haber kaynağının sözlerini kendi cümleleriyle
aktarırken doğrudan anlatımda haber kaynağının sözleri kelimesi kelimesine aynen alıntılanarak tırnak içinde verilmektedir.
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neler öğrendik?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir gazetenin ilk sayfasına verilen özel isimdir?
A. Vitrin
D. Gündem

B.  Çıkış
E. Kapak

C.  Promosyon

2

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü bir durum karşısında gazetelerin baş sayfasının en üstüne
eklenen habere verilen isimdir?
A. Manşet
D. Kupür

B.  Sürmanşet
E. Mizanpaj

C.  Facia

3 Aşağıdakilerden hangisi medya içeriklerini etkileyen unsurların en başında gelir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bireysel unsurlar
Medya rutinleri
Kurumsal unsurlar
Kurum dışı unsurlar
İdeolojik unsurlar

Aşağıdakilerden hangisi ses, görüntü, video,
animasyon, grafik, canlandırma gibi öğeleri birleştiren bilgisayar ortamının adıdır?
Ethernet
İntranet
Simülakra
Simülasyon
Multimedya

5 Aşağıdakilerden hangisi haberde başlık hiyerarşisinde sayfa spotuna verilen diğer isimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Manşet
Ana başlık
Fotoğraf altı
Alt başlık
Üst başlık

6 Aşağıdakilerden hangisi haber öğelerini tanımlayan 5N1K formülündeki sorulardan biri değildir?
A. Neden
D. Nerede
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B.  Nasıl
E.  Kiminle

A.
B.
C.
D.
E.

Özetleyici
Alıntılı
Genelleyici
Öyküleyici
Tanımlayıcı

8 Aşağıdakilerden hangisi ajans haberciliğinde
en çok kullanılan haber yazma tekniğidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Dörtgen
Piramit
Ters piramit
Kronolojik
Blok

9 Bir haber metninden alınan aşağıdaki ifadelerden hangisi “konu-olay anlatımı” niteliğindedir?

4

A.
B.
C.
D.
E.

7 Aşağıdakilerden hangisi “Kadına yönelik şiddete her geçen gün bir yenisi ekleniyor” şeklindeki
haber girişinin tekniğini tanımlar?

C.  Ne zaman

A. Başkan, tesislerin en geç üç ay içinde açılacağını kaydetti
B. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi
C. Elif P.“Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdü” dedi
D. Başhekim Mehmet Z. yapılan işlemlerde herhangi bir yasal sorun olmadığını ileri sürdü
E. Milli Eğitim Bakanı okullarda süt dağıtımının
devam edeceğini söyledi

10

Bir haber metninden alınan aşağıdaki ifadelerden hangisi “doğrudan anlatım” niteliğindedir?
A. Eski başkan, yeni seçilen başkanı kutlayarak
başarılar diledi
B. İlk robot karşıtı grev Los Angeles’ta gerçekleştirildi
C. Bakanlık soruşturmayla ilgili raporun tamamlandığını duyurdu
D. Genel müdür “Türkiye 10 yıl içinde Batı’yı geçecek” diye konuştu
E. Raporda 3 milyar TL’ye ulaşan borcun ödenmesinin imkansız olduğu vurgulandı
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Yanıtınız yanlış ise “Haber Hiyerarşisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Haber Öğeleri ve Haber
Giriş Teknikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Haber Hiyerarşisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Haber Öğeleri ve Haber
Giriş Teknikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Haber Hiyerarşisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Haber Yazma Teknikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Haber Bileşenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Haber Anlatım Türleri,
Cümle ve Yüklem Yapısı” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Haber Bileşenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Yanıtınız yanlış ise “Haber Anlatım Türleri,
Cümle ve Yüklem Yapısı” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 1

Gündem belirleme kuramının temel hipotezi medyada önemlilik atfedilen konuların kamu gündeminde de aynı önemlilik düzeyine ulaştığı; yani
medyanın kamu gündemini belirlediği şeklindedir. Bir konunun medyadaki
önemlilik düzeyi, aynı konunun kamu gündemindeki önemlilik düzeyinin
belirleyicisi olur. Başka bir deyişle gazetede manşet atılan, televizyonda geniş
yer verilen, sürekli işlenen ve önemli olduğu bu tür göstergelerle anlatılan
konular karşısında kamuoyu da bu konuların en önemli konular olduğunu
düşünmeye başlar. Konu hakkında daha fazla bilgiye “İletişim Kuramları” dersinize ait kitaptan erişebilirsiniz.

Araştır 2

Bir haberde eksiksiz olarak üst başlık, ana başlık, alt başlık ve metin içinde ara
başlıkların bulunması günümüzde giderek “nadir görülen bir durum” halini
almıştır. Ancak haberlerde bunlardan ikisinin ya da üçünün bir arada görülebildiği söylenebilir. Bir haberde olmazsa olmaz, ana başlığın bulunmasıdır.
Diğerleri ise çoğunlukla yayın politikası, sayfanın durumu, haberin niteliği
gibi unsurlara bağlı olarak değişir.

Araştır 3

Bu bölümde en temel haber giriş tekniklerine yer verilmiştir. Bunların dışında
daha pek çok haber giriş tekniği vardır. Haber Yazma Teknikleri dersinizin
kitabında ve diğer haber yazma tekniklerini konu alan kitaplarda ayrıntılı bir
şekilde değinilen bu teknikler “Tanımlayıcı giriş”, “Okur/izleyici adresli giriş”, “Karma giriş” gibi isimlerle anılır. Bunlar dışında örneğin özetleyici giriş
tekniğinin haber öğeleri arasından ön plana çıkan unsura dayalı olarak farklı
uygulama biçimleri de söz konusudur.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

4
Araştır 4

Bu bölümde en temel haber yazma tekniklerine yer verilmiştir. Bunlardan
başka haber teknikleri de vardır ve bunlara Haber Yazma Teknikleri dersinizin
kitabında ayrıntılı bir şekilde değinilecektir. Şimdiden bir ipucu vermek gerekirse bölümleme, listeleme, Wall Street Journal gibi teknikler kitaptaki diğer
teknikler arasındadır.

Araştır 5

Haber Yazma Teknikleri dersinizin kitabında ayrıntılı bir şekilde değinileceği
gibi haber yazmada kullanılan yüze yakın ve belki yüzün üzerinde haber aktarma ya da anlatım yüklemi söz konusudur. Bunlardan habercilikte en yaygın
olarak kullanılanları şu şekilde ifade edilebilir: açıklamak, demek, söylemek,
belirtmek, diye konuşmak, şöyle konuşmak, anlatmak, kaydetmek, bildirmek,
ifade etmek, ifadelerine yer vermek, ileri sürmek, iddia etmek, vurgulamak,
altını çizmek, anlatmak, değinmek, üzerinde durmak, dikkat çekmek.
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Bölüm 5

öğrenme çıktıları

Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri

1

Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal
İşlevleri

3
5

3 Kitle iletişim araçlarının yayın niteliklerine
göre görev ve sorumluluk alanları değişiklik
gösteren habercilerin uzmanlık alanlarını
açıklayabilme

1 Haber veren kitle iletişim araçlarının
toplumsal işlevlerini açıklayabilme

Kitle İletişim Araçlarında Faaliyet
Gösteren Haberciler

Haber Kaynakları

2

Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik
Türleri

4

Kitle İletişim Araçlarında Haber Yayınlama

2 Kitle iletişim araçlarının yayın özelliklerine
göre habercilik faaliyetlerini açıklayabilme

4 Kitle iletişim araçlarının yayın niteliklerine
göre farklılaşan haber niteliklerini
açıklayabilme

5 Haber kaynağını, niteliklerini ve önemi
açıklayabilme
Anahtar Sözcükler: • Medya • Kitle İletişim Araçları • Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri • Habercilik Türleri
• Yöndeşme • Haber Kaynakları
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GİRİŞ
Teknolojinin en çok etkilediği alanlardan birisi
de kuşkusuz medyadır. Teknolojik ilerlemeler geçtiğimiz yüzyılda kitle iletişim araçlarını (medyayı)
çeşitlendirmiş aynı zamanda bu araçların yayın
yapma şekilleri de değişmiştir. Baskı makinesinin
gelişimi ile kitlesel yayın yapma imkanı ortaya
çıkmış ve dolayısıyla haber ve bilgilerin daha hızlı
yayılımı başlamıştır. 1921 yılında radyo yayınının
ilk kez ABD’de yapılmasının ardından 1925’deki
ilk televizyon yayının yapılması 20. yüzyılın iletişim çağı olarak tanımlanmasındaki önemli gelişmelerdir. Dönem dönem kitle iletişim araçlarının
yapısını temelden etkileyen teknolojik gelişim bireyi kitle iletişim araçlarına daha ilgili hale getirmiş
dolayısıyla medya günümüz insanının gündelik yaşamının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir.
Günümüzde habere, bilgiye ulaşmanın bir olay ya
da konuyu değerlendirmenin, bir düşünceyi tartışmanın en önemli ortamı kitle iletişim araçları
haline gelmiştir. Kitle iletişim araçları toplumun
demokratikleşmesinde, sosyalleşmesinde, siyasal ve
toplumsal kararların tartışılmasında yönlendirici
ve itici bir güç durumundadır. Toplumda bu kadar
önemli yeri olan kitle araçlarının işleyişi, örgütlenişi ve çalışma şeklindeki yapılanma herkesi yakından ilgilendirmektedir.
Kitle iletişimi sosyal, siyasal, ve ekonomik bakımlardan belirsiz, geniş, genellikle dağınık, heterojen kitlelere kitle iletişim araçları ile ulaşma
olarak açıklanabilir. Kitle iletişimi kavramı ilk kez
Horald D. Lasswell tarafından 1940 yılında kullanılmıştır. Kitle iletişim araçları (KİA) üzerine
ilk çalışmaları yapan Lasswell, kitle iletişim araçlarının bilgi verme, toplumu ikna etme, ve toplumsallaştırma işlevleri üzerinde durmuştur. Kitle
iletişim kavramını sadece teknoloji değil siyasal
olaylar da etkilemiştir. 1970’li yıllardan sonra demokratik bir uluslararası iletişim düzenine ilişkin
talepler çoğunlukla Bağlantısızlar Hareketi’nin
toplantılarında ifade edilir. Batılı toplumların hegemonyasına karşı kendi haber ajanslarını kurma
isteğinde olan ülkeler yeni bir uluslararası enformasyon ve iletişim düzenini gerçekleştirmeyle ilgili olarak UNESCO genel kurulunda bu isteklerini gündeme getirirler. Bu talepler üzerine iletişim
sorunlarının araştırılması için bir uluslararası
komisyon kurulur. Komisyon Başkanı İrlandalı
diplomat Sean MacBride liderliğinde “Birçok Ses
Tek Bir Dünya” başlıklı bir rapor hazırlanır. Bu

rapor kitle iletişim araçları ve uluslararası iletişim
düzeni ile ilgili bir çok değerlendirme içermektedir. Raporda kitle iletişim araçlarının işlevleri sekiz ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar; habercilik,
toplumsallaştırma, motivasyon, tartışma-diyalog,
eğitim, kültürel geliştirme, eğlence ve bütünleştirme işlevleridir.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ
TOPLUMSAL İŞLEVLERİ
Kitle iletişim araçları günümüzde artık medya
olarak anılmaktadır ve günümüz insanı medyanın bir parçası haline gelmiştir. Medya bireylerin
yaşamları oldukça fazla yer kaplamaya başlamış,
fikirlerin olguların ortaya çıkışında ve yayılımında önemli bir rol oynamıştır. Bireyin eğitiminden
kürtürlenmesine, bilgi ve kanaat edinmesinden,
kendini ifade etmesine kadar birçok işlevi bulunan
medya teknolojinin ilerlemesi ile her geçen hayatımızda daha çok yer edinmektedir. Medyanın haber verme ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmesi toplumdaki demokratik
düzen bakımından önemlidir. Haber veren kitle
iletişim araçlarının temel sorumluluğu demokratik
toplumlarda, yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü kuvvet olarak tanımlanmaktadır.
Bunun nedeni de basının, haber verme, denetim ve
eleştiri getirme, kamuoyu oluşturma gibi temel hak
ve görevlerinin olmasıdır. Basınında bu görevlerini
sağlıklı yerine getirebilmesi için bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi gerekmektedir. Demokratik
sistem içinde toplumun doğru bilgilendirilmesi
temel bir kabul olmakla birlikte bu sorumluluk
tamamıyla basına verilmiştir. Bu ünitede medyanın
genel itibariyle haber veren kitle iletişim araçlarının
dört temel toplumsal işlevi açıklanacaktır. Bu işlevler haber ve bilgi verme, denetim ve eleştiri, kamuoyunu aydınlatma ve oluşturma, eğitim ve eğlence
şeklinde dört ana başlıkta toplanabilir.
Basının Haber ve Bilgi Verme İşlevi: Basının
en temel işlevi haber vermek, böylece vatandaşı
içinde yaşadığı alan, toplum, ülke ve uluslararası
çevrede gelişen olaylarla ilgili bilgilendirerek, kanaatlerini sürdürmesini, pekiştirmesini veya değiştirmesini sağlamaktır. Bu görev kamu yararı taşıyan
bir olayın topluma haber verme, bildirme hakkıdır.
Haber verme hakkına olayları açıklama hakkı da
denilmektedir. Basın haber verme hakkını kullanırken, olayı topluma açıklarken hiçbir değerlendirme
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ve eleştirme yapmaz olayı gerçek ve somut oluşuyla
verir. Basının bilgi ve haberi ulaştırma işlevini yerine
getirirken çok dikkatli davranması gerekmektedir.
Sağlıklı bilgilenmenin oluşabilmesi için gerçek ve
güvenilir haber sağlanmalıdır ve bireyler yeterli düzeyde bilgilendirilmelidir. Haberde somut gerçeklik
diğer bir değişle doğruluk ilkesi geçerlidir. Habere
yorum katılmaz. Haberde taraf olunmaz, okuyucu
kendi yargılarıyla baş başa bırakılır. Kamusal ilişkiler üzerine hüküm verilirken, değerlendirilen unsur
yalnızca haberdir. Ülke ve içinde ve dışında meydana gelen olaylardan sağlıklı bir biçimde haberdar
edilen halkın hemen her konudaki seçimi de sağlıklı yapacağı beklenir. Olaylardan yanlı, yetersiz ve
yanlış haberdar edilen birey sağlıklı karar verme ve
düşünce üretme konularında hatalara düşebilir ve
demokratik ortamın bozulması söz konusu olabilir.
Basının Denetim ve Eleştiri İşlevi : Özgürlükçü demokrasilerde basının en önemli kamusal görevi; tüm kamusal yaşantının kontrolü, tüm toplumsal
yaşantının mercek altına alınıp değerlendirilmesi ve
eleştirilmesidir. Vatandaşın sözcüsü basındır. Vatandaşın sözcüsü olmakla birlikte basının almış olduğu
sorumluluk son derece önemlidir. Basın, kamuoyu
adına siyasi iktidarın çalışmalarını, uygulamalarını,
politikalarını, kurum ve kuruluşlarını denetleme ve
eleştirme gibi bir işleve ve sorumluluğa sahiptir. Tarihsel süreç içerisinde incelediğimizdeyse gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde basının bu nedenden
dolayı çeşitli zorluklarla karşılaştığını görmekteyiz.
Kimi zaman sansürlerle kimi zamanda değişik yöntemlerle basın siyasal iktidarlar tarafından denetim
altına alınmaya çalışılmıştır. Bu da basın özgürlüğü
kavramının ortaya çıkışının ve öneminin anlaşılmasının başlıca sebeplerinden biridir. Demokrasilerde
basını yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet yapan bu kamusal görev, sorumluluk ve
işlevidir. Basın yasama, yürütme ve yargıyı toplum
adına denetlemesi toplumu bilgilendirerek, olup biten olaylardan doğru ve zamanında bilgilendirerek
yapar. Hükümeti parlamento, yürütmeyi yargı, tümünü ise basın olaylardan halkı haberdar ederek denetleme yapar. Demokrasinin bir gereği olarak siyasi iktidarın icraatlarını araştırıp, inceleyip, eleştiriler
getirerek kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak
gibi toplumsal bir görev ile donanmış olan bir basın
ne yargısız infaza yönelmeli ne de iktidarı elinde tutanlara hoş görünmeye çalışmalıdır. Halkla siyasal
iktidar arasında bir köprü vazifesi gören basın halkı
bilgilendirerek kamuoyu oluşumuna etki etmektedir

116

siyasal iktidarı da uyararak ve denetleyerek istenen
gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadır.
Bu denli kritik bir görevi olan basının işini yaparken aradaki dengeyi çok iyi sağlaması belirli çıkar
gruplarına lehine davranmaması, halkı kışkırtıcı ve
düzeni tehdit edici yazılardan kaçınması taraf gözetmemesi gerekmektedir. Düşünceyi hür olarak yazıp
basabilme hakkına sahip olan basın, sistem ile halk
arasında kurduğu bu köprüde belli konu ve olaylarla
ilgili yaptığı sürekli yayınlarla halkı uyararak kamuoyunun olayların önemini farkına varmasına yardımcı olur. Basın organlarına gelen şikayet ve isteklerle
basın kimi zaman da sistemi ve yönetenleri uyararak
bir takım düzenlemelere gidilmesini sağlayabilmektir. Basın, halkın yönetime getirerek yetki verdiklerini yine halk adına eleştirme ve denetleme yetkisine
sahip bir mekanizma olarak değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak; demokratik yaşamın bir parçası olan
basın her zaman yönetilenlerin yanında yer almalıdır. Daha geniş anlamda yönetilenlerin çıkarlarını ve
haklarının koruyucusu olmak zorundadır.
Kamuoyunu Aydınlatma ve Oluşturma İşlevi:
Kamuoyunda gerçek kanaatlerin oluşabilmesi için
doğrudan kamuya seslenen, kitlesel düzeyde yayın
yapabilen ve kurumsal sorumluluğa sahip araçların
olması gerekmektedir. İşte bu bağlamda da basının
kamuoyunun açıklanması ve oluşumu sürecinde en
etkili araç olduğu ve kanaat oluşturma sürecindeki
haber verici, dikkat çekici ve kültürleştirici işlevleri
bulunmaktadır. Basının kamuoyunu oluşturmadaki
etkisine ülkemizde bazı dönemleri örnek olarak gösterebiliriz. Özellikle kurtuluş savaşı döneminde yerel
basının üstlendiği rol çok önemlidir. Bu dönemde basının etkin gücünden yararlanılmış ulusal mücadelede
kamuoyu desteğinin oluşması sağlanmıştır. Basın bir
taraftan kamusal iradeyi açıklarken diğer taraftan da
kamusal iradeye yön veren bir lokomotif durumundadır. Bir başka değişle basın, kamu iradesinin ağzı olduğu kadar aynı zamanda da kulağıdır. Kamuoyunun
oluşma süreci halktan kamuoyuna doğru bir yönlendirme süreci olmalıdır. Kamuoyunu siyasal iktidarın
oluşturmasından çok halk oluşturmalıdır. Kamuoyu
oluşturmada etkili bazı unsurlar vardır: Bunlar, okuma-yazma oranı, kentleşme gibi olgulardır. Kentleşmenin az olması kamuoyu oluşturmada devreye toplumdaki bazı aracıların ‘kanı önderleri’nin girmesine
neden olur. Haber ikinci, üçüncü elden topluma ulaşır. Bu durumda şahısların kişisel görüşleri belirleyici
olabileceği gibi, haber gerçekliğini yitirebilir, manupüle edilebilir boyutlara da gelebilmektedir.
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Eğitme ve Eğlendirme İşlevi: Basının bir diğer
işlevi de eğitim ve eğlence işlevidir. Basının, bireyin kültürel yaşantısını zenginleştirici ve kültürün
yayılmasını sağlayıcı görevi vardır. Sahip olduğu
iletişim gücüyle farklı düşünce ve kültür yapıların
kaynaştırma, birbirlerinden haberdar etme, kültürel alış veriş ortamı sağlama, böylelikle toplumu
kültürel açıdan zenginleştirmede aracı olmaktadır.
Toplumun kültürel değerleri ile eğitme bu işlev içerisindedir. Bir toplum sanatsal ve kültürel yapıtlarını kitle iletişim araçları ile yaymak suretiyle bunları
korur. Böylelikle de kültürel geliştirme işlevi yerine getirilir. Medya bu amaçla; sanatsal ve kültürel
alandaki kişilere ve portrelere, farklı toplumların
kültürel ortamlarını tanıtıcı dizi yazılarını, önemli
tarihsel olay ve dönemlere ve bu dönemlere ilişkin
değerlendirmelere, bilimsel yazı dizilerine, farklı
meslek guruplarındaki yeni gelişmelere, gündelik
yaşamda yararlı olabilecek pratik bilgiler içeren köşelere, yaşamın tekdüzeliğinden ve yorgunluğundan uzaklaştırmak amacıyla basın, magazin haberlerine, film, tiyatro, kitap yorumlarına, şiir ve anı
köşelerine, sanatçılarla yapılan röportajlara, karikatürlere, fıkra, bilmece, fal ve bulmacalara yer verir.
Medya yasama, yürütme, yargı’dan sonra
dördüncü kuvvet olarak tanımlanmaktadır.
Bunun nedeni medyanın bireyleri bilgilendirerek kamuoyu oluşturabilme ve yasama,
yürütme ve yargı üzerinde halk adına eleştiri ve denetleme gücüne sahip olmasıdır.

Dünyanın hemen her yerinde meydana gelen
olaylardan en kısa sürede haberdar olmamızı sağlayan medya teknolojik ilerlemeler ile yapısal değişiklikler geçirmiş etki ve işlevleri konusunda yeni
konular ve tartışmalar yaratmıştır. İnternet, medyanın haber verme, kamuoyu oluşturma ve gündemi belirleme konuları üzerinde farklı düşüncelerin
geliştirilmesine neden olmuştur.
Medyanın başka bir ifadeyle basının, temel
amaçlarından biri; insanlara çevrelerinde gelişen
olayları en kısa zamanda iletmektir. Bu durum karşısında doğal olarak medya en fazla yatırımı, gelişen teknolojinin yeni iletişim ürünlerine yapmıştır
ve halen yapmaktadır. Kuşkusuz gelişen teknoloji
ürünlerine yapılan yatırım haber toplama ve bunların iletimi için gereken süreyi de olabildiğince
kısaltmaktadır. Yeni teknoloji ile haber toplama ve

bunların iletimi için harcanan süre hızla kısalmakla beraber bu yeni teknoloji ürünleri, teknolojiye
uyum sağlayabilecek nitelikli insan kaynağını da
kaçınılmaz kılmakta bütün bunlarla birlikte gelişen ve değişen teknoloji medyada içerik üretiminde
yapısal değişikliklere neden olmaktadır.
Geçtiğimiz son yüzyılın önemli isimlarinden
Marshall Mcluhan iletişim teknolojilerindeki değişimin, insan topluluklarının yaşamının değişiminde temel rol oynadığını savunmuştur. Kitle iletişim
araçlarının, medyayı, günümüzde artık birer mecra
olarak adlandırılan iletişim ortamlarının niteliklerinin önemine dikkat çekerek mesajın içeriğinde,
etkisinde, kavranmasında ve sonuçlarında kitle
iletişim aracının özelliklerine dikkat çekmek üzere
Mcluhan, “Araç mesajdır” (The medium is the message) diyerek çok önemli bir vurgu yapmıştır. Kitle
iletişim araçlarının nitelikleri mesajın, dolayısıyla haberin hazırlanmasında önem kazanmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının yapısal özellikleri, haberin
yapımında, içeriğinde, sunumunda ve yayılmasında
önemli bir etkendir. Yayın teknolojileri bakımından
farklılaşan kitle iletişim araçları birbirinden farklı
habercilik yöntem ve süreçlerine sahiptir.
Özellikle kitle iletişim araçlarının haber ve
bilgi verme işlevi, kamuoyunu oluşturma ve yönlendirme işlevi ile birlikte toplumda kanaatlerin
oluşmasını ve düşüncelerin tartışılmasının önünü
açmaktadır. Bu sebeple geniş kitlelerin ilgisini çeken, onların davranışlarının ve tutumları üzerinde
etkisi olan kitle iletişim araçları önemli bir güç olarak tanımlanmaktadırlar. Teknolojik gelişmişlikle
beraber doruk noktaya ulaşan kitle iletişim araçlarının topluma yön verme gücü, bu gücün bireylerin
siyasal tercihlerini etkileyebilmesi, bireylerin takip
ettiği medya organıyla dünyevi görüşü arasında paralellikler olması kitle iletişim araçlarını toplumsal
demokratik değerler bakımından önemli hale getirmektedir. Medya, toplumda olan olayları tanımlama ve durum tespiti yapmada dolayısıyla gerçekliği
şekillendirmede çok etkin bir role ve güce sahiptir.
Medyanın bu rolü ve gücü ise, medyanın mülkiyetini ya da kontrolünü elinde bulunduran kişi ya da
kesimlerin ihtiyaçları, ilgileri, istek ve beklentileri
doğrultusunda gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle
medyanın haber verme işlevi sırasında basın faaliyetlerini yürütürken özgürlükçü demokrasinin niteliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı kamusal
bir sorumlulukla hareket etmesi beklenir. Özgürlükçü demokrasilerde basın, gazetecilik mesleğinin
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temel kurallarına uygun bir biçimde -siyasetçilerin,
dış güçlerin, medya sahiplerinin etkisi olmaksızıngerçekleri halka sunduğu sürece bu sorumluluğu
yerine getirebilir. Güçlü bir demokrasi olaylara seyirci kalan vatandaşlar ile değil hayatın her anını
siyasetin içinde gören, temel hak ve özgürlükleri
için mücadele eden katılımcı demokrasi yaklaşımının benimsenmiş bireyler ile mümkündür. Halkı
olaylardan, gerçeklerden haberdar eden, tartışma ve
denetleme ortamı sağlayan, kamuoyunun oluşması
için çaba harcayan basın, demokrasinin temel dayanaklarından birisidir. Kitle iletişim araçları, kitle
iletişim özgürlüğü, haber, fikir ve kanaatlerin basın,

radyo, televizyon, sinema ve internet gibi kitle iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilmesi ve
yayılmasını ifade etmektedir. Bu özgürlük beraberinde sadece, klasik basın ve yayın için özgürlük
içermediğini; teknolojik devrimler çağının kitlesel
iletişim araçları yoluyla yapılan düşünce ve bilgi
araçlarını da kapsadığını belirtmek gerekir. Tüm bu
nedenlerden dolayı kitle iletişim araçlarında verilen
haberlerin toplanması, hazırlanması ve yayınlanması önem kazanmaktadır. Her aracın kendi karakteristiğinden dolayı haber yapma ve yayınlama süreci
farklılık arz ettiğinden bu süreçlerin ayrıntılı olarak
tanımlanması gerekmektedir.

Öğrenme Çıktısı
1 Haber veren kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevlerini açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Kitle iletişim araçlarının
demokratik katılıma olan
etkisini araştırınız?

Kitle iletişim araçlarının
toplumsal işlevlerini ve toplumla olan ilişkisini daha
iyi anlamak için İletişim ve
Toplum: Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci
Yaklaşımlar adlı kitaba bakabilirsiniz (İrfan Erdoğan
ve Korkmaz Alemdar, Bilgi
Yayınevi, Ankara, 1990)

Kitle iletişim araçlarının
eğitim işlevini etrafınızla
paylaşınız?

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINA GÖRE HABERCİLİK TÜRLERİ
Gazete, dergi, televizyon, radyo, ve internet ortamında yayın yapan tüm araçlar birer kitle iletişim aracıdır
ve tümü aynı görev sorumluluk altında çalışmak durumundadırlar. Gazete, dergi, televizyon, radyo gibi geleneksel kitle iletişim araçları içeriklerinin iletimi ve hazırlanışı bakımından birbirinden farklıdır. Kitle iletişim
araçları arasındaki bu fark en başta yayın yapma şekillerinden kaynaklanmaktadır. kitle iletişim araçlarının
yayın teknolojilerinden kaynaklanan bu fark başta gazete olmak üzere yüzyıllar içinde gelişerek son halini
almıştır. Dolayısıyla bu kitle iletişim araçlarında haber hazırlamakta farklılaşmaktadır. Gazete, televizyon ve
radyoya haber hazırlama şekilleri ve elbette internet için haber hazırlamak birbirinden farklı teknik araçların
kullanılarak yapılmasına olanak vermektedir. Haber basılı yayınlar, radyo yayınları, televizyon yayınları, internet siteleri hatta mobil araçlar için vazgeçilmez bir içeriktir. Öyle ki bu kitle iletişim araçlarının bir kısmı
sadece haber üzerine odaklanmıştır. Günlük gazeteler, radyo ve televizyon ortamında var olan haber kanalları,
internet ortamındaki haber siteleri ve mobil cihazlar için geliştirilmiş haber paketleri bu durumun günümüzdeki yansımasıdır. Genel olarak kitle iletişim araçlarında haber, tematik bir sınıflamayla siyaset, polis adliye,
sağlık, spor, magazin ve benzer başlıklar altında çeşitlendirilerek izler kitleye ulaştırılmaktadır. Ancak kitle
iletişim aracının türüne göre de bu haberlerin yayın aşamaları değişmektedir.
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Gazete Haberciliği
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber mesleğe adını veren gazete haberciliği “basın”
kurumunun temel dayanağı olmuştur. Mesleğe
adını veren habercilik türüdür. İlk kitlesel iletişim
aracı olması sebebiyle geleneksel habercilik yöntem
ve süreçleri içinde gerçekleştirilir. Aslında gazetecilik mesleğinin haber yapmada bilgiye ulaşma ve
toplamada yöntemleri tamamen aynıdır. Bir televizyon haberi hazırlayan muhabir de aynı gazete
için haber hazırlayan muhabir gibi habere benzer
şekil ve yöntemlerle ulaşır. Habercilik mesleği ile
uğraşan muhabir, editör, yazı işleri müdürü, haber
müdürü gibi tüm sorumlu kişilerin sorumluluk
alanları ve iş tanımları temelde gazete haberciliğine dayanmaktadır. Aslında kitle iletişim araçlarında farklı habercilik yapılmamaktadır ancak farklı
habercilik türünden bahsetmenin asıl nedeni bu
araçların yayın periyodundan ve farklı yayın teknolojisinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu
haberlerde farklı sunumlar ve zaman kısıtlılığından
kaynaklanan değişiklikler olabilmektedir. Örneğin
gazete ve dergiler basılı materyal olmaları sebebiyle farklı bir yayın teknolojisi kullanılmakta ve belli
bir zaman dilimi içinde yayınlanmaktadırlar. Gazetelerin günlük olmaları özellikle haber hazırlarken
diğer kitle iletişim araçlarına göre daha uzun bir
süre kullanmalarına olanak vermektedir. Geçmiş
yıllarda gazetelerin bir kısmı günlük olarak yayınlanmakla beraber sabah ya da akşam saatlerinde
dağıtıma çıkmışlardır. Bu tip gazeteler bu nedenle
sabah gazetesi ya da akşam gazetesi şeklinde tanımlanmışlardır. Böylece vatandaş sabah olan olayları
akşama okuyor ya da önceki akşam olan olaylardan hemen ertesi sabah haberdar oluyordu. Yine
dergiler de yayın periyodundan dolayı haftalık,
aylık ya da üç aylık şeklinde yayınlanabilmektedir.
Dergilerde yayın periyodunun uzun olmasının altında yatan en önemli neden konuları daha geniş
kapsamlı bir şekilde araştırmaktır. Çünkü “dosya
haber” diye tanımlanan uzun araştırma ve çabayı
gerektiren, tartışmalı ya da ayrıntılı bir şekilde çalışılmamış ve karanlıkta kalmış konu veya olayları
her yönüyle incelemek için gazeteciler zamana gereksinim duymaktadırlar. Olayların bütün taraflarına ve tanıklarına ulaşabilmek ve onlarla görüşebilmek zaman gerektirdiği için dergilerin, özellikle
haber dergilerinin yayın periyodları genellikle ayda
bir çıkmak üzere düzenlenmiştir.

Gazetenin haber dili haberlerde bir gün öncesi aktarıldığı için di-li geçmiş zaman ile anlatılır.
Planlanan olaylar ve gelecek ile ilgili olay ve durumlar haberleştirilirken şimdiki zaman ya da gelecek zaman kipi kullanılır. Günlük konuşma dilinden farklı olarak yazı dili anlatımı söz konusudur.
Haber yazarken dikkat edilmesi gereken kültür ve
eğitim seviyesi birbirinden farklı insanlara bilgi aktarımı yapıldığı unutulmamalıdır. Öğretmenler, esnaf, küçük ya da büyük yaşta öğrenciler, ev hanımları sanayiciler, bankacılar, polisler, aşçı ve garsonlar
hitap edilen kitlenin farklı mensuplarıdır. Okuma
yazma oranının istenilen düzeyde olmadığı ülkemizde, haberde kullanılacak sözcükler de son derece dikkatli seçilmelidir Bu nedenle herkesin anlayıp
kavrayabileceği bir dil ve haber anlatımı gazete haberlerinde hakim olmalıdır. Gazetenin geçmişten
günümüzü diğer kitle iletişim araçlarından farklı
kılan bazı özellikler şunlardır:
Gazete endüstriyel bir üründür: Kağıt gazetenin endüstriyel bir ürün olarak görülmesinin
temelinde birçok etken vardır. Öncelikle bilgi niteliğindeki haberin araştırılıp, toplanıp, yazılıp, fotoğraflanıp, gazete sayfasında tasarımının yapılması
ardından baskı için filminin alınıp, baskı makinelerinde basımının yapılması gözle görülen duyulan
yazılabilen bilginin somut bir ürün olarak okuyucunun elinde tuttuğu bir haber kağıdı haline gelir.
Kağıt ve bilgi bir araya getirilerek somut bir iletişim aracı haline gelir. Gazetenin matbaada basım
aşaması bir fabrikasyon sürecidir dolayısıyla gazete
bir fabrika çıktısı, endüstriyel bir üründür.
Gazete kolay taşınabilir bir kitle iletişim
aracıdır: Günümüz teknolojisi itibariyle haberleri
çok daha kolay şekillerde öğrenme yöntemleri ve
iletişim araçları gelişmiş olmakla beraber geçmişten günümüze insanların ceplerinde taşıyarak her
yere götürüp istediği yerde okunmaya olanak veren
özellikte bir iletişim aracıdır. İnternet olanakları
gelişmeden önce radyoların taşınması transistör
icat edilene kadar mümkün olmamıştır. Bununla
birlikte internet olanaklarıyla habere ulaşmak daha
kolay ve çabuk olurken internet ile haberlere ulaşmaya imkan veren cihazlar halen çok ucuz değildir.
Marshall Mcluhan nasıl “Araç mesajdır” diyerek
kitle iletişim araçlarının niteliklerinin mesajın, dolayısıyla haberin hazırlanmasında farklılığa vurgu
yaptıysa yine aynı şekilde kitle iletişim araçlarını
sıcak ve soğuk kitle iletişim araçları olarak tarif
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ederek yeni bir yaklaşım önerisinde bulunmuştur.
Gazete aynı radyo gibi sıcak bir iletişim aracıdır.
Marshall McLuhan kitle iletişim araçlarını sıcak ve
soğuk iletişim araçları olarak ikiye ayırmaktadır.
Sıcak iletişim araçları, alıcının bir duyusuna yüksek düzeyde hitap eder ve alıcının tek duyusunun
önemli bir işlev yüklediği için iletişim daha etkin
bir biçimde gerçekleşir. Soğuk iletişim araçları
ise alıcı ile kurduğu iletişim şeklinde birden fazla
duyuya hitap eder ve izleyicinin iletişim sürecine
yüksek düzeyde katılımını gerektirir. Bu nedenle
sadece işitme duyusuna seslenen radyo ve yalnızca
görme duyusuna hitap eden gazete sıcak iletişim
aracı olarak tanımlanmaktadır.
Gazete kolay arşivlenebilir bir kitle iletişim
aracıdır: Gazete bu niteliğinden dolayı kolay ulaşılabilir kalıcı bir iletişim aracıdır. Kolay taşınması
gazeteyi kolay saklanabilir hale getirmektedir. Dijital olarak çok daha az alanda çok daha fazla veri
saklamaya olanak veren teknolojiye rağmen gazete
özellikle elektriğin ve internet teknolojisinin ulaşamadığı alanlara geç de olsa ulaşabilmektedir. Halen dünya nüfusunun %55’i internete ulaşabilir
durumdadır. İnternete ulaşabilir kesimin önemli
bölümü ise ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde
bulunmakla beraber yaş grupları açısından herkesin yeni teknolojileri kullanma olanağı ve kabiliyeti eş düzeyde değildir. Gazetenin “Söz uçar
yazı kalır” ifadesini ispat eder bir biçimde somut
olarak saklanabilir olması gazeteyi daha kalıcı hale
getirmektedir. Dijital teknoloji bu kadar gelişmeden önce bir televizyon kanalının 24 saatini içeren
tüm yayınlarını arşivlemek şimdiki zamanlara göre
çok kolay olmamıştır.
Gazete daha fazla ayrıntı verir: Haberler gazetelerde daha ayrıntılı biçimde yayınlanabilir. Yarım
saat ve yahut 45 dakikalık bir televizyon ana haber
programında 10-15 haber yayınlanabilir. Halbuki
bir kağıt gazetenin birinci sayfasında bile en az 15
haber bulur. Gazeteler daha fazla haber ve ayrıntı
verir. Hem yayın periyodu nedeniyle daha uzun zamanda hazırlanan haberler daha ayrıntılı bir biçimde işlenebilmekte hem de radyo ve televizyona göre
daha fazla bilgi verilebilmektedir. Gazetede, televizyon ve radyodaki ortalama bir ana haber bülteninde
verilenden daha çok haber ve bilgiye ulaşılabilir.
Hedef kitlesi bellidir: Geleneksel kağıt gazeteler, ekonomisini bayi satış ve reklam geliri üzerine
kurmuş, geniş bir dağıtım ağıyla hedef okuyucuya
ulaşmayı amaçlamışlardır. Gazetelerin genellikle üc-
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retli olması nedeniyle gazete içeriğinin niteliği bakımından (verilen bilgi, ideoloji, vs.) tercih edilmesinde bireysel bir tercih vardır. Diğer kitle iletişim
araçlarında gazeteden farklı olarak gönderilen mesajlara maruz kalma söz konusu olabilir (televizyon
ve radyo). Elbette istenmeyen kanallar değiştirilerek
bilinçli bir ileti (mesaj) alışverişi mümkündür ancak
çocuklarda ve eğitim seviyesi düşük bireylerde bu
durumu ayırt etmek mümkün olmayabilir.
Eğitim gerektirir: Gazete okuyabilmek için
okuma-yazma bilmek gerekir, görsel ve işitsel kitle
iletişim araçları için böyle bir beceri gerekmez. Günümüzde teknolojinin sağladığı olanaklarla birlikte
görsel medyanın etkisi daha güçlü hale gelmiştir.
Bu nedenle gazete okuyucusu daha etkin görsel ve
işitsel medyanın izler kitlesi ise daha pasif konumdadır. Televizyonun hedefi yayınların ulaşabildiği
noktada tüm toplumken gazetelerin belirli bir hedef kitlesi vardır.
Gazete haberinin hazırlanıp sunulmasında farklı sorumluluklara ve uzmanlıklara sahip kişiler çalışabilir. Bir gazetede muhabir, foto muhabiri, yazı
işleri müdürü, istihbarat şefi, editör (servis şefi),
redaktör, sayfa sekreteri, görsel yönetmen, genel
yayın yönetmeni, reklam müdürü ve pazarlama
müdürü gibi sorumluluk alanlarının hepsi ya da
bir kısmı bulunabilir.
Muhabir: Gazete, televizyon, radyo, haber
ajanslarında haber toplamak ve yazmak ile sorumlu
kişilerdir. Muhabirler her habere gidebildikleri gibi
haber kaynaklarına ve uzmanlıklarına uygun olarak
polis-adliye, parlamento, ekonomi, fotoğraf, spor,
savaş ve kültür sanat alanlarında çalışabilirler. Olay
ve konular ile ilgili bilgi toplama, röportaj yapma,
kaynaklar ile görüşmek gibi sorumlulukları olan
haber muhabirleri olduğu gibi bu olayları görüntülemekten sorumlu foto muhabirleri de vardır.
Foto muhabiri: Olay ve durumları fotoğraflarla belgeleyip haberleştiren kişilere foto-muhabiri
denir. Habercilik meslek kurallarına göre fotoğraf
çekerek olayları belgeleyen ve bu fotoğraflarla olayların kamuoyunun gözü önüne getiren foto muhabirleri, haberlerde gerçekliğin ispatı açısından
önemli roller üstlenirler.
Redaktör: Kitle iletişim araçlarında görev yapan yazım hatalarını düzeltme görevini yerine getiren bir meslek grubudur. Tüm yazılı medyada,
internet sitelerinde, basım evlerinde çalışırlar. Redaktörler gazetelerde baskıya girmeden önce sayfa
provalarını okuyarak yazım hatalarını düzeltirler.
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İstihbarat Şefi: Gazetenin bulunduğu ilde
meydana gelen tüm olaylardan ve gelişmelerden
sorumludur. Kentteki gündemin belirli konu ve
olaylarının takibinin yapılmasını sağlayarak haber
koordinasyonunu sağlar. Ulusal düzeyde yaygın
olarak dağıtılan gazetelerde gazetenin bulunduğu
şehre ayrı baskı, ülke geneline ayrı baskı yapılmaktadır. Bu gazetelerin yerel nitelikte yayıncılık yapma amacına bağlı olarak istihbarat şefi, (Örneğin
İstanbul’da) yerel bilgi ve haberlerin toplanmasını
sağlar. Diğer gazete ve yayınları, ilan ve reklamları
takip ederek olası gündemlere ilişkin bilgi toplayarak muhabirleri bu yönde koordine eder. Özellikle
polis-adliye, kültür-sanat, spor ve magazin muhabirlerinin kent için hazırladıkları haberlerin koordinasyonunun da etkin rol alır.
Editör: Gazetenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte polis-adliye, kültür-sanat, spor ve
magazin gibi servislerin sorumlusu ya da haber
müdürü olarak da tanımlanabilmektedir. Örneğin
bu kapsamda kültür-sanat editörü gazeteye girecek
her türlü kültür sanat haberinin toplanması ve yayınlanması aşamasından sorumludur. Haberlerin
içeriği ve konularını belirlenmesinde editör sorumludur. Gazetede yayınlanacak haberlerin seçilmesi
ve elenmesinde birinci basamak eşik bekçisi konumundadır. Eşik bekçisi kavramı kitle iletişim araçlarında hangi konu ve olayların yer alacağı konusunda söz sahibi olanlar için kullanılmaktadır. Bazı
gazetelerde servis şefleri editör olarak iş yapmakta
ya da editörler servisin büyüklüğü ve iş kapasitesine
göre servis şefinin altında görevlendirilmektedirler.
Sayfa Sekreteri: Gazetelerin pikaj yapılarak
hazırlandığı dönemde haberlerin yazı işleri müdürünün isteğine bağlı olarak sayfalarda nasıl yer
alacağını teknik olarak hesaplayıp yerleştiren kişidir. Haberlerin fotoğraflarına ve metinlerine bakarak fotoğraf büyüklüğü ve metinlerdeki sözcük
sayılarına göre gazetenin mizanpajını (tasarımını)
yapan kişidir. Günümüzde dijital teknoloji, sayfa
tasarımının tasarım programlarıyla kolayca yapılmasına olanak verdiği için sayfa sekreterliği işi
ya sayfa operatörüne (gazete mizanpajını tasarım
programında hazırlayan kişi) ya da görsel yönetmene dönüşmüştür.
Görsel Yönetmen: Yazı işleri müdürü ya da genel yayın yönetmenine bağlı olarak çalışan görsel
yönetmenin gazetenin genel tasarım politikasından
sorumludur. Gazetenin tasarım ilkelerini belirleyerek görsel çekiciliğini yaratan kişidir. Gazetede var-

sa fotoğraf editörünün isteğine bağlı olarak yoksa
görsel yönetmenin kendisi fotoğraf seçimlerinden
ve yayınlanmasından sorumludur.
Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu Müdür): Basın
kanunu gereğince gazete içeriğinden hukuken sorumlu kişidir. Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur. Eser
sahibinin belli olmadığı durumlarda yasalara karşı
Sorumlu Müdür sorumludur. Gazetede birden fazla
yazı işleri müdürü varsa içlerinden biri sorumlu müdür olabilir. Yazı işleri müdürü aynı zamanda gazetede çalışan personeli sorumluluk alanlarına göre görevlendirmek ve onları idare etmek ile sorumludur.
Gazetenin çeşitli servislerinde çalışan servis şefleri
yazı işleri müdürüne bağlı olarak çalışırlar. Hazırlanan içeriğin (haber, fotoğraf, araştırma vs.) basın yasasına uygunluğunu ve gazetenin yayın politikasına
göre denetimini ve düzenin sağlamak ile görevlidir.
Gazetede yapılan son düzenlemeler yazı işleri müdürünün onayından sonra yapılır. Gelen haberlerin
önemine ve güncelliğine göre gazetenin neresinde
ve ne kadar uzunlukta yer alması gerektiğine karar
vermek ve özellikle gazetelerde birinci sayfada (kapak sayfası) yer alan haberler ve fotoğrafları seçmek,
başlıklar atmak ve bunları belli bir hiyerarşik yapıda
önemliden önemsize göre düzenlenmesinde karar
vermek yazı işleri müdürünün görevidir.
Genel Yayın Yönetmeni: Gazetede yayınlanan
her içerikten sorumlu kişidir. Gazetenin yayın politikasını belirler. Gazetenin ideolojik duruşunu ve
habere olan yaklaşımına her zaman genel yayın yönetmeni yön verir. Gazetede yayınlanan her haber,
fotoğraf, köşe yazısı, bulmaca vs. ile ilgili olarak hem
imtiyaz sahibine hem de okura karşı sorumludur.
Reklam Müdürü: Gazete ve dergiye alınacak
reklam ve ilanlarını yerini belirler mizanpajını denetler. Yeni reklam veren bulmak için reklam ajansları ve ilan bürolarıyla irtibat kurmak, vb. görev ve
faaliyetleri yerine getirir.

Gazetenin Yayın Hazırlığı
Genel olarak gazetelerin yazı işlerindeki işleyiş
küçük farklılıklara rağmen birbirine benzer. Bu
süreç içinde haberler farklı şekilde toplanabilir. Bu
kapsamda olaylar;
1. Haber kaynaklarından gelen ihbarlar ve basın bültenleriyle toplanır,
2. Haber değeri olan olaylar, etkinlikler, durumlar takip edilir,
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3. Toplumda kuşku oluşturan konular veya
olaylar gazetecilerin yakın takibi ile incelenir (araştırmacı gazetecilik),
4. Güncel olan ya da geçmişte gündem oluşturmuş konu ya da olaylar yeni bakış açılarıyla yeniden araştırılabilir,
5. Kamuoyu veya toplumsal bir mutabakat
oluşturmak için, genel yayın yönetmeni,
editörlerin önerisi ile ya da sivil toplum kuruluşları vb. gibi sivil inisiyatif ile konular
teklif edilebilir.
Gündelik bir habercilik rutinde gazete çalışanları birbirini takip eden sorumluluk ile gazeteciyi
hazırlarlar öncelikle:
1. Muhabirler tarafından toplanıp, yazılan haberler haber havuzunda toplanır.
2. Haber havuzundaki haberler gündem toplantısında servis şefleri ya da editörlerin
önerisi ile yazı işleri müdürü ve genel yayın
yönetmeni tarafından seçilir.
a. Bu toplantıda haberlerin hangi sayfalarda ve önem sırasına göre ne kadar büyüklükte (ne kadar yer kaplayacağına)
girileceğine karar verilir.
b. Bu süreçte bazı haberler elenebilir ya da
geliştirilmek üzere bekletilebilir.
c. Bu haberler sayfaya girmeden önce olgusal şartları bakımından gerçeklere,
mantığa ve hukuk kurallarına uygunluğu, gazetenin büyüklüğüne bağlı olarak
sorumluluk alanlarına göre editörler ya
da servis şefleri tarafından kontrol edilir.
d. Bu süreçte editörler haberlerde adı geçen şahıs ya da şahısların kişilik haklarının ihlaline, kurum ve kuruluşların
tüzel kişiliklerinin ihlaline neden olmayacak şekilde, gazetecilik meslek kurallarına göre haber başlıklarını, fotoğrafları, haber metinlerini, fotoğraflar için
atılmış başlıkları kontrol ederler, gerekirse yeniden yazarlar.
e. Daha sonra sayfa editörü ya da haber
editörü gazetenin genel yayın politikasına göre haberin sayfadaki yerini çizer.
Haberin başlıkları, spotları ve metin
uzunlukları belirlenir. Haberin varsa fotoğrafları sayfaya girilir.
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f. Tasarım bittikten sonra prova çıktıları
alınarak haberler son kez okunur ve filmi alınarak baskıya hazır hale getirilir.
Bir haberi gazetede yayınlanabilir kılan bir kaç
önemli özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerin hepsini bir arada bulunduran haberlerin gazetede yer
bulması daha olası hale gelmektedir. Aynı haber
değerlerine sahip, güncelliği eş olan iki konudan
bir tanesi sadece fotoğrafları olduğu için gazetede
yer bulabilir. Bununla birlikte hiç görsel öğesi olmayan bir olay verdiği bilgilerle bir fotoğraflı haberin önüne geçebilir. Bir haberin gazetede yer almasında etkili olan etmenler şu şekilde sıralanmıştır:
1. Güncellik,
2. Güvenilirlik,
3. Yenilik,
4. Devamlılık ve ayrıntı.
5. Haber değerleri: Bir haberde birden fazla haber değeri varsa o haber diğer konu ve olaylara göre daha öncelikli hale gelebilir. Yakınlık,
yenilik, ünlülük, önemlilik, ilginçlik, zamanlama önemli haber değerleridir.
6. Görsellik: Haberi destekleyen görsel unsurlar açıklayıcı ve bilgi verici olduğu sürece
okuyucu için daha çekici hale gelebilmektedir. Fotoğraflar, bilgi grafikleri, temsili
çizimler, vinyetler görsel unsurlar olarak
kabul edilmektedir.
Bir gazete haberinin tasarımı başlık, haber metni ve fotoğraf olmak üzere üç temel öğe ile gerçekleşmektedir. Bunların yanı sıra spot ya da flaş
olarak geçen haberi önemli bilgilerini özetleyen o
haberi ön plana çıkartan kısa bir metin de tasarımda kullanılır. Ayrıca fotoğrafta konu edilen kişi ya
da durum ile ilgili bilgi veren fotoğraf altına yazılan
yazılar da haberin sunumunda kullanılmaktadır.
Haber metni: 5N-1K sorularının yanıtının verildiği habere konu olan olay ya da durumun anlatıldığı yazıdır. Olayın tüm ayrıntıları burada verilir.
İlk giriş cümlesinde olayın ne olduğu söylenerek
belli bir anlatı planı içinde okur bilgilendirilir.
Başlık: Okuyucuya ne hakkında bilgi alacağını
ifade eden, haberi özetleyen kısa cümledir. Okurun
ilgisini çekmek üzere hazırlanan ve en önemli bilginin verildiği yazıdır. Başlıkların genellikle bir yargı
bildirir ve haberin en ilgi çekici unsurudur. Okur
gazeteyi eline aldığında gazetenin tamamını oku-
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mak yerine yalnızca başlıklarını okuyarak, gündemle ilgili genel bir bilgi edinebilir. Bu nedenle başlıklar özet, açık ve net bilgi içeren ifadeler olmalıdır.
Farklı anlamlara gelen başlıklar yazılmamalıdır.
Spot: Haberi özetleyen kısa metinlerdir. Haberle
ilgili en önemli bilgileri içerir. Her gazetenin farklı
şekilde spot yazma geleneği olabilir. Bazı spotlar başlıkları açıklarken bazıları olayla ilgili önceden olmuş
olayları anlatabilir. Haber metninin tümünü okumak istemeyen okurlar için özet bilgiler taşır.
Fotoğrafaltı yazı: Habere konu olan durum
ya da olayla ilgili destekleyici bilgi veren fotoğrafın altına yazılan açıklayıcı metindir. Habere konu
olan kişilerin adları, demeçleri bu metin içinde yer
alabilir. Fotoğrafın kendisini açıklayan fotoğraf altı
yazılar olduğu gibi, haber ile fotoğraf arasında bağ
kurmaya yarayan önemli ayrıntılar da burada yer
alabilir. Fotoğrafların görsel etkisini desteklemek
amacıyla haber metnine koyulmayan bilgiler fotoğraf altı yazılarda verilerek haberin etkisi kuvvetlendirilebilir.
Görsel öğeler: Temelde bilgi vermek üzere haberi desteklemek, açıklamak için kullanılan öğelerdir. Temel unsur fotoğraf olmakla beraber, bilgi
grafikleri, betimleyici çizimler görsel öğeleri oluşturmaktadır. Görsel öğeler gazete tasarımını çekici
hale getiren vazgeçilmez unsurlardır.
Haber fotoğrafı okurun haberle ilgili bilmesi gereken bilgileri görsel bir biçimde
aktaran en önemli unsurlardan birisidir.
Okuyucunun görme, şahit olma beklentisini gazetede en iyi karşılayan haber kanıtı
haber fotoğrafıdır. Okurun dikkatini çeken
haber fotoğrafı gazetenin satın alınmasını
ve elbette okunmasını teşvik eder. Haber
fotoğrafı olayın somutlaşmış halidir.

Televizyon Haberciliği
Televizyon haberleri en çok takip edilen haberler arasındadır. Çünkü televizyon gündelik hayatımızda önemli yer kaplayan, insanların karşısında
en çok zaman harcadıkları kitle iletişim aracıdır.
Televizyon eğlence başta olmak üzere, siyaset, kültür, sağlık, spor ve eğitsel bir çok konuyu canlı bir
şekilde bireylerin karşısına getirir. Televizyonda günün belli başlı saatlerinde haber bültenleri ve ana
haber bülteni hazırlanır.

Televizyon haber dili günlük konuşma dilinde
hazırlanır. Televizyon haberciliğinde geniş zaman
kullanmaktadır. Anında yapılan yayınlarda şimdiki
zaman, geçmiş zamanla ilgili haberler “di”li geçmiş
zaman, haberlerdeki hatırlatmalar için de “miş’li
geçmiş zaman” kullanılmaktadır. Haberler kısa
cümlelerden oluşmalıdır. Televizyon haberlerini
diğer kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberlerden ayıran önemli özellikler şu şekilde sıralanabilir:
1. Televizyon haberleri hızlı olmak zorundadır bu
nedenle çok kısa sürede hazırlanması gerekir.
Dolaysıyla televizyon haberleri özet nitelikte
kısa haberlerdir. Ortalama yarım saat süren
ana haber bültenlerindeki haber metinlerinin
uzunlukları bir gazete sayfası kadardır. Olaylar
ve konular hakkında ayrıntılı bilgi almak ancak o konu ve olaylar ile ilgili özel programlar
yapılmasıyla mümkün olabilmektedir.
2. Televizyon haberlerinin görüntüye dayanması televizyon yayıncıları için hem avantaj
hem de dezavantajdır. Çünkü bazı önemli
olaylar görüntüleri olmadığı için televizyonda yeterince yer alamayabilir.
3. Televizyon haberleri gazete, dergi ya da internet haberleri gibi kalıcı değildir, arşivlenmek için özellikle kaydedilmezse yayınlandığı andan sonra kaybolur.
4. Televizyon haberi, canlı yayın tekniği sayesinde gerçeklik bakımından daha inandırıcı
ve etkileyici olabilmektedir. Olayların oluş
anında verilebilmesi izleyiciyi daha çabuk
yakalayabilmekte, olaylar bittikten sonra bile
bant yayınlar sayesinde olayların oluş anına
ve gerçekleşme şekline izler kitle şahit olabilmektedir. Bununla birlikte televizyon haberciliğinde yaratıcı çalışmaları görmek çok daha
fazla mümkün olabilmektedir ve bu nedenle
televizyon haberleri manipülasyon yapmaya
inandırıcılıkları bakımından daha elverişlidir.
5. Televizyon haberleri basılı materyaller ile
yapılan yayıncılıktan daha hızlıdır. İzler kitle olaylara ve durumlara anında ulaşabilir.
6. Televizyon yayınları mesafeleri ortadan
kaldırdığı için daha geniş kitlelere ulaşabilmesi bakımından televizyonda yayınlanan
haberler daha kitlesel haberlerdir. Bununla
birlikte herkesin aynı anda aynı kanalı izleme olasılığı düşünüldüğünde izler kitlenin
bazı haberleri kaçırma olasılığı vardır.
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Televizyon Haberinin Yayın Hazırlığı
Televizyon haberinin temeli görüntüdür. Görüntü yoksa televizyon haberini değerli kılan en
önemli unsur göz ardı edilmiş olur. Bu nedenle televizyon haberciliğinde öncelik hep görüntüdedir
ve çoğunlukla görüntüye göre haber yazılır. Dolayısıyla haber metni görüntüyle uyumlu olmalıdır.
Televizyon haberinde yazılı haberlerde olduğu gibi
geriye dönüş söz konusu değildir, okuyucu kaçırdığı bölümü dönüp tekrar izleyemez, ya da okuyamaz. Bu nedenle televizyon haberi anlaşılır olmalı
görüntünün anlattığından farklı bir içerikte haber
anlatımı, açıklama olmamalıdır. Bu nedenle olayı
takip eden muhabir ve haber kameramın arasında
mutlak bir uyum ve işbirliği gereklidir. Televizyon
haberinin iki önemli unsuru muhabir ve kameramandır. Bir televizyon haber muhabiri:
1. Hazırlanmak istenen haber ile ilgili öncesinden haber kameramanı ile olayı ve olası
durumları açıkça konuşmalı gerekirse bir
akış sırası hazırlamalıdır.
2. Muhabir ve kameraman olayların gerçekleştiği sırada en iyi görüntünün alınabileceği
yeri bulmaya çalışmalı, olaylara taraf olacak
bir konumdan uzak olmalıdır.
3. Canlı sunumlar öncesinde yine kameraman
ve muhabir doğru çekimin yapılabileceği
alanı bulmak için keşif yapmalıdır.
4. Olaylardan görüntü alımı sırasında muhabir aynı zamanda olayın ayrıntıları, kişiler,
net duyulamayan sesler ile ilgili perfore
metni için notlar almalı, bilgi toplamalıdır.
5. Olayın gerçekleştiği anda hem geniş plan
hem ayrıntı içeren görüntüler alınmalıdır.
Olaylar gerçekleşirken muhabir sunum
yapmıyorsa mutlaka montaj sırasında kullanılmak üzere donuk kare vb. gibi görüntüler için fazladan bilgiler toplanmalıdır.
6. Olayların büyüklüğüne göre muhabir ve
kameraman tedbirli gitmeli, teknik yetersizlikten kaynaklanabilecek sorunlara izin
vermeyecek şekilde hazırlıklı olmalıdır.
7. Muhabir canlı sunumlar için önceden bir
anons metni hazırlamalı, bu metin mutlaka
-gerekirse- bakılmak üzere not edilmelidir.
8. Muhabir anons sırasında vereceği şahıs isimlerini, yer isimlerini, olayın mağdur ve sanıklarının kim olduğun kesinleştirmelidir.
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9. Muhabir anons sırasında yayına alacağı konuk
veya tanıkların isimlerini doğru sunmalıdır.
10. Muhabir gerçek olay görüntülerinde özellikle çatışma ve mücadelenin olduğu durumlarda olayın tarafları konusunda izleyiciye bilgi veren sunumlar yapmalıdır.
11. Muhabirin anlattığı olay ile görüntünler
birbiri ile uyumlu olmalı çelişkiler yaratmamalı, başka anlamların çıkmasına izin vermemelidir.
12. Olayın bulunması, toplanması ve haber
yapma sorumluluğu muhabirdedir ancak
görüntünün alınması ve olay anının takibi
aynı zamanda haber kameramanındadır.
Haber kameramanı aynı muhabir gibi gazetecidir. Kameraman teknik bir iş yapan tali
bir eleman değil, izleyicinin gözüdür. Televizyon haberciliği bir ekip işidir, muhabir
ve haber kameramanı ayrılmaz bir ikilidir.
Muhabir, haber kameramanı ve montajcı
(kurgucu) televizyonda haber yapma sürecinde beraber çalışan elemanlardır. Muhabirin haber kurgusunu teknik olarak yapabiliyor olması haber üretim sürecinden
başta zaman kazanmak olmak üzere birçok
avantaj sağlar.
Televizyon haber sunumu görüntü, ses ve metin
olmak üzere üç temel öğeden oluşur. Televizyon haberinin temel öğesi olan görüntüyü gerçek olay, arşiv
görüntüsü, grafik ve harita görüntüsü, donuk kare
ve canlandırma olarak beş farklı şekilde sınıflanabilir.
Gerçek olay görüntüsü: Habere konu olan olayın, oluşu sırasında çekilmiş görüntüdür. Olayın
gerçek görüntüsüdür. Örneğin protesto sırasında
göstericiler ile güvenlik güçlerinin arbedesi gerçek
olay görüntüsüdür. Kimi durumlarda olayın oluşu
sırasında değil de sonrasında etkilerini göstermek
için çekilen görüntüler olabilir. Büyük bir deprem
sonrasında oluşan tsunaminin görüntüsü değil de
suların çekildikten sonra yarattığı yıkımı gösteren
görüntüler olayın etkileri için bir örnektir.
Arşiv görüntüsü: Habere konu olan olayın gerçek görüntülerinin olmadığı durumlarda benzer ya
da ilişkili konularla ilgili görüntülerin kullanılmasıdır. Olayı tarif etmek ve açıklamak üzere olaya en
yakın görüntüler arşivden alınarak kullanılabilir.
Kimi durum ve olayların geçmişte çekilmiş görüntüleri ya da başka olaylarla bağlantıları varsa yine
bu görüntüler arşiv görüntüsü olarak kullanılabilir.
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Grafiksel görüntüler ve haritalar: Sayısal veriler ve grafiklerle açıklanmak istenen olaylarda ekrana canlı ya da arşiv görüntüsü yerine bilgi içeren
grafik görüntüler konulabilir. Ayrıca kaza, doğal
afetler, trafik vb. gibi konularda açıklayıcı olması
amacıyla haritalar ekranda gösterilebilir.
Donuk kare: Habere konu olan olayla ilgili
bir fotoğrafın, karikatürün veya çizimin (hareketsiz görüntü) olarak ekrana verilmesidir. Hareketli
görüntünün olmadığı durumlarda örneğin ödül
kazanan ya da bir olayda hayatını kaybeden insanların fotoğrafları ekrana getirilebilir. Gündemdeki
bir konu ile ilgili olarak bir siyasetçinin verdiği demeç eğer hareketli görüntü yok ise yine fotoğrafı ile
ekrana verilebilir, bu sırada sunucu görüntü ekrandayken açıklamayı ya da haberi okur.
Canlandırma görüntü: Habere konu olan olayın canlandırmasının yapıldığı görüntüdür. Örneğin
bir suikastın nasıl yapıldığı anlatmak üzere sonradan
canlandırma yöntemiyle hazırlanan görüntüler olaya ilgiyi arttırmak, elde olan bilgilere göre olayı tarif
etmek için kullanılabilir. Bazen de görüntü almanın
imkansız olduğu durumlarda özellikle tanıkları/zanlıları/kurbanları/mağdurları gizlemek için de bu tip
canlandırma görüntüler kullanılabilmektedir. Olayın daha anlaşılabilir olması için hazırlanan bu tip
görüntüler bazen haberlerin inandırıcılığını olumsuzlayacak sorunlar yaratabilmektedir.
Televizyon haberinin diğer önemli unsuru sestir. Televizyon haberlerinin önemli bir kısmında
gerçek olay görüntüleri ses ile birlikte verilir. Bununla birlikte gerçek olay görüntüsünün olmadığı
durumlarda olayları ve durumları açıklamak için
arşiv görüntüsü ve yazı da kullanılır. Ayrıca televizyon haberleri her ne kadar gerçek olay ve durumları anlatsa da belli bir düzeyde kurgusaldır (montajlıdır). İzleyiciye kısa zamanda çok bilgi aktarmak
amacıyla televizyon haberleri montajlanarak izleyicinin karşısına gelir. Bu montajlarda gerçek olay ve
görüntüler doğal sesi ile verilebildiği gibi bu görüntülerin üzerine sunucunun okuduğu haber metni
de verilebilir. Bazen önemli bir sanatçının, siyasetçinin ya da vatandaşın söylediği bir sözden hareketle haber yapılabilir. Bu tip haberlerde hareketli
görüntü yerine donuk görüntü üzerine haber metni okunabilir ya da daha önceden alınmış (telefon
görüşmesi gibi) bir ses kaydı verilebilir. Televizyon
haberinde gerçek olay, sunucu sesi (RTÜK haber
görüntülerinde müzik kullanılmasını yasaklamıştır) gibi birkaç farklı ses olabilir.

Perfore: Haber metninin seslendirilmesidir.
Görüntülerin üzerine seslendirme yapılarak haber
oluşturulur.
Muhabir anonsları: Haber alanında olayın
takibi yapan muhabirlerin olay anında izleyicilere
hitaben yaptıkları olayı açıklayan, bilgi veren anlatıma muhabir anonsu denir. Bazı haberlerde olay
öncesi ya da sonrasında da muhabirler anonslu giriş yapabilirler.
Sunucu/DSF: DSF, “doğal ses fonda” sözcüklerinin kısaltmasıdır. DSF şeklinde hazırlanan haberlerin seslendirmesinin sunucu tarafından canlı
olarak yapılmasıdır.
Seslendirme: Genellikle yabancı dilde konuşan haber kaynaklarının seslendirilmesidir (dublaj yapılması).
Doğal ses: Seslendirmenin olmadığı bölümlerde olaya ait doğal seslerin izleyiciye aktarılmasıdır.
Televizyon haberlerinde de yazı kullanılır. Haberin sunuşu sırasında sunucunun veya haber görüntüsünün üzerine haberin içeriğinin özeti olan
ifadelerin ekranda kuşak şeklinde, alt yazı olarak verilebilir. Aynen gazete ve dergilerde olduğu gibi başlık ya da spot şeklinde ekrana haberle ilgili önemli
ayrıntılar yazılı olarak aktarılır. Karakter Jeneratörü
(KJ) olarak bilinen cihaz ile habere ait yazı bantları dikkat çekici tasarımlarıyla ekrana getirilir. Bu
nedenle bu yazılar kısaca “KJ” denir. Bazı haberlerde muhabir ve kameraman isimleri ya da haberde
anlatılan kişilerin isimleri, meslekleri ya da haberin
meydana geldiği yer bilgisi vardır. Günümüz teknolojisinde artık bir çok kanaldan ses, görüntü ve yazı
kurgu programlarıyla ekrana getirilebilmektedir.
Genellikle 30 ile 45 dakika arasında süren bir
televizyon ana haber bülteninde ortalama 10-20
haber sunulur. 45 dakikalık bir haber bültende
ana haber sunucularının açıklamaları ve bireysel
yorumları dışında bir haber, görüntüler dahil 90120 saniye arasında sürmektedir. Bir haber sunucusu saniyede 2-2,5 sözcük konuşmaktadır ve 90
saniyelik bir haber için en az 225 sözcükten oluşan
bir haber metni hazırlamak gerekmektedir. Aslında
bir televizyon haberi diğer gazete ve dergi gibi yazılı kitle iletişim araçları düşünüldüğünde çok az
ayrıntı vermektedir. Süreyi en verimli şekilde kullanabilmek için televizyon haberinin görüntü, ses ve
yazılı unsurları birlikte düşünmek gerekmektedir.
Dolayısıyla haberi hazırlayacak olan muhabir, kameraman, montajcı ve haber editörü birlikte çalışmak durumundadır.

125

Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri

Gelişen teknoloji ve televizyonun kitleleri etkileme gücü televizyon haberlerinde daha kurmaca unsurlar olmasını sağlamakta, televizyon
haberlerinin sunduğu dış dünya ve yansıtılan
gerçekliğin çarpıtılmış olma ihtimali her geçen
gün izleyicileri şüpheye düşürmektedir. İzleyicinin güvenini sağlamak, sorumlu habercilik
ilkeleri doğrultusunda, doğru ve gerçek haberleri, olayların taraflarına sadık ve aynı mesafede
kalarak sağlamak mümkündür.

Televizyonların haber merkezleri de yine aynı gazetelerde olduğu gibi işler. Buradaki en önemli fark hazırlanacak haberlerin gün içindeki haber bültenlerine
yetiştirilme zorunluluğudur. Bundan dolayı televizyon
haberleri günlük değil anlık haberler olabilmektedir.
Genellikle genel yayın yönetmeninin veya bir haber
müdürünün başkanlığında yapılan sabah toplantılarında gün içinde yapılacak haberler ve canlı yayınlar
planlanır. Bu toplantıda toplanan haberlerin görüntülerine ve eldeki bilgilere bültende nasıl yer alacağı belirlenir. Gündemde olan haberler öncelikli olmak üzere
önem sırasına haberler hazırlanır. Haber bültenlerinde
yer alması planlanan haberlerin konuları ana başlıklar
halinde muhabirler ya da haber editörleri tarafından
haber toplantısında sunulur. Bu toplantıya genel yayın yönetmeni, haber koordinatörü, haber müdürleri,
yurt haberler müdürü, dış haberler müdürü, ekonomi
haberleri müdürü, spor müdürü, editörleri, yönetmeni, yapımcı ve haber sunucusu katılır.
Genel Yayın Yönetmeni: Yayın kuruluşunun yayın politikalarını belirler. Haber koordinatörü ile sürekli iletişimde kalarak haber içeriklerini yönlendirir.
Haber Koordinatörü: Tüm haber müdürleri ile
eşgüdümlü çalışarak haberlerin takiplerini ve içeriklerini oluşturulmasını yardımcı olur. Türkiye’de yayın
kuruluşları genellikle İstanbul’da bulunduğu için özellikle Ankara gibi önemli merkezlerdeki haber müdürleri ile haber bağlantılarının yapılmasını sağlar.
Haber Müdürü: Büyük yayın kuruluşlarında
birden fazla haber müdürü olabilir. Haber merkezinde (Türkiye’de genel merkezler genellikle İstanbul’dadır) görevli olan haber müdürü haber bültenlerinden sorumludur. Haber bülteninin nasıl
yapılacağını, kimlerin görevli olacağını, hangi haberlerin hangi sıraya göre akışta yer alacağını haber
müdürü belirler. Haber müdürleri aynı zamanda
kameraman ve muhabirlerin hangi haberlerde görevlendirileceğine karar veren kişilerdir.
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Alan Müdürleri (Ekonomi, Spor, Dış ve Yurt
Haberler Müdürü): Yayın kuruluşunda sorumlu
oldukları alanla ilgili haberleri takip ederler. Örneğin, Yurt haberler Müdürü yurdun çeşitli yerlerindeki temsilciler ile yayın kuruluşu arasındaki
eşgüdümü yürütür gelecek haberler ile haber koordinatörü ile görüşerek gündem değişikliğine neden
olabilecek olaylar hakkında bilgi verir. Bununla
birlikte Ulusal ve yerel ajanslar ile ilişkileri yürütür.
Editörler: Televizyon haberini hem biçimsel
hem de içerik olarak iyi bilen ve uygulayabilen editörler, gazetelerde olduğu gibi istihbarat şefi olarak
çalışabilirler. Haberin yapım süreci içinde muhabir,
kameraman, sunucu, kurgu ve montaj operatörü
ile birlikte çalışarak haberin hazırlanmasını sağlarlar. Genellikle muhabirlik yapmış haberi iyi bilenler arasından seçilirler.
Muhabir ve Kameraman: Haberi bulup çıkaran, yapımında baştan sona yer alan muhabir ve
kameraman haberi yapan kişilerdir. Haberlerin
canlı tanığıdırlar.
Kurgu/Montaj Operatörleri: Haberin görüntülerinin, seslerinin, yazılarını birleştiren (kesen/
arşivden görüntü ekleyen vb. gibi) ve sunucu tarafından sunulmaya uygun hale getiren montaj
sırasında habere kullanılacak grafik malzemeleri
hazırlayan kişilere kurgucu ya da montajcı denilmektedir. Geçmişte teknik yönetimin altında çalışan montajcılar teknolojinin ilerlemesi ile haber
merkezi yönetimi altında çalışmaya başlamışlardır.
Çünkü günümüz teknolojisi bir muhabirin hem
kameraman hem muhabir hem de kurgucu olarak
çalışabilmesi olanak veren yazılımlar ile haberlerin
kurgusunun yapılmasına olanak vermektedir.
Yukarıda sayılanların yanı sıra televizyon haberi yapımında ve sunumunda arşivciler, yapımcılar
(prodüktörler), canlı yayın, ekipleri, sunucu ve yönetmenler olmak üzere birçok eleman çalışmaktadır.
Haber merkezinin belleği konumundaki arşivciler,
hazır görüntülerden (çoğunlukla ajans ve dış kaynaklardan gelen görüntüler ile birlikte televizyon kuruluşunun kendi çektiği görüntüler) haber hazırlayan,
haberi, yayını ve kurguyu iyi bilen yapımcılar (prodüktör) ve haberin yayına çıkışından sorumlu haber
bültenlerini veya canlı yayınları yöneten yönetmenler televizyon haberinin yapımında çalışan önemli
elemanlardır. İzleyiciler tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek ses tonu ve diksiyonuna sahip Türkçe’yi iyi
konuşan haber sunucusu (spiker), televizyon haberini canlı kılan önemli diğer bir elemandır.
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Öğrenme Çıktısı
2 Kitle iletişim araçlarının yayın özelliklerine göre habercilik faaliyetlerini açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Televizyon haberinde görüntünün önemini açıklayınız?

Televizyon haberciliği ile
ilgili ayrıntılı bilgi almak
istiyorsanız Profesyonel TV
Haberciliği adlı kitaba bakabilirsiniz (Hakan Cem Işıklar, Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı 282, İkinci
Baskı, Ankara, 2014).

Gazetenin endüstriyel bir
kitle iletişim aracı olmasından kaynaklanan haberin somutlaşma sürecini tartışınız.

Dergi Haberciliği
Dergi, genel olarak günlük bir gazetenin koşuşturmasının olmadığı bir yayın türüdür. Düzenli
ancak uzun bir yayım aralığında yayınlanan dergiler genellikle en az haftalık, onbeş günlük, aylık,
iki aylık ve üç aylık dönemlerle okur kitlelerinin
önüne çıkarlar. Derginin gazete ile kitap arasında bir yayın türü olduğu da söylenebilir. Dergi
gazete kadar çabuk basılabilecek nitelikte ve aynı
zamanda kitap kadar bilgi ve ayrıntının olabildiği bir yayın türü olarak kabul edilir. Bu nedenle
inceleme ve araştırma haberlerin yer aldığı dosya
konular en ince ayrıntılarıyla dergide yayınlanabilmektedir. Bununla birlikte dergide bir gazetede yer
alabilecek fotoğraflardan daha iyi kalitede ve fazla
fotoğraf yer alır. Görsel niteliği gazeteden daha iyi
olan ayrıntılı ve belli bir kapsamda çıkan dergiler
okurlar için farklı bir yayın türüdür. Okurun belli
kapsamda konuları takip etme ve kendi ilgi alanlarına göre bilgiye ulaşma isteği dergilerin farklı
türde içeriklerde yayınlanmasına önayak olmuştur.
Bu durum hedef kitlenin netleşmesini sağlayarak
ideolojik, kültür, sanat, vb. gibi nitelikler bakımından benzer özellik taşıyan okur kitlesinin oluşmasını sağlamıştır. Bununla birlikte gündelik hayatın
rutin durumlarının dışında farklı konu ve alanları
merak edenler için dergiler geçmişten günümüze
en önemli kitle iletişim aracı olmuşlardır.

Batı’da 17. Yüzyılda ortaya çıkan dergicilik
yine gazetede olduğu gibi iki yüzyıllık bir gecikme ile ülkemize gelmiştir. Dünyadaki ilk dergiler bilimsel dergilerdir. Bilimsel araştırmaların
yer aldığı bu dergiler, bilimsel alanlarda bilim
insanlarının tartışma, görüşme ve gerçeği arama konusunda kendilerini ifade edebilmek için
önemli bir kamusal alan oluşturmuştur. Daha
sonraki yıllarda özellikle dünyanın yeni keşfedilen yerleri ve yeni hayvan türlerinin bulunmasıyla
dergicilik beraberinde birçok yazı türünün yaygınlaşmasını sağlamıştır. Coğrafya, fizik, kimya,
felsefe, ruh bilim, toplum bilim, tarih ve biyoloji
alanlarında konulara yer veren dergiler gazeteleri
geçerek marka değeri olan, birer prestij yayınına
dönüşmüştür. Nitekim teknolojinin ilerlemesi ile
dergiler her geçen yıl daha çok önem kazanmış
baskı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte reklam
verenler için daha önemli hale gelmiştir. Özellikle
dergilerin hedef kitlelerinin belirgin olması yüzünden reklam verenin hedefine ulaşmasına sağlayacak niteliği belli okur kitlesi, dergicilik alanına önemli miktarda sermayenin akmasına neden
olmuştur. Kendilerine potansiyel müşteri arayan
reklam verenler, özellikle sektörel konuların ayrıntılı olarak işlendiği sektör dergileri için önemli
parasal kaynak haline gelmiştir. Avcılıktan, denizciliğe, bahçıvanlıktan otomobil yarışlarına kadar
özel izler kitleye sahip dergiler, popüler konuları
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ve nitelikli haber arayışı içindeki okurunu reklam
verenlere nitelikli tüketiciler olarak sunabilmiştir.
Böylece yüksek gelir seviyesine sahip okur kitlesi,
dergiler vasıtasıyla reklam verenler için halihazırda potansiyel hedef müşteriye dönüşmüştür. Başka bir ifadeyle spor arabalara ilgi duyan bir okur o
dergiye reklam veren lüks ürünlerini pazarlamak
isteyenler için potansiyel müşterisi haline gelmiştir. Buradan hareketle sektör, hobi, spor, popüler
ve aktüel konulara yer veren dergilerin çoğu pazar
arayışı içindeki reklam verenlerin çabasıyla ortaya
çıkmış ve yayılmıştır denilebilir.
Reklama dayalı yayım yapan tüketici dergilerinin ticari amaçlarının başında daha fazla okura
dolayısıyla bayi ya da abone satışına ulaşmak yatar.
Bu dergileri magazin, popüler kültür, kadın, erkek,
çocuk, spor, edebiyat, kültür-sanat, bilim ve teknoloji, tarih, ekonomi, hobi ve siyasi dergileri olarak
sınıflanmaktadır. Sektörün tanıtımı ile ticari kuruluşların karşılıklı iletişim, ticaret ve ekonomik etkinliklerini geliştirmek üzere yayınlanan dergilerde
çoğunlukla hitap edilen sektörün konuları yer alır.
Tüketici dergileri ve sektör dergileri dışında yine
tanıtım ve kurum içi iletişim amaçlı yayınlanan kurum dergileri de bulunmaktadır.
Günlük gazetelerin zaman darlığından konulara derinlemesine inememeleri dergilere bu bakımdan önemli avantaj sağlamıştır. Bu nedenle siyasal,
ekonomik, toplumsal, bilimsel ve sanatsal konuların irdelenmesine daha uygun yayınlardır. Bu bakımdan derginin eğitim ve gelir düzeyi daha üst
tabakalara hitap eden bir tarafı olduğu da söylenebilir. Ayrıca görsel olarak daha çekici olan dergiler,
gazetelere göre televizyon ve radyo karşısında daha
avantajlıdır.
Dergilerde yayınlanan yazı türleri gazete yazıları ile benzerdir. Öncelikle haber, araştırma ve inceleme yazıları, derginin türüne göre gezi yazıları,
sektör dergilerinde ise ürün ve işkolu tanıtımları ile
ilgili yazılar yer alır. Haber dergilerinde özellikle siyasi içerikli haber dergilerinde haberlerin yanı sıra
makale, deneme ve eleştiri yazıları sıkça yer alır.
Türkiye’de bir çok konuda dergi yayınlanmaktadır. Başta araştırma incele yazıların çok olduğu
haber dergileri olmak üzere, spor dergileri, kadın
dergileri, edebiyat dergileri, kültür-sanat dergileri,
çocuk dergileri, bilişim ve teknoloji dergileri, eko-

128

nomi, ve pazarlama dergileri, şirketlerin kurumsal
kimlik ve değerlerini amaç edinen kurumsal dergiler, özel sektörün gelişimini, tanıtımını, amaç
edinen sektör dergileri bu alanda faaliyet gösteren
yayıncıların en çok çıkarttığı dergiler arasındadır.
Ayrıca akademik çevrelerin hazırladığı bilimsel
araştırma, kitap eleştiri ve incelemelerin bulunduğu bilimsel dergiler ve şekli, boyutu, tasarımı
bakımından farklılıklar içeren, okur-izler kitleye
ulaştırılması bakımından da farklılık içeren dergiler
marjinal dergiler bulunmaktadır. Bu kadar farklı
alan ve konuda elbette haber yazım şekli ve içeriği de farklı olabilmektedir. Farklı türdeki dergilerin yazı yazım şekli, sunumu, okuyucuyla mesafesi
farklı olabilmektedir.
Dergi haberlerinde ön plana çıkan özellik alan
uzmanları tarafından yazılmış olmalarıdır. Örneğin popüler tarih dergilerinin yazarları tarih konusunda uzman, o alanda eğitim almış kişilerdir.
Dergi haberlerini hazırlayanlar sadece gazeteci
kimlikleriyle değil aynı zamanda bilimsel ya da
sektörel uzmanlıklarıyla bilinirler. Doğa ve gezi
dergilerinde, arkeologlar, coğrafyacılar, biyologlar,
sanat tarihçileri birlikte çalışırlar. Dergilere haber
hazırlayan muhabirler de aynı alan uzmanları gibi
belli alanlarda birikimli, haber yapılan alanda
uzman haber kaynaklarına, alan uzmanlarına ne
soracağını bilen, alanlarına hakim gazetecilerdir.
Dergi muhabirlerinin haber hazırlama sürece diğer kitle iletişim araçlarında çalışan meslektaşları
ile benzer olmakla beraber dergi haberi sunumu
ve içeriği ile daha çekici bir nitelik taşımaktadır.
Gazeteden farklı olarak daha küçük boyutlarda
yayınlansa bile tüketici dergileri ortalama 100
sayfa civarında hazırlanmaktadır (Sayfa sayısı
daha az ya da daha fazla olabilmektedir). A4 kağıt
ya da tabloid boyutta yayınlanan dergilerin (Bazı
dergiler kendine özgü sayfa boyutuna sahiptirler)
tasarımı da gazetelerden farklı olabilmektedir.
Dolayısıyla dergi haberinin metinleri daha uzun
ve güncel bir anlatıma sahiptir. Fotoğraflar daha
büyük ve estetik tarafı ağır basan belgesel nitelikte fotoğraflardan oluşur. Dergi haberleri inceleme
araştırma niteliğinde olduğu için muhabirin topladığı bilgiler dışında, uzman görüşlerinin, kullanıcı deneyimlerinin yoğun olduğu yazılardır ve bu
nedenle yorum içerebilir.
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Radyo Haberciliği
Radyo, Marshall Mcluhan’ın dediği gibi sıcak
bir iletişim aracıdır çünkü sadece tek bir duyuya
hitap eder. Dolayısıyla herhangi bir iş yaparken
aynı zamanda radyo da dinleyebilirsiniz. Örneğin
trafikte araba kullanırken haberleri, evde yemek yaparken müzik dinleyebilirsiniz. Radyo metinlerinde dinleyiciyi sıkmamaya özen göstermek gerekir.
Dinleyicinin hemen ilgisi dağılabilir ve başka bir
kanala geçebilir. Dolayısıyla aynı gazetede olduğu
gibi radyoda da haber başlıkları niteliğinde haberin ne olduğunu söyleyen cümleler kurmak gerekir. Aslında haber tek bir cümledir. Örnek: “Ege’de
deprem oldu”, “Enflasyon düştü”, Trafik kazasında
üç kişi yaralandı”, “Milli takım elemeleri geçti”.
Söylenen ilk cümleden sonra verilen her bilgi olay
ile ilgili ayrıntılardır. Olayı haber yapan haber değeri genellikle giriş cümlesinde verilir. Aynı şekilde
radyo haberlerinde de böyledir ve radyoda haber
anonsları yapılırken tek cümlelik haber niteliği
olan bilgi verilir. Bir başka örnek ise “Cumhurbaşkanı Eskişehir’e geliyor” haberidir. Bu anons
cümlesinden sonra Cumhurbaşkanı’nın ne zaman,
nasıl, neden Eskişehir’e geldiği haberin ayrıntılarını oluşturmaktadır. Radyoda ayrıntılı haberler genellikle ana haber bültenlerinde verilir. Radyoda da
televizyondaki gibi ara ve ana haber bültenleri hazırlanmaktadır. Bu nedenle hem kısa hem de uzun
haberler hazırlanır. Kısa haberler ara haber bültenlerinde sunulur. Uzun haberlerden oluşan haberler
ise ana haber bültenin sunulur.
Kısa haber: Günün en önemli haberleri, tek
cümle halinde, haberin 5N-1K öğelerinden (Ne,
nerede, neden, nasıl, ne zaman ve kim soruları) bir
kaçının yer aldığı anons olarak verilen haberlerdir.
Örnekler:
- Ege Denizi’nde İzmir’e 25 km uzaklıkta 4,9
büyüklüğünde deprem oldu.
- Eskişehir-Ankara yolunun 43. km’sinde
meydana gelen zincirleme kazada 10 araç
birbirine girdi, 9 kişi yaralandı.
- Büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde
kabri başında anıldı.
- Tokat’ın Turhal ilçesinde Dazya Deresi taştı
3 kişi sel sularına kapılarak kayboldu.

Uzun haber: Olaylarla ilgili tüm ayrıntıların yer aldığı haberler uzun haberlerdir. 5N-1K
öğelerinin tümüne haber metni içinde yer verilir.
Bazı haberlerde doğal ses ya da ses kayıtları da yer
alabilir. Örneğin üniversite öğrencilere verilecek
burs haberinin içinde haber kaynağının kısa bir
açıklaması yer alabilir. Genellikle haberler 30 saniye ile 1 dakika arasındadır. Uzun haberlerde 30
saniyelik bir haber için en az 75 sözcükten oluşan
bir metin yazmak gerekir. Radyodaki uzun haberler bile diğer kitle iletişim araçlarında sunulan
haberler ile karşılaştırıldığında kısa haberlerdir.
Dinleyiciyi aynı frekansta tutmak için radyocular
kısa haberler hazırlarlar. Radyoda gün içinde haber programları ve kuşaklarında önemli konular
haber olarak sunulabilir. Bu programların içinde
haber program sunucusu tarafından anons edildikten sonra canlı ya da daha önceden kayıt edilmiş röportajlar yer alabilir.
Radyo haberleri genellikle ters piramit yöntemiyle yazılır. Kısa haberlerde 5N-1K’den en az üç
tanesine yer veren özetleyici giriş yöntemi kullanılır. Radyo haberi yazarken dikkat edilmesi gereken
kuralları şöyle sıralayabiliriz:
1. Günlük konuşma dili kullanılır.
2. Her haber konusuna göre en çok merak
edilen bilgiler verilmeye çalışılmalıdır.
3. Radyo haberinin bir sonraki bültene kadar
tekrar dinleme olasılığı olmadığı için cümleler kısa ve anlaşılır olmalıdır.
4. Vurgu ve tonlamalar bir tek ses ve duraklamalar ile yapılabildiğinden noktalama
işaretlerine özen gösterilmelidir. Noktalama işaretleri, anlamın doğru şekilde ortaya
çıkmasını sağladıkları gibi, cümlenin nasıl
tonlanacağını da belirler.
5. Haber sunucusu duyguları açığa çıkartan ya
da kışkırtan sunum yapmamalıdır.
6. Haberde dikkati dağıtacak gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir.
7. Sade bir dil kullanılmalı yabancı ve teknik
terimlerden oluşan sözcükler kullanılmamalıdır.
8. Akıcı birbirini tekrar etmeyen sözcükler
kullanılmalıdır.
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Öğrenme Çıktısı

3 Kitle iletişim araçlarının yayın niteliklerine göre görev ve sorumluluk alanları değişiklik
gösteren habercilerin uzmanlık alanlarını açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Dergi haberleri neden daha
belirli bir alanda uzmanlığı
olan haberciler çalışır?

Dergicilik ile ilgili daha
fazla bilgi almak isteyenler
“Dergicilik” adlı kitaba başvurabilirler (Ayşe Çatalcalı,
Kriter Yayınları, 2017).

Dijital dergiciliğin okur-izler kitleye sunduğu yenilikleri çevrenizle paylaşınız.

İnternet Haberciliği
12 Nisan 1993 yılından itibaren internet,
Türkiye’nin son 25 yıllık iletişim geçmişinde önemli değişimler yaratmış, tüm dünyada ve hayatımızın
her alanına girerek yaygınlaşmıştır. İnternetin bilgiye ulaşma ve yayma konusunda getirdiği fırsatlar
ve kolaylıklar, interneti habercilik alanı için kaçınılmaz bir biçimde çekim alanı haline getirmiştir.
İnternet haberciliği, günümüz teknolojisinin bizlere sunduğu fırsatlar sonucu artık ihtiyaç olmanın
dışında bir gereklilik halini almıştır. Bu gerekliliğin
altında yatan en önemli sebep ise hayatın hızlı akışı
içinde anında haber alma isteğimizdir. Artık bütün
haberleri internet haber sitelerinden veya internet
televizyonlarından takip ediyor hemen ardından
sosyal paylaşım sitelerinden doğruluğunu araştırıyor ve karşılıklı etkileşim başlıyor. Bireyler haber
sitelerine bağlandıklarında, anlık güncellemelerle
en yeni bilgilere erişebiliyorlar. Böylece geleneksel
yollarla sunulan haberciliğin neden olduğu gecikmeler internet haberciliği ile son buluyor. İnternet
haberciliğini avantajlı hale getiren diğer bir neden
ise gerek yazılı medyanın ve gerekse görsel medyanın pahalı yatırımlara gerek duymadan çok küçük
maliyetlerle geleneksel medyanın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesidir. Bununla birlikte tüm
dünyada ve Türkiye’de bütün büyük medya şirketleri hem gazete hem de televizyon yayınlarına devam ederken yine bu işlerine paralel olarak internet
haberciliği yapmaya başlamışlardır.
İnternet gibi tümüyle dijital teknolojiyle üretilen ve karşılıklı etkileşim sağlayan medyaya ‘yeni
medya’ gazete, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına ‘geleneksel’ ya da ‘eski’ medya den-
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mektedir. Geleneksel kitle iletişim araçları olarak
tanımladığımız gazete, dergi, radyo ve televizyon
gibi araçlar tek yönlü ve kitlesel yayın yapmaları
nedeniyle alıcıya (izler kitleye) en çok ilgi duyulan
ya da duyulması beklenen konular hakkında ulaşabilmekte, izler kitlenin tercihini sunulan haber
ürünlerinin seçimiyle sınırlı tutmaktadır. Dolayısıyla izler kitlenin tercihleri değil kitle iletişim
araçlarının tercihlerini baskın kılan, kitle iletişim
ortamı izler kitleye ne sunarsa alıcının onu kabullenildiği bir iletişim şekli ortaya çıkmaktadır. İnternet vasıtasıyla sunulan ise etkileşimli olarak başka
bir ifadeyle izler kitlenin yayın içeriklerine doğrudan tepkisini gösterebildiği ve yayın içeriği üzerine
tercihlerini açıklayabildiği ve en önemlisi kendisinin de içerik üreticisi olabildiği bir iletişim şeklidir.
Yeni teknolojik gelişmelerle beraber internet
üzerinden ses, video, metin ve fotoğraf gibi içeriklerin taşınabilir olması ve yayıncı ile izler kitle
arasında sağladığı etkileşimlilik, interneti gazete,
televizyon, dergi, radyo gibi geleneksel medyayı
bünyesinde barındıran, aynı zamanda enformasyonun yeniden üretildiği ve yeni biçimlerle sunulabildiği bir ortam haline gelmiştir. İnternetin en
önemli avantajlarından birisi de bilgiye ulaşmada
sunduğu özgürlüktür. İnternet vasıtasıyla her konuda bilgiye farklı kaynaklardan ulaşabilir ve bu
bilgiyi bir çok kişiye yayma imkanı bulunmaktadır.
İnternet üzerinden tek yönlü bir iletişim değil iletişim kaynağı ile iletiyi alan kişi arasında karşılıklı bir
iletişim söz konusudur.
Gündelik yaşamın her alanında yaygın kullanım alanı bulan telefon, bilgisayar, tablet, internet, başka bir ifadeyle tüm dijital teknolojiler yeni
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medya olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak “yeni medya” olarak
tanımlanan internet, web siteleri (bloglar wikiler),
bilgisayar oyunları, sanal gerçeklik ortamları, dijital
televizyon, multimedya (CD, VCD, DVD), GSM
gibi teknolojiler bilginin yer aldığı yeni iletişim
araçlarıdır. Dijitalleşme her türlü bilginin, verinin,
elektriksel değerler (dijital) halde ifade edilmesidir.
Örneğin 35 mm analog fotoğraf makinesiyle çekilmiş bir fotoğraf eskiden birkaç aşamada basılabilir
hale gelirken artık dijitalleşme ile birlikte günümüzde mobil (cep) telefonlar ile çekilen fotoğraflar
mobil uygulamalar ile üzerinde değişiklikler yapıp,
mobil iletişim alt yapısı sayesinde sosyal paylaşım
uygulamaları vasıtasıyla bireylere ya da kitlesel nitelikteki gruplara aktarımını yapabilmektedir. Yeni
medya coğrafi anlamda uzaklığı ortadan kaldırmış,
iletişimin kapasitesini ve hızını arttırmış, iletişimi
etkileşimli (interaktif ) hale getirmiş ve iletişimin
farklı formlarını birleştirmiştir. Yeni medyanın ayırt
edici olan etkileşim, kitlesizleştirme, seçim yapma,
eş zamanlılık, eş zamansızlık, anındalık, ucuzluk,
pazarlama aracı olma, demokrasi yanlısı forumlara
olanak sağlaması gibi önemli avantajları vardır. Örneğin yeni medyanın bir parçası olan e-gazete yeni
medyanın teknolojik özelliklerini bünyesinde bulundurmaktadır. Dijitalleşme enformasyonun elde
edilmesini, kullanılmasını, bir ortamdan diğerine
aktarılabilmesini veya dönüştürebilmesini sağlayan
ve kolaylaştıran bir multimedya sistemdir. Multimedya sayısal teknoloji sayesinde gerçekleşmiş
iletişimi farklı bir yapıya büründürmüştür. Günümüzde multimedya kavramı artık yöndeşme ya da
yakınsama kavramlarıyla birlikte anılmaktadır.
Yöndeşme: İnternet etkileşim, üretim, saklama,
değiştirme, yeniden üretme ve yayma gibi farklı
faaliyetlerin bir arada olduğu bir ortamdır. Farklı
kitle iletişim araçlarının, ağlarla bir araya geldiği
bu ortamda yöndeşme ya da yakınsama kavramını da açıklamak gerekmektedir (Bazı kaynaklar
yöndeşme yerine yakınsama sözcüğünü de kullanmaktadırlar). Yöndeşme, bilgisayar, yazılı, görsel ve
işitsel kitle iletişim araçları, haberleşme altyapısını
sağlayan şirketlerin teknolojik ve ekonomik olarak
birleşmesi ve süreç itibariyle de yeni ürünlerin ve
hizmetlerin sunulmasıdır. Yöndeşme kavramı, radyo, televizyon, gazete, telefon ve posta gibi iletişim
faaliyetlerinin dijital ortamda bir araya gelerek bilgisayarların ve akıllı mobil telefonların işlevsel bir
parçası haline gelmesidir. Özellikle iletişim hiz-

metlerinin ve cihazların bir ağ üzerinden entegre
haline gelmesi iletişim etkinliklerinin kolayca gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yöndeşmenin ortaya
çıkmasının sebebi dijitalleşmedir (sayısallaşmadır).
Ses, görüntü ve metin sayısal olarak kodlandığında
aynı ortamda bütünleşebilmektedir. Bu bütünleşme
ticari anlamda da birleşmeyi getirmiştir. Yöndeşme
özellikle haber, radyo televizyon, film gibi farklı
medya endüstrilerinin birleşerek farklı iletişimsel
etkinlikler üretmesi, saklaması, dağıtması ve yaymasını sağlayan tek ve bütün bir piyasa yapılanmasını
tarif etmektedir. İnternet alt yapısının gelişmesiyle
birlikte 2000’li yıllardan itibaren dünyanın sayılı medya şirketlerinin birleşmesi ve bu yeni pazar
ortamında yeni bir yapılanmaya gitmesiyle beraber
yöndeşme kavramı daha çok kurumsal ve sektörel
birleşmeler için kullanılmaya başlamıştır. Mobil iletişim sağlayan şirketler, film yapımcıları, yayınevleri
ile yayıncılar, bilgisayar ve teknoloji üreticileri tek
bir endüstri içinde bir araya gelmişlerdir.
E-Gazete: E-gazete elektronik ortamda yayın
yapan gazetelere verilen isimdir. E-gazete adından
da anlaşılacağı üzere gazete olmakla beraber tüm
kitle iletişim araçlarında yapılan habercilik faaliyetlerini kapsamaktadır. İçerik olarak geleneksel (basılı) gazetede olan bütün konu ve bölümler olmakla
beraber diğer kitle iletişim araçlarının özelliklerini
bir araya getirdiği için bir gazeteden daha fazlasını ifade etmektedir. E-gazetenin en önemli özelliği
ses, veri, metin ve sabit ya da hareketli görüntüleri
bünyesinde toplayarak tek bir alt yapı üzerinden
aktarabilmesi, arşivlemesi, bütün bu verilerin toplanabilmesi ve yeniden işleme tabi tutulabilmesine
olanak vermesidir.
Televizyon, radyo ve gazete gibi her biri ayrı ayrı
kitle iletişim aracı olan geleneksel araçlar, yapıları gereği mesajları (iletileri) hem homojen hem de
edilgen kabul edilen izler kitleye tek yönlü (geri bildirime olanak vermeyen) olarak ulaştırmaktadırlar.
Geleneksel televizyon ve radyo yapıları gereği geleneksel gazeteye göre daha hızlı bir aktarım sağlamakla beraber, dijital yayıncılık hayata geçmesiyle
iletişimin kalitesinde ve yapısında önemli değişiklikler ve gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmeler şu
şekilde sıralanabilir:
Etkin Kullanıcı: Dijital ortamda geleneksel
medyada olduğu gibi tek yönlü iletişim olmadığı
için pasif konumda bir kullanıcı yoktur. Aktif, etken mesajları anlamlandırabilen ve içerik üretebilen
geleneksel medyadakinin tam tersine bir kullanı-
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cı söz konusudur. Yeni medya okur ile etkileşimli
hale gelmiş, içerik üreticisi ve tercih ettiği mesajları seçen enformasyon kanalları ve enformasyonun
içeriği üzerinde belirleyici bir kullanıcı, okuyucu/
izleyici ortaya çıkmıştır. Dijital ortamda artık özgür
bir seçim söz konusudur. Geleneksel medyanın mesajlarının alıcısı durumundaki pasif kullanıcı artık
etkin bir kullanıcı haline dönüşmüş, veri üreticisi,
toplayıcısı ve dönüştürücüsü haline gelmiştir. Edilgen durumdan çıkıp etken hale gelen alıcı enformasyonu demokratikleştirerek geleneksel medyanın
aksin daha özgür bir iletişim alanının oluşmasını
neden olmuştur. Dijital ortam, gönderen ve alıcı
bağlamında alıcı olarak tarif edilen okur izler kitlenin aleyhine olan tek yönlü iletişim ortamının getirdiği mesaj bombardımanından daha dengeli bir
iletişim kurulmasını sağlamıştır. Gazeteci-okur arasındaki denge okur lehine değişerek fikir geliştirme
ve sunma bakımında gazeteci ile benzer fırsatları yakalamıştır. Dijital ortamın yarattığı habercilik ortamında okur, başka bir ifadeyle kullanıcı konumuna
geçen izler kitle, tepkisini aracısız bir şekilde anında
verebilmektedir. Bu durum okurun haber yapımına
doğrudan etki etmesine de neden olmaktadır.
Hipermetinsellik: Web sayfalarında ya da
e-gazetelerde bir konuyla ilgili yayınlanmış haber
başka web sayfalarına bağlantılar (linkler) ile zenginleştirilebilir fazladan bilgi ve ayrıntı için okur
bu linkler vasıtasıyla bu sayfalara ya da gazetelere
yönlendirilerek, daha çok bilgilendirilmesi sağlanabilir web’in hipermetinsel (hypertext) özelliği
ile haber geniş bir platformda sunabilir tek kanalda kalmayarak farklı perspektif ve görüşlere açık
olarak sunulabilir.
Etkileşim (İnteraktif ): Etkileşim iletişimde
bulunanların karşılıklı olarak iletilerinin birbiriyle
ilişkili olması, paylaşması ve birbirlerinin müdahalesine imkan vermesidir. Bununla birlikte alıcı ve
verici tarafların hem eş zamanlı hem de eş zamansız iletişimidir. Geleneksel medyada etkileşim yok
denecek kadar azdır. Etkileşim, televizyon ve radyolarda ancak kitle iletişim aracının çalışanları izin
verirse eşzamanlı olarak telefonla ya da eşzamansız
bir biçimde önceden kaydedilmiş ses ve görüntü
ile mümkün olabilir. Gazetelerde ise ancak okur
mektuplarından söz edilebilir. Halbuki internet ortamında yayınlanan bir haber ile ilgili olarak okurlar/takipçiler/kullanıcılar fikirlerini anında açıkça
söyleyebilmektedirler. Hatta yayınlanan haberin
doğruluğun, eksikliğini, taraflı olup olup olmadığı
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anında ortaya koyabilmektedirler. Etkileşim sadece
dijital ortamın haber sunucusu ve takip ile değil diğer takipçiler ile birlikte aynı anda olabilmektedir.
Bir takipçinin yazdığı düşüncelere diğerleri de görebilmekte kullanıcılar arasında da bilgi ve düşünce
transferi olabilmektedir. Böylece herkes birbirinin
mesajını ve düşüncesini görebilmekte karşılıklı
bir etkileşim de sağlanabilmektedir. Kamuya açık
bir biçimde doğrudan ve anında yapılan yorumlar
haber içeriği üzerinde etkili olabilmekte ve haber
yapımında yapılan hata ve eksiklikler kullanıcıların etkisiyle anında görülüp düzeltilebilmektedir.
Etkileşim editöryal işleyiş bakımından bu okuyucu
için doğru bilgi almasına önemli katkılar sağlamaktadır. Haber hızlı ve herkesten önce vermek için
uğraşırken doğru ve gerçek haber vermek için de
ayrıca editöryal bir çaba gösterilmektedir.
Eşzamansızlık: İnternet ortamında iletişimde
bulunan kullanıcılar için kendilerine uygun bir zamanda (istediği anda) bir ileti gönderme veya alma
imkanıdır. İnternet ortamında iletişimin aynı anda
ve karşılıklı gerçekleşmesi zorunlu değildir. İsteyen
istediği anda zamanda sınırlılıkları ortadan kaldırarak iletişimi gerçekleştirebilir.
Mobil İletişim: Mobil iletişim alt yapısının olduğu her yerden habere ulaşmayı sağlayan teknoloji ile okur, başka bir ifadeyle kullanıcı haberi takibe
alıp, yorum yapabilir. Aynı şekilde muhabirler için
de haber yapma zaman ve mekan kavramı ortadan
kalkmaktadır. Muhabir haberi yerinde hazırlayıp,
canlı yayınını yapıp, web sayfasına ya da e-gazete
yükleyerek anında okura açık hale getirebilir. Muhabirin haberi fiziksel ortama bağlı kalmadan istediği yerden paylaşılabilmesiyle yeni medya teknolojileri hareketliliği (mobililiteyi) ön plana çıkarmış
ve haberciliğin son derece hızlanmasını sağlamıştır.
Artık bir matbaaya, kağıda, canlı yayın aracına ya
da stüdyoya gerek kalmadığı için zaman ve mekan
kavramı da kaybolmuştur.
Kitlesizleştirme: Geleneksel kitle iletişim araçları kişiye özel iletişim kurmazlar. Geleneksel medyada genel özellikleri bakımından birbirine benzer
ya da değil, bireylerin tümüne genel yayın yapılır.
Örneğin yelken, su sporları ve denizcilik konusunda yayın yapan bir basılı dergi genellikle birbirine
yakın gelir grubunda, benzer coğrafi koşullarda yaşayan, benzer yaşam şekline sahip benzer niteliklerdeki bir okur kitlesine yönelik yayın yapar. Kitlede
farklılıklar olabilir ancak benzerlikler daha fazladır
bununla birlikte her bir tekil şahıs değil genel kit-
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lenin özellikleri önceliklidir. Yeni medyada ise hem
kitlesel yayın yapılmakta hem de kişiye özel iletişim kurulabilmektedir. Dijital ortamda enformasyon her zaman kitlesel değildir, yayınlar izleyicinin
özellik, gereksinim ve tercihlerine göre değişebilmektedir. İnternet ortamındaki dijital televizyonlar, IPTV’ler bir genel yayın akışı oluşturabildikleri
gibi, istenen saatte istenen programın izlenmesine
de olanak vermektedirler.
Sahiplik ve Kontrol: Dijital ortamda yayın
yapan araçlar sahiplik yapısı ve içerik oluşumunda geleneksel kitle iletişim araçları kadar merkeziyetçi değildirler. İnternet, medyanın ekonomisini
sahiplik bakımından etkilemiştir. Kurumsal yapıya
sahip holdingleşmiş gazete ve televizyonların internet ortamındaki yayınları geleneksel araçlardaki
yayınlarıyla aynılık ya da benzerlik söz konusuyken
bağımsız içerik üreten kurumların sahiplik yapısı
ve içerik üretimi takipçi denetimi ve talebi altında
oluşmaktadır. Dijital ortamda karar vermenin tek
bir noktada merkezileşmesi yerine, aynı zamanda
içerik üreticisi halen gelen kullanıcılar kontrolünde
dağılan enformasyon daha demokratik olabilmektedir. Büyük sermaye gruplarının geleneksel medyada üzerindeki yoğun hakimiyeti internet ortamında bireyselleşen ve merkeziyetçi yapıdan uzak
girişimler için geçerli değildir. Bununla birlikte sosyal medya araçları için merkeziyetçi yapıdan bahsedilebilir ancak kullanıcı ile karşılıklı olarak yapılan
kullanım protokolleri ve taahhütler özgürleşme ve
demokratikleşmede belirleyicidir.
Veri aktarım hızı: Uydu teknolojisinin ilerlemesi ve fiber optik ağların yaygınlaşmasıyla birlikte dijital yayıncılığın alt yapısı kurulmuştur
ve dolayısıyla bilgiye ulaşmada zaman ve mekan
sınırı ortadan kaldırmış iletişim hızlanmıştır.
Gazetecilik bakımından bu ilerleme öncelikli
olarak veri tabanlarına ulaşımını kolaylaştırmıştır. Artık bir bilgiye ulaşmak için kütüphane ya
da basılı veri tabanlarında uzun süren taramalara
gerek kalmamıştır. Gazeteciler anahtar sözcüklerle kavramlara, veri tabanlarına, arşivlere çok kısa
sürede bulundukları yerden erişim sağlamaya başlamışlardır. Erişim hızı haber kaynağından gelen
fotoğrafların, videoların ya da sayfalarca tutan
raporların saniyeler içinde mobil araçlara indirilmesini sağlamaktadır. İnternetin kendisi zaten bir
haber kaynağı durumuna gelmiştir. Bilgiye erişim
hızı yaşanan zamanın hızlanmasına neden olmuştur. Geçmişte gazeteciler 35 mm analog filmler

ile çektikleri fotoğrafları ve video kasetleri savaş
bölgelerinden çıkarmak için çok tehlikeli süreçleri atlatıyorlardı. Gazeteciler bu fotoğraf ve video
kasetleri gazete ve televizyonlarına çok uzun süren
çabalardan sonra ulaştırabiliyordu. Artık herkes,
sadece gazeteciler değil bulundukların bölgelerden
sosyal medya uygulamaları ile canlı yayın yapabiliyorlar, fotoğraf ve videoları ulaştırmak istekleri
yere gönderebiliyorlar. Bundan 25 yıl önce başkentte ve İstanbul’da basılan gazeteler Türkiye’nin
bazı şehirlerine ancak 2 gün sonra ulaşabiliyordu.
İki günlük bu zaman e-gazete ile iki saniyeye indi,
dolayısıyla yaşam hızlandı.
Veri aktarımın miktarı: Yine aynı şekilde uydu
teknolojisinin ilerlemesi ve fiber optik ağların yaygınlaşmasıyla birlikte veri aktarım miktarında ciddi
artış sağladı. Saniyeler içinde yüzlerce sayfa elektronik kitap, ve saatlik filmler mobil iletişim araçlarımıza indirilebilir ya da kullanıcı tarafından gönderilebilir olmuştur. 2000 yılından önce veri miktarları
kb (kilobyte) ile ifade edilirken artık MB (MegaByte), GB (GigaByte), TB (TeraByte) ile ifade edilmektedir. Örneğin bir internet sitesini açıp görüntülediğimizde sitede bulunan metin, resim, video,
fotoğraf ve ses dosyaları anında izlenip, dinlenebilir,
görüntülenebilir ve indirilebilir hale gelmiştir.
Maliyet: Web sitesi kurma maliyetin gazete,
televizyon ve radyo yayıncılığının maliyeti düşünüldüğünde çok düşüktür. Yayınların dağıtımı
için başka bir kanala ya da dağıtım ağına ihtiyaç
yoktur. Uydu teknolojisinin ilerlemesi ve fiber optik ağların yayılmasıyla dağıtım ve yayın kolaylaşmıştır. Baskı ve yayının ulaştırılması için çalışan
iş gücü habercilik faaliyetleri için kullanılabilir
hale gelmekte araştırmacı gazetecilik faaliyetleri
için daha fazla personel görevlendirilebilir ya da
baskı ve dağıtım maliyetleri haber üretim organizasyonun bir başka safhası için kullanılabilir. Habercilim maliyetleri teknoloji ile daha azalmıştır.
Örneğin yerinden haber veren muhabirlerin anında haber geçmeleri birçok ulaşım vb. gibi maliyeti
ortadan kaldırmıştır. Sanal bir yazı işleri ile bütün
haber içerikleri ve veriler muhabirler tarafından
bir araya getirilmesini sağlamaktadır. Geleneksel
düzende haber merkezinde bir arada bulunması
gereken editörler, yazı işleri müdürleri ve muhabirlerin bir araya gelmesi zorunluluğu ortadan
kalkmıştır. Farklı mekanlarda çalışan insanlar
birbirlerini görmeden yaptıkları işlere müdahale
edebilir hale gelmiştir.
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Özgürleştirici olması: Yeni iletişim teknolojileri
geleneksel kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığında daha düşük maliyetlidir. Ayrıca sansür ve denetim
zorluğu gibi de avantajlara sahiptir. Bazı bakımlardan eşitsiz de olsa hızla yaygınlaşmaları ve etkileşim
özelliği sayesinde tüm dünyada kabul görmüştür.
Tüm dünyaya yayılmış olan yoğunlaşmış organize
dev holdinglerin sahip olduğu geleneksel kitle iletişim araçları karşısında, özgürleştirici bir mecra olarak görülmektedir. Artık internet sayesinde büyük
haber ajanslarının ve yayın kuruluşlarının dışında da
kişisel ve yerel yayıncılık yapılmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında büyük sermaye gruplarının oluşturduğu medya holdinglerinin karşısında nispeten yayıncılıkta bir fırsat eşitliği sağlandığından söz edilebilir.
Sadece okur izler bir kitle değil aynı zamanda içerik
üreticisi olan okur/izler kullanıcı kendi tercihleri
yönünde bir iletişim süreci içinde yer alabilmektedir. Ancak geleneksel medyada var olan sermaye
yoğunlaşması internet alt yapısı ve servis sağlayıcılarında da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla dijital iletişime
olanak veren alt yapı, yazılım ve donanım sağlayan
şirketlerde bir mülkiyet yoğunlaşması, sermayeleşme, merkezileşme artmaktadır. Son dönemde ortaya
çıkan şirket birleşmeleri, birbirini satın alan sosyal
medya şirketlerinin borsa değerleri onlarca milyar
dolar düzeyine ulaşmıştır. Bununla birlikte internette giderek artan denetleme, gözetleme olanakları,
gizlilik kaygıları ve özellikle yönlendirme konusunda
ortaya çıkan haberlerin internet ortamının özgürleştirici niteliğine darbe vurmaktadır. Bununla ilgili
son örnek bir sosyal medya sitesinin ABD Başkanlık
seçimlerine etki edecek şekilde bilgi ve veri yönlendirmesi yaptığının ortaya çıkmasıdır. Günümüzde
her türlü teknolojik gelişmenin kapitalist üretim politikalarının zorunluluklarına paralel bir süreç olarak
karşımıza çıktığı da dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda internetin hem alt yapıda hem donanım ve yazılımda, özellikle demokratik koşullar bakımından
barındırdığı eşitsizlikler çok önemli rol oynamaktadır. Başta donanım, yazılım ve alt yapı konusunda
ülkeler arasındaki eşitsizlik, uluslararası tekelleşme
ve sermaye yoğunlaşması ile piyasayı kontrol eden
internet tabanlı medya organizasyonları, ülkelerin
demokratik yapıları ile sansür, kısıtlama ve sınırlayıcı iletişim politikaları, internetin özgürleştirici özelliğinin karşısındaki başlıca engellerdir. Ayrıca mevcut
iletişim ortamının yaygınlaşmış teknik özelliklerinin
bir anda değişmesi, sistem dışında kullanılan cihaz
ve alt yapıların ilerleyen teknolojinin sonucu ola-
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rak sistematik olarak değişmesi, teknoloji üretimini
belirleyen ekonomik koşullar içinde gerçekleşmekle birlikte birçok eşitsiz ve ağır ekonomik külfetler
getirmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin zamanla
daha da karmaşık hale gelmeleri kullanıcıların birçok niteliğe sahip olmalarını gerektirmektedir. Yeni
iletişim teknolojilerinin sağladığı ortamda özgür olabilmek belli bir eğitim, internet alanlarının mülkiyeti, erişim için gerekli olan araçlara sahip olabilecek
bir ekonomik güç, medya okuryazarlığı yeterliliği
gibi niteliklere sahip olmakla ilişkili hale gelmiştir.
Pazarlama aracı olması: İnternette kullanıcının profilini tespit etmek ve kamuoyu araştırması
yapmak çok kolaydır. Haber sitesine yerleştirilen
bir mesaj panosu sayesinde okurların eleştirileri,
istekleri, düşünceleri ve benzeri konular öğrenilebilir. Aynı zamanda herhangi bir konuda anket
yapmak ya da politika ya da sosyal içerikli forum
düzenlemek mümkün olmaktadır. İnternet gazeteleri sayesinde okurlar, yayın içerikleri hakkındaki
düşüncelerini ve eleştirilerini doğrudan açıklayarak bu haber ve yorumlar ile ilgili fikirlerini alenen
açıklayabilirler. Ayrıca hangi sayfanın kaç kez tıklandığı, bir takipçinin sayfa da ne kadar süre kaldığı tespit edilerek okunma/takip edilme oranları
sayısal olarak belirlenebilmektedir.
Çoklu ortam (multi medya): Metin, ses, görüntü (fotoğraf, resim, grafik vb. gibi), hareketli
görüntünün (video) bir arada olmasına çoklu ortam denmektedir. Gazete, radyo ve televizyona ait
özelliklerin bir araya toplanması etkileşimli bir ortamda olan haber sunan internet sayfalarını çok
avantajlı bir hale getirmektedir. Bütün haberlere
anında veya istendiği anda ulaşım, arşivlemede yer
ve zaman sınırının olmaması geçmişe dönük bütün
mesajların, bilgilerin, haberlerin, görüntülerin yer ve
zaman kısıtlılığı olmaksızın depolanabilmesi ve bunun maliyetinin düşük olması internet ortamındaki
e-gazeteleri üstün bir iletişim aracı haline getirmektedir. Yazılı basın olarak kabul edilen gazete ve dergiler sayfa sınırlaması içinde basılabilirler. Geleneksel
bir gazete ya da dergide hiçbir zaman okuyucuların
ilgilendiği tüm haberlerin basılabileceği bir alan
yoktur. E-gazeteler haber sunumu açısından yer ve
zaman bakımından büyük miktarlarda bir genişlik
ve esneklik sağlamaktadır. Gün içerisinde birbiri
ile bağlantılı konu ve haberler, bu haberlerin öncesi, sonrası ve günümüz hali ayrıntılarıyla verilebilir.
Üstüne üstlük bütün bunlar, sesli, görüntülü ve videolu olarak yer alabilir. Böylece e-gazete ile haberin
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derinliği istendiği kadar arttırılabilir. Arşivden anahtar kelimeler ile taranabilir, okur sayfa çevirmekten
daha az yorucu bir tık ile etraflıca bilgilendirilebilir.
Ayrıca haberin sunumunda da multimedya özellikleri sayesinde değişimler söz konusudur. Geleneksel
gazetelerde haber yazma yöntemlerinde belirleyici
olan “sınırlı alan” ortadan kalktığı için bütünlüklü
bir anlatımı gerektiren 5N-1K’ya bağlı ters piramit
kuralı, dörtgen kuralı gibi haber yazma yöntemlerine bağlı kalmak yerine haberi hikayeleştiren anlatı
yöntemleri yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
E-Gazetede Haber Yapımı: Gazetecilik veya
habercilik kavramları haber toplama ve yazma faaliyetleri bakımından aynı anlamda kullanılan sözcüklerdir. Kitle iletişim araçları çeşitlendikçe haber toplama ve yazma faaliyetleri iletişim aracının niteliğine
göre değişmiştir. E-gazetecilik geleneksel gazetecilikte olduğu gibi gazetecilik ilke ve kurallarına bağlı
olarak yürütülen tüm haber toplama, yazma ve yayma faaliyetlerinin kapsamaktadır. Gazetecilik mesleğinin dijital ortamda icra edilmesi “e-gazetecilik”
olarak tanımlanmaktadır. E-gazetecilik ifadesi dışında dijital ortamda yapılan gazetecilik faaliyetleri
internet gazeteciliği, online gazetecilik, çevrimiçi
gazetecilik, elektronik gazetecilik, sanal gazetecilik
ve dijital gazetecilik gibi isimlerle de tarif edilmektedir. E-gazete, haber portalları ya da haber siteleri
aynı geleneksel gazetede ve dergide olduğu gibi haberlerin daha ayrıntılı iletilmesine olanak vermekle
beraber hızlı bir biçimde, özellikle olaylardaki yeni
gelişmeleri takip etmeyi ve yapılan hatalardan geri
dönülebilir olmayı sağlamıştır. Elektronik gazetecilik, aynı televizyon ve radyoda olduğu gibi gerçek
zamanlı haber iletimini sağlarken haberle ilgili yeni
gelişmeleri aktarmaya ya da (varsa) yanlış bilgiler
düzeltilip, eksik bilgileri telafi ederek yeniden güncellemeye olanak vermektedir. Geleneksel kitle iletişim araçlarında yapılan gazetecilikten farklı olarak
elektronik gazeteciliğin daha hızlı ve pratik olması,
zamandan ve mekandan sınırsız olarak kullanıcıyla
etkileşimli olması ve özellikle hem yayıncı hem de
kullanıcısı bakımından özgürleştirici olması elektronik gazeteciliği tercih edilir kılmaktadır. Kullanıcısını (okurunu), geleneksel medya karşısında sahip
olduğu edilgen rolden kurtarıp kendi gazetesinin
yayıncısı olma yönünde bir role davet eden elektronik gazeteler ya da dijital medya (yeni medya)
takipçisini gazeteci/okur, televizyoncu/izleyici gibi
hiyerarşik ilişkiler dünyasının dışına çıkmayı sağlamıştır. Yeni medya tüm geleneksel kitle iletişim
araçlarının niteliklerini bir araya getiren hepsinden

avantajlı melez bir mecradır. Bu melez mecrada
haberciler her bir geleneksel iletişim aracı izin gerekli niteliğe ve uzmanlık alanlarının tümüne sahip
olmaları gerekmektedir. Artık sadece bir muhabir
için haber toplamak ve yazmak yetmemektedir.
Haberciler video kurgulama, fotoğraf çekme, görsel
tasarım programlarını bilme, web sayfalarını tasarlayabilme, verili analizi için istatistik programlarını
kullanabilme kabiliyetlerine sahip olmak zorundadır. Video, fotoğraf, ses, metin, harita, istatiksel veri
analizlerini aynı sayfada birleştiren haber siteleri ve
e-gazeteler haberciyi kurgucu, sunucu, kameraman,
tasarımcı, analizci, muhabir ve editör yapmıştır.
İnternete haber yapan bir haberci artık hem video
çekmekte hem de o videonun montajını yapmak
durumundadır. Bir haberci dijital yayıncılığın temel uygulamalarını bilmek zorundadır. Dijital
habercilik teknolojinin gelişimiyle farklı habercilik
türleri de doğurabilmektedir. Örneğin robot habercilik bunlardan birisidir. İnsan emeğine gerek
kalmadan çok kısa sürede robot yazılımlar ile haber
yazımına “robot habercilik” denmektedir. ABD’nin
Los Angeles kentinde 2014 yılında meydana gelen
depremi, depremden 3 dakika sonra Los Angeles
Times gazetesi robot yazılımla halka duyurmuştur.
İletişim uzmanları gelecekte dijital haberlerin robot yazılımlarla ile yapılmasının insan gazeteciler
için geniş kapsamlı araştırmalar yapabilmeleri adına zaman kazandıracağını inanmaktadırlar. Spor
karşılaşmaları, ekonomi haberleri, özellikle borsa
ile istatistikleri açıklayan bilgiler robot gazetecilik
yazılımlarının gelecekteki etkinlikleri olarak görülmektedir. Bununla birlikte gelecekte robot gazetecilik örneklerinin çoğalacağı düşünülmekle beraber
robot yazılımlar daha çok standart bilgilere dayalı
veriler ile çalışmalarından dolayı insan gazetecilerin
tersine hukuki ve fikri haklar konusunda yanlışa
düşebilmelerinin söz konusu olabileceği ifade edilmektedir. Örneğin saha çizgileri, kurallar gibi bir
dizi verilerin tanımlandığı bir sportif karşılaşmanın
haberini yazabilecek bir robot yazılım bir siyasetçinin seçim vaatlerinin olasılıklarını teyit etme ya da
kestirebilme şansına sahip olabilecek midir?
Yurttaş Gazeteciliği: E-gazeteciliğin daha demokratik ve katılımcı bir gazetecilik olma, geleneksel
kitle iletişim araçlarıyla yapılan gazeteciliğin yanlılığını aşma ve geleneksel medyada görünür olamayanlara seslerini duyurma fırsatı vermesi, alternatif
medya, yurttaş gazeteciliği, katılımcı gazetecilik, radikal medya, etkileşimli gazetecilik vb. kavramlarla
birlikte tartışılmasına neden olmaktadır. Genellikle
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birbirinin yerine geçecek şekilde ve alternatif medya
genelleştirmesiyle kullanılmalarına rağmen bu kavramlar arasında fark vardır. Farklılaşma kullanıcıların
haber üretimine ve sunumuna katılabilme düzeyinden, üretimin ve sunumun profesyonellerle birlikte
yapılıp yapılmadığından, ticari medya kuruluşlarıyla ilişkinin olup olmamasından kaynaklanmaktadır.
E-gazetecilik ile ilgili olarak alternatif medya tartışmaları ise yeni iletişim teknolojilerinin geliştirilmesiyle başlamadığı gibi sadece ticari medya sisteminden bağımsız bir üretim ve sunum sürecini de ifade
etmemektedir. Alternatif medya “yerleşik ve kurumsallaşmış siyaseti açıkça reddeden veya ona meydan
okuyan” bir içerik üretim ve sunum sürecini, medyanın yapılanmasının ve içeriğinin bu doğrultuda olması gerektiğini içeren bir tartışmadır. Bu nedenle de
toplumsal muhalefetle yakından ilişkilidir.
Yurttaş gazeteciliği ana akım medyada yapılan gazetecilikten farklı olarak özellikle demokrasi yönündeki kaygılar, apolitikleşme, medyada tekelleşme/yoğunlaşma, ticarileşme, medyadaki taraflı haberciliğin
etkisinde ortaya çıkmıştır. Yurttaş gazeteciliği kullanıcıların haber üretimi ve sunumu yapabilmelerini
ve kurumsallaşmış medyadan bağımsız olmayı ifade
etmektedir. Yurttaş gazeteciliğine hem okur hem de
gazetecilik yapanlar iyi niyetli, reformcu ve halktan
yana bir anlayış olarak bakmaktadırlar. Yurttaş gazeteciliğinin temel nitelikleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Bölgesel, yerel, ırk, din, dil, etnik, cinsel vs.
ayrımcılığın önüne geçmek.
2. Demokratik anlamda doğrudan doğruya
halka erişmek.
3. Halk adına habercilik değil doğrudan doğruya
halkın kendi sesinin duyurmasını sağlamak.

4. Ana akım medyada hakim olan resmi ya
da akredite haber kaynaklarından bağımsız
olarak halkın içindeki haber kaynaklarına
erişmek, dolayısıyla halkı haberin içine katmak. Yerinden haber yaparak yerel ve bölgesel kaynakları güçlendirmek.
5. Mevcut egemen ana akım medyayı devre
dışı bırakarak, kitle iletişim araçlarını halkın sorunlarının tartışıldığı kamusal alanlara dönüştürmek.
6. Halkı halkın dilinden anlatmak kalıplaşmış
habercilik rutinlerinin dışına çıkmak.
7. Yurttaş olma bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederek halkta geniş tabanı olan yeni
bir okur kitlesi oluşturmak, gazeteciler ile
halk arasındaki mesafeyi kaldırmak.
Yeni medya ile birlikte haber anlatılarına
ilişkin daha farklı bakış açıları sunulmuş, haber hikayelerinin süreleri, sayısı ve arşivlenebilme olanakları artmış, izleyici geri bildirimleri sayısı ve önemi
artmıştır. Uydu ve kablolu yayıncılık, dijital televizyon ve internet olanakları haberin yapısal dönüşüme uğramasına neden olmuştur. Dolayısıyla
bu teknolojiler vasıtasıyla haberlerin yayın süreleri
ve programlar daha esneklik kazanmıştır. Gazete,
televizyon ve radyo gibi geleneksel medya araçlarında olduğu gibi belirli zaman ve mekan ya da yayın akışına uyma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Haberin geleneksel dönemde sadece düz metinden
oluşan anlatı şekli dijital bir hikaye anlatım şekline
dönüşmüş, e-gazetelerde, ya da haber portalı olarak adlandırılan internet haber sunucuları görüntü,
ses, hareketli ve çok boyutlu harita ile grafikler ve
okur yorumları birlikte yer almaya başlamıştır.

Öğrenme Çıktısı
4 Kitle iletişim araçlarının yayın niteliklerine göre farklılaşan haber niteliklerini açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Yurttaş gazeteciliğinin önemini açıklayınız?

İnternet gazeteleri ve dijital
habercilik konusunda daha
fazla bilgi almak isteyenler
“Gazetecilik 2.0” kitabına bakabilirler (Bilge Narin, Gece
Kitaplığı, Ankara, 2018).

Robot gazetecilik kavramını
çevrenizdeki arkadaşlarınızla tartışınız?
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HABER KAYNAKLARI
Haber kaynakları haberciler için en önemli
unsurdur. “Kaynak”, bir gazeteciye bilgi sağlayan
tüm kişilerdir. Habere konu olan olay ya da durum
hakkında bilgi alınan kişi, kuruluşlar haber kaynağıdır. Ayrıca yine bilgi içeren her türlü kitap, araştırma, rapor, arşiv, kitle iletişim araçlarının kendisi haber kaynağı olarak tanımlanır. Gazetecilerin
başarısı ulaşabildikleri kaynak sayısının fazlalığı
ve bu kaynakların güvenilirliği ile ölçülür. Tecrübeli gazeteci olmanın en önemli niteliği güvenilir
kaynaklarının sayısıdır. Kaynak güvenilirliği aynı
zamanda habercinin itibarı demektir. Bir habercinin her konuda ulaşabileceği güvenilir bir kaynağı
olması gerekir. Uluslararası haber ajanslarının bir
haberin dolaşıma verilmeden önce aradığı birinci
nitelik haber doğruluğu ve güvenilirliğidir. Burada
önce muhabirin güvenilirliği sonra o muhabirin
ulaştığı kaynakların güvenilirliği sorgulanır. Kaos
dönemlerinde, kimsenin bilgi alamadığı anlarda
gazeteciler kaynakları ile mesleklerini icra ederler.
Bir gazeteci olaylarla ilgili bilgi verirken kaynakları ile konuşur ve alıcı kitle kaynakların açıklığı ve
onların kim olduğu ile ilgilenir. Haberlerde “güvenilir kaynak” nasıl olmalıdır sorusunu şu şekilde
tanımlayabiliriz:
1. Haberlerde kaynağın kimliğinin açık olması beklenir.
2. Çatışma hallerinde bütün tarafların yetkililerine ya da bu kişilere ulaşabilen kaynaklar
olmalıdır.
3. Resmi kaynaklara olası siyası pozisyonları,
kamu görevi yetkilerinin sınırları içinde
başvurulmalıdır.
4. Kaynak bilgi bakımından duruma hakim
olabilecek nitelikte olmalı kafalarda şüphe
oluşturmamalıdır, asıl kaynak olmalıdır.
Örneğin bir uçak kaçırma olayında uçağın
içinden biriyle iletişime geçebilmek önemlidir. Havaalanı içindeki yer görevlileri böyle bir durumda tali kaynaklar olurlar.
5. Haber kaynakları daha önce ki habercilik
faaliyetlerinde yalanlanmış olmamalıdır.
6. Kaynaktan gelen bilgi teyit edilebilir olmalıdır.
7. Bilgi siyasi bir kimlikten geliyorsa olası tersi
durumlar teyit edilebilir olmalıdır.
8. Haber kaynağı mümkünse tek olmamalı,
aynı zamanda teyit edilebilir olmalıdır.

9. Başka yayın organlarında yayınlanan haberler, kesinkes doğru olarak kabul edilip kaynak olarak kullanılmamalıdır.
10. Haber kaynağı ile maddi bir ilişki içinde olmamalı, haber kaynağına vereceği bilgi için
para ya da başka bir yol ile ödeme yapılmamalıdır. Yabancı kaynaklarda çek defteri
gazeteciliği de denilen ve kaynağı konuşturmak için maddi kazançlar vaat edilen faaliyetler içine girilmemeli kaynak bu şekilde
bulunmamalıdır.
Haber kaynağının korunması: Haberde kaynağın kimliğin açık olması haberin doruluğu açısından önemli bir güvencedir. Ancak kaynağın can
güvenliği, kişisel hak ve özgürlükleri söz konusu
olduğunda haberciler kaynağın kimliğini açıklamak
zorunda değildirler. Haber kaynağı gizli kalmak
istemişse, kaynağın kimliği deşifre edilmemelidir.
Böyle durumlarda, kaynağa, deşifre etmeden atıfta
bulunulmalı, kişiyi ve özelliklerini tarif eden bilgiler
de kaynağın deşifre edilmesi sonucunu doğurabileceğinden, bu bilgilerde kullanılmamalıdır. 5187
sayılı basın kanununun 12. Maddesi şöyle demektedir: Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser
sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya
zorlanamaz. Gazetecilerin haber kaynaklarını korumalarının, gazetecilerin olduğu kadar medyanın
da özgürce çalışabilmesinin en önemli şartlarından
biridir. Bununla birlikte haber kaynağının gizliliği
ilkesi gereği devletlerin hukuken gazetecilerin açık
bir şekilde korunmasını sağlamalıdırlar. Tüm hükümetlerin görevi, iç hukuklarında ifade özgürlüğü
hakkını “asgari standart” olarak almaktır. Başka bir
ifadeyle “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir.
Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlara bakılmaksızın, bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve bunları
ulaştırma özgürlüğünü de içerir. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi 8 Mart 2000 tarihli toplantısında “Kaynak Açıklamama Hakkı” konusunda tavsiye
kararı almıştır. Bununla birlikte “Kaynak Açıklamama Hakkı”nın ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya
kamu güvenliği, suçun veya düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının şeref ve haklarının korunması, gizli bilgilerin
açığa vurulmasının önlenmesi, yargılama organının
otorite ve tarafsızlığının korunması amacıyla, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukukun öngördüğü formalitelere, şartlara, yasaklara ve
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yaptırımlara tabi tutulabileceğini ifade edilmiştir.
İfade özgürlüğüne kamusal makamların müdahalesindeki hükümetlerin takdir hakkı ise Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin denetimine tabidir.
Haber kaynakları ile ilişkiler: Haberci bakımından dikkate edilmesi gereken hususlardan birisi
de kaynak-haberci ilişkisidir. Kurumsal ya da bireysel haber kaynaklarıyla ilişkilerde, haberciliğin gerektirdiği mesafe korunmalıdır. Sansasyonel haberciliği
körükler şekilde taraflara ya da tanıklara para teklif
edilmesi habercilik mesleğine zarar vermekte, güven
eksikliğine neden olmaktadır. Çek defteri gazeteciliği ABD’de ortaya çıkmış bir kavramdır ve kamu
yararı dışında gazeteci ve kaynak arasında çıkar ilişkisine dayalı birliktelik oluşturduğu için hem güven
zedeleyicidir hem de tabloid/magazin gazeteciliğini
teşvik edici bir durum doğurmaktadır. Özellikle magazinel konularda şahısların özel yaşamlarının açığa
çıkartılması yönünde yapılan çek defteri gazeteciliği
okur-izler kitlenin güvenini sarsmaktadır. Bunun
yanı sıra rekabet adına tabloid/magazin gazetelerinde ya da programlarında çıkan haberlere dayanarak
haber yapan ciddi basın, hem çek defteri gazeteciğini
teşvik etmekte hem de üstü örtük biçimde çek defteri gazeteciliğini meşrulaştırmaktadır.
Haber kaynaklarıyla ilgili diğer bir sorun ise
gazetecilerin para ya da hediye karşılığı haber yapmalarıdır. Haberciler, hiçbir şekilde hediye kabul
etmemeli, haber kaynağından ya da haberin taraflarından maddi kazanç sağlanmamalıdır. Özellikle
özel şirketlerin yeni mal ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, sponsor oldukları etkinliklerde markalarıyla ilgili duyurum yapmak, hükümetlerin politikalarını anlatmak ve kabul ettirmek için haber
yayınlatmalarıyla ilgili birçok bilgi ve haber iç ve
dış basında yer almıştır. Türkiye Gazetecileri Hak
ve Sorumluluklar Bildirgesi’nin 11. Maddesi’nde
“Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi
avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına
kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve
kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.” denmekte ve 12. Madde’de
“Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan/reklam
kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz,
maddi çıkar sağlayamaz.” ifadesi yer almaktadır.
Aksi halde gerçekleşen her durum basın ahlakını
hiçe sayan durumların oluşmasına neden olacaktır.
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Habercilerin haber kaynakları ile kurdukları
yakın iş ilişkisi habercilerin nesnelliğini doğrudan etkilemektedir. Kaynak ve haberci ilişkisinde
biçimsel olarak dengeli bir ilişki olmalıdır. Haber
kaynaklarının kendilerine yakın buldukları (ideoloji, yayın kuruluşunun genel yayın politikaları,
ticari amaçlar vb gibi nedenler), gazetecilere ayrıcalıklı bir konum sağlayarak, bazı haberleri sadece
yakın buldukları bu gazetecilere verebilmektedirler.
Bu durum zamanla gazetecilerin kendilerine sunulan bu ayrıcalıklı konumu sürdürebilmek için mesleki kurallardan ödün vermesine neden olmaktadır.
Ayrıca haberci, kendi emeğiyle elde etmedikçe, bir
kaynağın verdiği bilgi veya belgenin yayınlanma
tarihi konusundaki isteğe uymalıdır. Kaynağın güvenliği ve bilgi akışının devamlılığı için kaynağın
bu gibi istekleri kabul edilebilir çünkü kaynağın
da haberciye güven duyması ve bilgi saklamaması
beklenmemektedir. Gazeteci, açıklanmaması kaydıyla (off the record) verilen bilgiyi yayınlamamalıdır. Böyle durumlarda haberde yazılan bilgiler
daha sonra kaynağı yalanlar şekilde gerçekleşirse
gazeteci güvenilirliğini kaybedeceği için zorunlu
durumlar dışında bu uygulama kullanılmaz. Bu
nedenle kaynağın kullandığı dil ve bilgiyi sunum
şeklinden dolayı haberci dolayısıyla haber de taraflı
olabilmektedir. Haberciler için siyasiler, devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları hem güvenilir hem
de devamlı bilgi aldıkları haber kaynaklarıdır. Bu
bağlamda medyada sunulan birçok haber, haber
kaynaklarının kendi taraflılıklarının çizdiği çerçeve
ile okuyucuya ulaşabilir. Bu da en çok kullanılan
dil ile ortaya çıkar. Kaynakların kullandığı durum
tanımları, bu tanımların uygun bulunduğu iktidar
ilişkileri haber içeriğini etkileyecektir. Haber metinleri kaynağın diliyle değil tarafsız dengeli bir
dil ile yazılmalıdır, bu hem haber içinde kaynağın
pozisyonunu dolayısıyla tarafını belirler hem de
habercinin olaya, kaynaklara, taraflara mesafesini belirleyerek yönlendirmeli bir haber yapımının
önüne geçer.
Gazeteciler haber yaparken çok çeşitli kaynaklardan haber toplarlar. Muhabir doğrudan olayın içinde değilse haber ile bilgileri kaynaklardan elde eder.
Haber kaynaklarını özelliklerine göre ayırırsak:
Birinci el kaynaklar: Doğrudan, aracısız kaynaklardır. Haber kaynaklarının ulaşılabilir olması
gazeteciler için önemli bir avantajdır. Muhabirin
doğrudan görüştüğü, olayı yaşayan, tanık olan herkes ya da olayı yaşayan muhabirin kendisi birinci
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el kaynaktır. Birinci el kaynak şahıstır. Bu kişiler
olaya tanıklık eden kişiler olabildiği gibi, kurum ve
kuruşların, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de
olabilirler. Birinci elden kasıt olaya yakınlık bakımından ilgili/sorumlu olan şahıstır. Yüz yüze ya da
telefonla görüşerek, her türlü ekonomik, sanatsal,
sosyal ya da siyasal faaliyetler ile ilgili yapılan tören,
sempozyum, toplantı, basın toplantısından olay ya
da durumlar ile ilgili elde edilen bilgiler birinci el
kaynaktan alınan bilgilerdir.
İkinci el kaynaklar: Dolaylı kaynaklardır. Haberciler gözlemleyemeyecekleri olaylara ilişkin bilgileri ikinci elden öğrenme yoluna giderler. Gazetecilerin olaylar ve durumlarla ilgili olarak yetkili
kişilerle görüşmeden elde ettikleri basın bildirileri,
bültenler, internetten yapılan bilgilendirmeler, haber ajanslarından gelen haberler, kitle iletişim araçlarına gönderilen açıklamalar ve diğer kitle iletişim
araçlarının yaptıkları haberler, her türlü belge ikinci
el kaynaklardır. Buradaki ikinci el kaynak olma durumu olay ya da konuya ilişkin sorumlu, sorulara
yanıt verecek bir muhatabın olmamasıdır. Haberci
ilgili kişi ya da kurumca verilen basın bildirisi ile
bilgilendirilebilir yada bir kitle iletişim aracı vasıtasıyla olayı öğrenebilir ancak verilen bilgi konuya
ilişkin her sorunun yanıtını içermeyebilir ve genellikle sınırlı bir bilgilendirmedir (istisnai durumlar
olabilir). Dolaylı kaynak denmesinin önemli nedenlerden birisi yazılı bir metin ya da duyuru olsa
bile sonradan “sehven yayınlanmıştır” veya “hata

sonucu gönderilmiştir” gibi bilgilerin doğruluğunu
çürüten açıklamalar yapılabilmesidir. Burada kafa
karışıklığı olabilecekler durumlardan birisi örneğin şu olabilir: Hayatını kaybetmiş eski bir savaş
gazisinin hayattayken yakınlarına anlattıklarını haberleştirmek isteyen bir gazetecinin gazinin yakın
akrabalarının anlattıklarından haber yapmasıdır.
Burada haberci asli kişiden değil ikinci kişilerden
bilgi alarak haber yapmak durumundadır. Buradaki yakınlar ikinci el haber kaynağıdır. Gazetecinin
anılar ile ilgili soru sorabileceği asıl kişi hayatta değildir. Nakledilen bilgilerde değişim, eksiklik, ekleme ya da yanlı bir anlatı olabilir. Hatta gazinin
anılarını anlattığı basılı bir kitap da ikinci el kaynaktır. Kaynağın ikinci el olması bilgiyi değersiz
kılmaz sadece kaynağın durumunu açıklamak için
kullanılan bir sınıflamadır. Örneğin hükümet tarafından silah altına alınacak hükümlülere ait duyuru
tüm basın kuruluşlarına gönderilir ve resmi niteliği
olan hükümlüleri bağlayıcı bir haberdir.
Tüm haber merkezlerine haberler genellikle muhabirler yoluyla toplanarak, haber ajanslarından,
sosyal medyadan ya da diğer basın kuruluşlarında
yayınlanan haberlerden elde edilerek ulaşır. Bunların dışında vatandaşların ihbarları ile ya da kendi
olanaklarıyla elde ettikleri bilgi ve görüntüler ile de
olaylar haber merkezlerine ulaşmaktadır. Burada da
yine aynı şekilde olayların tarafları ya da tanıkları da
olsalar bu vatandaş haberleri ikincil kaynaklardan
elde edilmiş haberler olarak tanımlanabilir.

Öğrenme Çıktısı
5 Haber kaynağını, niteliklerini ve önemi açıklayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Kaynak-muhabir ilişkisi habercilik kuralları bakımından neden önemlidir?

Habercilik mesleği ve sorumluluk alanlarıyla ilgili
olarak daha fazla bilgi almak için “Değişen Anlam
ve Değerleriyle Gazetecilik”
kitabına bakabilirsiniz (İncilay Cangöz, Sınırsız Yayınları, İstanbul, 2015).

Gazetecinin gerektiğinde
haber kaynağının kimliğini
saklamasının nedenlerini
çevrenizle tartışınız?
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1

Haber veren kitle iletişim
araçlarının toplumsal işlevlerini
açıklayabilme

Kitle İletişim Araçlarının
Toplumsal İşlevleri

2

Kitle iletişim araçlarının yayın
özelliklerine göre habercilik
faaliyetlerini açıklayabilme

Kitle İletişim Araçlarına Göre
Habercilik Türleri

3

Kitle iletişim araçlarının, medyayı, günümüzde artık birer
mecra olarak adlandırılan iletişim ortamlarının niteliklerinin
önemine dikkat çekerek mesajın içeriğinde, etkisinde, kavranmasında ve sonuçlarında kitle iletişim aracının özelliklerine
dikkat çeken üzere Marshall Mcluhan, mesajın niteliğini aracın
özelliklerinin belirlediğine vurgu yapmak üzere “Araç mesajdır”
diyerek çok önemli bir duruma dikkat çekmiştir. Gazete, dergi,
televizyon, radyo gibi geleneksel kitle iletişim araçları içeriklerinin iletimi ve hazırlanışı bakımından birbirinden farklıdır.
Kitle iletişim araçlarının yapısal özellikleri, haberin yapımında,
içeriğinde, sunumunda ve yayılmasında önemli bir etkendir.
Yayın teknolojileri bakımından farklılaşan kitle iletişim araçları
birbirinden farklı habercilik yöntem ve süreçlerine sahiptir.

Kitle iletişim araçlarının yayın niteliklerine göre
görev ve sorumluluk alanları değişiklik gösteren
habercilerin uzmanlık alanlarını açıklayabilme

Kitle İletişim Araçlarında
Faaliyet Gösteren Haberciler
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Günümüzde bireyler ve toplumlar üzerinde son derece önemli ve
etkili olan kitle iletişim araçlarının birçok işlevi bulunmaktadır.
Bunlar; habercilik, toplumsallaştırma, motivasyon, tartışma-diyalog, eğitim, kültürel geliştirme, eğlence ve bütünleştirme işlevleridir. Bunlardan habercilik işlevi, kitle iletişim araçlarının en
temel ve bilinen işlevidir. Gazetelerin sayfalarında, radyoların ve
televizyonların haber saatlerinde, internette yayınlanan gazetelerin verdiği bilgiler bu işlevin bir göstergesidir.

Her kitle iletişim aracı farklı şekilde yayın yapmaktadır. Dolayısıyla bu kitle iletişim araçlarında çalışan insanların da yayın
farklılığından kaynaklanan farklı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kitle iletişim araçlarının haber toplama teknikleri
birbirine benzese bile yayıncılık aşamasında kesin farklılıklar
bulunmaktadır. Gazete ve dergi için metin ve fotoğraflar yeterliyken, e-gazeteler ve televizyon için hareketli görüntü (video)
ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla geleneksel gazetede sayfa
tasarımı ve baskı aşaması için çalışan insanların yerine televizyonda kameraman, yönetmen, montaj görevlisi çalışmaktadır.
Bütün bunlarla birlikte belli konulara odaklanmış olan spor,
doğa, tarih içerikli dergilerde de alan uzmanı spor insanları, biyologlar ve tarihçiler çalışabilmektedir.
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Kitle iletişim araçlarının yayın
niteliklerine göre farklılaşan
haber niteliklerini açıklayabilme

Kitle İletişim Araçlarında Haber
Yayınlama

5

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

4

Kitle iletişim araçlarının yapısal özellikleri, haberin yapımında, içeriğinde, sunumunda değişiklik göstermektedir. Öncelikle yayın yapma periyodları haberin dilini, uzunluğunu dolayısıyla içeriğini etkileyebilmektedir. Örneğin aylık bir dergi
için bir ay kadar çalışabilecekken, bir televizyon kanalı için her
akşam ana haber bülteni hazırlayanların en faza yarım günleri
vardır. Nitekim anlık haber kovalayan haber siteleri için sosyal medya takibi yapan habercilerin bazen beş dakikaları bile
yoktur. Dolayısıyla her kitle iletişim aracına göre farklı haber
yapmak gerekmektedir.

Haber kaynağını, niteliklerini ve
önemi açıklayabilme

Haber Kaynakları

Kaynağın güvenilirliği habercinin güvenilirliği demektir. Kaynağın niteliği, kim olduğu haberin güvenilirliği açısından bir
numaralı etkendir. Bir haber kaynağının olaya yakın, konuya
hakim olması ve zihinsel durumunun güven vermesi gerekir.
Aynı zaman da bir kaynak konusunun uzmanı olması gerekir.
Kaynağın otorite niteliğinde olması, kanıtlarla konuşması, araştırma ve inceleme soncunda verili açıklamalar yapıyor olması
gerekir. Aktarılan bilgilerin diğer uzmanlarca desteklenebilecek
ya da doğrulanabilecek olması gerekir. Kaynağın aktardığı bilgilerin yönlendirme ya da manipüle edici olmaması gerekir.
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1 Basının vatandaşları içinde yaşadığı alan, toplum, ülke ve uluslararası çevrede gelişen olaylarla
ilgili bilgilendirerek, kanaatlerini sürdürmesini, pekiştirmesini veya değiştirmesini sağlamaya çalışması onun hangi toplumsal işlevini açıklar?
A.
B.
C.
D.
E.

Bilgi ve haber verme
Eğlendirme
Eğitme
Toplumsallaştırma
Kamuoyunu oluşturma

2 Medyanın film, tiyatro, kitap yorumlarına, şiir
ve anı köşelerine, sanatçılarla yapılan röportajlara,
karikatürlere, fıkra, bilmece, fal ve bulmacalara yer
vermesi onun hangi işlevini işaret etmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Haber ve bilgi verme işlevi
Toplumsallaştırma işlevi
Eğitme, eğlendirme ve kültürle işlevi
Kamuoyunun oluşturma işlevi
Denetim ve eleştiri işlev

3 Haberlerin konularına göre siyaset, polis adliye, sağlık, spor, ekonomi, magazin şeklinde sınıflanması hangi tip bir sınıflamadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Kitle iletişim araçlarına göre
Tematik ya da haber kaynaklarına göre
Haberlerin önemine göre
Haberlerin toplanma şekline göre
Muhabirin deneyimine göre

4 Geleneksel basılı gazetede haberlerin di-li
geçmiş zamanda yazılmasının nedeni nedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Gazetede hikayeci bir anlatım seçilmesi
Gazetede canlandırma yönteminin seçilmesi
Haberlerin yeni olması
Haberlerin güvenilir olması
Haberlerin en az bir gün öncesinin haberleri olması

5

Aşağıdakilerden hangisi gazetenin endüstüriyel bir ürün olmasının nedenidir?
A.
B.
C.
D.
E.
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Gazetenin sıcak bir iletişim aracı olması
Gazetenin tek bir duyuya hitap ediyor olması
Gazetenin ayrıntılı haber veriyor olması
Gazetenin bilgiyi kağıda dökerek basması
Diğer kitle iletişim araçlarından daha etkili olması

6

Aşağıdakilerden hangisi gazetede sadece yazım hatalarını düzeltme görevini yerine getiren bir
sorumluluk alanıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Yazı işleri müdürü
Muhabir
Redaktör
Sayfa sekreteri
Bölüm şefi

7 Aşağıdakilerden hangisi televizyon haberciliğinde görüntülerin üzerine seslendirme yapılarak
haber metninin oluşturulması haber metninin seslendirilmesidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Perfore
Sunucu/DSF (Doğal ses fonda)
Donuk kare
Muhabir anonsu
Hareketli görüntü

8 Aşağıdakilerden hangisi bir e-gazetenin özelliklerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Hipermetinsellik
Etkileşimlilik
Analog
Etkin kullanıcılı
Eşzamanlı ve Eşzamansız

9 Aşağıdakilerden hangisi radyoyu tek bir duyuya hitap etmesi nedeniyle diğer kitle iletişim
araçlarından ayıran bir özelliktir?
A.
B.
C.
D.
E.

Görüntülü ve sesli olmasıdır.
Sıcak bir iletişim aracıdır.
Soğuk bir iletişim aracıdır.
Teknolojik bir iletişim aracıdır.
Etkili bir iletişim aracıdır.

10 Aşağıdakilerden hangisi bir habercinin kaynağının kimliğini saklaması gerektiren bir durumdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Kaynak güvenilir değilse
Kaynak arşiv belgesi ise
Kaynak daha önce hüküm giydiyse
Kaynağın can güvenliği tehlikedeyse
Kaynağın adresi belli değilse
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Yanıtınız yanlış ise “Basının Haber ve Bilgi Verme İşlevi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Gazete Haberciliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “Eğitme ve Eğlendirme
İşlevi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Televizyon Haberinin
Yayın Hazırlığı” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Kitle İletişim Araçlarının Göre Habercilik Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “İnternet Haberciliği”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Gazete Haberciliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Radyo Haberciliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Gazete Haberciliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Yanıtınız yanlış ise “Haber Kaynağının Korunması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

5

Araştır 1

Araştır 2

Demokratik toplumlarda basın, siyasetin ve devlet kurumlarının işleyişini
gözlemlemek ve denetlemek için var olan bir kurum olarak kabul edilmektedir. Toplumun devlet kurumları üzerinde doğrudan bir denetimi mümkün
değildir çünkü seçimler yoluyla bir yetki devri söz konusudur. Toplumun siyasetin işleyişini ve elbette devlet kurumlarını izleyecek gözlere ihtiyaç vardır.
Basın temel sorumluluğu olan doğru ve tarafsız haberler yaparak özellikle de
sivil inisiyatifleri destekleyerek vatandaşın sesi olmalıdır. Başta sosyal medya
ortamında karşılıklı etkileşime açık ve aktif olarak yer alan vatandaş bilincinin
yaygınlaşması demokratik katımı güçlendirecektir. Temsili demokrasinin yetersiz kaldığı ve eleştirildiği durumlarda sosyal medyanın getirdiği daha kolay
organize olma, bilginin hızlı ve kolay yayılımı dünya genelinde yeni bir ağ
oluşumunu desteklemiş ve katılımcı demokrasinin önünü açmıştır.

Televizyon haberlerinde izleyici izlediği haberler ile dünyaya tanıklı eder. Uzakları yakın eden televizyon izleyiciye yeni dünyalara açılma, oraları tanıma ve
hatta oradaki yaşamlara katılmayı vaat eder. Uzakları göstermesinin yanında
izleyiciye olayları anında, canlı olarak sunması televizyonun diğer araçlardan ayrılarak ön plana çıkmasına neden olmuştur. Televizyon haberlerinde izleyici görüntülerin “gerçek yaşamın içinden” alındığını düşünür. Televizyon haberinde
gördüklerinin kurgulanmış olsa bile gerçekleri yansıttığını kabul eder. Görüntüyü, haber metnini, kamera açısını, ölçeği, belirli ışık koşullarını, kurgulanmışlığını düşünmez, gerçeğin, yaşanmışlığın ta kendisi olarak algılar. Canlı yayın
tekniği televizyonun inandırıcılığını arttırmaktadır ancak olayı anında aktarma
özelliği, yayına müdahale etme olanağını ortadan kaldırdığı izlenimini vermez.
Canlı yayın sırasında da bilgilerin manipüle edilebileceği, kameranın göstereceği
durumları önceden seçerek ya da yok sayarak kitlelere aktarabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle olayın görüntüsü olarak verilen her türlü görüntü ve
metnin gerçek olduğundan emin olarak hareket etmek gerekmektedir ve burada
televizyon habercilerine çok büyük bir sorumluluk düşmektedir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

5
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Araştır 3

Dergilerde yer alacak haberlerin ayrıntılı bir şeklide ele alınabilmesi, her şeyden önce haberi oluşturacak kişinin bu alanda yeterli olmasını gerektirir. Bu
nedenle dergi haberciliğinde uzmanlaşma önemlidir. Haberi oluşturacak muhabir, konuyla ilgili hangi kaynaklara ulaşacağını, kimlerle görüşmeler yapması gerektiğini bilmelidir. Dergilerde uzmanlık alanına göre bazen herhangi
bir konu, gözlemler ve araştırmalar sonucunda haberleştirilebilmektedir. Örneğin, bir mimari tarzın öyküsü veya herhangi bir milli parkın tanıtımı gibi.
Dergi haberleri, daha çok araştırma ve inceleme yapılan konularla ilgilidir.
Dergilerde, hataya yer yoktur. Bu nedenle dergi çalışanlarının derinlemesine bilgiye sahip, konularında uzmanlaşmış kişiler olmaları önemlidir. Hobi,
spor, kadın, doğa dergileri gibi tüketim dergileri, kurumsal dergiler, sektörel
dergiler bu alanlarda uzman çalıştırmayı gerektirir. Doğa dergilerinde biyolog,
çevre mühendisi, doğa tarihçisi, antropolog gibi alan uzmanları yer alır. Gemicilik sektörüyle ilgili dergi çıkartan bir yayıncı, gemi inşaatı ve taşımacılık
konusunda gemi mühendisleri, işletmeci, uluslararası deniz ticareti uzmanlarını bünyesinde istihdam etmesi gerekir.

Araştır 4

Yurttaş gazeteciliği ‘yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu kazandırıp harekete
geçiren’ bir gazetecilik olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu gazetecilerden
tarafsız olması beklenmez onun yerine yurttaşlardan yana taraf olan dolayısıyla
özün de çok daha etkin bir gazeteciliği temel halan bir habercilik yaklaşımı gerektirmektedir. Yurttaş gazeteciliği, bilindik gazeteciliğin eleştirilen her yönünü
dışarıda bırakan bununla birlikte yurttaşlık hakları ve sorumlulukları alanına
giren her konuya haber niteliğinde yaklaşan bir anlayış olarak tarif edilmektedir. Yurttaş burada, hem haber kaynağı haline hem de tüm yurttaşların mustarip
olduğu konuları arayıp bulan kendi sorunlarıyla ilgili olarak harekete geçiren haberci haline geliyor. Ayrıca haberler olayların olaylara taraf olan kişilerin haklarına saygılı olarak bir uzlaşı içinde yapılıyor. Böylece haber tüm tarafların bakış
açısından çerçeveleniyor. Yurttaş olayların merkezinde yer alırken tepeden inmeci
yaklaşımlar dışlanıyor. Olaylar sorun çözümünü yönelik olarak değerlendiriliyor.

Araştır 5

Kaynak-muhabir ilişkisi gazetecinin doğru ve tarafsız haber yapabilmesi bakımından en önemli etkenlerden birisidir. Bazı gazetecilerin haber kaynaklarıyla
kurdukları ilişkileri kamuoyuna yansıtıp buradan maddi çıkar sağlama yoluna
gittikleri geçmişte görülmüştür. Haber bulma ya da bilgiyi teyit etmenin ötesine
geçen iletişim ya da ilişki şekilleri haber kaynaklarından yakınları için iş isteyen,
bedava mal veya hizmet kabul eden gazeteciler yaratmaktadır. Bu tip hatalı uygulamalar, gazetecilik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmekte, güvenilirliği
ortadan kaldırmakta ve gazeteci kimliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır. Haber kaynağından bireysel çıkar sağlayan gazeteci, gelecekte aynı haber kaynağı
hakkında olumsuz bir haber yayınlayamaz hale gelir. Aslında hem haber kaynağı
hem de gazeteci için genellikle bir ortak çıkar her zaman vardır ama bu çıkar ilişkisi kamu yararına olmak kaydıyla zararsız hale gelebilir. Daha açık bir anlatımla
örneğin bir siyasi kişilik ile iletişime geçen gazeteci ondan diğer siyasetçilerin
açıkları ile ilgili kulislerde ya da kapalı kapılar ardında konuşulan gizli kalmış
kamunun bilmesine ihtiyaç duyulan konuların gerçek tarafını öğrenir ve halk
adına kamusal çıkar düşünülerek bir haber hazırlar. Böylece gazeteci hem kamu
adına hem kendi mesleği ve kariyeri için de olumlu bir iş yapmıştır bu bir bakıma bireysel bir kazançtır. Aynı şekilde haber kaynağı durumundaki siyasetçi de
toplum tarafından daha fazla benimsenmek, önemsenmek halk adına çalıştığını
göstermek için öğrendiği bilgileri gazeteci ile paylaşarak kamu adına olayların
açığa çıkartmak için çalışmış olur. Her iki tarafında bundan kazanımları elbette
olmuştur ancak temel amaç kamu yararına faaliyet göstermektir.
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Bölüm 6

öğrenme çıktıları

Haber Fotoğrafı

1
3

Haber Fotoğrafı ve Haber
Fotoğrafçılığının Gelişimi
1 Haber fotoğrafının ve haber fotoğrafçılığının
ortaya çıkışını ve günümüze kadar olan
gelişimini tarihsel olarak açıklayabilme

2

Haber Fotoğrafının Özellikleri
2 Haber fotoğrafının bilgi aktarma, teknik,
estetik ve etik özelliklerini sıralayabilme

Foto Muhabiri: Görevleri ve Sınırlılıkları
3 Foto muhabirinin görev ve sınırlılıklarını
açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Haber Fotoğrafı • Haber Fotoğrafçılığı • Foto Muhabiri
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GİRİŞ
Günümüz toplumlarının kültürü, görsel bir
kültürdür. Haber fotoğraflarının önemi bu kültürel yapı içinde daha da önem kazanmaktadır.
Haber fotoğrafları, habere eşlik eden görsel öğeler
olarak karşımıza çıkar. Haber fotoğrafı ve haber
metni birbirini desteklemekte; bu süreçte fotoğraf,
haberin doğruluğunu belgelemektedir. Bu açıdan
haber fotoğraflarının haberlere eşlik etme nedeni,
fotoğrafın belirli olayların gerçekleştiğine ilişkin
bir “belge” olarak kabul edilmesi ve habere ilişkin
bilgi içermesidir. Diğer taraftan haber fotoğrafları,
okurlar için haberin önemli olduğunu belirtmekte,
onun ilgi çekiciliğini artırmaktadır. Haber fotoğrafları; gazeteler, dergiler gibi geleneksel haber medyasında olduğu kadar dijitalleşme sürecinde gazete ve
dergilerin internet yayınlarında, foto muhabirlerinin kişisel bloklarında ya da internet üzerinden
yayın yapan haber sitelerinde de yayınlanmaktadır.
Diğer taraftan haber fotoğraflarını üreten foto muhabirlerin yanı sıra fotoğraf makinelerinin kullanımının yaygınlaşması, cep telefonlarına eklenen fotoğraf çekme özellikleri gibi teknolojik gelişmeler,
haber değeri taşıyan olaylar sırasında orada bulunan yurttaşlar tarafından da haber fotoğraflarının
üretilmesini ve yayılmasını beraberinde getirmiştir.
Bu ünitede haber fotoğrafının ve haber fotoğrafçılığının özelliklerini, geçmişten günümüze nasıl
değişim gösterdiklerini ve haber fotoğrafçılığı mesleğini yapan foto muhabirlerinin ne gibi görev ve
sınırlılıkları olduğunu bulabilirsiniz.

HABER FOTOĞRAFI VE HABER
FOTOĞRAFÇILIĞININ GELİŞİMİ
Haber fotoğrafı en genel anlamıyla bir habere
ilişkin bilgi veren, haberi destekleyen ve habere
konu olan olayın gerçekleştiğini belgeleyen fotoğraflar olarak tanımlanabilir. Bu açıdan haber
fotoğrafı üretimi süreci, profesyonel anlamda gerçekleştirilen bir mesleği de beraberinde getirir. Bu
mesleğe haber fotoğrafçılığı denilmektedir. Haber
fotoğrafçılığı, belirli bir kuruluşa bağlı ya da bağımsız çalışan ve foto muhabiri adı verilen, ürettikleri haber fotoğraflarıyla kitlelere haber ileten bir
meslek grubunu işaret eder. Profesyonel anlamda
bu mesleği yerine getiren foto muhabirlerinin ürettikleri haber fotoğrafları, medya ortamında, fotoğrafla ilişkili olan haber metinleriyle ya da altlarına
eklenen foto altı yazılarıyla yayınlanabilmektedir.

Bir habere ilişkin bilgi veren, haber metnini destekleyen ve habere konu olan olayın
gerçekleştiğini belgeleyen fotoğraflara haber fotoğrafı adı verilir.

Haber fotoğrafçılığı, foto muhabiri adı
verilen ve ürettikleri haber fotoğraflarıyla
kitlelere haber ileten kişilerin yerine getirdiği mesleğin adıdır.

Literatürde foto muhabirliği, fotoğraf gazeteciliği (photojournalism), haber fotoğrafçılığı ve basın
fotoğrafçılığı birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu
kavramların tümü, fotoğraflar yoluyla haber verme
durumunu ya da bu işlevi yerine getiren meslek
grubunu tanımlamak için kullanılırlar. Tümünde
amaç ilk planda bir habere ilişkin fotoğrafların üretilmesi ve medyada yayınlanmasıdır.
Literatürde haber fotoğrafı ve basın fotoğrafı
da çoğu kez birbiri yerine kullanılır. Ancak basın
fotoğrafı, basında kullanılan kurgu, canlandırma
vb. fotoğraflar dahil olmak üzere yayınlanan tüm
fotoğrafları içerecek şekilde kullanıldığında, haber
fotoğrafından farklılaşır. Basında kullanılan her fotoğraf, haber fotoğrafı değildir. Bu bölümde, söz
konusu kavramsal tartışmadan yola çıkarak, haber
fotoğrafı ve haber fotoğrafçılığı kavramları tercih
edilmiş, literatürden yapılan alıntılarda ise alıntı
yapılan kişilerin kavramsal kullanımlarını korumaya özen gösterilmiştir.
Türkçeye fotoğraf gazeteciliği olarak çevrilen
ve haber fotoğrafçılığı kavramını karşılayan “photojournalism” yani fotoğraf gazeteciliği kavramı,
Zelizer ve Allan (2010: 112) tarafından, “fotoğraf
ya da imajların haberin bir parçası olarak birlikte
kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada fotoğraf gazeteciliği kavramı, haber fotoğrafının basında kullanımını işaret eder.
Zelizer ve Allan (2010: 112), fotoğraf gazeteciliğinin haber fotoğrafının yanı sıra, haberin birbiriyle ilişkili birçok fotoğraf tarafından aktarımı
olan foto röportajlar/foto makalelerle anlatımını
genişlettiğini belirtmektedir. Ingledew (2005:72)
de mesleği bir olayın “bir dizi fotoğrafla öykülen-
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mesi/haberleştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır.
Bu açıdan Ingledew (2005:72) basında tek başına
kullanılan haber fotoğrafının, haber fotoğrafçılığının sadece bir yönünü oluşturduğunu ve haber
fotoğrafçılığında ön plana çıkanın, foto röportajlar
olduğunu vurgulamaktadır.
Foto makale, foto öykü ya da foto röportaj kavramları literatürde birbiri yerine
geçecek şekilde kullanılmaktadır. Bu kavramlar, bir olay ya da durumun birbiriyle
ilişkili bir dizi fotoğrafla kapsamlı olarak
anlatımını niteler.

Chapnick (1994:42)’e göre haber fotoğrafçılığında, “gazetecilik” olgusu fotoğrafçılık olgusundan çok daha önemlidir. Gidal (1973:5)’a göre ise
haber fotoğrafçılığı, haberciliğin “görsel uzantısıdır”. Horton (2001:14) kavramı, “bir fotoğrafla
öykü anlatmak”, “bir kamerayla habercilik yapmak”, “zamandaki bir anı kaydetmek”, “çok kısa
bir zamanda anlık gerçekleşen bir öyküyü bir imajla özetlemek” şeklinde tanımlar. Bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi haber fotoğrafçılığında
öncelikle haber verme işlevi, yani habercilik olgusu ön plana çıkmaktadır. Haber yoksa fotoğraf da
yoktur. Mesleğin özünü, fotoğraflar yoluyla haber
vermek ve çok kısa bir zaman diliminde bir habere
ilişkin fotoğraflar üretmek oluşturmaktadır.

Haber Fotoğrafının ve Haber
Fotoğrafçılığının Ortaya Çıkışı
Haber fotoğrafçılığının ortaya çıkışı, haber
fotoğraflarının basında kullanımıyla başlamıştır.
Ancak teknik yetersizliklerden dolayı çekilen fotoğraflar basında ilk olarak elle çizilerek yayınlanabilmiştir. 19. yüzyıl sonlarında basında kullanılan
el çizimleri yerini tahta gravürler ya da taşbaskı
yöntemiyle basılan fotoğraflara, sonrasındaysa yarım ton tekniğiyle fotoğrafın doğrudan basımına
bırakmıştır.
Basında yayımlanan ilk haber fotoğraflarından
biri, İngiltere’de 30 Mayıs 1842’de arabasında giden Kraliçe Viktorya’ya genç bir adamın silah çektiğini gösteren fotoğraftan yola çıkılarak yayınlanır.
Fotoğraf, Illustrated London News isimli gazetede,
çizim yöntemiyle yayınlanabilmiştir (Time-Life
Books Editors, 1980:12). Bir diğer haber fotoğrafı
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niteliği taşıyan, fotoğraf 14 Ekim 1843’te çekilir.
Bu fotoğraf, diğer fotoğraf örneğinde de olduğu
gibi, bir olay fotoğrafı olması nedeniyle haber fotoğrafı niteliği taşır. Ancak fotoğraf, hiçbir gazetede
yayınlanmamıştır. Fotoğrafta, imparatorun temsilcisi olan İmparatorluk Yüksek Komiseri Ky-İng
ile bin yıllık bir barış antlaşması imzalayan Fransa
Başkonsolosu M. Lyrene görülmektedir. Fotoğrafı
çeken kişi Çin’de, Whampoa’nın hizmetinde çalışan Jules Itier adında bir Fransız gümrük memurudur. Itier, törenin birçok fotoğrafını çekmiş; ancak
dönemin gazeteleri teknik yetersizliklerden dolayı
yalnızca olayla ilgili çizilmiş resimler yayınlayabilmiştir (Gezgin, 2002:1-2).
Fotoğrafın, fotoğraf olarak basın dünyasına
girişi ilk olarak Amerika’da gerçekleşmiştir. New
York Daily Graphic gazetesi 1880 yılında, yarım
ton baskı yöntemiyle orijinalden üretilen ilk fotoğrafı yayınlamıştır. Bu teknik zamanla diğer ülke
basınlarında da kullanılmış ve yaygınlaşmıştır (Gidal,1973:8).
Haber fotoğrafçılığının Türkiye’deki gelişimine bakıldığında, ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde başladığı ve Türkiye Cumhuriyeti
döneminde yaygınlaşarak devam ettiği görülür.
Osmanlı basınında fotoğraf kullanımı, Batı’daki
gelişime benzer biçimde, ilk olarak fotoğrafların
çizilmesiyle ya da farklı tekniklerle resmedilmesiyle
mümkün olabilmiştir. Osmanlı döneminde haber
fotoğrafçılığı alanında “eğitim görmüş, fotoğrafı
bilen kadrolar ise özellikle 1870’li yıllarda yetişmeye başlamıştır” (Gezgin, 2002:12). Bu dönemde gerek basında fotoğraf kullanımı gerekse haber
fotoğrafçılığının gelişimi açısından öne çıkan yayın
organı, II. Abdülhamit döneminde Ahmet İhsan
Tokgöz’ün (1868-1942), 27 Mart 1891’de yayınlamaya başladığı Servet-i Fünun dergisi olmuştur.
Kavas (2011:348)’a göre Türkiye’de foto muhabirliği Osmanlı döneminde, Servet’i Fünun dergisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte gelişmeye
başlamıştır. O dönemde 30 kadar resimli dergi bulunmasına rağmen sadece Servet-i Fünun, edebiyat
ve magazin yoğunluklu içeriğiyle fotoğraf yayınlayabilen tek dergi olarak 1944 yılına kadar yayınlanabilmiştir. Derginin sahibi, editörü, yazarı ve foto
muhabiri olan Ahmet İhsan Tokgöz, ülke dışından
getirttiği malzemelerle fotoğraflar yayınlamış ve
mesleğin temellerini atmıştır. Tokgöz’ün fotoğrafladığı, “Osmanlı Anadolu Demiryolu Hattı” ve
Rodos, Kudüs, Suriye gezisi röportajları da basında
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yayınlanmıştır (Ak, 2001:31). Servet-i Fünun’dan
sonra birçok dergi ve yayın; hem matbaacılık hem
de fotoğraf teknolojilerindeki gelişmelerle beraber;
mesleği profesyonel anlamda yapan fotoğrafçıları
bünyelerinde çalıştırmaya başlamışlardır (Kavas,
2011:348).

Modern Anlamda Haber
Fotoğrafçılığının Ortaya Çıkışı
Basında fotoğrafın kullanılması ve haber fotoğrafçılığı mesleği, hemen hemen aynı dönemlerde
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde, 20. yüzyıldan itibaren yaygınlık
kazanmıştır. Basında fotoğrafların yayınlanmasını
sağlayan baskı tekniklerinin yanı sıra fotoğrafçılık
alanındaki teknik gelişmeler de mesleğin modern
anlamda ortaya çıkışına yardım etmiştir. Bu dönemde, 1924’de üretilen ve düşük ışık koşullarında flaşsız çekim yapma özelliğine sahip Ermanox
ve 1925’de üretilen, 1930’da ise farklı objektiflerle
de kullanılabilir hale getirilen 35 mm. Leica gibi
küçük, kolay taşınabilen makineler piyasaya sürülmüştür. Daha hızlı ve ışığa duyarlı filmlerin ortaya
çıkışı da olayların anında ve daha net kaydedilebilmesini beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerden
önceki dönemlerde oldukça ağır, kullanımı zor makinelerle ve pozlama süreleri uzun olan duyarlı yüzeylerle çalışan fotoğrafçılar; teknik yetersizliklerden dolayı hareket ve olay anlarını değil genellikle
sabit durumları fotoğraflayabilmişlerdir (Sontag,
2004:19-20; Gidal, 1973:5).
Teknolojik gelişmeler dahil olmak üzere, 20.
yüzyılın ilk yarısında yaşanan sosyo-ekonomik ve
politik gelişmeler sonucunda, modern anlamdaki
haber fotoğrafları ve haber fotoğrafçılığı mesleği
ortaya çıkmıştır.
Mesleğin yükselişi ve haber fotoğrafının yaygın
kullanımı, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında ve coğrafi olarak da özellikle Almanya’da gerçekleşir. Modern anlamdaki haber fotoğrafçılığı, bu ülkede ve
Weimar Cumhuriyeti döneminde ortaya çıkmıştır
(Freund, 2007:101). Metin ve fotoğrafın özellikle
gazete ve dergilerde birlikte kullanılmasıyla ortaya
çıkan bu yeni iletişim şekli, yani modern anlamda
haber fotoğrafının ve haber fotoğrafçılığının ortaya
çıkışı, teknolojik gelişmelerin yanı sıra temelde üç
değişkene bağlıdır. Bunlar resimli haber dergilerinin ortaya çıkarak gittikçe daha fazla fotoğrafa yer
vermeleri; foto röportaj tekniğinin bulunması ve

olayların birden fazla fotoğrafla aktarılması ve başta
Almanya olmak üzere Avrupa’da savaş sonrası ortaya çıkan yeni bir haber fotoğrafçısı kadrosu olarak
özetlenebilir (Oral, 2011:63)
Almanya’da 1919-1933 yılları arasında yaşanan,
1.Dünya Savaşı sonrası döneme, Weimar Cumhuriyeti dönemi denilmektedir. Almanya’nın “altın
çağı” olarak da nitelendirilen bu dönemde kendine
özgü kültürel, sanatsal ve politik gelişmeler ortaya
çıkmıştır. Dönem özgür ve demokratik bir ortama
sahiptir buna uygun olarak da mimari, edebiyat,
tiyatro, resim, sinema ve fotoğrafçılık gibi alanlarda
yeni yönelimler belirmiştir (Oral, 2011:29).
Dönemin foto muhabirleri genel olarak, 1.
Dünya Savaşı sonrasında servetlerini kaybetmiş
olan soylular, burjuvalar ya da yüksek kültür sahibi kişilerden oluşmaktadır (Freund, 2007:104).
Bu dönemde haber fotoğrafçılığı konusunda öne
çıkan isim ise Erich Solomon olmuştur (Kavas,
2011:261-262).
Solomon, fotoğraflanması zor olan olay ve kişileri yerinde ve zamanında fotoğraflayarak, yeni bir
haber fotoğrafçılığı anlayışının doğmasını sağlamıştır. Dikkat çekmeyen hafif ve küçük makineleriyle
yaptığı flaşsız çekimler sayesinde, olay ve kişilerin
bulunduğu ortamlarda rahatça çalışmış; fotoğrafları çekmenin yanı sıra haber metinlerini de kendisi
yazmıştır (Freund, 2007:104). Solomon’un yanı
sıra bu dönemde benzer nitelikleri taşıyan fotoğrafçılar arasında Eisentaed ve Munkanci de bulunmaktadır (Neubauer, 1997:9).
Gerek demokratik ve gelişmiş kültürel ortam gerekse yeni bir haber fotoğrafçılığı anlayışının ortaya
çıkışı, haber fotoğraflarının 1. Dünya Savaşı’ndan
sonra Almanya’da yayınlanan Berliner Illustrirte ve
Muünchner Illustrirte Presse gibi dergilerde yaygın
olarak kullanılmaya başlanmasını da beraberinde
getirir. Bu dergiler metin ve fotoğrafı birleştirerek,
tirajlarını iki milyona kadar çıkarmıştır. Bir diğer
önemli gelişme, ilk haber fotoğrafı ajanslarının
kurulmaya başlanması olmuştur. Örneğin 1928’de
Berlin’de, Dephot Ajansı kurulur. Bu gibi kuruluşlar foto muhabirlerine, geniş bir çalışma alanı
yaratır (Freund, 2007:103). 1933 yılında Adolf
Hitler’in iktidara gelmesiyle birlikte Weimar Cumhuriyeti dönemi sona erer. Bu dönemden sonra
kitle iletişim araçları Nasyonal Sosyalist Parti’nin
denetimine geçmiş ve basında yer alan fotoğraflar
da sistematik bir şekilde propaganda amacıyla kullanılmaya başlanmıştır (Neubauer, 1997:10).
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Cumhuriyet sonrası, Almanya’da yaşayan birçok foto muhabiri, diğer Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya
göç etmek zorunda kalmış, gittikleri ülkelere ise haber fotoğrafçılığı anlayışlarını taşımışlardır. Örneğin
Almanya’dan göç eden Robert Capa (Robert Freemann), 1947’de Magnum fotoğraf ajansını kuranlar arasında yer almıştır. Stefan Lorant, İngiltere’de Weekly Illustrated ve Liliput dergilerini yayınlamış, 1938’de
de Picture Post’u yayına hazırlamıştır. Eistenstaedt ve Goro, Amerika’da 1936 yılında yayın hayatına başlayan Life dergisinin foto muhabiri kadrosuna katılmışlardır (Freund, 2007:118; Newhall, 1982:260-263).
Weimar Cumhuriyeti’nin sona ermesiyle beraber haber
fotoğrafçılığı, ilk olarak Fransa’da ardından da Amerika’da yayınlanan fotoğraflı dergilerle yükselişe geçmiştir. Alman foto
muhabirliği anlayışından etkilenen Vu dergisi, Lucian Vogel
tarafından 1928’de Fransa’da kurulmuş ve yayın hayatına başlamıştır. Savaş foto muhabiri Robert Capa tarafından İspanya
İç Savaşı sırasında çekilen ve dünyanın en iyi haber fotoğraflarından biri kabul edilen “Cumhuriyetçi Askerin Ölümü” (Death of a Loyalist Militiaman, 1936) fotoğrafı, Vu’de yayınlanmıştır. Vu, 1954 yılına kadar yayın hayatını sürdürür (Freund,
2007:122).
Vu’nun geleneğini, 1936’da Amerika’da yayın hayatına başlayan Life dergisi devralır. Life, özellikle 2. Dünya Savaşına
ilişkin fotoğrafların yayınlanmasında öne çıkmıştır. Dergi, savaştan gençlik ve magazine kadar birçok alanda fotoğraflar yayınlamış ve uzun bir süre yüksek tirajla yoluna devam etmiştir
(Newhall, 1982:260-263). Henry Luce tarafından kurulan dergi, Margaret Bourke-White, Robert Capa, Alfred Eisenstaedt,
Dorothea Lange, Gordon Parks, Edward Steichen gibi birçok Resim 6.1 LIFE dergisinin 23 Kasım 1936
tarihli ilk baskı kapağı.
ünlü foto muhabiriyle çalışmıştır. Derginin yayın hayatı, 1972
Kaynak: Rothman ve Ronk, 2016.
yılında sona ermiştir (Freund, 2007:125-136).
Foto muhabirleri, bu dönemden itibaren yeni kurulan birçok ulusal ve uluslararası basın kuruluşunda,
ajansta ya da bağımsız olarak görevlerine devam etmişlerdir. Çektikleri fotoğraflar ise dünyanın gündemine
ilk olarak basın, sonrasında ise gelişen internet teknolojisinin de gelişimiyle dijital haber medyası sayesinde
girmiştir.

Dijital Teknoloji Döneminde Haber Fotoğrafı ve Haber Fotoğrafçılığı
20. yüzyılın sonlarında yeni bir teknolojinin de etkisiyle, eskisinden farklı bir dönem başlamıştır. Bu
döneme kadar haber fotoğrafı alanında yaşanan gelişmelere, analog teknoloji damgasını vurmuştur. Açıklamak gerekirse foto muhabirlerinin kullandıkları fotoğraf makineleri analog olarak adlandırılan, film kullanan makinelerdir. Bu teknolojinin yerini ise günümüzde dijital teknoloji almıştır. Dijital makinelerin ortaya çıkışı ile film ve karanlık odada gerçekleşen ve zaman alan banyo işlemleri ortadan kalkmıştır. Dijital
fotoğraf makinelerinde analog makinelerin kullandığı duyarlı yüzey olan film yüzeyinin yerini elektronik
algılayıcılar alır. Makinelerde bulunan otomatik pozlama sistemleri ve ayarları sayesinde doğru pozlama
yapmak kolaylaşır. Eski teknolojide film hızını, dijitaldeyse sensörün ışığa duyarlılığını belirleyen ISO değerlerinin duruma göre değiştirilebilir olması, ışıksız ortamda daha kolay ve iyi fotoğraflar çekilebilmesini
de beraberinde getirmiş; beyaz dengesi ayarlarının çeşitliliği ve profesyonel kullanıma uygunluğu da renk
olarak daha düzgün fotoğrafların ortaya çıkışını beraberinde getirmiştir. Karanlık oda uygulamalarının
aksine, “Adobe Photoshop Lightroom” gibi dijital fotoğraf yazılımı programlarıyla, aydınlık odada çok
daha kısa sürede canlı, keskin ama yeniden düzenlenmiş fotoğraflar üretmek mümkün olmaktadır (Erol ve
Tosun, 2018). Tüm bu teknolojik değişim çok kısa zamanda, kolay ve ucuz biçimde haber fotoğraflarının
üretilmesini, düzenlenmesini ve fotoğrafların haber merkezlerine iletiminde yaşanan zorlukların ortadan
kalmasını beraberinde getirmiştir. Fotoğraf üretimindeki kolaylığa bağlı olarak üretimin artarak yaygınlaşması ise haber fotoğrafçılığına yeni bir boyut getirmiştir.
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Teknolojik gelişmeler mesleği de dönüşüme uğratmıştır. Foto muhabirlerinin fotoğraf gönderme,
çekme, saklama vb. alanda yaşadığı birçok problem
dijital teknolojiyle birlikte ortadan kalkmıştır. Dijital teknolojinin sağladığı yeni medya ortamları,
fotoğrafların anlık ve küresel dolaşımını mümkün
kılmıştır. Gerek foto muhabirlerinin sosyal medyadan, kendi internet sitelerinden yaptığı paylaşımlar
gerekse bu fotoğrafların diğer şahıs ya da medya kuruluşları tarafından paylaşımı söz konusudur (Erol
ve Tosun, 2018). Akıllı cep telefonlarıyla çalışan savaş foto muhabirleri bile ortaya çıkmıştır: New York
Times foto muhabiri Damon Winter, 2011 yılında
Amerikan ordusunun Afganistan’daki operasyonlarını cep telefonuyla çekerek “Picture of the Year”
yarışmasında 3.’lük ödülü almıştır (Radikal, 2011).
Günümüzde medya kuruluşları fotoğraf makinelerine eklenen video moduna dayanarak, foto
muhabirlerinden hem fotoğraf hem de video görüntüsü istemektedir. Dolayısıyla foto muhabirlerinden
aynı zamanda “videographer” (videoyla öykü anlatan kişi) ya da “visual journalist” (görsel gazeteci) olması da beklenmektedir (Antakyalı, 2012). Bununla da ilişkili olarak teknolojik gelişmelerin bir diğer
getirisi, fotoğraf makinelerine eklenen ses ve video
kaydı özelliklerini bilgisayar ve internet ortamıyla
da birleştiren multimedya kullanımının yaygınlaşmasıdır. Bu özellikleri bir arada kullanan haber
fotoğrafı çalışmaları haber kuruluşlarının dijital ortamlarında yayınlanmaktadır. Haber fotoğrafçılığı
için prestijli bir yarışma olan World Press Photo da
günümüzde “Digital Storytelling Contest” (Dijital
Öyküleme Yarışması) başlığı altında, bu çalışmaları
değerlendirmeye almaktadır.

internet
World Press Photo’nun 2018 yılına ait Digital Storytelling Contest bölümü çalışmalarına
https://www.worldpressphoto.org/collection/
mm/2018 adresinden ulaşabilirsiniz.

Haber fotoğrafı, haber fotoğrafçılığı mesleğini
profesyonel olarak yapmayan, vatandaşlar tarafından da üretilebilmektedir. Günümüzde dijital teknolojinin de gelişimiyle kolay taşınabilir/edinilebilir ve kullanılabilir olan makineler, cep telefonları
ve internet ağı sayesinde birçok kişi haber fotoğrafı üretebilir ve yayabilir hale gelmiştir. Böylelikle

belirli bir bölgede bulunan bireyler, kamu yararı
kaygısı ya da kendi ilgi alanları uyarınca önemli
gördükleri olayları, anında fotoğraflayabilmektedirler. Son teknoloji ürünü makineleri ve akıllı
telefonlarıyla birçok kişi “fotoğrafçı” olmuş; internet ağı üzerindeki kişisel bloglar ya da Facebook ve
Instagram gibi sosyal ağlar da bir sergi alanı haline
gelmiştir. Bu durum fotoğraf haberciliği açısından
önemli bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir.
“Instagram”, “Facebook”, “Flickr” vb. sosyal ağlarda gerekse uluslararası ve ulusal medya kuruluşlarının internet sitelerinde amatör fotoğrafçıların
fotoğrafları, haberciliğe eklemlenmiş durumdadır.
Bu durum geleneksel gazetecilik anlayışı içinde
okuyucu ya da izleyici olarak görülen tüketicilerin,
haber ve haber fotoğraflarının üreticileri olma konumuna doğru evirildiklerini göstermektedir. Bu
durum, yurttaş gazeteciliği kavramıyla ilişkilidir
(Erol ve Tosun, 2018; Erol, 2013:31).
Haber medyasının görece daha demokratik ve
bağımsız bir yapıya kavuşması adına, 1990’larda
Amerika’da başlayan yurttaş gazeteciliği hareketi
(Uzun, 2006:634-639), dijital teknoloji ve internet
teknolojilerindeki olanaklarla birlikte sivil vatandaşların da haber üretimine katılmasını gündeme
getirmiştir. Bu açıdan gazetecilik pratikleri açısından Ohmy News haber sitesinin “her yurttaş bir
muhabirdir” sloganı önemlidir. Bu durum, değişen
koşullar altında haber, gazete, gazeteci tanımlarının ve işlevlerinin yeniden gözden geçirilmesini de
beraberinde getirir (Uzun, 2006:644). Dolayısıyla
söz konusu durum, haber fotoğrafı ve foto muhabirliği açısından da bir değişime işaret etmektedir.
Bu değişimin teknolojik alt yapısını ise kullanıcıların geliştirdiği içeriğin ön plana çıktığı Web 2.0
oluşturur.
Web 2.0, kullanıcı deneyimi açısından birçok
yeniliği ve veri üretimi bağlamında yeni bir dönemi ifade eder. Bu dönem, uzmanlar tarafından
üretilen içeriklerin okuyucu tarafından tüketildiği
internet yerine, doğrudan doğruya içerik üreticisinin de tüketicisinin de kullanıcıların olduğu bir
dönemdir. 1980 yılında “Usenet” ağının kurulmasıyla başlayan kullanıcıların mesajlarını diğerlerine
iletebilmesini ya da birçok kullanıcının aynı anda
gönderilen mesajı okumasını sağlayan platformlar,
internetin gelişimiyle beraber 1998 yılında “Open
Diary” isimli internet sitesinin kurulmasıyla yeni
bir biçime evirilmiştir. Bu yeni biçim, günümüzdeki sosyal ağlara benzer biçimde paylaşım yapılabil-
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mesine olanak sağlayan bir niteliktedir. Bu site günümüzdeki “Blog” ve “Weblog” sitelerinin bir öncüsü
olarak görülür. Bu gelişim; hızlı internet bağlantısının geniş alanlara yayılması, statik web sitelerinin daha
interaktif bir hale bürünmesi, RSS (Really Simple Syndication) gibi anlık besleme sağlayan sistemlerle
takip edilen internet sitelerine eklenen içeriklerinden kullanıcının haberdar olmasının mümkün kılınması
ve “Myspace” (2003) ve “Facebook” (2004) gibi sosyal medya ağlarının ortaya çıkışı ile internetin günümüzdeki haline gelmesini sağlamıştır. (Kaplan ve Haenlein, 2010: 60-61; Pfaffenberger, 2003:23). Web
2.0 ile beraber anılan kullanıcının geliştirdiği içerik, aynı zamanda yurttaş gazeteciliğini de geliştirmiştir.
Yurttaş gazeteciliği günümüzde, sıradan internet kullanıcılarının gazetecilik yapması olarak tanımlanabilir.
Bu türün haber fotoğrafçılığı düzlemine ise yurttaş foto muhabirliği adı verilir.
Öğrenme Çıktısı

1 Haber fotoğrafının ve haber fotoğrafçılığının ortaya çıkışını ve günümüze kadar olan
gelişimini tarihsel olarak açıklayabilme

Araştır 1

Weimar Cumhuriyeti dönemindeki diğer kültürel ve
sanatsal gelişmeler nelerdir,
araştırınız.

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Freund, G. (2007). Fotoğraf ve Toplum. çev: Ş. Demirkol. İstanbul: Sel.

Sosyal medya üzerinden
kendi çektikleri ve haber
fotoğrafı niteliği taşıyan
fotoğrafları paylaşan tanıdıklarınızla, yurttaş foto
muhabirliği konusunda öğrendiklerinizi paylaşın.

HABER FOTOĞRAFI VE
ÖZELLİKLERİ
Haber fotoğrafları, geleneksel ve dijital haber
medyasındaki haber metinlerine eşlik eden görsel
öğelerdir. Basında kullanımıyla birlikte fotoğraflar,
hem haberlerin hem de gazete ve dergi sayfalarının
önemli unsuru haline gelmiştir. Günümüzde görsel
imgelerin yükselişiyle beraber haber fotoğraflarının
önemi daha da artmıştır. Haber medyasında kullanılan diğer görsel öğeler grafikler, tablolar, illüstrasyonlar ya da infografikler olabilmektedir. Ancak
bu görsel öğeler de haberi desteklemesine ve bulundukları ortamı ilgi çekici ve daha okunur kılmalarına rağmen, haber fotoğraflarının yerine getirdiği
işleve sahip değildirler. Bunula da ilgili olarak haber
fotoğrafını medyada kullanılan diğer görsellerden
ve farklı fotoğraf türlerinden ayıran belirli özellikler
bulunmaktadır.
Haber fotoğrafını albümlerdeki aile fotoğraflarından ya da gezi fotoğraflarından ayıran en büyük fark,
bu fotoğrafların haber vermek amacıyla ve özellikle
haber medyasında kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra
haber fotoğrafları, medyada kullanılan diğer görsel-
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lerden de ayrılmaktadır. Bu açıdan haber fotoğrafının belge olma ve habere ilişkin bilgi taşıma özelliği,
habercilik açısından en önemli kullanım nedenini
oluşturmaktadır. Habere ilişkin olayın gerçekleştiğini
kanıtlayan bir belge olma ve habere ilişkin bilgi taşımanın yanı sıra haber fotoğrafının teknik, estetik ve
etik ölçütleri de bulunmaktadır. Bu özelliklerin tümü
haber fotoğrafını oluşturmaktadır.

Haber Fotoğrafı
Haber ve haber fotoğrafı birbiriyle ilişkilidir.
Bundan dolayı ilk olarak haber kavramını açıklamak yerinde olacaktır. Haber; “bir olay, bir olgu
üzerine edinilen, iletişim ya da yayın organlarıyla
verilen bilgidir. Haber insanları ilgilendiren, zamanlı olan; bir fikrin, olayın, sorunun özetidir” (Yüksel
ve Gürcan, 2001:57). Haber fotoğrafı da haber
kavramının tanımlamasında olduğu gibi insanları
ilgilendiren, zamanlı olan bir olay/olgunun ya da
sorunun görsel olarak aktarımıdır. Bu görsel bilgi
aktarımı, medyada yer alır ve okuyucuyla iletişim
kurar. Haber metni ve haber fotoğrafı geleneksel ve
dijital haber medyasında beraber yer almaktadır.

Haberciliğin Temel Kavramları

Haber metni yazılı boyutta gerçekleşen bir iletişimi oluştururken, haber fotoğrafı görsel iletişim
boyutunu oluşturmakta; iki boyutun da birbirini
desteklemesi gerekmektedir (Erol, 2013:30). Bunun yanı sıra haber fotoğraflarının çoğu zaman
hareket içermesi ve haberin özünü yansıtması beklenmektedir. Bu açıdan fotoğraf, ön plana da çıkabilir. Bundan dolayı olayın özünü en iyi şekilde
yansıtan fotoğraflar, metin olmadan da tek başına
bir haber sayılabilmektedir (Yüksel ve Gürcan,
2001:45). Ancak genel anlamda basında kullanılan
haber fotoğrafı metne ihtiyaç duymakta ve haberin
bir parçası olarak onunla birlikte kullanılmaktadır
(Zelizer ve Allan, 2010: 112). Bu açıdan haber fotoğrafı, haber metni, haber başlığı ve durumu özetleyen fotoğraf altı yazısı, bir bütün oluşturmaktadırlar (Erol, 2013:30).
Fotoğraf altı yazısı, haber fotoğraflarına eşlik
eden kısa metinlerdir. Bu metinlerde fotoğrafı ya
da olayı tanımlayıcı bilgi verilebileceği gibi fotoğrafta yer alan kişinin öne plana çıkan bir açıklaması
da verilebilir. Fotoğraf altı yazısı “başlık” değildir ve
haberi özetleme gibi bir nitelik de içermemektedir.
Basında bazı durumlarda fotoğraf altı yazılarına bir
başlık eklenebilmektedir. Bunun yanı sıra haber
fotoğraflarıyla ilişkili bir diğer kavram ise fotoğraf
altı haberdir. Bu kullanım fotoğrafın kendisinin
haber olduğu ve sayfada büyük bir alan kapladığı
durumlar için söz konusudur. Haber metninden
çok fotoğraf ön plandadır ve kısa bir haber metni, fotoğrafı tanımlamak için kullanılır (Yüksel ve
Gürcan, 2005: 197).
Bir haberde bazı durumlardan birden fazla fotoğraf da kullanılabilmektedir. Fotoğraflar birden
fazla olup bir öyküyü kapsamlı ve bütünlüklü olarak anlattıklarında ise foto röportaj tekniği söz konusudur. Foto röportajlar aynı şekilde fotoğrafları
destekleyen metinlerle birlikte kullanılırlar. Bunun
yanı sıra fotoğraf makinelerindeki gelişimle de paralel olarak bu foto röportajlara ses ve video kayıtları da eşlik edebilmektedir.

Haber Fotoğrafının Belge Olma ve
Bilgi Taşıma Özelliği
Fotoğraf, bir belgedir ve bir olayın gerçekleştiğine ilişkin kanıt olma özelliği taşımaktadır. Fotoğraf, foto muhabirinin haberin ilişkili olduğu bir
olaya tanıklık ettiğini gösterir ve o olayı belgeler.
Habere ilişkin fotoğrafın ortaya çıkabilmesi için
foto muhabirinin o anda, orada olması ve fotoğraf
makinası yoluyla olayı kaydetmesi gerekmektedir.
Bu açıdan fotoğrafların “gerçeği” belirli zamanmekan, bağlam ve teknik sınırlılıklar çerçevesinde
yansıtması değil ama temsil edebilmesi söz konusudur. Kurmaca olmayan ya da anlamsal açıdan
manipüle edilmemiş her fotoğraf ise bir belgedir;
ancak haber fotoğrafları, eşlik ettikleri haberin bilgisini görsel olarak taşıyan belgelerdir.
Haber fotoğrafında önemli olan haberin ve haberin bilgisinin aktarımıdır (Ingledew, 2005:73).
Bilginin görsel olarak aktarılması, literatürde haber
fotoğrafının içeriğine ilişkin bir özellik olarak da
ele alınmaktadır. Bir haber fotoğrafı teknik ve estetik nitelikleri açısından yeterli olmayabilir, ancak
içerdiği bilgi ve belgelediği olay-durum açısından
önemli olabilir. Böyle bir durumda medya estetik
ve teknik açıdan iyi olan fotoğrafı değil; içerik niteliği açısından öne çıkan fotoğrafı yayınlama kararı
alabilmektedir. Bu duruma ilişkin önemli bir örneği Robert Capa’nın netsiz ve belirsiz, banyo sonrasında hasar görmüş olan D-Day (1944) fotoğrafı
oluşturmaktadır. Normandiya Çıkarması sırasında
çekilen fotoğraf, teknik sorunlara rağmen yayınlanmıştır (Cosgrove, 2014). Bunun nedeni olaya ilişkin bir belge olması ve aktardığı bilgidir.

Fotoğraf altı yazıları, haber fotoğraflarına
eşlik eden kısa metinlerdir.
Resim 6.2 Robert Capa,“D-Day”, 1944.
Foto röportaj, belirli bir konunun kapsamlı ve birbiriyle ilişkili birden çok fotoğraf yoluyla aktarımıdır.

Kaynak: Cosgrove, 2014.
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Haber fotoğrafı, her haberde olması gereken
5N 1K kuralına uygun olarak; ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden ve kim sorularının yanıtlarını
içerebilmelidir. Fotoğraf bu sorulara ilişkin cevapları ne kadar içerirse o kadar değerli görülmektedir
(Yüksel ve Gürcan, 2005:195). Haber fotoğrafının
diğer özellikler ise şu şekilde özetlenebilir (Yüksel
ve Gürcan, 2005:195):
• “Fotoğraf olay hakkında bilgi vermeli; olay,
haberle ilgili olmalıdır. Olaya tanıklık etmelidir.
• Haber fotoğrafı aksiyon, hareket içermeli, içeriğinde haberin hikayesi, gerçekleşen
olaydan ilginç kareler bulunmalıdır.
• Haberi tamamlamalı, desteklemeli, güçlendirmelidir.
• Fotoğrafın daha çok ilgi uyandırması için
değişik açılardan, diğer deyişle yüksekten,
alçaktan ya da dar-ve geniş- açılardan çekilmelidir.
• Fotoğraf haberin gerçekleştiği yerde çekilmeli, haberdeki eylemi vermelidir.
• Fotoğraf doğal olmalı, yapmacık olmamalıdır.
• Fotoğrafta mümkünse en çok beş kişi bulunmalıdır. Ancak bir olayla ilgili kalabalığı
göstermek için geniş açı çekilen fotoğraflar
da kullanılabilir.”

Haber Fotoğrafının Teknik ve Estetik
Özellikleri
Haber fotoğrafının çekerken foto muhabirinin
yapması gereken, habere konu olan olayın en iyi ve
açık şekilde görülmesine uygun kare ya da kareleri
yakalamaktır. Bresson, bu önemli an’a, “karar anı”
(decisive moment) adını vermiştir (Ward, 2008:125).
Karar anı, olayın en iyi şekilde aktarılmasını sağlayacak olan hem içerik ve teknik hem de estetik açıdan
en doğru çekim kararının verildiği an’dır.
Fotoğrafçılıkta teknik ve estetik özellikler birbiriyle ilişkilidir. Teknik özellikler makinayı yetkin
biçimde kullanmayı gerektirirken, estetik özelliklerse çoğunlukla bu kullanım yoluyla etkileyici ve
güzel karelerin ortaya çıkarılmasını sağlar.
Haber fotoğrafında önemli olan olayı en iyi ve
açık bir biçimde aktarabilen fotoğraflar çekmek olduğundan teknik özellikler de bu çerçevede belirlenir. Bundan hareketle en önemli teknik özellikler;
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olayı açıkça gösteren, net, iyi pozlanmış ve doğru
kontrastlığa sahip fotoğraflar çekmektir.
Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş makinelerinde, netlik yapmak oldukça kolaylaşmıştır. Dijital makinelerde bulunan otomatik netlik ayarları
ve çerçevenin farklı yönlerindeki nesnelere odaklanmayı sağlayan sistemler sayesinde, netlik bir sorun
olmaktan çıkmıştır. Ancak netliğin çerçevede bulunan hangi nesneye ya da çerçevenin hangi alanına
(ön-arka) yapılacağı, foto muhabirinin seçimine
kalmıştır. Bu açıdan olayın, nesnenin ya da kişinin
ön plana çıkarılmasını sağlayan bir netlik seçimi
daha yerinde olacaktır (Erol, 2013:36). Doğru bir
pozlama ise makinalarda bulunan örtücü, diyafram
ve ISO ayarlarının doğru yapılmasını gerektirir. Birbirine bağlı olarak çalışan sistemler, fotoğrafın da
temelini oluşturur. Fotoğraf, belirli miktar ışığın,
belirli sürede sensör üzerine düşmesiyle oluşmaktadır. Bu süreçte makineye girecek olan ışık miktarını
diyafram; ışığın süresini örtücü; sensör duyarlılığını
ise ISO kontrol eder. Bu ayarların doğru şekilde yapılması, doğru pozlamayı ve iyi bir kontrastlığı beraberinde getirir (Hedgecoe, 1990:20-21).
Bir haber fotoğrafında teknik kaliteyi belirleyen diğer özellikler ise doğru objektif seçimi ve
beyaz ayarı; karanlık oda ya da bilgisayar ortamında yapılan çalışmalardır. Bunlar, haber fotoğrafının konusuna uygun olmalıdır. Örneğin bir spor
foto muhabirinin çekeceği haber fotoğrafı ile bir
basın toplantısını görüntüleyecek olan foto muhabirinin haber fotoğrafı, teknik özellikler açısından
birbirinden farklı olacaktır. Futbol, basketbol gibi
sporlar foto muhabirinin, oldukça uzağında ve hızlı gelişen olaylardır. Bundan dolayı an’ı yakalamak
yüksek örtücü değerini; uzaklık ise teleobjektifleri
gerektirecektir. Kalabalık bir basın toplantısının
haber fotoğrafı ise alanı olabildiğince geniş olarak
çerçeveleyebilecek geniş açılı bir objektif ya da hem
kalabalığa hem de kişilere odaklanabilecek değişebilir açılı bir zoom objektif yardımıyla oluşturulabilecektir (Erol, 2013:37).
Fotoğrafta estetik nitelikler de çoğunlukla teknik düzenlemelerle ilişkili olarak ortaya çıkar. Estetik en genel anlamıyla “güzeli” inceleyen bir felsefe
dalı; yaşamdaki ve sanattaki “güzel” üzerine bir düşünme durumudur. Estetik köken olarak, Grekçe
“aisthesis” ya da “aisthanesthai” sözcüklerinden
gelir. “Aisthesis”, duyum ya da duyulur anlamlarına; “aisthanesthai” ise duyu ile algılamak anlamına gelir. Estetiğin bağımsız bir bilim dalı olduğu-
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nu ilk defa ileri süren, Alexander Baumgarten’dir.
Baumgarten’in verdiği anlamda estetik, “duyusal
bilginin” bilimidir. Kavram, Kant ile beraber bir
felsefe dalı olarak önem kazanır. Bunun yanı sıra
estetik sadece güzel değeriyle sınırlı değildir; trajik,
çirkin, komik, yüce, zarif gibi değerleri de kapsar
(Tunalı, 2005:13-15).
Fotoğrafta estetik, kompozisyon öğeleriyle
sağlanır. Kompozisyon, fotoğraf çerçevesindeki
öğelerin dengeli, anlamlı ve göze güzel görünecek
biçimde yerleştirilmesi, oluşturulması sürecidir.
Kompozisyonda; kullanılan objektif, ISO değeri,
diyafram ve örtücü değerleri, makinenin konuya uzaklığı, çekim açıları, aydınlatma biçimi gibi
teknik özellikler rol oynar. Haber fotoğrafındaki
kompozisyonun amacı, iletiyi etkili bir şekilde aktarmaktır. Konuyla ilgisiz ayrıntıların ayıklandığı
ve konuyu destekleyen öğelerin bilinçli olarak düzenlendiği bir fotoğraf, içeriğini okura daha rahat
aktarır. Hoy (1986:224)’un tanımından da yola
çıkarak “yalın tasarım”, “güçlü bir ilgi merkezi”,
“bilinçli bir çerçeveleme” ve “seçici netlikle” ortaya çıkan detaylar sayesinde kurulan ön plan-arka
plan ilişkisi, başarılı bir kompozisyonun temelini
oluşturur.

Fotoğrafta kompozisyon, fotoğraf çerçevesindeki öğelerin dengeli, anlamlı ve
göze güzel görünecek biçimde yerleştirilmesidir.

Hoy (1986:224)’dan yola çıkarak, “yalın
tasarım”, “güçlü bir ilgi merkezi”, “bilinçli bir çerçeveleme” ve “seçici netlikle” öne çıkan detaylar sayesinde kurulan
bir ön plan-arka plan ilişkisi, başarılı bir
kompozisyonun temel noktalarıdır.

Kompozisyonda oran, perspektif, ritm, ışık kullanımı, renk, keskinlik, doku, hareket gibi öğeler
önemlidir. Oranda, ana konu ve yardımcı öğelerin
çerçevedeki yeri ve büyüklüğü düzenlenir. Bu düzenleme genel olarak 1/2, 1/3 vb. oranında olabilir
(Kalfagil, 2006:183).
Perspektif öğesi, genel anlamda nesnelerin birbirine uzaklığı ya da insan gözünün nesneye olan

uzaklığı sonucu ortaya çıkar. Nesnelerden uzaklaşıldıkça nesneler birbirine yakın görünmektedir.
Buna geometrik ya da doğrusal perspektif adı verilir. Perspektif, iki boyutlu olan fotoğrafa, üçüncü
boyut etkisini kazandırır. Yaratılmak istenen perspektife göre konuya uzaklığı saptamak ve bu şekilde konuyu çerçevelemekle bu etki ortaya çıkarılabilir. Atmosferik perspektif ise hava kitlesi yardımıyla
oluşmaktadır. Nesneyle fotoğrafçı arasındaki hava
kitlesi fazlalaştıkça ya da yoğunluğu arttıkça görüntü soluklaşmakta ve daha az belirgin hale gelmektedir. Örneğin sisli havalarda yapılan çekimler buna
örnek olarak verilebilir (Kalfagil, 2006:183). Böylece, önden arkaya yani yakından uzağa doğru ortaya çıkan soluklaşma, perspektif etkisi yaratacaktır.
Kompozisyonda keskinlik; konuya uygun bir
netleme işlemine; objektifin ayırma gücüne, odak
uzaklığına ve diyafram değeri kullanımına; ISO ve
ışık kullanımı vb. değişkenlere bağlı olarak farklılık
gösterir. Örneğin odak uzaklığı kısa olan geniş açılı
bir objektifle, en kısık diyafram değeriyle, çerçevenin içindeki tüm öğelerin netlemesiyle yapılacak
bir çekimde keskinlik fazla olacaktır. İyi bir ayırma gücüne sahip olan objektifler de fotoğrafların
keskinliğini artıracaktır. Dijital teknoloji kullanımı
durumunda fotoğrafı oluşturan piksellerin boyutları, tercih edilen ISO derecelerine göre değişim
gösterecektir: ISO yükseldikçe pikseller büyüyecek, keskinlik azalacak; düştükçe ise küçülecek ve
keskinlik artacaktır.
Renk kullanımı; canlı, ilgi çekici ve odak merkezinin ortaya çıkarılması için önemlidir. Bu açıdan
koyu-açık renk tonları, birbiriyle sıcaklık-soğukluk
açısından farklı olan renklerin kullanımı ya da ana
renkler olan kırmızı, yeşil ve mavinin birlikte kullanımından doğan kontraslık tercih edilebilmektedir
(Hedgecoe, 1996:52)
Bir diğer önemli kompozisyon öğesi harekettir.
Hareket öğesi, haber fotoğrafları ilgi çekici hale getirir. Hareket içermeyen olaylara ya da kişilerin verdiği pozlara ilişkin fotoğraflar yayınların sayfalarını
da sıkıcı hale getirebilmektedir. Hareket, özellikle
örtücü değerinden ve hareketin yönünden yararlanılarak hareket halindeki konuların fotoğraflanmasını kapsar. Hareketli konuların çekiminde hızlı ya
da yavaş örtücü değerleri kullanılarak farklı etkiler
yaratmak mümkündür. Bu alanda kullanılan hızlı
bir örtücü değeri, hareketi dondururken; olması
gerekenden yavaş bir örtücü değeri ise hareketin
net olmayan, blur halini ortaya çıkarır.
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Haber Fotoğrafı ve Etik
“Etik ya da ‘ahlak felsefesi’, insan davranışlarının kural ve ilkelerini ahlakilik temelinde araştıran, savunan ya da eleştiren felsefe dalıdır” (İrvan,
2005:62-63). Hukuk ilkeleri ve yasalar, eylemleri
doğru ya da yanlış biçiminde sınıflandırırken; etiğe
ilişkin ilkeler, hangi eylemlerin “iyi” ve vicdana uygun olduğunu belirlemektedir.
Haber fotoğraflarına ilişkin etik ilkeler, hem
foto muhabirlerinin hem de yayın kuruluşlarının
uyması gereken kuralları kapsar. Bu açıdan etik ilkeler, meslek etiği kapsamında değerlendirilir. Gazetecilik mesleği ve habercilik açısından düzenlenmiş
olan bu evrensel nitelikli ilkeler, haber fotoğrafları
için de geçerlidir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde bu ilkelerin birçoğu, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC)’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi’nde yer almaktadırlar. Bununla beraber aynı bildirgede haber fotoğrafları
özelinde hazırlanan ilkeler de bulunmaktadır.
TGC Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi’nin Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları (2018) başlıklı bölümünde haber fotoğraflarıyla ilgili etik ilkeler şunlardır:
• “Fotoğraf-Görüntü: Fotoğraf ve görüntünün
güncel olup olmadığı açık biçimde belirtilmeli, canlandırma görüntülerde de bu,
izleyicinin fark edebileceği biçimde ifade
edilmelidir.
• Çocuk: 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.
• Cinsel Saldırılar: Cinsel saldırı mağdurlarının fotoğrafları, görüntüleri veya kimlikleri, açık kamu yararı olmadıkça yayınlanmamalıdır.
• Sağlık: Hastanelerde araştırmalar yapan,
bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci,
kimliğini belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir.
Yetkilinin, hastanın veya yakınının izni olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda hiç
bir yolla ses ve görüntü alınmamalıdır.
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•

Bilgi-Belge: Doğrudan kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf,
ses yahut görüntü alınmamalıdır. Kamu yararı söz konusu olduğunda dahi, başka hiçbir şekilde elde edilmeyeceğine kesin kanaat
getirilmiş olması gerekir.
• İntihar Olayları: İntihar olayları hakkında
haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak nitelikte ve
genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayınlanmamalıdır.				
• Suçlu Yakınları: Gazeteci, sanıkların ve suçluların akrabalarını, yakınlarını, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça -herhangi bir
şekilde-teşhir etmemelidir” (TGC, 2018).
Türkiye basınına ilişkin yukarıdaki etik ilkelerin yanı sıra günümüzde birçok medya kuruluşunun kendi foto muhabirlerini sorumlu tuttuğu etik
ilkeler bulunmaktadır. Bunlarda özellikle dijital
teknolojinin fotoğraflara müdahaleyi kolaylaştırmasıyla beraber gelen sorunları önlemeye yönelik
ilkeler göze çarpmaktadır. Daha önce de belirtildiği
gibi haber fotoğrafının en önemli özelliği “gerçeğe” ilişkin bir belge olması ve bilgi aktarmasıdır.
Manipülasyon (yönlendirme), propaganda ve çıkar
amaçlı düzenlemeler analog fotoğraflarda da kullanılmıştır ancak dijital dönemde bu uygulamalar
kolaylaşmıştır. Bu açıdan günümüzde, dijital teknolojiyle ilişkili olarak, en fazla üzerinde durulan
etik sorunlardan birini fotoğrafa müdahale konusu
oluşturmaktadır.
Fotoğrafa müdahale, çekim öncesi ve sonrasında yapılan uygulamaları içerir. Haber fotoğrafçılığında etik bir sorun teşkil etmediği durumlarda
yeniden çerçeveleme; renk, kontraslık ve parlaklık
değerleriyle az da olsa oynama vb. uygulamalar söz
konusu olabilmektedir. Bu tür uygulamalar medya kuruluşları tarafından da kabul edilebilmektedir. Ancak anlamı çıkar amaçlı yönlendirmek ya
da farklı nedenlerden yola çıkarak var olan bir şeyi
fotoğraftan silmek, olmayan bir şey çerçeveye koymak ya da olmayan bir şeyi yaratmak etik açıdan
kabul edilemez bulunmaktadır (Erol ve Tosun,
2018). Bu açıdan New York Times gazetesinin ve
Associated Press ajansının kendilerine bağlı çalışan
foto muhabirlerinin fotoğrafları nasıl çekecekleri ve
düzenleyeceklerine ilişkin etik kuralları örnek olarak verilebilir. New York Times’ın ilkeleri aşağıdadır (Adanalı, 2018):
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•

“Gerçekliği betimlemek amacıyla sayfalarımızda yer alan görüntüler, her açıdan gerçek olmalıdır.
• Bir görüntü, tekrar düzenlenemez, tersine
çevrilemez ya da çarpıtılamaz; herhangi bir
kişi ya da bir şey eklenemez ya da çıkarılamaz (konuyla ilgisi olmayan dış kısımların
çıkarılması için kabul edilen kesme uygulaması buna dahil değildir).
• Renk düzenlemeleri ya da fotoğrafların
siyah-beyaz’a çevrilmesi, eskiden görüntülerin karanlık odada işlenmesi sırasında
kullanılan karanlık odada maskeleme tekniklerinde olduğu gibi temiz ve doğru bir
kopya elde etmek için zorunlu olan durumlarla sınırlanmalı ve en az düzeyde uygulanmalıdır.
• Haber fotoğraflarında poza izin verilmez.
Kolajlar, montajlar, portreler, moda ya da
dekorasyon resimleri, hayal ürünü kurgu
durumları ve bir aletin nasıl kullanılacağına dair resimlerdeki müdahalemiz, okurun
yanlış anlamasına neden olmamalı ve kesinlikle kandırma amacı gütmemelidir. Eğer
ufacık bir şüphe dahi varsa müdahalemiz
başlıklar ve notlarla açıklanmalıdır. İstisnai
durumlarda şüpheli durumlar ve öneriler
için tasarım müdürüne, genel yayın müdürüne ya da haber bölümüne danışılması
gerekir. ”
Associated Press Ajansı ise fotoğraf düzenleme
politikasına, günümüzde eski fotoğraf düzenleme
terimlerin yerini “görüntü işleme” ve “zenginleştirme” gibi kavramların aldığını ve bu terimlerin
yanlış yorumlanabileceğinden hareketle sınırları yeniden belirleyip, temel ilkeleri vurgulamaları
gerektiğini belirterek başlamaktadır. Associated
Press’in “Fotoğraf Düzenleme Politikası”na ilişkin
diğer ilkeler şunlardır (Adanalı, 2018):
• “Bir fotoğrafın içeriği, ASLA değiştirilmez
ya da işlenmez. Sadece yakma, maskeleme,
tonlama ve kesme gibi standart baskı yöntemlerinin kabul görmüş kurallarına izin
verilir.
• Rötuş, normal çiziklerin ve toz zerrelerinin
kaldırılmasıyla sınırlandırılmıştır.
• Orijinale uygun bir kopya elde etmek için
renk düzeltilmesi yapılmadan önce ciddi
bir biçimde düşünmek gerekir. Anormal
renk ya da tonlama durumlarının başlıkta

açıkça belirtilmesi gerekir. Renk düzenlemesi, her zaman en az düzeyde olmalıdır.
Bu tür konularla ilgili aklınızda herhangi
bir soru işareti oluştuğunda derhal kıdemli
bir editöre danışmalısınız.
• Associated Press’in haber fotoğraflarının
bütünlüğü en önemli önceliğimizdir. Hiçbir şey, Associated Press’in saygınlığından
önce gelemez.”
Son olarak medya kuruluşları ve çeşitli derneklerin söz konusu kurallarına karşın, etik ihlallerin
devam ettiğini söylemek gerekmektedir. Ancak
bu ihlallerin belirli yaptırımları da olabilmektedir.
Pulitzer ödüllü freelance foto muhabiri Narciso
Contreras’ın, 2013 Eylül’ünde Suriye’de çektiği
fotoğraf, buna örnek olarak verilebilir. Foto muhabiri, Photoshop’la çerçevede yer alan bir objeyi
estetik kaygıyla silmiş, yerine başka bir arka plan
görüntüsü yerleştirmiştir. Associated Press (AP)
fotoğrafı yayınlamıştır. Manipülasyonu fark edildikten sonra AP durumu etik dışı olarak nitelendirerek, Contreras’la ilişiğini kesmiş ve tüm fotoğraflarını arşivinden çıkarmıştır (Garratt, 2014).
Bunun yanı sıra Contreras’ın güvenilmez bir foto
muhabiri olduğu -dijital teknoloji ve internet ağı
sayesinde- artık tüm dünyada bilinmektedir.

Resim 6.3 Narciso Contreras, 2013. Manipülasyon
öncesi ve sonrası

Kaynak: Garratt, 2014.
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Öğrenme Çıktısı
2 Haber fotoğrafının bilgi aktarma, teknik, estetik ve etik özelliklerini sıralayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Fotoğraf, ses, video, metin
gibi multimedya niteliği taşıyan foto röportajları hangi
mecralarda bulabileceğinizi
araştırınız.

Hedgecoe, J. (1990). Her
Yönüyle Fotoğraf Sanatı.
çev: Ö. Erduran. İstanbul:
Remzi.

Bir gazetedeki haber fotoğraflarını bilgi aktarma, teknik, estetik ve etik değerler
üzerinden, çevrenizdekilerle
tartışınız.

FOTO MUHABİRİ: GÖREVLERİ VE
SINIRLILIKLARI
Haber fotoğraflarının çekiminden sorumlu
olan ve profesyonel anlamda haber fotoğrafçılığı
mesleğini yürüten kişilere foto muhabiri adı verilmektedir. Bu kişilerin hem okurlara/kullanıcılara
hem de çalıştıkları kuruluşlara yönelik belirli görev
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra
hem çalıştıkları kuruluşların yayın politikalarından
hem de yaptıkları meslekten kaynaklanan belirli sınırlılıkları bulunmaktadır.

Foto Muhabiri
Foto muhabiri fotoğraf ya da fotoğraflar yoluyla
bir haberi aktaran ve haber metniyle ilişkili fotoğraflar üreten kişidir. Foto muhabirleri daha açık
bir tanımla, hayatlarını profesyonel anlamda haber
fotoğrafçılığı mesleğini yaparak geçiren kişilerdir.
Belirli dergi, gazete, ajans gibi geleneksel ya da dijital haber kurumlarına bağlı olarak çalışır ve bu kurumlardan düzenli olarak ücret alır ya da bağımsız
olarak haber fotoğrafı üretir ve bu kurumlarla ücret
karşılığı çalışırlar. Bu ikinci tür foto muhabirlerine
bağımsız ya da yaygın kullanımıyla “freelance” foto
muhabir de denilmektedir.
Hoy (1986:5-9) haber fotoğrafçılığı mesleğini
ve bu görevi üstlenen foto muhabirinin niteliklerini sekiz maddede sıralamaktadır. Bu maddeler şu
şekilde özetlenebilir:
“1. Bir iletiyi yaymaya yönelik fotoğrafçılıktır.
Foto muhabirinin amacı, okuyucunun hızlı
algılayabilmesi için iletiyi açık bir şekilde
iletmektir.
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2. İletişim ortamı gazeteler, haber dergileri ve
haber ajansları gibi basılı kitle iletişim araçlarıdır.
3. Bildirme amaçlıdır. Foto muhabirinin bütün çabası, zekası ve becerisi bir haberin belirli yönlerini bildirmeyi amaçlar.
4. Bu süreçte sözcükler ve fotoğrafların birleşiminden oluşan bir dille iletişim kurulmaktadır.
5. Konusu insandır.
6. Foto muhabiri büyük bir kitleyle iletişim
kurmaktadır. Bu yüzden mesaj, birçok farklı insan tarafından anında anlaşılabilecek
kadar özlü olmalıdır.
7. Foto muhabirinin fotoğrafları, iletileri daha
etkili hale getiren, yetenekli bir editör tarafından sunulmaktadır.
8. Foto muhabirliğinin temel düşüncesi, bugünün karmaşık dünyasında toplumu bilgilendirmenin kaçınılmaz gerekliliğidir.”
Hoy’un da tanımladığı gibi foto muhabiri kavramı genel olarak, geleneksel ya da dijital haber
medyası aracılığıyla “geniş bir izleyici kitlesiyle iletişim kuran” fotoğrafçıları nitelemek amacıyla kullanılmaktadır (Light, 2006:14). Light (2006:14),
foto muhabirini “kendisine verilen görevle bir foto
öykü” yaratan veya “tanınmış bir kişiyi çekerek yayın için görüntü yaratan fotoğrafçı” olarak tanımlar. Chapnick (1994:8)’e göre ise foto muhabirleri
“sınırsız enerji, bitmeyen bir heyecan, macera ruhu,
zor koşullar altında hayatta kalma yeteneği ve tehlikelere göğüs germe cesaretine” sahip olmalıdır.
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Chapnick (1994:8), “iletişim ve içerik” olgularının, “foto muhabirliğinin yapı taşları” olduğunu belirtmektedir. Foto muhabirleri, fotoğrafları dolayımıyla okuyucuyla kurdukları bu iletişimde, insanı ilgilendiren her şeyi anlatmaya yönelik fotoğraflar üretirler. Burada içerik, temel olarak iletişim sürecinde
fotoğraflarla aktarılan bilgiyi niteler. Foto muhabirleri, fotoğraflar yoluyla kurdukları iletişimde dünyaya
ilişkin bilgiyi okuyuculara aktarırlar.
Günümüz foto muhabirlerinden örnekler vermek gerekirse; James Nachtwey, Ron Haviv, Reza, Cristopher Morris, Susan Meiselas, Alex Webb, Yuri Kozyrev ve Kadir Van Lohuizen bunlardan bazılarıdır.
Türkiye’de de Coşkun Aral, Burhan Özbilici, Murad Sezer, Tolga Adanalı, Rıza Özel gibi sayısız foto muhabiri bulunmaktadır. Bu foto muhabirlerden bazıları uluslararası fotoğraf yarışmalarında ödül de kazanmıştır. Bunlardan biri de Associated Press foto muhabiri olan ve 2. Körfez Savaşı sırasında çektiği fotoğrafla
2005 yılında Pulitzer fotoğraf ödülünü kazanan Murad Sezer’dir (The Pulitzer Prizes, 2018).

Resim 6.4 Murad Sezer, 2004, Felluce. 2005 Pulitzer “Breaking News Photography” ödülü.
Kaynak: The Pulitzer Prizes, 2018.

Görevler ve Sınırlılıklar
Foto muhabirleri Time, New York Times, Daily News, Hürriyet, Sabah gibi basın kuruluşlarının kadrolarında görev yapar. Bağlı oldukları haber
ajansları ise örneğin Anadolu Ajansı, İhlas Haber
Ajansı gibi ulusal ajanslar olabileceği gibi Reuters,
Associated Press örneklerinde olduğu gibi uluslararası haber ajansları da olabilir. Bunun yanı sıra foto
muhabirleri Noor, VII, Magnum, Ajans VU, Nar
ve Depo gibi yerli ve yabancı fotoğraf ajansları bünyesinde de görevlerine devam etmektedirler.
Çeşitli medya kuruluşlarına bağlı olarak çalışan foto muhabirleri, haber fotoğrafçılığının belirli
alan ya da alanlarında uzmanlaşmış da olabilmektedir. Örneğin spor, çatışma ve savaş gibi. Bu gibi
durumlarda spor foto muhabirliğinden ya da savaş
foto muhabirliğinden bahsetmek de mümkün olmaktadır.

Resim 6.5 Cameron Spencer, 2016, “The Dive”.
Avustralya Açık Tenis Şampiyonasında çekilen fotoğraf,
2017 World Press Photo’nun spor fotoğrafları bölümünde
ikincilik ödülü almıştır.

Kaynak: World Press Photo, 2017.
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Foto muhabirleri hem fotoğraflarını tüketen
okuyucu ya da kullanıcılara hem de bağlı bulundukları kuruluşlara karşı sorumludurlar ve görev
tanımlamaları da bu durumla ilişkilidir. Okuyucu/
kullanıcılara karşı bir önceki bölümde sözü edilen
etik ilkelere bağlı olarak görevlerini yerine getirmeleri ve doğru, açık fotoğraflarla iletişim kurmaları
beklenmektedir. Diğer taraftan foto muhabirlerin
görevleri, medya sektöründe çalışan diğer gazetecilerin görevleriyle de örtüşmektedir. Bununla olan
TGC’nin, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi’nde (2018) gazetecinin temel görev ve ilkeleri şu şekilde tanımlanmaktadır:
“1. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak
ve uymak zorundadır.
2. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına
olursa olsun savunur.
3. Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan
hakları olmak üzere, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet,
dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı
yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve
tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında
nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından
kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını
(veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti
haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın
yapamaz.
4. Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda
da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak zorundadır.
5. Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri
değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan uzak durur.
6. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü,
ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
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7. Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet
bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme
hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç
bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.
8. Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa
sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci,
istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde
yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı
olmalıdır.
9. Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş
bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri
izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi
uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.
10. Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme,
saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle
uzak durur.
11. Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da
yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya
manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci,
devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı
olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla
iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
12. Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla
ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan-reklam kaynaklarından herhangi
bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.
13. Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde
ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu
yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların ve
yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların
dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla
kullanamaz.
14. Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit
ve şantaj gibi yollara başvurmaz. Gazeteci
bu şekilde baskılara da karşı koyar.
15. Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın organındaki yöneticileri
dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
16. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes
meslek ilkelerine en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı

Haberciliğin Temel Kavramları

olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki
olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı
organlarının kararlarını dikkate alır.
17. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği
ulusal ve uluslararası politikalar konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel ilkeleri
ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir”.
Foto muhabirlerinin mesleki pratikleri gereği, belirli sınırlılıkları da bulunmaktadır. Light
(2006:14)’a göre foto muhabiri; “paralı görevlendirmeler, teslim tarihleri, editörlerin yayına uygun
gündemleri ile yönlendirilir; görüntülerin etrafında hızla dolanmaya zorlanır”. Light (2006:14) genellikle bu nedenlerden dolayı söz konusu çekimlerin, fotoğrafçının kendi sorumluluğunda yarattığı
uzun süreli projelerdeki gibi “derinlikli ve odaklanmış” bir yapı sergileyemeyeceği üzerinde durur.
Bu açıdan foto muhabirleri, kuruluşlar tarafından
kendilerine tanınan kısa süre içinde haber fotoğrafı
çekmek ve bu fotoğrafları zamanında ulaştırmakla
yükümlüdürler. Bu açıdan zamanla yarışırlar. Aynı
zamanda haber fotoğrafı çekerken, an’ı yakalamak
adına, sürekli tetikte olmak zorundadırlar. Bunun

yanı sıra foto muhabirlerinden bağlı oldukları kuruluşun yayın politikasına uygun ve kuruluşların
içinde bulunduğu ilişkilere zarar vermeyecek fotoğraflar çekmeleri beklenmektedir. Aksi durumda fotoğraflar, kuruluşlar ya da kuruluşlarda görev
alan fotoğraf editörleri tarafından seçilmeyebilir,
yani yayınlanmaz. Foto muhabirleri bağımsız ve
çekecekleri fotoğraflara çoğunlukla kendileri karar
veren belgesel fotoğrafçılar ya da sanat fotoğrafçıları gibi davranamamaktadır. Foto muhabirleri yayın
kuruluşlarına ve fotoğraf editörlerine bağımlıdır
(Ingledew, 2005:72).
Foto muhabirleri kalabalık ortamlarda çekim
yapmak zorunda kalabilirler. Kamusal alanın getirdiği kalabalığın yanı sıra habere ilişkin olayların
gerçekleştiği alanlarda çoğunlukla diğer foto muhabirler ve muhabirler de bulunacaktır. Bu konuda
Arıcan (2004:49), diğer fotoğrafçılık dallarıyla kıyaslandığında “her türlü kalabalığın yarattığı karmaşanın en çok haber fotoğrafçılarını sınırladığını”
belirtmektedir. Diğer taraftan kalabalık ortamlarda
olduğu gibi çoğunlukla çekim koşullarını kontrol
altına alamayacakları mekanlarda görevlerini yerine getirirler. Foto muhabirlerini sınırlayan bir diğer
etken, olayların görüntülenmesini istemeyen ya da
kendi çıkarına uygun görüntülenmesini isteyen her
türlü kişi ya da kuruluş da olabilmektedir.

Öğrenme Çıktısı
3 Foto muhabirinin görev ve sınırlılıklarını açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Foto muhabirlerinin bağlı
olduğu fotoğraf editörlerini
araştırınız.

Erol, D.D. (2017). “Türkiye’deki Savaş Foto Muhabirlerinin Mesleklerine
İlişkin Görüşleri”, Maltepe
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4/1, 3-28.

Çevrenizdekilerle
Türkiye’deki foto muhabirlerinin
temel görevlerini ve sınırlılıklarını değerlendiriniz.
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Yaşamla İlişkilendir
“Aksiyon Olmazsa Olmaz
Tolga Adanalı
Röportaj: Serhat Çelik

Foto muhabirliğinde 20 yılı geride bırakan
Tolga Adanalı, son yıllarda spor fotoğrafı ağırlıklı
çalışmaya başladı. Magazinden savaşlara, politikadan deprem, sel gibi doğal afetlere çok farklı
alanlarda Türkiye ve Dünyanın pek çok bölgesinde foto muhabiri olarak görev yapan Depo
Photos’un kurucularından Adanalı, son dönem
spora yöneldi. Tolga Adanalı ile spor fotoğrafçılığı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik…
Spor fotoğrafçılığını, foto muhabirliğinin diğer alanlarından farklı kılan nedir ?
Sporda sürekli bir aksiyon var, aksiyonu yakalamak daha fazla konsantrasyon gerektiriyor.
Sporda hep bir yetiştirme derdi var ve mücadelenin bitiş düdüğüne kadar yüksek konsantrasyon
isteyen bir iş. Spor fotoğrafı içinde dikkat edilmesi gereken çok fazla dinamik var. Futbol maçı
üzerinden gidersek, bir kere maça gittiğinizde o
haftanın gündemini çok iyi biliyor olmanız lazım; teknik direktör ön planda olabiliyor veya
bir kulüp başkanı ya da adayı maça gelecek olabiliyor ve koca tribünde onu bulmanız gerekiyor.
Bu sırada maçtaki enstantaneleri kaçırmamanız,
gol olursa saniyeler içinde gol sevincini çekmeniz lazım. Bir taraftan da fotoğraf geçmek için
zamanla mücadele ediyorsunuz. Şimdi gazetelerden çok, gazetelerin internet sitelerini, bir ajansa
çalışıyorsanız aboneniz olan haber sitelerini veya
kulübün fotoğrafçısıysanız kulübün web sitesini,
sosyal medya hesaplarını düşünüyorsunuz. Başlama düdüğüyle birlikte yanınıza bilgisayarı açıp
fotoğraf geçmeye başlıyorsunuz. Maç, 22 futbolcu, 5 hakem, seyirciler, yöneticiler, teknik direktör, yedek kulübesi gibi takip etmeniz gereken
çok sayıda dinamik var. Spor fotoğrafçıları sadece
fiziken değil zihin olarak da çok fazla yoruluyor
sonuç olarak.
Bir spor foto muhabiri ne tür bir ekipmana
sahip olmalı ?
Günümüzde spor muhabirinin ekipmanı 20
yıl öncesine göre daha da genişledi. İstanbul’da
bir futbol maçına giden foto muhabiri ağırlık-
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lı 2 fotoğraf makinesiyle maça geliyor. Laptop,
wi-fi internet cihazı, eternet kablosu, kart okuyucu ve yedek kartlar çantada mutlaka olanlar.
Şampiyonlar Ligi, derbi gibi önem seviyesi daha
yüksek maçlarda foto muhabirleri kale arkasına
geniş açılı uzaktan kumanda ile çalışan bir fotoğraf makinesi de yerleştiriyor. Aynı sistemi basketbol maçlarında izin alınması durumunda potaya
veya ‘’catwalk’’ denilen salon üstündeki yürüme
yollarına da kurabiliyoruz. Farklı açılardan çekerek alternatif bakış açıları oluşturmak bizim için
önemli. Tabi bunların hepsi spor fotoğrafçılığında yükü artırıyor. 13-15 kilo arası çantalarla
maça gidiyoruz.
Ana Hedef Gol Sevincini Çekmek
Spor karşılaşmalarında ne tür fotoğraflar
önemli?
Her spor karşılaşmasında farklı açılar öne
çıkıyor, ama ortak noktası tabi ki aksiyonu en
detaylı ve temiz şekilde yakalamak. Bir yüzme
yarışında yüzücünün suyla olan ilişkisini öne
çıkarırsınız, güreşte iki sporcunun minderdeki hırsını yansıtmaya çalışırsınız, tenis maçında
topa vurmak üzere olan tenisçinin ifadelerini yakalamak istersiniz veya futbolda ikili mücadelede
ayakların veya kafaların birbiriyle buluşmasını
detaylarıyla vermeye çalışırsınız. Spor fotoğrafında aksiyon olmazsa olmaz. Ama döneme göre
farklı açılar ortaya çıkabiliyor. Futboldan gidersek yine, 90’larda foto muhabiri kale arkasında
beklerdi ve gol anını çekmeye çalışırdı. Şimdi
ise daha çok büyük lenslerle korner direklerinin
oraya yığılmış foto muhabirlerini görüyoruz. Ana
hedef gol sevinci çekmek. Çünkü talep gol sevincine var son dönem. Mücadele anında sizin olamayacağınız bölgelere yerleştirilen, uzaktan kumandayla çekilmiş kareler de farklı bir perspektif
sağlıyor.”
...
Metin kısaltılarak alınmıştır.
Kaynak: Çelik, S. (2018), “Aksiyon Olmazsa Olmaz”, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği-Dergi,
http://www.tfmd.org.tr/dergi/aksiyon-olmazsaolmaz, erişim tarihi:15.06.2018.

Haberciliğin Temel Kavramları

1

Haber Fotoğrafı ve Haber
Fotoğrafçılığının Gelişimi

2

Haber fotoğrafının bilgi aktarma, teknik,
estetik ve etik özelliklerini sıralayabilme

Haber Fotoğrafının Özellikleri

3

Haber fotoğrafları 19. yüzyılda ortaya çıkmış ancak baskı teknolojilerindeki yetersizliklerden ötürü basında birebir yer alamamıştır. Tüm teknolojik gelişmelerle beraber modern anlamda haber fotoğrafının ortaya çıkışı ve haber fotoğrafçılığının bir
meslek olarak kuruluşu Weimar Almanyası’nda gerçekleşmiştir.
Bu dönemde yüksek tirajlı resimli dergilerle birlikte meslek de
yaygınlaşmış ve kendi aktörlerini ortaya çıkarmıştır. Haber fotoğrafçılığı, fotoğraf alanında gerçekleşen teknolojik gelişmeyle
dönüşüm geçirmiş, dijital teknoloji ve internet teknolojisi de
mesleği etkilemiştir. Bu gelişmelerle beraber günümüzde haber
fotoğrafları daha kolay, ucuz üretilebilir ve hızla medya kuruluşlarına ulaştırılabilir hale gelmiştir.

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

Haber fotoğrafının ve haber fotoğrafçılığının
ortaya çıkışını ve günümüze kadar olan
gelişimini tarihsel olarak açıklayabilme

Haber fotoğrafı, bir habere ait olan ve habere ilişkin olayın gerçekleştiğine dair bir belge olma niteliği taşıyan fotoğraftır. En
önemli özelliği de habere ilişkin bilgi aktarma işlevidir. Haber
fotoğraflarının teknik ve estetik özellikleri, habere ilişkin bilgiyi en iyi şekilde aktarabilme özelliğine katkıda bulunmak için
seferber edilirler. Teknik özellikler fotoğraf makinasını ve diğer
ekipmanları en iyi şekilde kullanmayı gerektirir. Estetik özellikler ise iyi bir teknik kullanımına bağlı kompozisyon öğeleriyle
oluşturulur. Haber fotoğrafının etik niteliği ise foto muhabirinin çekim sırasında ve sonrasında neleri yapıp yapamayacağına
ilişkin evrensel nitelikli ilkelerce belirlenmiştir. Buna göre haber fotoğrafının bilgiyi doğru ve müdahale edilmemiş şekilde
aktarması ve bu yolla okuyucu/kullanıcılarla iletişim kurması
beklenir.

Foto muhabirinin görev ve sınırlılıklarını
açıklayabilme

Foto Muhabiri: Görevleri ve
Sınırlılıkları

Foto muhabiri, hayatını profesyonel anlamda haber fotoğrafçılığı mesleğini yaparak geçiren ve haber fotoğrafları üreten
kişidir. Görevi kendisine tanınan kısa zamanda çekim yaparak
bunları bağlı bulunduğu kuruluşa ulaştırmaktır. Bu görevi yerine getirirken çalıştığı kuruma ve okuyucu/kullanıcılara karşı
sorumlulukları vardır. Foto muhabirlerinin sınırlılıkları ise zaman, mekan, bağlı olduğu kuruluş ve kuruluşun yayın politikasının yanı sıra her türlü kişi ya da kuruluştan gelebilecek dış
müdahale olabilir.
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neler öğrendik?

1 İlk olarak hangi gazete, yarım ton baskı yöntemiyle orijinalden üretilen haber fotoğrafı yayınlamıştır?
A. Daily News
B. Illustrated London News
C. New York Daily Graphic
D. Berliner Illustrirte
E. Muünchner Illustrirte Presse

2

Aşağıdakilerde hangisi haber fotoğrafı olma
niteliğine sahiptir?
A. Kurgu fotoğraflar
B. Manipülasyona uğramış fotoğraflar
C. Canlandırma fotoğrafları
D. Habere ait bilgi içeren fotoğraflar
E. Renklendirici fotoğraflar

3 Modern anlamda haber fotoğrafçılığı aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A. Fransa
B. Amerika Birleşik Devletleri
C. İngiltere
D. Türkiye
E. Almanya

4 Aşağıdakilerden hangisi dijital teknolojinin
haber fotoğrafçılığına sağladığı kolaylıklardan biridir?
A. Hızlı filmler
B. Yavaş filmler
C. Değiştirilebilir ISO değeri
D. Objektifler
E. Karanlık oda işlemleri

5 Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafının
teknik özelliklerinden biridir?
A. Netlik
B. Etik
C. Belge olma
D. Bilgi aktarma
E. Kompozisyon
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6 Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafının
en önemli özelliğidir?
A. Teknik yeterlilik
B. Estetik üstünlük
C. Doğru kompozisyon
D. Bilgi aktarma
E. İlgi çekicilik

7 Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafının
etik niteliğini tamamen ortadan kaldırır?
A. Fotoğraftan bir şeyi tamamen silme
B. Fotoğrafın rengini az miktarda düzenleme
C. Fotoğrafın parlaklığını anlamı bozmayacak şekilde düzenleme
D. Konuyla ilgisiz öğeleri dışarıda bırakmak için
fotoğrafı yeniden kadrajlama
E. Anlamı etkilemeyecek şekilde kontrastlığı değiştirme

8 Chapnick’in “foto muhabirliğinin yapı taşları” olarak adlandırdığı nitelikler, aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Etik ve estetik
B. Teknik ve estetik
C. İletişim ve içerik
D. İletişim ve estetik
E. Teknik ve etik

9 Aşağıdakilerden hangisi foto muhabirlerinin
görev aldığı haber ajanslarından biridir?
A. Time
B. Hürriyet
C. Reuters
D. New York Times
E. Sabah

10

Aşağıdakilerden hangisi foto muhabirlerinin
sınırlılıklarından biridir?
A. Haberle ilişkili bilgi içeren haber fotoğrafları
çekme
B. Bağlı bulunulan kuruluşun yayın politikasına
uygun fotoğraflar çekme
C. Belge niteliği taşıyan fotoğraflar çekme
D. Etik niteliği olan fotoğraflar çekme
E. Çektiği fotoğraflarla kamuyu bilgilendirme
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Yanıtınız yanlış ise “Haber Fotoğrafı ve Haber Fotoğrafçılığının Gelişimi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Haber Fotoğrafının
Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “Haber Fotoğrafının
Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Haber Fotoğrafının
Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E

Yanıtınız yanlış ise “Haber Fotoğrafı ve Haber Fotoğrafçılığının Gelişimi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Foto muhabiri: Görevleri ve Sınırlılıkları” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Haber Fotoğrafı ve Haber Fotoğrafçılığının Gelişimi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Foto muhabiri: Görevleri ve Sınırlılıkları” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Haber Fotoğrafının
Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Foto muhabiri: Görevleri ve Sınırlılıkları” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

6
Araştır 1

Weimar Cumhuriyeti döneminde sosyo-külterel yapı özgürlükçü ve demokratiktir. Bu yapı, edebiyatta Thomas Mann, Franz Kafka; müzikte Alban Berg,
Paul Hindemith; resimde Kandinsky, Paul Klee; fizikte Einstein, psikanalizde
Freud ve fotoğraf sanatında ise Bauhaus ekolünden Laszlo Moholy Nagy gibi
yaratıcı bir ekibi ortaya çıkarmıştır.

Araştır 2

Multimedya niteliği taşıyan bu kapsamlı foto röportajlara internet üzerinden
yayın yapan haber medyasında ya da foto muhabirlerinin kişisel internet sitelerinde rastlanabilmektedir.

Araştır 3

Medya kuruluşlarında çalışan fotoğraf editörleri, haber fotoğrafçılığı alanında
uzmanlaşmış kişilerdir. Kendilerine ulaştırılan ya da farklı kaynaklardan elde
edilen haber fotoğraflarını seçerek ve yeniden düzenleyerek fotoğrafların yayına uygun hale gelmesini sağlarlar.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

1. C
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GİRİŞ
İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren, özellikle yakın
çevresiyle ve içinde yaşadığı toplulukla bir iletişim
gerçekleştirme ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyacın
doğal bir yansıması olarak da çevresindeki ve toplumdaki olaylar hakkında haberdar olma ve bilgilenme gereksinimi bağlamında önceleri sözlü, daha
sonra işaretlerle ve yazı ile iletişimi gerçekleştirmiş,
bu süreçte çeşitli iletişim araçları geliştirerek iletişimin sistemli bir süreçte yapılmasını sağlamıştır.
Ancak öz itibariyle, insanlar sistematik iletişimsel
yapı içerisinde birbirleri ile anlaşabilme, bağlantı
kurabilme, yaşama ilişkin gelişmeleri düzenli kayıtlara dönüştürebilme, yaptıkları eylemleri kuşaktan kuşağa aktarabilme olanağı bulmuşlardır
(Güngör, 2013).
İletişim ve hukuk sosyal bilimlerin iki farklı
disiplini olmasına rağmen kesiştiği ortak noktalar
oldukça fazladır. Ünlü bir Latin atasözünün dediği gibi “Nerede toplum varsa orada hukuk vardır.”
Her sosyal ilişkinin sonunda bir hukuksal durum
ortaya çıkacaktır. İnsanoğlunun bulunduğu her
ortamda da iletişim gerçekleşeceği için iletişim ve
hukuk hep birlikte var olmaya devam edecektir.
İletişimin kitlelere ulaşan boyutuna kitle iletişimi adı verilmektedir. Kitle iletişimi ise kitle iletişim
araçları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kitle iletişim araçlarına tarihsel açıdan bakıldığında, gazete, kitap, dergi, broşür gibi yazılı basın ürünlerinin
yanı sıra, teknolojik gelişmeler ile birlikte sinema,
film, radyo, televizyon, CD, DVD, bilgisayar, akıllı cep telefonları ve internet gibi araçlar oldukça
önemli hale gelmiştir.
Kitle iletişim araçlarının birçok açıdan önemi
ve işlevi vardır. Kitle iletişim araçları kamuoyunun
oluşması ve düzenlenmesi açısından önemi, kitle
iletişim araçlarının geniş bir kitleye ulaşabilmesinden kaynaklanmaktadır. Halkın bilgi edinmesi,
dünyadaki ve ülkedeki gelişmeler hakkında fikir
sahibi olabilmesi kitle iletişim araçları sayesinde de
olmaktadır.
Medya kavramı çatısı altında, bütün kitle iletişim araçlarını ele aldığımızda bu araçların toplumsal önemi karşımıza çıkmaktadır. Gazetecilik
meslek ilkeleri ve medya hukukunun önemi de
bu araçların toplumsal işlevleri aracılığıyla önemli
olmaktadır.

MEDYA HUKUKU NEDİR?
Kitle iletişim sürecinin uygun ve faydalı bir
şekilde yürütülebilmesinin sağlanması için bu sürecin bir düzen içinde işlemesi gerekmektedir. Bu
düzenlemeler teknik, kültürel, sosyal ve ekonomik
açılardan olduğu kadar hukuksal açıdan da çok
önemlidir. En genel tanımıyla kitle iletişiminde
uyulması gereken kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları
ve uygulamalar ile ilgilenen hukuk dalına medya
hukuku adı verilmektedir. Öz itibarıyla medya hukuku kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşen iletişim
sürecindeki yasal durumlar ve uygulamaları kapsamaktadır. Medya hukukunun kapsamı içerisinde
basın yayın faaliyetleri, gazetecilik mesleği, radyo
ve televizyon yayıncılığı, internet ortamından yayıncılık gibi medya faaliyetleri yer almaktadır.
Kitle iletişim araçlarının her birinin kendine
özgü yapısı ve özelliklerinin bulunması kitle iletişimine ilişkin hukuksal sorunların diğer hukuk dalları ile ilişkili olması medya hukukunun bütün olarak aynı kanunda düzenlenememesine yol açmıştır.
En genel ifade ile yazılı ve sözlü basın birbirinden ayrılmaktadır. Kitleler ile iletişim kurma
biçimlerine göre farklılık gösteren iletişim araçları,
kendi fonksiyonlarına göre yasalara tabi tutulmuşlardır. Gazete ve dergi gibi yazılı medya araçları
farklı, televizyon, radyo gibi görsel, sözel araçlar ise
farklı kanunlar ile çevrelenmişlerdir.
Medya Hukuku’nun, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku ve Vergi Hukuku gibi hukuk dalları ile
ilişkisi vardır. Bu hukuk dalları da kendi açılarından
kitle iletişiminde uygulama alanı bulabilmektedirler.
Basın özgürlüğü ve bunun kullanımını düzenleyen ve kitle iletişim araçları içerisinde yer alan
gazete dergi gibi basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile ilgili kavram, kurum ve faaliyetleri inceleyen
hukuk dalına ise “basın hukuku” adı verilmektedir.
“Süreli bir yayın çıkarmak için yapılması gerekenler, basın kuruluşlarının yayın faaliyetleri
sırasında uyması gerekenler, hukuki ve cezai sorumluluk, kişilik haklarının ihlali gibi basın yolu
ile işlenen suçlar, yargılama usulü ve davalar basın
hukukunun temel konularını oluşturmaktadır. Bu
yapısı ile basın hukuku diğer hukuk dalları ile ilişki
içindedir.
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Anayasa’da “Kişinin Hak ve Ödevleri” başlığı altında düzenlenen “basın özgürlüğü”, böylece
anayasal bir güvenceye sahip olmuştur. Bu hüküm gereğince basın hukuku, Anayasa hukuku
ile ilişkili görülmektedir. Ayrıca düzeltme ve cevap hakkı, süreli ve süresiz yayın hakkı ve basın
araçlarının korunması hükümleri çerçevesinde de
Anayasa’ya başvurmak gerekmektedir. Öte yandan
basın yoluyla kişilik haklarının ihlali ve haksız fiile
ilişkin konular, medeni hukuk ve borçlar hukuku
içerisinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla basın hukuku, diğer özel hukuk dalları ile ilişki içerisinde
bulunmaktadır. Ayrıca basın suçu ve basın yoluyla
işlenen suçlardan dolayı cezai sorumluluk ve yargılama usulü ise ceza hukuku ve ceza muhakemesi
hukukunun kavram ve kurumları ile ilişkilidir. Dolayısıyla karma hukuk dalı içerisinde yer alan basın
hukuku, birçok özel hukuk ve kamu hukuku dalı
ile ilişki içerisindedir.
Medya hukuku hakkında genel bir fikir edindikten sonra medya hukukuna ilişkin bazı kavramların neler olduğuna geçebiliriz.

İfade Özgürlüğünden Medya
Özgürlüğüne
İfade özgürlüğü medeni toplumların temeli için oldukça önemli bir parça olmuştur. Ancak
ifade özgürlüğü kavramını somut bir şekilde, reel
yaşamda hissedebilmek için ifadeyi ortaya çıkarabilecek mecralara yani kitle iletişim araçlarına ihtiyaç
vardır. En nihayetinde de bu ifadeleri ve ifadelerin
yer bulduğu kitle iletişim araçlarını koruyacak kanunlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Düşünce ve basın özgürlüğünün ana vatanı sayılan İngiltere’de basın özgürlüğü “Devleti tehlikeye sokma; genel ahlaka aykırı davranma ve hukuki bir neden olmaksızın kişilerin zararına hareket
etme” durumları ile sınırlandırılmıştır. (İçel, Ünver
2005, s. 26) Basın bu sınırlamalara uymak koşuluyla “gerekli hoşgörüden” yararlanabilmektedir.
Bu sınırların aşılması hâlinde mahkemede hesap
vermek durumunda kalacaktır.
ABD’de ise 1791 Anayasası’na eklenen Ek 1.
maddeye göre “Congress shall make no law... abridging the freedom of speech or of the freedom
of press” yani, kongre söz veya basın özgürlüğünü
sınırlayan kanun yapamaz hükmü ile basın özgürlüğü açıkça garanti altına alınmıştır.
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İfade özgürlüğü tartışmalarının merkezinde de
genellikle medya bulunmaktadır. Çünkü medya,
kişilerin ifade özgürlüğünü kullanabilecekleri en
önemli alan olması nedeniyle bugün ifade özgürlüğü konusunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dolayısıyla, ifade özgürlüğü kısıtlamaları denildiğinde
de akla ilk gelen konulardan biri basına yönelik kısıtlamalar olmaktadır.
İfade özgürlüğü (ya da konuşma özgürlüğü)
Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi›nde ilan edilen, birçok ülke tarafından kabul edilen bir haktır. İfade özgürlüğü her
şeyden önce fikirlerini açıklama özgürlüğüdür, insan kendini ancak düşünceleri ile ifade edebilir ve
bunları açıklayarak kendini gerçekleştirebilir, kendine bir anlam verebilir. Yani düşüncenin ne olduğu değil, aktarılıp aktarılmaması ifade özgürlüğünü
ilgilendirir. İçeriğine bakılarak aktarım hakkı verilip verilmemesi gibi bir özgürlük ise sadece kişinin
beynine aittir.
Medyanın bugün içinde bulunduğu duruma
bakıldığında, medya ve ifade özgürlüğü tartışmaları daha da önem kazanmaktadır. İfade özgürlüğü
konusunda 1982 Anayasasında çelişkili düzenlemeler bulunmaktadır. Anayasanın bir maddesi herkesin herhangi bir özgürlüğe sahip olduğunu hükme bağlarken, hemen ardından bir başka madde,
bu özgürlüğün kullanılmasına sınırlamalar getirmektedir. İşte bu arada medyanın ifade özgürlüğü
devreye girmektedir.
Günümüzde ise medya özgürlüğü birinci olarak; gazetecilerin kamuyu ilgilendiren olayları takip edip haber haline getirme hakkı olarak algılanırken ikincisinde ise yayın organlarının ülkedeki
olaylar hakkında yorum yapmalarının serbest olması şeklinde algılanmaktadır. Medya özgürlüğünün ilk algısında, halkı bilgilendirme amaçlı haber
yaptıkların için baskı altına alınmaması, kınanmaması, haber kaynaklarını açıklamaya zorlanmaması, taciz edilmemesi gerekir. Gazetecilerin serbestçe
mesleğini icra edebilmesi aynı zamanda toplumun
kamusal işleyişlerden haberdar olması için de gereklidir, İkincisi ise, gazete yazarlarının donanımına bağlı olarak, kamusal olayları yorumlayabilmeleridir. Gazetecilerin kamuyu ilgilendiren olayları
takip edip haber haline getirme hakkı konusu bugün yalnızca basın ve devlet arasındaki ilişkilerden
ibaret değildir. Sendikal örgütlenme haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmak medya patronları
karşısındaki güçsüzlük, kurumun sahiplik yapısı ve
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ekonomik çıkarları, medya sahiplerinin ticari kaygılarla siyasi iktidarlarla yakınlaşma eğilimleri gibi
unsurlar da ifade özgürlüğü ve medya konusundaki
tartışmalarda etkili konulardır. Başka bir ifadeyle denilebilir ki medya çalışanları, bugün yönetim
tarafından uygulanan sansür olgusunun yanında
kurum içi sansürle de yüz yüze bulunmaktadırlar.
Böylesi önemli bir konuya, İnsan haklarına ve
aynı zamanda ifade özgürlüğüne ilişkin Uluslararası Belgeler bulunmaktadır. En temel belge İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul
ve ilan edilmiştir. Belge, bir önsöz ve 30 maddeden oluşmaktadır. Beyannamenin 19. maddesinde
“Her ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır.
Bir diğer belge Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Sözleşme, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da
imzalanmış, 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 18 Mayıs 1954 tarihinde Türkiye tarafından onaylanmıştır. Türkiye AİHS’yi imzalamakla, sözleşmede yer alan bütün hak ve özgürlüklere
hem kendi vatandaşları, hem de kendi ülkesinde
bulunan tüm yabancılar için uyma yükümlülüğü
altına girmiştir. (Tekin Akıllıoğlu, 1995, s. 73).
Sözleşme”nin 10’uncu maddesine göre;

1. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak,
kanaatlere sahip olma özgürlüğünü ve kamu
makamlarının müdahalesi ve ülke sınırları
sözkonusu olmaksızın haber ve fikir alma ve
verme özgürlüğünü de içine alır. Bu madde,
Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini izne tabi tutmalarına engel değildir.
2. Bu özgürlüklerin kullanılması, görev ve
sorumlulukları da içerdiğinden, ulusal güvenliğin, ülke bütünlüğünün veya kamu
güvenliğinin korunması, asayişsizliğin veya
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya
ahlakın korunması, başkalarının şöhert
veya haklarının korunması, sır olarak tevdi
edilmiş bilgilerin açıklanmasının önlenmesi
veya yargı organının otorite veya tarafsızlığının korunması amaçlarıyla, kanunla belirlenen ve demokratik bir toplumda gerekli
olan formalitelere, şartlara, sınırlamalara ve
cezalara tabi tutulabilir).
Üçüncü olarak Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Teşkilatı Genel Konferansı’nın
Paris’te yaptığı yirminci toplantısında, 22 Kasım
1978 günü kabul ve ilan edilen Unesco Anayasası,
ifade özgürlüğü ve iletişim özgürlüğü konularında
geniş haklar getirmiştir

Öğrenme Çıktısı
1 Medya hukuku kavramı altında, kitle iletişim araçları ve hukuk ilişkisini kavrayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Düzeltme ve cevap hakkı
nedir?

Enver Bozkurt, Süleyman
Dost (2002). Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü ve
Türkiye, Süleyman Demirel
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını.
C.7, S.1, s.47-74.

Medyanın özgürlüğü, ifade
özgürlüğü için ne anlama
gelir? Çevrenizdeki insanlar
ile paylaşınız, tartışınız.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ (MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ)
Çağımızda kişilerin bilgi edinmeleri, elde ettikleri bilgiyi yorumlamaları ve bir başkasına ulaştırma
hakkı ifade ve özgürlüğünün sonucudur. Ayrıca “özgür ve doğru haber dolaşımı” insanlar için haktır ve
herkesin haber alma hakkı vardır. İfade özgürlüğü tüm hak ve özgürlüklerin “omurgası”dır.
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10.maddesine göre herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak bilgi sahibi olmayı ve hiçbir sınırlama
olmaksızın bilgi ve fikirlerin alınması ve paylaşılması haklarını da içerir. Sınırsız olmayan ve sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilen ifade
özgürlüğü; demokratik toplumlarda zorunlu önlemler olarak ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin, kamu düzenini korumanın, suçun önlenmesinin, sağlığın ve ahlakın,
başkalarının şöhret veya haklarının korunması,
gizli bilgilerin açıklanmasına engel olunması veya
adalet gücünün üstünlüğünün ve tarafsızlığının
korunması için kanunla ve belirli koşullarla sınırlandırabilir.
Basın özgürlüğünün sınırlandırılmasında
(AİHS) Sözleşme’nin 10. maddesinin ikinci paragrafındaki sınırlandırmaları kabul etmek uygun ve
yeterlidir. Bu sınırlandırmalar genişletilemez. Çoğaltılamaz. Sınırlandırmalar kanunla öngörülmelidir ve demokratik bir toplumda zorunlu olmalıdır.
Anayasa’nın 26. maddesinde “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” düzenlenmiştir. Herkes,
düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve
yayma hakkına sahiptir. Basın hürriyetinin hangi
hallerde sınırlandırılacağı Anayasa’nın 26 ve 27.
maddeleri hükümlerinde gösterilmiştir. 26. maddenin ikinci fıkrasında, bu hürriyetin “sınırlandırma” halleri tek tek sayılmıştır. Maddenin son fıkrasında bu hürriyetin kullanılmasında uygulanacak
şekil, şart ve usullerin “kanunla” düzenleneceğini
yazılıdır. Anayasanın 27. maddesi ise bilim ve sanat
hürriyetidir.
Anayasanın “Basın hürriyeti” başlıklı 28. maddesinde “sansür” yasaklanmıştır. Basın hürdür, sansür edilemez. Basın hürriyetinin sınırlandırılmasında 26 ve 27. madde hükümleri uygulanır.
9 Haziran 2004 kabul tarihli 5187 sayılı Basın
Yasası 26 Haziran 2004 tarihli Resmî Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Basın Kanunun
kabul ediliş gerekçesinde ifade özgürlüğü temel
bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir (Madde 1). Basın
Kanunu’nun 3.üncü maddesi ise “Basın özgürlüğü” başlığını taşımaktadır. Bu maddede basın özgürlüğü şöyle açıklanmaktadır:
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“Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını
içerir.
Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği
ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının
açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.”
Günümüzde bilgi dolaşımını sağlayan, profesyonel basın çalışanları, “haber vermek hakkını”
kullandığı için değil, “haber vermek görevini” yaptığı için, hukuka uygun davranmış kabul edilmektedir. Hukuk, kanun veya idari önlemler yoluyla
modern kitle iletişim araçlarının serbest ve müdahale edilmeden yapılan yayınları korunmalıdır ve
demokrasilerde olması gereken budur. İnsan hakları kavramındaki köklü değişiklikler, basın özgürlüğü kavramını değiştirmiş ve bilgilenme hakkını
insan hakkı olarak kabul etmiştir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası temel belgelerde büyük önem verilen ifade özgürlüğü konusunda, Türkiye’de özellikle Ceza Kanunu’nun 301.
maddesi ve başka kısıtlayıcı yasa hükümleri kişilerin düşüncelerini özgürce açıklamalarının önünde
büyük bir engel teşkil etmektedir.
Bireylerin ifade özgürlüğü hakkı için uğraşan
gazetecilerin diğer kişilerden farklı olarak istedikleri bir ayrıcalık değildir. Sadece gazeteciler için 5187
sayılı Basın Kanunu ile verilen “korumalar” vardır.
Bunlardan birisi 3 üncü maddedir. Basın özgürlüğüdür. Diğeri ise, 12 inci madde de yer alan “haber
kaynağı”dır. Bu maddeye göre; “Süreli yayın sahibi,
sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dâhil her
türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda
tanıklık yapmaya zorlanamaz.” Bu hak, Avrupa
Konseyi Bakanlar Komite’sinin R (2000) 7 sayılı
Kararına Ek “Gazetecilerin Haber Kaynaklarını
Açıklamama Haklarıyla İlgili İlkeler” hakkındaki 8 Mart 2000 tarihli tavsiye kararında kabul edilmiştir. Biz bu ilkeleri kanunumuzda yaptığımız değişikliklerle 2003 yılında içselleştirdik ve yeni Basın
Kanununda da kabul ettik. Gazeteci; bilgi, belge,
haber kaynağını açıklamama ve bu konuda tanıklık
yapmaya zorlanmamaya hak sahibidir. Bu, gazeteci
ve haber kaynağı için kanuni bir korumadır.
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Kriz Zamanlarında İfade ve Haber
Alma Özgürlüğünün Korunması
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 26 Eylül
2007 yılında gerçekleştirdiği 1005. toplantısında
kriz zamanlarında ifade ve haber alma özgürlüğünün korunması hakkında rehber ilkeler yayınlamıştır. Bu ilkeler dört alt başlık ile hazırlanmıştır: Kriz
durumlarının tanımlanması, medya çalışanlarının
çalışma koşulları ve güvenlik, Medya çalışanlarının
dolaşımı ve habere ulaşma özgürlüğü, İfade ve haber alma özgürlüğüne getirilecek aşırı sınırlamalar
ve kamuoyunun manipüle edilmemesi için alınan
tedbirler.
Kriz durumlarının tanımlanması;
• “kriz” terimi savaşlar, terörist saldırılar, doğal ve insanlar tarafından oluşturulan afetler v.b. ifade ve haber alma özgürlüğünün
tehdit edildiği durumları kapsar, (örneğin:
ifade ve haber alma özgürlüğünün güvenlik
nedeniyle kısıtlanması) fakat bu sayılanlarla
sınırlı değildir.
• “medya çalışanları” terimi medyada kullanılacak bilginin temini, işlenmesi ve dağıtımı
işlerinde çalışan kişileri kapsar. Bu terim
aynı zamanda kameramanları ve fotoğrafçıları ve bu kişilere destek veren şoförler ve çevirmenler gibi destek personelini de kapsar.
Medya çalışanlarının çalışma koşulları ve güvenlik;
• Üye ülkeler medya çalışanlarının yerli ve
yabancı güvenliğinin sağlanmasına azami
önem verilmesini sağlamalıdır. Ancak medya çalışanlarının güvenliklerinin garanti
altına alınması, onların hareket özgürlüğü
gibi haklarının gereksiz olarak kısıtlanması
manasına gelmemelidir.
• Medya çalışanlarının öldürülmesi ve onlara
karşı yapılan diğer saldırılar yetkili otoriteler tarafından öncelikle ve detaylı bir şekilde soruşturulmalıdır. Suç işleyenler en şeffaf
şekilde ve hızlı bir süreçte adalet önüne çıkarılmalıdır.
• Üye ülkeler, kriz bölgelerini yönetmekle
görevli olan askeri ve sivil kurumlardan bu
bölgelerde görevli medya çalışanlarıyla anlayış içinde çalışmalarını ve iletişimi geliştirecek pratik önlemler almalarını istemelidir.
• Gazetecilik okulları, meslek birlikleri ve
medya kuruluşları, medya çalışanlarına ge-

nel ve kriz durumlarıyla ilgili özel güvenlik
eğitimleri vermeleri için teşvik edilmelidir.
• İşverenler, kendi medya ekiplerine eğitim
vererek, güvenlik ekipmanları sağlayarak ve
tavsiyelerde bulunarak tehlikeli görevlerde
en iyi şekilde korunmalarını sağlamak için
gayret göstermelidir. Aynı zamanda medya
çalışanlarına fiziksel bütünlüklerinin risk altında olduğu durumlarda uygun sigorta imkanları sunulmalıdır. Uluslararası gazetecilik
kuruluşları kriz durumlarını ele alan bağımsız medya çalışanları için bir sigorta sistemi
kurulması konusuna önem vermelidirler.
• Ulusal ve uluslararası yasalara uymadıkları,
haber içeriklerinde şiddet veya nefreti teşvik ettikleri veya savaşan tarafların propagandasını yaptıkları için sınırlı erişimi olan
bölgelerden ihraç edilen medya çalışanları
tarafsız güvenli bölgeye veya ülkeye veya
büyükelçiliğe kadar güvenlik güçlerinin eşliğinde çıkarılmalıdır.
Medya çalışanlarının dolaşımı ve habere ulaşma
özgürlüğü;
• Üye ülkeler kriz bölgelerinde görevli medya
çalışanlarının habere ulaşmalarım ve dolaşım özgürlüklerini güvence altına almalıdır.
Bu görevi yerine getirmek için kriz bölgelerini yönetmekle görevli yetkili kuruluşlar
medya çalışanlarının kriz bölgelerine ulaşması için çalıştıkları medya kuruluşları tarafından akredite edilmelerine izin vermelidir.
• Uygun durumlarda, üye ülkelerin “çatışma
ve gerginlik durumlarında gazetecilerin korunması” hakkındaki Bakanlar Komitesinin
No.R.(96) 4 sayılı Tavsiye Kararı Ek’inde
yer alan 2nci ilkesine göre kriz bölgelerinde
görevli medya çalışanları için akreditasyon
sistemi kullanılmalıdır.
• Ulusal düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda akreditasyon ayrım yapılmaksızın tüm
medya çalışanlarına aşırı ve zaman kaybı yaratacak bürokratik engellerden muaf tutularak verilmelidir.
• Kriz durumlarım yönetmekle görevli askeri
ve sivil otoriteler, olaylar hakkında, brifingler, basın konferansları, basın açıklamaları
veya diğer uygun yollarla medya çalışanlarına düzenli olarak bilgi vermelidir. Mümkün
olduğu takdirde yetkililer medya çalışanları

173

Medya Hukuku ve Meslek İlkeleri

için uygun ekipmanlarla güvenli bilgi merkezleri oluşturmalıdır.
• Üye ülkelerdeki yetkili kuruluşlar, bütün
medya çalışanlarına ayrım yapmadan eşit
olarak bilgi sağlamalıdır. “İliştirilmiş” gazetecilere habere ulaşmada askeri birliklerle
hareket etmelerinden kaynaklanan doğal
avantajlar dışında diğerlerinden fazla bir
ayrıcalık verilmemelidir.
İfade ve haber alma özgürlüğüne getirilecek aşırı
sınırlamalar ve kamuoyunun manipüle edilmemesi
için alınan tedbirler;
• Üye ülkeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde yer alan sınırlar ve
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat hukukundaki yorumları dışında kamunun kriz zamanlarında habere ulaşmasını
kısıtlamamalıdır.
• Üye ülkeler habere serbest erişimin krizlerin çözümünde ve oluşabilecek istismarların önlenmesinde etkili olabileceğini her
zaman akılda tutmalıdır. Kamuoyunu özellikle ilgilendiren durumlarda haber alma
gereksinimini meşru kılmak için, yetkili
kuruluşlar medya dahil kamunun habere
ulaşmasını güvence altına almalıdır.

•

•

•

•

Üye ülkeler kriz zamanlarında ifade ve haber alma özgürlüğüne kısıtlama getirirken
belirsiz ifadeler kullanmamalıdır. Şiddete
teşvik ve kamunun düzenini bozacak davranışlar açık ve tanı olarak tarif edilmelidir.
Uluslararası ve ulusal mahkemeler kamunun önemli bilgilere erişimindeki meşru
gereklilik ile mahkeme işlemlerinin bütünlüğünü koruma gerekliliği arasındaki dengeyi daima gözetmelidir.
Üye ülkeler özellikle kriz durumlarında bağımsız ve profesyonel medyanın faaliyetlerini Avrupa Konseyi standartları ile uyumlu
olarak sürdürmek için daimî bir çaba içinde olmalıdırlar. Bu bağlamda kamu medya
hizmetinin toplumun farklı grupları arasında bütünleşme ve anlayışın gelişmesinde bir
faktör ve güvenilir bir haber kaynağı olması açısından desteklenmesine özel bir çaba
gösterilmelidir.
Üye ülkeler kriz zamanlarında kamuoyunun özel hassasiyetini kullanarak, medya
dahil manipüle etmeye çalışan kamu görevlilerinin cezai veya idari sorumluluklarını
dikkate almalıdır.

Öğrenme Çıktısı
2 Basın özgürlüğü kavramının toplumsal hayattaki karşılığını kavrayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Sadece gazeteciler için 5187
sayılı Basın Kanunu ile verilen “korumalar” vardır.
Bunlardan birisi 3 üncü
madde Basın özgürlüğüdür.
Diğeri ise, 12 inci madde de
yer alan “haber kaynağı”dır.
Bu maddeye göre; “Süreli
yayın sahibi, sorumlu müdür
ve eser sahibi, bilgi ve belge
dâhil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu
konuda tanıklık yapmaya
zorlanamaz.”

Avrupa Konseyi Bakanlar
Komite’ sinin R (2000) 7
sayılı Kararına Ek “Gazetecilerin Haber Kaynaklarını Açıklamama Haklarıyla
İlgili İlkeler” hakkındaki
8 Mart 2000 tarihli tavsiye
kararı.

Basın özgürlüğü kimi ilgilendirir? Arkadaşlarınız ile
tartışınız.
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MEDYA VE YARGI İLİŞKİLERİ
İletişim özgürlüğü ile kişilik hakları arasında, hassas bir denge mevcuttur. Hukukun üstünlüğüne dayanan, özgürlükçü demokratik ülkelerde gerek iletişim özgürlüğü gerekse kişilik hakları yasalarla güvence
altına alınmıştır. Ancak yasalar soyut ve genel düzenlemeler yapmak zorunda olduklarından, iletişim özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki hassas dengeyi
kurup korumak, yargının görev alanına bırakılmıştır.
Halkı aydınlatma, çeşitli sorunlar üzerinde kamuoyunu düşünmeye sevk etme, tartışmalar açma,
bilinmeyenleri araştırıp ortaya çıkarma basının
en önemli görevleridir. Böylece toplumda çağdaş
ve demokratik bir toplum düzeni yaratılmasında
adımlar atılmış olacaktır. Halka ulaştırılmasında
toplum yararı olan bilgiler, olaylar ve olaylar hakkında düşünülenler gazeteciler eliyle aktarılacaktır.
Basın böylelikle kamuoyunun oluşumunu serbestçe sağlayacak ve ülkeyi yönetenler üzerinde halkın
denetimi de sağlanmış olacaktır.
Denetim, eleştiri, uyarma ve gerçekleri açıklama, tartışmalar açma, basının en doğal ve vazgeçilmez görevidir. Basının sahip olduğu bu özgürlük
tartışmasız sınırsız değildir. Kişisel onur ve saygınlığa zarar verilmemesi gerekir. Haber verilirken, eleştiri yapılırken objektif sınırlar aşılmayacaktır. Haksız kötüleme veya aşağılama basın özgürlüğü adına
veya kişilerin bilgi edinme hakkı adına korunamaz.
İletişim hak ve özgürlüğü ve basın özgürlüğü
ilkeleri gereğince:
1. Haberde (eleştiri ve yorumda) gerçeklik,
2. Haberde (eleştiri ve yorumda) güncellik,
3. Kamu yararı ve toplumsal ilgi,
4. Konu ile anlatım arasında düşünsel bir bağlılık ve amaca uygun araç kullanma koşulları birlikte bulunmalıdır.
Yargı, bu ilkeler gereğince hangi hak ve özgürlüğün bir diğerine göre daha üstün kabul edileceğine yapacağı yargılama sonunda karar verir. Bu
görevinde, bir yandan özel hayatın gizliliği, şeref
ve haysiyet gibi kişinin kutsal sayılan haklarını
korurken, öte yandan, kamuoyunu bilgilendirme,
etkileme, oluşturma gibi görevleri içeren iletişim
özgürlüğünü de güvence altına almakla yükümlüdür. Dolayısıyla yarışan iki haktan birinin tercih
edilmesi ile ortaya çıkan sonuç gerektiğinde kişilik
haklarının korunmasıdır. Kamu yararı gereği basın
özgürlüğünün sınırlandırılması kabul edilebilir.

Medyanın kişilik hakları ile ilgili bir hususu işlerken; ölçülü, dengeli, uygun bir amaç araç ilişkisi
içerisinde olmaya özen göstermesi gerekir. Medya,
bilgilendirme, etkileme, eleştirme gibi amaçlarına
ulaşmak isterken kendisine amacı ile dengeli bir yön
çizmeli, amacına ulaşabileceği daha makul, daha az
sakıncalı ve daha az zarar verici bir yol izlemelidir.
Medyanın, kamuoyunu bilgilendirirken haberlerin objektif, tarafsız, gerçeğe uygun verilmesi ve
haber niteliği taşıması; haberle, yorumun karıştırılmaması ilkelerine özen göstermesi, haber sunuluşunun ölçülü olmasına dikkat etmesi beklenir.
“AİHS’nin 10. maddesinde belirtildiği üzere her
bireyin gelişmesi için temel olan ifade ve bilgi özgürlüğü, 1982 tarihli ifade ve bilgi özgürlüğü üzerine
deklarasyonda tekrar temel haklar hatırlatılmıştır.
15 ve 16 Haziran 2000 tarihinde Cracow’da bildiride yer alan temel haklarla geleceğin medya politikası
6. Avrupa Bakanlar Konferansı’nda benimsenmiştir.
İfade özgürlüğünün uygulanması beraberinde
görev ve sorumluluklar da getirir. Medya profesyonellerinin hatırlaması gerekir ki, hakkın kullanımı
ile diğer temel hak ve özgürlüklere saygı konuları
arasındaki denge sözleşme tarafından korunmakta
olup, hukuki kısıtlamalara gidilebilir.
Şunun bilincinde olunmalıdır ki, siyasi yapılardan aday olmuş ve olan, seçilmiş olan veya emekli
olan gerçek şahıslar yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde siyasi bir işleve sahiptirler veya siyasi bir etkinlikleri olabilir (Politik Figürler/ Politikacılar). Aynı zamanda bu seviyelerde kamu yetkisine
sahip olan gerçek kişiler (Kamu Görevlileri) medyada kendi haklarında muhtelif konularda bilgi verilmesi ile ihlal edilen hakları konusunda titizdirler.
Bilincinde olunmalıdır ki, bazı yerel hukuk sistemleri; politik figürler/politikacılar ve kamu görevlilerine medyada kendi haklarında yayınlanan şayialara karşı yasal imtiyazlar sağlarlar ki, bu Anlaşmanın
10. maddesinde teminat altına alınan ifade ve bilgi
özgürlüğü ile kıyaslanabilir değildir. Yine bilincinde olunmalıdır ki, kamusal olaylar üzerine kamu
araştırmaları yapma hakkı politik figürler ve kamu
görevlileri dışındaki bireylerin haklarındaki bilgilerinden (kaynaklanan) şayialarına neden olabilir.
Öte yandan, medya yargıya intikal etmiş konularda yargıyı etkileyecek, yönlendirecek biçimde
yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Medyada mahkeme kurulmamalıdır. Davaların medya üzerinden
görülmesinden kaçınılmalı ve her türlü yargıyla
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ilgili hukuk veya ceza davalarının haber niteliğinde olduğu ve bu sınırlara özen gösterilerek yayınlama
sorumluluğu ile hareket edilmelidir. Gerektiğinde yargı ile ilgili haber ve yorumların, yargı konusunda
uzman gazeteciler eliyle haberleştirilmesi, yorumlanması doğru davranış ilkeleri olarak benimsenmelidir.
Gazetecileri etkilemesi açısından bir diğer yaptırım ise “kin ve düşmanlığı tahrik” olarak bilinen Türk
Ceza Kanunu’nun 312. Maddesidir. Zaman içerisinde gösterilen tepkilere rağmen uzun yıllar gazeteci,
yazar, şair ve politikacıları zor durumlarda bıraktıktan sonra, Avrupa Birliği yolunda verilen taahhütler
çerçevesinde Anayasa’dan dört ay sonra 4744 sayılı yasa ile değiştirilmiştir.
Terörle Mücadele Yasası’nın 7 ve 8. maddeleri, Türk Ceza Kanunu’nun 159 hatta 169. maddeleri gibi TCK
312. maddesinin bu yıllarda ifade özgürlüğü üzerinde yarattığı ağır tahribatlar, 14 Ağustos 1997’de kabul edilen
4304 Sayılı “Sorumlu Müdür Sıfatı İle İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun, 28
Ağustos 1999’da kabul edilen 4454 Sayılı “Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun ve 20 Aralık 2000 tarihli 4616 Sayılı Kanunun uygulamaya sokulmasıyla geçiştirilmiştir.
6 Şubat 2002’de kabul edilen 4744 Sayılı yasa ile Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesi değiştirilmiş,
sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası verilir hükmü getirilmiştir. (Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek
bir şekilde tahkir eden kimseye de birinci fıkradaki ceza verilir). Bu fıkralarda yazılı suçlar 311. maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen araçlar veya şekillerle işlendiğinde verilecek cezalar bir katı oranında artırılır.
Medyanın bağımsız ve yansız vazife görmesi, bu yönde oto kontrol sisteminin etkili çalışması toplumsal
bir beklenti ve aynı zamanda ihtiyaçtır.
Medya, tüm bireyler, kurum ve kuruluşlar gibi demokratik ilkeleri, insan hak ve özgürlüklerini özümseyip, görevine uyguladığı ölçüde medya özgürlüğü daha büyük bir anlam kazanacak ve hukuka daha uygun
kullanılmış olacaktır. Bu nedenle medya insan hak ve özgürlükleri, ulusal ve evrensel değerler, toplumun
aydınlatılıp bilinçlendirilmesi, etik değerlerin yerleştirilip gerçekleştirilmesi gibi çok önemli bir görevle de
yükümlü olduğunun bilinciyle hareket etmelidir. Bu ilkeler, vicdan ve kanunlar verildikten sonra örnek
olarak “Çocuklara işkence yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturmayı, doktor raporunu yayımlayarak işleyen
“Radikal” gazetesi muhabiri ne 24 Şubat’ta, “Yargıyı etkilediği” gerekçesiyle para cezası verilmesini gösterebiliriz. Ancak gazete, ön ödeme cezasını ödemeyi reddettmiş bu durumda, gazete yetkilileri hakkında
TCK’nın 75. maddesi uyarınca dava açılarak Cumhuriyet Savcısı 23 Şubat 2006’da yayımlanan “11 Yaşındaki Çocuğa İşkence İddiası” başlıklı haberde, Başsavcılıkta devam eden soruşturma evrakındaki doktor
raporuna yer verildiği bildirilmiştir. (BİA² Medya Gözlem Raporu - Tam Metin Erol Önderoğlu BİA²
Medya Gözlem Masası, Ocak-Şubat-Mart 2006 Raporu BİA Haber Merkezi 03/05/2006)
Öğrenme Çıktısı
3 Medyanın yargı ile olan ilişkilerini kavrayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

“Halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek”, “Yargıyı etkilemek” gibi gerekçelerle, gazete
yetkilileri hakkında TCK’nın
75. 312. ve daha sonra 216.
maddesi uyarınca açılan davaların yeraldığı gazete haberlerini ve bu maddelerin içeriklerini inceleyerek araştırınız.

BİA Medya Gözlem Raporu
Tam Metin. Bia Haber Merkezi 03/05/2006 Erol Önderoğlu yazılarına bakınız.

Medya ve yargı ilişkilerini
çevrenizdekilerle paylaşınız.
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GAZETECİLERİN GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
UNESCO’nun isteği üzerine özel bir uluslararası komisyon tarafından hazırlanan ve 1980 Kasım
ayında kabul edilen “Birçok Ses Tek bir Dünya” /
“İletişim ve Toplum-Bugün ve Yarın” başlıklı rapor,
kısaca “Macbride Raporu” otuz sekiz yılı aşan geçmişiyle güncelliğini korumaktadır. Bu raporun beşinci
bölümünde, “Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları”
başlığı altındaki “Habere Ulaşma” ve basın özgürlüğü hakkı günümüzde güncelliğini korumaktadır.
“Gazeteciler haberi engellenmeden araştırma,
güvenli ve etkili bir biçimde iletme hakkını talep
ederler. Bazı gazeteciler çalıştırıldıkları görev, editörlük, sütun yazarlığı ya da yorumculuk olduğu
zaman görüşlerini özgürce anlatabilme hakkını da
talep ederler. Bu, bir yandan haberleşme ve anlatım
özgürlüğü, öte yandan da kamunun (okuyucu ve
dinleyicilerin) her yurttaşa ait ama pratikte, gazetecilerin özgürlüğüne bağlanmış her farklı görüşü dinleme ve haberdar olma hakkına ilişkin bir sorundur.
Kuşkusuz, haberi arama ve bildirme ve görüşleri
anlatabilme hakkı herkes tarafından kullanılabilmelidir. Fakat gazeteciler görevlerini etkili biçimde yapabilmek için ve bu nedenle temel bir koşul olarak bu haklardan yararlanmalıdırlar; yetkililer tarafından gelen
sınırlamalara karşı özellikle duyarlıdırlar. Bu yüzden
kendileri istesinler ya da istemesinler çoğu kez özgürlüğü savunan kimseler arasında en ön safta bulunurlar.
En geniş anlamında basın özgürlüğü, bir insan
hakkı olarak kabul edilen, her yurttaşın anlatım özgürlüğünün ortak biçimde genişletilmesi anlamına
gelir. Demokratik toplumlar halk egemenliği kavramına dayanmaktadır. Halkın genel iradesi ise bilgili
bir kamuoyu tarafından belirlenmektedir. Kamunun
bu bilme hakkı, meslekteki gazetecilerin, yazar ve yapımcıların yalnızca birer koruyucusu oldukları iletişim araçlarının özgürlüğünün özünü oluşturur. Basın
özgürlüğünün yoksunluğu öteki özgürlükleri kısıtlar.
Basın dördüncü kuvvet olarak tanımlanmaktadır,
çünkü halkın olup bitenler hakkında tam ve doğru
biçimde bilgilendirilmesi hükümetler, kurumlar,
örgütler ve her düzeydeki yetkililerin halka karşı ve
halk tarafından denetlenmesini sağlayan bir araçtır.

Dördüncü Kuvvet Nedir?
Kavramsal anlamda çok boyutlu bir yapı olan
medya, matbaanın keşfi ile çok hızlı bir gelişme

göstermiştir. Matbaayla birlikte medyanın temel
yapı taşlarından biri olan basılı malzemeler, özellikle gazeteler çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmış ve
kitlelere ulaşmıştır. 1900’lü yıllarda radyo ve televizyonun da medya ailesine katılmasıyla birlikte,
medya yeni bir bakış açısı kazanmış ve kendisine
ekonomik ve politik çevrede yer edinmiş ve bu yeri
gittikçe sağlamlaştırmıştır. Edindiği bu yer aslında
dördüncü güç olarak anılmasına sebep olmuştur.
Cumhuriyet ile yönetilen demokratik toplumlarda sacayağı diyebileceğimiz üç önemli temel
vardır. Bunlar; yasama, yürütme ve yargıdır. Bu üç
kurumun sağlıklı çalışabilmesi ve birbirleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurması açısından medya çok
önemlidir. Halkın haber alma hakkı, doğruya ulaşma hakkı gibi sorumluluklar gazetecinin omuzlarındaki en önemli yüktür. Bu sorumluluklar ve
görevler medyanın dördüncü güç olarak ortaya çıkmasında en önemli etkendir.
Otoritelerin ya da güçlü gruplara hitap etmeyen
gazeteciler ise kabul görmemektedir. Korku havası
da üstü örtülü bir biçimde oto sansüre yol açmaktadır. Bu eğilimlerin hiçbiri kabul edilemez. Gerçeğin pek çok algılanma biçimi bulunabilir. Bununla
birlikte, karmaşık ve çoğulcu dünyamızda insanların gereksinimi olan daha bütünsel ve tam bir
gerçeğe ulaşabilmek için farklı olma hakkı da dâhil
olmak üzere araştırma ve anlatım hakkı gereklidir.
Her haber organı ve her haberleşme sisteminin değeri güvenilirlikleri ile ölçülür. (UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu Yayını. Ankara 1993.s.260-261)
Aynı Rapora dönersek eğer; “Burada, kişinin
iletişim hakkı sorunu çok önemli bir yere sahiptir.
Bu hak şunları içerir:
• Herkesin, özellikle kendi yaşamını, işini,
kişisel ya da toplumun üyesi olarak alacağı
kararları ilgilendirenler başta olmak üzere,
tüm bilgileri istediği biçimde araştırma ve
bilme, yani haberdar olmak hakkı; bir haberi iletmeyi ya da yanlış ya da saptırılmış
bir haberin yayılmasını reddedilmek de bu
hakkın bir bölümünü oluşturur;
• Kendi yaşam koşulları, özlemleri, gereksinimleri ve acıları ile ilgili gerçekleri kendi gördüğü biçimde bir başkasına iletmek
hakkı kişinin, baskı ya da ceza yoluyla sessizliğe mahkûm edildiği ya da bir iletişim
aracından yararlanma hakkı verilmediği her
durumda bu hakkın ihlali söz konusudur;
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Tartışma hakkı: iletişim yanıt, düşünme ve
tartışmaya bir açılış oluşturmalıdır: bu hak,
ortak eylemlerin özgürce kabulünü güveç altına alır ve birer sorumlular tarafından alınan
kararları etkileme olanağı verir (AGE Sayfa
196) (Bakınız 10 Aralık 1948 kabul tarihli
İnsan Hakları Bildirisi Madde 12, 19 ve 20).
Kamuoyunun bekçisi, halkın gözü kulağı olan
gazeteciler; herkesin ifade özgürlüğünün sağlanmasından sorumludurlar. Halkın gerçekleri öğrenmesini sağlamak görevleridir ve bu görev onların
seçimidir. Bu sorumluluk bilinci ile hareket etmelidirler. Bu görevlerini sorumluluk bilinci içinde
yerine getirdiklerinde basın özgürlüğü onlar için
hak haline gelir, özgürlükleri hukukla korunur.
Başkalarının haklarını ihlal etmiş olsalar, yönetimleri kızdırsalar, siyasal iktidarı elinde tutan güçlerle
ilgili sarsıcı haberler bile yapsalar, ağır eleştirseler
bile; olayların niteliğine ve yapılan haberin içeriğine göre kamu yararı ve halkın gerçekleri öğrenme
hakkı daha üstün değer olarak kabul edilir. Yargı
bu nedenle gazetecilerin haberlerini, yazılarını, yorumlarını, eleştirilerini “hukuka uygun” olarak kabul eder ve diğer güçlerin haklarına karşılık daha
üstün değer olarak görür.
Gazeteciler herhangi bir gücün veya sahibinin
sesi değildirler, olmamalıdırlar. Aksi takdirde halkın
gerçekleri öğrenme hakkını yerine getiren gazeteciler kendi meslek ilkeleri ve doğru davranış kurallarını ihlal etmiş sayılırlar. Giderek basın özgürlüğü
hakkını gerçekleri eğip bükmek amacıyla kullanan

medya ortaya çıkabilir. Giderek basın özgürlüğünü
savunamazsınız ve üstün değer olarak kabul edilemeyeceğinden hukuka uygunluk ortadan kalkar.
Bu nedenle ifade özgürlüğü hakkı ve basın özgürlüğü ayrıcalık değildir. Aksine gazeteciler ve
kendini kitle iletişim araçlarıyla ifade eden herkes
için halkın haber alma hak ve özgürlüğü adına kazanılmış bir yetkidir. Bu hak ve yetki sorumluluk
bilinci içinde kullanılmalıdır. Böylece demokrasi ve
çoğulculuk güçlenir. Aksine davranışlar demokrasiye ve çoğulculuğa aykırı düşecektir.
Avrupa’da da etik ilkeler aç›s›ndan önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ulusal düzeydeki gazetecilik örgütleri tarafından benimsenen bu ilkelerde
çocuklar› konu alan haberlere ili.kin yol gösterici
düzenlemeler mevcuttur. Avrupa ülkelerinde halen
geçerli olan etik ilkeleri hak ve özgürlükler bağlamında göz önüne alındığında kimi genellemelerde
bulunulabilir. Gazetecilik meslek örgütleri ve basın
konseyleri, özellikle de çocukları konu alan haberlere özel bir önem vermektedir. Özellikle çocuk
kurbanların kimliklerinin gizlenmesi konusu üzerinde ısrarla durmaktadırlar. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin etik ilkesi ise, çocuklara ilişkin haberler açısından Avrupa’daki benzerlerinden daha
kesin ifadeler içermektedir. Ancak asıl sorun, açık
ve kolay anlaşılır bir ilkeye sahip olmak değil, bu
ilkenin pratikte uygulanıp uygulanmadığıdır. Yani
mükemmel bir şekilde yazılmış bir etik ilke, eğer
bu ilkeyi benimseyip uygulamaya hazır profesyoneller yoksa hiçbir bir işe yaramayacaktır.

Öğrenme Çıktısı
4 Gazetecilerin görev ve sorumluluklarını dördüncü kuvvet kavramı ile birlikte
kavrayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Avrupa’da ve Türkiye’de
İngiltere Basın Şikayetleri
Komisyonu, İspanya Basın
Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi ulusal
ve uluslararası düzeydeki gazetecilik örgütleri tarafından
benimsenen etik ilkelerde
çocukları konu alan haberlere ilişkin yol gösterici mevcut
düzenlemeleri araştırınız.

Gazetecilerin ideal sorumluluklarını günümüz medya
çalışanları ile ilişkilendiriniz.

Dördüncü kuvvet kavramını çevrenizdekiler ile tartışınız.
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ÖZDENETİM VE OMBUDSMANLIK
Çağdaş ve demokratik ülkelerde, medya demokratik sistemin yardımcı öğeleri içinde belki de en
önemli aracı olarak karşımıza çıkmakta, temel görevi olan haber vermek ise gazetecinin birinci derecede sorumluluğu altında bulunmaktadır. Dolayısıyla demokratik sistem içinde, böylesine önemli bir
mesleki faaliyetin hukuki ve ahlaki boyutları önemli
duruma gelmektedir. (Murat Özgen, 1998, s. 15)
Gazete ve habercilik faaliyetleriyle ilgili düzenlemeler toplumda düzeni, ahengi korumaya ve basın
işletmesine yönelik, kişiler ve basının oluşturduğu
kurallar dışında var olan, eleştirel gözle bakılsa dahi
gerekli olan hükümlerdir. Ancak medya ve kişilik
haklarının karşı karşıya geldiği durumlarda hangisinin üstünlük sağlayacağı ve kimi zaman kitle
iletişim araçlarının müdahale ve etkilerine “sınır”
konulması için yine kitle iletişim araçlarının kendilerinin mesleğe yönelik özdenetim çalışmalarıyla
işlerlik kazandırılması gözardı edilmemelidir. (Fatma Seçil Banar, 2001)
Giderek herkesi ilgilendirmeye başlayan ve
gündeme yerleşen kişilik hakları kavramına yönelen saldırılar oldukça fazladır. Oysa bu kadar hassas
bir kavrama karşı yapılan haksız saldırıların maddi tazmini, daha önce de değinildiği gibi hukuksal yollarla mümkün olsa bile, toplumda bu hakkı
zarar gören kişinin manevi zararlarının giderilme
imkanı olmamaktadır. Bu nedenle baştan habere
konu olan kişilerin, kişilik haklarına yapılacak haksız saldırılar mesleki özdenetim mekanizmalarıyla
önlenebilecektir. (Fatma Seçil Banar, 2001)
Bu konuda Türkiye’de hukuktan insan haklarına ve bunların zorunlu bir şartı olarak da ahlaki
ölçülerde yeniden yapılanma ihtiyacı söz konusu
olmaktadır. Yazılı basında varolan özdenetim mekanizmaları içerisinde gazetecilerin basın ahlakına
bağlılıkları demokratik bir ortamda en kutsal kavramlardan birisi durumundadır. Çünkü tıp öğrencisi için mezuniyetteki doktor yemini insan hayatı
için nasıl değerliyse, özdenetim mekanizmaları
içinde basın ahlakına bağlılık da demokrasi için
önem taşımaktadır. (Sedat Ergin, 1996, s. 11)
Gazeteciler ve basın - yayın organı, gazetecinin
haklarını savunmalı ve meslek ilkelerine uymalı,
uyulmasını gözetmelidir. Basın - yayın organlarında, gazeteci olmadıkları halde çeşitli biçimlerde gazetecilik faaliyetine katılanlar ile dışarıdan Türkiye’

ye ve Türkiye’ den dışarıya dönük yayın yapanlar da
bu sorumlulukları taşımalıdır. Basın yayın organları yöneticileri; genel yayın yönetmeni, müdürü,
yazı işleri müdürleri, sorumlu müdürler, sıfatları
ne olursa olsun, kuruluşlarında görevli gazeteciler
ile yayınların meslek ilkelerine uygun olmasını gözetmelidir. Gazetecinin hakları, halkın haber alma
hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise
dürüst ve doğru iletişimin temelidir. Meslek ilkeleri
gazetecinin ve basın - yayın organlarının özdenetimini öngörürken değerlendirme birimi olarak da
öncelikle vicdanları harekete geçirmelidir.
İzleyen bölümde uluslararası ve ulusal düzeyde
yapılan özdenetim çalışmaları ele alınmıştır.

Uluslararası Düzeyde Özdenetim
Çalışmaları
Bu başlık altında Uluslararası Gazeteciler
Federasyonu’nun Meslek İlkeleri Deklarasyonu ile
Profesyonel Gazeteciler Birliği’nin etik kuralları incelenecektir.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu
Meslek İlkeleri Deklarasyonu
25-28 Nisan 1954 tarihlerinde yapılan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun II. Dünya
Kongresi’nde onaylanan ve 2-6 Haziran 1986 tarihlerinde yapılan Onsekizinci Dünya Kongresi’nde
düzeltilen bu deklarasyonda amaç, haber ve bilgiyi
toplayan, yayımlayan, dağıtan ve yorum yapan ve
olayları açıklayan gazetecilerin mesleki davranış
standartlarını belirlemektir. (International Federation of Journalists, (21.03.2000)
• Gazetecinin doğru davranış kuralları olarak
ta ifade edebileceğiniz bu standartlar şöyle
sıralanmıştır.
• Gazetecinin ilk görevi doğruya ve kamunun
doğruyu bilmesine saygıdır.
• Görev sırasında tarafsız yorum ve eleştiri hakkını ve haberin dürüst toplanması ve basımında özgürlük ilkesini her zaman savunur.
• Gazeteci sadece, aslını bildiği gerçeklere
uygun olarak haber verir. Gazeteci, temel
bilgiyi saklamaz ve belgeyi tahrif etmez.
• Gazeteci haber, fotoğraf ve belge toplamakta dürüst yöntemler kullanır.
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Gazeteci, yanlışlığı kesinlikle ispat edilen
basılı bir bilgiyi düzeltmek için elinden gelen tüm çabayı gösterir.
Gazeteci, güvene bağlı olarak elde edilmiş
bilginin kaynağına ilişkin mesleki gizliliğe
uyar.
Gazeteci, iletişim araçları ile artırılan ayrımcılığın tehlikesinin farkında olmalıdır ve
toplumsal, ulusal, siyasi ve diğer görüşlere,
din, dil, ırk, cinsiyete dayalı ayrımcılığa olanak sağlanmasından kaçınmalıdır.
Gazeteci, aşağıdaki hususları ciddi mesleki
hatalar olarak ele almalıdır:
- Haber çalma (intihal),
- Kötü niyetli yanlış açıklamalar,
- İftira, onur kırıcı yayın, temelsiz suçlama,
- Yayın ya da baskı yapma bağlamında
herhangi bir biçimde rüşvet kabul etme.
Bu ada layık olan gazeteciler, belirtilen ilkelere sadık kalmayı görev bilirler. Her
ülkenin genel kanunları çerçevesinde, gazeteciler profesyonel konularda sadece meslektaşlarının yargılarını kabul ederler ve
yönetim veya diğer yerlerden gelecek müdahaleleri kabul etmezler.

Profesyonel Gazeteciler Birliği Etik
Kuralları
Birliğin etik kuralları ile ilgili çalışmalarının
başlangıcı 1926 yılına kadar dayanmaktadır. 1926
yılındaki bu çalışma Amerikan Gazete Editörleri
Birliği tarafından yayımlanmış, 1973 yılında Sigma Delta Chi kendi etik kurallarını belirlemiş ve
1984, 1987 yıllarında da gözden geçirilmiştir. Eylül 1996 tarihinde de kurallara son şekli verilmiştir.
(“Letters to the Editör”. 1997, s. 16)
Bu düzenlemede, kamunun aydınlatılmasının
adalet ve demokrasinin gelişmesi için öncü güç olduğu ifade edilmektedir. Gazetecinin görevi, gerçeği araştırarak ve olaylarla ilgili doğru ve kapsamlı
açıklama yaparak belirtilen bu amaçların geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Medyada yer alan dürüst gazeteciler, doğruluk ve dürüstlükle kamuya
hizmet etmelidirler. Mesleki dürüstlük gazetecinin
kredibilitesi için köşe taşıdır. Etik kurallar dört ana
başlıkta ele alınmıştır. (Society of Professional Journalist, Code of Ethics, 16.07.2000).
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Doğruyu Araştırmak ve Raporlamak
Gazeteci bilgi toplamada, raporlamada ve
yorumlamada dürüst ve cesur olmalıdır
Zararı En Aza İndirmek
Gazeteciler kaynaklara, konulara ve çalışma
arkadaşlarına insan olmanın gerektirdiği
saygı içinde davranmalıdır.
Bağımsız Davranmak
Gazeteciler kamuoyunun doğruyu bilme
hakkı dışında herhangi bir yükümlüğün altına girmemelidir.
Sorumluluk Sahibi Olmak
Gazeteciler okuyucularına, dinleyicilerine,
izleyicilerine ve birbirlerine karşı sorumluluk içinde olmalıdırlar.

Türkiye’de Basın Alanında Özdenetim
Çalışmaları
Dünyada varolan küreselleşmeyle birlikte, bu
ortam içindeki iletişimi sağlayan basına önemli
sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle toplumun
resmi organlarına karşı kanuni sorumluluk taşıyan basın devlet tarafından denetlenmekte, diğer
bir ifadeyle devletin kolu sayılmaktadır. Ancak en
geçerli ortam devletin basına, kendi özdenetimini
sağlayacak şekilde; gerçek dışı olmayan, özel hayata
saygılı olma sorumluluğunu tanımasıyla gerçekleşmektedir. (Suat Gezgin, 1997, s. 5)
Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi
ifade özgürlüğü düşünce özgürlüğünün bir sonucu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Basın özgürlüğü tartışması, yazılı basının ortaya çıkmasıyla başlamıştır.
Ancak bu özgürlüğün temelinde yatan düşünce özgürlüğünün geçmişi İtalya’da başlayıp, daha sonra
Rönesans’ın düşünceyi kilise baskısından kurtarmasına kadar gelmektedir. (Cevat Derin, 1997, s. 74)
Dolayısıyla gazeteciler de kamuoyunun bağımsız
temsilcileri olma görevini üstlenmiş durumdadırlar.
Gazeteciler, gerçekleri söyleme hakkına sahipken insanlar da bilgi edinme hakkını kullanmaktadır. Bu
özellikler nedeniyle çoğu zaman mesleki sorunlarla
karşılaşılmakta, kanuni sorumlulukları nedeniyle
resmi müdahale olmadan sorunu çözmek için bir takım kurallar ve yöntemler geliştirilmiştir. İşte basının
sorumluluğu denildiğinde; gazetecilerin hiçbir yasal
yaptırıma maruz kalmadan, mesleki bir takım ahlak
kuralları etrafında kendi kendilerini denetlemeleri
akla gelmektedir. (Zeynep Alemdar, 1990, s. 13)
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Özdenetim hiçbir Yasaya göre suç olmadığı
halde, ahlak kurallarına aykırı sayılan yazılardan
dolayı gazetecilerin sadece mesleki açıdan denetlenmesidir. Basında özdenetim; gazetecilerin kendi kendilerine kontrol anlamının yanı sıra, basın
çalışanlarının ve organlarının da kendi istekleriyle
oluşturdukları kuralların uygulanmasını sağlayan
organ anlamı taşımaktadır. Gazetecilerin hak ve sorumluluklarını belirleyen ve basın ahlakı, basının
kendi kendini denetimi ve bunların uygulanmasını
gözeten bakın konseyi, medya konseyleri, ombudsmanlar veya gazeteci odaları olarak karşımıza çıkmaktadır. (Faruk Uğurlu, 1993, s. 283-284)
Kamusal yarar için çalışan basın, günlük yaşamda sık sık karşılaşılan ahlaki sorunlara, çelişkilere
çözüm bulmak durumundadır ki özdenetim mekanizmaları ortaya çıkmaktadır. Bunun yanısıra
basının çalışmalarının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı konusu da gündeme gelmektedir. Mesleki
saygınlığı sağlamak; doğru güvenilir haber vermek,
yorumları inanılır kılmak, okur görevini sağlamak
ve sürdürmek için yapılması ve yapılmaması gerekenlerin hepsi özdenetim (özdenetim) adı altında
toplanmaktadır. Ancak özdenetim veya basın ahlakı ile ilgili konular farklı etkenlerle ilişkili olduğundan tek bir özdenetim yöntemi değil pek çok model geliştirilmiştir. (Zeynep Alemdar, 1990, s. 24)

Basın Şeref Divanı
Basında özdenetim modeli 1960’lardan önce
üzerinde durulan bir fikir olarak karşımıza çıkmaktadır. 1946 yılına kadar gelen tek parti döneminde
basın genelde hükümet sözcülüğünü yerine getirirken, karşıt görüşlerin gelişmesiyle diğer taraftan da
basın özgürlüğü mesleki dayanışma güçlenmiştir.
(Nezih Demirkent, Eylül-Aralık 1998, s. 2817)
Ancak zaten gazete Osmanlıya gecikmeli olarak girerken, yakın ve uzak çevresinden haber öğrenmeye hevesli bir burjuvazi yoktu; din ve devlete zarar
vermemek koşuluyla kurulmuştur. Gazeteler haber
değil, fikir gazetesi olmuşlardır. Ancak böylece kitabın yerine geçen gazete, düşünce üretip, bilgi taşıyarak; devleti zedeleyecek eleştirilerde bulunmaya başlamıştır. Bu nedenle basını kontrol 1845’te
Zaptiye Nizamnamesi’ne kadar gitmektedir. Böylece basın gelişirken sansürün de gelişmesine yol
açmıştır. (Uygur Karabaşoğlu, 1995, s. 94)
1950’de basın mevzuatında yapılan değişiklikle
sağlanan özgürlüklerin sonradan kısıtlanmasında

sorumsuz yayınlar da rol oynamıştır. Böylece basın özgürlüğünden rahatsız olan iktidarın yasalarla
kısıtlamalar getirmesinin yanılıra, meslekte itibarı
zedeleyen ve tedbir alınmasına fırsat veren gazeteci
ve gazetelerin meslek kuruluşları tarafından da sınırlandırılması düşünülmüştür. Ancak kurulacak bu
tür oluşumların, zaten baskıcı olan iktidarın elinde
güç oluşturması endişesi, konunun üzerinde durulmasına neden olmuştur. 27 Mayıs inkılabının ardından devletin baskısının sona ermesi ile yanlı yayın
dönem başlamış ancak iktidarın yanlı yayın yapılması konusunda basının karşısında önlem almasının
yanında, basında kendi kendini kontrol fikri de ortaya atılmıştır. (Nezih Demirkent, 1998, s. 2817)
İhtilalin ardından milli birlik komitesinin tüm
mevzuatı uygulamalarını durdurmasıyla, serbestleyen
gazeteler, özellikle düşürülen iktidarın üyeleri ile ilgili sorumsuzca yayınlar yapmışlar böylece özgürlükler
suiistimal edilmeye başlanmış, tekrar kısıtlayıcı tedbirlere başvurulması gibi bir tehlike doğmuştur. Bu
tehlike karşısında Gazeteciler Cemiyeti kendi kendini kontrol sistemine hemen geçilmesi için bir komisyon oluşturarak Milletlerarası Basın Enstitüsü’nden
yardımcı bir uzman isteğinde bulundular. İsveç Basın
Konseyi’nden gelen uzman, Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Müşaviri
Hasan Refik Ertuğ ve ayrıca Ankaralı gazetecileri
temsilen Bülent Ecevit, Altan Öymen, Seyfettin Turhan, Nilüfer Yalçın’la birlikte Basın Ahlak Yasası hazırlanmıştır. Bu yasayı yürütmekle görevli Basın Şeref
Divanı’nın tasarıları 18 Temmuz 1960’ta İstanbul’da
toplanmıştır. 24 Temmuz’da bu yasaya uymayı kabul
eden gazete yönetici ve mesleki kurum başkanları taahhütnameyi imzalamakla özdenetim sistemi Türk
basınını kapsayan bir nitelik kazanmış olmuştur.
(Mahmut İhsan Özgen, 1994, s. 134.)
Basın Ahlak Yasası’nı yürütmekle görevli bu
Divan’ın amacı şöyle belirtilmiştir: Özgürlüğe liyakatin başta gelen şartının özgürlük içinde kendi
kendini kontrol edebilmek olduğuna inanan Türk
kuruluşları, demokrasinin temel unsurlarından olan
basın özgürlüğünün topluma ve demokratik düzene
en yararlı bir yoldan işlemesini sağlamak için belirledikleri “Ahlak yasası” na ve bu yasayı yürütmekle
görevli “Basın Şeref Divanı” nın kararlarına uymayı
kabul ve taahhüt ederler. (Mahmut İhsan Özgen,
1994, s. 135) Belirtilen taahhütlere uymama cezası
teşhir olarak belirlenmiştir. Basın Ahlak Yasası’ndaki on maddelik yasaklayıcı nitelik taşıyan hükümler
şöyledir: (Murat Özgen, 1998, s. 225)
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Basın Ahlak Yasası
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•
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•
•
•
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•
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Bir kamu müessesi olan gazetecilik mesleği, bu mesleğin dışında kalan özel ve ahlaka
aykırı amaç ve menfaatlere alet edilemez ve
kamu menfaatlerine zarar verici bir şekilde
kullanılamaz.
Yazı, haber ve fotoğraf vesair şekillerde yapılacak yayınlarda şu konulara riayet edilir:
- Ahlaka aykırı veya müstehcen yayında
bulunulamaz.
- Şahıs, müessese ve zümreleri hedef tutan yazılarda galiz kelimler kullanılmaz,
şeref ve haysiyetlere karşı haksız yayın
yapılamaz.
- Kamu menfaatini ilgilendirmeyen hallerde kişilerin özel hayatları küçük düşürücü şekilde teşhis edilemez.
- Şahıslar, müesseseler veya zümreler
aleyhinde iftira ve isnatta bulunulamaz.
- Din istismar edilemez.
Haberlerde ve olayların yorumunda hakikatlerden, tahrif veya kısaltma yoluyla maksatlı
olarak ayrılınamaz, doğruluğu şüphe uyandırabilen ve gerçek gazetecilik olanakları
içinde bulunan haberler, incelenmeden ve
doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz.
Gazetenin ve gazetecinin şahsi veya taraf
tutan kanaatlerine haberlerin metninde yer
verilemez.
Haber başlıklarında haberin ihtiva ettiği
konular tahrif edilemez.
Kamu menfaati mutlak lüzum göstermedikçe, “mahrem” kaydı ile verilen malumat
yayımlanamaz.
Gazeteci kaynaklarının mahremiyetini koruyacak ve kendisine verilen sırlara saygı
gösterecektir.
Haber, yazı veya resim kaynaklarının, yayın tarihi için koydukları zaman kaydı ihlal
edilemez.
İlan, reklam mahiyetindeki haber, resim
veya yazıların, ilan veya reklam olduğu tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
Mevkutelerin verdikleri yanlış bilgilerden
dolayı yollanacak haklı cevap veya tekzipler, cevap veya tekzibe sebep olan yazının
tesirini tamamıyla giderecek şekilde en kısa
zamanda yayımlanır.

Basın Ahlak Yasası’nda kişilik haklarına müdahale konusunda konulmuş yasaklar yer almaktadır.
Bunlar:
• İftira ve isnatta bulunmak
• Şahıs ve kurumları hedef alan yazılarda küçük düşürücü kelimeler kullanmak ve haysiyete karşı haksız yayın yapmak
• Kamu yararı mutlak gerekli olmadıkça “gizli” kalmak şartı ile verilen bilgi yayınlanamaz
• Yayınlanmış olan yanlış bilgiden dolayı verilmesi gereken cevap ve düzeltmelerin kısa
zamanda verilmesi ve yanlış bilginin tesirini
giderecek şekilde yayınlamak.
Yapılan çalışmalarda Basın Ahlak Yasası’nın 8
yıl içinde en çok ihlal edilen 2. Maddesi olmuştur.
Özellikle bu maddenin; şahıs müessese ve zümreleri hedef tutan yazılarda galiz kelimeler kullanılamaz, şeref, haysiyetlere karşı haksız yayın yapılamaz
hükmü koyan b bendi ile iftira ve isnatları yasaklayan d bendine aykırı yayınlarla sık karşılaşılmıştır. (Zeynep Alemdar, kasım 1990, s. 87) Sonuçta,
özgür ortamda gelişmeyen basın, siyasi gücü elinde
bulunduranlarca baskı ve denetim altında tutulmaya çalışılması, gazetecilerin cezalarla karşılaşması
gibi durumlar nedeniyle farklı gelişim göstermiştir. O dönemde basının varlığı için kendi kendine
yetecek geleneksel çizgisi olmaması, eleştirel yaklaşımı, iktidara karşı, halk için elinde tuttuğu 4.
güç anlayışından gelen bir etkisinin az oluşu, özdenetim mekanizmasında başarısızlığa yol açmıştır.
Ayrıca, divanın denetleme ve basın ahlak yasasına
uymayanları teşhir görevinin yanı sıra haklarını da
koruyacak bir mekanizmayı oluşturamaması Basın
Şeref Divanı’nın başarısızlığıyla sonuçlanmıştır.
Böylece basın ahlak kurallarının uygulanmasında,
gazetecilerin ahlak kurallarını benimsemelerinde
yalnızca maddelerin yeterli olamayacağı, eğitim, alt
yapı, geleneksel anlayış ve demokrasi düşüncesinin
de önemli olduğu ortaya çıkmıştır. (Murat Özgen,
1998, s. 176-181)

Ombudsman
Basının kendi kendini denetlemesi yollarından
bir tanesi de ombudsmanlıktır. İsveç uygulamasından yola çıkılarak geliştirilen ombudsman, okurların basınla ilgili şikayetlerini yönelttikleri kişilerdir.
Hükümetle hiçbir ilişkisi olmayan bu modelde
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şikayette bulunacak kişinin yapacağı tek harcama
postalama olmaktadır. Ombudsman’ın maaşı İsveç
yayıncılar Derneği’nin gazeteci üyeleri tarafından
ödenmektedir. (Zeynep Alemdar, 1990, s. 28-29).
İsveç’ten örnek alınan ombudsmanlığın bir
başka şekildeki uygulaması; her basın organının
kendi ombudsmanını belirlemesi biçiminde ortaya
çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle isteyen basın kuruluşu, özdenetim amacıyla, sadece kendi yayınlarının içeriğini izleyecek, kurum içi yazılı eleştiriler
yayınlayacak, gazetelere mesleki sorumluluklarını
hatırlatacak bir ombudsman bulundurabilmektedir. Bunun yanı sıra gazetede yayınlanan haber ve
yorumlarla ilgili okur şikayetlerini değerlendiren
bu kişi yanlışları izleyip tekrar edilmesini önlemeye
çalışmaktadır. Ombudsman tarafsızlığını koruyabilmek için gazetenin hazırlanma aşamasına katılmamakta, gazeteyi bir okuyucu gibi ancak çıktığı
zaman görmektedir. Bu nedenle yapılacak yanlışların yayından önce önlenebilmesi mümkün olmamaktadır. (Zeynep Alemdar, 1990, s. 29)
ABD’de bu model ilk defa 1967’de etik konusunda duyarlı iki gazete tarafından uygulanmıştır.
İsveç’te ise bu gelişme 1969 yılında başlamıştır. Biri
basın temsilcisi olan 3 kişilik özel bir komite tarafından seçilen basın ombudsmanlığı, daha önce basın konseyine yapılan şikayetleri almaya başlamıştır. Basın ahlakına aykırı bulunan her yazıyı basın
ombudsmanına şikayet etme hakkı olan kişi veya
kuruluşlar ancak ombudsmanın haksız bulduğu

veya gazetenin düzeltme yayınlamayı kabul ettiği
şikayetlerin kimisini reddedebilmektedir. Şikayetin
ciddi olması durumunda konuyu Basın Konseyine
götürebilmektedir. 1977 yılındaki 420 şikayetin
36’sı ombudsman tarafından gerçekleştirilmiştir.
1988 yılında ombudsmana 391 şikayet yapılmıştır.
(Mahmut İhsan Özgen, 1994, s. 115-116)
1990 yılında ABD’de 1500 kadar gazetenin
sadece 35’inde ombdusman bulunmaktaydı. Bu
konuda çekingen davranılmasındaki nedenler,
Washington Post gazetesinin eski ombdusmanı tarafından şöyle açıklanmaktadır: “Genellikle deneyimli gazetecilerden seçilen ombdusmana ödenen
yüksek ücret yetersiz görülmekte, onun yerine her
yere koşturacak iki genç muhabir tercih edilmektedir. Diğer neden ise gazetecilerin başlarında onları
gözlemleyecek bir eleştirmen fikrinden hoşlanmamalarıdır.” (Zeynep Alemdar, 1990, s. 29)
Ombdusmanı yazı işleri üyelerinden ayıran özelliği bağımsızlığı olmaktadır. Çalışmalarında kendini ne patrona ne de genel yayın müdürüne karşı
sorumlu hissetmektedir. Ombdusman eleştirilerini,
okur şikayetlerini bazen de beğenisini her hafta kurum içinde bir mektupla gazetecilere ve yazı işlerine
duyurmaktadır. Ancak bu kişilere eleştirilerin tehditkar olmadığı konusunda da güvence verilmekte,
herkes kendine düşen sorumluluğu anladıktan sonra bir daha aynı yanlışları yapmamaya özen göstermektedir. (Zeynep Alemdar, 1990, s. 30)

Yaşamla İlişkilendir
Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi (Ombudsman): İyi Bir Gazeteci Dinler, Kötü Gazeteci Konuşur
Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi (Ombudsman) Faruk Bildirici, bir süredir ‘gazetecilikte çıkar
çatışması’ üzerine yaptığı eleştiriler ile ilgili “Gazetecilerin çoğu eleştirilere kapalı ama iyi bir gazeteci
dinler, kötü gazeteci konuşur” açıklaması yaptı.
Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazetecilik dışında, farklı sektörlerde de yer alan yazarları
eleştirmesinin sebeplerini Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah’a anlattı.
…
‘Ego Yüksek Olunca Her Şeyi Doğru Yaptığınızı Sanabiliyorsunuz’
“Aslında yapmaya çalıştığım şey okurlardan gelen eleştirileri gazete için bir artı değere dönüştürmeye çalışmak” diyen Bildirici, “Fakat gazeteci milleti genel olarak eleştirilere kapalı. Her ne kadar açık
görünseler bile egoları biraz yüksek. Çünkü biz Türkiye’de her şeyi bilen insanlar olmaya başladık. Her
şeyi bilen insanın biraz da egosu yüksek oluyor. Egosu yüksek olunca her şeyi doğru yaptığını sanabili-
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yor. Oysa ben bu mesleğe başladığımda Mustafa Ekmekçi bir şey söylemişti, hiç kulağımdan eksilmedi
o; ‘İyi gazeteci dinler, kötü gazeteci konuşur’. Günümüzde bakıyorum gazetecilerin çoğu dinlemekten
çok konuşuyorlar maalesef. Dinlediğiniz zaman yanlışlarınızı daha rahat görebiliyor ve yanlışlardan
arınabiliyorsunuz” ifadelerini kullanarak dinlemenin gazeteci açısından önemine vurgu yaptı.
Ombudsman Bildirici “Gazeteci arkadaşlarımız, benim ve okurların yönelttiği eleştirileri o yanlışlardan arınma çabası olarak görseler zaten mesele kalmaz” dedi.
‘Neden Eleştirdiğim Belli’
“Arkadaşlarım bazen benim eleştirilerimden hoşlanmıyorlar. Ama yine ortak bir dil tutturabiliyoruz” diyen Faruk Bildirici, “Ben bir şeyi ‘bu yanlıştır’ diye eleştiriyorsam böyle düşünüyorsam bunu
herhangi bir çıkarım olduğu için yapmıyorum. Neden yaptığım belli. İnsanlarla ne olursa olsun kavga
etmeden konuşmaya çalışırsanız eninde sonunda kabul ediliyor” şeklinde konuştu.
Bildirici’ye göre hem gazetecinin düşünce özgürlüğüne saygı göstermek gerekiyor hem de mesleki
ve kurumsal sorumluluğuna saygı göstermek gerekiyor.
Bildirici, “Bazı arkadaşlar ‘Burası tamamen bizim özgür alanımızdır. Biz burada A şahsı olarak istediğimizi yazar, çizer, konuşur, söyleriz’ diyorlar. Ben de ‘Bir gazeteci sokakta veya kamusal bir alanda
yürürken gazetecidir. Mesleğinden bağımsız olamaz’ diyorum” açıklamasını yaptı ve ekledi:
Okur-Gazeteci İlişkisi
“Gazeteci yalın gerçekleri insanlara aktarır. Hiçbir şeye bulaşmamış, hiçbir çıkar ilişkisine karışmamış olan gerçekten söz ediyorum. Gerçekleri aktarma işini yapan gazeteci okuru ile arasında bir güven
ilişkisi oluşturur. Reklamın amacı tüketiciyi bir ürüne yönlendirmektir. Hem gerçeği verme iddiasında
olacaksın hem de insanları kandırıp bir ürünü satın almaya yönlendireceksin. İkisi birbirine tamamen
zıt şeyler. O zaman bir gazeteci kendi inandırıcılığını, gerçekleri verme işini o firmanın yararına kullanmış oluyor. Bununla birlikte bir ‘çıkar çatışması’ ortaya çıkıyor. Okur ile gazetecinin arasındaki bağ zedelenir. Çalıştığı kurumun inandırıcılığına bir gölge düşer. Bütün olarak mesleğimiz zarar görür zaten.”
Kaynak: https://tr.sputniknews.com/seyr_u_sabah/201706091028818481-okur-temsilcisi-ombudsman-faruk-bildirici-cikar-catismasi-iyi-gazeteci-dinler-hurriyet-gazetesi/ (22.07.2018)

Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayımlanan bu bildirgenin (https://www.tgc.org.tr/
bildirgeler/turkiye-gazetecilik-hak-ve-sorumlulukbildirgesi.html, 22.07.2018) giriş bölümünde
amaç “her gazeteci ve basın-yayın organı, gazetecinin haklarını savunmalı ve meslek ilkelerine uymalı
ve uyulmasını gözetmelidir. Basın yayın organları
yöneticileri; genel yayın yönetmeni yahut müdürü,
yazı işleri müdürleri yahut sorumlu müdürler, sıfatları ne olursa olsun, kuruluşlarında görevli gazetecilerin meslek ilkelerine uygun hareket etmesinden sorumludur. Gazetecinin hakları, halkın haber
alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir. Meslek
ilkeleri gazetecinin ve basın-yayın organlarının özdenetimini öngörür ve değerlendirme mercii öncelikle vicdanlardır” şeklinde ifade edilmektedir.
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İnsan ve yurttaş hakkı: Herkes, bilgi edinme ve
haber alma, özgür düşünce ve çeşitli iletişim yollarıyla bunu ifade ile serbest eleştiri hakkına sahiptir.
Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının
temel yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk
devletinde anayasal güvence altında olması esastır.
Gazeteci tanımı: Düzenli bir şekilde, günlük
yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli
ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya
görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile
başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile
ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir. Basın ve yayın alanındaki
her işletme, bu tanıma uygun çalıştırdıkları gazetecileri, kanunların gazetecilere tanıdığı haklardan
yararlandırmak zorundadır.
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Gazetecinin sorumluluğu: Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru ve dürüst haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu
amaçla her türlü sansür ve otosansürle mücadele
etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı kamusal sorumluluğu, başta
işverenine veya kamu otoritelerine karşı olmak üzere, diğer tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve
haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve
hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır.
Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu
taşır ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek
ilkeleri belirler.
Gazetecinin hakları: Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme,
araştırma hakkına sahiptir. Kamusal ve özel tüm
işlerde, gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve
sır gibi engeller, açık ve ikna edici gerekçelere sahip
olmalıdır.
• Gazeteci, çalıştığı basın ve yayın organının
kendisiyle yaptığı sözleşmede de kaydedilen
temel çizgisini dikkate alır. O temel çizgi dışındaki ve onunla çelişen yahut orada açıkça
belirtilmemiş olan tüm telkin, öneri, istek
ve talimatları reddetme hakkına sahiptir.
• Gazeteci, inanmadığı bir görüşü savunmaya
veya meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmaya
zorlanamaz.
• Gazeteciler, özellikle de yazı işleri çalışanları, basın-yayın işletmesinin işleyişini belirleyen, etkileyen önemli kararlardan haberdar
edilmeli ve gereğinde kararların alınmasına
katılmalıdır.
• İşlevi ve sorumlulukları ışığında, gazeteciler örgütlenme hakkının yanısıra görevinin
maddi ve manevi güvencesini sağlayan bir
kişisel sözleşme yapma ve ekonomik bağımsızlığını garantiye alacak şekilde, toplumsal
rolüne ve emeği ile yeteneğine uygun bir
ücret alma haklarına sahiptir.
• Gazeteci, kaynakların gizliliği ilkesi uyarınca, kaynağını açıklamaya ve tanıklık
yapmaya zorlanamaz. Kaynağı tarafından
açıkça yanıltıldığı durumlar bunun istisnasıdır.

Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri:
1. Halkın gerçekleri ve doğruları bilme hakkı
adına, gazeteci kendi açısından sonuçları ne
olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı
duymak ve uymak zorundadır.
2. Gazeteci bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına
olursa olsun savunur.
3. Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan
hakları olmak üzere, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Irk, etnisite, cinsiyet, dil, milliyet, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı
yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve
tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında
nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından
kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını
(veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci, her türden şiddeti
haklı gösterici, özendirici ve kışkırtıcı yayın
yapmamaya özen gösterir.
4. Gazeteci, kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda
da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak
zorundadır. Ajanslardan alınan özel haberler kullanılırken kaynak belirtilmesine özen
gösterilir.
5. Gazeteci temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri
değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan uzak durur.
6. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü,
ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
7. Gazeteci, kamuya malolmuş bir şahsiyet
bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme
hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç
bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.
8. Gazeteci, basılmış, yayınlanmış her yanlışı
en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür.
Gazeteci, cevap hakkına saygılı olmalıdır.
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9. Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş
bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri
izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi
uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.
10. Gazeteci, intihal (aşırma), iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti,
dedikodu ve mesnetsiz suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
11. Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını yahut
yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya
manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci,
devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı
olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla iletişimini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
12. Gazeteci, gazetecilik mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla
karıştıramaz ve ilan-reklam kaynaklarından
herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi
çıkar sağlayamaz.
13. Gazeteci, ne konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu
yapmadan kendi menfaati için kullanamaz.
Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (kanunların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak
amacıyla kullanamaz.
14. Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit
ve şantaj gibi yöntemlerle mesleğini ve kendisini kullandırmaz, bunlara başvurmaz.
15. Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın-yayın organındaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
16. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes
meslek ilkelerine de en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder ve ülkesindeki kanunlara
saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır.
Mesleki olarak sadece meslektaşlarının ve
kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarını dikkate alır. Gazeteci,
devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve
uluslararası politikalar konularında bazı önyargılara değil, halkın haber alma hakkına
öncelik verir. Onu meslek ahlakı, gazeteciliğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi
kaygıları yönlendirir.
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Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları
(Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi, http://arsiv.sabah.com.tr/otem/tgc_bildirge.
html, 22.07.2018)
Haber-Yorum: Salt haberle yorum ve görüş
ayrımı açık yapılmalı, okurun ve izleyicinin neyin
haber, neyin yorum olduğunu kolayca seçebilmesini sağlamalıdır.
Fotoğraf-Görüntü: Fotoğraf yahut görüntünün güncel olup olmadığı açık biçimde belirtilmeli, canlandırma görüntülerde de bu, seyircinin fark
edebileceği biçimde ifade edilmelidir.
Haber-İlan (Reklam): Haber ve yorum metinleri yahut görüntüleri ile İlan-Reklam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak
ölçüde yapılmalıdır.
Yargı: Hazırlık soruşturması sırasında soruşturmayı zaafa uğratan, yönlendiren tarzda haber
verilmesinden kaçınılmalıdır. Yargılama sürecinde
de haberler her türlü ön yargıdan uzak ve kesinlikle doğruluğundan emin olunarak sunulmalıdır.
Gazeteci yargı sürecinde taraf olamaz. Ne haberin
verilişinde, ne de başlık ve benzeri sunuşlarda mahkeme kararı kesinleşmedikçe, bir zanlı veya sanık
suçlu ilan edilemez. Haberlerde ve yorumlarda suçluymuş gibi değerlendirmeler yapılamaz.
Çocuk: Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun,
18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları
yayınlanamaz. Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını
etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün yahut çocuktan sorumlu bir başkasının izni
olmaksızın çocukla röportaj yapmaz ve görüntüsünü almaya çalışmaz.
Cinsel saldırılar: Cinsel saldırı mağdurlarının
fotoğrafları, görüntüleri veya kimlikleri, açık kamu
yararı olmadıkça yayınlanamaz.
Kimlik veya özel durum: Açık kamu yararı
olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi, bağlantısı bulunmadıkça, bir insanın davranışı veya işlediği suç,
onun ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel
eğilimine, hastalığına yahut fiziksel, zihinsel özürlü
olup olmamasına dayandırılamaz. Kişinin bu özel
durumu, alay, hakaret, önyargı konusu yapılamaz.
Sağlık: Sağlık konusunda sansasyondan kaçınmalı, insanları umutsuzluğa yahut sahte umutlara
sevkedecek yayın yapılmamalıdır. İlaç tavsiyesinde
mutlaka uzmana danışmalıdır. Hastanelerde araş-
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tırma yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, kimliğini belirtmek ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmek zorundadır.
Aynı şekilde yetkilinin, hastanın yahut yakınının
izni olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda her
türlü yolla ses ve görüntü alınmamalıdır.
Hediye: Kararlarla ve yayınlarla ilgili önyargı,
kuşku yaratacak her cinsten kişisel hediye ve maddi
menfaat reddedilmelidir.
Müessese Çıkarı: Gazetecinin bir basın-yayın
organındaki işlevini Hak ve Sorumluluk bildirgesindeki hakları, sorumlulukları ve görevleri belirler.
Gazeteci, bu mesleki çerçeve ile yayın organının
çizgisi dışında, müessese çıkarı söz konusu olsa
dahi, hiçbir faaliyete gönüllü yahut zorla katılamaz.
Özeleştiri: Gazeteci ile basın-yayın organları,
tekzip ve cevap hakkı gibi zorunlulukların dışında da, yanlışları düzeltmek ve özeleştiri yapmakla
yükümlüdür.
Taraf olma: Gazeteci ve yayın organı, her ne
nedenle ve her ne biçimde olursa olsun, taraf oldukları bir olaydaki konumlarını kamuoyuna
açıkça belirtmelidir. Yayın organı yahut yorumcu,
siyasi, ekonomik ve toplumsal tercihlerinin doğrultusunda yayın yapabilir. Bu durumda da bu tavır
açıkça ortaya konulmalı, ayrıca haber-olay ayrımı
kesin biçimde yapılmalıdır.
Özel hayat: Çerçeveyi, Bildirgenin ilgili maddesi çizer. Asıl olan kamu yararıdır. Özel hayatın
gizliliğinin geçersiz sayılabileceği başlıca konular
şöyle sıralanabilir:
• Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın,
• Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili
araştırma ve yayın,
• Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması,
• İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri sonucu
halkın yanılmasının, yanıltılmasının veya
yanlış yapmasının engellenmesi.
Bu durumlarda dahi özel hayatın kamuya açılan
kesiti mutlaka konuyla doğrudan ilgili olmalı veya
ilgili kişinin özel hayatının onun kamusal faaliyetini de etkileyip etkilemediği gözetilmelidir.
Bilgi-Belge: Doğrudan kamu yararı olmadıkça,
sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses yahut görüntü alınamaz. Kamu çıkarı söz konusu olduğunda
dahi, bu bilgi ve belgelerin başka hiçbir şekilde elde

edilemeyeceğine kesin kanaat getirilmiş olması gerekir. Yıldırma, tehdit, ısrar :Gazeteci, bilgi veya görüntü almak için tehdit, şantaj gibi yıldırma yolları ile
hırpalama, zorlama gibi yöntemlere başvurmaz. Açık
kamu yararı olmadıkça, gazeteci bilgi, ses ve görüntü
için, muhatabı istemediği halde zorlayıcı olamaz ve
özel hayatla ilgili mekanlarda izinsiz bulunamaz.
Haber için para: Açık ve kesin kamu yararı olmadıkça, gazeteci belge yahut görüntü temini amacıyla, bir başka suçla ilgili sanık, tanık veya onların
yakınlarına para veremez.
Sarsıcı durumlarda: Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar söz
konusu olduğunda gazetecinin olaya yaklaşımı ve
araştırması insani olmalı ve gizliliklere riayet edilerek duygu sömürüsünden kaçınılmalıdır.
Suçlu yakınları: Gazeteci, sanıkların yahut
suçluların akrabalarını, yakınlarını, olayla ilgileri
olmadıkça veya olanın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir etmez.
Ekonomik, mali bilgi: Kanunlarla yasaklanmış olmasa dahi, gazeteci elde ettiği ekonomik-mali bilgileri geniş biçimde yayınlamadan önce kendisinin yahut yakınlarının menfaati için kullanamaz.
Gazeteci, kendisinde ve yakınlarında bulunan hisse
senedi ve benzeri mali araçlar konusunda, yayın
organındaki sorumluları bu menkul kıymet sahipliği hakkında doğru bilgilendirmediği sürece yayın
yapamaz. Gazeteci, hakkında haber yahut yorum
yazdığı ya da yakında yazacağı menkul veya gayri
menkul kıymetlerin doğrudan veya dolaylı alım satımını yapamaz.
Ambargo: Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe, bir kaynağın verdiği bilgi veya belgenin
yayınlanma tarihi konusunda onun arzusuna uyar.
Gazeteci, röportaj, haber, yorum veya görüntü, yayın şekli ne olursa olsun, hazırladığı yayın organındaki sorumlular dışında, kaynağı da dahil kimseye
denetlettirmekle yükümlü değildir.
Rekabet: Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa,
bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar
vermekten kaçınır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici davranışlarda bulunamaz.
Özdeşleşme: Gazeteci, ihtisas alanı ne olursa
olsun öncelikle gazetecidir. Polis muhabiri, polis
yahut sözcüsü, spor muhabiri kulüp yöneticisi yahut sözcüsü, herhangi bir partiden sorumlu muhabir onun üyesi yahut sözcüsü gibi davranamaz,
yayın yapamaz.
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Basın Meslek Esasları
195 Sayılı Basın İlan Kurumu Oluşturulmasına
İlişkin Kanun’un 49. Maddesinde yer alan “basın
ahlak esasları” 1994 yılında yeniden düzenlenmiştir. (Basın İlan Kurumu Basın Ahlak Esasları Hakkındaki Genel Kurul Kararı-1994)
Bu düzenlemede bir kamu hizmeti olan gazeteciliğin:
• Kişisel ve ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara
âlet edilemeyeceği ve kamu yararına aykırı
bir şekilde kullanılamayacağı,
• Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamayacağı,
• Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan
haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamayacağı, ifade edilmiştir.
Bu hizmetin görülmesinde şu Basın Ahlâk
Esasları’na uyulması gerekir:
• Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet’in insan haklarına
dayalı, demokratik, laik, hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılâpları ve Anayasa’nın
174. Maddesinde yazılı “İnkılâp Kanunları”
aleyhine yayın yapılamaz.
• Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz.
• Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyla belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya
devam eden davaların konusu olan olaylarla
ilgili haber veya yorumlarda “Suçsuzluk”
ilkesi ihlal edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hakimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz.
• Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile
mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz.
• Şiddet ve terörü özendirecek; uyuşturucu
maddeler ve her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz.
• Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde,
kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını
olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik
cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapılamaz.
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Kadınların, ekonomik, sosyal, siyasal ve
kültürel alanlardaki bütün hak ve yetkilerden eşit olarak yararlanmasını engellemeye
özendiren, kadın-erkek ayrımcılığını öngören, kadını sadece bir “cinsel nesne” olarak
gösteren yayınlar yapılamaz.
• Gazete ve dergiler verdikleri yanlış bilgilerden dolayı, yollanacak cevap ve düzeltme
metinlerini, bunların gönderilmesine sebep
olan yazının etkisini bütünüyle giderecek
şekilde, en kısa zamanda yayınlar.
• Gazete veya dergiler kadro, baskı, dağıtım
veya fiili satış miktarı konusunda yanlış
veya yanıltıcı bilgi veremez.
• Ahlâka aykırı yayın yapılamaz.
• Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan
aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret
edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat
yapılamaz.
• Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlal
edilemez.
• Din istismar edilemez.
• Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal
düzeyi ve dini inançları sebebiyle kınanamaz,
aşağılanamaz. Vicdan, düşünce ve anlatım
özgürlüklerini hukuka aykırı şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya incitici yayın yapılamaz.
• Haber başlıklarında, haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz.
• Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur,
kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz.
• İlan veya reklam niteliğindeki haber, resim
ve yazıların, tereddüde yer bırakmayacak
şekilde ilan veya reklam olduğu belirtilir.
Gazete ve dergilerin Basın Ahlâk Esasları’na aykırı davrandığına ilişkin ihbar ve şikayetler, kendilerini ilgilendiren hallerde gerçek ve tüzel kişilerce,
genel olarak da 195 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde
temsili öngörülen kurum veya kuruluşlarca Basın
İlan Kurumu Yönetim Kurulu’na yapılır. Yönetim
Kurulu gerekli görürse, söz konusu aykırılığı doğrudan doğruya da ele alabilir.
Bir yazı, haber, resim ve benzeri yayının, Basın
Ahlak Esasları’na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde ya-
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pılmamış ise dikkate alınmaz. Süresi içinde yapılan
başvurular, Genel Müdürlükçe ilgili gazeteye tebliğ
edilerek, 10 gün içinde savunmalarını vermeleri istenir. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma
hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma
istemini içeren yazıda açıkça belirtilir. Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında, savunmanın geldiği veya savunma hakkından vazgeçilmiş sayıldığı tarihten itibaren altmış gün içinde
kesin kararını verir.
Gazete ve dergilerin, Basın Ahlâk Esasları’na
uymadıkları Yönetim Kurulu’nca, kendiliğinden
veya başvuru üzerine tespit edildiğinde, Kurum
tarafından o gazete veya dergiye verilecek ilan ve
reklamlar, kesinleşen Yönetim Kurulu Kararına
dayanılarak, Kurum Genel Müdürlüğünce, iki ayı
geçmeyecek bir süre ile kesilir. Ayrıca, bu kanunla
temin edilen menfaatlerden de aynı şekilde faydalandırılmaz. (195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, m. 49/a.)

•

•
•

•

•

•

•

Basın Meslek İlkeleri
http://basinkonseyi.org.tr/basin-meslek-ilkeleri/ (22.07.2018) adresinde de yer alan Basın Meslek İlkeleri aşağıda ele alınmıştır.
Gazetecileri, iletişim özgürlüğünü ülkede insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın ve
demokratik sistemin temel koşulu sayan basın konseyi bu amacın başarılabilmesi için öncelikle:
• Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kişilerin, İletişim Özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karşı çıkılacağını,
• İletişim Özgürlüğünü, Halkın Gerçekleri
Öğrenme Hakkı›nın bir aracı sayarak; Gazetecilikte temel işlevin, gerçekleri bulup
bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu,
• Basın Konseyi’nin kendi çalışmaları üzerinde hiç bir dış müdahaleye izin verilmeyeceğini benimsemiştir.
• Bunlara ilave olarak meslek mensubu ve kuruluşlarının uymaları gereken meslek ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir.
• Yayınlarda hiç kimse; ırkı,cinsiyeti, sosyal
düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.

•
•

•

•

•
•

•
•

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını aile kurumunun temel dayanaklarını
sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka
aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu
olamaz.
Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde
bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz.
Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu
yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.
Bir basın organının dağıtım sureci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla
gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı
tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel
ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen
gösterilir.
Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur.
Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.
Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.
İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu
nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.
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Öğrenme Çıktısı
5 Özdenetim kavramı altında denetim kurumları ve Ombudsmanlık kavramlarını
kavrayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Uluslararası Düzeyde Özdenetim Çalışmalarını ve
Türkiye’de Basın Alanında
Oto Kontrol Çalışmaları
kapsamındaki oluşumları
araştırınız.

Sürat felâketi ve Soru İşareti
başlıklı Milliyet Ombudsmanın yazılarını araştırıp
okuyunuz http://www.milliyet.com.tr/2002/04/24/
ombudsman/index.html

Aristo’nun dediği gibi “Yüreği eğitmeden beyni eğiten bir
eğitim, eğitim değildir.” sözünü; meslekteki etik algılar
ve meslek çalışanlarını teşvik
etmek üzerine tartışınız.

MEDYADA MESLEK İLKELERİ
Meslek, toplumun kaçınılmaz olan bir gereksinimini karşılayan, kendi doyumu kadar başkalarının da yararı için yapılan bir uğraştır ve sistemli
eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayanır.
Her toplumda; sağlık, güvenlik, eğitim gibi toplumsal ihtiyaçları ve bu alandaki hizmetleri sunacak meslekleri gerekli kılmaktadır.
Bir öğretmen okuma yazma öğrettiği öğrencilerin kazandıkları yaşamlarını yönetme becerilerinden mutluluk duyar. Bir gazeteci ya da diğer bir
deyişle medya mensubu hayatını idame ettirmek
için para kazanmanın yanı sıra kamuoyunu doğru
ve bilinçli bir şekilde bilgilendirmek, eğitmek için
uğraş verir. Gazeteci toplum tarafından o işin ustası
olarak görülmekte ve o hizmete karşılık kişiye tam
bir güven duyulmaktadır. Zamanla çeşitli araştırma
ve geliştirme faaliyetleriyle kendine özgü tekniklere
sahip olan mesleklerde de insanlar gibi araştırma ve
deneyler sonucu bir bilgi ve kültür birikimine sahip
olunur. Kuşaktan kuşağa eğitimle aktarılan bilgi
birikimleri zaman içinde mesleğe özgü tekniklerin
gelişmesine ya da süreç içerisinde yeni tekniklerin
keşfedilmesine yol acar. Meslek olarak kabul edilecek bütün uğraş alanlarının kendine özgü değer ve
etik ilkeleri vardır ve bu mesleğin üyeleri bu değer
ve ilkeler doğrultusunda davranırlar.
Meslek etiği, özellikle doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde özellikle de medya sektöründe uyulması gereken davranış kuralları olarak
tanımlanabilir. Meslek etiğinin en önemli unsurlarından biri, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı
meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına
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uygun davranmalarının gerekli kılınmasıdır. Mesleki etiğin temelinde insanlarla ilişkiler yatar. Aynı
meslekten bireylerin birbirleri ile ilişkilerinde belli
davranış kalıplarına uymaları meslek etiğinin gereğidir. Mesleki etik daima bir grubun eseri olmuştur. Mesleki etik, grup onu koruduğu sürece geçerli olan ve bireylere emreden, onları şu ya da bu
şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerine
bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan
kurallardan oluşur.
Tanımın geniş anlamı esas alındığı zaman mesleki etik kurallar olarak belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini tanımlayan
ilkelerin üç temel işlevi vardır. Bunlar:
• Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
• Meslek içi rekabeti düzenlemek
• Hizmet ideallerini korumaktır.
Etik sorunlar sık sık belirsiz ve karmaşık koşullar altında zor seçimlerin yapılmasını gerektirir.
Verilen kararların en iyisi olduğundan emin olmak
oldukça zordur. Aynı zamanda bir seçenek diğerlerinden daha iyi olabilir. Nedenlere dayalı ve yansız
olarak karar vermek ve verilen kararların başkalarınca yargılanarak adil bulunması bakış açımızın
doğru olduğunu kanıtlar. Kararlarda ahlaki gerekçelendirme yapılması, adil ve iyi kararların verilmesine yardım eder. Meslek etiği ilkeleri ile aynı
işlevi gören mesleki etik kodlar da söz konusudur.
Etik kod, çalışanların hangi davranışlarının kabul
edilebilir bulunduğuna ilişkin olarak yol gösteren,
meslek ya da kurum tarafından beklenen resmi
ifadelerdir.

Haberciliğin Temel Kavramları

Her haber medyası gelişen, toplumsal olan yada
olmayan, toplumu ilgilendiren ve sosyal yapısı üzerinde etkiye yol açan olayların, “bilgi-emek” düzleminde kamuoyuna iletilmesini sağlayan bir kitle
iletişim aracıdır ve gerçeğin yada gerçek olmayanın
objektif bir gözlükle halk ile yüz yüze gelmesini sağlayan bir buluşma buluşturma köprüsüdür. Halkın
bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasını sağlamak basının en asli ve en önemli görevidir. Basının sorumluluğu gerçeklerin yanında olmak ve halkı bu gerçeklerle karşılaştırmaktır. Basının ve gazeteciliğin
gerçek ve en önemli anlamı budur. Basının önemi
günümüzde de değişmemiş, üstelik kitle iletişim
araçlarının toplum ve toplumsal olaylar üzerindeki
etkileri daha da arttığından, bunların sorumlulukları da bu gelişmeye bağlı olarak artış göstermiştir.
( Faruk Arhan ve diğerleri), 1998, s. 118-119. Elde
bulundurulan güç ve onun diğer insanları etkileme
olanağı genişledikçe ahlaki sorumluluk da o oranda artar. Bu anlayış, sorumluluk kavramının genel
uygulama zeminini oluşturmaktadır.
Yüklenmiş olduğu sorumluluklar nedeniyle
medya, son derece yaşamsal ve toplumsal bir görev
üstlenmiştir. Medyanın bu görevini yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü olarak tanımlanan en
doğal hakka sahip olması gerekir. Bu hak ve özgürlükler demokrasinin de vazgeçilmezlerindendir. Kamu görevi yapan medyanın baskı ve sansürden korunmasının yanı sıra kendi yapısından
kaynaklanan ve itibarını sarsarak temel işlevlerini
yerine getirmesini engelleyen unsurları da kendi
çabasıyla ortadan kaldırması gerekir. Yani basın
hem özgür olmalı hem de bu özgürlüğün başka
amaçlarla istismar edilmesini önleme amaçlı bazı
alt elemanlara sahip olmalıdır. Bunu sağlamanın
en iyi yolu, medyanın kendi kendini denetlemesi
olan öz denetim mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalar uluslararası mesleki örgütler ve ulusal meslek örgütlenmeleridirler.

Basın Konseyi Meslek İlkeleri
İletişim özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın ve
demokratik sistemin temel koşulu sayan biz gazeteciler, kanun koyucunun veya öteki kurum ve
kişilerin, iletişim özgürlüğünü kısıtlamalarına, her
zaman ve her yerde karşı çıkacağımıza kendi özgür
irademizle söz vererek, iletişim özgürlüğünü, halkın gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı sayarak,

gazetecilikte temel işlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak, Basın Konseyi‘nin kendi
çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin
vermeme kararlılığını vurgulayarak, Basın Meslek
İlkeleri‘ne uymayı, sözünü ettiğimiz temel inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde
açıklarız (http://basinkonseyi.org.tr/).
• Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
• Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını
sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
• Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka
aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
• Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
• Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu
olamaz.
• Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde
bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
• Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu
yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.
• Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla
gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı
tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel
ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen
gösterilir.
• Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
• Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
• Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur.
Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
• Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.
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•
•

•
•

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.
İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu
nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecinin temel
görevleri ve ilkelerini aşağıdaki metin ve maddeler
aracılığı ile ilan etmektedir (https://www.tgc.org.tr/).
Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde
kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle
mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta
işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve
haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve
hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır.
Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün
içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile
meslek ilkeleri belirler.
• Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak
ve uymak zorundadır.
• Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına
olursa olsun savunur.
• Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan
hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı
savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil,
din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm
bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.
Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz.
Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici,
özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz ve kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi
kullanmaktan uzak durur.
Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü,
ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet
bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme
hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.
Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa
sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci,
istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde
yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı
olmalıdır.
Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş
bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri
izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi
uyarınca, hiçbir şekilde açıklamaz.
Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme,
saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle
uzak durur.
Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da
yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya
manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci,
devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı
olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla
iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz.
İlan-reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.
Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz.
İlan-reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.

Haberciliğin Temel Kavramları

•

•

•

Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde
ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu
yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların ve
yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların
dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla
kullanamaz.
Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit
ve şantaj gibi yollara başvurmaz. Gazeteci
bu şekilde baskılara da karşı koyar.
Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın-yayın organındaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.

•

•

Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes
meslek ilkelerine en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı
olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki
olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı
organlarının kararlarını dikkate alır.
Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği
ulusal ve uluslararası politikalar konularında
önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel ilkeleri ve
özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.

Öğrenme Çıktısı
6 Medyadaki ideal meslek anlayışını ve meslek ilkelerini kavrayabilme

Araştır 6
Bir basın çalışanının geniş
bir genel bilgiye sahip olması ve bir uzmanlık alanının olması konusunda
Hutchins Komisyonu’nun
tavsiye kararlarını, Amerikan Anayasası’nın 1791 tarihli ilk Değişiklik maddesi;
Amerikan Kongresi’nin söz
ve basın özgürlüğünü engelleyici yasa yapmayacağı
ilkesini belirleyen, böylece
ilk kez bir mesleki etkinliğin çalışma alanının anayasal koruma altına alındığı
maddeleri araştırınız. Fikret
İlkiz, (2003) s159. Medya
Etik ve Ahlak, IPS İletişim
Vakfı Yayınları

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Basın konseyi meslek ilkelerini karşılaştığınız haberler
üzerinden değerlendiriniz.

Her gazeteci ve basın - yayın organı (genel yayın
yönetmeni, müdürü, yazı
işleri müdürleri, sorumlu
müdürler, kurumda görevli gazeteciler), gazetecinin haklarını savunmalı ve
meslek ilkelerine uymalı,
uyulmasını gözetmelidir.
Gazetecinin hakları, halkın
haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek
ilkeleri ise dürüst ve doğru
iletişimin temelidir. Meslek
ilkeleri gazetecinin ve basın
yayın organlarının özdenetimini öngörür ve değerlendirme birimi öncelikle
vicdanlardır.
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öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

Medya Hukuku ve Meslek İlkeleri

1

Medya hukuku kavramı altında,
kitle iletişim araçları ve hukuk
ilişkisini kavrayabilme

Medya Hukuku

2

Basın özgürlüğü kavramının
toplumsal hayattaki karşılığını
kavrayabilme

Basın Özgürlüğü

3

Çağımızda kişilerin bilgi edinmeleri, elde ettikleri bilgiyi yorumlamaları ve bir başkasına ulaştırma hakkı ifade ve özgürlüğünün sonucudur. Ayrıca “özgür ve doğru haber dolaşımı”
insanlar için haktır ve herkesin haber alma hakkı vardır. İfade
özgürlüğü tüm hak ve özgürlüklerin “omurgası”dır.

Medya ve Yargı İlişkileri

Medya Hukuku

194

Kitle iletişim sürecinin uygun ve faydalı bir şekilde yürütülebilmesinin sağlanması için bu sürecin bir düzen içinde işlemesi
gerekmektedir. Bu düzenlemeler teknik, kültürel, sosyal ve ekonomik açılardan olduğu kadar hukuksal açıdan da çok önemlidir. En genel tanımıyla kitle iletişiminde uyulması gereken
kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları ve uygulamalar ile ilgilen hukuk dalına
medya hukuku adı verilmektedir. Öz itibarıyla medya hukuku
kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşen iletişim sürecindeki yasal
durumlar ve uygulamaları kapsamaktadır. Medya hukukunun
kapsamı içerisinde basın yayın faaliyetleri, gazetecilik mesleği,
radyo ve televizyon yayıncılığı, internet ortamından yayıncılık
gibi medya faaliyetleri yer almaktadır.

İletişim özgürlüğü ile kişilik hakları arasında, hassas bir denge mevcuttur. Hukukun üstünlüğüne dayanan, özgürlükçü
demokratik ülkelerde gerek iletişim özgürlüğü gerekse kişilik
hakları yasalarla güvence altına alınmıştır. Ancak yasalar soyut
ve genel düzenlemeler yapmak zorunda olduklarından, iletişim
özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki hassas dengeyi kurup
korumak, yargının görev alanına bırakılmıştır. Medyanın, kamuoyunu bilgilendirirken haberlerin objektif, tarafsız, gerçeğe
uygun verilmesi ve haber niteliği taşıması; haberle, yorumun
karıştırılmaması ilkelerine özen göstermesi, haber sunuluşunun
ölçülü olmasına dikkat etmesi beklenmektedir.

Haberciliğin Temel Kavramları

4

Gazetecilerin görev ve
sorumluluklarını dördüncü kuvvet
kavramı ile birlikte kavrayabilme

5

Basın Alanında Özdenetim
Çalışmalarını açıklayabilme

Özdenetim ve Ombudsmanlık

6

Kamunun bu bilme hakkı, meslekteki gazetecilerin, yazar ve
yapımcıların yalnızca birer koruyucusu oldukları iletişim araçlarının özgürlüğünün özünü oluşturur. Basın özgürlüğünün yoksunluğu öteki özgürlükleri kısıtlar. Basın dördüncü kuvvet olarak
tanımlanmaktadır, çünkü halkın olup bitenler hakkında tam ve
doğru biçimde bilgilendirilmesi hükümetler, kurumlar, örgütler
ve her düzeydeki yetkililerin halka karşı ve halk tarafından denetlenmesini sağlayan bir araçtır. Cumhuriyet ile yönetilen demokratik toplumlarda sacayağı diyebileceğimiz üç önemli temel
vardır. Bunlar; yasama, yürütme ve yargıdır. Bu üç kurumun sağlıklı çalışabilmesi ve birbirleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurması
açısından medya çok önemlidir. Halkın haber alma hakkı, doğruya ulaşma hakkı gibi sorumluluklar gazetecinin omuzlarındaki
en önemli yüktür. Bu sorumluluklar ve görevler medyanın dördüncü güç olarak ortaya çıkmasında en önemli etkendir.

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

Gazetecilerin Görev ve
Sorumlulukları

Gazetecinin hakları, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir. Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın - yayın organlarının özdenetimini öngörür ve değerlendirme birimi öncelikle
vicdanlardır. Bundan dolayıdır ki; hukuk yaptırımları dışında
Otokontrol çalışmaları önem kazanmış, bu alanda kuruluşlar,
birlikler ve birtakım ilkeler devreye konulmuştur. Basın Alanında Özdenetim çalışmalarını kavrayabilme çabaları kapsamında;
uluslararası düzeyde Gazeteciler Federasyonu Meslek İlkeleri
Deklarasyonu, Profesyonel Gazeteciler Birliği Etik Kuralları
yayınlanırken, Türkiye’de ise Basın Şeref Divanı, Basın Ahlak
Yasası ve Ombudsmanlık gibi oluşumlar hayata geçirilmiştir.

Medyadaki ideal meslek anlayışını
ve meslek ilkelerini kavrayabilme

Medyada Meslek İlkeleri

Yüklenmiş olduğu sorumluluklar nedeniyle medya, son derece yaşamsal ve toplumsal bir görev üstlenmiştir. Medyanın bu görevini
yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü olarak tanımlanan en
doğal hakka sahip olması gerekir. Bu hak ve özgürlükler demokrasinin de vazgeçilmezlerindendir. Kamu görevi yapan medyanın
baskı ve sansürden korunmasının yanı sıra kendi yapısından kaynaklanan ve itibarını sarsarak temel işlevlerini yerine getirmesini
engelleyen unsurları da kendi çabasıyla ortadan kaldırması gerekir.
Yani basın hem özgür olmalı hem de bu özgürlüğün başka amaçlarla istismar edilmesini önleme amaçlı bazı alt elemanlara sahip
olmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu, medyanın kendi kendini
denetlemesi olan öz denetim mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalar
uluslararası mesleki örgütler ve ulusal meslek örgütlenmeleridirler.
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neler öğrendik?

1

İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren, yakın çevresiyle ve içinde yaşadığı toplulukla bir iletişim gerçekleştirme ihtiyacının yansıması olarak bilgilenme
gereksinimi bağlamında eylemleri hangi sıralama
ile gerçekleştirmişlerdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Söz işaret yazı
Yazı söz işaret
Yazı işaret söz
İşaret söz yazı
İşaret yazı söz

2 Aşağıdakilerden hangisi Medya Hukukunun
bütün olarak aynı kanunda düzenlenememesine
yol açan nedenlerden biri değildir?
A. Kitle iletişim araçlarının her birinin kendine
özgü yapısı bulunması
B. Kitle iletişim araçlarının her birinin kendine
has özelliklerinin olması
C. Diğer hukuk dallarıyla ilişkili bulunması
D. Kitle iletişimiyle ilgili hukuksal sorunların diğer hukuk dallarıyla iç içe olması
E. Kitle iletişim araçlarının birbirine benzer özellikler taşıması

3

Aşağıdakilerden hangisi basın hukukunun temel konularındandır?
A. Kuruluşların faaliyetleri sırasında uyması gerekenler
B. Özlük haklarının ihlali
C. Basın yoluyla işlenen suçlar
D. Hukuki ve cezai yaptırımlar
E. Yazılı yargılama usulü

4 Düşünce ve basın özgürlüğünün ana vatanı
sayılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
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Fransa
İngiltere
Rusya
Almanya
İtalya

5 İfade özgürlüğü konusunda çelişkili düzenlemeler bulunan, bir maddesi herkesin herhangi bir
özgürlüğe sahip olduğunu hükme bağlarken, hemen ardından bir başka maddesi, bu özgürlüğün
kullanılmasına sınırlamalar getiren Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Teşkilat-ı Esasiye (1921)
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası
1982 Anayasası

6 Sınırsız olmayan ve sınırlandırılabilir bir hak
olarak kabul edilen ifade özgürlüğü; demokratik
toplumlarda zorunlu önlemler olarak hangi durumlarda sınırlandırılabilir?
A. Yerel güvenlik sorunlarında
B. Toprak bütünlüğünün kamu güvenliğinin korunmasında
C. Bireysel güç üstünlüğünün korunmasında
D. Gizli bilgilerin açıklanmasına izin verilmesinde
E. Bireysel tarafsızlık üstünlüğünün korunmasında

7 Kriz durumlarının tanımlanması, medya çalışanlarının çalışma koşulları ve güvenlik, medya
çalışanlarının dolaşımı ve habere ulaşma özgürlüğü, İfade ve haber alma özgürlüğüne getirilecek
aşırı sınırlamalar ve kamuoyunun manipüle edilmemesi için kriz zamanlarında ifade ve haber alma
özgürlüğünün korunması hakkında rehber ilkeler
hangi toplantıda yayınlamıştır?
A. Avrupa Konseyi Bakanlar Komite’ sinin R
(2000) 7 Sayılı Kararı’nda
B. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ nde
C. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2007 yılında gerçekleştirdiği 1005. Toplantısı’ nda
D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10.
Maddesi’nde
E. “Çatışma ve gerginlik durumlarında gazetecilerin korunması” hakkındaki Bakanlar Komitesinin No.R.(96) 4 sayılı Tavsiye Kararı Ek’ inde

Haberciliğin Temel Kavramları

8

A.
B.
C.
D.
E.

Haberler - ifade
Haber kaynağı – habere ulaşma
Kamuoyu – şiddet
Görüşler – ifade
Bilgiler – denetleme

9 Halkı aydınlatma, çeşitli sorunlar üzerinde
kamuoyunu düşünmeye sevk etme, tartışmalar
açma, bilinmeyenleri araştırıp ortaya çıkarma hangi yapının en önemli görevlerindendir?
A.
B.
C.
D.
E.

10 İletişim hak ve özgürlüğü ve basın özgürlüğü
ilkeleri gereğince haber verilirken hangi koşulun
diğerleriyle bir arada olmasına gerek yoktur?

neler öğrendik?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10.
Maddesi’ne göre “herkes ………….. açıklama ve
……….. özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke
sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir
alma ve verme özgürlüğünü de içerir”. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi ikilinin gelmesi
uygundur?

1. Haberde (eleştiri ve yorumda) gerçeklik,
2. Haberde (eleştiri ve yorumda) güncellik,
3. Kamu yararı ve toplumsal ilgi,
4. Konu ile anlatım arasında düşünsel bağlılık ve amaca uygun araç kullanma
5. Habere konu olanların statüsü
A.
B.
C.
D.
E.

1
2
3
4
5

Basın
Siyaset
Kamu
Eğitim kurumları
Sivil toplum örgütleri
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neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. A

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Basın Özgürlüğü (Medya Özgürlüğü)” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. E

Yanıtınız yanlış ise “Medya Hukuku Nedir?”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Kriz Zamanlarında İfade
ve Haber Alma Özgürlüğünün Korunması”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Medya Hukuku Nedir?”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Kriz Zamanlarında İfade
ve Haber Alma Özgürlüğünün Korunması”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “İfade Özgürlüğünden
Medya Özgürlüğüne” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Yargı İlişkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “İfade Özgürlüğünden
Medya Özgürlüğüne” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Yargı İlişkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

7
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Araştır 1

T.C 1982 Anayasası 10. Basın Ve Yayımla İlgili Hükümler
E. düzeltme ve cevap hakkı;
Madde 32- Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine
dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.
Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine
hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.

Araştır 2

Sadece gazeteciler için 5187 sayılı Basın Kanunu ile verilen “korumalar” vardır. Üncü madde Basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü
MADDE 3. — Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme,
yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.
Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve
ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin
önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.
Diğeri ise, 12 inci madde de yer alan “haber kaynağı” dır.
MADDE 12. — Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve
belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık
yapmaya zorlanamaz hükmü yeralmaktadır.

Haberciliğin Temel Kavramları

Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 3

Araştır 4

Resmi gazete “Yargıyı etkileme” gerekçesiyle TCK’nın 75. maddesi uyarınca
dava açılması hakkında kanuna istinaden, “Radikal” gazetesi muhabiri ne 24
Şubat’ta, “Yargıyı etkilediği” gerekçesiyle para cezası verilmesini gösterebiliriz. Ancak gazete, ön ödeme cezasını ödemeyi reddetmiş bu durumda, gazete
yetkilileri hakkında TCK’nın 75. maddesi uyarınca dava açılarak Cumhuriyet
Savcısı 23 Şubat 2006’da yayımlanan “11 Yaşındaki Çocuğa İşkence İddiası”
başlıklı haberde, Başsavcılıkta devam eden soruşturma evrakındaki doktor raporuna yer verildiği bildirilmiştir.
TCK MADDE 75 gerekçesi; Tasarıdaki metin içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, adli para cezasına ilişkin hükümler göz önünde bulundurularak,
madde metninin ifadesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
AÇIKLAMA: Suç uzlaşma kapsamında ise uzlaşmaya ilişkin hükümler uygulanacak uzlaşma sağlanır ise şüpheli hakkında dava açılmayacak eğer uzlaşma sağlanmaz ise artık suçun ön ödemelik suçlardan olduğuna bakılmaksızın
dava açılacaktır. Yani bu durumda ön ödeme uyarısı yapılsın denemeyecektir.
Bu durumda, “suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olan
ve soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar dışında kalan, yalnız
adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçlar” ön ödeme kapsamındadır
6 Şubat 2002’de kabul edilen 4744 Sayılı yasa ile Türk Ceza Kanunu’nun
312. maddesi değiştirildi: Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına
dayanarak, halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası verilir. Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu
zedeleyecek bir şekilde tahkir eden kimseye de birinci fıkradaki ceza verilir.

İngiltere Basın şikayetleri Komisyonu etik ilkesi “Çocuklara ilişkin olaylarda,
editörler çocukların ç›karlarına üstün gelecek istisnai bir kamu çıkarının bulunduğunu kanıtlamak durumundadırlar. Basın, yasalar tarafından yasaklanmasa bile, cinsel saldırı olaylarına kurban ya da tanık olarak karışmış 16 yaş
altındaki çocukların kimliklerini açıklamamalıdır.”
İspanya Basın Federasyonu etik ilkesi “Çocuklar” konu alan haberleri işlerken
özel bir dikkat gösterilmelidir. Suç kurbanlarının isimlerinin açıklanmasından veya kurbanların kimliklerinin ortaya çıkmasına yol açan materyallerin
yayımlanmasından kaçınılmalıdır. Gazeteciler özellikle cinsel suçlara ilişkin
haberleri yazarken özel dikkat göstermelidirler. Gazeteciler, bu tür suçlarda
çocuklarla mülakat yapmaktan, fotoğraf çekmekten kaçınmalıdırlar.”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti etik ilkesi “Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel
saldırılarda, sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin açık–isimleri ve fotoğrafları yayımlanmamalıdır.”
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Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 5

Araştır 6
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Basın Alanında ulusal düzeyde Özdenetim çabalarından birisi olan Ombudsmanlık oluşumuna örnek haberler yer almaktadır: Yayın tarihi: 24 Nisan
2002 Çarşamba. Erişim 21/07/72018
Sürat felâketi
Hataya her zaman surat asmayalım. Gülerek de düşünülebilir. Örneği aşağıda.
Ölüm tehdidi ve adres meselesi ise hayli ciddi.
Avukat Esra Ünal, 12 Nisan tarihli Milliyet’te 17. sayfadan sunulan haberden “dehşete düşmüş”. Kayıp Kadın Polis Baba Evinde Çıktı başlıklı haberde,
Konya’da bazı meslektaşlarını fuhuş ve uyuşturucu mafyasıyla işbirliği yapmakla suçladıktan sonra… Soru İşareti Pop şarkıcısı Hakan Peker’in sevgilisi
Sinem’in intiharı, 18 Nisan tarihli Milliyet’in manşetindeydi. Bazı okurlardan
eleştiri aldım. Kimi, “gündemin daha önemli haberleri olduğunu” söylerken,
bir kesim “intihar haberlerini vermekle başka intiharları...yazıları

Hutchins Komisyonu’nun en önemli tavsiyelerinden biri; bir gazetecinin geniş bir genel bilgiye sahip olması ve bir uzmanlık alanının olmasıdır. Yetersizliğin birçok şekli vardır; tanımlanmamış terimler kullanmak, istatistiklerin
yanlış ele alınması, karmaşık meselelerin basitleştirilmesi, hipotezleri kanıtlanmış gerçekler gibi sunmak, birkaç olaydan genellemeler yapmak, gerekçesiz
sonuçlar çıkarmak. Bir habercinin bilim, hukuk, eğitim ya da endüstri gibi
konularda güvenilir bilgiye sahip olmasını çok az kural öneriyor. Gazeteciler
ekonomi bilgisi yetersizliklerini dile getirebiliyor. ABD gibi bir ülkede seçimlerde siyasi anlamda veya Ruanda ve Bosna’da ki savaşlarda olduğu gibi bazı
ülkelerde askeri ve kültürel anlamda yetersiz olabiliyorlar.
Gazetecilik mesleği ve basın alanı, diğer mesleki etkinlikler dikkate alındığında görülecektir ki, toplumsal alanda önemli ve etkin bir yere sahiptir.
1791 tarihinde, Amerikan Anayasası’nın İlk Değişiklik Maddesi, Amerikan
Kongresi’nin, söz ve basın özgürlüğünü engelleyici yasa yapamayacağı ilkesini
belirlemiş ve böylece de ilk kez bir mesleki etkinliğin çalışma alanı anayasal
koruma altına alınmıştır. Doğal olarak bu, basının sahip olduğu toplumsal
etkinlik ve elinde bulundurduğu güçten kaynaklanmaktadır.
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GİRİŞ
Medya kavramının ne olduğu ele alınmadan
önce iletişim ve kitle iletişim kavramlarının ne
olduğunu kısaca ele almak gerekir. Günümüze de
damgasını vuran iletişim kavramın gücü nereden
kaynaklanmaktadır sorusuna cevap aranırken karşımıza bir başka soru daha çıkmaktadır. Gerçekte
iletişimin özünde böyle bir güç var mıdır, yoksa bu
gücü insanlar mı yaratmaktadır? Bu sorunsala doğru cevap bulabilmek için iletişimin çeşitli tanımlarına bakmak yerinde olacaktır.
İletişim kısaca ileti alışverişi olarak tanımlanabilir. Başka bir söyleyişle, kişilerin belirli bilgilere,
düşüncelere ve tutumlara sahip olması amacıyla bu
düşünce ve duyguların kişilere aktarımıdır. Düşünce ve tutumların aktarılmasıyla oluşan bilgi, belirli
bir insan topluluğu içinde benzeşme ve birlik taşıyan bir ortaklık yaratmaktadır (Kaya, 1985).

MEDYA KAVRAMI
İletişim üretilmiş bilginin etkileşim halindeki
taraflar arasında paylaşım sürecidir. (Doğan, 1998)
Bu paylaşım, sistemi oluşturan iki farklı taraf arasında bilgi akışı ve alışverişi ile gerçekleşir. İletişim
bu açıdan ele alındığında, iletişim sadece insanlar
arasında değil, insanın etkileşim içinde olduğu diğer canlılar ile makineleri de içine alan bir süreçtir.

Kitle İletişimi
Gazete, dergi, radyo, ve televizyon gibi
izleyici kitlesine ulaşmak için tasarlanmış
iletişim biçimleri kitle iletişim araçlarına
örneklerdir.

Bugün insanlar başkalarıyla birebir iletişim
içinde bulunmalarının yanında, okur veya seyirci
bağlamında da iletişimin tarafıdırlar. Haberin, bilginin ve kültürün insan topluluklarına ulaştırılması
başka bir söyleyişle kitle iletişimi söz konusudur.
Kitlelere ulaşmak gerektiğinde ise ileti kadar önemli bir diğer unsur; iletiyi aktaran, yayan ve dağıtan
araç ve tekniklere de ihtiyaç duyulmaktadır. Televizyonun içeriği haberler, haber programları haberlerin içeriği olayların aktarıldığı yazılı metinler, yazılı metinlerin içeriği ise söz ve sözlü anlatımlardan
oluşmaktadır (Doğan, 1998).

Örneğin; bir filmi çok sayıda kişi izlemekte
ancak aynı film farklı kişilerde farklı izlenimler
bırakmaktadır. Film aynı olmasına rağmen farklı
kişiler tarafından farklı şekillerde algılanması, diğer
bir ifade ile farklı mesajların alınması söz konusu
olmaktadır. Bu konu, bu ünitede “medya okuryazarlığı” kapsamında değerlendirilecektir.
İletişim teknolojileri ve medya; toplumsallaşma, tartışma, uyarma, bütünleşme, eğitim ve
kültür gibi nosyonlar içermektedir. Toplumsal işlevleri açısından iletişim ve iletişim araçları kendi
başlarına “iyi” veya “kötü” kavramları ile adlandırılmamalıdır. Medya araçları, ekonomik ve siyasal
olarak tam bağımsız olamadıkları için tehlikeli de
olabilirler. Bazen siyasal bir araç, ekonomik bir güç
olabilirken, bazen de eğitici (kültürel ve sosyolojik)
olabilirler. Medya bu yönleri ile ulusların kültürleri
ve gündelik yaşamlarında yozlaştırıcı etkilere sahip
olabilmektedir. Olayın teknoloji boyutu ele alındığında ise teknoloji gittikçe karmaşıklaşmakta ve
ekonomik olarak ulaşılabilirlik düzeylerinde farklar
yaratmaktadır. Dolayısıyla, uluslararasında iletişim
ve araçlarından yararlanma olanakları eşit dağılmamakla birlikte ülkelerin kendi içlerinde de iletişim
süreçlerini ve araçlarını kullananlar arasında aynı
kullanım farklılıkları söz konusu olmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik dereceleri farklılık göstermektedir
ve yakın gelecekte de farkın kapanacağına dair bir
ışık yoktur. Bunlara ek olarak, iletişim araçlarında
her gün ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler bu sorunun daha uzun bir süre yaşanacağının bir kanıtıdır.
Medya dilimize İngilizceden geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlükte
medya “Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad” olarak tanımlanmaktadır. Medya, eğlence, haber ve bilgi iletişimi, reklam tanıtım
mesajları gibi çok farklı fonksiyonlara hizmet eden
iletişim kanalları olarak ta tanımlanmaktadır. Tüm
bu iletişim kanalları ile mesaj kaynağından alıcıya
ulaşmaktadır.
Gelişen teknoloji ile birlikte medya, çok farklı ve çok çeşitli yapılar kazanmış ve günümüzde
de tartışılan kavramsal karmaşanın en çok yaşandığı alanlardan biri olmuştur. Günümüzdeki gelişmeler ile birlikte çok fazla sayıda medya aracı
ile karşılaşmaktayız. Bunlardan bazıları; gazeteler,
kitaplar, dergiler, sinema filmleri, radyo, tiyatro,
televizyon, video kaydedicileri, video oyunları ve
internettir (sosyal medya, dijital medya). Tüm bu
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araçların ortak özelliği bir mesaj taşıması ve iletmesidir. İnsanlar günlük hayatlarında bu iletişim
araçlarının birçoğu ile karşılaşmaktadırlar. Bazen
bunların farkına varırken, bazen de farkına varmamaktadırlar. Sabah güne başladığımız ilk saatlerde
gazete, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçları ile karşılaşmamız çok olasıdır. Bu kitle iletişim araçlarının yanında, akıllı telefonlar ve sosyal
medya uygulamaları ile olan temas her geçen gün
yaygınlaşmakta ve birçok insan için sıradan bir
günlük aktiviteye dönüşmektedir. Örneğin; sabah kahvaltı sırasında televizyon mesajları ile işe/
okula giderken araç radyolarından gelen mesajlar
ile karşılaşırız. Çevremizdeki billboard reklamları
ve akıllı telefonlarımızdaki uygulamalar ile birçok
medya mesajına maruz kalabiliriz. Bu örnekleri
günlük hayatınızda çoğaltmanız olanaklıdır. Ör-

nekte de görüldüğü gibi, insanın çevresinde çok
sayıda medya aracı ve bu medya araçlarından verilen çok sayıda mesaj bulunmaktadır. Konu ile ilgili
olarak medya eleştirmeni Marshall Mc Luhan’ın
sorduğu soru “balık ıslak olduğunu biliyor mudur
sorusudur”. Bunun cevabı ise büyük ihtimalle hayırdır. Balık suyun içerisinde yüzmesine rağmen,
içinde yüzdüğü su kitlesinin deniz mi, okyanus
mu yoksa göl mü olduğuyla ya da suyun ona ne
kazandırdığı, su olmadan yaşayıp yaşamayacağı ile
ilgilenmez. Bu metafordan hareketle medya mesajlarının bir kısmı çoğu zaman farkına varılmadan
tüketilmektedir. Günlük yaşantımızdan tüketim
alışkanlıklarımıza kadar hayatımızın her anında
bu mesajlar bulunmaktadır. Ancak, kitle iletişim
araçları demokratik toplumlar ve çok sesli bir sosyal hayat için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Öğrenme Çıktısı
1 Kitle iletişim araçları ve medyanın toplumsal hayat üzerindeki etkilerini kavrayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Kitle iletişim araçlarının sahiplik yapıları ve ticari ilişkilerini araştırınız.

Yöndeşme kavramı ve habercilik pratikleri için
(YILDIRIM,B.
(2010).
Gazeteciliğin Dönüşümü:
Yöndeşen Ortam ve Yöndeşen Gazetecilik. SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 6 (2),
230-253. Retrieved from
http://dergipark.gov.tr/
josc/issue/19020/200645).

Marshall Mc Luhan’ın sorusunu, “balık ıslak olduğunu
biliyor mudur?” çevrenizdekiler ile tartışınız.

DÖRDÜNCÜ KUVVET OLARAK MEDYA
Kavramsal anlamda çok boyutlu bir yapı olan medya, matbaanın keşfi ile çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Matbaayla birlikte medyanın temel yapı taşlarından biri olan basılı malzemeler (özellikle gazeteler) çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmış ve kitlelere ulaşmıştır. 1900’lü yıllarda radyo ve televizyonun da
medya ailesine katılmasıyla birlikte, medya yeni bir bakış açısı kazanmış ve kendisine ekonomik ve politik
çevrede de yer edinmiş ve bu yeri gittikçe sağlamlaştırmıştır. Ayrıca, devletler (iktidarlar) için de önemli
bir güç haline gelmiştir. Bu gelişmeler basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kavramlarını gündeme taşı-
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mıştır. Teokratik ülkelerde sıklıkla karşılaşılan sansür olayları, demokratikleşmede önemli bir adım
olmuş; demokratik toplumlarda sansür tamamen
kaldırılmış veya kaldırılmaya çalışılan önemli bir
adım olmuştur.
Gelişen teknoloji sadece yeni medya araçları
oluşmasını sağlamamış, mevcut bulunan medya
araçlarının da gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra mevcut habercilik pratiklerinin de dönüşmesine etki etmiştir. Türkiye’de ilk kez Milliyet
Gazetesi 26 Kasım 1996’da internet gazeteciliği uygulaması başlatmış, bu uygulamayı diğer yayın kuruluşları da izlemişlerdir. Bu uygulama gazeteciliğe
yeni bir boyut kazandırmış ve internet gazeteciliğini ortaya çıkarmıştır. Teknolojideki bu gelişmeler
ile birlikte çok güçlenen medyada kontrol ve denetim sorunu gündeme gelmiş ve konu sürekli olarak
tartışılır hale gelmiştir. Bu kadar geniş bir yelpazeye yayılan ve belirgin bir güç halindeki medyanın
kontrolü de günden güne güçleşmektedir.
Günümüzde medya sahipliği büyük sermayedarların elinde toplanmaya başladığı için bu gücü
gündemi belirlemekte ve siyaset üzerinde etki oluşturmakta kullanabilmektedirler. Bunun temel nedenlerinden biri de medyanın insanları etkileme ve
yönlendirme gücüdür. Örneğin; bugün her evde en
azından bir televizyon olduğu varsaydığımızda, televizyondaki herhangi bir programı farklı gelir düzeyindeki ve sosyal gruplardaki kişiler izlemektedir.

Televizyonun markası, şekli, boyutları, görüntü kalitesi değişse bile izlenilen program aynı olacaktır.
2000’ li yıllardan itibaren medya teknolojisindeki
gelişmelerin önderliğinde çok daha farklı bir alan
olarak “internet” kullanımı yaygınlaşmıştır.

Okuryazar
Okuması yazması olan, öğrenim görmüş kişi.

World Wide Web(WWW) sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir kişi, yine
dünyanın herhangi bir yerindeki siteye kolaylıkla
erişebilmektedir. İlk yıllarda sınırlı sayıdaki kullanıcının kullanabildiği bu teknoloji, teknolojideki
hızlı gelişme sayesinde kolay erişilebilir bir hale
gelmiş ve insanlar için günlük kullanımda vazgeçilemez araçlardan biri olmuştur. Tüm bu gelişmeler medyanın ilettiği mesajları algılama sorununu gündeme getirmiş ve medya okuryazarlığının
önemi artmış ve bundan sonra da artarak devam
edecektir. Gelişen ve günden güne değişen medyada, farkında olarak veya olmayarak kitle iletişim
araçları yardımıyla hedef kitleye gelen milyonlarca
mesaj(içerik) ve bu mesajların algılanması, seçilmesinde medya okuryazarlığı kişilere farklı bakış
açıları, araştırmacı bir yapı ile mesajları eleyerek
seçebilme becerileri kazandıracaktır.

Öğrenme Çıktısı
2 Medya okuryazarlığının demokratik hayat için önemini kavrayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Dördüncü kuvvetin önemine dikkat çeken bu bölümü
daha iyi kavrayabilmek için
diğer üç kuvveti (yasama,
yürütme, yargı) ve görevlerini araştırınız.

Kurban, D., Pişkin, L., &
Sözeri, C. (2012). İktidarın
çarkında medya: Türkiye’de
medya bağımsızlığı ve özgürlüğü önündeki siyasi,
yasal ve ekonomik engeller.
İstanbul: TESEV Yayınları,
2012.

Demokrasi ve medya ilişkisini çevrenizdeki insanlarla
tartışınız.
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MEDYA OKURYAZARLIĞI
KAVRAMI
Medya okuryazarlığı, medya mesajlarına ulaşma, bunları analiz edebilme, değerlendirebilme ve
bunların iletilmesi olarak tanımlanmaktadır (Yates,
1999). Bu tanımdaki unsurlar dört başlık altında
ele alınmaktadır. Bunlar; ulaşma, analiz etme, değerlendirme ve iletmedir. Bu unsurları ele almadan
önce medya okuryazarlığının bilişsel, duygusal, estetik ve ahlaki boyutları üzerinde durmakta yarar
vardır. Medya okuryazarlığı ile ilgili ortak özellikler
şu başlıklar altında ele alınmaktadır (Önal, 2007).
• Çeşitli biçimlerdeki yazılı-basılı, görsel, işitsel, elektronik ortamlardaki iletilere erişmek,
• Medya iletilerini anlamak ve değerlendirmek
için gereken bilgi birikimine sahip olmak,
• Medyayı etkin ve akılcı biçimde kullanmak,
• Medya olarak bilinen bilgi kaynaklarını tanımak, değerlendirmek ve gerektiği kadar
yararlanmak,
• Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmek,
• Medyanın kişilerin ve toplumun düşünceleri, davranışları ve değerleri üzerindeki etkisinin bilincinde olmak,
• Medya kanalları yoluyla toplumla etkili iletişim kurmak,
• Gereken tepkileri vererek bilginin bilinçli
ve doğru üretilmesini sağlamak ve
• Fikir üretmekle kalmayıp düşünceleri iletme kapasitesine sahip olmaktır.
Tanımlardaki
bu
özellikler dikkate alınBilişle ilgili, zekanın
dığında bir kişinin
işleyişiyle ilgili olan.
mükemmel derecede
medya okuryazarı olduğunu veya olmadığını söylemek olanaklı değildir.
Medya okuryazarlığı sürekli geliştirilebilir bir alandır. Medya okuryazarlığı denildiğinde ele alınması
gereken bir diğer konu da medya okuryazarlığının
çok boyutlu olduğudur. Medya okuryazarlığının
bilişsel, duygusal, estetik ve ahlaki boyutları vardır. Bir gazete veya bir dergide yer alan bir makale
bilgi kaynağıdır. Bu sadece bir çeşit bilişsel makale örneğidir. Medya okuryazarlığı aracılığıyla ile
bilgi edinilir, belli bir konuda altyapı oluşturulur.
Medya okuryazarlığının boyutlarının her biri farklı
alanları anlamaya odaklanır. Bilişsel boyut, zaman-
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lar, isimler ve tanımlamalar gibi konuları içerirken;
duygusal boyut, aşk, nefret, hiddet ve mutluluk
gibi hislerle ilgilidir. Estetik boyut ise medyada yer
alan mesajların nasıl üretildiği hakkında bilgi içerir.
Bu da bize hangi yazar en iyi, kim en iyi dansçı
kim en iyi boksör gibi konularda bilgi verir ve yargı
sahibi olunmasını sağlar.
Değerler hakkında bilgi içeren ahlaki boyut ise,
ruh halinin, vicdan duygularının ne yönde olduğuyla ilgilidir. Örneğin; bir film izlerken ya da bir
roman okurken onları ahlaki boyuta göre yargılar ve
düşünürüz. Bir karakter ya iyilikten ya da kötülükten yanadır (Potter.W.James Medya Literacy s.25).

Ulaşma
İletişim araçlarına ulaşımının zorluğu medya
okuryazarlığının unsurlarından biridir. Teknolojide ve ulaşımda yaşanan tüm gelişmelere rağmen
kitle iletişim araçlarına ulaşmada(erişimde) bazı
zorluklardan bahsedilmektedir. Örneğin; bilgisayar kullanımının herkes için aynı ölçüde kolay
olmaması, kullanılan bilgisayarların donanımlarının gerekli işlemler için yetersiz olması ya da uydu
kanallarının artmasıyla birçok kanalın televizyonlara girmesi ve alt yazı olmadan değişik dillerde
yayın yapan kanalların televizyonda izlenebilirliği
de sınırlılıklar olarak karşımıza çıkmış ve medya
okuryazarlığı konusunu gündeme tekrar taşımıştır.
Yazılı ve görsel medya bu konuda biraz daha şanslıdır. Örneğin; National Geographic gibi uluslararası yayımlar farklı dillerde de yayınlanabilmekte
ve çok farklı toplumlara ulaşabilmektedir. İnternet
kullanımı durumunda da benzer sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin bazı sitelerde sayfaların bazı
dillere çevrilmesi olanaklıdır. Ancak, bu dillerden
hiçbirini bilmeyen kişi için sayfada yer alan bilgi
içerik olarak anlaşılamaz ve ulaşılamaz olacaktır.

Analiz
İletişim araçlarına ulaşılmasından sonra, medya okuryazarlığı ile ilgili ikinci unsur olarak analiz etme karşımıza çıkmaktadır. Analiz, makalenin
ya da bir haberin içeriğini doğru anlama ve analiz
edebilme yeteneğidir. Haberin, makalenin ya da
reklamın neyi gösterdiği, ana temasının ne olduğu,
ne verdiği ve amacının ne olduğunu doğru algılayabilmek analiz kapsamında değerlendirilir. Analiz
etme, medyanın etkili kullanımı için analitik düşünme adına bir başlangıçtır.

Haberciliğin Temel Kavramları

Değerlendirme
Medya okuryazarlığı için önemli adımlardan
biri de değerlendirmedir. Örneğin; internette herhangi bir konuda araştırma yapan bir kişi, sınırsız
sayıda ve kaynağı belli olmayan içerikler içinde
boğulmaktadır. Sosyal, kültürel, ekonomik, politik, vb. konularda içerik üreten medya için eleştirel
değerlendirme yapabilmek iyi bir bilgi altyapısına
sahip olmayı gerekir. Bu nedenle içerik değerlendirmesi yapabilmek kolay bir iş değildir. Bilginin
çok çeşitli ve yüksek sayıda olması ve bu bilgilere
erişimin kolay olduğu düşünüldüğünde değerlendirme yapmak çok daha güçleşmektedir.

İçerik Yaratma ve Medya Araçlarıyla
İletişime Geçme
Genellikle bireyler, medyadaki haberleri ya da
genel anlamıyla iletişim araçlarında yer alan mesajları alan kişiler, diğer bir ifade ile mesajları gönderen kişi değildirler. Yazılı basın, sesli ve görsel
medya okuryazarlığı tarihi incelendiğinde, çıkar
grupları arasındaki mücadele insanların kendi düşüncelerini ifade etmeleri sonucunu doğurmuştur.
Bu adımda önemli nokta, gelişen teknolojilerde
içerik yaratmanın hiç olmadığı kadar kolay olmasıdır. Çünkü mesaj alımı ve gönderimi aynı kanaldan
sağlanmaktadır. Gelişen teknolojiyle web kameralarının kullanılması, bilgisayarlara kamera ve mikrofonların eklenmesi insanların kendilerini anında
ifade edebilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin
bir televizyon kanalında hakkında konuşulan (haber yapılan) kişi televizyona doğrudan bağlanıp,
olayın gelişimini açıklayabilir ve kendini savunabilir veya internet aracılığıyla televizyona bağlanıp
canlı olarak görüntülenebilir.
Medya okuryazarlığının boyutlarını kavrayabilmek, mesajlara ulaşma, analiz, değerlendirme ve
iletme işlevlerini yerine getirebilmek için bu alanda kişilerin eğitimine gereksinim duyulmaktadır.
Medya okuryazarlığı eğitimiyle kişilere kazandırılmak istenen temel beceriler şunlardır (Önal, 2007):
• Medya kapsamındaki bilgi kaynaklarını ve
kanallarını özellikleriyle tanıma;
• Medya üretiminin temelinde yatan düşüncelerin ve değerlerin nasıl analiz edileceğini
öğrenme;
• Medyanın isimler, tarihler, tanımlar ve ortamlarla ifade edilebilen gerçek olaylara dayalı bilgiyi ne denli kapsadığını inceleme;

•

Medya kapsamında aşk, nefret, mutluluk ve
kızgınlık gibi duyguların nasıl aktarılması
gerektiğini anlatma;
• Göze ve kulağa hitap eden estetik ve sanatsal unsurların medya kapsamıyla nasıl bütünleştiğini değerlendirme;
• Edinilen bilgilere yönelik uygulamalar gerçekleştirme;
• Materyal üretim aşamalarını öğrenerek, düşünceleri gerektiğinde medya ortamlarında
ifade etmedir.
Kişilere bu becerileri kazandıracak eğitimcilerin
hangi konularda bilgi sahibi olmaları gerektiği bir
diğer önemli konudur. Bu konular (Önal, 2007):
• Bilgi kaynakları, medya ürünleri ve iletişim
kanalları,
• Bilgi gereksinimlerini saptama ve gereksinimleri karşılama yöntemleri,
• Yayıncılık ve medya endüstrisi,
• Medyanın özellikleri ve etkileri,
• Medya ve bilgi yönetimi,
• Bilgi okuryazarlığı,
• Medya okuryazarlığı ve uygulamalar ve
• Medya üretim ve dağıtım çalışmalarıdır.
Bir Medya Akademisyeni olan Art Silverblatt’ de
medya okuryazarlığının yedi temel özelliği olduğunu
belirtmiştir. Bu yedi karakter şu şekilde sıralanabilir:
• Kişinin eleştirel düşünme yetenekleriyle
medya içerikleri hakkında bağımsız yargılar
verebilmesi ve bunu geliştirme. Medya içerikleri ve medyada verilen mesajları eleştirel
düşünme, medya okuryazarlığının temel
özelliklerinden biridir.
• Kitle iletişim araçlarının yöntemlerini anlama. Kitle iletişim araçlarının birbiriyle olan
ilişkilerinin bilinmesi, bu araçların mesajları nasıl verdiği ve nasıl bize hizmet ettiklerini kavrayabiliriz.
• Bireysel ve toplumsal olarak medya etkisinin
farkında olma. Çevremizde gelişen ve dünyada gelişen olaylar, üniversite öğrencileri notlarını hemen hemen her şeyi medya aracılığıyla
öğrenmekte ve bu değişim dünyayı küresel
bir köy haline getiren en önemli etkendir ve
bu da medya aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu
nedenle medyadaki gelişimin ve ilerleyişin
farkında olunması bir gerekliliktir.
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Analiz stratejileri oluşturma ve medya mesajlarını tartışma. Medyada verilen mesajdan anlam çıkarma oldukça önemlidir.
Eğer bir anlam çıkarılamıyorsa, verilen mesajın sağlıklı kullanılması oldukça güçleşir.
Medya içeriğini bir yazıyı okur gibi anlama,
kültürü ve yaşamı tanımayı sağlar. Bir kültür ve o kültürün insanları ancak iletişim
sayesinde öğrenilebilir.
Medyadan daha çok haz alma, daha çok şey
anlama, anlaşılan medya mesajlarının seviyesini yükseltme ve daha değerli bir hale
getirme. Örneğin: Bir komedi programı
izlenildiğinde kişiden beklenen gülmektir.
Medya okuryazarlığı geliştirilerek, çok daha
fazla gülüp, alt anlamlar çıkarılabilir.
Okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi.
Geleneksel okuryazarlık ile aynı zamanda
hem okuyup hem de yazan insanlar ifade
edilmektedir. Bu medya okuryazarlığı için
de geçerlidir. Medya okuryazarlığı, bir mesajı anlayabilme, yorumlayabilme ve anladığını yazıya dökebilme becerisidir. Bir
medya okuryazarı aynı zamanda izlediği,
okuduğu, takip ettiği iletişim araçlarından
aldığı iletileri kullanarak, yararlı medya
mesajları yaratabilir. Bunun başarılabilmesi medya okuryazarlığı konusunda kişinin
kendisini geliştirmesine bağlıdır.

Bu noktada ele alınması gereken bir diğer konu
da teknolojinin medya okuryazarlığına olan etkisidir. Özellikle televizyon ve internetin yaygınlaşması, bilgisayar fiyatlarının görece ucuz olması (90’lı
yıllara göre) günümüzde herkesin etrafında bir
medya ağı oluşturmuştur. Bundan kaçabilmek için
Robinson Crouse olmamız gerekir ki, bu da neredeyse imkânsızdır. O halde yapabileceğimiz tek
şey medya iletişim araçlarıyla mücadele edebilmek,
teknolojiyle gelişen medyaya yabancı kalmamak
ve medyada verilen mesajları en doğru biçimde ele
alıp, değerlendirip kendi lehimize kullanmaktır.
Bunu başarabilmenin en kolay ve kesin yolu medya okuryazarlığı yeteneklerinin geliştirilmesidir.
Başlangıçta medya aracı olarak gazete ve kitaplar
ön plandaydı ve medya okuryazarlığı geleneksel
okuryazarlığın çok fazla da dışına çıkamıyordu.
Teknolojik gelişmeler ile birlikte medya okuryazarlığı kavramının mecraları da genişlemiş farklı bir
boyut kazanmış, yeteneklerin de farklılaştırılması
ihtiyacı doğmuştur. Medya okuryazarlığının yeni
teknolojilere paralel, yeniden farklı anlam ve kavram olarak ele alınması doğru olacaktır. Başlangıçta
sadece televizyon programındaki karakteri izleyen
ve kendini onun yerine koymaya çalışan, düşünen izleyici, teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte
üç boyutlu tekniklerle kendisini zaten yayın akışı
içerisinde buluvermektedir. Böylece medya, paralelinde gelişen medya okuryazarlığı teknolojilerle
birlikte yeni boyutlar kazanmıştır

Öğrenme Çıktısı
3 Medya okuryazarlığının bilişsel, duygusal, estetik ve ahlaki boyutlarını kavrayabilme

Araştır 3

“Robinson Crouse olmamız
gerekir” benzetmesi ile anlatılmak isteneni araştırınız.
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İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Uluslararası Teknoloji Eğitim Kurulu’nun bir Teknoloji Okuryazarının Özeliklerini belirten yazısını
okuyunuz.

Medyanın ve yeni teknolojilerin kişilerin ve toplumun düşünceleri, davranışları ve değerleri üzerindeki
etkisinin bilincinde olup
olmadıkları üzerine tartışabilirsiniz.

Haberciliğin Temel Kavramları

MEDYA OKURYAZARLIĞI MODELİ
Medya okuryazarlık modeli dört ana faktör üzerinde durmaktadır. Modelin temelinde bilgi yapıları faktörü yer almaktadır. Bilgi yapıları bileşimi
ikinci faktör olan kişisel anlam eşleştirme ve anlam
yapılandırma için bilgi sağlar. Bu, bilgi işlemeye
ilişkin kararların motive edildiği yerdir. Üçüncü
faktör bilgi işleme araçları ile ilgili kişinin yetenekleri ve becerileridir. Dördüncü faktör ise, bilgi işleme görevleri akışı olarak ifade edilir. Bu dört faktör
birlikte, etkileşimli olarak bir sistem içinde çalışır.
Bu dört faktör aşağıda kısaca açıklanacaktır.

Bilgi Yapıları
Medya okuryazarlığının yapılandırılmasının
temeli beş güçlü bilgi yapısı setidir. Temel bilgi yapıları; medya etkileri, medya içeriği, medya endüstrileri, gerçek dünya ve bireydir. Bilgi yapıları kişisel
hafızada organize edilmiş bilgi birikimidir ve bilgi
birikimleri kendiliğinden oluşmaz; bilgi birikimi
dikkatli ve tam olarak oluşturulmalıdır. Bilginin
kendisi, bilgi yapıları için en önemli unsurlardan
biridir. Örneğin bir televizyon programını izlerken
ya da bir müzik parçasını dinlerken sadece nedir sorusunun cevabını öğreniriz. Bu örnekte düşük düzeyde medya okuryazarlığından söz edilebilir. Daha
çok edinilmesi beklenen ve gerekli bilgiler neden ve
nasıl sorularının sorulması ile öğrenilebilir. Ancak,
unutulmamalıdır ki, neden ve nasıl sorularını sorabilmek için de nedir sorusunu sormak gerekir. Bilgi yapıları medya mesajlarının anlaşılmasında veri
sağlamaktadır. Medya okuryazarı olabilmek için
faklı medya görüşlerinin neler olduğunu, herhangi
bir konu ile ilgili bilgilerin neler olduğunu öğrenmek, anlamak ve değerlendirmek gereklidir.

Kişisel Anlam Eşleştirme ve Anlam
Yapılandırma Çalışması
Kişisel anlam eşleştirme ve anlam yapılandırma, bilgi işleme görevlerinin yönetimine ilişkin bir
kavramdır. Bu kavram hedeflerden ve girişimlerden
oluşur. Hedefler, edinilen bilgiler artarken süzgeçten geçenler kişi tarafından belirlenenlerce şekillenir. Bu kavramın güçlü olmaması girişimciliğin
az ve hedeflere ulaşmanın güç olduğunu gösterir.
Bu durumda medya kontrolü sağlanmış olacaktır.

Medya okuryazarı olmak için kişinin anlam eşleştirme ve anlam yapılandırmada her şeye hâkim
olması beklenemez. Ancak, kişinin medya okuryazarlığını geliştirebilmesi için, anlam eşleştirme ve
anlam yapılandırma çalışması yapması şarttır.

Yetenek ve Beceriler
Anlam eşleştirme ve anlam yapılandırma ile ilgili çabalardan sonra planların yönetilme ihtiyacı
ortaya çıkacaktır. Bunları sağlayan araçlar yetenek
ve becerilerdir. Birbirine çok yakın iki kavram olarak ortaya çıkan yetenek ve becerinin ne olduğunun ortaya konması gerekir. Yetenek erken yaşlarda
öğrenilen şeylerdir ve daha sonra otomatik olarak
uygulanır. Yetenek kişide ya vardır veya yoktur. Örneğin bir insan bir kelimeyi algılar ve hafızasındaki anlamı ile anlamlandırabilir. Bazılarının ise bu
yeteneği yoktur. Beceri ise, insanların uygulama
yaptıkça geliştirdikleri şeylerdir. Örneğin ilkokula
giden bir çocuk kitap okudukça daha hızlı ve daha
akıcı okumaya başlar. Beceri medya okuryazarlığı
ile çok daha fazla ilgilidir.

Beceri kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı
olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği
iken; doğuştan gelen bir güç olarak da ifade edilen yetenek, bir kimsenin bir işi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyetidir.

Medya okuryazarlığı için temel beceriler şu başlıklar altında ele alınabilir:
• Analiz: Bir medya mesajını anlamlı parçalara bölmek.
• Değerlendirme: Anlamlı parçaların değeri
hakkın hüküm verebilme; hüküm vermek
bazı kriterlere göre parçaları karşılaştırmaktır.
• Gruplama: Birbiri ile ilgili olan veya olmayan elemanları belirlemek.
• Gruplandırılan parçalardan bir model oluşturmak.
• Genel ilkeleri kullanarak belirli şeyleri açıklamak.
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Sentez: Bütün parçaları yeni bir yapıda bir
araya getirmek.
Özetleme: Mesajın en önemli noktasını anlatabilecek, açık anlaşılır bir özet oluşturmak.
Yetenek ve beceriler kişilerin medya okuryazarı olabilmesinde oldukça önemlidir.

Tümevarım
Tek tek olgulardan genel önerilere geçmek
üzere izlenen düşünme ve inceleme yolu
iken; tümdengelim:bir ya da birkaç öncülden mantık yasalarına dayanılarak bir
sonucun zorunlu olarak çıkacağının gösterilmesi ve bu sonucun doğruluğunun
kanıtlanması amacıyla, genelden özele vararak düşünme yoludur.

Bilgi İşleme Görevleri
Bilgi işlemenin üç görevi vardır. Bunlar süzme
(filtreleme), anlam eşleştirme ve anlam yapılandırmadır. Bu üç görev bilgi işleme sürecinde sırasıyla
uygulanır. Bir mesaj süzme aşamasında ya yok sayılacak ya da işleme tabi tutulacaktır. İşleme tabi
tutulan mesajlar için anlam eşleştirme ve anlam
yapılandırma söz konusu olacaktır.

Bu üç görev ile ilgili açıklamalar aşağıda kısaca
verilmiştir;
Mesajların süzülmesi
• Görev: Bu aşamada mesajda hangi konuya
önem verileceği, hangi konunun gereksiz
olduğunun kararlaştırılması
• Hedef: Mesajda en yüksek fayda sağlayacak
bilgilere odaklanmak, diğerlerini göz ardı
etmek
• Odaklanma: Çevredeki mesajlar
Anlam Eşleştirme
• Görev: Temel yetenekleri kullanarak sembolleri tanımak ve yerleştirmek
• Hedef: Önceden öğrenilen mesajlara etkin
bir şekilde erişmek
• Odaklanma: Mesajlardaki semboller
Anlam Yapılandırma
• Görev: Anlam eşleştirmesinin ötesine geçmek için becerileri kullanmak, kişinin mesajın dışında daha fazla anlam yapılandırması yapması
• Hedef: Bir mesajın anlamını birden çok bakış açısıyla açıklamak ve aradaki anlam farklarını tanımlamak, daha sonra birini seçmek
veya birkaçına ilişkin sentez yapmak
• Odaklanma: Kişinin sahip olduğu bilgi yapısı

Öğrenme Çıktısı
4 Medya okuryazarlığı modelini ve becerilerini kavrayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Hipodermik iğne ve kullanımlar doyumlar kavramlarını araştırınız.

Özbay, M. Ve Özdemir,
O. (2014) Türkçe Öğretim
Programı İçin Bir Öneri:
Dijital Okuryazarlığa Yönelik Amaç ve Kazanımlar, Okuma Yazma Eğitimi
Araştırmaları, 2(2), 31-40
/ Research in Reading &
Writing Instruction, 2(2),
31-40 Retreived from
http://www.rrwi.org/article/view/1059000026

Bilgi işleme görevlerini çevrenizdeki insanlara anlatınız
ve geçerliliğini tartışınız.
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TOPLUMSAL VE KİŞİSEL
GELİŞMEDE MEDYA
OKURYAZARLIĞI
Medya okuryazarlığının hedefi insanların entelektüel düzeylerinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Medya üzerinde baskıların olmadığı süreçlerde,
demokratik yaşamın gelişimi ivme kazanmaktadır.
Ancak, medya kuruluşlarının yapısını incelediğinde,
bunların çok önemli bir kısmının faaliyetlerini ticari
kaygılarla sürdürdükleri de göz ardı edilmemelidir.
Medya okuryazarlığı insanların entelektüel düşünmelerine yardımcı olmalıdır. Medya okuryazarlığı kişileri, kitle iletişim araçlarında seyrettiklerini
ya da okuduklarını daha anlaşılır, medya mesajlarını
seçebilir ve ayırt edebilir hale getirir. Bu bağlamda
medya eğitimi ve medya okuryazarlığı kavramları
birbirinden çok ayrı düşünülemez. Medya okuryazarlığı kesinlikle genç, yaşlı tüm bireylere medya
metinleriyle meşgul olmayı öğretmelidir. Bunun
ötesinde kişiler medya kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla da ilgilenmeli ve eleştiri yapabilme becerisine
sahip olabilmelidir. Amacı kâr olan bir medya kuruluşunun eğitimsel, kültürel ve bilimsel yayınları
yayınlamak ya da görsel olarak televizyonda ya da
internette yayınlamak gibi bir zorunluluğu yoktur.
Kâr amacı güden bu kuruluşların, faaliyetlerini
sürdürebilmeleri alacakları reklamlar ve ilanlardır.
Medya okuryazarlığı açısından reklam ve ilanlar
oldukça önemlidir. Çünkü reklamların süreleri arttığı zaman kişinin konudan uzaklaşmasına neden
olur ve tekrar konuya adapte olmasını güçleştirir.
Genellikle televizyon izleyicileri reklamlardan sonra bir süre kaldıkları yerden devam edemezler. İlan
pastasından alınan pay ise gazetenin tirajıyla ilgilidir. İşletmeler ilanlarını en çok okunan gazeteye
vermek isterler. Bu durumda tiraj (basılan gazete
sayısı) gazeteler için çok önemli hale gelmektedir.
Televizyon programları için reyting, internet
sayfaları için ziyaret edilme sayıları da reklam ve
ilan gelirleri açısından önemlidir. Bunların tümünde amaçlanan daha fazla reklam ve daha fazla ilan
alabilmektir. Bu bağlamda aslında tüketiciyi izler
veya okur kitleyi kimse çok fazla önemsememektedir. Ancak medya okuryazarı olmak, kişilerin bunun farkına varmasını sağlayacak ve tepki göstermesine neden olacaktır. Demokratik toplumlarda
eleştirel düşünebilme ve düşündüğünü belirtebilme başlıca özelliklerden biridir ve bu düşüncenin
oluşabilmesi de izlediğini ve okuduğunu anlamak

ile olanaklıdır. Bu bağlamda medya okuryazarlığı
ve eleştirel düşünmenin iç içe olduğu söylenebilir.
Medya okuryazarlığı toplumda geliştirildiği ölçüde,
eleştirel bakış açısı geliştirilecek, medyada verilen
mesajlar daha iyi anlaşılıp, algılanacak ve aktarılabilir hale gelecektir. Bu durumda kişiler düşüncelerini ve tepkilerini ifade ederek medyanın yönünü
değiştirip etkileyebilirler. Örneğin televizyonlarda
daha çok eğitime yönelik programların yapılmasını, gazetelerin daha tarafsız olmasını sağlayabilirler.
Hatta çok yanlı olan gazeteleri protesto edebilirler.
Medya okuryazarının fazla olduğu toplumlarda
medya bu kişiler tarafından yönlendirileceği için
siyasi iktidarlar da medya okuryazarı olan kişiler
tarafından yönlendirilebilecektir. Toplumların demokratikleşmesi de medya okuryazarlığı ile doğrudan ilişkilidir. Medya okuryazarlığının geliştirilip
daha etkin hale getirilmesi ve de toplumda daha
fazla medya okuryazarının bulunmasını sağlamak
medya okuryazarlığını sansüre karşı bir alternatif
olarak karşımıza çıkarmaktadır.
Medya okuryazarlığı kişisel gelişim için de
önemli konulardan biridir. Kişisel gelişim açısından da medya okuryazarlığı kişinin hayatını değiştirecek, kişiye farklı düşünme tarzları kazandıracak,
başkalarının göremediklerini görebilecek özellikler
kazandıracaktır. Bu durumda medya okuryazarlığıyla kişi kendisini ve entelektüel yapısını daha da
geliştirebilecektir. Kişisel gelişimde medya okuryazarlığını geliştirebilmek için on teknik şu başlıklar
altında ele alınmaktadır.
Kişisel anlam eşleştirme ve anlam yapılandırmayı güçlendirmek: Bu hedeflere ulaşmak için enerji
ve pratik zekâyı kullanarak bilgiyi en doğru şekilde
öğrenmek ve analiz etmek ve becerilerin birleşimidir. Belirli bir kanının oluşması için zihinsel çabalar
da önemlidir. Çünkü sonuçta bir kitabın okunması, bir dersin dinlenmesi, bir televizyon programının izlenmesi için gereken süre kişinin harcadığı
zihinsel çabayı gösterir. Zihinsel çabaya yapılan yatırımın miktarı (AIME) kişisel gelişim için medya
okuryazarlığı adına oldukça önemlidir.
Medya mesajından alınmak istenilene yoğunlaşma-odaklanma: Medya pozlaması (exposure) için
oldukça farklı nedenler vardır ve bunların hepsi yasal
ve oldukça geçerlidir. Her pozlama süresi boyunca
hedefler her zaman göz önünde, anlaşılır bir şekilde
ortaya konmalıdır. Bu ne arandığının veya ne bulmak istendiğinin belirlenmesi açısından önemlidir.
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Ortaya Çıkarılacak sonuçlar kişileri ve kararları etkileyecektir. Bu nedenle şu soruları kendinize
sormalısınız.
• Farklı medya araçlarında çıkan haberler
konusunda kendi düşüncelerimi geliştirebiliyor muyum ya da sadece aynı noktada
mıyım? Hâlâ bir ya da en fazla iki medya
aracını mı takip edebiliyorum?
• Medyada kullanılan araçlar konusunda
kendimi ne kadar geliştirebiliyorum?
• Medyadan edindiklerim konusunda özel
hedeflere ulaşmak için planlarım var mı?
Devamlı olarak okuryazarlık için pratik yapma, bir televizyon programını izleme, bir sinema
filmini tamamen izleme ya da bir gazete hikâyesini
bütünüyle okuma durumunda neler bulduklarınıza ve keşfettiklerinize önem verme: Medyanın
kullandığı uygulamalar konusunda kişi kendisini
geliştirmek durumundadır. Çünkü değişen ve gelişen medya her gün karşımıza farklı şekillerde ve
farklı uygulamalarla çıkabilir ve her gün farklı şeyler denenebilir. Bu konulara hâkim olmak, medya
okuryazarlık özelliğini geliştirerek medyada oluşan
değişimlere hâkim olunması sonucunu doğurur.
Elde edilebilir bilginin kullanılabilir olması:
Elde edilen bilginin gereksiz ve kullanışsız olması
durumunda, bu bilginin bir anlamı ve yararı olmayacaktır. Elde edilen bilginin kesinlikle kullanılabilir ve yararlı bilgi olması gerekir. Kullanılabilir ve
yararlanılabilir bilginin medya araçlarından elde
edilmesi medya okuryazarlığı konusunda oldukça
önemli konulardan biridir.
İzlenilen, dinlenilen veya okunan bir şeyin gerçek mi, yoksa hayal ürünü mü olduğunun farkında
olma: Medya araçlarında yer alan bazı programlar
veya yazılı metinler gerçek olmayıp, sadece gerçekmiş gibi kurgulanmış hayal ürünü şeyler olabilir.
Bu durumda medyada yer alan bu unsurların gerçek olmadığının bilinmesi gerekir. Benzer şekilde
bazı program ve haberlerdeki gerçek olaylar ve/
veya kişiler de gerçek değilmiş gibi gösterilebilir.
Bunlar medyanın değişik şekillerdeki yansımasıdır.
Bunların farkında olunması kişilerin medya okuryazarlığını geliştirmeleri ile doğrudan ilgilidir.
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Farklı ve zıt yayın yapan kanalları karşılaştırma:
Medya okuryazarlığının geliştirilmesi için farklı ya
da zıt yayın yapan televizyon veya radyo kanalları ile
gazetelerin karşılaştırılması diğer bir ifade ile aynı
konuyu ne şekilde ele aldıkları önemlidir. Bu uygulamalar, kişinin medya okuryazarlığı özelliğinin
daha da artmasına, kendisini geliştirmesine, medyayı izlediği sürede kişinin neyin doğru olduğunu
anlamasına yardımcı olacaktır. Bu konuda kendini
geliştiren kişinin yargılama yeteneği de gelişecektir.
Kişi, aynı olayın medyada farklı şekillerde yansıtılıp yansıtılmadığının farkına varabilecektir.
Davranışları değiştirme: İçinde yaşanılan toplum ile kişinin dünya görüşü arasında bir fark olması durumunda kişi davranış şeklini belirlerken
içinde yaşadığı toplumdan nasıl etkilenecektir? Örneğin: Toplumun tüketim alışkanlıklarının, kişinin
tüketim alışkanlıklarından farklı olması durumunda kişi ikilemde kalabilecektir. Ya kendi tüketim
alışkanlıklarını sürdürecek ya da yeni tüketim alışkanlıklarına yönelecektir. Kendi tüketim alışkanlıklarına devam etmek isteyen kişi, reklamları boykot
edebilir, varsa çeşitli aboneliklerini iptal edebilir,
medyada hoşlanmadıklarını görmek istemeyebilir ve en azından bir televizyon programını veya
reklamı zaping yapabilir. Bunlar kişinin medyada
görmek istemediklerine bir tepkidir. Bu davranış
şeklinin çok sayıda kişi tarafından benimsenmesi
durumunda medya üzerinde kontrol gücü artacaktır. Bu güç medya okuryazarlığı ile sağlanabilir.
Kişisel sorumluluk alma: Medya okuryazarlığının geliştirilmesinde en önemli pay kişinin sorumluluk almasındadır. Devletin veya diğer kurum ve
kuruluşların bu konuda bir şeyler yapmasını beklemek yerine kişiler, kendilerini geliştirecek çabalara
girişmelidirler.
Yukarıda verilen açıklamalarda görüldüğü gibi,
medya okuryazarlığı kişisel gelişim anlamında kişilere çok şey kazandırmaktadır. Kişi öncelikle
araştırma yapmayı öğrenecek, başkalarının doğru
söyleyip söylemediklerini kabul etmeden önce,
araştırarak doğrusunu kendisi bulacaktır. Bu da
kişiye çok önemli özellikler kazandıracaktır. Kişi
bunun faydasını hem özel yaşamında hem de iş yaşamında görecektir. Kişi sorgulama ve araştırmayı
öğrenerek, tembellikten kurtulacaktır.
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Öğrenme Çıktısı
5 Toplumsal ve kişisel gelişimde medya okuryazarlığının rolünü kavrayabilme

Araştır 5

RTÜK nedir araştırınız?

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

MEDYA OKURYAZARLIĞI – Prof. Dr. Zakir
AVŞAR İletişim Ve Diplomasi Akademik Hakemli
Dergi January 2015 sayı 2
BYEGM tarafından Yayınlanmaktadır.

Medya okuryazarlığıyla kişi
kendisini ve entelektüel yapısını daha da geliştirebiliyor mu? Bu soruyu çevrenizdeki kişilerle tartışınız.

DİJİTAL OKURYAZARLIK VE
MEDYA OKURYAZARLIĞI
21. yüzyıl, sosyal, ekonomik, teknolojik vb.
alanda pek çok gelişmenin ve değişimlerin hızlı yaşandığı bir dönemdir. Bu zaman dilimi, bireylerin
yaşam boyu öğrenme, analitik düşünme becerisine sahip olmayı amaçlayan, sorgulayan, araştıran,
teknolojiyi kullanabilen, tartışan, yaratıcı, üretken, girişimci, ürettiğini paylaşan ve daha birçok
becerilerin kazanıldığı ‘’Enformasyon Çağı’’ olarak
da adlandırılmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin dayattığı dijital medya okuryazarlığı bu çağın gereksinimlerindendir. İnternet
teknolojisi ve dijital ortamlar toplumların, bireylerinin etkin olarak oldukça esnek ve çoklu networkler aracılığı ile sosyalleşmelerine, geleneksel
medyanın tersine kullanıcıların çok çeşitli içerik
ve hizmetler dizileri arasından seçim yapmalarına
ve diğer kullanıcılarla sıkça etkileşime girmelerine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda insanların
teknolojik gelişmelere ayak uydurma becerileri de
paralel olarak gelişmekte ve değişmektedir.
Dijital okuryazarlık kavramını ortaya çıkaran
ilk araştırmacı Paul Gilster (1997): Dijital okuryazarlığın sadece tuşlara basmaktan ibaret olmayan,
fikirlere hâkim olmakla ilişkili özel bir tür zihniyet
olduğunu belirtmiştir (Gilster, 1997:15). Gilster’in
bu görüşü dijital okuryazarlığın kabul edilmiş şu üç
ilkeye dayanmaktadır;
• Çeşitli donanım aygıtlarına ve yazılım uygulamalarına erişim ve bunları kullanma
bilgi ve becerisi,

•

Dijital içerik ve uygulamaları anlamak ve eleştirel bir şekilde analiz etmek için yeterlilik,
• Dijital teknoloji ile yaratma becerisi (Media
Awareness Network, 2010).
Gilster’in bu ilkelerinden hareket eden Avrupa
Komisyonu, dijital okuryazarlık ile ilgili yetkinlikleri; problemleri çözmek, iletişim kurmak, bilgiyi
yönetmek, işbirliği yapmak, içerik oluşturmak ve
paylaşmak; iş, boş zaman, katılım, öğrenme, sosyalleşme, tüketim için etkili, verimli, uygun, eleştirel,
yaratıcı, özerk, esnek ve etik bir şekilde bilgi iletişim
teknolojilerini ve dijital medyayı kullanım için gereken bilgi, beceri, tutumlar (yetenekler, stratejiler,
değerler ve farkındalık dahil) olarak tanımlamaktadır (Ferrari, 2013:3; Murray & Perez, 2014:86).
Bu yetkinliklerden hareketle dijital cihazların
ustaca kullanılması, dijital ortamlarda daha çok
zaman geçirilmesi, kullanıcıların teknolojiyi bilgece kullandığı anlamına gelmemektedir. Dijital becerilerin boyutları ile okuryazarlık boyutları ya da
eleştirel bakış paralellik taşımayabilir. Günümüzde
medya okur yazarı olabilmek için teknoloji okuryazarlığına duyulan ihtiyaç kaçınılmazdır. Ancak
dijital okuryazar olmak, dijital medya okuryazarı olunduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin;
akıllı cep telefonu kullanabilen, sosyal medya uygulamaları içerisinde vakit geçiren, paylaşım yapabilen bir birey aynı zamanda yanlış, çarpıtılmış,
kaynağı doğru olmayan içerikleri beğenmekte ve
paylaşabilmektedir.
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Araştırmalarla
İlişkilendir
Bu nasıl çocuk sevgisi?
Nüfusumuzun üçte biri çocuk. Buna rağmen, medyanın çocuklara hak sahibi bireyler
olarak yaklaştığını pek söyleyemeyiz. Öyle olsaydı, çocuklar haberler aracılığıyla tekrar ve tekrar
hak ihlaline uğramazdı. Çocuğun medyada neden daha doğru şekilde yer almadığı sorusunu
sorarken dönüp topluma da bakmalıyız. Çünkü
medya çalışanları da toplumdan çıkıyor. Toplum
çocuklara dair riyakâr tutum içinde. Bu ülkede
milyonlarca çocuk işçi var; binlerce çocuk istismar
ediliyor, şiddet görüyor, binlercesi ilkokula devam
etmiyor, yeterli beslenemiyor. Madem çocukları
bu kadar çok seviyoruz, o zaman neden buna göz
yumuyoruz? Cinsel istismara uğrayan çocuk dahi
olsa, toplum çocuğu suçlayan bir bakış takınıyor.
Bu anlamda, çocuk ve kadın bu ataerkil toplumda aynı “kaderi” paylaşıyor. Suçlanan, karalanan,
etiketlenen ve dışlanan olarak. Daha özenli bir
medya, toplumun çocuğa bakışını düzeltebilecek güce sahipse de genelde çocukların uğradığı
haksızlıkları ancak toplumsal bir infial olduktan
sonra ele alıyor. Her gün çocuk istismarı haberi
aldığımız ülkenin televizyonlarında bu sorunun
gerçek anlamda tartışıldığına tanık olamıyoruz.
Ancak rakam büyük ise (misal, onlarca çocuk
aynı anda istismara uğradıysa) çocuk istismarı
konusu enine boyuna tartışılmaya başlanıyor.
Bazı tabulara dokunan yanıyor
Geçen yıl bu riyakarlığı ortaya koymak için
bir yazı yazdım……O dönem o kadar çok yıprandım ki medyanın neden toplumdan çok uzağa düşmediğini de anladım. Bazı tabular öylesine
tehlikeli ki dokunan yanıyor. Ama iyi ki yazmışım o yazıyı diyorum. Çünkü üzerine onlarca

makale yazıldı; bir mevzunun üç gün konuşulduğu ülkede 1 buçuk ay gündemde kaldı ve …..gerçek anlamda konuşmaya başladık. Ben burada
medyanın ve bir gazeteci olarak kendi gücümün
farkına vardım. Medya, eğer gücünü doğru kullanırsa toplumu tartıştırabilir ve tartıştıkça doğru
yolu bulma şansımız artar.
Gazeteci hâkim, savcı ağzıyla konuşmaz
Çocuk haberciliği çocuk haklarını ve buna
dair sözleşmeleri de bilmeyi gerektiriyor. Ancak
bu sayede gazeteci, yargının yanlışlarını görebilir. Medya eğer bekçi köpeği ise doğru olan polis,
savcı veya hâkim ağzıyla değil, onları denetleyen
bir yerden konuşmasıdır. Geçtiğimiz ay S.Ç, “15
yaşında 100 kez hırsızlıktan tutuklandı” başlığı
ile haber olmuştu. Medya çocuğu hemen suçlu
etse de çocuklar suçlu değildir, suça itilir. “Bir
çocuk neden yüz tane hırsızlık olayına karışır?”
Sorusunu sorduktan sonra işin içine girince görüyorsunuz ki Türkiye’de adalet sistemine giren
bir çocuk bir daha çıkamıyor! Çocuk koruma
mekanizması çalıştırılmıyor, koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmıyor. Bunlar yapılmadığı
için binlerce çocuk, ayrı ayrı karıştıkları suçlardan ömürlerini hapiste geçirecek kadar ceza alıyor. Gazeteci sadece sonuca değil, nedenlere de
bakmalı. Nedenler irdelediğinde çocuğu hemen
suçlu ilan etmek yerine, onu bu duruma düşüren
asıl başka suçlar olduğunu görecektir. Çocuklar
yetişkinlerin sahip olduğu tüm haklara sahiptir.
Medya sadece bunu aklında tutsa yeter aslında.
Kaynak: (Cumhuriyet Gazetesi Pazar Eki
06.052018)

Öğrenme Çıktısı
6 Dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Araştır 6

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Manuel Castels’in “Enformasyon Çağı” kavramını
araştırınız.

Dezenformasyon kavramını medya ile birlikte düşününüz.

Dijital medya ve dezenformasyonu çevrenizdeki insanlarla tartışınız.
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Kitle iletişim araçları ve medyanın
toplumsal hayat üzerindeki
etkilerini kavrayabilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

1

Medya Kavramı

Kısaca ileti alışverişi olarak tanımlanan iletişim, teknolojinin gelişmesi ile birlikte pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Kitle iletişim araçları ile çok daha fazla kişiye ulaşılmakta ve mesajlar iletilmeye
çalışmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte medya, çok farklı ve çok çeşitli yapılar kazanmış ve günümüzde de tartışılan kavramsal karmaşanın en çok yaşandığı alanlardan biri olmuştur. İnsanlar günlük
hayatlarında bu iletişim araçlarının birçoğu ile karşılaşmaktadırlar. Bazen bu araçların farkına varırken,
bazen de farkına varmamaktadırlar. Ancak toplumsal hayatın işleyişinde medyanın etkisi kaçınılmazdır.

2

Medya okuryazarlığının
demokratik hayat için önemini
kavrayabilme

Dördüncü Kuvvet Olarak
Medya

Kavramsal anlamda çok boyutlu bir yapı olan medya, matbaanın keşfi ile çok hızlı bir gelişme göstermiştir.
Bu hızlı gelişme günümüzde teknolojinin etkisi ile hızlanarak devam etmektedir. Güçlenen medyada kontrol ve denetim sorunu gündeme gelmiş ve konu sürekli olarak tartışılır olmuş ve olmaktadır. Çok geniş
bir alana yayılan ve belirgin bir güç haline gelen medyanın önemi artmıştır. Toplumsal yaşam ve siyaset
kurumu üzerinde etkileri görünür olan medya, demokratik bir düzen için olmazsa olmazdır. Çünkü medya sıradan vatandaşın hak ve çıkarları için bir bekçi köpeğidir. Yasama yürütme ve yargının denetleyicisi
dördüncü ve dengeleyici bir güçtür.
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öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

3

Medya okuryazarlığının bilişsel,
duygusal, estetik ve ahlaki
boyutlarını kavrayabilme

Medya Okuryazarlığı Kavramı

Medya mesajlarına ulaşma, bu mesajları analiz edebilme, değerlendirebilme ve bunların iletilmesi medya
okuryazarlığı olarak ifade edilmektedir. İletişim araçlarına ve dolayısıyla mesajlara ulaşma teknolojide ve
ulaşımda yaşanan tüm gelişmelere rağmen sorunlar devem etmektedir. İletişim araçlarına ulaşılmasından
sonra, medya okuryazarlığı ile ilgili ikinci unsur analiz etmedir. Analiz, makalenin ya da bir haberin içeriğini doğru anlama ve analiz edebilme yeteneğidir. Medya okuryazarlığı için önemli adımlardan biri de
değerlendirmedir. Sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve tarihsel içerikli konular üreten medyada eleştirel
değerlendirme yapabilmek için iyi bir bilgi altyapısına sahip olmak gerekir. Genellikle bireyler, medyadaki
haberleri ya da genel anlamıyla iletişim araçlarında yer alan mesajları alan kişiler, mesajları gönderen kişi
değildirler. Yazılı basın, sesli ve görsel medya okuryazarlığı tarihi incelendiğinde, çıkar grupları arasındaki
mücadele insanların kendi düşüncelerini ifade etmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu adımda önemli nokta
gelişen teknolojide içerik yaratmanın hiç olmadığı kadar kolay olmasıdır. Çünkü mesaj alımı ve gönderimi aynı kanaldan sağlanmaktadır. Medya okuryazarlığı denildiğinde bilişsel, duygusal, estetik ve ahlaki
boyutların da göz ardı edilmemesi gerekir. Medya okuryazarlığı becerisinin kazanılması ve kazandırılması
için; i) medya okuryazarlığı ile ilgili ortak özelliklerin, ii) Medya okuryazarlığı eğitimiyle kişilere kazandırılmak istenen temel becerilerin neler olduğunun, iii) Kişilere medya okuryazarlığı becerileri kazandıracak
eğitimcilerin hangi konularda bilgi sahibi olmaları gerektiğinin de bilinmesi önemlidir.

4

Medya okuryazarlığı modelini ve
becerilerini kavrayabilme

Medya Okuryazarlığı Modeli

Medya okuryazarlığı modeli ile ilgili dört ana faktör: Bilgi yapıları, kişisel anlam eşleştirme ve anlam
yapılandırması, kişinin yetenekleri ve becerileri ve bilgi işleme görevleridir. Bilgi yapıları kişisel hafızada
organize edilmiş bilgi birikimidir ve bilgi birikimleri kendiliğinden oluşmaz; bilgi birikimi dikkatli ve
tam olarak oluşturulmalıdır. Kişisel anlam eşleştirme ve anlam yapılandırma, bilgi işleme görevlerinin
yönetimine ilişkin bir kavramdır. Bu kavramın güçlü olmaması girişimciliğin az ve hedeflere ulaşmanın
güç olduğunu gösterir. Medya okuryazarı olmak için kişinin anlam eşleştirme ve anlam yapılandırmada
her şeye hâkim olması beklenemez. Ancak, kişinin medya okuryazarlığını geliştirebilmesi için, anlam
eşleştirme ve anlam yapılandırma çalışması yapması şarttır. Anlam eşleştirme ve anlam yapılandırma ile
ilgili çabalardan sonra planların yönetilme ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bunları sağlayan araçlar yetenek ve
becerilerdir. Yetenek erken yaşlarda öğrenilen şeylerdir ve daha sonra otomatik olarak uygulanır. Beceri
ise, insanların uygulama yaptıkça geliştirdikleri şeylerdir. Bilgi işlemenin üç görevi vardır. Bunlar süzme,
anlam eşleştirme ve anlam yapılandırmadır. Bu üç görev bilgi işleme sürecinde sırasıyla uygulanmalıdır.
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öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

5

Toplumsal ve kişisel gelişimde
medya okuryazarlığının rolünü
kavrayabilme

Toplumsal ve Kişisel Gelişmede
Medya Okuryazarlığı

Medya okuryazarlığı insanların entelektüel düşünmelerine yardımcı olacaktır. Medya okuryazarlığı kişileri, kitle iletişim araçlarında izlediklerini ya da okuduklarını daha anlaşılır, medya mesajlarını seçebilir
ve ayırt edebilir hale getirmektedir. Böylece kişiler medya kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla da ilgilenecek
ve eleştiri yapabilme becerisine sahip olacaklardır. Demokratik toplumlarda eleştirel düşünebilme ve
düşündüğünü belirtebilme başlıca özelliklerden biridir ve bu düşüncenin oluşabilmesi de izlediğini ve
okuduğunu anlamak ile olanaklıdır. Bu bağlamda medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünmenin iç içe
olduğu söylenebilir. Medya okuryazarlığının toplumda geliştirildiği ölçüde, eleştirel bakış açısı geliştirilecek, medyada verilen mesajlar daha iyi anlaşılıp, algılanacak ve aktarılabilir hale gelecektir. Kişisel gelişim
açısından da medya okuryazarlığı kişinin hayatını değiştirecek, kişiye farklı düşünme tarzları, başkalarının
göremediklerini görebilecek özellikler kazandıracaktır. Bu durumda medya okuryazarlığıyla kişi kendisini
ve entelektüel yapısını daha da geliştirebilecektir.

6

Dijital okuryazarlık ve medya
okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi
kavrayabilme

Dijital Okuryazarlık ve Medya
Okuryazarlığı

Dijital cihazların ustaca kullanılması, dijital ortamlarda uzun vakitler geçirilmesi, kullanıcıların teknolojiyi bilgece kullandığı anlamına gelmemektedir. Dijital becerilerin boyutları ile okuryazarlık boyutları
ya da eleştirel bakış paralellik taşımayabilir. Günümüzde medya okur yazarı olabilmek için teknoloji
okuryazarlığına duyulan ihtiyaç kaçınılmazdır. Ancak dijital okuryazar olmak, dijital medya okuryazarı
olunduğu anlamına gelmemektedir.
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neler öğrendik?

Medya Okuryazarlığı

1 Kitle iletişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

5 Bir mesajın yok sayılması veya işleme tabi tutulmasına ne ad verilir?

A. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgidir
B. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öğedir.
C. Haberin, kültürün ve bilginin insan topluluklarına ulaştırılmasıdır..
D. Kişinin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir işi kolaylıkla yapabilmesidir.
E. Bir şeyin nitelik ya da niceliği üstüne yapılan
çalışma sonucu varılan yargıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

2

Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığının ortak özelliklerinden biri değildir?
A. Çeşitli biçimlerdeki yazılı-basılı, görsel, işitsel,
elektronik ortamlardaki iletilere erişmek
B. Özellikle basılı malzemelerin basımını gerçekleştirmek ve dağıtımını yapmak
C. Medya iletilerini anlamak ve değerlendirmek
için gereken bilgi birikimine sahip olmak
D. Medyayı etkin ve akılcı biçimde kullanmak
E. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmek

3

Zaman, isimler ve tanımlamalar medya okuryazarlığının hangi boyutu ile ilgilidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bilişsel boyut
Duygusal boyut
Estetik boyut
Ahlaki boyut
Tepkisel boyut

4 Aşk, nefret, hiddet ve mutluluk medya okuryazarlığının hangi boyutu ile ilgilidir?
A.
B.
C.
D.
E.
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Ahlaki boyut
Tepkisel boyut
Bilişsel boyut
Estetik boyut
Duygusal boyut

Gruplama
Anlam eşleştirme
Anlam yapılandırması
Süzme
Özetleme

6 Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı
eğitimiyle kişilere kazandırılmak istenen temel becerilerden biri değildir?
A. Medyanın isimler, tarihler, tanımlar ve ortamlarla ifade edilebilen gerçek olaylara dayalı bilgiyi ne kadar kapsadığını inceleme
B. Medya kapsamındaki bilgi kaynaklarını ve kanallarını özellikleriyle tanıma
C. Medya çalışanlarının servetleri ile ilgili inceleme yapma
D. Materyal üretim aşamalarını öğrenerek, düşünceleri gerektiğinde medya ortamlarında ifade
etme
E. Medya kapsamında aşk, nefret, mutluluk ve
kızgınlık gibi duyguların nasıl aktarılması gerektiğini anlatma

7 Aşağıdakilerden hangisi kişilere medya okuryazarlığı konusunda beceri kazandıracak eğitimcilerin, bilgi sahibi olmaları gereken konularda biri
değildir?
A. Medya okuryazarı olmak isteyenlerin hangi
okuldan mezun oldukları
B. Bilgi kaynakları, medya ürünleri ve iletişim kanalları
C. Bilgi gereksinimlerini saptama ve gereksinimleri karşılama yöntemleri
D. Yayıncılık ve medya endüstrileri
E. Medyanın özellikleri ve etkileri

Haberciliğin Temel Kavramları

10 Aşağıdakilerden hangisi Gilster’in dijital
okuryazarlık için ortaya attığı üç ilkeden biridir?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

Beceri
Yetenek
Gruplama
Özetleme
Analiz

9 Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı
için temel becerilerden biri değildir?

Akıllı cep telefona sahip olma
Bilgisayar kullanabilme
Dijital teknoloji ile yaratma becerisi
Dijital teknoloji ile öğrenme
Estetik boyut

neler öğrendik?

8 Bir kişinin bir kelimeyi algılayıp, hafızasındaki anlamı ile anlamlandırabilmesine ne ad verilir?

A. Bütün parçaları yeni bir yapıda bir araya getirebilmek
B. Bir medya mesajını anlamlı parçalara bölebilmek
C. Birbiri ile ilgili olan ve olmayan elemanları belirleyebilmek
D. Gruplandırılan parçalardan bir model oluşturabilmek
E. Medyadaki her mesaja göre kendi davranış şeklini değiştirebilmek

219

neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. C

Yanıtınız yanlış ise “Medya Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Medya Okuryazarlığı
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Medya Okuryazarlığı
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Medya Okuryazarlığı
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Medya Okuryazarlığı
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Medya Okuryazarlığı
Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Medya Okuryazarlığı
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Medya Okuryazarlığı
Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Medya Okuryazarlığı
Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Dijital Okuryazarlık ve
Medya” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

8
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Araştır 1

Türkiye’de medyanın sahiplik yapısı 1980’de yapılan askeri darbeden sonra
oluşan ortamın etkisi altında şekillenmiştir. Medya kurumları gazeteci ailelerden sermayedarlara geçmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda ise özel televizyonların ortaya çıkması ile tekelleşme adına işleyen süreç hızlanmıştır.

Araştır 2

Yasama, bir ülkedeki yasa yapma işlemlerine verilen genel addır. Devletin kurallarını, devlet vatandaş ilişkilerini, suç ve hakları, suçların cezalarını yasama
organı belirler. Peki, yasama organı nedir? Yasama organı millet iradesiyle şekillenen meclistir.
Yasamanın koyduğu ölçülere göre devletin idaresini sürdürmeye yürütme nedir. Yürütmenin başı cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruludur. Parlamenter sistemlerde bakanlar kuruluna başkanlık eden bir başbakan bulunmaktadır.
Yargı kanunlar ölçüsünde hukuka yansıyan her türlü olayın değerlendirilmesi
ve karara bağlanmasıyla sorumlu olan organdır. Yargı organı nedir? Yargı organı bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Mahkemeler, yargılamaya yoluyla
toplumdaki anlaşmazlıkları ve sorunları adaletle çözüme bağlama görevini
yerine getirir.

Araştır 3

Robinson Crusoe insanoğlunun doğa karşısındaki gücünü ada imgesi aracılığıyla okura aktarır. Romantik dönemde ise ada, insanın gücünün değil,
doğaya sığınışının, toplumdan kaçışının ve büyülü bir güzelliğin içinde kendini, gerçeklerini unutarak yaşayışının ifadesi için bir araç halini alır. Buradan
hareketle, küreselleşen ve sayısallaşan dünyada teknolojiden uzak kalmak için
Robinson Crusoe olmak gerektiği vurgulanmıştır.

Haberciliğin Temel Kavramları

Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 4

Hipodermik iğne: 1930’lar ve 1940’ların başlarındaki bu çalışmalar Harold
Lasswell’in ortaya attığı hipodermik iğne kuramına dayanmaktadır. Bu kurama göre insanlar, medyanın sürekli olarak iletilerini enjekte ettiği savunmasız
bireyler olarak görülüyordu.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında: Kitle iletişim araçlarının insanlara ne yaptığı değil, bireylerin medyaya ne yaptığı, medyayı hangi amaçlar
için kullandığı araştırılmaya çalışılmıştır. İlk yılarda medya okuryazarlığında
vurgu: Çocukların ve gençlerin korunması iken son zamanlarda eleştirel, şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşım kazandırılması olmuştur.

Araştır 5

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yürürlüğe giren son yönetmeliğin
“Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına
ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 17 Ekim
2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Reyting ölçümlerinde güven unsurunun
sağlanması için bu konu 6112 sayılı kanunla düzenlenmiş ve ölçümlerle ilgili
usul ve esasları belirleme yetkisi RTÜK’e verilmiştir. Üst Kurul tarafından
hazırlanan yeni yönetmelikle, araştırma yapacak kuruluşlar için bildirim yükümlülüğü getirilmiş, ISO 20252 belgesine sahip olma şartı ile Üst Kurul
denetimi öngörülmüştür.

Araştır 6

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin insanlık tarihinde toplumsal,
ekonomik ve bilimsel değişimin yönünü yeniden belirlediği ve giderek ağ
toplumunun ortaya çıktığı döneme verilen isimdir. Başlangıçta bu döneme Endüstri Sonrası Çağı denmiştir. Ancak 1980’lerde İnternet kullanımının
yaygınlaşması ve 1995’te tamamen serbest bırakılmasından sonra endüstri
sonrası terimi yerini enformasyon sözcüğüyle değiştirmiş, kavram Türkçeye Bilişim Çağı ya da Bilgi Çağı olarak yerleşmiştir.
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Sözlük

A
5N1K: Haber öğeleri olarak bilinen ne, kim, nerede,
ne zaman, neden ve nasıl sorularının yanıtlarını
içeren temel haber yazma formülü.

B
Basın: Belli zamanlarda (süreli, periyodik) yayımlanan gazete, dergi, bülten gibi basılı yayınların genel adıdır.

D
Dörtgen (Kare) Tekniği: Haberdeki unsurların eşit
derecede önemli görüldüğü durumlarda kullanılan haber yazma tekniğidir.

G
Gazete: Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber, bilgi ve görüşleri aktarmak için
günlük, haftalık, aylık gibi kısa aralıklarla düzenli
olarak yayımlanan ve genellikle tabloid ya da gazete boyutlarında kâğıda basılı yayın organı.
Gazeteci: Basın çalışanlarından haber üretme işiyle
ilgilenen kişi; gazetenin hazırlanmasına katkı sağlayan herkes.
Gelişmekte Olan Ülkeler: Gelişmiş ülkelerden bir
kademe geride olan, düşük bir yaşam standardı,
tam gelişmemiş bir sanayi altyapısı ve görece daha
düşük insani gelişime sahip ülkeleri tanımlar.
Dünyanın çoğu ülkesini bu kategoriye girer.
Grafik: Biçim, desen veya çizgilerle gösterme

H
Haber Değerleri: Yenilik ve anilik, güncellik, yakınlık, ilginçlik ve gariplik, nadirlik, duygu durumu,
ilgililik seviyesi, tanınmışlık, önemlilik ve yayın
politikasına uygunluk gibi bir olayın haber olarak
yayımlanmasına etkide bulunan ölçütler.
Haber Portalı: İngilizce “portal” sözcüğü “ana kapı”
anlamına gelir. Aynen gazetelerde olduğu gibi pek
çok içeriği ya da bölümü bünyesinde barındıran;
haber, köşe yazısı, video, bilgi, söyleşi, sohbet, eğlence, eğitim, ekonomi, finans, yaşam, spor, yemek, trend, kadın, TV, magazin, sinema, oyun,
reklam ve arşiv gibi çeşitli bölümlerden oluşan
web sitelerine haber portalı adı verilir.

Haber: Bir olay, bir olgu üzerine edinilen, iletişim ya
da yayın organlarıyla verilen bilgi demektir.
Haberciliğin Temel Nitelikleri: Haber kaynağına
saygı, gerçeklik, doğruluk, objektiflik, anlaşılırlık,
kamu yararı gibi başlıca habercilik ilkelerine karşılık gelir.
İllistrürasyon: Resimleme.

K
Kapitalizm: Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve
bunların kar amacıyla işletilmesine dayanan ekonomik sistemin adıdır ve serbest piyasa ekonomisi
olarak 16. Yüzyılda çıkmıştır. Piyasa ekonomisinde malların fiyatları ve dağıtımı ağırlıklı olarak piyasadaki rekabet tarafından belirlenir.
Konuşma Dili Tekniği: Radyo ve televizyon haberciliğinde kullanılan haber yazma tekniğidir.
Kronolojik Dizi Tekniği: 48 saati aşmayan olayların
kronojik bir sıra ile anlatıldığı haber yazma tekniğidir.
Kuram: Teori olarak da bilinir. Sistemli bir biçimde
düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime
temel olan kurallar, yasalar bütünüdür.

M
Makbul: Kabul edilen; beğenilen, hoş karşılanan; geçer, geçerli
Manşet: Gazetelerin ilk sayfasına en iri puntolarla
konulan, genellikle gazetenin logosunun altında
yayınlanan başlık
Marksizm: İdeolojik alanda esas olarak sınıflar savaşımı teorisini ortaya atan ve bu savaşımın zorunlu
sonucu olarak proletarya diktatörlüğüne ve oradan
da toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyası komünizme varılacağını öngören bir öğreti öğreti, insanın
özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir.
Medya: İletilerin kitlesel boyutta dağıtımını gerçekleştiren kitle iletişim araçları.
Muhabir: Medyada habercilik işi ile uğraşan; haber
toplayan, haber yazan ya da topladığı haberleri
sunan kişi.
Multimedya: Ses, görüntü, video, animasyon, grafik, canlandırma vb. öğeleri birleştiren bilgisayar
ortamı.
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Sözlük

N

T

Normatif Kuramlar: Kural koyucu kuramlardır. Eş
deyişle ideal olarak belirlenmiş ve olanı / olması
gerekeni ortaya koyan ya da açıklayan subjektif
kurallar bütünüdür.

Telgraf: Uzak iki yer arasında elektrik kablolarına dayalı olarak “elektrik uzun süre ya da kısa süre var,
yok” gibi bir mantığa dayanan, bu şekilde harflerin kodlandığı mors alfabesiyle haberleşmeyi sağlayan bir iletişim düzeneği.
Ters Piramit Tekniği: En yaygın kullanılan haber
yazma tekniğidir. En önemli haber unsurlarının
en başta verilmesi düşüncesini esas alır.

O
Otorite: Siyasi, idari güç; yaptırma, yasak etme, itaat
ettirme hakkı ya da gücü, yetke, sulta, velayet.

Ö
Özetleyici Giriş: Haberde ne, kim, nerede, ne zaman
gibi unsurların öne çıktığı durumlarda uygulanan
en önemli unsurların en başta özetlenmesi fikrine
dayanan giriş tekniğidir.
Özgürlük: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı
olmaksızın düşünme ya da davranma; herhangi
bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti; her türlü
dış etkenden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi
durumu, hürriyet.

P
Piramit Tekniği: Haberde ayrıntıların öne çıktığı
kısa haber yazma tekniğidir.
Portre: Bir kişinin genellikle belden yukarısını konu
alan, yüzünün göründüğü fotoğraf
Postmodern: Postmodernizm yanlısı kimse.
Postmodernizm: Modernizm sonrası ve ötesi. Modernitenin sorgulanması, insanı merkeze alan,
seküler ve hümanist dünya görüşü anlamındaki
modernizmi eleştirip sorgulayan, alternatif geliştirmeye çabalayan bütün düşünceler.

S
Sansasyon: İnsanlar üzerinde yaratılan güçlü heyecan
ve ilgi uyaran olay
Sansür: Her türlü eserin yayınının ve gösterilmesinin
izne bağlı olması, sıkı denetimi; eserlerin yayınlanmadan ya da sahnelenmeden önce hükümetlerce denetlenmesi.
Sürmanşet: Gazetelerin birinci sayfasındaki gazetenin logosunun üzerinde kullanılan başlık
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Y
Yayın Politikası: Yayın kimliğini ya da kişiliğini, habere bakış açısını tanımlayan ifade, yayın kulvarı.

