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Habere Bakmak

Gazeteciler toplumsal olarak büyük sorumluluk taﬂ›maktalar. Sadece atmosferi belirleyerek ayna görevi görmüyorlar, ayn› zamanda insanlar›n görüﬂlerini ve inançlar›n› da yans›t›yorlar. Haberlerin haz›rlan›ﬂ ve veriliﬂ ﬂekliyle, habere bak›ﬂ aç›s›yla gazeteciler, sorunlar› görünür k›l›yorlar; yani kamuoyunu etkiliyorlar.
Mesle¤e yeni baﬂlayan gazetecilerden de bu sorumlulu¤un fark›nda olmalar› beklenmektedir. Haberin sadece objektif olarak
verildi¤ini söylemek, bu sorumlulu¤u almak için yeterli olmayacakt›r. Profesyonel olan, haber yap›lacak meselenin eleﬂtirel bir
ﬂekilde nedeninin araﬂt›r›lmas› ve ihtimal dahilindeki sonuçlar ve
tepkilerin kontrol edilmesi olacakt›r.
bianet 13 senedir eleﬂtirel ve etik bir gazetecili¤i desteklemeye
çal›ﬂ›yor. Bu kitapla bianet, genç gazetecilere, medya dünyas›ndaki meslek hayatlar›na haz›rlanmalar› için, önemli bir katk›da
bulunuyor. Dahas› tüm haberciler için de yararl› bir baﬂvuru çal›ﬂmas› oldu¤unu söylemek gerekiyor. Önceli¤i teknik becerilerden ziyade, mesle¤in, merkezi önem taﬂ›yan ahlaki boyutuna veriyor.
Friedrich-Ebert-Stiftung Derne¤i olarak bianet'in bu önemli çal›ﬂmas›n› desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Böylece gazetecilik
e¤itiminin nitel standartlar›n›n yükselebilmesinde, küçük bir katk›m›z olabilece¤ini ümit ediyoruz.
Alexander Geiger
Friedrich-Ebert-Stiftung Derne¤i
Türkiye Yard›mc› Temsilcisi

‹kinci Bask›ya Önsöz

Gazetecili¤e Baﬂlarken kitab›m›z›n ilk bask›s›n›n yay›mlanmas›ndan bu yana dört buçuk y›l geçti. ‹lk bask›n›n Önsöz'ünde de okuyacaks›n›z, bu kitab› biz, iletiﬂim fakülteleri dördüncü s›n›f ö¤rencileriyle yeni mezunlar›na yönelik olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz
Okuldan Haber Odas›'na (OHO) programlar›n›n ilk ikisi sonras›nda ve bu programlarda sunulan metinlerden derleyerek oluﬂturduk. ‹lk OHO'yu 2007 Eylülü'nde, ikincisini ise 2008 Temmuzu'nda düzenleyip, bir y›l sonra da kitab›m›z› bask›ya vermiﬂtik.
‹lk Önsöz'de yazm›yor ama, ikinci OHO'da da kitap bas›l›rken
de, akl›m›zda hep Hrant Dink'in an›s› vard› ve onu "Ruh Halimin
Güvercin Tedirginli¤i" ile malum sonras›na (hâlâ dilim varm›yor
baﬂka türlü söylemeye) götüren süreçte ana ak›m medyan›n nefret söylemini yeniden-üreten tavr›ndan y›llard›r duydu¤umuz
kayg›.
Hrant Dink hayat›n› Ermeni-Türk vicdan bar›ﬂ›na adam›ﬂ bir gazeteciydi, ama arkas›ndan sonra "üzülmüﬂ gibi yapanlar" da dahil, içine düﬂürüldü¤ü güvercin tedirginli¤inde medyan›n da
önemli bir sorumlulu¤u vard›. Ama sadece o de¤il, hat›rlayacaks›n›z bu kayg›, ya da daha genel deyiﬂle ana ak›m medyan›n habercilik pratiklerinin yaratt›¤› hak ihlallerinden duyulan kayg›,
bizzat Ba¤›ms›z ‹letiﬂim A¤›'n›n (B‹A) 1997'ye kadar giden "hak
odakl› habercilik" prati¤inin dokunarak hayata geçirilmesi ve bu
prati¤in kavramsallaﬂt›r›lmas› ile yayg›nlaﬂt›r›lmas›na götüren öyküsünün de baﬂlang›c› olmuﬂtu. Yine bu "öykü" bizi, 2001-2003
ile 2005-2006 y›llar› aras›nda yerel medyaya yönelik olarak ger-
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çekleﬂtirilenlerden sonra, 2007'de, iletiﬂim fakültelerinin son s›n›f ö¤rencileri ya da yeni mezunlar›n› sektöre ad›m atmadan önce "Okuldan Haber Odas›na" programlar›yla bir "son anda yakalamak" çabas›na götürmüﬂtü.
Böylece derdi hak odakl› habercili¤i yaymak, bu arada da genç
gazeteci adaylar›n› bizzat kendi haklar› ile hak aray›ﬂlar› için bilgilendirerek sektöre girerken "yakalamak" olan OHO, sonuncusu 30 Haziran - 6 Temmuz 2013 tarihleri aras›nda olmak üzere,
2007'den bu yana yedi defa düzenlenmiﬂ oldu. Yedi OHO program›na Türkiye ve Kuzey K›br›s'taki iletiﬂim fakültelerinden 190
yeni mezun/ö¤renci ile zaman zaman Agos'un da aralar›nda yer
ald›¤› ana ak›m d›ﬂ› gazetelerden genç haberciler kat›ld›. 96 gazeteci, ö¤retim eleman›, hak örgütleri aktivisti, verdikleri seminerler ve gerçekleﬂtirdikleri atölye çal›ﬂmalar›yla programlara
katk›da bulundu. Ayr›ca OHO programlar›nda hak odakl› habercili¤in gerektirdi¤i olmazsa olmaz buluﬂmalar için bir k›sm› birkaç kez olmak üzere 34 hak örgütüyle gazete, radyo ve televizyon kanal› ziyaret edildi.1
Peki aradan geçen dört buçuk y›lda Türkiye'de hak odakl› habercili¤e, daha do¤rusu genel geçer gazetecili¤inkinden "farkl›" türde bir habercili¤e, dolay›s›yla da OHO buluﬂmalar›na her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuldu¤unu kan›tlayan baﬂka neler
oldu? Öncelikle ve ne yaz›k ki, sorunsallaﬂt›rd›¤›m›z gazetecilik
egemen olmaya devam etti ve doru¤una yine "ﬂiddet do¤uran
ﬂiddet" sarmal›n›n parçalar› olarak erkek cinayetleri / kad›n katli
ile asker-gerilla ölümlerinin haberleﬂtirilme biçimlerinde ulaﬂt›.
Milliyet Gazetesi, TRT ‹stanbul Radyosu, Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, HaberTürk, Yön Radyo, Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf›, Umut
Çocuklar› Derne¤i, Kad›n Adaylar› Destekleme Derne¤i, ‹nsan Haklar› Derne¤i, Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i, CNNTürk, Radikal Gazetesi, Aç›k Radyo, haber-Sen
‹stanbul ﬁubesi, NTV, Radikal Gazetesi, BMMYK ‹stanbul, Lambdaistanbul, ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çal›ﬂmalar› Birimi, Uluslararas› Hrant Dink Vakf›, Mor Çat›
Kad›n S›¤›na¤› Vakf›, Birgün Gazetesi, ‹MC TV, Uluslararas› Af Örgütü, Türkiye Gazeteciler Sendikas›, AGOS Gazetesi, SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimli¤i ve Cinsel
Yönelim Çal›ﬂmalar› Derne¤i, Kent Hareketleri, ‹mece Ev ‹ﬂçileri Sendikas› Giriﬂimi,
Nor Radyo, Hayat TV, Rum Vak›flar› Derne¤i, Laz Kültür Derne¤i
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"ﬁiddet sarmal›" derken, hat›rlatal›m son 10 y›lda bir yandan 901
TSK mensubu ile 1.696 (225 kad›n, 1471 erkek) gerillan›n hayat›n› kaybetti¤i, 965 TSK mensubunun ise "intihar etti¤i" aç›klan›rken, di¤er yandan bu kadar y›l içerisinde erkeklerin 4.675 kad›n›2 öldürdü¤ü, sadece kitab›m›z›n yay›mland›¤› 2009'dan bu yana ise erkek cinayetlerinin, 788 kad›n›n daha hayat›na mal oldu¤u3 bir ülkede yaﬂ›yor olmay› kastediyoruz. Bu ﬂiddet sarmal›n›n
yeniden-üretiminde ana ak›m medya habercili¤inin önemli bir
rolü oldu¤unu da düﬂünmeden edemiyoruz.
ﬁimdi ﬂöyle bir hat›rlamaya çal›ﬂal›m: bir yandan feminist hareketin ve medyan›n etkileriyle, art›k ﬂiddetin faili olan erke¤i saklayan baﬂl›klar yerine "erkek cinayeti/ﬂiddeti" denilmeye baﬂlanmas›nda oldu¤u gibi, özellikle ana ak›m medyadaki kad›n köﬂe
yazarlar› ve haberciler, ard›ndan da erkek köﬂe yazarlar› aras›nda
konu hakk›nda belirli duyarl›l›k oluﬂtu diye sevinmeye çal›ﬂt›k.
Ancak di¤er yandan, hâlâ daha bir gazetenin, erkek genel yay›n
yönetmeninin övünçle savundu¤u ﬂekilde, birinci sayfas›n›n tam
yar›s›nda s›rt›ndan b›çakla öldürülerek örselenmiﬂ bir kad›n›n yar› ç›plak bedenini flu¤laﬂt›rmaya bile kalk›ﬂmadan haberleﬂtirebildi¤ini gördük (Habertürk, 7 Ekim 2011). Bir yandan "iﬂ/bilim
adam›" vb. yerine "iﬂ/bilim insan›" denilmeye baﬂlanmas›na, "bayan" yerine nihayet yavaﬂ yavaﬂ "kad›n"a dönülmesine sevinirken
di¤er yandan, bir erkek köﬂe yazar›n›n, Kürt kad›n sanatç›lardan
birisinin bedeni üzerine kurdu¤u fantezi ile Kürtlü¤ü aﬂa¤›lamaya çal›ﬂmas›na (Akﬂam, 24 Ekim 2009), ayr›ca yetmezmiﬂ gibi,
bunun kimi kad›n-erkek köﬂe yazarlar› taraf›ndan "asl›nda çok
2 Bu rakamlara siviller dahil edilmemiﬂ, di¤er yandan Milli Savunma Bakanl›¤› verileri ile, PKK kaynaklar›na dayanarak verilen rakamlar›n derlenmesiyle edinilmiﬂtir.
http://ww.bianet.org/bianet/insan-haklari/144594-askerde-949-intihar-iddiasi,
http://www.hpgsehit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=111 ve http://www.ntvmsnbc.com/id/25424390
3 Say›, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan› Fatma ﬁahin'in bir soru önergesi üzerine 20092012 y›llar›na iliﬂkin olarak 20 May›s 2013 tarihinde verdi¤i 666 say›s› (http://bianet.org/bianet/kadin/146807-erkek-siddeti-verilerinde-bakanlar-birbirlerinin-yalancisi) ile B‹A taraf›ndan tutulan "Erkek Cinayetleri Çetelesi"nin 2013 y›l›n›n ilk sekiz ay›
için verdi¤i 122 (http://www.bianet.org/bianet/kadin/149886-erkekler-agustos-ta-24kadin-ve-1-cocuk-oldurdu) say›lar› toplanarak hesapland›.
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zeki köﬂe yazar›n›n esprisinin anlaﬂ›lmad›¤›" yönündeki savunmalarla korunmas›na maruz b›rak›ld›k. Böylelikle kad›n bedeni
üzerindeki sözlü erkek ﬂiddetinin bir de pornografikleﬂtirilmesine
tan›k olduk. Sevgilisini sokakta yumruklayan bir erke¤in ﬂiddeti
"Nakavt" (Takvim, 30 Haziran 2013) gibi bir baﬂl›k ile bir zafer
sunulurcas›na verilirken, bir baﬂka erke¤inkinin "Öldürdükten
sonra aln›ndan öptüm" (Sabah, 12 Ekim 2012) ﬂeklinde romantize edilerek haberleﬂtirilebildi¤ini gördük.
Ayn› ana ak›m medyan›n, ﬂiddet sarmal›n›n baﬂ sorumlular›ndan
birisi –30 küsur y›ll›k oldu¤u söylenen ancak kökü çok daha derin tarihlerdeki– savaﬂ›n, bol bol ç›¤›rtkanl›¤›n› yapm›ﬂken, birden bire ve s›rf Hükümetin "Kürt Aç›l›m›" ile ilgili halkla iliﬂkiler
kampanyas›na destek olsun diye, bar›ﬂ yanl›s› kesilmesine, hatta
bar›ﬂ gazetecili¤ini telaffuz edebilmesiyle karﬂ›laﬂt›k. Ama ard›ndan tabi, bu birden bire bar›ﬂtan yana konumlananlar›n "Aç›l›m"›n kesintileri veya duraklamalar›nda büründükleri sil baﬂtan
durum bir yana, bir Suriye helikopteri düﬂürülünce "Vurduk"
(Hürriyet, 17 Eylül 2013), "Esad Al Sana Misilleme" (Sabah, 17
Eylül 2013), "Uyard›k Dinlemedi" (Vatan, 17 Eylül 2013), "Vururuz Demiﬂtik" (Güneﬂ, 17 Eylül 2013) baﬂl›klar›yla birden Hükümet-devlet-ordu-yurttaﬂ-medya yekvücutmuﬂ gibi "biz"e dönüﬂen
baﬂl›klar ile içine düﬂtükleri tutars›zl›¤a da tan›k olduk.4
‹çinde bulundu¤umuz medya ortam›na daha genel bir perspektiften bakt›¤›m›zda ise, kitab›m›z›n birinci bask›s›ndan bu yana;
gazetecilik daha az sokakta, daha çok bilgisayar baﬂ›nda yap›lan
bir prati¤e dönüﬂtü, di¤er yandan artan politik bask›lar, giderek
azalan iﬂ güvenli¤i gibi nedenlerle, gazeteciler için ana ak›m
medyada iﬂ bulabilmek ve habercili¤i hakk›yla yaparak konumunu koruyabilmek giderek zorlaﬂt›. Biliyoruz ki, 2002'de AKP'nin
iktidara gelmesiyle birlikte, y›llard›r kenar›nda varoldu¤u merkeze büyük bir özgüvenle yerleﬂen ‹slami sermaye, arkas›na büyük
Bkz. http://www.bianet.org/bianet/siyaset/149973-helikopterin-dusurulmesini-gazeteler-nasil-gordu
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bir Hükümet deste¤i alarak medya sektörüne yavaﬂ yavaﬂ el atmaya baﬂlam›ﬂt›. Bunun meyveleri de çok geçmeden görüldü.
Bir yandan, Türkiye'nin politik kutuplaﬂmas›nda "mütedeyyin/‹slamc›" kesimi temsil eden medya kuruluﬂlar›n›n h›zla ço¤almas›,
di¤er yandan "sekülerist/ulusalc›" kesimi temsil eden ve de sadece medya ile s›n›rl› olmayan sektörlerdeki yat›r›mlar›, vergi borçlar› vs. nedeniyle Hükümet politikalar›na s›ms›k› ba¤›ml›, dolay›s›yla dolayl› ve do¤rudan müdahalelere aç›k durumdaki medya
patronlar›n›n muhalif görünmekten korkarak seçtikleri "suya sabuna dokunmayan" habercilikle, ana ak›m medyan›n tek seslili¤i, bu defa tam karﬂ›t bir politik konumdan kuruldu. Gazetecilik
mesle¤i ile ilgili faaliyetlerinden ötürü hapse at›lanlar›n yan› s›ra
farkl› sesler ç›karmaya devam ederek, hükümeti eleﬂtiren birçok
köﬂe yazar› ve eski/yeni gazeteci birer birer iﬂlerinden olmaya
baﬂlad›.5
Ana ak›m medyan›n çok okunup, çok satanlar›n›n ya neredeyse
bütünüyle habercilik reflekslerini yitirerek davranmalar›n›n ya da
haberciliklerini birer "Hükümet yay›n organ›" niteli¤iyle sürdürmelerinin doru¤a ç›kt›¤› y›l ise 2013 oldu. Henüz belle¤imizde
çok taze ; May›s ay›n›n sonlar›yd› ve acil talep her zamanki gibi
bar›ﬂ ve demokratikleﬂme iken, "her ﬂeyi, bizim iyili¤imiz için ve
en iyi ﬂekilde bildi¤i" iddias›nda olan di¤er emsalleri gibi giderek
gündelik hayat›n bütün alanlar›na nüfuz edecek ﬂekilde otoriterleﬂen ‹ktidar karﬂ›s›nda, Gezi Park›'ndaki a¤açlara sahip ç›k›lmas› gibi bir yurttaﬂl›k hakk› etraf›nda baﬂlayarak, bütün Türkiye'ye
yay›lan direniﬂi, ana ak›m medya iﬂit(e)medi, göster(e)medi ve
söyle(ye)medi. Yani iﬂte tam bu s›ralard› ki, ‹stanbul baﬂta olmak
üzere Türkiye'nin bütün büyük kentlerinde yer yerinden oynar,
CNN Int gibi kanallar canl› yay›n yaparken, Türkiye'deki haber
kanallar› yay›n ak›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmeden penguen belgeselleri gibi yay›nlara devam edebildiler; askeri darbe dönemlerinden bu
B‹A ifade özgürlü¤ü Temmuz 2013 raporuna göre Türkiye'de meslekleri nedeniyle
hapiste bulunan gazetecilerin say›s› 66. S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü 2013 raporuna göre ise gazeteciler için "en büyük hapishane" olan Türkiye'nin yeri 179 ülke
aras›nda 6 s›ra daha gerileyerek sondan 26'ya düﬂtü.

5
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yana ilk defa, koﬂulsuz biçimde iktidara destek veren gazetelerin
birinci sayfalar› ayn› baﬂl›kla yay›mlanabildi6: Noam Chomsky
gibi ünlü bir muhalif bilim insan›yla yap›lan röportajda, kendisine söylemedikleri söyletildi (Yeni ﬁafak, 27 A¤ustos 2013), hatta
sonra da suç önce röportaj› verenin unutkanl›¤›na ba¤lanabildi
(Yeni ﬁafak, 30 A¤ustos 2013).
Ancak elbet Türkiye geneline yay›lan "direniﬂ" daha ilk andan
baﬂlayarak kendi medyas›n› buldu, bir yandan Twitter, Facebook
gibi sosyal paylaﬂ›m mecralar› ile internet ortam›nda mevcut haber ve görüntü siteleri eklenen yenileriyle birlikte, di¤er yandan
iktidara muhalif nitelikleriyle marjinalleﬂmiﬂ Halk TV, Ulusal TV,
Kanal +1 gibi kanallar "alternatif" mecralar haline geldiler. Meydanlardan, sokak duvarlar›na, parklardan, otobüs duraklar›na ve
merdivenlere kadar her yer görmezden, iﬂitilmezden gelinen mesajlar›n› vermek için kullan›l›rken, direniﬂçiler bizzat bedenlerini
de birer mesaja, muhalefetlerinin arac›na dönüﬂtürdüler. Sonuç
olarak, ana ak›m medyaya özellikle de toplumsal muhalefetin
yükseldi¤i dönemlerde hiç güvenilmeyece¤i bir kez daha kan›tlan›rken, neredeyse "gürül gürül akan su" kendi mecras›n› buldu,
ancak bu arada toplum da birbirini hiç iﬂitmeyen, görmeyen, birbiriyle buluﬂmayan kal›n siyasal çizgiler etraf›nda –bir kez daha–
kutuplaﬂt›.
‹ﬂte, 7. Okuldan Haber Odas›'na program›m›z tam da bu ortamda gerçekleﬂti ve bizim de gündemimiz ile atölye çal›ﬂmalar›m›z›n biçimini de¤iﬂtirdi. Oysa her y›l de¤iﬂen güncel olaylara göre
biçimlemeye çal›ﬂt›¤›m›z programlar›m›z›, çeﬂitli duraklama ve
kesilmelerle de olsa içinden geçmekte oldu¤umuz ve Türkiye'deki ﬂiddet sarmal›n›n katlanmas›nda çok önemli bir pay› oldu¤unu
düﬂündü¤ümüz savaﬂa son vermesi umut edilen "bar›ﬂ süreci" nedeniyle –asl›nda hak odakl› habercilik ile birbirlerini hiç d›ﬂlamaBaﬂbakan Erdo¤an'›n a¤z›ndan verilen "Demokratik taleplere can(›m) feda" baﬂl›¤›
için 7 Haziran 2013 tarihli, Zaman, Star, Türkiye, Sabah, Bugün, Habertürk ve Yeni
ﬁafak gazetelerine bak›n›z (http://www.bianet.org/bianet/siyaset/147327-7-gazete-1genel-yayin-yonetmeni).
6
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d›klar›n› halde– bar›ﬂ gazetecili¤i odakl› gerçekleﬂtirmeye karar
vermiﬂtik. Ancak, ana ak›m medyan›n y›llard›r eleﬂtirdi¤imiz hali ile bütün ç›plakl›¤›yla yüzleﬂmek, yani onbinlerce her yaﬂtan,
s›n›ftan, politik e¤ilimden insan›n sokaklara taﬂan, meydanlarda
buluﬂan muhalefeti karﬂ›s›nda giriﬂti¤i topyekün hak ihlaline bu
kadar apaç›k tan›k olmak bizi OHO'nun merkezine yeniden hak
odakl› habercili¤i yerleﬂtirmek durumunda b›rakt›. Di¤er yandan
da yine iletiﬂim fakülteleri son s›n›f ö¤rencileri ile yeni mezunlar›n› sektöre girmeden "yakalamak" amaçl› oldu¤unu söyledi¤imiz
program›m›z› bu defa, "Z kuﬂa¤›"na seslendi¤imizin daha bir
ay›rd›na vararak gerçekleﬂtirdik. Atölye çal›ﬂmalar›m›z›n format›n›, yaz›l› bas›n odakl› olmaktan ç›kararak, alternatif mecralar›n
en çok kulland›¤› çoklu-ortam habercili¤i odakl› k›ld›k. Yani bu
defa biz onlar› "yakalamak" durumunda kald›k.
Bütün bu koﬂullarda, kitab›m›z›n metinlerinin gözden geçirilmesini acaba yazarlar›ndan isteyebilir, güncellemeler yapmalar›n›
bekleyebilir miydik? Yaﬂananlar›n tazeli¤i karﬂ›s›nda bunu özellikle yapmad›k. Ayr›ca mevcut gazetecilik anlay›ﬂ› ile koﬂullar›na
dair kitapta yap›lan bütün eleﬂtirilerin –ne yaz›k ki– hâlâ daha ve
fazlas›yla geçerli oldu¤unu düﬂünüyoruz. Dolay›s›yla yap›lmas›
gerekenler konusunda söylediklerimizin de öyle… Gazetecili¤e
Baﬂlarken'in ikinci bask›s›n› Türkiye'nin içinden geçmekte oldu¤u yeni politik ba¤lam çerçevesinde okuman›z dile¤iyle…
Sevda Alankuﬂ,
30 Eylül 2013, Selanik

Önsöz

Hak Habercili¤i ‹çin;
B‹A Art›k Bir Okul...
Önce B‹A'dan ya da bianet'ten henüz haberdar olmayanlar için
bir not: Ba¤›ms›z ‹letiﬂim A¤› (B‹A), 1997 y›l›nda bir grup yerel
medya kuruluﬂu, IPS ‹letiﬂim Vakf› etraf›nda toplanm›ﬂ bulunan
birkaç serbest gazeteci, iki sivil toplum örgütü (Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i ile Türk Tabipleri Birli¤i) ve bir avuç iletiﬂim akademisyeninin, yayg›n medyaya alternatif bir haber ak›ﬂ›
oluﬂturmak rüyas›n›n peﬂinde bir araya gelmesiyle ﬂekillenen,
2000 y›l›ndan itibaren Avrupa Birli¤i fonlar›ndan yararlan›larak
hayata geçirilme imkân› bulan bir proje. bianet ise, 2003 y›l›nda
önce B‹A2'ye, ard›ndan da 2007 y›l›nda B‹A3'e dönüﬂen proje çerçevesinde tam da arzu edildi¤i gibi politik ve etik olarak sorumlu gazetecili¤in baﬂl›ca adresi haline gelen haber sitesi. bianet habercili¤e baﬂlad›¤› günden bu yana genelgeçer nitelikli habercili¤i dönüﬂtürürken kendisini de dönüﬂtürdü, hak habercili¤inin,
özellikle de çocuk ve kad›n haklar› odakl› gazetecili¤in merkezi
haline geldi.
bianet esas olarak kendisine, bu kitaptaki sunuﬂ metninde Ertu¤rul Kürkçü'nün de vurgulad›¤› üzere, ticari nitelik taﬂ›mamas›,
hiçbir siyasal iktidar oda¤›yla ba¤lant›l› olmamas› –ki bu bir siyasal duruﬂunun var olmamas› demek de¤il– anlam›nda "ba¤›ms›z
medya" denilmesini tercih ediyor. Ancak bu arada "hem haberci-
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lik anlay›ﬂ›, hem de buna göre biçimlenen örgütlenmesiyle yayg›n medyan›n temsil ettiklerinin ötesine geçmeyi hedefliyor" olmas› nedeniyle bianet'i baﬂka türlü haber okumak isteyenler için
"alternatif" bir mecra veya medya örne¤i sayabilmek mümkün.1
Bu arada Ba¤›ms›z ‹letiﬂim A¤› Projesi, politik ve etik olarak sorumlu bir habercili¤in, hak odakl› habercili¤in adresi ya da ba¤›ms›z / alternatif habercilik ve yap›lanma örne¤i olarak bianet'
ten ibaret de¤il. Çünkü, projenin B‹A, B‹A2 olarak bilinen ilk iki
aﬂamas› sürecinde, yerel medyadaki radyo/gazete habercilerinin
yan› s›ra, hak örgütleri temsilcilerine ve hak savunucular› olarak
avukatlara yönelik olmak üzere, sekiz farkl› e¤itim çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirildi. Nihayet proje 2007 y›l›ndan itibaren B‹A3'e dönüﬂürken "Okuldan Haber Odas›na" ad›yla yeni bir e¤itim program›
daha baﬂlatt›. Elinizdeki kitap ise, gazeteci adaylar›na yönelik bu
B‹A e¤itimlerinin 2-7 Eylül 2007 tarihleri ile 12-17 Temmuz 2008
tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen iki e¤itim çal›ﬂmas›n›n metinlerinden yap›lan bir derlemeden oluﬂuyor. Böylelikle B‹A kitapl›¤›n›n on dördüncü kitab› ile karﬂ›n›za ç›km›ﬂ oluyoruz. Ancak, bu
yeni kitab›m›z›n içeri¤ini sizinle paylaﬂmadan önce, "Okuldan
Haber Odas›na" e¤itimlerine varan süreci k›saca öykülemek istiyorum.

E¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n öyküsü
Önce yerel medya
Yola ç›karken esas olarak bir yerel medya inisiyatifi niteli¤i taﬂ›yan B‹A projesinin, en önemli ayaklar›ndan bir tanesini e¤itim çal›ﬂmalar› oluﬂturuyordu. E¤itim çal›ﬂmalar›n›n hedefi yerel med1. Ertu¤rul Kürkçü, bianet'i ba¤›ms›z medya olarak tarif ediyor, ben John Downing'in
ilgili literatüre hediye etti¤i kavramla "radikal alternatif medya", ya da Clemenzia
Rodriquez'in kavram›yla "yurttaﬂ medyas›" olarak da tan›mlanabilece¤ini düﬂünüyorum. Bununla ilgili kuramsal tart›ﬂma için, bkz. Sevda Alankuﬂ, "Demokrasi ve 'Baﬂka-Medya' ‹liﬂkisi: Türkiye'deki Yayg›n D›ﬂ› Medya Ortam›n› Anlamak Üzere Teorik
Bir Çerçeve", Sevilay Çelenk (haz.), ‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu,
‹stanbul: IPS, 2008.
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yan›n –alayl› ya da mektepli– habercileriydi, çünkü B‹A inisiyatifinin kat›l›mc›lar›, yerel medyay›, yayg›n medyan›n d›ﬂlad›klar›
konular›n, kesimlerin seslerini duyurabilecekleri habercili¤in mecras› olarak görüyor, böylelikle niteli¤ini art›rarak güçlenmesini
Türkiye'deki medya ortam›n›n ço¤ulculaﬂmas› ve demokratikleﬂmesi aç›s›ndan elzem say›yorlard›.
‹ki aﬂamal› olarak düzenlenen e¤itim çal›ﬂmalar›n›n ilki 2001-03
y›llar› aras›nda gerçekleﬂti. Bu üç y›l süresince birinci aﬂamada
dokuz bölgedeki kent merkezinde 141 yerel medya kuruluﬂundan 270, ikinci aﬂamada üç bölgedeki kent merkezinde 169 yerel medya kuruluﬂundan 213 kat›l›mc›ya, dolay›s›yla toplam 483
gazeteciye ulaﬂ›ld›. Bu e¤itimler süresinde iletiﬂim akademisyenleriyle, B‹A'n›n habercilik anlay›ﬂ›n› paylaﬂan gazeteciler taraf›ndan gerçekleﬂtirilen seminer ve atölye çal›ﬂmalar›n›n metinleri
2003 y›l›nda beﬂ kitapl›k "Habercinin Elkitab› Dizisi"ni oluﬂturmak üzere yay›mland›. Bu ilk dizi e¤itim çal›ﬂmalar› daha çok genel nitelikliydi, bir yandan geleneksel gazetecilik/habercili¤i anlat›rken, di¤er yandan bunu çok boyutlu olarak sorguluyor, dahas› mevcut eleﬂtirilerin oda¤›ndaki genelgeçer gazetecilik / habercilik anlay›ﬂ›n›n dönüﬂtürülmesi için yap›lmas› gerekenler konusunda kap›lar aral›yordu.
2003 y›l›nda B‹A2'ye dönüﬂerek yoluna Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤› olarak yoluna devam
eden projenin önemli bir aya¤›n› yine e¤itim çal›ﬂmalar› oluﬂturuyordu. B‹A2'nin amac›, "toplumu enformasyonun sosyal ve kültürel de¤eri konusunda bilgilendirmek; her alandaki hak ihlalleri
ile ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› geniﬂletmek üzere gerçekleﬂtirilen düzenlemelerin uygulan›ﬂ›n› izlemek ve haberleﬂtirmek; çok
seslili¤i ve kamu yönetimine kat›l›m› art›rmak için yerel medyay›
desteklemeye ve güçlendirmeye devam edebilmek; insan, kad›n
ve çocuk haklar›n›n medyada daha s›k ve daha nitelikli bir biçimde ele al›nmas›n› özendirmek ve gazetecilik standartlar›n› ve profesyonel etik anlay›ﬂ›n› yerleﬂtirmek ve geliﬂtirmek" biçiminde belirlenmiﬂti.
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B‹A2'nin e¤itim çal›ﬂmalar›n›n oda¤›nda da yine yerel medya var-

d›. Ancak Türkiye'deki yayg›n medya ortam›nda eksikli¤i duyulan etik ve politik olarak sorumlu habercilik anlay›ﬂ›n›n bianet
deneyimi üzerinden uygulamaya tercümesinin ad› art›k "insan,
kad›n ve çocuk haklar› odakl› habercilik" olarak konulmuﬂtu.
Böylelikle etik ve politik olarak sorumlu habercilik anlay›ﬂ›n›n
zorunlu bir dura¤› olarak "hak habercili¤i" yapmas› beklenen yerel medyaya yönelik e¤itimlerde bir di¤er aﬂamaya daha geçilmiﬂ
oldu. Ancak e¤itimler sadece yerel gazetecilerle s›n›rlanmad›,
haklar›n korunmas›nda önemli roller üstlenen iki grup, hak örgütleriyle hak savunucusu hukukçular da farkl› gereksinimlere göre
tasarlanm›ﬂ iki ayr› programla e¤itim çal›ﬂmalar›na dahil edildi.
Hak örgütleri temsilcileriyle gerçekleﬂtirilen e¤itimlerin amac›,
hak ihlalleri konusunda verdikleri mücadelelerin daha etkin hale
gelmesine, kurum kimliklerinin tan›mlanmas›na ve kurum içi iletiﬂimlerinin düzenlenmesine katk›da bulunmak, ayr›ca hak ihlalleri raporlar›n› gerekti¤i biçimde tutabilmelerini sa¤lamakt›. Bu
e¤itimler dört merkezde 28 ilden 128 hak örgütü temsilcisinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. Hukukçulara yönelik "Hukuk Atölyesi"
nin amac› ise B‹A Projesi'nin en baﬂ›ndan beri yerel medyaya karﬂ›laﬂt›klar› hukuki sorunlar için yard›mc› olmak üzere kurulan
Hukuki Destek Birimi'mizin yerel medyaya sa¤lad›¤› deste¤i "AB
Uyum Yasalar›" olarak bilinen yasalar›n ortaya ç›kard›¤› koﬂullara uygun olarak geliﬂtirebilmekti. 2004 ve 2006 y›llar›nda olmak
üzere iki defa ve ‹stanbul'da gerçekleﬂtirilen buluﬂmalara 34 ilden ifade özgürlü¤ü alan›nda çal›ﬂan 57 avukat kat›ld›.
Buna karﬂ›l›k yerel medyaya yönelik olarak düzenlenen e¤itim
çal›ﬂmalar›n›n hedefi, yerel medya mensubu gazetecilerin etik ve
politik olarak sorumlu habercilik anlay›ﬂ›n›n bir gere¤i olarak bir
yandan hak habercili¤i yapman›n önemi ve biçimleri konusunda
düﬂünmelerini ve uygulamaya geçmelerini sa¤lamak, di¤er yandan habercilik yaparken neden olduklar› hak ihlallerinin önüne
geçmekti ya da baﬂka ifadeyle, bütün haberlerin hak odakl› k›l›nabilmesinin sa¤lanmas› amaçlan›yordu. Bu ikinci dizi e¤itim ça-
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l›ﬂmalar› üç aﬂamada gerçekleﬂtirildi; insan haklar› habercili¤i ile
baﬂland›, çocuk odakl› habercilik ve kad›n odakl› habercilik konular›yla devam edildi. Böylelikle 2003-06 döneminde "‹nsan
Haklar› Habercili¤i"nde 227, "Kad›n Odakl› Habercilik"te 248,
"Çocuk Odakl› Habercilik"te 257 kat›l›mc›lar›yla buluﬂuldu. Üç
y›l süren bu üç e¤itim turunda s›ras›yla Türkiye'nin 42, 47 ve 62
ilinden haberciye ulaﬂ›lm›ﬂ oldu. Bu arada e¤itimler gazeteciler,
hukukçular ve akademisyenlerden oluﬂan 30 e¤itmen taraf›ndan
yürütüldü. Bu ikinci dizi e¤itimlerin metinleri ise, üç kitapl›k
"Hak Habercili¤i Dizisi"ni meydana getirdi.
Böylelikle 2006 y›l›na var›ld›¤›nda gerek kat›l›mc›lar›n ve e¤itmenlerin say›s› ve çeﬂitlili¤i, gerek kapsanan konular, gerekse
gerçekleﬂtirilen e¤itimlerin niteli¤i nedeniyle B‹A, bianet üzerinden hak habercili¤i yapan ba¤›ms›z bir haber sitesi olman›n ötesine çoktan geçmiﬂ, kendisini bizzat bianet deneyiminin kavramsallaﬂt›r›l›p uygulama modeli olarak sunuldu¤u bir "hak odakl›
habercilik okulu"na dönüﬂtürmüﬂtü. Yani 2006 y›l› tamamland›¤›nda ortada yedi y›ll›k tarihi, toplam 40 buluﬂmada bir araya gelen 1271 gazeteci, 128 hak örgütü temsilcisi, 57 avukat ve 52
e¤itmenle "gezici" bir okul haline gelmiﬂti. Nitekim çocuk odakl› habercilik konusunda valiliklerden gelen talepler üzerine ve
UNESCO Türkiye temsilcili¤i ile iﬂbirli¤i içerisinde Uﬂak ve Kocaeli illerinde e¤itimlerimiz tekrarland›. Agos gazetesi çal›ﬂanlar›na
yönelik özel e¤itim düzenlendi. Press Now ile iﬂbirli¤i içerisinde
yine Diyarbak›rl› ve Tuncelili gazeteciler için Hazar'da, Giresunlu ve Ordulu gazeteciler için Piraziz'de, Antalyal› ve Burdurlu gazeteciler için Belek'te, Denizlili, Mu¤lal› ve Ayd›nl› gazeteciler
için Pamukkale'de e¤itimler düzenlendi.
Bütün bunlar Projemizin B‹A3 halini almas›n›n da esin kayna¤› ve
gerekçesi oldu. Bir yandan haber sitesi olmak özelli¤imizi sürdürürken, di¤er yandan "resmen" okullaﬂma yolunda bir ad›m daha
atarak e¤itim çal›ﬂmalar›m›z› do¤rudan iletiﬂim fakülteleri mezunlar›na ve yayg›n medyaya yönelttik. Ancak art›k fiilen bir
"okul" haline gelmiﬂ oldu¤umuz halde henüz gerekli kurumsal-
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laﬂma içinde olmad›¤›m›z için kendimize "B‹A Okulu" demiyoruz
ama ﬂimdi de "Okuldan Haber Odas›na" e¤itimleriyle yolumuza
devam ediyoruz.

ﬁimdi de iletiﬂim fakülteleri mezunlar›
Yukar›da da söyledi¤im gibi, e¤itimlerimize 2001 y›l›nda baﬂlarken hedefimizi, Türkiye'deki medya ortam›n›n demokratikleﬂmesinin çok önemli bir aya¤› olarak gördü¤ümüz için, yerel medya
olarak belirlemiﬂ, böylelikle Bab›ali'den ‹kitelli'ye taﬂ›nd›ktan
sonra, sadece sokakla de¤il akademik dünyayla olan iliﬂkisini de
en aza indirmiﬂ olan yayg›n medyaya –"örnek" gazetecilik yapm›ﬂ olduklar›n› düﬂündü¤ümüz gazetecilerinden e¤itmenler olarak katk›lar›n› almak d›ﬂ›nda– belirli bir mesafede durmuﬂtuk.
Oysa yayg›n medya, hak habercili¤i ihlallerinin en çok yap›ld›¤›,
daha kötüsü normalleﬂtirildi¤i ve giderek yerel medyan›n da taklit etmekten çekinmedi¤i modeller oluﬂturarak bu hak ihlallerinin
gelenekselleﬂtirildi¤i bir mecra oluﬂturuyor ve bu haliyle de eleﬂtirilerimizin merkezinde yer al›yordu. Nitekim B‹A2 projesinin bir
parças› olarak, Türkiye'de yay›mlanan büyük medya örneklerini
2004-05 y›llar›nda izlemeye alm›ﬂ, düzenli raporlar yay›mlayarak, habercilik yaparken neden olduklar› hak ihlalleri bir yana,
hak haberlerine ne kadar (az) yer verdiklerini ortaya koymuﬂtuk.
Ancak, not edelim, bu mesafeli duruﬂ kadar, eleﬂtiri de karﬂ›l›kl›yd›, yayg›n medyan›n "ﬂöhretli" gazetecileri bulduklar› her f›rsatta
yayg›n medyan›n iletiﬂim fakültelerinin "haber yaz›p, kamera kullanmay› bilmeyen" dahas› "yayg›n medyaya düﬂman yetiﬂtiren"
mezunlar verdi¤ini söylemekten çekinmiyordu.
Di¤er yandan bütün çabalar›m›za ve e¤itimlerimiz için ald›¤›m›z
bireysel akademik desteklere ra¤men, ço¤unlukla yayg›n medyada çal›ﬂmak isteyen mezunlar veren iletiﬂim fakülteleri ile olan
iliﬂkimizi istedi¤imiz kurumsal boyuta taﬂ›yamam›ﬂt›k. Bunun nedeni k›smen, iletiﬂim fakültelerinde habercilik uygulamas› konusunda hâlâ daha hâkim paradigmatik yaklaﬂ›mlarla e¤itim verili-
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yor olmas›, yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂt›¤›m›z habercilik anlay›ﬂ›na yönelik olarak bizim heyecan›m›z› paylaﬂabilecek yönetsel politikalar›n yoklu¤uydu. Elbette söz konusu fakültelerde
yayg›n medyan›n genelgeçer habercilik anlay›ﬂ›n›n eleﬂtirisinin
yap›ld›¤› ya da etik konusunun tart›ﬂ›ld›¤› dersler veriliyordu. Ancak e¤itim çal›ﬂmalar›na baﬂlad›¤›m›z y›llarda bu konular henüz
iletiﬂim alan›nda kuramsal çal›ﬂma yapan ikinci kuﬂaktan gelen
akademisyenlerle, onlar arac›l›¤›yla konuya ilgi duymaya baﬂlayan genç araﬂt›rma görevlilerinin ilgi alan›na girmekteydi. Ayr›ca
fakültelerde genel olarak medya eleﬂtirisi dersini veren bu ö¤retim üyeleriyle, habercilik kuram/uygulama derslerini verenler ya
farkl› akademik yaklaﬂ›mlardan geliyorlard› ya da bu ikinciler ço¤u zaman yayg›n medyan›n yapm›ﬂ oldu¤u habercili¤e bir mesafe koyamayan sektör kökenli kimselerden oluﬂuyor, bu da yer yer
ö¤rencilerin bocalamas›na yol açan bir çeliﬂkiye neden oluyordu. Baﬂka ifadeyle ö¤renciler eleﬂtirel yaklaﬂ›mlardan gelen ö¤retim üyelerinden ald›klar› "haber sosyolojisi" gibi dersler çerçevesinde farkl› iktidar merkezlerinin ç›karlar›n› yeniden-üreten bir
metin olarak haberi yap›-sökümüne u¤ratmay›, haberin nas›l yap›lmamas› gerekti¤ini tart›ﬂ›rken, haberin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini ("Temel Gazetecilik", "Haber Yazma Teknikleri" gibi derslerde) tam da bu eleﬂtirdikleri genelgeçer habercili¤in haber tan›m›,
de¤eri, yaz›m› vb. ne dair söyledikleri ilkeler ya da mitler çerçevesinde ö¤reniyorlard›. Bu derslerde e¤er bir eleﬂtiri yap›l›yorsa
bu, "gazetecili¤in / habercili¤in" y›llar içerisinde oluﬂmuﬂ ilkeleriyle kodlar›na uyulmamas›yla ilgili bir "etik sorun" olarak tan›mlan›yordu. Örneklersem, ö¤renciler bir yandan kuram derslerinde "haberin yap›sal olarak yanl› oldu¤u"nu, tarafs›zl›¤›n ise bu
"yanl›l›¤›n üstünü örten bir mit" oldu¤unu iﬂitirken, di¤er yandan
uygulama derslerinde kendilerine "tarafs›z" haber yapman›n –asl›nda bizzat bu yap›sal yanl›l›¤›n üstünün örtülmesini sa¤layan–
kurallar›, hiç sorunsallaﬂt›r›lmadan belletiliyordu.
Bu koﬂullarda da, B‹A ile iletiﬂim fakülteleri aras›ndaki iliﬂki, bütün geliﬂtirme gayretlerimize ra¤men, B‹A ilkelerini kendi akade-
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mik duruﬂlar›na yak›n bulan orta/genç kuﬂak ö¤retim üyelerinin
verdikleri e¤itmenlik deste¤iyle s›n›rl› kalmaya devam etti. Ancak
sevindirici olan ﬂey, B‹A e¤itimlerindeki tart›ﬂma konular›yla –ço¤u e¤itimlerimize kat›lan– ö¤retim elemanlar›n›n akademik çal›ﬂma konular›n›n ya da verdikleri derslerin içeri¤inin giderek birbirini karﬂ›l›kl› olarak beslemeye baﬂlamas›yd›. Nitekim "Bar›ﬂ Gazetecili¤i", "Yurttaﬂ Gazetecili¤i", "insan haklar› ve medya" gibi kimi özgül konu ya da ders isimleri, iletiﬂim fakültelerinin hantal iﬂleyiﬂi içerisinde ders programlar›n›n ya da içeriklerinin de¤iﬂtirilmesi zor oldu¤u için önce B‹A e¤itimlerine yans›d›. Bu konular›n
ço¤unu ilk kez B‹A e¤itimlerinde dillendiren akademisyenler aras›nda, giderek ilgi alanlar›n› bu e¤itimlerin karﬂ›l›kl› etkileﬂime
dayal› ortam›nda yeniden-biçimleyerek yollar›na devam edenler
oldu.2 Ayr›ca yine onlar›n gayretleriyle bu yeni konular/baﬂl›klar
özellikle seçimlik dersler arac›l›¤›yla iletiﬂim fakültelerinin ders
programlar›yla içeriklerine de girmeye baﬂlad›.
Asl›nda, belki de yayg›n medyan›n, iletiﬂim fakültelerini "iyi kamera kullan›p haber yazmay› ö¤retmek yerine, bütün marifeti
medyay› eleﬂtirmek olan iﬂe yaramaz mezunlar vermek"le suçlad›¤›; bu söylenenlerin de –ne yaz›k ki– ço¤u iletiﬂim fakültesinin
görüﬂ ufkunu belirledi¤i; bu nedenle de yayg›n medya nezdindeki bu "kötü" imgelerini ciddiye al›p düzeltmek telaﬂ›yla etik habercilik yap›p yapmad›¤›na ald›rmaks›z›n star gazetecilere ödül
verip ders vermek üzere transfer etti¤i bir ortamda, iletiﬂim fakülteleri yönetimlerinden hâkim e¤itim anlay›ﬂlar›n› yeniden tan›mlayacak radikal bir yeniden yap›lanma beklemek ne "ak›lc›" ne de
"gerekli"ydi.

2. Buna ben bir örnek oluﬂturabilirim. Çünkü 1997 y›l›ndan beri içinde oldu¤um B‹A
deneyimi ile e¤itim çal›ﬂmalar›, benim medya eleﬂtirisi konusundaki mevcut akademik birikim ve aray›ﬂlar›m›, özgül olarak "alternatif medya", "yerel medya", "yurttaﬂ
gazetecili¤i", son olarak da "hak odakl› habercilik" ve "bar›ﬂ gazetecili¤i" konular›
üzerine yönlendirmemi sa¤lad›. Ayn› deneyimden geçen baﬂka arkadaﬂlar›m da var.
Yani bir bak›ma B‹A deneyimi biz e¤itmenlerini de e¤itti, yönlendirdi.
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Ve ﬂimdi...
Bütün bunlar› e¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n baﬂlang›c›ndaki durumla
s›n›rl› bir öykü gibi anlatm›ﬂ olsam da, son y›llarda iletiﬂim fakülteleri ve B‹A'n›n kayg›lar›yla e¤ilimlerinin yak›nlaﬂmas›na, hatta
yayg›n medyada bir kendi-kendine bakma, öz-denetim gelene¤i
yeﬂermiﬂ olmas›na, hatta yer yer yurttaﬂ gazetecili¤i örne¤i say›labilecek uygulamalarla karﬂ›laﬂ›lmas›na ra¤men,3 tespit etti¤im
sorunun hâlâ daha devam etti¤ini söylemek mümkün. Yani iletiﬂim fakültelerinde söz konusu olan uygulama dersleri olunca büyük ölçüde geleneksel gazetecilik ö¤retilmeye devam ediyor, ö¤renciler de medyay› nas›l eleﬂtirebileceklerini ö¤renmiﬂ olarak,
ancak bu eleﬂtirdiklerinin nas›l dönüﬂtürülebilece¤ini ö¤renemeden mezun oluyorlar. Kendilerini, rüyalar›n› süsleyen yayg›n
medya kuruluﬂlar›ndan birisine –e¤er biraz ﬂansl›ysalar o da cep
harçl›¤› karﬂ›l›¤›nda– att›klar›nda ise, hiçbir güvencelerinin bulunmad›¤›, yo¤un rekabete dayal›, kendilerini gösterme ﬂans›n›
çok az bulabildikleri, insani ölçüleri çoktan aﬂm›ﬂ iﬂ ortamlar›nda, ö¤renmiﬂ olduklar› eleﬂtirel / etik konumu unutmak zorunda
kal›yorlar.
O halde baﬂlatt›¤›m›z ve ad›n› Okuldan Haber Odas›na koydu¤umuz yeni e¤itim dizisinin amac›, iletiﬂim fakültelerinin ilgili
bölümlerinden mezun genç gazeteci adaylar›na, yayg›n medyada halihaz›rda yap›lan habercili¤i nas›l –asl›nda hiç de zor olmayan– hak habercili¤ine dönüﬂtürebilecekleri konusunda yol gösterici olmak. Böylelikle, B‹A olarak sorumluluk alan›m›z› geniﬂletiyor, bu arada yayg›n medyada halihaz›rda hak habercili¤i yapmaya çal›ﬂan çok az say›daki gazetecinin yan›na yenilerini kazand›rmay› amaçl›yoruz.

3. Buna Milliyet gazetesinin ombudsman uygulamas›, gazetelerin elektronik sayfalar›ndaki okuyucu blog'lar›na yer aç›lmas›, Radikal gazetesinin, sayfalar›n›n Orhan Pamuk, Sezen Aksu gibi –seçkin de olsalar, muhalif ya da toplumsal olarak sorumlu tav›rlar›yla bilinen–ayd›nlara yapt›r›lmas›, yine ayn› gazetenin Radikal Genç eki ile
kendini gençlerin düﬂüncelerine açmas›, Hürriyet gazetesinin, "eviçi ﬂiddete hay›r"
kampanyalar›yla, bu çerçevede kodlanm›ﬂ özel haberleri örnek verilebilir.
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Okuldan Haber Odas›na e¤itimlerinin ilkini 2-7 Eylül 2007 tarihleri aras›nda, ‹stanbul'da, Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde düzenledik. Bu ilk buluﬂmaya Türkiye, Kuzey K›br›s, K›rg›zistan Manas Üniversitesi, yani YÖK sistemi içerisinde ö¤renci
kabul eden iletiﬂim fakültesinden, fakülte yönetimleri arac›l›¤›yla
belirlenen üçüncü s›n›f ile 2007 y›l› bahar döneminde mezun olmuﬂ 17 gazeteci aday› kat›ld›. 12-17 Temmuz 2008 tarihleri aras›nda ise yine ‹stanbul'da ve Bilgi Üniversitesi Santral‹stanbul
Kampüsü'nde 30 gazeteci kat›l›m›yla ikinci e¤itimimizi gerçekleﬂtirdik.
Kuﬂkusuz B‹A, verdi¤i bu e¤itim buluﬂmalar›yla ne iletiﬂim fakültelerinin yerini almak iddias›nda ne de e¤itimleri s›ras›nda ald›klar› birbiriyle örtüﬂmeyen bilgilerle mezun olan ö¤rencilerin bütün soru(n)lar›na cevap vermeye yelteniyor. Sadece yukar›da da
belirtti¤im gibi e¤itimleri s›ras›nda kazand›klar› eleﬂtirel ve etik /
politik duruﬂu sorumlu bir habercilik prati¤ine dönüﬂtürebilmeleri; haberlerini hak odakl› k›labilmeleri ve bunu haberlerinin reddedilmesine bahane b›rakmayacak bir yetkinlikle gerçekleﬂtirebilmeleri konular›nda onlara yard›mc› olmay› hedefliyor.
Aﬂa¤›da içeriklerini sizinle paylaﬂaca¤›m metinlerin konular›na
bak›ld›¤›nda görülebilece¤i gibi, bir hafta süren Okuldan Haber
Odas›na e¤itimleri s›ras›nda gazeteci adaylar›, gazetecilikle habercili¤in Türkiye'de kazanm›ﬂ oldu¤u özellikler, taﬂ›d›¤› sorunlar; Türkiye ve dünyada bu konudaki yeni aray›ﬂlar; Türkiye'nin
demokratikleﬂmesinin önünde önemli bir sorun oluﬂturan hak ihlalleri konusuyla bu ihlaller karﬂ›s›nda medyan›n tavr›; medya
kaynakl› hak ihlalleri; bütün bunlar›n sonucunda hak odakl› habercili¤e duyulan gereksinim ve hak odakl› habercili¤in nas›l yap›laca¤› konular›nda seminerler görüyorlar, atölye çal›ﬂmalar›na
kat›l›yorlar. Ayr›ca birço¤u medya sektörünün merkezi olan ‹stanbul'da ya hiç bulunmam›ﬂ ya da büyük bir medya kuruluﬂuna hiç
u¤ramam›ﬂ gazeteci adaylar› için bir tür f›rsat eﬂitsizli¤i do¤uran
bu eksiklik4 giderilmeye çal›ﬂ›larak, yanlar›nda çal›ﬂma ﬂans› yakalayabilecekleri gazetecilerle buluﬂmalar›, yap›lan ziyaretlerle
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yayg›n medyadaki haber merkezlerinin, toplant›lar›n›n havas›n›
solumalar› sa¤lan›yor. Ek olarak, yine pek ço¤u ‹stanbul merkezli olan hak örgütleri temsilcileriyle buluﬂarak, mekânlar› ziyaret
edilerek hak habercili¤inin en önemli haber kaynaklar›ndan birisi olan bu örgütler hakk›nda bilgilenmelerine imkân veriliyor.
Son olarak, gazeteciler olarak, kendi haklar›na nas›l sahip ç›kabilecekleri, bir haber merkezinde çal›ﬂmaya baﬂlad›klar›nda karﬂ›laﬂabilecekleri sorunlar, çözümler konular›nda da bilgilendiriliyorlar. Yap›lan atölye çal›ﬂmalar›yla, yayg›n medyan›n sorunlu
haberlerini yeniden yaz›yorlar.

B‹A kitapl›¤›
B‹A'n›n 2001-08 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i e¤itimleri farkl›
k›lan bir di¤er özellik de, bu e¤itimler sonucunda ortaya ç›kan
B‹A kitapl›¤›. Elinizdekiyle birlikte say›s› on dördü bulan kitaplar›yla bu, iletiﬂim alan›nda telif çal›ﬂmalardan çok tercüme kitaplar›n e¤itim malzemesi olarak kullan›ld›¤›, medyaya iliﬂkin olarak
Türkiye ba¤lam›nda sorunlar kurup örnekler ve cevaplar veren
kitaplar›n yeterli say›da bulunmad›¤› koﬂullarda, yerel gazetecilerden iletiﬂim ö¤rencilerine kadar geniﬂ bir kesim için temel baﬂvuru kayna¤› haline gelmiﬂ durumda.

Bu on beﬂ kitab›n aras›nda hangileri var? B‹A'n›n 1997 Ankara
Buluﬂmas›ndan sonra bas›lan Ba¤›ms›z ‹letiﬂim A¤› / B‹A: Ulusal
Konferans ve Belgeler Türkiye'nin ilk ba¤›ms›z / alternatif medya
örne¤i olarak B‹A'n›n ortaya ç›k›ﬂ›n› do¤uran koﬂullar ve gereksinimleri, yap›lan tart›ﬂmalar› belgeliyor. Çeviri niteli¤i taﬂ›yan ikinci ve üçüncü kitaplar Gazeteciler için Pratik K›lavuz (1999) ile
Cins Bak›ﬂ› Sözlü¤ü (2000) gazetecilerin her an ellerinin alt›nda
bulundurmalar› gereken iki rehber niteli¤inde. Birinci aﬂama e¤i4. Türkiye'de 10 tanesi ‹stanbul'da olmak üzere 29 iletiﬂim fakültesi var. Ayr›ca YÖK
sistemi içerisinden ö¤renci ald›klar› ve diploma verdikleri, ö¤rencilerinin ço¤unlu¤unu Türkiyeli ö¤renciler oluﬂturdu¤u için Kuzey K›br›s'taki 5 fakülte ile, K›rg›zistan
Manas Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi'ni bunlara dahil etti¤imizde 35 rakam›na ulaﬂ›yoruz. Ayr›ca ö¤rendi¤imize göre yeni iletiﬂim fakülteleri de yolda.
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tim çal›ﬂmalar›n›n metinlerini bir araya getiren "Habercinin Elkitab› Dizisi", ikinci bask›s› 2005 y›l›nda yap›lan Medya ve Toplum; Medya, Etik ve Hukuk; Yeni ‹letiﬂim Teknolojileri ve Medya;
Gazetecilik ve Habercilik; Radyo ve Radyoculuk isimli beﬂ kitaptan oluﬂuyor. Bu kitaplarda "medyan›n rolü" veya "etkisi" gibi konular tart›ﬂ›l›rken, mevcut habercilik / gazetecilik eleﬂtirisinin yap›labilece¤i kuramsal çerçeve de oluﬂturuluyor. Ayr›ca gazetecili¤in nas›l yeni bir etik ve politik sorumluluk anlay›ﬂ›yla yap›lmas› gerekti¤i, yeni iletiﬂim teknolojilerinin habercilik aç›s›ndan kazand›rm›ﬂ oldu¤u imkânlar üzerinde durulurken, gazete ve radyo
habercili¤inin yetkin bir ﬂekilde nas›l yap›labilece¤i de anlat›l›yor. Habercileri ilgilendiren yeni hukuki düzenlemeler üzerinde
duruluyor. Nihayet, genelgeçer habercilik anlay›ﬂ›yla uygulamalar›na yönelik eleﬂtirilerle aralanan kap›dan, Yurttaﬂ Gazetecili¤i
ve Bar›ﬂ Gazetecili¤i yol al›nabilecek yeni adresler olarak gösteriliyor.
2003-06 y›llar› aras›nda yerel gazetecilere yönelik olarak gerçekleﬂen e¤itimlerin metinlerinin topland›¤› "Hak Habercili¤i Dizisi"
ise, ‹nsan Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik, Çocuk
Odakl› Habercilik adlar›n› taﬂ›yan üç kitaptan oluﬂuyor. Bu kitaplarda insan, kad›n, çocuk haklar›n›n dünyada ve Türkiye'deki geliﬂimi veriliyor; hak odakl› habercili¤e neden gerek oldu¤u belirleniyor; en önemlisi bianet deneyimi ile benzeri deneyimlerin
oluﬂturdu¤u birikimin örnekleri kullan›larak haberlerin nas›l hak
odakl› k›l›nabilece¤i anlat›l›yor. Bu haliyle de hak odakl› habercili¤i kavramsallaﬂt›r›p kuramsallaﬂt›ran, ayr›ca uygulama örnekleri sunan Türkçedeki yegâne baﬂvuru kayna¤› niteli¤i taﬂ›yor. Hak
örgütleri temsilcilerine yönelik e¤itimler sonucu ortaya ç›kan kitab›m›z Hak Örgütleri ve Medyada Görünür Olmak 12. kitab›m›z. Editörlü¤ünü Gülgün Erdo¤an Tosun'un yapt›¤› kitap, hak
örgütlerinde çal›ﬂanlar›n daha etkili bir mücadele verebilmeleri
için kurum içi iletiﬂimin nas›l sa¤lanaca¤›, hak ihlallerini nas›l takip edip raporlaﬂt›rabilecekleri, son olarak bunlar› medya arac›l›¤›yla nas›l kamuya duyurabilecekleri gibi konular› kaps›yor.
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On üçüncü kitab›m›z 2006 Kas›m›nda düzenlenen ‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu'nda yap›lan sunumlar› –‹ngilizce ve Türkçe olmak üzere– iki dilde bir araya getiren ve editörlü¤ünü Sevilay Çelenk'in yapt›¤› kitap. ‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu ad›yla yay›mlanan kitap "ba¤›ms›z medya", "alternatif / radikal medya" gibi isimlerle an›lan örneklerin
Türkiye'den ve dünyan›n çeﬂitli co¤rafyalar›ndan gelen temsilcileriyle, bu örnekler üzerine çal›ﬂan, alana kuramsal katk›lar› olan
akademisyenlerin konuﬂma metinlerini bir araya getiriyor. Bu haliyle de, kitaplar›m›z›n ço¤u gibi, konusunda Türkiye'de ba¤lam›nda bas›lm›ﬂ olan ilk / öncü kitap olma niteli¤i taﬂ›yor. Ayr›ca
bu kitab›n ‹ngilizcesine elektronik ortamda ulaﬂmak mümkün
(www.bianet.org / kitap / 76 / another-communication-is-possible).
Elinizdeki bu 14. kitab›m›za gelince...

Hak habercili¤i için...
B‹A kitapl›¤›n›n Gazetecili¤e Baﬂlarken: Okuldan Haber Odas›na

kitab›, gerçekleﬂtirilen e¤itimlerin hedeflerine uygun olarak dört
bölümden oluﬂuyor. Birinci bölüm "Haber Eleﬂtirisi ve Kuram›,
Hak Habercili¤inin Gereklili¤i" baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Bu bölümün
amac›, eleﬂtirel haber kuramlar› çerçevesinde yayg›n medyan›n
temsil etmekte oldu¤u genelgeçer habercilik anlay›ﬂ›n›n eleﬂtirisini yaparak, neden hak habercili¤ine gerek duyuldu¤unu tart›ﬂmaya açmak. Bu bölümün ilk metni Umur Talu'nun, "Türkiye'de
Geçmiﬂten Bugüne Gazetecilik ve Habercilik" baﬂl›¤›yla yay›mlanan sunuﬂu. Talu, muhabir olarak baﬂlad›¤›, genel yay›n yönetmenli¤ine kadar yükseldi¤i, sonunda köﬂe yazarl›¤›nda karar k›ld›¤› 27 y›ll›k gazetecilik ve habercilik deneyimine dayanarak, bize Türkiye'deki habercili¤in dünü ile bugününü karﬂ›laﬂt›ran iki
foto¤raf karesi veriyor. Bu karelerden "renkli" olan›nda, "siyah-beyaz" olan›na göre, gazeteci daha e¤itimli, daha serbest (!) ancak
daha özgür de¤il. Haber daha do¤ru, ancak "steril" yani mikroplar›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ (!) medya daha büyük (!) ancak daha az insani... Baﬂka ifadeyle, medyan›n Türkiye'de holdingleﬂmesi ve te-
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kelleﬂmesiyle birlikte, gazetecinin sokaktaki hayattan koptu¤u,
haberinin de sadece "can›m ac›yor" diyebilmek için bile sokaktaki insana söz ver(e)medi¤i bir gazetecilik yap›l›yor. Örne¤in, Talu'nun örnekleriyle bu ülkede birçok ayd›n›n can›n› ac›tan, hatta
can›ndan olmas›na yol açan 301. madde üzerine bile yaz›labiliyor da, yoksullaﬂman›n ölüme, h›rs›zl›¤a, sokaklarda yaﬂamaya
sürükledi¤i, hatta b›rak›n sokaktan kopan gazetecilerin neredeyse hiç karﬂ›laﬂmad›klar› bu insanlar›, burunlar›n›n ucunda yaﬂay›p da hizmet sat›n ald›klar›, emekleri, onurlar› sömürülenler
üzerine bile yaz›lam›yor. Köﬂelerini kaybetme korkusu içerisindeki gazeteciler, kendi gazetelerinden at›lanlar› b›rak›n, öteki gazetelerden onlarca gazeteci iﬂten at›ld›¤›nda bile üzerine tek sat›r yaz›p meslektaﬂlar›na sahip ç›kam›yorlar... Ancak, Talu'nun
yaz›s› bütün aleyhte koﬂullara ra¤men "vicdan›m›zla baﬂ baﬂa
kald›¤›m›zda utanmayaca¤›m›z" bir gazetecili¤in yap›labilece¤ini hem söylüyor, hem de örnekleyerek gazeteci adaylar›n› cesaretlendiriyor. Özetle kitab›m›z›n ilk metni, Türkiye'de neden hak
habercili¤i yap›lamad›¤›na ve neden acil olarak hak habercili¤ine gerek duyuldu¤una çok içten ve içeriden bir cevap veriyor.
Bu cevab›n kuramsal temelinin geliﬂtirildi¤i metin ise ‹ncilay
Cangöz'e ait olan ikinci metin ve "‹nsanlar›n Savaﬂ›, Kelimelerin
Bar›ﬂ›" baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Talu'nun Türkiye ba¤lam›nda gazetecili¤in bugünkü hale gelmesine neden olarak belirledi¤i holdingleﬂme ve tekelleﬂme ile bunun sonucunda ortaya ç›kan gazetecinin
ve haberin iktidar merkezlerine ba¤›ml›l›¤› tespitini Cangöz, Bat›'daki gazetecili¤in / habercili¤in geliﬂimine odaklanarak tart›ﬂ›yor. Kitab›m›z›n habercilikle ilgili sorunsal›n›, daha özgül bir
ba¤lama taﬂ›yor. Bunun için de, habere / söylemine hegemonik
bir iktidar kurma, yeniden-üretme arac› olarak yaklaﬂan haber
eleﬂtiri gelene¤ini takip ederek günümüzdeki –benim "genelgeçer" olarak nitelemeyi tercih etti¤im– haberin ya da habercili¤in
bir anlat› türü ve meslek olarak ortaya ç›k›ﬂ›n›n, ABD baﬂta olmak
üzere Bat›'da kurumsallaﬂma süreci içerisinde, ilkelerinin, kodlar›n›n, eti¤inin oluﬂmaya baﬂlamas›n›n tarihinin izini sürüyor. Bu
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tarih içinde bir yandan habere bir meta olarak de¤er kazand›ran
kapitalist de¤iﬂim, medyan›n endüstrileﬂip uluslararas›laﬂmas› ve
tekelleﬂmesi, ba¤l› olarak ulusal ve ulus-üstü siyasal, ekonomik,
askeri iktidar merkezlerinin denetimi ve kontrolü alt›na girmesi
devam ederken, di¤er yandan nas›l gazetecili¤i bugünkü haliyle
var eden kodlar›n, ilkelerin bu ba¤›ml›l›¤›n üstünü örtecek ﬂekilde biçimlendi¤ini, en önemlisi "haberin hegemonik dil ve söyleminin bu süreçte nas›l tarafs›zm›ﬂ gibi yap›larak iﬂlenmeye özen
gösterildi¤ini" anlat›yor. Böylelikle dilin "dünyaya aç›lan saydam
bir pencere olmad›¤›na" dikkatimizi çekerek, yayg›n medya habercili¤inin taﬂ›d›¤› sorunlar›n çözülmesini hem zorlaﬂt›ran hem
de asl›nda kolaylaﬂt›ran bir boyutunu tespit etmemize imkân veriyor. Çözüm zor, çünkü sorun –içeriden müdahale ile– de¤iﬂtirilmesi zor olan medyan›n mevcut ekonomik-siyasal yap›lanmas›nda yat›yor. Öte yandan çözüm kolay da; çünkü, kulland›¤›m›z
genelgeçer ifade ve anlat› kal›plar›n›n sorgulanarak yeniden kurgulanmas› anlam›nda gazeteciler olarak bireysel sorumluluk alan›m›za giren –dolay›s›yla içeriden baﬂlanabilecek– bir de¤iﬂimin
imkân›na dikkat çekiyor. Yani asl›nda Cangöz'ün yapt›¤› bu belirleme çerçevesinde, art›k Talu'nun metnini bitirirken söyledi¤i
"kendi-kendimizle baﬂ baﬂa kald›¤›m›zda utanmayaca¤›m›z" türden gazetecilik, yani hak habercili¤i için imkânlar Kaf Da¤›'n›n
ard›nda de¤il, dilimizin alt›nda. Ama nas›l?
Cangöz'ün temel iddias›, haberin ataerkil/eril dil ve anlat› stratejilerinin –t›pk› oyuncak ve oyun tasar›m›, moda endüstrisi vb. gibi– bar›ﬂ zaman›nda bile bizi savaﬂa haz›rlayan endüstrinin bir
parças› haline gelmiﬂ olmas›. Oysaki savaﬂ› savunmak, insanlar›
savaﬂ›n meﬂru bir varoluﬂ biçimi oldu¤una ikna etmeye çal›ﬂmak,
bir hak ihlalleri dizisini de peﬂinen meﬂru görmek anlam›na geliyor. O halde bireysel etik/politik sorumlulu¤umuzun alan›na giren dilin / söylemin alan›nda yap›labilecek ilk ve en kolay ﬂey,
sözcüklerimizi, görüntülerimizi bu endüstriye hizmet eder halden ç›karmak. Bu arada Cangöz'ün haberin dili ve söylemi ile ilgili tart›ﬂmay›, zengin bir kaynakça ile besleyerek feminist med-
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ya/haber/dil eleﬂtirisinin içinden yapmas› daha önceki kitaplar›m›za önemli bir katk› niteli¤i taﬂ›yor. Habercinin Elkitab› Dizisi'
nin Medya ve Toplum ile Gazetecilik ve Habercilik kitaplar›nda
baﬂlatt›¤›m›z, Kad›n Odakl› Habercilik kitab›nda feminist yaklaﬂ›mlar içerisinden olgunlaﬂt›rd›¤›m›z haber eleﬂtirisini sürdürüyor. Medyan›n ve tür olarak haberin dilinin/söyleminin erilli¤ini,
genelgeçer habercili¤in savaﬂ› k›ﬂk›rtan, meﬂrulaﬂt›ran niteli¤i ile
iliﬂkilendiren tart›ﬂmalara ekleniyor. Sorunsal›m›z› daha öteye taﬂ›yarak, gerekenin Bar›ﬂ Gazetecili¤i oldu¤unu söylüyor. Bu arada Bar›ﬂ Gazetecili¤i konusunu ilk olarak Gazetecilik ve Habercilik'te Esra Do¤ru Arsan'›n yaz›s›yla tart›ﬂm›ﬂ oldu¤umuz halde,
"genelgeçer habercili¤in savaﬂ habercili¤i oldu¤u" yönündeki bu
iddiay›, esas olarak ilk defa elinizdeki kitab›m›zda, Cangöz'ün5
ve benim izleyen yaz›lar›mla birlikte, dillendirmiﬂ oluyoruz.
Kitab›m›z›n bu birinci bölümünün son yaz›s› bana ait ve "Gazetecilikte Yeni Aray›ﬂlar: Hak Odakl› Habercilik, Yurttaﬂ Gazetecili¤i, Bar›ﬂ Gazetecili¤i" baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Cangöz'ün de metnine
esas olan haber eleﬂtiri literatürünü yeniden-okuyarak, "genelgeçer habercili¤in bizzat hak ihlali yapan bir habercilik oldu¤u" iddias›nda bulunuyor. Bunu da gazetecilerin haber de¤eri atfettiklerinin, haber kayna¤› tan›mlar›n›n, haberin tarafs›zl›¤›, dengelili¤i ve do¤rulu¤una iliﬂkin iddialar›n›n, haberin yaz›m kurallar›n›n, hatta gazetelerdeki sayfa tasar›m›yla, televizyon, radyolardaki haber sunum tarz›n›n, dolay›s›yla bizzat bir tür olarak haber ile
dilinin / söyleminin "fallogomerkezlili¤i"ne dayand›r›yor. Asl›nda
bu Hak Habercili¤i Dizimizin –Kad›n Odakl› Habercilik baﬂta olmak üzere– kitaplar›ndaki önsözlerde e¤itimlerimizi ve kitaplar›m›z› gerekçelendirirken tart›ﬂmaya açm›ﬂ oldu¤um bir iddia.6 Ancak elinizdeki kitaptaki yaz›mla derlemelerini yapt›¤›m dizilerin

5. Araﬂt›rmac›n›n bu konuyu daha ayr›nt›l› olarak tart›ﬂt›¤› bir di¤er çal›ﬂmas› için
bkz. ‹ncilay Cangöz (der.), Uygun Ad›m Medya: Bir Bilinç Körleﬂmesi, Ankara: Ark.,
2008.
6. Bu iddialarla ilgili kapsaml› tart›ﬂma için bkz. Sevda Alankuﬂ, "Dilin Erilli¤i ve K›br›sl›türk Bas›n›n›n Söylemi Üzerine Notlar", K›br›s Yaz›lar›, s. 10-12 (güz), 2008.
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önsözlerine da¤›lm›ﬂ olan düﬂüncelerimi bütünlüklü olarak sunma f›rsat› buluyorum. Böylelikle, B‹A deneyimi ve e¤itim buluﬂmalar›n›n karﬂ›l›kl› etkileﬂime dayal› ortam› içinde tart›ﬂmalarla
biçimlenerek yay›mlanmaya haz›r hale getirilen metinlerle 1997
y›l›ndan beri süren iliﬂkimin neden oldu¤u yeniden-düﬂünme sürecinin ortaya ç›kard›klar›n› burada tart›ﬂ›yorum. Kitab›m›z›n, B‹A
deneyimi ve e¤itimlerinin etik ve politik olarak sorumlu gazetecilik için göstermiﬂ olduklar› adres hak odakl› habercilik olmakla
birlikte, yurttaﬂ gazetecili¤i ve bar›ﬂ gazetecili¤ini de tart›ﬂmaya
dahil ediyor ve bunlar› karﬂ›laﬂt›r›yorum. Bütün bu daha iyi gazetecilik yapma arzular›n› simgeleyen çabalar› bizi birbirine yak›n
yerlere do¤ru ilerletecek, ancak hiç bitmeyecek/bitmemesi gereken aray›ﬂlar için u¤ranmas› gereken adresler olarak gören bir
yaklaﬂ›m› savunuyorum. Ayr›ca gazeteci olarak bunlardan herhangi birini seçmenin di¤erini d›ﬂlamak anlam›na gelmeyece¤ini, ancak özel bir politik tercihe iﬂaret edece¤ini iddia ediyorum.
Nihayet, tam da bu nedenle Türkiye'nin mevcut koﬂullar›nda
mücadele etmek gerekenin –en az›ndan aralar›nda haber diye bilinene yap›sal itirazlar› ba¤lam›nda anlaml› bir fark görmeyen
yaklaﬂ›m›m çerçevesinde– hak odakl› habercilik yapmadan edemeyecek bir bar›ﬂ gazetecili¤i oldu¤unu söylüyorum.
‹kinci bölümdeki yaz›lar ise "Hak Habercili¤i ‹çin" baﬂl›¤› alt›nda
toplan›yor. Birinci bölümdeki metinlerin haz›rlam›ﬂ oldu¤u zeminde ilerlenerek hak habercili¤inin, yani haberin yap›sal yanl›l›¤›n› hak ihlallerine u¤rayanlardan yana çevirmenin Türkiye
ba¤lam›ndaki gereklili¤ini tart›ﬂ›yor ve hak habercili¤inin nas›l
yap›labilece¤i ile bunun bianet örne¤inde nas›l yap›ld›¤› anlat›l›yor. Bu çerçevedeki ilk metin, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV)
Genel Baﬂkan› Yavuz Önen'e ait. "Türkiye'nin Siyasi Ortam› ve
Hak Habercili¤inin Gerekçeleri" baﬂl›kl› yaz›s›nda Önen, Türkiye'deki insan haklar› ihlallerinin öznesi olarak devletin, bu hak
ihlallerine bahane olan "kendini koruma refleksinin" tarihsel nedenlerini aç›klamak üzere, Cumhuriyet rejiminin baﬂlang›c›ndan
bugüne Türkiye'deki demokrasinin geçirmiﬂ oldu¤u dönemeçle-
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re odaklanan bir özetini veriyor. Cumhuriyetin kurucu sivil-askeri elitlerinin içselleﬂtirmiﬂ oldu¤u bu bölünme korkusunun siyasetin demokratikleﬂmesinin de s›n›rlar›n› çizdi¤ini belirtiyor. 1980
askeri darbesini izleyen 1982 Anayasas›, devletin kendini korumaya yönelik refleksinin tipik bir örne¤i ve Avrupa Birli¤i üyeli¤inin gerektirdi¤i yeni hukuki düzenlemelerin varl›¤›na ra¤men
potansiyel olarak tehlikeli görülen –Kürtler ile Sol kesimler baﬂta
olmak üzere– etnik, dinsel gruplara yönelik ciddi hak ihlallerinin
kayna¤› olmaya devam ediyor. Metnin ikinci k›sm›nda hak ihlalleri ma¤durlar›n›n inisiyatifiyle kurulan ‹HD ile T‹HV'n›n faaliyetleri anlat›l›yor ve bunlar›n, özellikle de T‹HV bünyesinde kurulan
‹nsan Haklar› ‹hlalleri Dokümantasyon Merkezi'nin, yay›mlad›klar› ayr›nt›l› raporlar, y›ll›klar ve arﬂivledikleri belgelerin Türkiye'
deki hak ihlallerinin haf›zas›n›, hak habercili¤inin ise kayna¤›n›
oluﬂturdu¤unu söylüyor. Burada Önen'in dikkatimizi çekti¤i bir
baﬂka örekmi nokta da, son y›llarda devletin bu konuya da el atarak karﬂ›-haber sa¤layacak bir yap›lanmaya gitmesi ve böylelikle
hak ihlalleri konusunda zaten ilgili sivil toplum örgütleriyle gereken iliﬂki içinde olmayan yayg›n medyaya haber ak›ﬂ›n› kontrol
etmeye çal›ﬂmas›. Buna karﬂ›l›k önerisi, insan haklar› ihlalleri konusundaki sivil toplum örgütlerinin birlikte davranmas› ve yayg›n
medyaya düzenli haber ak›ﬂ›n›n sa¤lanmas›.
"Hak Habercili¤i ‹çin" altbölümümüzün ikinci yaz›s› ise, ‹nsan
Haklar› Derne¤i Baﬂkan› Hüsnü Öndül'ün ve "‹nsan Haklar›n› Savunma Hakk›n›n Korunmas› ve Medya" baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Öndül'ün yaz›s›, Önen'in insan haklar› ihlalleri anlam›nda verdi¤i
Türkiye foto¤raf›n› tamamlayan bir yaz›. ‹nsan haklar› aç›s›ndan
sicili düﬂük bir ülkede, insan haklar› mücadelesinin nas›l verilebilece¤ini, "insan haklar›n› savunma hakk›" kavram› etraf›nda tart›ﬂ›yor. Bu hakk›n uluslararas› hukuk ile iç hukuktan kaynaklanan
temellerini belirliyor. Ancak Öndül'e göre insan haklar›n›n yaln›zca hukuksal yollardan korunmas› hiçbir zaman yeterli de¤il ve
bu noktada, "demokratik kamuoyu" taraf›ndan verilecek ve sahiplenilecek insan haklar› mücadelesi çok önemli. Baﬂka deyiﬂle,
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insan haklar›na sahip ç›kan bir kamuoyu ile sivil örgütlenmelere
ihtiyaç var. Öndül yaz›s›n›n ikinci k›sm›n›, Türkiye'de insan haklar› mücadelesi denilince akla gelen sivil toplum örgütlerinin tan›t›m›na ay›r›yor. Son bölümde ise yayg›n medyan›n insan haklar›na ve örgütlerine yaklaﬂ›m›n› eleﬂtirerek hak örgütlerinin medyadan beklentilerini özetliyor.
‹nsan haklar›na sahip ç›kan bir kamuoyunun varl›¤› önemli ve
böyle bir sahiplenmeyi sa¤lamada Öndül'ün yaz›s›nda belirtilen
sivil toplum örgütlerine büyük bir sorumluluk düﬂüyor. Dolay›s›yla bu örgütlerle medya aras›ndaki iliﬂkilerin kurulma biçimi baﬂl›ca sorun alanlar›ndan bir tanesi. Biliyoruz ki, Türkiye'deki söz
konusu örgütler medyada seslerini duyurmak aç›s›ndan de¤erli
bir birikim oluﬂturmuﬂ durumdalar. Yayg›n medyaya düzenli, güvenilir haber ak›ﬂ› sa¤l›yorlar. Ancak sorun bununla bitmiyor. Nitekim bu bölümün üçüncü yaz›s›nda Gülgün Erdo¤an Tosun'un,
"Hak Habercili¤i Neden ve Nas›l?" baﬂl›kl› yaz›s›, sorunun nerede baﬂlad›¤›n› belirlemeye yönelik. Tosun, kitab›m›z›n birinci bölümündeki metinlerin iddialar›na kat›l›yor. Haberin bir meta haline gelmesinin, gerçe¤in çok katmanl› yap›s›n›n ve bunu kavraman›n arac› olarak dilin ideolojik niteli¤inin haberin tarafs›zl›¤›n› imkâns›z hale getirdi¤ini, bu nedenle de gerekenin hak ihlallerine u¤rayanlardan yana, ma¤duru oda¤a alan bir habercilik oldu¤unu söylüyor. Tosun'a göre bu bas›n›n toplumsal sorumlulu¤unun bir gere¤i, ancak mevcut koﬂullarda medya bu sorumluluktan çok uzak düﬂmüﬂ durumda, yine de birey olarak gazetecilerin yapabilecekleri çok ﬂey var. Bu haber dilinin dönüﬂtürülmesinden baﬂl›yor, hak ihlallerinin takipçisi sivil toplum örgütleriyle
sürekli iliﬂki içinde olmaya kadar uzan›yor. Yani yukar›da söylediklerimi baﬂka türlü ifade edersem, sorunun çözümü bizi aﬂt›¤›
söylenerek bahane bulunamayacak kadar kolay asl›nda ve hak
habercili¤inin yap›labilmesi için mutlaka ba¤›ms›z, alternatif bir
mecra olmas› gerekmiyor.
Televizyonun yaz›l› bas›ndan farkl› bir niteli¤i oldu¤unu biliyoruz. Daha kolay eriﬂilebilir olmas›, yaratt›¤› "gerçeklik" etkisinin
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yaz›l› bas›na göre daha güçlü olmas› gibi nedenlerle televizyon,
hak habercili¤i için mücadele etmek gereken önemli bir mecra.
Ancak televizyon tam da sahip oldu¤u bu özellikler nedeniyle,
daha pahal›, daha yo¤un bir rekabete konu, daha fazla kontrol
edilmeye çal›ﬂ›l›yor, her alanda vasat› yeniden-üretirken farkl›
sözlere ve seslere daha kapal›. Bütün bunlar, yayg›n medya ortam›ndaki televizyonlardan hak ihlallerinin takipçisi bir habercilik
beklemeyi neredeyse imkâns›zlaﬂt›r›yor: Hangi haber kanal› izleyicilerine, tam akﬂam sofras›na otururken, u¤rad›klar› hak ihlali
nedeniyle aylard›r ölüm orucunda olanlar bulundu¤unu hat›rlatmay› göze al›r! Üstelik sadece bu da de¤il, televizyonun bizzat
rutin habercilik yaparken neden oldu¤u hak ihlalleri ciddi boyutlarda ve bunlar›n önüne geçmek daha zor. Kitab›m›zdaki televizyon habercili¤i ile ilgili iki metinden birisi olan Özden Cankaya'
n›n "Televizyon Habercili¤i ve Hak Habercili¤i Aç›s›ndan Etik ‹hlaller" baﬂl›kl› yaz›s›, iﬂte bu, hak habercili¤i aç›s›ndan ilerlemeler kaydedilmesi daha güç olan mecraya odaklan›yor. Türkiye'
deki televizyon habercili¤inde "iyi gazetecilik" aç›s›ndan s›kl›kla
yap›lan habercilik yanl›ﬂlar›n› ortaya koyuyor, tek bir gün içinde
farkl› kanallarda yap›lan haber s›ralamalar›n› karﬂ›laﬂt›rarak, tek
baﬂ›na bu s›ralamalardaki tercihlerin bile habere ulaﬂma hakk›na
nas›l müdahalelerde bulundu¤unu ortaya koyuyor. Çünkü, Cankaya'n›n belirlemesiyle bir yandan habere/bilgiye ulaﬂma en temel haklardan birisi, di¤er yandan televizyon haberleri ideolojik
ve tarafl›, baﬂka ifadeyle izleyicilerine belirli bir ideolojik konum
içinden gerçeklik bilgisi kuran, dolay›s›yla bu hakk›n kullan›m›na do¤rudan müdahale eden metinler. Ancak yine de, haberin taﬂ›mas› gerekli temel özelliklere ve etik kurallara uyuldu¤unda
hak ihlallerinin önüne geçilmesi mümkün. Çünkü bu etik kurallar, haberde kiﬂilik haklar›na dokunulamayaca¤›n›, özel hayat›n
gizlili¤ine sayg› duyulmas› gerekti¤ini, her türlü ayr›mc›l›¤›n yasak oldu¤unu, haberde duygu sömürüsü yap›lamayaca¤›n›, çocuklarla ilgili haberlerin özel bir dikkat gerektirdi¤ini vb. söylüyor. Yani habercilik yaparken hak ihlalinde bulunmamak için var
olan sistem içinde de her zaman yap›labilecekler var.
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‹zleyen metnin yazar› Murat Çelikkan'›n yayg›n medyadan bildi¤imiz habercilik ve köﬂe yazarl›¤› deneyimi ise bunun bir kan›t›.
Ad›n› "Hak Habercili¤i Önündeki Engeller ve Medyan›n Ba¤›ml›l›k Sorunu: Ne Yapmamal›?" olarak koydu¤u sunuﬂ metninde
Çelikkan, hak habercili¤i yap›lmas›n›n önündeki engelleri devlet,
medya patronlar›, reklam verenler olarak s›ralad›¤›nda, haberin
yanl›l›¤›n› medyan›n ekonomi-politik yap›s›yla aç›klam›ﬂ oluyor.
Ancak bunlar›n ötesine geçip, toplumsal de¤er yarg›lar› ve otosansürü de engeller aras›na eklemesi, dahas› bu sonuncusunu en
baﬂa yerleﬂtirmesi onun da hak habercili¤i yapman›n öncelikle
gazetecinin etik ve politik sorumluluk alan›na girdi¤i düﬂüncesini paylaﬂt›¤›n› gösteriyor. Nitekim Çelikkan, yaz›l› olmayan kurallarla, sadece al›ﬂ›lm›ﬂ oldu¤u için kullan›lagelen sözcüklerle
haberin/gazetecinin nas›l tarafland›¤›n›, hak ihlalleri yapt›¤›n› örnekliyor. Verdi¤i bu örnekler, Cangöz'ün, benim ve Tosun'un dilin hegemonik iktidar iliﬂkilerini yeniden-üreten ideolojik niteli¤ine iliﬂkin olarak söylediklerimizi tamaml›yor, di¤er yandan Talu'nun da yapt›¤›/söyledi¤i gibi, de¤iﬂtirmeye bir yerden baﬂlanabilece¤ini ve bunun imkâns›z olmad›¤›n› gösteriyor.
‹kinci bölümün son üç yaz›s› ise hak habercili¤i için –"alternatif"
bir mecra olarak– bianet'te neler yap›ld›¤›n› örnekleyen yaz›lar.
Tolga Korkut'un "Hak Habercili¤i ve Habercilikte Kültürel Çeﬂitlilik" baﬂl›kl› yaz›s›, bianet deneyimi içinde genelgeçer habercili¤in
hak habercili¤ine dönüﬂtürülmesinin kazand›rd›¤› zengin deneyime dayan›yor. Hak ihlallerini bizzat içinde bar›nd›rd›¤›n› iddia
etti¤im genelgeçer gazetecili¤in haber de¤eri tan›m›n›n, haber
kaynaklar›na yaklaﬂ›m›n›n, haberin dengeli olmas›n›n nas›l yeniden ve hak odakl› olarak tarif edilebilece¤ini anlat›yor. Haklar›n
bölünemez oldu¤unu, baﬂka ifadeyle, hak ihlallerinden birinin
peﬂine düﬂerken di¤erlerini ihmal etmenin hak habercili¤i olamayaca¤›n› –ki kendine alternatif diyen pek çok medyada bu yap›l›yor– söylüyor. Ayr›ca hak habercili¤i için sadece ma¤durdan yana taraflanman›n yetmeyece¤ini, gazetecinin hak ihlallerine ba¤lamsal olarak yaklaﬂmas›, baﬂka ifadeyle hak ihlalleri konusunda
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aktif bir rol üstlenmesi gerekti¤ine iﬂaret ediyor. Korkut böylelikle,
bar›ﬂ gazetecili¤inde gazeteciden beklenmekte olan aktif rolü hak
habercili¤ine de atfediyor. Nitekim Cangöz'e ve bana ait metinlerde oldu¤u gibi, hak habercili¤i ile bar›ﬂ gazetecili¤i birbiriyle
iliﬂkilendiriliyor. Ayr›ca Korkut, hak habercili¤ine "farkl›l›klar› görünür k›lmak" biçiminde bir sorumluluk atfederken, yine bar›ﬂ gazetecili¤ine atfedilen "ötekine karﬂ› etik ve politik sorumlulukla"
davranmak biçiminde özetlenebilecek tavra da gönderme yapm›ﬂ oluyor. Son olarak gazetecinin "yarat›c›l›¤›n›n" t›pk› bar›ﬂ gazetecili¤inde oldu¤u gibi hak habercili¤inde de çok önemli oldu¤unu hat›rlat›yor ki, kan›mca hak habercili¤inin yayg›n medyaya
s›zmay› baﬂarabilmesinin koﬂulu/s›rr› tam da bu belirlemede yat›yor.
"bianet Deneyimi: Medyay› ve Hayat› Dönüﬂtürmek" baﬂl›kl› sunuﬂ metni, Korkut gibi bianet editörü olan Erhan Üstünda¤'a ait.
Üstünda¤, insan haklar› habercili¤i ile kad›n ve çocuk odakl› habercilik deneyimleri s›ras›nda bianet habercileri olarak birlikte
keﬂfe ç›k›p hayata geçirdikleri habercilik yol ve yordamlar›n› özetliyor. Bunun –alternatif bir mecra ortam›nda da gazetecilik yapman›n avantaj›yla– nas›l kendi iç örgütlenmelerini de dönüﬂtürücü bir etki yaratt›¤›n› örnekliyor. Çünkü bianet habercileri aras›nda say›sal olarak kad›n ve erkek dengesinin korunmas›na özel bir
önem veriliyor. Tam da alternatif bir mecrada olmas› gerekti¤i gibi dikey de¤il, kararlar›n ortaklaﬂa al›n›p uyguland›¤› yatay bir iﬂbölümü modeli izleniyor, habercilerin her tür haberde uzmanlaﬂmalar›n› sa¤lamak üzere dönüﬂümlü editörlük sistemi uygulan›yor. bianet habercileri, B‹A dostlar›yla birlikte geliﬂtirdikleri bir
öz-eleﬂtiri sistemi sayesinde düzenli aral›klarla yapt›klar›na ayna
tutmaya çal›ﬂ›yorlar. bianet böylelikle hak habercili¤inin yarat›c›l›k demek oldu¤una da bir örnek oluﬂturuyor.
Bu bölümdeki son yaz› B‹A koordinatörlerinden Ertu¤rul Kürkçü'
nün. "Baﬂka Bir Tür ‹letiﬂim Mümkün: bianet'in Hikâyesi" baﬂl›¤›n›n anlatt›¤› gibi, bianet'i baﬂka bir iletiﬂimin mümkün oldu¤unu
kan›tlayan bir örnek olarak görüyor, bunu da onu emsallerinden
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farkl› k›lan bir özelli¤ine, "ba¤›ms›z medya" olmas›na ba¤l›yor.
Yani, ekonomik ve siyasal olarak hiçbir yere ba¤›ml› olmamas›yla aç›kl›yor. bianet'i farkl› hatta "atipik" k›lan özellikleri s›ral›yor;
onu "bir gazetecilik hareketi" say›yor; habercili¤i ise "habercilik
dünyas›n›n genel normlar› içinden, ama onlar› aﬂarak profesyonel habercilik süreçlerinin eriﬂmiﬂ oldu¤u aﬂaman›n da ötesine
geçmeyi hedefleyerek" yapt›klar›n› söylüyor. Dolay›s›yla bu, "haber yaparken habercili¤in temel ö¤elerini bozan, onlar› da¤›tan
rasgele bir duruﬂ" de¤il; –burada araya ben gireyim– genelgeçer
habercili¤in hegemonik iktidar iliﬂkilerini yeniden-üreten normlar›n› dönüﬂtürmeyi hedefleyen etik ve politik bir tercih. Böyle bir
iddiay› taﬂ›yabilmesi de iﬂte, önemli ölçüde bianet'in, Kürkçü'
nün "atipik" oldu¤unu söyledi¤i bir özelli¤iyle, habercilikten para
kazanmamas›yla ilgili. Bu atipikli¤i, para kazanmadan kamusal
amaçl› habercilik yapman›n imkâns›z k›l›nd›¤› Türkiye koﬂullar›nda, bir proje olarak do¤du¤u için, yani zaten kâr amac› gütmemesi koﬂuluyla desteklendi¤i için taﬂ›yabiliyor. Onu bir ayr›cal›¤a
dönüﬂtürüyor, yerel medyay›, iletiﬂim fakültelerini, düﬂündüklerini yayg›n medyada özgürce söyleyemeyen gazetecileri, Türkiye'
nin ya da dünyan›n dört bir köﬂesinde yaﬂay›p da tan›k olduklar›n› dile dökmek isteyen gezginleri, üniversite ö¤rencilerini, sivil
toplum örgütü temsilcilerini, ﬂimdiye kadar sadece okur kalm›ﬂ
olanlar› haberci haline getirecek ﬂekilde bir a¤a dahil k›l›yor. Bir
"gazetecilik hareketi" olarak, hak odakl› habercilik kayg›s› duyanlar› bir araya getiriyor, böylece baﬂka bir iletiﬂimin mümkün oldu¤unu kan›tl›yor. Kürkçü son olarak bianet serüvenini öyküleyerek, baﬂka iletiﬂimi nas›l mümkün k›ld›klar›n› anlat›yor.
Önsöz'ün baﬂlar›nda Okuldan Haber Odas›na e¤itimlerimizin
bir amac›n›n da, gazeteci adaylar›n› mesleklerine haz›rlamak oldu¤unu söylemiﬂtim. Nitekim bu nedenle e¤itim seminerlerimizin önemli bir k›sm›n› yayg›n medyadan gazetecilerin katk›lar› ile
yürüttük. Gazeteci adaylar›n›, belki de ileride bu gazetecilerle
birlikte çal›ﬂma f›rsat› da yaratmak üzere mesleklerinin erbab›yla
buluﬂturduk. ‹ﬂte bu nedenle "Gazetecili¤e Baﬂlarken" ve "Habe-
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re Ç›karken" ad›n› verdi¤imiz üçüncü ve dördüncü bölümlerimizdeki metinler, yayg›n medya kökenli ya da halihaz›rda orada
çal›ﬂan, deyim yerindeyse habercili¤in mutfa¤›ndan gelen gazetecilere ait ve ortak dertleri gazeteci adaylar›na yar›n haber merkezlerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›klar›nda karﬂ›laﬂabilecekleri koﬂullar, ilk haberleri için soka¤a ç›kt›klar›nda yapmalar› gerekenler
gibi konularda hayatlar›n› kolaylaﬂt›racak bilgiler vermek.
"Gazetecili¤e Baﬂlarken" baﬂl›kl› üçüncü bölümümüzde beﬂ sunuﬂ metni var ve ilk metin ‹pek Çal›ﬂlar'›n. Çal›ﬂlar'›n "‹ﬂ Ararken"
baﬂl›kl› yaz›s›, bütünüyle iletiﬂim fakültesi mezunu olup da, iﬂ
bulmak gibi sanc›l› bir sürece giren gençlerin hayat›n› kolaylaﬂt›r›c› pratik bilgiler vermeye yönelik. ‹zleyen yaz› ise Mete Çubukçu'nun ve "‹lk Ad›m Sonras›n› da Belirler" baﬂl›¤› alt›nda. Bir di¤er deneyimli gazeteci, "gazetecili¤in bir meslek olmaktan öte,
bir hayat tarz›, hayata bak›ﬂ, olaylar karﬂ›s›nda gösterilen refleks,
heyecan, özgürlük anlay›ﬂ›, kamuya karﬂ› duyarl›l›k ve demokrasinin asgari de¤il tüm kurallar›n› sindirmek oldu¤unu", dolay›s›yla mesle¤e ilk ad›m›n bu bilinerek at›lmas› gerekti¤ini söyleyerek
gazetecilik mesle¤inin niteli¤iyle ilgili çok önemli bir hat›rlatma
yapm›ﬂ oluyor. Sonra da merak›n, sürekli araﬂt›r›p sorgulaman›n,
bilgilenmenin, üstlenilen her sorumlulu¤u ayn› ölçüde ciddiye
alman›n, uzmanlaﬂman›n ne kadar önemli oldu¤unu belirtiyor.
Son olarak, dördüncü bölümde Murat Utku'nun televizyon habercili¤i için söylediklerini tamamlayacak belirlemeleriyle, televizyon gazetecisi olmay› düﬂünenler için de somut önerilerde
bulunuyor.
Buna karﬂ›l›k Rag›p Duran'›n "Ak›ma Kap›lmak ya da Zor Olan›
Seçmek" baﬂl›k tercihinin de anlatt›¤› gibi, konumu ya da önerileri farkl›. Gazeteci adaylar›n›, yayg›n medyan›n ak›m›na kap›lmak yerine, zor olan› seçmeye, iletiﬂim teknolojilerinin sundu¤u
yeni imkânlardan da yararlanarak Noam Chomsky'nin "ba¤›ms›z
medya adac›klar›" dedi¤i alternatif mecralarda habercilik yapmak
imkânlar›n› denemeye ça¤›r›yor. Yani bu bölümde –asl›nda bütün kitab›m›z için de do¤ru bu– gazeteci adaylar›na yönelik iki
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ça¤r› var; birisi yayg›n medyada etik ve politik olarak sorumlu bir
habercili¤e imza atmak, ikincisi ise, mesleki ufuklar›n› yayg›n
medya ile s›n›rlamay›p, kendileri için habercili¤i daha kendilerinin belirleyecekleri koﬂullarda yapabilecekleri yeni ufuklar çizmek. Rag›p Duran'›n metni t›pk› önceki bölümdeki Kürkçü'nünki gibi bu ikinci daveti yapan bir metin. Öte yandan e¤er Tolga
Korkut'un söyledi¤i gibi hak habercili¤i bir yarat›c›l›k gerektiriyorsa, gazeteci adaylar›n›n böyle ço¤unlukla yayg›n medya ile s›n›rlanm›ﬂ olan mesleki beklentilerini aﬂmalar›, yarat›c›l›klar›n› rizomatik biçimde ço¤alan yurttaﬂ medyalar›7 için inisiyatifler geliﬂtirmek üzere kullanmalar› konusunda cesaretlendirilmeleri B‹A'
n›n ve e¤itimlerinin sembolize etti¤i e¤ilime de çok uygun. Ancak ﬂunu da hat›rlatmal›, bu e¤itimler yayg›n medya içinde hak
habercili¤i yaparak var olman›n mümkün oldu¤u iddias›yla da
haz›rland›. Yani, yayg›n medyada çal›ﬂman›n mutlaka "ak›ma kap›lmak" anlam›na gelmeyece¤i düﬂünülerek. Çünkü yayg›n medya, pek sevdi¤im için sürekli tekrarlad›¤›m Gramsci'nin kavram›yla, "mevzi mücadelesinin" alanlar›ndan biri, bu nedenle de
hak habercili¤i için de bir müdahale zemini.
"Gazetecili¤e Baﬂlarken" baﬂl›kl› üçüncü bölümümüzün, dördüncü yaz›s› bir baﬂka deneyimli gazeteci Ahmet Tulgar'a ait. Tulgar,
"Binalar ve Gazetecilik: Muhabir Plazalara Kapat›l›rken" baﬂl›kl›
sunuﬂunda, Rag›p Duran gibi gazetecilik mesle¤inin günümüzde
alm›ﬂ oldu¤u biçimi eleﬂtiriyor. Bunu da, yayg›n medyan›n günümüzde kazanm›ﬂ oldu¤u sahiplik yap›s›n›n göstereni haline gelmiﬂ olan medya plazalar üzerinden yap›yor. Tulgar'›n gazetecili¤in genelgeçer hali için söyledikleri elinizdeki kitaptaki ve mevcut iki dizimizdeki di¤er yaz›larla birlikte okundu¤unda, ﬂimdiye
kadar yayg›n medyaya iliﬂkin olarak yapt›¤›m›z eleﬂtirileri felsefi
olarak boyutland›ran bir katk› niteli¤inde. Günümüzde medyan›n sahiplik yap›s›n›n de¤iﬂmesiyle birlikte gündeme gelen yeni
7. Bu kavramlar ile düﬂüncenin kuramsal dayanaklar›n› tart›ﬂt›¤›m yaz› için bkz. Sevda Alankuﬂ "Türkiye'de 'Baﬂka' Bir Demokrasi ‹çin 'Baﬂka' Bir Medya ve Habercilik",
‹ncilay Cangöz (der.) Uygun Ad›m Medya, Ankara: Ayraç, 2008.
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gazete mekânlar›n›n, orada çal›ﬂanlar üzerinde nas›l ezici ve yal›t›c›, yaln›zlaﬂt›r›c› bir iktidar kurma arac› haline geldi¤ine, baﬂka ifadeyle Türkiye'deki medya ortam›n›n dönüﬂümü için sembolik önemde olan "Bab›ali'den ‹kitelli'ye" taﬂ›nma sürecinin gazeteciler ve habercilik üzerinde yaratt›¤› etkilere dair yaklaﬂ›m›yla
önemli bir felsefi aç›l›m taﬂ›yor.8 Yayg›n medyada çal›ﬂmay› arzulayan genç gazetecileri çal›ﬂacaklar› ortam›n bir di¤er yüzüyle tan›ﬂt›r›yor. Ancak onlar› t›pk› Rag›p Duran'›n yapt›¤› gibi, de¤iﬂtirebilecekleri ﬂeyler oldu¤u konusunda cesaretlendiriyor, örgütlenmeyi bir adres olarak gösteriyor. Böylelikle de asl›nda, hak habercili¤i yapmak isteyen gazetecilere, iﬂe öncelikle kendi haklar›n› aramakla baﬂlamalar› gerekti¤ini hat›rlatm›ﬂ oluyor.
Bölümün son metni gazetecilerin hak arama davalar›nda uzmanlaﬂm›ﬂ bir hukukçuya ait. Rana Y›lmaz, "Bas›n ‹ﬂ Yasas› ve Gazetecilerin Özlük Haklar›" baﬂl›¤› alt›nda, yayg›n medyaya kendilerini haz›rlayan gazeteci adaylar›n› karﬂ›laﬂmalar› muhtemel özlük haklar› ihlalleri konusunda uyarmay›, onlar› haklar› ve bunlara nas›l sahip ç›kabilecekleri konusunda bilgilendirmeyi amaçl›yor. Bunun için de Bas›n ‹ﬂ Yasas› üzerine odaklan›yor, ücret,
hizmet sözleﬂmesi, izin, ikramiye, iﬂten at›lma, hizmet akdinin
tek tarafl› olarak sona erdirilmesi vb. durumlarda yapabilecekleri konusunda bilgilendiriyor. Ayr›ca, karﬂ›laﬂabilecekleri ‹ﬂ Yasas›'na ayk›r› uygulamalar ile bunlar›n karﬂ›s›nda hukuki olarak yap›lmas› gerekenler konusunda onlar› uyar›yor. Büyük medya kuruluﬂlar›n›n gazetecileri özlük haklar›n› hiçe sayarak çal›ﬂt›rd›klar› koﬂullarda, bireysel mücadele kadar sendikal mücadele verilmesinin de önemine dikkat çekiyor. Ayr›ca üstlenmiﬂ oldu¤u davalardan somut örnekler vererek, gazeteci adaylar›n› karﬂ›laﬂabilecekleri bu tür ihlallerde, daha sonra hukuki yollardan haklar›n›
aramaya kalkt›klar›nda hakl›l›klar›n› kan›tlayabilmeleri için yapmalar› gerekenler konusunda bilgilendiriyor.
8. Türkiye'deki yayg›n medyan›n sahiplik yap›s›n›n de¤iﬂimi konusunda bkz. Gülseren Adakl›, Türkiye'de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Ça¤›nda Mülkiyet ve Kontrol ‹liﬂkileri, Ankara: Ütopya, 2006.
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Dördüncü bölümümüz ise, art›k habere ç›kmak üzere olanlar
için ve onlara tam mesleklerinin arifesinde haberin ne ve nerede
oldu¤unu bir kez daha hat›rlatmak istiyor. Nitekim bu metinlere
esas teﬂkil eden e¤itim sunuﬂlar› "Haber Nerede?" genel baﬂl›¤› alt›nda yap›lm›ﬂt›, ancak kitab›m›z için derlenirken hepsi için yeni
baﬂl›klar düﬂünüldü.
Bu metinlerden ilki Nurcan Akad'›n. Ona "Haber ve Habercilik
Üzerine: Haber Ne De¤ildir?" baﬂl›¤›n› verdik, çünkü Akad, sorunu tersinden kuruyor, neyin haber olmad›¤›n› anlatarak baﬂl›yor
metnine. Asl›nda söylemek istedi¤i, bu soru(n) üzerine sunuﬂ yapan hemen hemen bütün gazetecilerin hemfikir olduklar› gibi haberin her yerde oldu¤u. O halde iyi gazetecinin kendisi için yarataca¤› fark, yak›n çevremizden baﬂlayarak olup bitenlerden haber ç›karabilmesinde ve bunu editörlerine kabul ettirebilecekleri
bir yetkinlikle yapabilmesinde yat›yor. Akad kendi habercilik ve
yöneticilik deneyimleri çerçevesinde iyi bir haber ç›kartmak için
gazeteci adaylar›n›n yapmas› gerekenleri anlat›yor. Habercilikte
bir alanda uzmanlaﬂmay› önemli say›yor, asl›nda her yerde bulunan haberi hissedebilmek için gazetecinin merakl› olmas› gerekti¤ini söylüyor, bu arada haberin nas›l farkl›laﬂt›r›laca¤›n›n ipuçlar›n› veriyor, haber kaynaklar›yla iliﬂkilerin nas›l olmas› gerekti¤ini örnekliyor. Di¤er metinlerimizin ço¤unda yapt›¤›m›z gibi,
Akad'›n metninin sonunda kendisine sorulan sorular çerçevesinde gerçekleﬂen bir de tart›ﬂma bölümü var. Bu bölümdeki sorular
gazetelerdeki sat›ﬂ kayg›s›n›n haberi satmak derdi nedeniyle etik
sorunlara yol aç›p açmad›¤›, Türkiye'deki habercilik koﬂullar›n›n
gazetecilerde oto-sansür do¤urup do¤urmad›¤›, magazinleﬂmenin habercili¤i olumsuz yönde etkileyip etkilemedi¤i gibi konular etraf›nda toplan›yor. Akad bu sorular› sektörün realitesini göz
önünde tutarak cevapl›yor.
Akad'› izleyen iki metin, gazetecilikten "emekli" olup da yazmay› baﬂka bir mecrada sürdüren ‹pek Çal›ﬂlar ile ö¤retim görevlisi
olarak gazetecilik ö¤retmeye baﬂlayan Füsun Özbilgen'e ait metinler. ‹kisi de haberin nerede bulunabilece¤i sorusuna kendi ga-
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zetecilik deneyimlerini hak habercili¤inin kayg›lar›yla birleﬂtirerek cevap vermeye çal›ﬂ›yorlar. ‹pek Çal›ﬂlar, hayata haberci gözüyle bakman›n nas›l sa¤lanabilece¤ini anlat›yor. Üç farkl› örnek
vererek s›ras›yla çok s›radan gündelik bir rutinin içinden bile haber ç›kabilece¤ini; bir hak ihlali haberinin yayg›n medyada çokça yap›lan yanl›ﬂlara düﬂülmeden nas›l yap›labilece¤ini; herkesin
ayn› konunun haberini yapt›¤› bir durumda haberin nas›l –ve etik
ihlalde bulunmadan–farkl›laﬂt›r›labilece¤ini gösteriyor. Bu arada
konuyu haberde kullan›lacak kavram, sözcük seçimleri yani dil/
söylem meselesine de getirerek, di¤er yaz›lar›m›z›n bu konuya
iliﬂkin olarak paylaﬂt›klar› hassasiyetle örtüﬂen uyar›larda bulunuyor. Buna karﬂ›l›k Füsun Özbilgen'in metni, gazeteci aday› kat›l›mc›lar›n hak habercili¤i konusu olarak önerdikleri konular› tart›ﬂarak haberin nerelerde bulunabilece¤ini örnekleyen bir metin.
Özbilgen, öneriler üzerinde ayr› ayr› durarak, nas›l geliﬂtirilebilecekleri, hangi haber kaynaklar›ndan yararlan›larak yap›labilecekleri, nas›l farkl›laﬂt›r›labilecekleri ve nas›l hak odakl› k›l›nabilecekleri konusunda somur öneriler getiriyor.
Bir di¤er metnimiz, Altan Öymen'e, deyim yerindeyse Türk yaz›l› bas›n›n›n "siyah-beyaz" döneminin en eskilerinden olup da,
"renkli" döneminde de mesle¤ini sürdüren bir haberciye –ﬂimdi
köﬂe yazar›– ait. Öymen, konuﬂmas›n› esas olarak gazeteci adaylar›n›n sorular›na cevap vermek üzerine kurdu¤undan, yaz›s›n›n
baﬂl›¤›n› da "Habercilikle ‹lgili Sorular/Sorunlar" olarak koyduk.
Ancak onun da öncelikle belirtmek istedi¤i, di¤er deneyimli gazetecilerin de söyledi¤i gibi, haberin her yerde oldu¤u. Ancak gazetecinin çal›ﬂt›¤› medya kuruluﬂunun, televizyonun, gazetenin,
derginin niteli¤ine göre haber de¤er(lendirmes)inin de¤iﬂece¤ini
de dikkatimize sunuyor. Metninin geri kalan k›sm›nda gazeteci
adaylar›n›n sordu¤u sorular› cevaplarken Öymen, "iyi gazetecilik" anlay›ﬂ› çerçevesinde etik kurallara uyulmas›n›n öneminin,
bu konuda okuyucu denetiminin nas›l gerekli oldu¤unun alt›n› çiziyor. "Fikri takip"i eskiden nas›l yapt›klar›n› örneklerken,
ﬂimdi bu konuda bir zafiyet oldu¤unu kabul ediyor. Siyasilerin,
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medya patronlar›n›n ya da editörlerin habere müdahale edip etmedi¤i konusunda kendi gazetecilik deneyimlerini aktararak siyasal iktidar›n nas›l do¤rudan müdahaleler yapabildi¤ini örnekliyor; ancak art›k bu tür müdahalelerin olmad›¤›n›; bununla beraber yo¤un rekabet koﬂullar›n›n haberin de¤erlendirilme biçimini
etkiledi¤ini; ayr›ca hangi haberin öne ç›kar›l›p hangisinin ç›kar›lmayaca¤› konusunda medya kuruluﬂunun kimli¤ine göre de¤iﬂen
tercihlerin devreye girdi¤ini söylüyor. Bu noktada ben de, mesle¤in duayenlerinden birisi olarak Öymen'in eskiden yap›lan gazetecilik örneklerini ﬂimdikilerle karﬂ›laﬂt›rarak tespit etti¤i eksikliklerin, Umur Talu'nun "gazetecilerin art›k daha serbest davranabildikleri, ancak daha özgür olmad›klar›; haberlerin de belki daha
do¤ru ancak daha steril oldu¤u" biçimindeki belirlemeleriyle birlikte okunmalar› gerekti¤ini eklemek istiyorum.
Kitab›m›z›n gazeteci adaylar›n›n sorular›yla biçimlenen bir di¤er
metni ise yine deneyimli bir gazeteci olan Tu¤rul Ery›lmaz'a ait.
Öymen gibi, çal›ﬂ›lan medya kuruluﬂunun haber anlay›ﬂ›n›n haber de¤er(lendirilmes)ini belirleyece¤ini düﬂünen Ery›lmaz'›n gazeteci adaylar›na ilk tavsiyesi, bir üsluplar›, haberci kimlikleri
oluﬂuncaya kadar –e¤er yapabilirlerse– kendi dünya görüﬂlerine
uygun medya kuruluﬂlar›nda gazetecili¤e baﬂlamalar›. Bunu yapamad›klar› yani herhangi bir yayg›n medya kuruluﬂunda gazetecili¤e baﬂlad›klar› durumda ise, haberlerinin editör müdahalelerine u¤ramadan yay›mlanmalar›n› sa¤lamak için haberlerini
"iyi gazetecili¤in" etik kurallar› çerçevesinde savunmalar›. Ery›lmaz ayr›ca sorulara verdi¤i cevaplarla, habercili¤in günümüzde
u¤rad›¤› de¤iﬂimi belirliyor, bir yandan masabaﬂ› gazetecili¤iyle,
ortak haber havuzlar›n›n oluﬂmas›yla haberin bir bak›ma standartlaﬂt›¤›n› dikkatimize sunarken, di¤er yandan haberin bu koﬂullarda nas›l farkl› ve okunur k›l›nabilece¤ini de örnekliyor.
Dikkatinizi çekmiﬂtir; kitab›m›zdaki haber tart›ﬂmalar›n›n, deneyimlerinin oda¤›nda yaz›l› bas›n habercili¤i var. Bunun nedeni
k›smen gazeteci konuklar›m›z›n yaz›l› bas›ndan, gazeteci adaylar›m›z›n da fakültelerinin yaz›l› bas›na eleman yetiﬂtiren bölümle-
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rinden olmas›. Ayr›ca, televizyon habercili¤i ile gazete habercili¤inin farkl› yanlar› olmas›na ra¤men, hak odakl› habercili¤in ilkelerinin esas olarak bütün mecralar için ayn› oldu¤unu düﬂünüyoruz. Ancak yine de, özgül olarak televizyon habercili¤inde karﬂ›m›za ç›kan hak ihlallerini ikinci bölümümüzdeki Özden Cankaya'n›n metniyle tart›ﬂt›¤›m›z gibi, bu bölümün son metniyle iyi bir
televizyon habercili¤inin nas›l yap›labilece¤i konusunu gündeme getiriyoruz. Amac›m›z televizyon habercisi olarak mesle¤e
baﬂlamalar› da söz konusu olabilecek gazeteci adaylar›na bu iﬂin
tekni¤iyle ilgili temel bilgileri vermek. Bu yüzden son metnimiz
televizyon habercili¤ine iliﬂkin bir deneyim paylaﬂ›m›. Murat Utku bir televizyon gazetecisi ve 2006 yaz›nda ‹srail'in sald›r›s›na
maruz kalan Lübnan'dan, mensubu oldu¤u haber ajans› ad›na
haber geçerken yaﬂad›¤› deneyimler üzerinden televizyon habercili¤inin nas›l yap›labilece¤ini anlat›yor. Bu alandaki evrensel görüntü standartlar›n› belirliyor.
Son olarak metinlerimizle ilgili alt›n› çizmek istedi¤im baz› noktalar var. Fark etmiﬂ olaca¤›n›z gibi, bu kitab›m›zda da önceki yay›nlar›m›zdakilere benzer biçimde, birbiriyle örtüﬂtü¤ü kadar
farkl›laﬂan düﬂüncelerle, konumlarla karﬂ›laﬂ›labiliyorsunuz. Hatta, biraz dikkatle bakarsan›z, özellikle birinci ve ikinci bölümlerimizdekilerle, meslekten gelen gazetecilerin metinlerinin derlenmiﬂ oldu¤u "Habere Ç›karken" baﬂl›kl› dördüncü bölümümüzde söylenenler aras›nda birbirine z›t görüﬂler oldu¤unu da fark edebilirsiniz. Çünkü esas olarak metinlerimiz ikiye ay›rabilece¤im
konumlardan sesleniyorlar bize. Bir yanda benim genelgeçer dedi¤im "iyi gazetecili¤i" adres olarak gösteren, yani habercili¤in
mevcut kurallar›na ve etik ilkelerine uygun olarak yap›lmas› halinde hak ihlalinde bulunmayan bir habercili¤in mümkün oldu¤unu söyleyenler var. Di¤er yanda ise, hak ihlalinin medyan›n
yap›s›na, genelgeçer habercilik anlay›ﬂ›na içkin oldu¤unu söyleyerek, mevcut olan› dönüﬂtürmeyi hak habercili¤inin koﬂulu sayanlar. Acaba bunlar sahiden birbirine büsbütün z›t konumlara
m› iﬂaret ediyor? Ya da baﬂka ifadeyle, "iyi gazetecilik" ile hak ha-
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bercili¤i, hatta yine savunusunu yapt›¤›m›z bar›ﬂ gazetecili¤i aras›nda aﬂ›lmaz farkl›l›klar m› var? Burada ben, hayat› anlama biçimimizi ikili karﬂ›tl›klara s›k›ﬂt›ran felsefi gelene¤i eleﬂtiren bir konumdan bakarak, asl›nda bu konumlardan birini benimsemenin
di¤erini d›ﬂlamay› gerektirmedi¤ini, yeni bir ikili karﬂ›tl›¤a ihtiyac›m›z olmad›¤›n› peﬂinen söylemek durumunday›m. ﬁunu söylemek istiyorum: "‹yi gazetecili¤i" savunmak kuﬂkusuz bir gereklilik. Ancak daha önceki kitaplar›m›zla birinci ve ikinci bölümdeki metinlerimizde ayr›nt›l› olarak nedenlerini tart›ﬂt›¤›m›z gibi, bu
kurallara uyuldu¤u durumda bile bir hak ihlali do¤abiliyorsa, habercili¤in art›k baﬂka türlü yap›lmas› gerekti¤i de savunulmal›.
Bununla beraber, hak habercili¤i derken genelgeçer gazetecili¤i
aﬂan, dönüﬂtüren bir habercili¤i kastetmekle beraber, önerilenin
–burada yap›-sökümcü düﬂünce mant›¤›n› yard›ma ça¤›rmam›z
do¤ru olur– mevcut olana d›ﬂsal bir habercilik çabas› ol(a)mayaca¤›n› da eklemek durumunday›m.
Ayr›ca ulaﬂmak istedi¤i esas olarak iletiﬂim fakültesi ö¤rencileriyle, gazeteci adaylar› olan bu kitab›m›zda da pedagojik bir tav›r
olarak "tek do¤ru var" demeyi seçmiyoruz. Bunun için de "kendi
do¤rumuzu" (hak habercili¤ini) tan›mlamakla ve u¤ranmas› gereken bir durak/adres olarak sunmakla birlikte, bunu ne bir bitmiﬂ
/tamamlanm›ﬂ yol haritas› ne de giderek güven kayb›na u¤rayan
bir meslek olarak gazetecili¤in bütün sorunlar›na deva bir reçete
haline getiriyoruz. Yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z daha çok zihinleri sorularla dolu gazeteci adaylar›na, gerekli cevaplar› nerelerde bulabilecekleri konusunda ipuçlar› vermek, tabii bunlara sahip oldu¤umuz kadar›yla. Çünkü e¤itme süreci her zaman bir ö¤renme
sürecidir de ve biz bütün bunlar› yaparken çok ﬂey ö¤rendik. Öyle görünüyor ki, e¤itmeye/ö¤renmeye, bunlar› da sizinle paylaﬂmaya devam edece¤iz.
Sevda Alankuﬂ
6 ﬁubat 2009
‹zmir

I
HABER ELEﬁT‹R‹S‹ VE KURAMI
HAK HABERC‹L‹⁄‹N‹N
GEREKL‹L‹⁄‹

Türkiye'de Geçmiﬂten Bugüne
Gazetecilik ve Habercilik
Umur Talu

Sizlerle buluﬂtu¤um için çok mutluyum. Siz iletiﬂim fakültelerinden mezunsunuz ya da mezun olmak üzeresiniz. Bu yüzden do¤rusu baﬂl›k "Okuldan Haber Odas›na" olunca biraz utand›m. Çünkü ben okuldan haber odas›na gitmedim, sizin gibi iletiﬂim okumad›m. Ama ﬂöyle diyebilirim, "haberden haber odas›na" gittim.
Ö¤rencili¤im s›ras›nda sendikada çal›ﬂ›yordum. Ekonomi okuyordum ama sendikada çal›ﬂ›yordum. Bir gün fark ettim ki sendika
deneyimi, sendikada e¤itim, toplu sözleﬂme, Anadolu'yu gezmek, çok farkl› insanlarla karﬂ›laﬂmak ve kimi okuma yazma bilmeyen yol iﬂçisi, kimi lise mezunu ofis iﬂçisi olan demiryolu iﬂçilerine, ayn› dille bir ﬂeyi anlatabilme çabalar› asl›nda beni gazetecili¤e haz›rlam›ﬂ.
Yani gazetecili¤e baﬂlad›¤›mda, sanki çok ﬂey biliyormuﬂum gibiydi. Çünkü, hayat›n içinde ö¤renilenlerin okulda ö¤renilenler
kadar de¤eri oluyor. Sonradan kendimi okullu hale getirdim. Yani bir gün aktif yöneticilik gibi iﬂleri b›rakt›¤›mda y›llar, y›llar sonra oturdum bir ö¤renci gibi, e¤itim ald›m. Önce ö¤rendim sonra
ders verdim bu üniversitelerde, gün geldi bundan s›k›ld›m ve b›rakt›m. Yani benim, "okullulu¤um daha geç alayl›l›¤›msa daha
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önce" diyebiliriz. O günden bugüne, yani "geçmiﬂe göre" 27 y›lda bir sürü ﬂey de¤iﬂti hem iyi hem kötü anlamda. Önce k›saca
"iyi haberleri" verece¤im size. Sonra "kötü haberleri" veririm, en
sonunda da, "neler yapabiliriz" diye sohbet ederek sorular›n›za
geçeriz. ﬁimdi bir kere daha alt›n› çize çize söylüyorum, bu söylediklerim "geçmiﬂe göre iyi olanlar". Bu yüzden de söyleyece¤im her ﬂey bir t›rnak içindedir.
Geçmiﬂe göre özgürlük aç›s›ndan daha "ileri" bir dönemdeyiz.
Burada özgürlükten kast›m, kendisine dava aç›lan biri olsam da,
kanunlar karﬂ›s›nda özgürlük. Ama bütün bu "geçmiﬂe göre iyi"
olan ﬂeylerin öteki yüzlerini de söylemeye çal›ﬂaca¤›m. Yani geçmiﬂte bu kanunlar daha a¤›r, daha sertti, daha ürkütücüydü, daha hasar veriyordu ve bugün göreli bir demokratikleﬂme içinde
"özgürlü¤ümüz artt›". Ama birazdan soraca¤›m sorunun benzerlerini bundan sonra söyleyece¤im her "iyi haber" ile ilgili lütfen
hep akl›n›z›n bir kenar›nda tutun.

"Özgür olunca" hakikaten özgür olur muyuz?
Yani kanunlar bize bir ﬂeyi yapmay› yasaklamad›¤›nda, yapmak
istediklerimizi yapabilmekte ne kadar özgürüz? Burada sözünü
etti¤im özgürlük, vicdan›m›z ve akl›m›zla ilgili, tercihlerimizle,
mücadele ve direnme gücümüzle ilgili bir özgürlük. Dolay›s›yla
serbest olabilirsiniz ama bu serbestiyeti bilinçli bir pozitif özgürlü¤e dönüﬂtüremiyorsan›z, geçmiﬂte serbest olmay›p, özgürlü¤ünüzü zorlad›¤›n›z bir döneme nazaran daha az özgür say›labilirsiniz.
Bugün Türkiye'de gazetecili¤in paradoksu bu; daha serbest ama
daha az özgür. Bu ikincisi eti¤in ya da eski deyiﬂle mesleki ahlak›n konusu. Meslek ahlak› aç›s›ndan da, yine t›rnak içinde söylüyorum, "daha etik daha ahlakl›" bir dönem idrak ediyoruz. Bu konuya fazla kafa, ak›l ve emek yoran birisi olarak bunu çok rahat
söyleyebiliyorum. Geçmiﬂte daha fazla ahlaks›zl›k vard›. Kastetti¤im meslek ahlak› aç›s›ndan yalan haber, asparagas haber ya-
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p›lmas›, herhangi bir haberde foto¤raf bulunmay›nca dergiden
kesilip ona monte edilmiﬂ herhangi bir foto¤raf›n kullan›lmas› gibi sorunlu haller. Ben bunlar›n çok yap›ld›¤› bir gazetede baﬂlad›m gazetecili¤e. Her gün birinci sayfadan palavra bir haber ç›k›yordu.
Ama biz de iç sayfalarda tam dört sayfa ciddi ekonomi haberi yaz›yorduk. ‹ﬂte çal›ﬂt›¤›m gazete böyle, "d›ﬂ›" baﬂka, "içi" baﬂka bir
gazeteydi. Promosyon yapmad›¤› halde siyasetin yasak oldu¤u
12 Eylül döneminde, sat›ﬂ› bir milyona kadar ç›kt›. Ayn› binada,
G›rg›r dergisi de ç›k›yordu, sat›ﬂ rakamlar› da üç yüz, üç yüz elli
bin civar›ndayd›. ‹nsanlar bir yandan askeri rejimin haz›rlatt›¤›
Anayasaya yüzde doksan iki evet oyu vermiﬂlerdi, "Evren paﬂa
çok yaﬂa" diyorlard›, ama di¤er yandan da muhalif, iﬂte "t›rm›klayan" karikatür ile bir ekonomi haberini de, birinci sayfadaki esprili bir haberi de çok seviyorlard›. Belli ki oradan nefes almaya
çal›ﬂ›yorlard›. Bildi¤iniz tipik bir Türkiye foto¤raf› yani. ‹ﬂte o dönemde yalan haber çoktu.

Daha az yalan, ancak daha "steril" bir gazetecilik...
Oysa bu dönemde büyük gazetelerde Hürriyet'te Sabah'ta yalan
haber daha azd›r. ﬁimdi yeniden ayn› soruyu soruyorum; bu bize
art›k daha ahlakl›, daha etik bir gazetecilik yap›ld›¤›n› m› gösterir? Yukar›da "daha etik, ahlakl› bir gazetecilik" dedim ama, kavramlara hürmetimden ötürü söz konusu olan›n daha etik olmaktan ziyade, daha steril bir gazetecilik oldu¤unu vurgulayay›m burada. Deyim yerindeyse "pastörize" bir gazetecilik. Birtak›m kirlerden ar›nm›ﬂ bir gazetecilik. Ama buna mukabil kirlere, çamurlara elini bulaﬂt›rmayan da bir gazetecilik. Ne demek istiyorum?
Amerika'da 20. yüzy›l›n baﬂ›ndaki araﬂt›rmac› gazetecilere o zaman›n baﬂkan›n›n takt›¤› ad, "mud cracker", yani "çamur / la¤›m
pisli¤i kar›ﬂt›r›c›lar". Çünkü yapt›klar› araﬂt›rmac› gazetecilik, tabiri caizse ellerini pisli¤e sokarak, hakikati bunlardan ay›klayarak
yapt›klar› bir gazetecilik.
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Bugünkü gazetecilik için bu anlamda "steril" diyorum, çünkü ellerini hiç çamura, pisli¤e bulaﬂt›rmay› göze alm›yorlar, ironi ile
söylemek laz›m, "tertemiz" bir gazetecilik yap›yorlar; iktidarlar›
sorgulayam›yorlar. "‹ktidar" derken illa AKP iktidar› de¤il, her türünü, askeri iktidar›, sermayenin iktidar›n› vs. Hepsini kastediyorum. Tabii ki alternatif haber yapanlar›, özellikle de internet ortam›n› kullanan baz› haber sitelerini bunlar›n d›ﬂ›nda tutuyorum.
"Ana ak›m medya" denilen, iﬂte bildi¤iniz büyük medyay›, hemen herkesin elinin ya birinci ya ikinci gazete olarak gitti¤i gazeteleri, maalesef onlara bak›lmadan da Türkiye'nin anlaﬂ›lmas›n›n
eksik kalaca¤› gazeteleri kastediyorum. Demek ki, bunlarda geçmiﬂe göre daha az yalan haber var, ama geçmiﬂe göre daha az haber, geçmiﬂe göre daha az yarat›c› haber, geçmiﬂe göre daha az
muhalif, geçmiﬂe göre daha az halktan ve haktan yana haber var;
yani yukar›da söyledi¤im anlamda "daha steriller". Hepsinin de¤ilse bile, ço¤unun okur temsilcileri bile var biliyorsunuz. Ço¤u
iﬂte boy boy ilanlarla yay›n ilkelerini duyuruyorlar. Bas›n Konseyi bildirilerine imza at›yorlar. Oralarda da, mesela Bas›n Konseyi'nde aynen bir medya hiyerarﬂisi gibi bir hiyerarﬂi var. Murahhas üyeler, genel yay›n yönetmenleri ﬂeklinde. Taahhüt ettikleri
birçok ﬂey var, devaml› özür diliyorlar, iﬂte üzüldük, hatam›z› kabul ediyoruz falan diyorlar. Yani bunlar geçmiﬂin kaba saba, daha hoyrat gazetecili¤ine göre daha kibarlar. Ama biliyorsunuz kibar olmak do¤ru olman›n, hele gazetecilikte "steril" olmak hakikatin peﬂine düﬂmüﬂ bir gazetecilik yapman›n kan›t› de¤il. Daha
efendi, daha kibar, ama buna karﬂ›l›k soka¤›n diline fazla aﬂina
olmayan, soka¤›n dilini b›rak›n, soka¤›n dertleriyle ilgilenmeyen;
kendi yaﬂam tarz›n› yetmiﬂ milyonun yaﬂam tarz› zanneden, bunun d›ﬂ›ndaki hayatlarla fazla iliﬂkide bulunmayan, üstelik bundan da utanmayan gazetecilerin gazeteleri var ortada. Örne¤in,
"bizim mahalleden herkes CHP'ye oy verdi" diyebiliyor, yani bir
"kendi mahallesi" var, bir de kendi mahallesinin d›ﬂ›ndaki Türkiye var.
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Önündekini göremeyen bir "büyük" medya / "can›m ac›yor"
demek için bile kanal bulamayanlar
Türkiye'deki büyük medyan›n gazetecileri önündekini göremiyor, çünkü sokaktan, kendisi d›ﬂ›ndakilerin hayat›ndan, hayat tarz›ndan habersiz, bunu bu ﬂekilde telaffuz etmekten de s›k›lm›yor.
Yani asl›nda devaml› Türkiye'yi anlatt›¤›n› iddia eden, ama hiç
anlayamayan bir medya var. Kaç seçim geçti, bir büyük medya
bu kadar yan›l›r, bu kadar önünü göremez mi? Ya da kaç seçimdir Türkiye'yi, insanlar›, politikay› belirledi¤ini düﬂünen bir büyük medya, bu kadar az etkili olabilir mi? Devaml› yan›lg›; 2001
krizini göremedi, sonraki seçimleri göremedi, ondan önceki seçimleri idrak edemedi. ﬁimdiyi göremedi. Bütün bunlar› do¤ru
yorumlayamad›. Bütün bunlar› sadece "laiklik" ekseninde yorumlamaya çal›ﬂt›. Benim çal›ﬂt›¤›m gazete biraz daha k›vrak, araziyi
daha çabuk kavrayan bir gelenekten geliyor. Dolay›s›yla biraz
daha kavram›ﬂ gözüküyor ama, o da ﬂu anda bildi¤iniz gibi iktidar yede¤inde bulunuyor. Onun da kendine has sorunlar› var,
ama di¤er özgür dedi¤imiz arkadaﬂlam›z›n anlama kabiliyetleri
sahiden s›n›rl›. Kendi kendilerinin önüne koyduklar› duvarlar önlerindekini görebilmelerini engelliyor.
Hakikaten iyi niyetle dahi aﬂam›yorlar o duvarlar›. ﬁimdi burada
"hayat tarz›" derken bir parantez açay›m. Geçmiﬂe göre olan ﬂudur; Türkiye'de geçmiﬂteki bildi¤iniz karizmatik genel yay›n yönetmenleri, örne¤in bir Abdi ‹pekçi de "halk adam›" de¤ildi. Ama
Abdi ‹pekçi halkla gazetelerin çok yak›n oldu¤u bir dönemin gazete yöneticisiydi. Dolay›s›yla bu insanlar soka¤a ç›kar, soka¤›
anlarlard› ve zaten gazeteler içinde iliﬂkiler büyük ölçüde yatay,
yani hiyerarﬂi çok sert, keskin olmad›¤› için o yatay iliﬂkiler a¤›
içerisinde herkes birbirini besler, birbirinden beslenirdi. Diyelim
bir gazeteci, gidece¤i zaman herkes gibi SSK hastanesine giderdi,
zaten gitmek istese de özel hastane seçene¤i fazla yoktu, hatta
belki de hiç yoktu. Benim babam gazeteciydi örne¤in, SSK Samatya Hastanesi'nde öldü. Okul dedi¤iniz iﬂte devlet okuluydu.
Ulaﬂ›m büyük ölçüde iﬂte otobüstü, vapurdu, sonra sonra mini-
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büsler ç›kt›. Ben üç yaﬂ›ndan itibaren gazetelere gittim. O gazete
binalar›n› da biliyorum az çok. ‹nsanlar›n gidiﬂ geliﬂ koﬂullar›n›
da biliyorum. Bildi¤iniz bir sürü ünlü gazeteci, edebiyatç›, yazar
böyle yaﬂ›yordu. ‹ﬂte Beyo¤lu'nda meyhaneler, sohbetler, dost
meclisleri bunlard›. Ama bu insanlar üç, dört dil biliyorlard›. Bugünkülere taﬂ ç›kartacak kadar iyi Türkçeleri, bir hayata bak›ﬂ aç›lar› vard›. E¤itimleri belki liseydi o dönem için en fazla. Ama ﬂimdi bütün bu de¤iﬂim içinde gazete üst yönetimleri, üst yönetimler
derken, patronlar› bir yana koyal›m sonra konuﬂuruz, ama genel
yay›n yönetmeni ve etraf›ndaki gazeteciler yaﬂam tarz› olarak,
beklentiler olarak, hayaller olarak kopuverdiler geriye kalan yetmiﬂ milyon insan›n hayat›ndan. Buralara bak›ﬂ aç›lar› ancak deprem gibi büyük felaketlere, büyük trafik kazalar›na, zaman zaman da iﬂte töre cinayetlerine kadar uzanabiliyor. Yani ancak birkaç konuda laf üretebilecekleri kadar hayat›n içindeler. Onun d›ﬂ›nda sendikal örgütlenmeler, tar›m iﬂçilerinin çal›ﬂma koﬂullar›,
gecekondu meselesinin kazanm›ﬂ oldu¤u boyutlar, büyük kentlere göç, yoksulluk ve iﬂsizlik gibi konulara ilgi gösteren gazeteciler kaybolup gitmiﬂtir. Ben ekonomi muhabirli¤i yapmaya baﬂlad›¤›mda çarﬂ›/pazar, yani ﬂu bildi¤imiz "çarﬂ›/pazar" ciddi bir haber kayna¤› ve ayn› zamanda haber vermemiz gereken bir yerdi,
bir mekând›. ﬁu an bunun bir önemi yok. Tabii diyebilirsiniz ki,
o zaman hiç olmayan ﬂeyler var ﬂimdi, Galleria ile baﬂlad›, Akmerkez, Kanyon, her gün bir yenisi. ﬁimdi bunlar haber, ancak bu
haberlerin konusu olan söz konusu merkezlerin içindeki al›ﬂveriﬂ
ve insan trafi¤i on yedi milyonluk bir ‹stanbul'da sadece çok küçük bir kesimi ilgilendiriyor.
Dolay›s›yla siz bütün bir hayat› böyle yerlerden ibaret görmeye,
düﬂünmeye baﬂlad›¤›n›zda, ne bileyim devlet okullar›n›n sorunlar› ile hiç ilgilenmeyip sadece kendi çocu¤unuz da oralara gitti¤i için özel okullarla ilgilendi¤inizde, sadece özel sa¤l›k sistemi
üstüne kafa yordu¤unuzda, SSK ve Emekli Sand›¤›'n› sürekli devletin üstünde kara delik görüp, piyasa ekonomisi üstünde yük görüp, bunlar›n hâlâ insanlar›n hayat›ndaki önemini, oynad›¤› rolü
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hiç idrak etmedi¤inizde o zaman bir ﬂeyi kaç›r›yorsunuz. Kaç›rd›¤›n›z› da ﬂu çok somut örnekle anlatay›m. Benim çal›ﬂt›¤›m gazetede –ki bir sürü yalan haberin yan›nda halka çok yak›n haberler yap›ld›¤›n›, bu nedenle de sat›ﬂ›n dokuz yüz bin, bir milyona
ulaﬂt›¤›n› söylemiﬂtim. ﬁimdi o günkü nüfusu ve koﬂullar› düﬂünün, bugün Hürriyet gazetesi gibi bir devasa yarat›k, yani devasa
derken personeliyle, paras›yla, bütçesiyle, elindeki imkânlarla,
ait oldu¤u grupla bu devasa yarat›k taﬂ çatlasa beﬂ yüz bin civar›nda sat›yor, yani alt› yüz bine ancak pazar ekleriyle ulaﬂ›yor.
Demek ki hayat›n d›ﬂ›na ç›kt›¤›n›zda kayb›n›z okuyucu ve güvenirlik oluyor. Ancak büyük medya hiçbir ﬂekilde bu sorunla yüzleﬂmek istemiyor.
Bu arada gazeteleri ve gazetecileri etkileyen, habercili¤i deyim
yerindeyse bozan bir süreçten de söz etmeliyim. O da televizyon
gazetecili¤inin habercilik üzerindeki olumsuz etkisi ya da tabiri
caizse "haberi ﬂebekleﬂtirmesi". Televizyon karﬂ›s›nda rekabet için
ne yapabilece¤ini bilemedi gazeteler. Halbuki sahip oldu¤u bir
avantaj› kullan›p habercili¤i daha derine götürme yolunu seçebilir, televizyonlar›n yapamad›¤›n› yapabilirdi. Ama bunu yapmak
yerine, ona uymaya kalkt›. Asl›nda dünyan›n di¤er co¤rafyalar›nda da benzer bir süreç yaﬂand›. Televizyonun h›z›na, hap gibi haber veriﬂine uyulmaya çal›ﬂ›ld›, haber formatlar› ve haber çeﬂitlili¤inin taklidine giriﬂildi. Böylelikle televizyonda gördü¤ünüz insanlar, dizi film oyuncular›, talk show sunucular›, televizyon habercilerinin ra¤bet etti¤i siyasetçiler, uzmanlar gazetelerin de
esas haber kayna¤› olmaya baﬂlad›. Yine çok somut bir örnek vereyim; ben gazetecili¤e ekonomi sayfas›nda baﬂlad›¤›m› söylemiﬂtim. O zamanlar ekonomi sayfalar› benim gazetemde dört
sayfayd›, di¤er gazetelerde ise birer sayfa. Biz o kadar sayfa içinde çok farkl› toplum kesimlerinin sesini yans›tmaya çal›ﬂ›rd›k.
ﬁimdi yedi, sekiz sayfal›k ekonomi haberi veriyorlar ama aç›n haber olarak neyin verildi¤ine bir bak›n! Büyük medya deyince art›k, Akbank'tan, Koç'tan, Türk Hava Yollar›'ndan reklam alarak
çal›ﬂan iﬂletmelerden söz ediyoruz. Türk Hava Yollar› çal›ﬂanla-
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r›ndan reklam alam›yorsan›z, onlar›n çal›ﬂma koﬂullar› da sizi ilgilendirmiyor. Dolay›s›yla art›k siz de patronlar›n›z›n iliﬂkileri
çerçevesinde taraf oluyorsunuz, ister istemez o reklam verenlerin
haberlerini yapmaya, o insanlar› göstermeye çal›ﬂ›yorsunuz.
ﬁöyle bir örnek daha vereyim. Bankalarda çal›ﬂanlar›n koﬂullar›
örne¤in. Bunu geçenlerde yazd›m ve öyle yank›lar› oldu ki ben
de ﬂaﬂ›rd›m. Yani bu kadar olur mu? Hadi diyelim ki gazeteciler
tar›m iﬂçilerine, onlar›n sorunlar›na co¤rafi olarak da ilgi olarak
da uzak, ama ya bankalara, bankac›lara? Gazetecilerin s›kl›kla
bankalara iﬂi düﬂüyor, maaﬂ›n› al›yor, paras›n› yat›r›yor, internetten bir iﬂlem yap›yor vs. Ancak ekonomi sayfalar›n› açt›¤›n›zda
sadece banka genel müdürlerinin aç›klamalar›n› görüyorsunuz,
banka çal›ﬂanlar›na dair bir sat›r ﬂey ne onlar›n a¤z›ndan ç›k›yor,
ne de gazeteci onlar›n söyleyebileceklerine kulak vermeye çal›ﬂ›yor. Oysa, üzerine bir iki defa yazd›¤›n›zda ald›¤›n›z tepkilerden anl›yorsunuz ki, bankac›l›k Türkiye'nin en sanc›l› sektörlerinden biri. Oralarda çal›ﬂan insanlar, sizin gibi üniversite bitirmiﬂ, hani iﬂçi pazar›nda iﬂ arayan de¤il, hayata sa¤lam baﬂlad›¤›n› düﬂünen, bir yabanc› dili bilen, hatta üniversiteden sonra finans, iﬂletme gibi devrin itibarl› konular›nda ayr›ca e¤itimler alm›ﬂ insanlar. Gereklerine uygun belgeleri edinerek diplomas› oldu¤unu düﬂünen insanlar. Oysa ald›klar› paralar› bir yana b›rak›n, "köle" koﬂullar›nda çal›ﬂt›r›l›yorlar. ‹ﬂte gazeteciler bunlar›
görmüyor. O zaman görüyorsunuz, bu dönem b›rak›n hak habercili¤ini, çok haks›z ve adil olmayan bir habercili¤in yap›ld›¤› bir
dönem. Çünkü hak ihlali sadece –bizim yazarlar olarak baﬂ›m›za
çok gelen– düﬂünce özgürlü¤ünün ihlale u¤ramas› de¤ildir. Tamam, Ceza Yasas›'n›n 301. maddesi pek çok ayd›n›n baﬂ›na iﬂ
açm›ﬂt›r, öyle görünüyor ki açmaya da devam edecektir, antidemokratiktir ama ben bunu art›k haks›zl›k görüyorum. Y›¤›nla,
milyonlarca iﬂyerinde, silahl› kuvvetler içinde, medyan›n içinde,
sokakta, evde hak ihlaline u¤rayan insan›n sesinin ç›kamad›¤› ve
bunlara dair bizim hiç haber yapmad›¤›m›z bir ülkede, sadece
301'i, yani sadece bizim gibi insanlar› tehdit eden bir maddeyi
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durmadan demokrasi problemi olarak tart›ﬂmak bana yetmiyor,
hatta art›k ters geliyor. Çünkü görüyorsunuz ki milyonlarca insan,
belki çok fazla ﬂey söylemek için de¤il, sadece can›m ac›yor diyebilmek için hiçbir imkân, kanal bulam›yor. Düzeni de¤iﬂtirmek
için de¤il, ne bileyim Ermeni meselesini, K›br›s sorununu, Kürt
sorununu tart›ﬂmak için de¤il, sadece "benim can›m ac›yor" diyebilmek için dahi konuﬂam›yor.
Dolay›s›yla biz gazeteciler sanki Türkiye'nin görünür demokratikleﬂme problemlerini geçmiﬂe göre daha fazla konuﬂabilirken,
paradoksal biçimde geniﬂ toplum kesimlerinin problemlerini art›k daha fazla gözden kaç›rmaya baﬂlad›k. Nitekim, Türkiye'deki
demokratikleﬂme sorunlar› üstüne en fazla kafa yoran gazetecilerin köﬂelerine bakt›¤›n›zda dahi, bu hak ve hak problemlerini göremiyorsunuz. Tabii bu benim kiﬂisel görüﬂüm ama ben bunun
çok eksik, çok çarp›k bir demokratikleﬂme talebi oldu¤unu düﬂünüyorum. Hatta daha fazlas›n›; yani insanlar›n "benim can›m
yand›" demesini engelleyen koﬂullara dair hiçbir ﬂey düﬂünmeden, yazmadan, haber yapmadan Türkiye'nin çok görünür demokratikleﬂme problemlerini tart›ﬂman›n, çok eksik bir özgürlük
tan›m›, çok eksik bir gazetecilik, çok eksik bir ayd›n olma hali,
çok eksik bir demokrasi tutkusu oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu kadar duyarl› insanlar dahi bu konulara ilgilerini, bak›ﬂ aç›lar›n›
kaybettiler. Bir de siz, ﬂimdi Ertu¤rul Özkök gibi köﬂe yazarlar›n›n gelmiﬂ oldu¤u noktay› düﬂünün. O bile daha masum kal›yor
belki. Anlatabiliyor muyum bilmem. Onun böyle bir derdi yok
zaten. Onun hayat tarz›nda böyle bir ﬂeye yer yok. Öte yandan
dünyada olmayacak bir ﬂey, belki bir Türk mucizesi, halka ve hayata bu kadar uzak bir insan, ülkenin en popüler, en önemli kitle gazetesinin baﬂ›nda on beﬂ küsur y›l kalabiliyor! Asl›nda bu tamamen benim medyadak› de¤iﬂime iliﬂkin anlatt›¤›m süreçle tutarl›. Ertu¤rul Özkök, rahmetli olan öncekine göre "daha temiz"
bir gazete yap›yor. Ya da diyelim, Rahmi Turan'›n bir zamanlar
yapt›¤› Günayd›n ve Tan gazetelerine göre Ertu¤rul Özkök "daha
ahlakl›" bir gazete yap›yor ama, Rahmi Turan'›n yapt›¤› gazetede-

62 • GAZETEC‹L‹⁄E BAﬁLARKEN

ki gibi arada bir karﬂ›m›za ç›kan iktidar eleﬂtirisinin, en popülist
biçimde olsa bile birdenbire yoksullar›n hakk›n› savunmak gibi
bir tavr›n zerresini Hürriyet'te göremezsiniz. Bir tane haber gördünüz mü sahiden, greve gitmek isteyen Türk Hava Yollar› iﬂçilerinin derdi neydi diye aç›klayan? Ama ne okursunuz; Türk Hava
Yollar› greve giderse turizm baltalan›r, ihracat ﬂöyle etkilenir, Türkiye ekonomisine ﬂöyle ﬂey olur, borsa ﬂu zarar› görür vs. Çünkü
bu insanlar›n üç ekmek daha fazla almak gibi sorunlar› yok. Hisse senetleri var. Mesele bu kadar basit. Art›k ne var? Kendi yaﬂam
tarzlar›na aﬂ›k olan gazeteciler... Söylemek istedi¤im elbette ki,
bir insan›n en kötü durumdakileri hissetmek için onlar kadar çile
çekmesi de¤il. Ama ﬂunu hat›rlayal›m; gazetecilik kendin olmad›¤›n ﬂeyleri de anlama çabas›, anlatma çabas›d›r. Kendin gibi olmayanlara da bakabilme, onlar› görebilme gayretidir. Kendi dünyan›n d›ﬂ›na ç›kabilme arzusudur. Baﬂka nas›l olabilir ki gazetecilik? Baﬂka ne iﬂe yarar ki?

Haber art›k daha h›zl›!..
Bilirsiniz haberle ilgili söylenen en önemli ﬂey, h›zl› olmas›d›r.
Hakikaten karﬂ›laﬂt›rmaya bile gerek yok. Ben teleks varken baﬂlad›m. Faksla foto¤raf ald›¤›n›zda dört rengin üst üste oturup
renkli bir gazeteye konulmas› için epey ter döktü¤ünüz bir dönemdi bu. Hemen arkas›ndan ofset teknolojisi bir devrim gibi
gelmiﬂti. Cumhuriyet gazetesinde kurﬂundan ofsete geçildi¤i dönemde oradayd›m. Bunlar›n hepsi müthiﬂ iﬂlerdi ama, Cumhuriyet gazetesinde yaz›iﬂlerinde baﬂl›klar elle at›l›rd›. Ben oraya daktiloyu soktu¤umda, yani yaz›iﬂlerinde baﬂl›¤› daktiloyla atal›m da
harf say›s›na göre baﬂl›¤›n blok olup olmad›¤›n› görelim dedi¤imde, o da küçük çapl› bir devrim yaratm›ﬂt›. Ama o günden bu güne geldi¤imizde ne kadar çok ﬂey de¤iﬂti gazetecilikte teknolojik
aç›dan. Müthiﬂ bir h›z var ﬂimdi, bir maça giden muhabir foto¤raf› çekti¤i anda onu ﬂak diye gazetenin sayfas›nda görebiliyorsunuz. Peki h›zl› oldu da ne oldu? Art›k daha çok ne haber veriyoruz? H›z olmad›¤› dönemde gariban, daha mütevaz› gazetelerin
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yani holdinglere, gruplara ait olmayan gazetelerin, dünyan›n dört
bir taraf›nda muhabirleri vard› biliyor musunuz bunu? Yani Türk
bas›n›n›n neredeyse her yerde muhabiri vard›. Ba¤dat'ta, Tahran'
da, dünyan›n bir sürü yerinde muhabiri vard› ve bunlar iyi muhabirlerdi. Önemli muhabirlerdi. Önemsenirsiniz, e¤er bir muhabirinizin do¤rudan Paris'ten, Moskova'dan geçti¤i haberleri kullan›yorsan›z. ﬁimdi yok. Ama derseniz New York Times'ta durum
daha m› iyi, onu da takip edenler bilir ki kendi ölçülerinde onlar›nki de geçmiﬂe göre daha iyi de¤il. Bizim ölçümüzde de iﬂte bizimki daha iyi de¤il.

Medya büyüyor!..
Yani gövde büyüyor, h›z büyüyor, teknoloji büyüyor, paralar büyüyor, medya büyüyor. Hürriyet gazetesi doksan milyon dolara
al›nm›ﬂt› Ayd›n Do¤an taraf›ndan; bugün Sabah gazetesiyle ATV
bir milyar iki yüz milyon dolara sat›lmaya çal›ﬂ›l›yor! Bakt›¤›n›zda anormal bir büyüme görüyorsunuz. Peki bu de¤er, bu kadar
k›sa zamanda nas›l oluﬂtu? Bu de¤erin nas›l oluﬂtu¤u üzerine kafa yorarsan›z, ayn› zamanda Türkiye'de habercili¤in, gazetecili¤in ne oldu¤unu da biraz daha iyi anlars›n›z. Bu de¤er tabii ki
dünya ekonomisinde iletiﬂimin, medya teknolojilerinin ilerlemesiyle vs. yani böyle soyut söyleyebilece¤imiz birtak›m ﬂeylerle de
oluﬂmuﬂtur. Ama somut olarak insan eme¤iyle oluﬂmam›ﬂ, daha
iyi habercilik, dünya çap›nda bir gazetecilik yap›lmas›yla oluﬂmam›ﬂt›r. Ama ﬂöyle oluﬂtu: Hayat›, ekonomiyi, iktidar› ve seçimleri okuyamad›¤›n›z halde iki seçim aras› dönemde iktidarlar
üzerinde etkili olabilmenizle oluﬂmuﬂtur bu de¤erler. Bir daha
söyleyeyim mi? Seçimi okuyam›yorsunuz, yani seçimin nas›l sonuçlanaca¤›n› bilemiyorsunuz. Çünkü halk› bilmiyorsunuz. Çünkü zaten halkla ilgilenmiyorsunuz. Çünkü halk da sizin dedi¤inizi dinlemiyor... Bütün büyük Türk medyas› y›llard›r seçim sonuçlar›n› görememektedir. Durum bu kadar net, bu kadar basittir,
ama hiçbiri yerinden gitmez. Yenilen bütün siyasiler öyle ya da
böyle çekip gitmiﬂlerdir, ama bu yenilgileri haz›rlayan, haz›rlad›-
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¤›n› da göremeyen medya yöneticileri gitmemiﬂtir. Buna mukabil,
becerdikleri bir ﬂey vard›r, büyümelerinin s›rr› da buradad›r; iki
seçim aras› dönemde medya iktidar› "etkilemektedir". Baﬂka ifadeyle, medya, iktidarla yak›n iliﬂkiler içersine girerek patronun
di¤er iﬂleri için iﬂ bitirmektedir.
ﬁimdi Türkiye'ye gelmesi söz konusu olan, gelmeye çal›ﬂan gruplardan birisi de Merrill Lynch. Merrill Lynch bankerlik, finans kurumu. Gelip Sabah gazetesini, ATV'yi almaya çal›ﬂ›yor yani. Merrill Lynch almay› baﬂar›rsa bunlar›, ilerisi için kâr bekleyebilir.
Muhtemelen Türkiye'de reklam piyasas›n›n büyüyece¤ini düﬂünmektedir. Yetmiﬂ milyonluk bir ülkenin, halihaz›rda sadece yirmi
milyonluk bir pazar› oldu¤unu, en iyi ihtimalle buna bir yirmi
milyon kiﬂinin daha eklenebilece¤ini düﬂünmektedir vs. Bütün
bunlar Merrill Lynch aç›s›ndan mant›kl›d›r. Ama Merrill Lynch ile
acaba gazetecilik de¤iﬂerek baﬂka bir de¤er yaratabilir mi? Merrill Lynch herhalde biz gidelim de daha iyi gazetecilik yapal›m diye düﬂünmüyordur. "Türkiye'de insanlar›n sorunlar›na bu gazeteciler yer vermiyor, biz bunlara daha ça¤daﬂ bir gazetecilik ö¤retelim" demiyordur. Onun derdi bu olamaz. Dolay›s›yla medya
sektöründe kazanmay› umdu¤u de¤er baﬂka bir ﬂeyin de¤eridir.
Yani gazetecilik art›k öyle bir hale gelmiﬂtir ki, binan›n de¤eri,
imkân›n de¤eri, gücün de¤eri içinde bizim de¤erimiz, yani yapt›¤›m›z iﬂin, habercili¤in, yazd›¤›m›z yaz›n›n hiçbir de¤eri kalmam›ﬂt›r. Medya gibi bir güce sahip olmak isteyenlerin en son hedefidir art›k iyi gazetecilik yapmak. Talip olduklar› bambaﬂka de¤erlerdir. Mordel'›n Wall Street Journal'a sahip olmas›n›n sayg›nl›k
aç›s›ndan da bir önemi vard›r, ama bin tane baﬂka nedenle daha
önemlidir bu. Ancak her ﬂeye ra¤men dünyan›n en berbat adamlar›ndan biri olan Mordel, gazeteci bir baban›n matbaada yetiﬂmiﬂ o¤ludur. Haldun Simavi de mesela Türkiye'deki en k›ymetli,
en do¤ru, en de¤erli gazetecili¤i yapmad›, ancak o matbaadan
yetiﬂti¤i için gazetecilik yapmay› da önemsedi, gazeteyi sevdi,
kâ¤›d› sevdi, kokusunu sevdi, haberi sevdi. Belki bir sürü insan›n
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hayat›n› altüst edecek haberler de yapt› bu gazeteciler ama onlar
kâ¤›d›, kokusunu seviyorlard›, biliyoruz bunu. Bugünden itibaren
gelecek olanlar›n böyle bir duygusu da yok. Bunlar gazetecili¤e
yeni bir ﬂey katmak için de¤il de, olsa olsa kendi hayatlar›n›n, ﬂirketlerinin, holdinglerinin entegre sistemlerini güçlendirmek için
girerler.

Art›k gazeteciler daha iyi e¤itimliler!..
Birazdan hakl› olarak, "o zaman biz bu lanet iﬂte ne yapaca¤›z"
diye soracaks›n›z bana. Çok ﬂey yapabilirsiniz asl›nda, ancak buna daha sonra de¤inece¤im. Medyada art›k e¤itim düzeyi art›yor,
bugünkü medya kadrolar› en tepedeki yöneticiden muhabire,
hatta iﬂte ofis iﬂlerinde çal›ﬂanlara kadar art›k daha iyi e¤itimliler.
Ancak burada "medya art›k daha özgür" dedikten sonra sordu¤um soruyu bir daha tekrarlayabilirim. Gazeteciler art›k daha iyi
e¤itimliler de ne oluyor? Ne de¤iﬂiyor? Gördü¤ünüz e¤itimin kalitesinin artmas› hayatla iliﬂkinizi yeniden tan›mlaman›za ne kadar yard›m ediyor örne¤in? Bir gün, yan›mdaki benden daha yaﬂl› bir gazeteci, "Ne kadar gurur duyuyorum, art›k bugünün gazetecileri en az bir, iki yabanc› dil biliyor" dedi. Bir ﬂey söylemedim
ama içim içimi yedi biliyor musunuz? ‹stersen beﬂ dil bil, hep ayn› ﬂeyi okuyup, ayn› ﬂeyi konuﬂtuktan sonra bu beﬂ dilin sana, gazetecili¤ine ne kadar katk›s› olur? Paran pulun artabilir ama hayata senden ne kat›l›yor, e¤er sen beﬂ dilde de "piyasa ekonomisinin faydalar›n›" okuyorsan, beﬂ dilde de bunu anlat›yorsan?
Acaba "piyasa ekonomisinin can›n› ac›tt›¤› insanlar, bak›p da görmedi¤imiz toplum kesimleri var m›d›r?" diye sormuyorsan. Yani
beﬂinci yabanc› dilinle, bir de farkl› bir ﬂey okumuyorsan. Böyle
bir çaba göstermedikten sonra –t›pk› daha özgür oldu¤unda bu
özgürlükle ne yapaca¤›n› bilmemek gibi– istedi¤in kadar beﬂ dil
bil, istedi¤in yetene¤e sahip ol, sorun bunlar› ne için kullanaca¤›n, baﬂkalar›ndan farkl› olarak ne yapaca¤›n, hayata ne kataca¤›n, benim görmedi¤im neyi bana gösterece¤in. Bunlar› daha da
ço¤altabiliriz. K›saca art›k binalar geçmiﬂe göre daha güzel, sizi
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iﬂinize getiren servisler var, ﬂu var, bu var. Ama bir de bütün bunlar›n içinde kaybolan bir gazeteci var, bir fark yaratamayan, habere bir ﬂey katamayan. Bunun da sorumlusu sadece kendisi de¤il.
Televizyon, kabul etmeli ki, medya sektörüne bir canlanma getirdi. Yeni iﬂ imkânlar› yaratt›. Bu yüzden baﬂlarda çok iyiydi, hem
parasal olarak, hem iﬂ imkân› aç›s›ndan. Bir ara gazeteler de hakikaten –benim de yönetici oldu¤um dönemdi– ansiklopediler
vererek, promosyonlar yaparak tirajlar›n› art›rd›lar, tirajlar art›nca
ölçekler çok h›zl› büyüdü ve çok say›da sizin gibi iletiﬂim okumuﬂ gençleri istihdam etmeye baﬂlad›lar. Sonra birden kriz geldi
ve tabii en önce gönderilenler de onlar oldu. Krizi okuyamayan
hiç kimse de bunun hesab›n› ödemedi. Büyük kiﬂilerin hemen alt›ndakilerden vazgeçildi. Peki bundan sonra ne olur? Yine iyi haberi önce vereyim. ‹yi haber ﬂu: Bugün oldu¤undan daha dinamik olacak medya sektörü. Bunu öyle çok mutlu, güleryüzle,
olumlayarak söylemiyorum ama herhalde sektöre yabanc› sermaye girdikçe bu birtak›m hareketlenmeler yaratacak.
Art›k internetin imkânlar› var...
Bu hareketlenmeyi bir de internet teknolojisi yaratacak. Bence
Türkiye'de anormal bir altyap› oluﬂtu internet konusunda, yani
bu ADSL'le birlikte dünyan›n hiçbir yerinde olmad›¤› kadar internetle alakal› insan say›s› artt› birkaç y›lda. Hiç kimse bu kadar
h›zla yay›laca¤›n› öngörmüyordu Türkiye'de. Ama tabii burada
da yine ayn› soru geliyor akla. Tamam internetin var da ne yap›yorsun? Biliyorsunuz ço¤u insan, interneti bilgi almak ve bilgi
vermekten ziyade, "ne haber, nas›ls›n, iyi misin" gibi sohbetler
için kullan›yor. Yine de bir altyap›n›n oluﬂmuﬂ olmas›, böyle bir
potansiyelin varl›¤› iyi bir haber. Ancak bundan sonra orada da
yap›labilecek çok iﬂ var. Yani kendinizi gazetecili¤e, iletiﬂim alan›na haz›rlarken, bütün bunlar› göz önünde bulundurun. Bu teknolojiyi nas›l, hangi yarat›c›l›klar için kullanacaks›n›z, onun üzerine düﬂünün.
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Ancak demin konuﬂtu¤umuz bir sürü ﬂeyden de rahats›zsan›z, internet bu rahats›zl›klar› duymadan, kendinizi bir emir komuta
zinciri içine sokmadan çal›ﬂmak için uygun bir mecra. Daha ticari düﬂünüyorsan›z, bu aç›dan da imkânlar vaat eden bir yer. Sonuç olarak interneti de¤il sadece bütün ö¤rendiklerinizi, becerilerinizi yarat›c›l›kla kullanmay› becerebiliyorsan›z, bir de¤er kat›yorsunuz, o de¤er büyüyor, t›pk› bir arsa alman›z, oraya elektrik gelmesi, imar›n gelmesi ve böylece de¤erinin ikiye katlanmas› gibi bir ﬂey.
Yani Ayd›n Do¤an nas›l 90 milyon dolara ald›¤› Hürriyet'in de¤erini bir milyar dolara ç›karm›ﬂsa, bugün sizin de yapaca¤›n›z iﬂ,
bir anda de¤er kazanabilir. E¤er siz hayata böyle bak›yorsan›z o
kadar zor da de¤il. Mutlaka Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi gazetelere girip çal›ﬂmak gibi bir kaderiniz de yok. Bu anlamda geçmiﬂtekilere göre daha ﬂansl›s›n›z. Ama bütün bunlar için hep düﬂünmek, paylaﬂmak, bilmek, d›ﬂar›da ne oluyor bununla ilgilenmek,
kendini vermek bir de –ne güzel olur tabi– bütün bunlar› do¤ru
dürüst bir duruﬂla, hakikaten bu toplumun sorunlar›n› ihmal etmeyen bir bak›ﬂla, kendinizi de ileride vicdanen yaralamayacak
bir sorumlulukla yürütmek gerek. Ama hayat s›rf bunlardan ibaret de¤il biliyorum. ‹nsanlar›n ayakta durmak, kazanmak, çoluk
çocu¤unun geçimini sa¤lamak gibi dertleri var. Ayr›ca, yaﬂad›¤›m›z ülkeyi sevdi¤iniz için de iyi gazetecilik yapman›z gerek. Ama
ülkeyi sevmek derken –çünkü herkes bundan söz ediyor– insanlar›n› anlamaya çal›ﬂmaktan, ülkenin hakikaten dertli bir ülke oldu¤unu hissetmeye u¤raﬂmaktan söz ediyorum. Gazetecilik ya
da iletiﬂim alan›, bu aç›dan çok uygun bir ortam. ‹ﬂinizi ve ülkenizi ayn› anda sevip, kendinize de ayn› anda sayg› duyabilece¤iniz bir iﬂ. Önünüzdeki ufuk bir doktorun, bir hukukçunun, bir
bankac›n›nkine göre daha belirsiz. Ama onlar›nkinden daha fazla sizi mutlu edebilecek, çok daha fazla yarat›c› k›labilecek, çok
daha fazla, "Ben de hayata ﬂöyle bir imza att›m iﬂte, büyük ya da
küçük ama ﬂöyle bir ﬂey yapt›m" dedirtecek bir gelecek ayn› zamanda.
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Sorular ve Tart›ﬂma
Soru: Gazetelerin ve gazetecilerin bugün içinde bulundu¤u durumla, iktidar merkezlerine yak›nl›klar› aras›nda bir ba¤ var m›?
Cevap: Evet, böyle bir ba¤ var. Her zaman bir bahane bulunur bir
ﬂeyler yapmamak için, ama bu ba¤ gazetecili¤in, habercili¤in alm›ﬂ oldu¤u nitelikte önemli. Bireysel bir ﬂey olacak ama, kendi
gazetemden ve benim yapt›¤›m bir ﬂeyden örnek verece¤im. Benim gazetemde sendikal› olan birkaç genç gazeteci iﬂten at›ld›.
ﬁimdi insan iﬂini iyi yapam›yorsa e¤er, at›labilir. bianet'in örne¤in, di¤er medyadan bütün fark›na ra¤men, çal›ﬂmayan, iﬂini kötü yapan birini iﬂten atma, ç›karma hakk› vard›r. Ama sendikaya
üye olmaya çal›ﬂt› diye birinin at›lmas› baﬂka bir meseledir. Buna
karﬂ›l›k biliyorsunuz son y›llarda büyük medyada hiç de iﬂlerini
yapma biçimleriyle ilgili olmaks›z›n birçok gazeteci iﬂten ç›kar›ld›, ancak bu gazetelerde çal›ﬂan di¤er gazeteciler b›rak›n kendi
gazetelerinden ç›kar›lanlar›, di¤er gazetelerden at›lanlar konusunda bile tek sat›r yaz(a)mad›lar. Ben böyle bir durumda ne yapt›m? ‹stifa edemedim, ama en az›ndan vicdanen kendime yediremedi¤im için gazeteci kovan gazetede bunun yaz›s›n› yazd›m.
Bu yap›labilir bir ﬂey demek ki. En az›ndan yaz› yazarak protesto edebilirsin, bir ﬂeyleri zorlayabilirsin. Ama demokrasi üstüne
yaz› yazan, insan haklar› üstüne onlarca yaz› yazan insanlardan
bir tanesi, hani b›rak›n Sabah gazetesinden at›lanlar›, baﬂka gazetelerden at›lanlar hakk›nda dahi bir ﬂey yazmad›lar. 301. madde üstüne onlarca yaz› yazarken, bas›ndaki sendikas›zlaﬂt›rma
üstüne bir tane yaz› yazmayanlar var yani. Ben iﬂte o zaman, burada bir sorun var diye düﬂünüyorum. 301. madde üzerine yaz›
yazmayan birinden beklemiyorum ben bunu, bunu yapan birinden gazetecilerin sendikas›zlaﬂt›r›lmas›, iﬂten ç›kar›lmas› konusunda da bir ﬂey yazmas›n› bekliyorum. Yok ama bak›yorsunuz
bir yanda müthiﬂ bir cesaret var, di¤er yandaysa kurumu, kurumun düzenini en ufak biçimde zedelemek istemeyen, bu yüzden
de altta kalanlar›n u¤rad›¤› hak ihlali karﬂ›s›nda huzursuzluk dahi duymayan bir "demokrat" yahut gazeteci, ayd›n... Bu beni son
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zamanlarda çok rahats›z etmeye baﬂlad›. Mesele bizim bireysel
olarak kendimizle biraz da yüzleﬂmemiz meselesi. Yani ben bunu yazam›yorsam, ondan sonra bir kelime yazabilme gücünü nas›l bulabilirim kendimde öyle de¤il mi? Ayn› ﬂey Hürriyet'te de
oldu biliyorsunuz. Tamam Emin Çölaﬂan'› kendime hiç yak›n
bulmam, ama Emin Çölaﬂan iktidara diyet olarak kovulmad› m›?
Öyle oldu. Peki geçmiﬂte bir baﬂkas› kovuldu¤unda, ‹slami muhalefet, ‹slamc› demokrat diyelim, o kesimler her türlü yaz›y› yaz›yordu. Onlardan da tek kelime ç›kmad›. AKP'ye yak›n pozisyonda duran demokratlar da bir ﬂey söylemediler. Burada mesele Emin Çölaﬂan de¤il, yahut Emin Çölaﬂan'›n halk› küçümsemesi, insanlar› hedef gösteren bir gazeteci olmas› meselesi de¤il. Buradaki mesele, iktidar istedi diye bir gazetecinin iﬂine son verilmesi meselesidir. Bu AKP iktidar› olabilir, genelkurmay olabilir, iﬂ
dünyas› olabilir, reklam veren olabilir yahut sadece patronun
kaprisi olabilir, ama bir iktidar/güç karﬂ›s›nda bir gazetecinin iﬂine son verebilmek! Üstelik de Çölaﬂan gibi "güçlü" bir gazetecinin, düﬂünün bunlar hep gözda¤› de¤il mi? Böyle "güçlü" birine
bile vurulabiliyorsa, demek ki en alttakiler çoktan bitmiﬂtir. Yani
en güçlüyü gaz odas›na yollad›¤›n›zda di¤erlerini yollaman›za
gerek yok. Bir de tabii, ideolojik aç›dan Emin Çölaﬂan'a yak›n
olanlar›n durumu da ilginçti. Onlar da hiçbir ﬂey söyleyemediler,
sadece, iﬂte birlikte kürek çekerdik, ayn› kay›ktayd›k gibi ﬂeyler
yazabildiler. Baﬂka bir gazetede de, gözlerime inanamad›m ama,
Emin Çölaﬂan diye baﬂl›k at›p, çok dürüst, namuslu, cesur bildi¤imiz bir gazeteci upuzun bir yaz› yazd›. Bütün yaz› boyunca
Tevfik Çavdar'›n ‹z B›rakan Gazeteciler adl› kitab›ndan söz etmiﬂ,
en sonunda da "Emin Çölaﬂan iz b›rakan gazeteciydi" demiﬂ. Ancak bu kadar yaz› boyunca, "iktidar istedi diye gazeteci kovmak
ay›pt›r" diye bir laf edememiﬂ.
Hepimiz böyle "büyük" meselelerle u¤raﬂabiliriz. 12 Eylül Anayasas›n›, o zihniyetin uzant›s› say›labilecek 301. maddeyi vb. eleﬂtirebiliriz. Ama bir de üzerine hiç laf etmedi¤imiz, edemedi¤imiz
konular var. ‹nsan›n kendinden söz etmesi ay›p ama, burada so-
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mut bir örnek vereyim. Belki biliyorsunuz, uzun süredir kafama
takt›m, Silahl› Kuvvetlerin alt kademelerindekileri, onlar›n nas›l
ezildiklerini yaz›yorum. Silahl› Kuvvetler tabii hiyerarﬂik bir kurum, ondan demokratik olmas›n› bekleyemezsiniz. Ancak mutlaka bir üstte olan›n alttakini hep ezdi¤i, ciddi insan haklar› ihlalleri yap›lan bir kurum olmas› da gerekmiyor. Ben bu konuda yazd›kça gelen mektuplardan, itiraflardan vs. anlad›m ki çok önemli bir sorunu dillendirmiﬂim. Üstelik, bu bir tür demokrasi e¤itimi
yerine de geçiyor, örne¤in bana "art›k ben er dövmeyece¤im" diye mesajlar geliyor. ‹ﬂte "ayaklanma" bu bir bak›ma ve belki de
bu yüzden yazd›klar›mdan ötürü benim hakk›mda suç duyurusunda bulunmakta hakl›lar. Hakikaten benimle ilgili suç duyurusunda bulunmakta hakl›lar yukar›dakiler. Çünkü bu insanlar içeride tabi tutulduklar› eﬂitsizlik, adaletsizlik, bask›, ﬂiddet, d›ﬂlama, duyars›zl›k karﬂ›s›nda sonunda feryatlar›n› iﬂiten, dile getiren
birini bulmuﬂ oluyorlar. ﬁimdi kendileriyle ilgilenen bir iki gazeteci var buna ra¤men kimsenin umurunda de¤il. Ancak yine de
bu sorunlar›n sürekli olarak dile getirilmesi karﬂ›s›nda kurumun
genel olarak sistem üzerine düﬂen gölgesinin de¤iﬂmesine dair
bir umut da do¤abilir belki.
Yani bir defa daha tekrarlayay›m, mesele bizi neyin engelledi¤i
de¤il, engellerden kurtuldu¤umuzda neler yapaca¤›m›z meselesi. Bu serbest b›rakt›¤›n›z evinizdeki kuﬂun, dönüp yine kafese
girmesi gibi bir ﬂey. O yüzden her ﬂey sizde bitiyor. Gazeteci olarak –hiç kimsenin tam olarak bilemeyece¤i– kendinle baﬂ baﬂa
kald›¤›nda, aynaya bakt›¤›nda nas›l bir insan görüyorsun? Nas›l
bir vicdana, nas›l bir sorumluluk duygusuna sahipsin? Bunun için
yani, sorumlu bir gazetecilik yapmak için, mutlaka muhalif bir
gazeteci olmak da gerekmiyor. Ben de "muhalif" gazeteci de¤ilim, bu sistemin içinde birçoklar›ndan h›zl› yükselerek bir yerlere geldim. Otuz küsur yaﬂ›nda genel yay›n yönetmeni oldum.
Demek ki olabiliyormuﬂ, sadece sorumluluklar›na sahip ç›karak
bile olabiliyormuﬂ. Bir örnek daha vereyim. Milliyet gazetesinde
çal›ﬂ›yorsan, senden Milliyet gibi bir gazete yapman beklenir,
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ama Milliyet gazetesinde genel yay›n yönetmeni oldu¤un halde,
sözde açl›k grevlerini durdurmak üzere cezaevlerine bask›n düzenlendi¤inde, "içerdekiler ateﬂ açt›" diye bir haber yaparken düﬂünürsün. Oysa ﬂimdi çok sayg›n olarak bilinen bir sürü meslektaﬂ›m böyle yazmakta hiçbir çekince görmedi. Oysa olan neydi?
Gittiler, bast›lar ve öldürdüler ve o gün ben Milliyet'te bunun
böyle olmad›¤›n› yazabildim. Bir baﬂka örnek daha vereyim. Y›lmaz Güney'in ölümünden çok sonra, bir 30 A¤ustos günü, onun
Türkiye'den tekneyle kaç›ﬂ›n›n foto¤raflar›n› bas›p, haberini verdik tam yar›m sayfa. O gün gazete y›k›ld›. Neden? Çünkü bu genelgeçer beklentilere göre 30 A¤ustos'ta verilebilecek bir haber
de¤ildi! Ben bunu asl›nda bilinçli olarak yapmad›m, sadece atlad›m. Oysa insanlar›n 30 A¤ustos'u al›ﬂt›klar› gibi idrak etmelerine müdahale etmeyebilirdim. Di¤er yandan, bu pekâlâ iyi bir gazetecilik de say›labilir(di). Yani 30 A¤ustos'u fazla abartmadan
haber yapmak da bir duruﬂ. Yani özetle ﬂunu söylemek istiyorum;
sistemin içinde de pekâlâ düzgün ﬂeyler yapmak mümkün, bütün
bu ba¤lara / ba¤›ml›l›klara ra¤men illa yenilgiyi kabul etmek gerekmiyor.
Soru: Di¤er yandan ayn› gazetede olup da farkl› görüﬂleri temsil
eden yazarlarla karﬂ›laﬂabiliyoruz. Bu da bir geliﬂme de¤il mi?
Cevap: Evet böyle bir görüntü var, ama mesele bu kadar yal›n de¤il. Bu da asl›nda bir sürü paradokstan bir tanesi, geçmiﬂe göre
biraz daha "marketimsi" nitelik taﬂ›yan gazetelerle karﬂ›laﬂ›yoruz.
Bir çeﬂitlenmeyle, farkl› yazarlar›n ayn› konuyla ilgili farkl› yorumlar›yla karﬂ›laﬂ›labiliyor art›k. Ancak bu köﬂe yaz›lar› aç›s›ndan geçerli daha çok, bu da kötü bir ﬂey de¤il. Ama iﬂ habercili¤e gelince, durum daha kötü. Manﬂetlere bak›p karﬂ›laﬂt›r›n örne¤in ve tabii haber içeriklerini; farkl› görüﬂlerle ya da farkl› konumlarla karﬂ›laﬂ›lm›yor bunlarda. ﬁöyle bir örnek vereyim. Biz Milliyet'te on küsur y›l önce –ki öyle güçlü bir gazete de de¤ildik–
baﬂbakan Tansu Çiller'in servetinin peﬂine düﬂtük ve Amerika'daki malvarl›¤›n› ortaya ç›kard›k. Rahmetli Turan Yavuz gitti, u¤raﬂt› ve bu haber gazetede ç›kt›. Neredeyse hükümet düﬂüyordu,
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Meclis kar›ﬂt› vs. ﬁimdi bu iyi bir gazetecilik, sisteme de çok ayk›r› de¤il. Bir yandan gazetenin sahibi para kazan›yor, di¤er yandan sen insanlar› düﬂündürtüyorsun bu haberle. Oysa ﬂimdi sistem bu kap›y› kapatt›. Tayyip Erdo¤an'›n servetini kurcalayan bir
habercilikle hiç karﬂ›laﬂ›yor musunuz? Ama oturup köﬂe yaz›lar›n› okudu¤unuzda, her tür görüﬂle, eleﬂtiriyle karﬂ›laﬂ›yorsunuz.
Ben orduda intihar eden astsubaylar üzerine yazabiliyorum, hem
de kaç tane böyle haber yazd›m. Bunlar›n hepsi önemli vakalar
ama bir tanesi bile haber olmad›, manﬂete ç›kmad›. Yani burada
bir eksik gazetecilik var, tuhaf bir durum var. Geçmiﬂte oysa, hiçbir ﬂey yapmazsak, beﬂ gün arka arkaya "Millete aç›klay›n" diye
manﬂet atard›k.
Peki siz ne yapabileceksiniz? Bir kere bir sürü insana göre, eski
gazetecilerin pek ço¤una göre daha donan›ml› geliyorsunuz, ald›¤›n›z e¤itimi önemseyin. Ama binlercesiniz iﬂte. Her üniversitede bir iletiﬂim fakültesi var. Binlerce, binlerce belirsizlik içinde
mezun. O zaman karar vermeniz laz›m. Gazeteci mi olmak istiyorsunuz? Bu bir tutku iﬂi. Böyle bir tutku duyuyorsan›z e¤er, ben
size zorlay›n koﬂullar› derim. Ama gazetecilik yaparken iﬂte –hiç
kimsenin sizin kadar bilemeyece¤i– kendinizle baﬂ baﬂa kald›¤›n›zda, yani vicdan›n›zla, utan›lacak bir ﬂeyiniz olmas›n. Art›k bitiriyorum. Çok sevindim sizleri tan›d›¤›ma.

‹nsanlar›n Savaﬂ›,
Kelimelerin Bar›ﬂ›
‹ncilay Cangöz

Giriﬂ
Militarist bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂ›ld›¤›nda –iyi de¤erlendirilsin
veya de¤erlendirilmesin– bar›ﬂ bir sonraki çat›ﬂma/savaﬂ öncesini kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle "bar›ﬂ" ad› verilen bu zaman
diliminde, savaﬂ›n politik ve kültürel koﬂullar›n›n haz›rlanmas›
gereklidir. Dolay›s›yla askeri kurum ve kuruluﬂlar insanlar›n zihinlerini savaﬂa haz›rlamak için tüm örtük veya aç›k yollardan iﬂleyen halkla iliﬂkiler teknik ve stratejileriyle toplumdaki tüm kurumlar› kullan›r. Oyuncak sektöründen a¤›r silah sanayiine, modadan
medya program türlerine kadar her biri militarist söylemin mecras› haline getirilerek savaﬂ›n altyap›s› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›l›r.1
Dünyan›n savaﬂ halleri
Geride b›rakt›¤›m›z 20. yüzy›l›n bar›ﬂ aç›s›ndan iyi bir karnesi
yok asl›nda; iki dünya savaﬂ›, dünyay› iki kampa bölen ve tüm insanl›¤› yok etme potansiyeli taﬂ›yan so¤uk savaﬂ y›llar›, tam da

1. Bu konuda daha detayl› bir okuma yapmak için Cynthia Enloe'nin Manevralar adl› kitab›na bak›labilir.
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so¤uk savaﬂ y›llar›n›n bitip bar›ﬂç›l ortamlara evrilece¤i söylemlerinin yükseldi¤i y›llarda Rusya'n›n perifesindeki eski sosyalist
ülkelerin hayli ﬂiddetli geçen ba¤›ms›zl›k ve demokratikleﬂme
mücadeleleri... Amerika Birleﬂik Devletleri taraf›ndan "ﬂer bölgesi" olarak iﬂaretlenen, a¤›r bir sald›r›n›n ard›ndan iﬂgale maruz kalan Irak ve içine düﬂtü¤ü iç savaﬂ. Çat›ﬂmalar›n dinmek bilmedi¤i ‹srail-Filistin ile ‹srail-Lübnan hatt›. Yak›n co¤rafyam›zda olmad›¤› için medyan›n önem atfetmedi¤i dolay›s›yla bizim için de
pek görünür olmayan Asya ve Afrika'da sürmekte olan kriz, çat›ﬂmalar ve cunta rejimleri ﬂiddetin baﬂka yüzleri. ‹ster "terör" isterse de "Kürt sorunu" olarak adland›ral›m, neredeyse çeyrek yüzy›l›m›za mal olan Güneydo¤u'da sürmekte olan çat›ﬂma ise ülkemizin en yak›c› sorunlar›ndan.
Kuﬂkusuz insanlar›n maruz kald›klar› ﬂiddet bunlarla s›n›rl› de¤il;
kad›nlar›n "namus" veya "töre" bahaneleriyle öldürülmeleri, ebeveynlerden veya e¤itim kurumlar›ndan çocuklara yönelen ﬂiddet;
özel alanda kad›nlara kocalar› taraf›ndan yöneltilen fiziksel veya
psikolojik ﬂiddet; kamusal alanda neredeyse s›radanlaﬂan tecavüz, linç, yaralama, gasp; iﬂyerlerinde kad›nlar›n maruz kald›¤›
ayr›mc›l›k veya yoksullar›n sosyal ve politik hayattan d›ﬂlanmalar› di¤er ﬂiddet türleri aras›nda. Faili meçhul cinayetler, ﬂimdilerde
form de¤iﬂtirmekle birlikte, Türkiye demokrasisine a¤›r darbeler
vurmuﬂ olan askeri müdahaleler, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hal
uygulamalar›, kötü yönetilmekten kaynaklanan ekonomik krizler
ise toplumsal travmaya yol açan, toplum olarak politik ve kültürel kimli¤imizin ﬂekillenmesinde belirleyici olan, belki sonuçlar›
aç›s›ndan daha da a¤›r olan ﬂiddet türleri. Tüm bu olumsuz yaﬂam koﬂullar›ndan kad›nlar, çocuklar, yoksullar ya da az›nl›k
kimliklerini temsil edenler daha fazla etkilenmekte. U¤rad›klar›
hak ihlalleri katlan›rken, adeta ola¤anlaﬂmakta.
Medyan›n söyledi¤i ile yapt›¤›
Dünyan›n ulus-devletlerinin bu savaﬂ, iç savaﬂ halleri, ﬂiddet görüntüleri karﬂ›s›nda ise medya, art›k kimseleri ikna edemese de li-
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beral bir miti tekrarlayarak, "demokratik sistemlerin temelini
oluﬂturan yasama, yarg› ve yürütme erklerini d›ﬂar›dan bir güç
olarak kamu yarar› ad›na denetledi¤ini; kamu ç›karlar›na uygun
davran›lmad›¤› durumlarda da bunlar› yine kamu gözcüsü olma
ad›na uyard›¤›n›" öne sürmeye devam ediyor. Medya profesyonelleri misyonlar›n› toplumsal sorumluluk anlay›ﬂ› içerisinde; gazetecilik mesle¤ini nesnellik, tarafs›zl›k, dengelilik gibi ilkeler ›ﬂ›¤›nda icra ettiklerini öne sürüyorlar.
Ne var ki medyay› veya gazetecilik mesle¤ini sorunsallaﬂt›ran çal›ﬂmalar, mesle¤in söylemi ve prati¤i aras›ndaki tutars›zl›klara
dikkatimizi çekiyor. Medyan›n liberal düﬂünce temsilcilerinin iddia etti¤i gibi yasama, yürütme ve yarg› erklerini kamu yarar›na
denetleyen, dolay›s›yla kamudan yana bir dördüncü güç merkezi olmaktan çoktan ç›km›ﬂ oldu¤unu, kendi ç›karlar› neredeyse
orada duran büyük bir ticari iﬂletme haline geldiklerinin alt›n› çiziyor. Eﬂdeyiﬂle, medya bizatihi kendisi-için bir güç/iktidar merkezi haline gelmiﬂ durumda (Curran, 2002)
Medyan›n söylemi ile yapt›klar› aras›ndaki tutars›zl›¤› ise iki farkl› boyutuyla aç›klamak mümkün. Medya bir yandan insanlar›n
zihinlerini etkileme kapasitesi nedeniyle ekonomik, politik veya
ideolojik güç odaklar›nca her zaman ele geçirilmek ve kullan›lmak istenen bir güç. Di¤er yandan ise hayli pahal› bir iﬂ olarak
serbest piyasa koﬂullar›nda iﬂ görmek, rekabet koﬂullar›na dayanmak için ekonomik, politik, askeri vb. ç›kar ve iktidar çevrelerine
ba¤›ml›l›klar oluﬂturuyor. Türkiye gibi hayli k›r›lgan demokrasilere sahip ülkelerde s›n›rl› düﬂünce özgürlü¤ü ve do¤rudan/ dolayl› müdahaleler içerisinde iﬂ görmek durumunda kal›yor.
‹ﬂte tüm bu s›n›rl›l›klar içerisinde kültürel üretime kat›lan medya,
kamusal bir forum olarak hak ihlallerini görünür k›lan, ma¤durlar›n haklar›n› arayan, ﬂiddetin nedenlerini toplumsal / kültürel,
ekonomik ve politik nedenleriyle sorgulayan bir habercilik politikas› sergilememektedir. Aksine medya ﬂiddeti önle(ye)meyen
veya faillerini cezaland›rmayan sistemin ve eril olmayan› ikincil
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k›lan ataerkil düzenin de¤erlerini –fark›nda olarak veya olmayarak– yeniden üretmekten yana bir politika izlemektedir.
‹ﬂte bu sunuﬂ çerçevesinde ben, medyan›n savaﬂ / ﬂiddeti besleyen, ataerkil zihniyeti yeniden-üreten habercilik/gazetecilik prati¤inin dilsel/retoriksel stratejilerini konu edinece¤im. ‹ddiam ﬂu;
medya sadece kriz, çat›ﬂma veya savaﬂ ortamlar›nda de¤il gündelik yaﬂamdan, siyasetten spora kadar uzanan en geniﬂ yelpazede
sundu¤u haberlerde savaﬂ yanl›s›, militarist ve eril bir dilsel/retoriksel strateji kullan›yor, bu haliyle de bir bak›ma bizi hep savaﬂa
/savaﬂmaya haz›rl›yor. Bu iddiam› geliﬂtirirken de, önce eleﬂtirel
habercilik araﬂt›rmalar›n›n bize kazand›rd›¤› kuramsal birikimi
özetleyip, haberin ve dilin erilli¤i konusuna feminist haber çal›ﬂmalar›n›n sa¤lad›¤› aç›l›mlar üzerinde duraca¤›m. Bu arada, yeni bir gazetecilik aray›ﬂ› olarak karﬂ›m›za ç›kan Bar›ﬂ Gazetecili¤i önermelerini sizinle paylaﬂaca¤›m ve Kültürel Çal›ﬂmalar alan›n›n anlam kurma prati¤inin ideolojik boyutlar›na dair iddialar›
›ﬂ›¤›nda çeﬂitli haber örneklerini analiz ederek, kimi önerilerle
sunuﬂumu tamamlayaca¤›m.

Haber(öyküsün)e eleﬂtirel yaklaﬂ›mlar
Amerikal› iletiﬂimbilimci Michael Schudson (1994) "Haber Üretiminin Sosyolojisi" adl› makalesinde haber araﬂt›rmalar›n›, "haberin ekonomi-politi¤i, toplumsal örgütlenmesi ve kültürel çal›ﬂmalar" perspektiflerinden olmak üzere üç ana baﬂl›kta ele al›yor. Ben
de bir yandan benzer izle¤i takip ederek, di¤er yandan feminist
perspektiften yap›lan haber de¤erlendirmelerinin sa¤lad›¤› aç›l›mlar›ndan yararlanarak ilerleyece¤im.
Medyan›n mülkiyet yap›s›n›n program içerikleri üzerindeki etkileri, tüm kültür endüstrilerinin sahiplik yap›s› ve yönetim stratejileri ekonomi-politik yaklaﬂ›m›n ilgi alan›na girer. Örne¤in bu
yaklaﬂ›mdan gelen Bagdikian (1999) medya gücünün politik bir
güç olarak ele al›nmas› gerekti¤ine vurgu yaparken, 1990'l› y›llarda Amerikan medyas›n›n, tarihinin hiçbir aﬂamas›nda olmad›-
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¤› kadar özel sektör ﬂirketlerin sahipli¤ine geçti¤ini, dolay›s›yla
haber ve e¤lence endüstrilerinin de bu sermaye gruplar›n›n kontrolünde oldu¤unu ifade eder. Murdock (1982), editoryal kadronun göreli bir özerkli¤e sahip oldu¤unu kabul etmekle birlikte,
genel yay›n yönetmenleri veya üst düzey yönetici kadrolar›n,
mülkiyet sahipleriyle do¤rudan iliﬂkileri nedeniyle haber içeriklerini denetim alt›nda tutulabildi¤ini öne sürmektedir.
Ekonomi-politik yaklaﬂ›m›n önemli temsilcileri aras›nda yer alan
Herman ve Chomsky ise "propaganda modeli" ad›n› verdikleri bir
yaklaﬂ›m geliﬂtirirler. Onlara göre medya yerleﬂik iktidara hizmet
etmektedir; bu misyonu da bireylerin içinde yaﬂad›klar› toplumla
bütünleﬂmelerini sa¤layacak de¤erler, inançlar ve davran›ﬂ kodlar›n› ö¤retme ve benimsetme vas›tas›yla yerine getirmektedir. Tekelleﬂmelerin ve s›n›f çat›ﬂmalar›n›n hayli yo¤un yaﬂand›¤› günümüz toplumlar›nda bu rolün yerine getirilebilmesi için de sistemli bir propagandaya ihtiyaç duyulmakta ve medya da hâkim s›n›flar›n lehine "r›za"y› yeniden üretme iﬂlevini yerine getirmektedir.
Medyan›n elit gruplar›n egemenli¤inde ve muhalifleri marjinalleﬂtirerek iﬂ gördü¤ünü; ancak haber üretiminin belirli kontrol ve
denetim mekanizmalar›n›n2 etkisinde de¤il de do¤al bir üretim
süreciymiﬂ gibi bir görünüme sahip oldu¤unu; haber üretiminde
baﬂvurulan profesyonel meslek kodlar›n›n ve bu kriterler do¤rultusunda yap›lan seçme veya eleme ve haber anlat›s›n› kurma iﬂleminin hayli objektif iﬂledi¤ine dair olarak medyan›n kendisini
ikna etmeye çal›ﬂt›¤›n› öne sürmektedir (Herman ve Chomsky,
1988). Bu söz konusu ekonomi-politik eleﬂtiriler medyay› makro

2. Herman ve Chomsky, medyan›n haber üretiminde kontrol ve denetimini sa¤layan
beﬂ filtreden söz ederler. Bu mekanizmalar ayn› zamanda onlar›n Propaganda Modeli ad›n› verdikleri kuramlar›n›n dayanaklar›n› da oluﬂturur. Bu filtreler ﬂunlard›r: 1.
Medyaya sahip ﬂirketlerin büyüklü¤ü, zenginli¤i, tekelleﬂmeler ve bu ﬂirketlerin kâr
odakl› çal›ﬂmas›. 2. Medyan›n en temel gelir kayna¤›n›n reklam olmas›. 3. Medyan›n
devler, iﬂ dünyas› ve bu kurumlar taraf›ndan onaylanm›ﬂ "uzmanlar" ve iktidar sahipleri taraf›ndan sa¤lanan bilgiye dayal› habercilik yapmas›. 4. Medyay› disipline etme
yolu olarak "itiraz" (flak) etme. 5. Bir ulusal din ve kontrol mekanizmas› olarak "komünizm karﬂ›tl›¤›"n›n kullan›lmas›.
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bir analize tabi tutmaktad›r. ‹deolojik mücadelenin nas›l ortaya
ç›kt›¤› konusunda, ne tür kurumsal mekanizmalar, kültürel gelenekler ve iktidar çeliﬂkilerinin tart›ﬂma veya gözden geçirme için
ne tür olanak sa¤lad›¤› noktalar›nda bir aç›klama getirmemektedir (Schudson, 1994).
Haber üretimini örgütsel bürokrasi ba¤lam›nda irdeleyen çal›ﬂmalar öncelikle "haberin ne oldu¤u?" ve "nelerin haber yap›ld›¤›"
sorular›n› yan›tlamakla iﬂe koyulur. Lippmann, yüzy›l›n baﬂlar›nda haberin gazetecilik rutinleri ve standartlaﬂan üretim süreçlerinin bir ürünü oldu¤unu ifade ederken, 1970'lerde yap›lan çal›ﬂmalarda haber üretiminin planlama, toplama, seçim ve üretim
aﬂamalar›n› kapsayarak t›pk› di¤er endüstri kollar›nda oldu¤u gibi bir hammadde iﬂleme ve onu pazara sunma u¤raﬂ› oldu¤unu
tespit etmektedir; dolay›s›yla 'habercilik prati¤inin, gündelik yaﬂamda neler-olup bitti¤ini insanlara anlatan bilgiyi kurumsal olarak üretme (making) u¤raﬂ›' oldu¤u kabul görür (Tumber, 1999).
‹ﬂte bu gündelik yaﬂama iliﬂkin bilgi türü, bas›n kuruluﬂlar›n›n
gündelik iﬂ görme rutinleri ve profesyonel gazetecilik kodlar›
içinden toplumsal olarak yap›land›r›lmaktad›r (Tuchman, 1978).
Dolay›s›yla haber, gazetecilerin söyleminde vurgu ald›¤› gibi
kendili¤inden / tesadüfen ortaya ç›kan ve kestirilemez olaylar›n
izini sürme veya gazetecilerin yarat›c›l›klar› sonucu ulaﬂ›lan bir
ürün de¤ildir.
Olaylar›n haber olarak izleyicilere / okuyuculara ulaﬂ›ncaya kadarki üretim süreçlerinde etkili olan profesyonel gazetecilik kodlar› ve kurumun bürokratik mekanizmalar›n›n araﬂt›r›lmaya baﬂlamas›, iletiﬂim / haber araﬂt›rmalar›na bir baﬂka önemli aç›l›m
sa¤lam›ﬂt›r. Bu da gazetecilik mesle¤inin profesyonel kodlar›n›n
bizatihi kendilerinin ideolojik (Soloski, 1999) oldu¤unun fark›na
var›lmas›d›r. Burada sözü edilen ideolojik rol ise haber kaynaklar›yla güç ba¤lam›nda kurulan iliﬂki sonucu toplumsal yap›da zaten var olan eﬂitsizli¤i yeniden üretme veya maskeleme rolüdür.
Gazetecilerin haber kaynaklar›yla olan iliﬂkisi, daha çok da resmi kurum ve kuruluﬂlara olan ba¤›ml›l›klar›, haberin hizmet ede-
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ce¤i ideolojik roller nedeniyle sorunlu bir durum olarak iﬂaret
edilmektedir.
Glasgow Üniversitesi Medya Grubu ve Birmingham Ça¤daﬂ Kültürel Çal›ﬂmalar Merkezi'nde yap›salc› ve postyap›salc› dil teorisi
ile ideoloji kavramsallaﬂt›rmas› ve kültür sosyolojisi gibi interdisipliner bir yaklaﬂ›mla yap›lan haber/habercilik araﬂt›rmalar›, haber metinlerine gömülen iktidar›n/ideolojinin ortaya ç›kar›lmas›
aç›s›ndan ufuk aç›c› olmuﬂtur. Kültürel Çal›ﬂmalar perspektifinden yap›lan çal›ﬂmalarda, haberin bir eleme ve seçme ölçütü sa¤layan haber de¤erleri ad› verilen kodlar; "tarafs›zl›k", "denge" ve
"do¤ruluk" gibi retoriksel de¤erler ile "nesnellik" nosyonu bask›s›nda kurulan anlat›lar oldu¤u öne sürülmektedir (Hall ve di¤.,
1978). Kültürel Çal›ﬂmalar›n haber olgusuna getirdi¤i bu aç›klama
onun örgütsel bak›ﬂa benzer bir yaklaﬂ›m sergilemesine yol açar.
Ancak Kültürel Çal›ﬂmalar›n farkl›l›¤› haber üretim örgütlerinin
bürokratik iﬂleyiﬂinden çok, metinlerdeki düﬂünceler ve semboller aras›ndaki iliﬂkilerin belirleyenlerine odaklanmas› ve daha geniﬂ bir toplumsal / kültürel düzlemde bu belirleyenleri çözümlemesidir. Kültürel Çal›ﬂmalar kaynakl› yap›lan araﬂt›rmalarda haber metinlerinin üretim prati¤ine dikkat çekmek için, öykü, hikâye gibi kavramlar da kullan›l›r, olay ve olgulara iliﬂkin bir anlam
inﬂa etme veya yap›land›rmadan söz edilir. ‹ﬂte bu anlam(lar)›n
üretim veya inﬂa ediminin analizi dil, iktidar ve toplumsal yap›daki eﬂitsizli¤i aç›¤a ç›karmaya yönelik bir ilgidir. Bunun içindir ki
Hartley (1982) haberi anlayabilmek için ﬂu iki boyutun analiz
edilmesi gerekti¤ini öne sürer: 1. Haber dilinin yani semiyolojik
belirleyenlerin analizi 2. Haber metnine s›zan toplumsal güçlerin
ne söyledi¤i ve bunlar›n nas›l okundu¤una iliﬂkin analiz.
Kültürel Çal›ﬂmalar yaklaﬂ›m› anlam üretme prati¤ine odaklan›rken haber öykülerinin basitçe olay›n ne oldu¤unu anlatmad›¤›na;
olay›n ne anlama geldi¤ini veya nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤ini de
dayatt›¤›na dikkat çeker. Örne¤in, 2 May›s 2008 tarihli Radikal
gazetesi, "AKP'nin demokratl›¤› buraya kadarm›ﬂ" baﬂl›¤›yla 1 May›s'ta yaﬂanan ﬂiddeti AKP'nin demokrasi alg›lamas›ndaki zafiyete
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iﬂaret ederek aç›klarken; ayn› tarihli Yeni ﬁafak gazetesi ise "‹nat
faturas›" baﬂl›¤›yla yaﬂanan ﬂiddetten D‹SK'i sorumlu tutmaktad›r.*
Haber baﬂl›¤› olarak seçilen bu ifadeler, hayli farkl› ideolojik anlamlar taﬂ›maktad›r. Çünkü ne haber ne de dil d›ﬂsal dünyaya aç›lan saydam bir penceredir.
Amerikan gazetecili¤inin "partizan bas›n" yaftas›ndan uzaklaﬂarak, profesyonelleﬂme sürecinde siyasi partilerden ba¤›ms›zl›¤›n›
ilan etmesi için geliﬂtirdi¤i temel ilke, "tarafs›zl›k" nosyonudur ki
bu ilke süreç içerisinde sadece Kuzey Amerikan gazetecili¤inin
de¤il dünyan›n pek çok farkl› co¤rafyas›nda habercili¤in mihenk
taﬂ› haline gelmiﬂtir. Pozitivist felsefe ve bilim yaklaﬂ›m›ndan temellenen bu anlay›ﬂa göre, "olgular›n aktar›m›na yorumlar›n s›zmas›n›n engellenebilece¤i" ve "gazetecilerin nötr bir dil kullanarak ve haber yazma tekniklerine uyarak okuyucular›na do¤rular›
tarafs›zca aktarabilece¤i" kabul edilir. "Dengeli ve do¤ru" bir habercili¤in önünde en önemli engel, haber metnine gazetecinin önyarg›lar›n›n veya siyasal görüﬂlerinin girmesidir. Yani, nesnellik
"sadece gazetecilik pratiklerinde ölçütü oluﬂturan iki kavram 'dengelilik ve çarp›tmama' aras›nda bir gerilimdir" (Hackett, 2000).
Oysa, "tarafl›l›¤›n" siyasal bir görüﬂü savunmay› aﬂan yönleri oldu¤u ve farkl› yay›n politikalar›na sahip çeﬂitli bas›n kuruluﬂlar›n›n, farkl›l›ktan çok ortak bir paydada birleﬂtikleri ve bunun da
haberde "yap›sal bir yanl›l›k/tarafl›l›k olarak" aç›¤a ç›kt›¤› öne sürülür (Hackett, 2000; ‹nal, 1995). Yap›sal yanl›l›¤›n kaç›n›lmaz
varl›¤› ise haberin kulland›¤› dilin nötr ve cam gibi ﬂeffaf bir araç
ol(a)mamas›, haber üretiminin ekonomik-politik süreçlerin d›ﬂ›nda kalmamas› ve bu üretim prati¤inin yasland›¤› gazetecilik
normlar›n›n gerçekte ideolojik bir nitelik taﬂ›mas›yla ilgilidir.
Haber medyas› dünyay› karmakar›ﬂ›k ve kaotik olaylardan kurulu bir yap› olarak temsil etmez. Olaylar kendileri için konuﬂamazlar; dolay›s›yla medya profesyonelleri taraf›ndan bunlar›n
* Kullan›lan haber örnekleri, Okuldan Haber Odas›na e¤itiminde yap›lan sunuﬂun
yaz›ya dökülmesi s›ras›nda yazar taraf›ndan güncellenmiﬂtir (editörün notu).
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anlaﬂ›l›r k›l›nmas› için bir toplumsal ba¤lama oturtulmas› ve tan›mlanmas› gerekir. Bir olay ancak sosyal ve kültürel bir kimli¤e
bürünürse anlaﬂ›l›r olur. Haber medyas›n›n yapt›¤› da gündelik
hayatta olan-bitenlerin bilgisini topluma do¤rudan yani herhangi
bir tahrifata u¤ratmaks›z›n yans›tmak de¤il, olaylar› belirli bir
ba¤lama oturtarak tan›mlamad›r; bu Kültürel Çal›ﬂmalar yaklaﬂ›m›n› temsil edenlerin ifadeleriyle "gerçekli¤i yeniden inﬂa / yap›land›rma"3 iﬂidir. Burada sözü edilen "gerçek" ise, gerçekli¤in belirli bir tarzda kurulmas›d›r, çünkü medya gerçekli¤i yaln›zca yeniden üretmekle kalmaz ayn› zamanda tan›mlar da. Gerçeklik tan›mlar›, geniﬂ bir anlamda dilsel pratikler yoluyla desteklenip
üretilir ve yine dilsel pratikler arac›l›¤›yla "gerçek"in seçilmiﬂ tan›mlar› temsil edilir (Hall, 1994). Medyan›n bu anlam kurma prati¤inin de, gruplar ve s›n›flar aras›nda ç›kar çat›ﬂmalar›n› maskeleyen ve gücün toplumda eﬂit oranda yay›ld›¤›n› kabul eden "toplumsal uzlaﬂ›" nosyonuna yasland›¤› öne sürülür. Eleﬂtirel haber
çal›ﬂmalar› yapanlar için öncelikle toplumsal uzlaﬂ› nosyonu, daha sonralar› ise medya metinlerinin ideolojisi, bu ideolojinin mekanizmalar› ve bir toplumsal formasyonda ideolojik olan›n öbür
pratiklerle ne tür bir iliﬂkiye sahip oldu¤u temel meseleleri oluﬂturmaktad›r.
Peki medyan›n anlam üretme prati¤i, ideolojik iﬂleyiﬂi nas›l garantilenmektedir; eﬂdeyiﬂle iktidar haber metinlerine yerleﬂmeyi
nas›l baﬂarmaktad›r? Hall (1978) bu noktay› ayd›nlatmak için birincil ve ikincil tan›mlay›c›lar ayr›m›na gider; burada birincil tan›mlay›c›lar resmi kurum veya kuruluﬂlar›n yetkililerini, ikincil
tan›mlay›c›lar ise gazetecileri anlatmak için kullan›lmaktad›r.
Gerçekte gazeteciler kendileri ba¤›ms›z olarak durum tan›mlar›
üretmezler, birincil kaynaklar›n ürettikleri tan›mlar› kamuya taﬂ›rlar. ‹ﬂte bu noktada medya profesyonellerinin resmi kaynaklara

3. Kültürel Çal›ﬂmalar ve fenomenolojide "haberin gerçekli¤i yap›land›rmas› / inﬂa etmesi"nin ne anlama geldi¤i ve her iki yaklaﬂ›mdaki farkl›l›klar›n neler oldu¤una iliﬂkin daha detayl› bir tart›ﬂma için Çiler Dursun'un (2004) "Haberde Gerçekli¤in ‹nﬂa
Edilmesi Ne Demektir?" adl› çal›ﬂmas›na bak›labilir.
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ba¤›ml›l›¤› bir sorun olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Resmi kurum
ve kuruluﬂlara, büyük sermayeye sahip kiﬂi veya gruplara, haber
de¤eri koduyla atfedilen önem, toplumun güce sahip kesimlerinin ayr›cal›kl› bir ﬂekilde habere eriﬂme ve olaylar› anlamland›rma iktidar›na sahip olmalar›na yol açmaktad›r.
Ayr›ca haberin belli bir bak›ﬂ aç›s›yla olaylar› anla(t)mas› Kunelius'a (1994) göre, haber metinlerinde kullan›lan al›nt›lar arac›l›¤›yla gerçekleﬂmektedir. Gazetecili¤i "gerçekli¤i yorumlama prati¤i" olarak de¤erlendiren Kunelius, yaz›nsal türler içinde en fazla baﬂka söylemleri kullanmaya ihtiyaç duyan›n haber türü oldu¤unu belirtir. Haberin "kendine yeten" bir söylemi olmad›¤›n›,
baﬂka söylemlerin bir araya getirilmesiyle oluﬂtu¤unu öne sürer.
Bu söylem de toplumdaki eril ve egemen söylemleri temsil eden
ve dolaﬂ›mda tutand›r.
Eleﬂtirel paradigmaya yaslanarak yap›lan haber veya gazetecilik
araﬂt›rmalar› haberin toplumsal üretimindeki ideolojik boyutlar›n› ve içinde bulundu¤u toplumun kültürel de¤erlerle olan organik ba¤lar›n› aç›¤a ç›karmakla kalmayarak, gazetecilerin bizatihi
kendilerinin de nesnellik retori¤ine olan tarihi ba¤›ml›l›klar›n›
aç›¤a ç›karmaktad›r. Haberi anlamam›za yarayan bütün bu kuramsal katk›lar önemlidir, çünkü yayg›n medyan›n haber anlat›lar› içinde, olaylar›n nas›l güçlülerin lehine, tek tarafl› olarak ve
mevcut eﬂitsizlikler do¤allaﬂt›r›larak temsil edildiklerini kan›tlar.
Ne var ki böylesi bir eleﬂtirel perspektif de uzun süre haber anlat›lar›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤›na dayal› kad›n temsilleri, anlam üretim veya tüketim prati¤inde ataerkil kültürün belirleyicili¤i gibi
meseleleri ihmal etmiﬂtir.
Bird ve Dardenne (1988) haberi bir anlat› olarak de¤erlendirdikleri makalelerinde, "Kimin öyküsü?" gibi bir soruyla medya profesyoneli olarak haber üretim süreçlerinde kad›n›n yer almay›ﬂ›na ve haber öykülerinde de özne olarak temsil edilmeyiﬂlerine
iﬂaret etmiﬂlerdir. Bununla birlikte onlar da çal›ﬂmalar›n›n devam›nda olaylara eril bak›ﬂ ve ideolojik bir alan olarak haber anla-
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t›lar›n›n kurulumunda dilin cins ayr›mc› yap›s›na de¤inmezler.
Bu konudaki eksiklik ise ancak feminist perspektifle yap›lan haber araﬂt›rmalar›yla tamamlanabilmiﬂtir.
Feminist haber analizleri
Feminist perspektiften bak›ld›¤›nda haber anlat›lar›n›n "kimin öyküsü?" oldu¤u sorusu, "toplumsal gerçek"li¤i tan›mlama ve bu tan›mlama veya adland›rmalar› kimin yapma gücüne sahip oldu¤unu aç›¤a ç›karma çabalar›d›r ayn› zamanda. Haber araﬂt›rmalar›ndaki bu aç›l›m ise hayli geniﬂ bir feminist perspektiften Bat›
düﬂünce gelene¤inin sorgulanmas›n›n ve bir feminist bak›ﬂla bilim tarihinin yeniden okunmas›n›n bir yans›mas› olarak da görülebilir.
Feministler, Bat› bilim, sanat, politika veya felsefe üretim tarz›n›n
birbirine karﬂ›t ikilikler üzerine kurulu oldu¤unu; varsay›lan bu
karﬂ›tl›klar› oluﬂturan kavramlar aras›nda da birini de¤erli, önemli, üstün k›larken, di¤erini/ötekini de¤ersiz, önemsiz k›lan bir hiyerarﬂi bulundu¤unu ortaya koymuﬂlard›r. Ek olarak, bir s›n›f veya grup olarak kad›nlar›n, bütün anlam sistemimizi kuran bu ikili karﬂ›tl›klardan ikincil/de¤ersiz/önemsiz olanla özdeﬂleﬂtirildikleri belirlemesinde bulunmuﬂlard›r. Feminist eleﬂtirinin yapt›¤› bu
katk›lara göre, "iyi" veya "gerçek" hakk›nda bütün bildiklerimizi
oluﬂturan ve dil ile ifade edilmeyen kültürel uzlaﬂ›larda yans›mas›n› bulan bu tarz önermeler, toplumsal eﬂitsizlikleri do¤allaﬂt›rmakta, onlar›n de¤iﬂtirilemez veya kaç›n›lmazm›ﬂ gibi görünmelerini sa¤lamaktad›r. Bat› düﬂününün mant›k ve duygu; kamusal
ve özel; do¤a ve kültür; özne ve nesne; ak›l ve beden gibi ikilikler üzerine kurulu bu yap›s›, kad›nlar› bask›laman›n meﬂruiyeti
için araç sa¤lamaktad›r. Nitekim, bu kavram çiftlerinden her biri
kad›n› kavramsal olarak periferik, ikincil veya düﬂük statülü olarak tayin etmede hayli elveriﬂli retorik enstrümanlar olarak kullan›lagelmiﬂlerdir (Cirksena ve Cuklanz, 1992).
Fikir gazeteleri ile tabloid gazetelerin ayr›ﬂma sürecinde, "a¤›rbaﬂl› haber - hafif haber" (hard news - soft news) olarak nitelen-
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dirilen haber anlat› tarzlar›, süreç içerisinde farkl› bir iﬂlev üstlenmiﬂ, haber medyas›n›n cinsiyetçi politikalar›n›n kurulumunda ve
yayg›nlaﬂmas›nda –fark›nda olarak veya olmayarak– bir stratejik
araç haline gelerek yerleﬂmiﬂtir. Fikir gazetecili¤i için önerilen
"olay" (fact) odakl› anlat›m, yeni birtak›m ölçütlerle özdeﬂ k›l›nm›ﬂt›r: hakikat, do¤ruluk ve evrensellik. Bunlardan evrensellik
kayg›s› örne¤in cinsiyetin daha çok da kad›n›n habere eriﬂim ve
temsilini önemli oranda engellemiﬂtir (Holland, 1994). Daily
Mirror, Daily Star veya Sun gibi tabloid gazetelerin sayfalar›nda
soft porno olarak kad›n bedeninin teﬂhirine yönelinmesi, gazete
sayfalar›nda kad›n ve erkek ilgilerinin farkl› oldu¤u ﬂeklinde yanl›ﬂ bir kavray›ﬂa yol açm›ﬂt›r. Olay eksenli haber öyküleri bilgi
içeren, dolay›s›yla da "ciddi" ve "önemli" olanla eﬂde¤er tutularak
dahas› bir erkek ilgisi olarak alg›lanagelmiﬂtir. "Hafif haberler" ise
fantezi/kurgusal olan, yani bilgi içermeyen ve e¤lence veya magazin odakl› anlat›m tarz› olarak kabul görmüﬂ, bunlara "a¤›rbaﬂl›/ciddi haberler" karﬂ›s›nda ikincil bir önem atfedilirken, bir kad›n ilgi ve u¤raﬂ alan› olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂlard›r (Holland,
1994). Neticede böylesi ayr›mc› bir haber üretim alg›lay›ﬂ›, medyan›n cins ayr›mc› politikas›n›n ve anlam üretiminin ideolojik
araçlar›ndan biri olarak yerleﬂik hale gelmiﬂtir.
Tuchman'›n 1978 y›l›nda yapt›¤› bir araﬂt›rma, kad›n hareketleri
ve gösterilerine ikincil statülü bir önem atfedilerek haberleﬂtirilirken, hareketin liderleri olan kad›nlar›n da yine kad›n›n toplumsal
meselelerine iliﬂkin radikal görüﬂleriyle yani politik eylem ve düﬂünceleriyle de¤il, bireysel yaﬂamlar›ndaki baﬂar›lar›yla haberlere konu olduklar›n› tespit etmektedir. Çeyrek yüzy›l sonra ülkelerin ekonomi-politik ve kültürel yap›lar› farkl›laﬂsa da medyan›n
bu ba¤lamda politikas›n›n de¤iﬂmedi¤i görülmektedir. Yetmiﬂ beﬂ
farkl› ülkenin yer ald›¤› ve 2005 y›l›nda yap›lan "Haberi kim yapar?" isimli bir uluslararas› haber araﬂt›rmas›,4 medya profesyo-

4. Söz konusu araﬂt›rman›n tam metnine ﬂu adresten ulaﬂ›labilir: http://www.whomakesthenews.org/who_makes_the_news/report_2005.
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nellerinin haberin toplumu "yans›tan ayna" metaforuna ra¤men
medyan›n sanal ortam›nda kad›n›n görünmez k›l›nd›¤›n› hayli
çarp›c› verilerle sergilemektedir. Kad›n çok s›n›rl› temsil ﬂans›
bulman›n ötesinde Holland'›n iﬂaret etti¤i gibi, "ciddi" dolay›s›yla "önemli" olarak alg›lanan olaylarda yer al(a)mamaktad›r: Politika veya hükümete iliﬂkin haberlerde ifade edilen görüﬂlerin sadece yüzde 14'ü kad›nlara aittir; ekonomi veya iﬂ dünyas› hakk›ndaki haberlerde ise bu oran yüzde 20'dir. Oysa bu iki alana
özgü olaylar ülkelerin medya gündemini oluﬂturmakta, ilgili
alanlardaki geliﬂmeler kad›nlar› ve erkekleri eﬂit oranda etkilemektedir. E¤lence dünyas› veya magazin haberleri söz konusu oldu¤unda ise kad›nlar›n temsil oran› yüzde 42'ye ç›kmaktad›r,
çünkü magazin "hafif haber" dir. Kad›nlar uzman veya herhangi
bir kurumun sözcüsü olarak da habere eriﬂim veya temsil edilmede erkeklerin yan›nda hayli dezavantajl›d›r. Haber söylemindeki
uzmanlar›n yüzde 83'ü, sözcülerin de yüzde 86's› erkektir. Olaya tan›k olan kad›n birey rolü yüzde 30, bu ba¤lamda görüﬂ bildirmeleri ise yüzde 31 oran›ndad›r. Dolay›s›yla kad›n deneyimleri ve bak›ﬂ aç›s› medya söyleminden d›ﬂlanmaktad›r. Görünen o
ki kad›n›n haber medyas›nda temsili hâlâ eﬂit kat›l›ml› anlay›ﬂa
kavuﬂturulamam›ﬂt›r.
Kad›nlar›n haberlerde nicel olarak çok az yer almalar›n›n yani
medyan›n kurdu¤u kamusal forumlara eriﬂmede hayli dezavantajl› olmalar›n›n yan› s›ra, kad›n olarak seslerinin duyulmas› da
engellenmekte, kad›n kimlikleriyle konuﬂamamaktad›rlar. Kad›nlar kaynak olarak kullan›ld›klar›nda ço¤unlukla kamusal bir tart›ﬂman›n veya çat›ﬂman›n bir parças› ya da taraf› olarak görülmemektedirler. Kad›nlar›n var olan durum hakk›ndaki görüﬂleri,
onun ekrandaki görüntüsünün arkas›na düﬂmekte, bu da ço¤u
durumda tart›ﬂmaya dahil olmas›na, bir çözüm önerisinde bulunmas›na olanak tan›mamaktad›r. Onun ekrandaki görüntüsü, kamusal alanda söz sahibi olanlar›n (erkeklerin), özel alana ait say›lanlar› (kad›nlar›) nas›l etkiledi¤inin ritüelleﬂmiﬂ bir temsilidir ki
bu temsil, var olan yap›ya tehdit oluﬂturmayacak tarzda hayli "ko-
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runakl› ve güvenli" bir tarzda kurulmaktad›r (Rakow ve Kranich,
1991). T›pk› Gencel Bek ve Binark'›n (2000) Türkiye'deki bas›n
taramas›nda bulgulad›klar› gibi, kad›nlar "anne ve eﬂ", "cinsel
nesne olarak" veya ﬂiddet eylemlerinin "kurbanlar›" gibi üç temsil grubundan birine s›¤d›r›lmaktad›r. Bu konumlar da kad›nlar›
aç›kça edilgin, ö¤ütler verilmesi gereken özneler olarak iﬂaretlemektedir.
Lemish (2005) medyan›n savaﬂ› cinsiyetçi bir tarzda sundu¤unu;
Birleﬂmiﬂ Milletler ve pek çok gazetecilik meslek örgütünün etik
ilkelerinin gazetecilerin çat›ﬂma ve savaﬂ› tetikleyici de¤il; çat›ﬂmay› önlemeye yönelik ve bar›ﬂç›l çözümleri özendirici, toplumun her kesiminin "eﬂit kat›l›m›"n› sa¤layan habercilik yapmas›n› önermesine karﬂ›l›k, medyan›n ataerkil ve kolonyalist bir söylemle haber üretmeye devam etti¤inin alt›n› çizmektedir. Böylelikle ço¤unlukla ﬂiddeti uygulayan erkekler iken, ayn› zamanda
ﬂiddete tepkileri organize eden ve medyada bunun öykülerini sunan da yine erkekler olmaktad›r. Az say›daki ayr›ks› örnek d›ﬂ›nda kad›na biçilen ise pasif kurban rolüdür. Lemish muhalif söylem üreten kad›nlar›n medyan›n kamusal forumlar›ndan nas›l
d›ﬂland›¤›n› dile getirmektedir.
Medya profesyonellerinin zaten ideolojik olan haber üretim stratejileri, ekonomi-politik süreçlerin erkekleri öncelemesi d›ﬂ›nda
dilin ve dolay›s›yla haber dilinin eril bir nitelik taﬂ›mas› önemli
bir etken olmas›na karﬂ›n haber araﬂt›rmalar›nda henüz çok az
vurgulanan bir boyuttur. Alankuﬂ5 ve Çavdar (2000) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne türban›yla giren Merve Kavakç›'n›n bu politik tavr›n› destekleyen ve eleﬂtiren medya anlat›lar›n›n tümünün
gerçekte ne kadar fallusmerkezli olmakta birleﬂtiklerini ortaya ç›karmaktad›r. Ayr›ca, "Kad›n›n politik olarak ötekileﬂtirilmesinin
nas›l vesayetçi, cinsiyetçi bir ayr›mc›l›kla iﬂledi¤ini, kad›n bedeninin bu ayr›mc›l›¤›n öznesi erkek egemen iktidar›n›n tasarrufun5. Alankuﬂ (2007), B‹A taraf›ndan yay›mlanan Kad›n Odakl› Habercilik adl› kitaba
yazd›¤› Önsöz'de fallusmerkezli dil kavram›n› daha detayl› tart›ﬂmaktad›r.
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da iﬂaretlendi¤ini" ortaya koymaktad›r. Köker (2007) ise, medyan›n bir cinsiyeti oldu¤una, bunun da erkek oldu¤una dikkatimizi
çekmektedir.
Haberin ve Dilin(in) Erilli¤i
Frans›z feministler, feminist harekete kritik bir kavramla, écriture
féminine'le yaklaﬂm›ﬂt›r. Êcriture "yaz›" anlam›na gelse de, burada bir çeviri sorunuyla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r: Çünkü féminine, hem
"diﬂi" (do¤ay› ça¤r›ﬂt›r›r) hem de "diﬂil" (kültürü ça¤r›ﬂt›r›r) olarak
çevrilebilir. Oysa Frans›zca kullan›mda bu sorunlu ayr›m yoktur.
Diﬂil bir tarzda yazma arzusu, diﬂil olman›n ne oldu¤unu yazmak
demektir. Bu görüﬂün savunucular›, 1970'lerin ortalar›nda, "sembolik erkek" dedikleri "fallusmerkezli" dil düzeni içinde kad›na
yazma prati¤i içinde yer olmad›¤› sonucuna var›rlar. Bu ak›m›n
ünlü ismi H. Cixous, istisnas›z bütün kuramlar›n "fallusmerkezli"
oldu¤unu öne sürer. Cixous ile L. Irigaray kad›n bedenini ve annenin bedenini sorunsallaﬂt›rarak, "fallusmerkezli" söylemde d›ﬂlanan, kad›nlara farkl›l›¤›n› iade eden bir "beden yaz›s›" üzerinde
dururlar (Wright, 2002).
Ataerkilli¤in temellerini ve özellikle felsefede sahip oldu¤u yeri
araﬂt›r›rken Irigaray, psikanalizi6 kullan›r. Onun psikanalizi kullan›m› da hayli ilginçtir. Bat› kültürünün k›r›labilir uslam›na neyin
temel sa¤lad›¤›n› araﬂt›ran ve bast›r›lm›ﬂ kültürü ya da kültürün
bilinçd›ﬂ›n› arayan, Bat› kültürüne uygulanan bir tür psikanalizdir. Psikanalizin olanaklar›n› kullanarak merkezsiz özne, ego ve
rasyonelli¤in geniﬂ bir eleﬂtirisine odaklanarak Bat› felsefesini yap›-söküme u¤rat›r. Ötekileﬂtirme ve bu edimin söylem araçlar›n›
ortaya ç›kar›r. Irigaray erke¤in kendi egosunu dünyaya yans›tt›¤›n› ve böylelikle dünyan›n, erke¤in her neye bakarsa baks›n kendi yans›mas›n› görmesini olanakl› k›lan bir ayna haline geldi¤ini
öne sürer (Sarup, 1995).
6. Lacan, bir taraftan onun teorisine kaynakl›k ederken di¤er taraftan da onun taraf›ndan yap›-söküme u¤rat›l›r.
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Irigaray ikinci aﬂamada anneyi aramaya koyulur. Anne erke¤in /
bebe¤in imgesel sürecine destek verir, ancak bu süreçte kendisi
asla temsil edilmez. Ona göre bu "annenin katliyle eﬂde¤erdir"
(Sarup, 1995). Düﬂünürün stratejisi, kültürde ve sosyal hayatta
böylesi orijinal bir suçu gizleyen direnç ve savunma mekanizmalar›n› ortaya ç›karmak ve üstü örtülen anneyi görünür k›lmakt›r.
Çünkü Bat› kültürü erke¤in erkekle konuﬂtu¤u tek mant›kl› (monologic) ve tek cinsiyetli bir kültürdür; sosyal hayatta kad›n ve kad›n cinselli¤i tümüyle maskülen parametreler temel al›narak kavramsallaﬂt›r›lmaktad›r (Irigaray, 1985). Irigaray'›n tüm çal›ﬂmalar›na dayanak sa¤layan temel sav, dil ve temsil sisteminin kad›nl›¤›/
diﬂil arzuyu aç›klayamad›¤›d›r. Kad›n ve erkek ﬂizofrenlerle yapt›¤› klinik çal›ﬂmalar sonucunda, erkek hastalar›n bir meta-dile sahip olduklar› dolay›s›yla dil hakk›nda konuﬂmak için bir dile sahip
olduklar›n›, kad›n hastalar›nsa bundan yoksun olduklar›n› bulgular ve bu durumun "normal" kad›n ve erkekler için de farkl› olmad›¤›n› öne sürer. Dolay›s›yla kad›n kendini ifade ve temsil edebilme araçlar›ndan yoksun kalmaktad›r (Irigaray, 2004). Onun içindir ki Irigaray, kad›n› veya erke¤i d›ﬂlamayan, her iki cinsiyeti de
farkl›l›¤›yla kucaklayabilen iki-özneli bir kültürün kurulmas›n›n
yollar›n› aramaya koyulur. Kad›n bedeninin kültürden d›ﬂlanmayarak, simgesel olanda kad›n bedeninin ve arzular›n›n temsili ikiözneli bir kültüre geçiﬂi sa¤layabilecektir. ‹ﬂte bunun içindir ki, dile yani toplumlar›n en önemli sembol sistemine kad›n›n girebilmesi önemlidir.
Irigaray (2006) toplumsal yap› ve kültürel düzenden kaynaklanan
dildeki cinsiyeti ortaya ç›karmaya özel bir önem atfeder. Çünkü
ona göre dildeki cinsiyetin ortaya ç›kar›lmas›, sosyal hayatta erkek lehine kurulan ve dolaﬂ›mda tutulan iktidar›n sergilenmesi
anlam›na gelmektedir. Ona göre, "Gramerdeki cinsi cinsiyetsizleﬂtirmek, cinsel öznelikteki farkl›l›¤› iptal etmeye eﬂde¤er oldu¤u gibi, cinselli¤i ad›m ad›m kültürün d›ﬂ›na atmaya götürür." Bunun sak›ncas› ise farkl›l›¤›n silikleﬂmesi ve kad›n›n kültürel, politik ve dini hakikatin üretilmesinden d›ﬂlanmas› anlam›na gelmek-
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tedir. Oysa Irigaray, ikinci dalga feministlerin kad›n ve erke¤in
eﬂit öznel haklara sahip olmas› gerekti¤i inanc› ve mücadelesinin
önemini yads›masa da kad›n›n farkl›l›¤›yla kültürde var olabilmesini daha çok önemser ve bu sav›n› da hayli net savunur.
Irigaray, dilin grameri ve göstergenin bileﬂenleri –gösteren ile gösterilen– aras›ndaki iliﬂkinin yap›salc› dilbilimin öne sürdü¤ünün
aksine, "cinsiyetsiz, keyfi ve evrensel" olmad›¤›n› belirtir ve "sözcüklerin cinsi üzerine sab›rl› bir çal›ﬂma, onlar›n örtük cinsiyetini ortaya ç›kar›r" der. Ona göre "insan türü sözdizimi kurallar›n›n
öncesiz-sonras›z ve de¤iﬂmez oldu¤unu düﬂünme e¤ilimindedir".
Oysa dilin gramerinin kuruluﬂu, sözcükler ve onlar›n adland›rd›¤› gerçeklik aras›ndaki eﬂleﬂtirme kültüreldir. ‹ﬂte bu dilin yasalar›n›n kuruluﬂunda, yani sözcükle ve onun adland›rd›¤› gerçeklik
aras›ndaki eﬂleﬂtirmelerde de¤erli oldu¤u kabul edilenler hep erile ait veya erilin bir parças› haline gelirken; de¤ersiz/olumsuz oldu¤u düﬂünülenler ise diﬂil cinsle7 iliﬂkilendirilmiﬂtir (Irigaray,
2004).
Irigaray'a göre tüm söylemler –tabii ki haberler de– do¤rudan biyolojik farkl›l›klar üzerinden de¤il; rutinleﬂen pratikler, kültürün
içine kaz›nm›ﬂ önkabuller ve verili özne konumlar›ndan üretilmektedir. Haber söylemleri ise gazetecilerin gündelik iﬂ görme
rutini ve ön kabullere yaslanan; erkeklerin eriﬂiminde ve temsilinde hayli avantajl› oldu¤u bir anlat› türüdür. Savaﬂ haberlerinde
dozu artan eril veya fallusmerkezli haber söyleminin baﬂl›ca
özellikleri ﬂunlard›r (Barker-Plummer ve Boaz, 2005):

7. Frans›z as›ll› olan Luce Irigaray çal›ﬂmalar›n› Frans›zca kaleme alm›ﬂt›r ve dildeki
cinsiyetçili¤i aç›¤a ç›karma çabalar›nda da örnekleri –do¤al olarak– Frans›zca sözcükler üzerinden olmaktad›r. "Örne¤in güneﬂ, le soleil, erildir; ay la lune, diﬂil. Güneﬂ bizim kültürlerimizde yaﬂam kayna¤› olarak tasarlanm›ﬂt›r; ay ise belirsiz anlamca u¤ursuz bir ﬂey olarak görülmüﬂtür." Ona göre eril cinsin güneﬂe yükleniﬂi yine
kültürün evriminde anlaﬂ›labilir. "Elbette güneﬂ ve tanr›-olan-erkek aras›ndaki ba¤lant›da. Bu gelenek de¤iﬂmez bir hakikat ortaya ç›karmaz; çok uzun bir dönem içinde
evrimleﬂmiﬂ oldu¤u gibi, farkl› kültürler ile farkl› diller içerisinde farkl› geliﬂim h›zlar› vard›r. Eril cinsin –sözcüklerin cinsinin– olumlu yan anlam› ataerkinin kuruluﬂunun
etkisine, özellikle de tanr›sall›¤›n erkeklere tahsis edilmesine ba¤l›d›r."
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i) hakl› ya da haks›z olsa da güce sayg›,
ii) etik de¤erlere de¤il savaﬂ stratejisine odaklanma,
iii) gücün uza¤›ndaki kad›nlar, çocuklar veya yaﬂl›lar gibi kesimleri ihmal etme,
iv) savaﬂ› spor, oyun ve avlanma gibi hayli cinsiyetçi bir dille aktarma,
v) kad›n› hayli k›s›tlay›c› ve basmakal›p biçimlerde sunma.

Bar›ﬂ Gazetecili¤i ve yine dil sorunsal›
Bu noktada Bar›ﬂ Gazetecili¤inin8 önermelerini de dikkate alarak
ilerlersek: Wolfsfeld, medyan›n "s›kl›kla bar›ﬂ giriﬂimlerini y›k›c›
bir rol oynad›¤›" tespiti yapmakla birlikte gerçekte bar›ﬂ› özendirmede merkezi bir rol oynayabilece¤ini öne sürmektedir. Ona göre medya bar›ﬂ›n getirebilece¤i yararlar› vurgulayabilir, bar›ﬂ için
çal›ﬂan gruplara ve liderlere meﬂruluk kazand›rabilir ve düﬂman›n imgelerini de¤iﬂtirmeye yard›mc› olabilir (Wolfsfeld, 2004).
‹ﬂte bu "düﬂman imgesi"nin de¤iﬂtirilmesi, bar›ﬂç›l ortamlar›n, uzlaﬂ› kültürünün özendirilmesi veya hak odakl› habercilik/gazetecilik, kuﬂkusuz eril ve militarist bir dil içinden yap›lamaz. Ne var
ki "militarist dile o kadar aﬂinay›z ve kullanmaya o kadar çok e¤ilimliyiz ki, örne¤in bizim bütün önemli haberlerimiz gündeme
'bomba' gibi düﬂüyor; bir futbol tak›m› di¤erini 'yeﬂil sahalardan
siliyor', ayn› bir düﬂman› haritadan siler gibi; dolardaki hareketlenme ithalat› 'vuruyor'; enflasyonda 'tam isabet' sa¤lan›yor; AB
yolunda demokratik hedefler 'yara al›yor'; Beﬂiktaﬂ'›n 'bombas›'
Klasnic" (Ergül, 2008) oluyor.

8. Bar›ﬂ Gazetecili¤i, "gazeteciler ve editörlerin haber üretim süreçlerinde 'hangi haber öyküsü' ve 'bunu nas›l sunmal›' gibi sorularla karﬂ›laﬂt›klar›nda toplum için geniﬂ
bir olanak yaratacak ve çat›ﬂmay› tetiklemeyen uzlaﬂ› odakl› karar almalar›d›r" ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r (Lynch ve McGoldrick 2005). Alankuﬂ (2005) ise bar›ﬂ gazetecili¤ini tan›mlarken farkl› bir boyuta dikkatimizi çekmektedir: "Herhangi bir çat›ﬂma konusunu –ki bu etnik, dinsel, ulusal topluluklar, farkl› cinsler, s›n›flar ya da iki
birey aras›nda olabilir– futbol söyleminin temellendi¤i gibi 'kazanmak –ya da– kaybetmek' gibi bir ikili karﬂ›tl›kla haberleﬂtirmemek."
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Lynch ve McGoldrick (2005) Galtung'u takip ederek bar›ﬂ/çat›ﬂma gazetecili¤inin ilkelerini savaﬂ/ﬂiddet gazetecili¤iyle k›yaslayarak ﬂöyle anlat›rlar: Savaﬂ odakl›, yani "biz-onlar" ikili¤i üzerinden ve "biz"i önceleyerek yani siyasal iktidarlar›n bir propaganda
arac› olarak de¤il; tüm taraflara medyaya eriﬂim ve temsil ﬂans›
tan›yarak, çat›ﬂma veya savaﬂ› bir çözüm de¤il bir sorun olarak
görerek haber yapmak.9
Acaba bütün bu söylenenler gündelik haber diline nas›l tercüme
edilebilir; Bar›ﬂ Gazetecili¤i nas›l yap›labilir? Toplumdaki askeri,
politik veya ekonomik güç odaklar›n› önceleyen haberlerden çok
halk›, tüm bar›ﬂ giriﬂimlerini ve sivil dinamikleri kamusal alanda
görünür ve iﬂitilir k›larak. Kazanma, denetim alt›na alma veya baﬂ
etme odakl› de¤il, çözüm eksenli, bar›ﬂ çabalar›n› destekleyen ve
bar›ﬂ / uzlaﬂ› ortamlar›n› özendiren bir dil kullanarak. ‹hmal edilenlere –kad›nlar, çocuklar, engelliler, az›nl›klar, eﬂcinseller gibi–
pozitif ayr›mc›l›k yapan ve bar›ﬂç›l toplumlar›n kazan›mlar›n› ön
plana ç›karan tarzda haber yaparak. Haber dilini kurarken bir taraf› masum di¤er taraf› ﬂeytan / düﬂman olarak iﬂaretleyen, ikili
karﬂ›tl›¤a yaslanan bir haber öyküsünden kaç›narak. ﬁiddetsiz ortamlar› özendiren, olaylar› hak odakl› olarak10 kavrayan ve sunan
yeni tür bir habercilik yaparak. Dolay›s›yla gerçekte burada Anglosakson dünyadan esinlenerek dünyada yayg›nlaﬂan habercilik
kodlar› ve iﬂ görme prati¤ine de¤in topyekûn bir de¤iﬂim/dönüﬂüm talep ediyorum.
Ne söylemek istedi¤imi Türkiye'deki medyadan seçti¤im örneklerle açmaya çal›ﬂ›rsam: Herhangi bir bölgede savaﬂ veya çat›ﬂ-

9. Burada çal›ﬂmam›z aç›s›ndan gerekli gördü¤ümüz kadar›yla genel bir özet vermeye çal›ﬂt›k. Savaﬂ ve Bar›ﬂ Gazetecili¤inin daha detayl› k›yaslamas›n› içeren tablosu
için bkz. Lynch ve McGoldrick (2005: 6).
10. Hak odakl› habercili¤i Sevda Alankuﬂ'u takip ederek ﬂu anlamda kullanmaktay›m: 1.Hak ihlallerini görmezden gelmemek. 2. "Ötekileri" haber yapmak için mutlaka bir kurban / fekaketzede / suç faili olmalar›n› beklememek. 3. Haber öykülerini
hak ihlali yapmayacak ﬂekilde yap›land›rmak. Bu konuda daha geniﬂ bilgi edinmek
için IPS ‹letiﬂim Vakf› Yay›nlar›-B‹A taraf›ndan haz›rlanan Hak Habercili¤i Dizisi'nin
Sevda Alankuﬂ taraf›ndan kaleme al›nan sunuﬂ yaz›lar›na bak›labilir.
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ma olas›l›¤› belirdi¤inde medyan›n en gözde konuklar› emekli
subaylar, stratejistler veya siyaset bilimcilerdir. Konuﬂmalar askeri harekât›n nas›l yap›laca¤›na odaklan›r; haritalar aç›l›r, taraflar›n askeri stratejileri tart›ﬂ›l›r. Siyaset bilimcilerden ise siyasi dengelerin nas›l etkilenece¤ini aç›klamalar› beklenir. Gündelik yaﬂam›n yani ortalama insanlar›n olas› çat›ﬂmadan nas›l ma¤dur olaca¤›, hak ihlalleri, insani de¤erlerin nas›l da y›k›laca¤› ço¤una
göre gündem konular› de¤ildir. Medya kuruluﬂlar›n›n arﬂivlerinde
yer alan çat›ﬂma veya bombard›man görüntüleri tekrar tekrar verilir. Bu süreçte bar›ﬂ için dünyan›n dört bir yan›nda çaba sarf
eden, eylemler yapan bar›ﬂseverler de vard›r, ancak onlar medya
forumlar›na girmede en dezavantajl› durumda olanlard›r. Böylelikle bar›ﬂ› önceleyen haber anlat›lar› de¤il, çat›ﬂmay› gündemde
tutan, zihinleri olas› ﬂiddet ortam›na haz›rlayan öyküler dolaﬂ›mdad›r.
Türk Silahl› Kuvvetleri'nin 22 ﬁubat 2008 tarihinde Irak s›n›r›n›
geçerek yapt›¤› harekât, "ﬁehitlerin intikam›"11 ve "Hesap günü:
23 y›ll›k PKK terörünü bitirecek kara harekât› baﬂlat›ld›"12 ifadeleriyle duyurulmuﬂtur. Söz konusu baﬂl›klar PKK örgütüne yönelik
kin ve nefret duygular›n›n canl› tutulmas›na, harekâttan bir süre
önce PKK'n›n sald›r›s› sonucunda ölen askerlerin "öcünün" al›nd›¤› yani intikam gibi y›k›c› bir olgunun belleklerde canl› tutulmas›na katk› sa¤lamaktad›r. Yeni ﬁafak13 gazetesi, "Davulsuz zurnas›z" baﬂl›¤›yla olay› aktar›rken asl›nda Genelkurmay Baﬂkan›n›n bir sözünü do¤rudan sürmanﬂete taﬂ›makta, askeri iktidar›n
do¤rudan haber baﬂl›¤›n› belirlemesini sa¤lamaktad›r: "TSK, baharda beklenen kara harekât›n›, komutanlar›n, 'davul zurnayla
olmaz' sözüne uygun olarak 2 metre kar ve –10 derece so¤ukta
baﬂlatt›." Milliyet gazetesi ise "Terör yuvas›na k›ﬂ bask›n›" baﬂl›¤›yla t›pk› TSK'n›n söyleminde oldu¤u gibi "terörle mücadele"

11. Vatan, 23 ﬁubat 2008.
12. Güneﬂ, 23 ﬁubat 2008.
13. 23 ﬁubat 2008.
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olarak iﬂaretlemekte; iktidar›n ifadeleri do¤rudan haber öyküsüne taﬂ›nmaktad›r. Bunun anlam› ise t›pk› Stuart Hall'un belirtti¤i
gibi olaylar›n nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤inin askeri odaklarca çizilmesidir.
Ayn› dönemde tüm televizyon kanallar›n›n görüntüleri ve gazetelerin foto¤raflar› askerler, helikopterler, silahlar gibi hayli militarist ö¤eleri içermektedir. Tüm medya kuruluﬂlar› do¤rudan genelkurmaydan da¤›t›lan kaset, foto¤raf ve aç›klama gibi ö¤eleri
kullanmakla birlikte bunlar›n kayna¤›n› aç›klamamaktad›r. Söz
konusu "operasyon" süresince medya izleyiciler veya okurlar için
hiçbir anlam› olmayacak ﬂekilde bir "s›f›r noktas›nda olmak" ifadesi icat etmiﬂ; bu kavram "o anda orada", olay yerinde olmaya
iﬂaret etmesine ra¤men haber öyküleri de "sahadan" bilgi verme
ad›na bir farkl›l›k yaratamam›ﬂt›r. Örne¤in yöre halk›n›n bu harekâttan nas›l etkilendi¤i, gündelik yaﬂam ritminde neler olup-bitti¤i ‹stanbul medyas› için hayli uzak boyutlar olmuﬂtur. "S›f›r noktas›nda" Ali K›rca'n›n, "Gecenin sessizli¤ini obüsler bozdu... Gecenin karanl›¤›nda kobralar›n sesleriyle..." ifadeleri ise askeri bir
harekât› romantikleﬂtirmenin ötesinde bir habercilik de¤eri taﬂ›mamaktad›r.
Medya kuruluﬂlar› seçtikleri sözcükler ve tan›mlamalarla kendilerini do¤rudan TSK'nin yan›nda konumlamaktad›r: T›pk› "Bir astsubay›m›z ﬂehit", "birliklerimiz tuzaklar› imha ediyor", "150 bin
askerimiz s›n›rda emir bekliyor", "Kuzey Irak'taki Mehmetçiklerimiz" ifadelerinde oldu¤u gibi. Bütün bunlar da profesyonel gazetecilik kodlar›n›n tarafs›zl›k, ba¤›ms›zl›k, her tarafa eﬂit mesafede
durmak veya dengeli habercilik yapmak gibi ilkeleriyle hayli çeliﬂmektedir.
"S›cak noktalarda konuﬂlanan Kanal D ekibi"nden Erhan Karada¤'›n Genelkurmay taraf›ndan da¤›t›lan, karla kapl› bir da¤da
tek s›ra beyaz kamuflajlarla ilerleyen asker foto¤raflar›n› okumas› ise bir güce tap›nma simgesidir: "Bu foto¤raflar operasyonun ne
kadar zor koﬂullarda yap›ld›¤›n›, bölgenin ne kadar geniﬂ ve zor
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oldu¤unu gösteriyor. Mehmetçiklerin her birinin yüzünde bir kararl›l›k, bir güç ifadesi var."
Ertu¤rul Özkök,14 "Üç harekât s›ras›nda dört cephenin durumu"
ﬂeklinde hayli militarist bir üslupla kaleme ald›¤› köﬂe yaz›s›nda,
May›s ay›nda yap›lan harekât› uluslararas› iliﬂkiler ba¤lam›nda
de¤erlendirmekte; tam da bu sunuﬂun odak noktas›n› oluﬂturdu¤u üzere bar›ﬂa/uzlaﬂ›ya olan ihtiyac›n alt›n› yine benzer bir dille ifade etmektedir: "... içerdeki toplumsal savaﬂ› kazanmak."
Hak kullan›m›n› bile savaﬂ› anlat›r gibi anlatmak
ﬁimdi ele almak istedi¤im örnek ise bir hak kullan›m›n›n haber
dilinde nas›l da ﬂiddetle özdeﬂ k›l›nd›¤›na, toplumsal uzlaﬂ›ya bir
tehdit olarak iﬂaretlendi¤ine iliﬂkin. Haberin baﬂl›¤› "Savaﬂ provas› gibi protesto". Olay, Ankara'da bir grup ö¤rencinin YÖK'e ve
hükümete yönelik eleﬂtirilerini kamusal alanda ifade etme yani
demokratik bir hakk› kullanma edimidir. Ne var ki gazetenin seçti¤i sözcükler, cümle yap›lar› ve görsel ö¤elerin kullan›m› olanbiteni hayli farkl› bir ba¤lama yerleﬂtirmekte; do¤al bir hak kullan›m›n› "huzur bozan eylem" olarak göstermektedir. Ö¤renciler
olay›n aktif öznesi, yani ﬂiddet kayna¤› olarak aktif cümlelerle ifade edilmekte: "Polisle çat›ﬂan ö¤renciler, molotofkokteyllerinin
yan› s›ra, söktükleri kald›r›m taﬂlar›n› da kulland›" denilmektedir.
Oysa polis söz konusu oldu¤unda özneyi görünür k›lmayan, pasif cümle kal›plar› tercih edilmektedir: "K›z›lay'da baﬂlayan ve 10
kilometre çap›nda bir alana yay›lan kovalamaca s›ras›nda kullan›lan biber gaz›, esnaf ve vatandaﬂa s›k›nt›l› anlar yaﬂatt›." Bunun
anlam› ise devletin uygulad›¤› ﬂiddetin medya taraf›ndan üstünün
örtülmesidir.

14. Hürriyet, 14 May›s 2008.

‹NSANLARIN SAVAﬁI KEL‹MELER‹N BARIﬁI • 95

Sonuç
Buraya kadar anlatmak istediklerimi Butler'›n (2005) 'ﬂiddeti anlama çerçevesinin ﬂiddet deneyimiyle birlikte geldi¤i ve bu çerçevenin kimi tür sorularla, tarihsel incelemelere meydan vermedi¤i, ayr›ca misilleme için ahlaki bir gerekçe sundu¤u' biçimindeki iddias› özetlemektedir. Çünkü medya modern toplumlar›n,
anlam kurma ve dolaﬂ›ma sokma; olaylar› ve olgular› anlaﬂ›l›r k›lma ve dahas› olan-biteni hangi etik de¤erler içerisinden görmek
gerekti¤ini empoze eden anlam/yorum üretim mekanizmalar›ndan birisidir. Medyan›n bu anlam kurma prati¤i, içinde bulundu¤u kültür ve onun anlam haritas›ndan da ba¤›ms›z de¤ildir, dolay›s›yla mevcut güç iliﬂkileriyle organik ba¤lara sahiptir. Bu iliﬂkiler medyan›n sahiplik yap›s›ndan, ülkenin politik iklimine ve kültürel/toplumsal de¤erlerine kadar hayli karmaﬂ›k bir a¤d›r. Ne var
ki karmaﬂ›k olmayan boyut, yayg›n medyan›n ço¤unun egemen
söyleme eklemlenecek tarzda anlam kurma prati¤i sergiledi¤idir.
‹ﬂte bu sunuﬂta benim sorunsallaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›m da gündelik
yaﬂam›n ve medyan›n dilinin, gücü yücelten, insani de¤erlere de¤il savaﬂ stratejisine odaklanan, cinsiyetçi ve eril olmayan veya
bu de¤erler atfedilmeyen her ﬂeyi ikincil olarak kuran, eril dil veya fallusmerkezli olarak adland›r›lan bir dil olmas›d›r. ‹nsan›n arkaik dönemlerinden kalma ﬂiddet, çat›ﬂma veya savaﬂ› önceleyen
bu dil, bar›ﬂ ve uzlaﬂ› kültürünü önceleyen anlat›lar kuramamaktad›r. Oysa gazeteciler taﬂ›yacaklar› dil duyarl›l›klar›, benimseyecekleri bar›ﬂ gazetecili¤i ilkeleriyle, ki bu pratik sözcük seçiminden haber öyküsünün kurgusuna, insanlarla kuracaklar› empatiden yerleﬂik güç odaklar›yla koyacaklar› mesafeye kadar uzan›r,
bir bar›ﬂ/uzlaﬂ› kültürünün kurulmas›nda önemli aktörler olabileceklerdir.
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Yeni Habercilik Aray›ﬂlar›:
Hak Odakl› Habercilik,
Yurttaﬂ Gazetecili¤i,
Bar›ﬂ Gazetecili¤i
Sevda Alankuﬂ

Sunuﬂumun baﬂl›¤›na dikkatinizi çekmek istiyorum önce. Fark
edece¤iniz gibi, "yeni habercilik anlay›ﬂ›" demeyi tercih etmedik,
bunun yerine bir aray›ﬂtan, daha do¤rusu aray›ﬂlardan söz ediyoruz. Çünkü elimizde bitmiﬂ, nerede duraca¤›m›z› söyleyen, habercilik anlam›nda gidece¤imiz yolu bize kesin olarak bildiren
bir yol haritas› ya da geleneksel gazetecili¤in bütün sorunlar› konusunda zihin kap›lar›m›z› açacak alt›n bir anahtar yok. Üstelik
bizim olmad›¤› gibi, kimsenin elinde de yok. Ancak ﬂu var; biz
Ba¤›ms›z ‹letiﬂim A¤› (B‹A) olarak, ortaya ç›kt›¤›m›z 2000 y›l›ndan beri bu aray›ﬂ›n içerisindeyiz ve bu aray›ﬂ›m›z aç›s›ndan da
Türkiye'de habercili¤in yayg›n medyan›n temsil etti¤i genelgeçer
habercilikten nas›l "baﬂka" yap›laca¤› konusunda önemli bir örnek, hatta adres oluﬂturuyoruz. Ancak bundan bu aray›ﬂ›m›z›n
bitti¤i, mucize formülü buldu¤umuz gibi bir ﬂey anlamay›n. Habercinin Elkitab› Dizimizin kitaplar›n› okuyanlar hat›rlayacakt›r,
orada yapt›¤›m›z ve yap›lmas›n› önerdi¤imiz gazetecili¤e "etik ve
politik olarak sorumlu gazetecilik" ad›n› vermiﬂtik, ﬂimdi size de
da¤›tt›¤›m›z son dizimiz olan Hak Habercili¤i Dizisi'ni oluﬂturan
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kitaplar›m›zla bu kavram› iﬂliyor ve geliﬂtiriyoruz. Asl›nda bu, biliyorsunuz, 2003 y›l›nda B‹A2 (Ba¤›ms›z Gazetecilik ve Medya Özgürlü¤ü ‹zleme ve Haber A¤›) projesi çerçevesinde, döndü¤ümüz
dönemeçte bir haber sitesi olarak yapt›¤›m›z habercili¤in de ad›.
Peki bu ikisi birbirinden farkl› ﬂeyler mi? De¤il. "Etik ve politik
olarak sorumlu gazetecilik" derken ve bunun içini doldurmaya
çal›ﬂ›rken yapt›¤›m›z, "baﬂka" türlü bir gazetecili¤in nas›l olmas›
gerekti¤i konusunda, deyim yerindeyse, olmas› gerekenle ilgili
parametreleri genel olarak belirlemekti. Nitekim bu beﬂ kitab›m›zdaki aﬂa¤› yukar› bütün metinleri, bunlar› birbirine bu genel
meselemiz etraf›nda ba¤lamaya çal›ﬂan Önsözleri, ancak özellikle de Medya, Etik ve Hukuk kitab›m›z›n Önsöz'ünde yeni/baﬂka
bir gazetecilik eti¤i gereklili¤i çerçevesinde yapt›¤›m tart›ﬂmay›
bu ba¤lamda okuyabilirsiniz. Dolay›s›yla ﬂimdi hak habercili¤i
derken yeni bir ﬂey önermiyoruz, etik ve politik olarak sorumlu
gazetecili¤in duraklar›ndan birisi olarak hak habercili¤ini adres
olarak gösteriyoruz. Ancak, Hak Habercili¤i Dizimizin önsözlerinde aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m gibi, burada da kalacak de¤iliz.
Bunu tabii "hak habercili¤ini bir kavram ve pratik olarak terk edece¤imiz" gibi sak›n anlamay›n. Sadece daha iyi bir gazetecilik /
habercilik için aray›ﬂlar›m›z›n hep sürece¤ini anlatmak istiyorum, böyle bir çaban›n, hiç bitmeyece¤ini, zaten de bitemeyece¤ini düﬂünüyoruz. Çünkü t›pk› "demokrasi" gibi, bu konuda da
hep daha ötesi, daha iyisi var ve olmal›, bunun için de mücadele edilmeli. Nitekim, yine sözünü etti¤im önsözlerde tam da bu
nedenle savundu¤umuz hak habercili¤i anlay›ﬂ› ve uygulamas›n›
anlatmak için bu aray›ﬂ› bir yolculu¤a, hak habercili¤ini ise bu
yolculuk için u¤ranmadan yola ç›k›lamayacak bir "baﬂ dura¤a"
benzettim. Burada ﬂimdi az önce söylediklerime bir ekleme de
yaparak, madem ki, bunun sonunda durulup ilelebet kal›nacak
bir "bu dünya cenneti hayali" yok, o halde t›pk› yol hikâyelerinde oldu¤u gibi amac›n da bir yere var›p, konmak, "tamam yerleﬂtim" diyebilmek de¤il, bizzat bu yolculu¤a ç›kmak oldu¤unu da
belirteyim.
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Peki bu aray›ﬂ içerisinde u¤ranabilecek baﬂka duraklar yok mu
acaba? Elbette var. Çünkü genelgeçer gazetecili¤in alm›ﬂ oldu¤u
biçimden memnun olmayanlar çok. Yayg›n medyan›n "reyting"
için habercilik anlam›nda yapt›klar›n›n, tam da u¤rad›klar› güven
kayb›n›n nedeni oldu¤unu söyleyenler art›yor. Bu aray›ﬂlardan
ikisi, aﬂa¤› yukar› ayn› zamanlarda ancak ayr› bas›n gelene¤i ile
yap›lanmas›na ve sorunlar›na sahip iki farkl› co¤rafyada konuﬂulur hale gelmeye baﬂl›yor. Birisi ABD'de di¤eri ise Avrupa'da. Asl›nda bu bile manidar, çünkü aralar›ndaki gelenek farkl›l›klar›na
ra¤men, her iki siyasi co¤rafya da bugün benim "genelgeçer" demeyi tercih etti¤im gazetecili¤in do¤du¤u, ABC'sinin oluﬂtu¤u,
geliﬂti¤i, profesyonel gazetecilik/habercilik kodlar›n›n ve ideolojisinin biçimlendi¤i co¤rafyalar. 1990'l› y›llarda ortaya ç›kan bu
aray›ﬂlardan ABD'de karﬂ›m›za ç›kan›n ismi "Public Journalism",
ya da "civic journalism", ki "kamusal gazetecilik" olarak çevrilebilecek bu birincisi yerine, biz daha çok "yurttaﬂ gazetecili¤i" olarak çevrilen ikincisine aﬂinay›z. Avrupa'da ortaya ç›km›ﬂ görünen
kavram ise, "Bar›ﬂ Gazetecili¤i". Ancak her iki kavram da 1970'
lerde ortaya ç›km›ﬂ olmalar›na ra¤men, akademik alanda üzerlerine yo¤unlukla yaz›l›p çizilmeye baﬂlanmas›n›n tarihi 1990'lar›
buluyor ve kan›mca bu tarihleme de anlaml›.
Gerek Yurttaﬂ Gazetecili¤i gerekse Bar›ﬂ Gazetecili¤i konusunun
Türkiye'de tart›ﬂ›lmas›n›n tarihi ise çok daha yeni ve övünçle söyleyebilirim ki, B‹A bunu ilk yapanlardan. Nitekim Habercinin Elkitab› Dizimizin dördüncü kitab› Gazetecilik ve Habercilik'e bakarsan›z, ikisi Yurttaﬂ Gazetecili¤i'ne ait Rag›p Duran ve ‹ncilay
Cangöz imzal›, birisi de Bar›ﬂ Gazetecili¤i ile ilgili ve Esra Arsan
imzal› üç sunuﬂ metni bulabilirsiniz. Bu arada bu ilk dizimizin de
üç y›ll›k e¤itim çal›ﬂmalar›n›n ürünü oldu¤unu hat›rlarsak, bu konuda iletiﬂim fakültelerinden bile önce ilk e¤itim verenin yine B‹A
ve B‹A e¤itmenleri oldu¤unu söyleyebiliyoruz.
Ancak kuﬂkusuz, yeni habercilik aray›ﬂlar› derken bu ikisi d›ﬂ›nda
baﬂka aray›ﬂlar bulundu¤unu da eklemeliyim. Bununla birlikte
ben burada size bütün aray›ﬂlar›n ad›n› vererek, aç›klayacak de-
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¤ilim. Dolay›s›yla bu sunuﬂ çerçevesinde üzerine odaklanacaklar›m sadece, genelgeçer habercilik anlay›ﬂ›n›n taﬂ›d›¤› sorunlar ile,
bu sorunlara birer cevap niteli¤inde ortaya ç›kan, Hak Odakl›
Habercilik, Yurttaﬂ Gazetecili¤i ve Bar›ﬂ Gazetecili¤i olacak.
Önemli gördü¤üm için yeniden vurgulayay›m; benim yaklaﬂ›m›m ﬂimdiye kadar ad›n› and›¤›m Hak Odakl› Habercili¤i, Yurttaﬂ Gazetecili¤i ve Bar›ﬂ Gazetecili¤ini, "etik ve politik olarak sorumlu gazetecilik"in bizi birbirine yak›n adreslere götürecek duraklar› olarak görmek biçiminde. Aralar›ndaki farkl›l›klara ra¤men bunlardan hiçbirinin bir di¤erini d›ﬂlad›¤›n› düﬂünmedi¤im
gibi, herhangi birinin tek baﬂ›na yeterli oldu¤unu da düﬂünmüyorum. Zaten bunu düﬂünmek, az önce söyledi¤im bunun bitimsiz
bir aray›ﬂ oldu¤u konusundaki iddiama ters olurdu.
O halde ﬂimdi, biraz önümü açarak ilerlemek üzere, niye "etik ve
politik olarak sorumlu gazetecilik" dedik, sorusuna k›sa bir cevap
vermeye çal›ﬂt›ktan sonra, genelgeçer gazetecili¤in neden sorunlu oldu¤unu aç›klamaya çal›ﬂaca¤›m. Ancak baﬂlamadan önce,
bilmenizi istedi¤im önemli bir ﬂey daha var. 2000 y›l›ndan beri
devam eden e¤itimler sonucunda ortaya ç›kan iki B‹A kitap dizisinin editörü ve e¤itimlerinin koordinatörü s›fat›yla bu özetleyeceklerimin, bütün bu süreç içerisinde bizzat ö¤rendi¤im, bildiklerime ekledi¤im, üzerlerine yeni okumalar yapt›¤›m, bu arada
kitaplar›n editörlü¤ünü yaparken tekrar tekrar düﬂünmek durumunda kald›¤›m birikimden süzülerek geldi¤ini söylemeliyim.
Yani bunlar, baﬂta B‹A Proje koordinatörleri olmak üzere, B‹A editör ve muhabirleri, Türkiye ve Kuzey K›br›s'taki ‹letiﬂim Fakülteleri ile gazetecilik alan›ndan gelen e¤itmenler ve e¤itimlere kat›larak deneyimlerini ve bilgilerini bizimle paylaﬂan yerel gazeteciler olarak hepimizin içinden geçti¤i, en önemlisi B‹A haber sitemizin prati¤i içinde yo¤rularak ortaya ç›kan bir karﬂ›l›kl› ö¤renme sürecinin sonucu. Dolay›s›yla aﬂa¤›da söyleyeceklerimin bu
etkileﬂimlerle oluﬂan metinlere çok ﬂey borçlu oldu¤unu, kaynakçada yer alan isimlerin bu birikimin sadece bir k›sm›n› oluﬂturdu¤unu en baﬂ›ndan söylemeliyim.
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Niye "Etik ve politik olarak sorumlu gazetecilik" demek zorunda
hissettik kendimizi?
Ya da "niye etik ve politik olarak sorumlu" gazetecilikten söz ediyoruz da sadece "etik gazetecilik" demekle yetinmiyoruz örne¤in. Bunun cevab›n› az önce sözünü etti¤im Medya, Etik ve Hukuk kitab›n›n önsözünde vermeye çal›ﬂm›ﬂt›m ama Umur Talu'yu
dinlerken, bunu daha iyi ifade edecek bir aç›klama bulmuﬂ oldum. Umur Talu, "art›k daha do¤ru habercilik yap›ld›¤›n›, gazetecilerin de daha ahlakl› oldu¤unu, ancak bunun çok da anlam
ifade etmedi¤ini" söyledi. Bu cümlenin birinci k›sm›ndan ben,
"haber kaynaklar›n›n ço¤almas›, habere ulaﬂman›n göreli olarak
kolaylaﬂmas›, s›radan okurun bask›lar›n›n medyay› art›k daha
fazla hesap verebilir hale getirmesi, bu arada 'gazetecili¤in etik
kurallar›' diye bilinenlerin art›k gözard› edilemeyecek kadar bilinip genelgeçer ilkeler olarak tekrarlanmas›n›' anlamak koﬂuluyla, kendisine hak veriyorum. Art›k medya ve gazeteciler en az›ndan "bana ne etik kodlardan" diyemeyecek durumdalar. Ancak
bu bana biraz da, bugün genelgeçer habercili¤in alfabesi niteli¤inde olan "objektiflik" koﬂulunun ABD'de, tam da medyan›n endüstrileﬂmeye ve kendi baﬂ›na bir ç›kar merkezi haline gelmeye
baﬂlamas› s›ras›nda ve biraz da bunun üzerini örtmek için ortaya
at›lmas›n› hat›rlat›yor.
Demek ki, sadece "etik gazetecilik" demekle yetinmememizin
nedeni, hiç kimsenin "bana ne etik kodlardan" diyemedi¤i, hatta
bu kurallara uydu¤u durumlarda bile etik ihlallerin ortaya ç›k›yor
olmas›. Dolay›s›yla, "etik ve politik olarak sorumlu gazetecilik"
derken genelgeçer etik kodlar da dahil, gazetecilik ve habercili¤e dair daha kökten bir eleﬂtirel konumdan konuﬂuyoruz. Bu arada tabii, "politik" sözcü¤ünü dar anlam›nda almay›n, en geniﬂ anlam›nda al›n. Çünkü eﬂitsizlik iliﬂkileri gündelik hayat›n bütün
alanlar›na s›zm›ﬂ oldu¤u ölçüde, bu hayata dair söyledi¤iniz her
ﬂey, ald›¤›n›z her tutum da politik, tam da bu nedenle hangi mecradan gelirse gelsin haber de her zaman politik. Ancak haberle ilgili temel sorun, di¤er anlat› türlerinin aksine haberin bizi "do¤-
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rular›, gerçekleri söylüyor" gibi yaparak tarafland›rmas›nda. Yani
bizim "politik sorumluluk" vurgumuz, kavram› en geniﬂ anlam›yla kullanmak kayd›yla her türlü haber mecras›n›n "politik olarak
do¤ru" (political correctness) davranmas› ile ilgili bir vurgu.
"Politik do¤ruluk" ile anlatmak istedi¤imiz ise, özetle "öteki karﬂ›s›nda politik olarak do¤ru / sorumlu haber yapmay›" anlat›yor.
Mesela, gene Umur Talu'nun konuﬂmas›na gönderme yapay›m:
"Can› ac›yanlar›n" seslerine, onlar›n sorunlar›na duyarl› ve onlar
için bir ﬂey "yapan" bir gazetecilikten, bu tür bir politik sorumluluktan söz ediyoruz. Yoksa Adalet ve Kalk›nma Partisi'ne (AKP)
de¤il de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) –ya da tersi– "sorumlu" bir gazetecilikten söz etmiyoruz. Farkl› olup da bu farkl›l›klar›ndan ötürü ayr›mc›l›klara u¤rayanlara karﬂ› sorumlu bir gazetecilikten söz ediyoruz ki bunlar›n aras›nda etnik, dinsel, kültürel
olarak farkl› olanlar da var, cinsel tercihleri itibariyle farkl› olanlar da var... Emekli maaﬂ›n› alabilmek için banka kuyru¤unda
beklerken hayat›n› kaybeden yaﬂl›lar da bu kategoride, kendilerine hareket edebilmelerini, kamusal alana ç›kabilmelerini sa¤layacak donan›mlar sa¤lanmad›¤› için bunu yapamayan engelliler
de, ebeveynlerinden ﬂiddet gören çocuklar da, yoksullar da... Yani asl›nda büyük bir yelpaze içindeki insanlardan, tuzu kuru olmayan ço¤unluklardan söz ediyoruz.
Bu vurgularla konuya "giriﬂ"i uzatt›¤›m›n fark›nday›m... O halde,
bu tart›ﬂmay› okumalar›n›zla tamamlayaca¤›n›z› varsayarak esas
soruma geçeyim, burada bulunuﬂumuzun nedeni, B‹A'n›n varoluﬂ
nedeni de olan soru/n: Neden acaba yeni bir habercilik anlay›ﬂ›na ihtiyaç var? Ba¤l› olarak niye özel olarak habere odakl›y›z? Niye haberi bu kadar dert ediyoruz da, diyelim onun kadar önemli
bir sorun alan› olan televizyondaki "reality" türü bizim alan›m›za
girmiyor? ‹kinci sorudan baﬂlayay›m.

Neden haber di¤er türlerden daha önemli?
Çünkü haber ve habercilik "ciddi" (fark›ndaysan›z t›rnak içinde
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kullan›yorum) bir iﬂ. Sadece bizi en yak›n çevremizden baﬂlayarak hayata dair bilgilendirdi¤i bu anlamda da bir güven duygusu
verdi¤i için de¤il, bunu yaparken taﬂ›d›¤› iddialar yüzünden ciddi bir iﬂ (yoksa diyelim "masal" gibi bir kurgu oldu¤unu bize apaç›k söyleyen türlerden bir fark› kalmazd›). Bu iddialar da haberin
sahip oldu¤u "gerçek, do¤ru, tarafs›z" olmak gibi iddialar›ndan
kaynaklan›yor. Ne yap›yor haber? Bizi bilgilendirirken bütün
olup bitenler konusunda bir bak›ﬂ, bir sunuﬂ, bir anlama, bir aç›klama çerçevesi sunuyor, ki bu da bizi ço¤unlukla fark etmeksizin
hayat karﬂ›s›nda konumlayan bir ﬂey. "Hayat" derken kastetti¤im
de, gündelik hayat›n en ince ayr›nt›lar›ndan, ulusal/küresel meselelere dair her ﬂey. Dolay›s›yla haber bize siyasal, ekonomik,
kültürel, askeri, toplumsal vb. her türlü iktidar iliﬂkisine dair bir
ﬂey söyledi¤i ölçüde, politik ve ideolojik bir nitelik taﬂ›yor. O halde haberin iktidar/güç iliﬂkilerinin karmaﬂ›k yap›s› içerisinde bizi kimler karﬂ›s›nda ya da kimlerden yana konumlad›¤› gibi üzerine kafa yormak gereken bir mesele var ortada.
Bu söyledi¤ime itiraz ederek, haberin bize "gerçekleri", tarafs›z
biçimde gösterebilece¤ini söyleyenler ç›kabilir aran›zdan. Buna
iki türlü itiraz›m olur. Öncelikle, "gerçek" denilen ﬂeyin, hiçbir
zaman dolay›ms›z olarak kavranamayaca¤›, bize her zaman dilsel, görsel vb. temsillerle ulaﬂt›¤› bu anlamda da "inﬂa edildi¤i"
bilgisini hat›rlatarak, haberin "gerçek" dedi¤imiz ("gerçek" demek
için de bir "temsil" sistemine yani bu sözcü¤e ihtiyaç duymuyor
muyuz?) ﬂeyin belirli bir konumdan yap›lan temsillerinden sadece bir tanesi oldu¤unu, söyleyebilirim. ‹kinci olarak, haberin
"gerçe¤i" do¤ru, tarafs›z ve nesnel olarak temsilinin imkâns›zl›¤›
bir yana, bizzat haberi haber yapan genelgeçer gazetecilik / habercilik kurallar›n›n, ilkelerinin, kodlar›n›n da buna izin vermedi¤ini düﬂünüyorum.
Bu iki sorun alan›ndan ikincisine dair söyleyeceklerimi daha sonraya saklayarak, hemen ﬂimdi, haberin nas›l bir "gerçeklik" kurdu¤unu örnekleyeyim. Mesela hukuk metinlerinin tan›mlad›kla-
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r›n›n yan›nda bir de medyan›n yapt›¤› "suç" ve "suçlu" tarifleri var.
Çocuk Odakl› Habercilik kitab›m›zdaki metinlerden görebilece¤iniz gibi, örne¤in medya "tinerci çocuklar" diye bir "suçlu" ve
"onlara özgü suç" kategorileri yaratm›ﬂ durumda. Ben size "tinerci çocuk" deyince akl›n›za ne geliyor örne¤in? "Suç makinalar›"
de¤il mi? Ama kimse söz konusu olan "çocuk" ise, onlara "suçlu"
denilemeyece¤i ile ilgili bir dert taﬂ›m›yor. Dahas› neden "çocuk"
ve "tiner" sözcüklerinin böyle yan yana gelebildi¤i konusunun da
üstü kapat›l›yor. Bu arada biz, "suçlu" diye, diyelim yoksullaﬂman›n sorumlular›n›, çocuklar›n evlerini terk ederek sokaklar› mesken tutar hale gelmesinin sorumlular›n› de¤il de, bu çocuklar›
beller hale geliyoruz. San›yorum ki medyan›n gündelik dilimize
katt›¤› "tinerci çocuklar" kavram›, haberin "gerçeklik" kurgusunun
ne kadar sorunlu oldu¤unu yeterince örnekliyor. O halde neden
haberi ciddi al›yoruz?
Çünkü haber bizi sözünün, görüntüsünün do¤rulu¤una, gerçekli¤ine inand›rmak için çeﬂitli stratejiler kullan›yor. Bunu örne¤in
kendini anlamsal olarak örtmeye, kapatmaya, farkl› biçimde
"okunmas›n›" engellemeye çal›ﬂarak yapmaya çal›ﬂ›yor. Bu aç›dan da örne¤in, televizyonda izledi¤iniz bir durum komedisinden, hatta haber-tart›ﬂma program›ndan (bile) farkl›. Televizyonda bir durum komedisi ya da bir tart›ﬂma program› izliyorsan›z,
onun içinden bir ﬂeyleri seçip gülersiniz ya da tart›ﬂma program›n›n kat›l›mc›lar›ndan görüﬂünüze yak›n buldu¤unuzdan yana konumlan›rs›n›z. Yani istedi¤inizi anlamak konusunda –bu ikincilerde çok daha s›n›rl› olmak üzere– az çok serbest b›rak›l›rs›n›z.
Ama haber sizi böyle serbest b›rakmaz. Çünkü buna izin vermeyecek biçimde yap›lanm›ﬂt›r. Hat›rlay›n, haber sunucular› televizyonda nas›l do¤rudan yüzleri size dönük olarak otururlar, gözlerinizin içine bakarak konuﬂurlar, nas›l söylediklerini ciddiye alman›z› sa¤layacak biçimde giyinirler ve nas›l bir tonlamayla,
cümle kurgusuyla, kelime seçimleriyle konuﬂurlar. E¤er bir konuklar› varsa, o konuk "yan" tarafa oturur, izleyicinin gözünün
içine bakarak konuﬂma f›rsat› veren kamera aç›s› onun de¤ildir,
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sonsözü hiçbir zaman konuk söylemez vs. Dolay›s›yla bir zamanlar çok izlenen bir televizyon kanal›nda haberlerden sonra
y›llarca tekrarlanm›ﬂ olan "gerçekleri izlediniz" deyiﬂinin –özellikle televizyonun yaratt›¤› bütün gerçeklik/tan›kl›k etkisine ra¤men– "o kanal›n, belirli bir medya kuruluﬂunun gerçeklerinin izlendi¤i" biçiminde anlaﬂ›lmas› gerekir. Di¤er yandan bu stratejiler haber mecras›na göre de¤iﬂiklikler de göstermektedir. Bu anlamda az önce söylediklerim yaz›l› bas›n için de do¤rudur. Örne¤in, Gazetecilik ve Habercilik kitab›m›zda da söylendi¤i gibi, gazete tasar›m›nda kullan›lan fontlar, kullan›lan bloklama sistemi
vs. haberin "gerçekli¤i"ne dair okur izlenimini güçlendirecek bir
"otorite" ve "kesinlik" taﬂ›maktad›r. Nitekim butün bu nedenlerle,
bianet'te yay›mlanan bir yaz›mda haberin eril bir tür oldu¤unu
söylemiﬂtim. Sonra da Kad›n Odakl› Habercilik kitab›m›zda feminist eleﬂtirilere göndermeler yaparak bunu tart›ﬂm›ﬂt›k. Ancak bu
konuya sonra yeniden dönece¤im.
Haberin kendini "gerçek, do¤ru, tarafs›z"m›ﬂ gibi göstermesiyle ilgili stratejilerin hepsi yaz›l› olmamakla birlikte, bunlar›n hiçbiri
tesadüf de de¤ildir. Y›llar›n habercilik pratikleri içinde birer kod,
gazetecilerin içselleﬂtirdikleri bir meslek ideolojisi haline gelerek
yap›lanm›ﬂlard›r. Bunu Reha Muhtar'›n haber sunuculu¤u yapt›¤›
günlerden kalma ve hep tekrarlad›¤›m bir örnekle aç›klamak istiyorum: Muhtar'›n, birisi ameliyat olarak cinsiyet de¤iﬂtirmek isteyen iki kad›n/sevgili konu¤u var, bir de ﬂimdi tam olarak hat›rlam›yorum, uzman olarak psikiyatrist ya da psikolog ça¤›rm›ﬂ.
Oturma düzeni içinde Reha Muhtar her zamanki yerinde, bir yan›nda uzman, di¤er yan›nda s›rayla iliﬂkide "erkek" rolünü üstlenen, sonra da "kad›n" rolünü üstlenen –bu arada her ikisinin de
alt orta s›n›ftan olduklar›n› da hat›rlatay›m– oturuyor. Yani bir hiyerarﬂik diziliﬂ söz konusu. Zaten bu sonuncuya laf neredeyse hiç
düﬂmüyor. Belli ki Reha Muhtar'›n kafas›nda bu iliﬂki "sap›k" bir
iliﬂki ve her a¤z›n› aç›ﬂta bunun bir "hastal›k oldu¤unu" söylemeye çal›ﬂan uzmana da do¤rulatmak istiyor, ama beceremiyor. Konuk çiftten erkek rolünde olana bir iki laf düﬂüyorsa da, kad›n ro-
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lünde olan›n a¤z›n› açma çabas› sonuçlanm›yor... Bu arada uzman›n söylemi de ayr› bir tart›ﬂma konusu ama, Reha Muhtar bir
sürü gayretine ra¤men bu iki kad›n›n "sap›k" olduklar›n› bir türlü
do¤rulatamay›nca, bütün konuklar›n kamera görüﬂ alan›n›n d›ﬂ›na ç›kart›ld›¤› normal haber sunuﬂ seyrine döndü¤ü anda, "Bu bir
sap›kl›kt›r, kimseye örnek olmas›n, vs." biçiminde ﬂeyler söyleyerek haberi tamaml›yor, böylelikle anlam› bu yönde kapatmaya
çal›ﬂ›yor. Sonuç olarak görüyorsunuz ki, bu haber anlat›s› içerisinde Reha Muhtar arac›l›¤›yla "heteroseksüel erkek söylemi"nin
iktidar› yegâne "do¤ru ve gerçek" olarak yeniden kurulmuﬂ oluyor. Kuﬂkusuz bu "anlam kapatma" iﬂlemi her zaman bu kadar
apaç›k gözünüzün içine sokularak yap›lm›yor, bilinçli olarak oturulup düﬂünülmüﬂ bir editoryal tercihi de yans›tm›yor ço¤u zaman yap›lan. Çünkü tekrarlayay›m, bu yap›lan ço¤u zaman genelgeçer gazetecili¤in kurallar› içine, gazetecilerin profesyonel
meslek ilkeleri içerisine ideolojik kodlar olarak s›zm›ﬂ durumda.
Dolay›s›yla haber bir yandan gündelik hayat›n eﬂitsizliklerini yeniden üretip hak ihlalleri yaparken, di¤er yandan bizi oluﬂturaca¤›m›z anlam konusunda özgür b›rakmamak için de elinden geleni yapan bir metin. Habere böyle bakt›¤›m›z zaman, "baﬂlang›c›
itibariyle habercili¤in asl›nda çok iyi, çok güzel, ideal olarak iﬂledi¤ini, ancak bu 'alt›n y›llar'dan sonra medyan›n bir endüstri
haline gelip tekelleﬂmesiyle, medyan›n içine girdi¤i bozulman›n
gazetecileri ve haberi de etkiledi¤i" biçiminde özetlenebilecek
iddiadan farkl› bir ﬂey söylemiﬂ oluyoruz.
Ancak bu iddiay› savunanlar var ve onlar›n "iyi habercilik" konusundaki önerileri de kaç›n›lmaz olarak "mesle¤in geleneksel eti¤ine, habercili¤in kurallar›na daha çok sahip ç›kmak" oluyor. Buna karﬂ›l›k, e¤er iki farkl› ancak birbirini d›ﬂlamas› gerekmeyen
habercilik anlay›ﬂ›n› temsil ettiklerini söyledi¤im Yurttaﬂ Gazetecili¤i ile Bar›ﬂ Gazetecili¤ini karﬂ›laﬂt›r›rsam, bunlardan birincisinin daha çok bu nostaljik konumu izledi¤ini söyleyebilirim. ‹kincisi, yani Bar›ﬂ Gazetecili¤i ise daha çok haberin yap›sal olarak
kuruluﬂuyla ilgili bir sorun tespit ediyor.
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Niçin genelgeçer habercili¤in yap›sal olarak sorunlu oldu¤unu
söylüyoruz?
ﬁimdi habercili¤in mevcut kodlar›nda hep bir sorun oldu¤unu
söyleyenlerin görüﬂlerine biraz daha yak›ndan bakal›m. Eleﬂtirel
iletiﬂim çal›ﬂmalar› alan›ndan gelen sizin de eminim ald›¤›n›z çeﬂitli dersler çerçevesinde isimlerine aﬂina oldu¤unuz bir grup
akademisyenin iddias›na göre, bizim iletiﬂim fakültelerinde size
ö¤retti¤imiz 5N 1K kural›ndan tutunuz, haberin "ters piramit"e
uygun bir anlat›yla oluﬂturulmas›ndan –yukar›da de¤indi¤im gibi– "haberin ve haber de¤erinin ne oldu¤u", "haber kaynaklar›n›n
neler oldu¤u"na kadar, habercili¤in alfabesini oluﬂturan kurallarda bir sorun var. Aç›kças› ben kendimi bu konuma daha yak›n
hissediyorum.
ﬁimdi genelgeçer gazetecilik anlay›ﬂ›n›n habere dair söylediklerinin bir k›sm›n›n üzerinden ﬂöyle bir geçelim ve az önce biraz
de¤inmiﬂ oldu¤um konuyu daha ayr›nt›land›rmaya çal›ﬂal›m.

Neler haber de¤eri taﬂ›yor?
Ola¤and›ﬂ›l›k haber!
Burada hemen herkesin art›k bildi¤i kliﬂeyi tekrarlayal›m: "Köpek
insan› ›s›r›nca de¤il, insan köpe¤i ›s›r›nca haber olur" de¤il mi?
Ba¤l› olarak hemen söyleyebilece¤imiz ﬂey, ola¤and›ﬂ›l›¤›n haber
de¤eri taﬂ›d›¤›, yani do¤al afetler, çok ölümlü kazalar, savaﬂlar...
Bunlar haber de¤eri taﬂ›maz m›? Taﬂ›r tabii. Ama hemen sorgulamaya baﬂlayal›m. Haber de¤erini sadece ola¤and›ﬂ›l›¤a atfetti¤inizde, ﬂöyle bir sonuç ortaya ç›k›yor. Örne¤in savaﬂ haberlerinin
"cazibesi" karﬂ›s›nda, uzun soluklu, sab›r gerektiren, ço¤u zaman
i¤neyle kuyu kazar gibi kazan›mlarla ilerleyen bar›ﬂ çabalar› haber olmuyor. ﬁimdi kaç›m›z›n ‹srail ve Filistin meselesinde, ‹srail
ordusunun sald›r›lar›, Filistinli "intihar komandolar›" d›ﬂ›nda, bu
iki toplumun bar›ﬂ aktivistlerinin yürütmüﬂ olduklar› çal›ﬂmalardan, örne¤in "Radio All for Peace" isimli bir bar›ﬂ radyosu giriﬂi-
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minden haberi var diye soray›m. Oysa –devam edeyim– bunu
bilmek, en az di¤erlerini bilmek kadar önemli de¤il mi?
Di¤er yandan e¤er do¤al afetler, savaﬂlar, kazalar vs. haber de¤eri taﬂ›yorsa –ki bunu reddetmiyoruz– ve bunlardan baz›lar› geliﬂmiﬂlik geliﬂmemiﬂlik, yoksulluk zenginlik ay›rt etmeksizin insanlar›n baﬂ›na gelebildi¤i halde, baz›lar› ya da belki de hepsi geliﬂmemiﬂlik, yoksulluk vb. nedeniyle daha ac› sonuçlara yol aç›yorsa, bu hep yoksullar›/yoksul ülkeleri ve sadece "ac›lar›, yoksunluklar›" üzerinden haber yapabilmemiz anlam›na gelmez mi?
Dünyay› bir yanda "ac›n›lacak biçareler", di¤er tarafta "büyük felaketleri bile üzerlerinden uygarca atmay› becerenler"den oluﬂan
bir "siyah-beyaz" foto¤raftan ibaret hale getirmez mi? Böyle bir
dünya foto¤raf› çizmek apaç›k söylemeden, izler-kitlenin geliﬂmiﬂlerden / vars›llardan yana taraflanmas›n› sa¤lamaz m›? Öyle
ya, hangimiz ﬂu sadece birbirlerini yiyip duran Afganl›lar›, Pakistanl›lar› sevebiliriz? Onlara dair "toz toprak içinde, k›l›k k›yafetleri periﬂan sald›rgan kitleler"den baﬂka ya da yegâne "iyi" bir imgemiz var m›?
Böylelikle sadece ola¤and›ﬂ›l›¤›n haber say›lmas›n›n sonucu, "siyahlar›n", kad›nlar›n, yoksullar›n, etnik, cinsel, kültürel az›nl›klar›n ya yeterince temsil edilmemeleri ya da temsil edildiklerinde
"ma¤dur" veya "fail" olarak temsil edilmeleri oluyor. Buna tipik
bir örnek kad›nlar›n durumu. Tabii burada örne¤i böyle verilince,
bir grup kad›n›n bir de "meﬂhurlar" kotas› içerisinden temsil edilme ﬂans› bulduklar›n›, bunun da ço¤unlukla "bedenlerinin teﬂhiri ve istismar›" üzerinden gerçekleﬂti¤ini eklemeliyiz. Ayr›ca yine
örnek kad›n olunca, bunun temsil aç›s›ndan ayr›cal›kl› ya da ayr›cal›ks›z bütün kesimlerden kad›nlar› çapraz kesen bir olumsuzluk olarak karﬂ›m›za ç›kt›¤›n› da söylemeliyiz. Çünkü, örne¤in
"beyaz" kad›nlar "beyaz" erkeklere göre daha az temsil edildikleri gibi, yoksullar / "siyahlar" aras›nda da kad›nlar erkeklere göre
daha az temsil ediliyorlar: Kürt kad›nlar Kürt erkeklere göre daha
az, eﬂcinsel kad›nlar eﬂcinsel erkeklere göre daha az temsil edili-
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yorlar... Yani temsil aç›s›ndan kad›n oldu¤unuz zaman çifte ayr›mc›l›¤a u¤ruyorsunuz.
Güncel olan haber!
Haberin güncel, taze olmas› gerekti¤ini de söylüyoruz. Yanl›ﬂ m›?
Do¤ru, ama örne¤in F tipi cezaevlerine tepki için girdikleri açl›k
grevleri nedeniyle sa¤l›klar›n› yitiren onlarca insan›n bugünkü
durumu art›k haber de¤eri taﬂ›m›yor mu? Batman'daki "kad›n intiharlar›" diye araﬂt›r›l›p üzerine söylenebilecek, hatta yap›lacak
çok ﬂey bulunan bir olgunun hat›rlanmas› için, her defas›nda yeni bir kad›n›n daha intihar etmesini / intihara zorlanmas›n› m›
beklemek gerek?
Haber kaynaklar›/tan›mlay›c›lar› kimler?
"Sayg›n" kimseler/kurumlar birincil haber tan›mlay›c›lar›!
Gelelim haberimizi kimlere dayanarak yapaca¤›m›z konusuna.
Haberimizi "sayg›n" kurum ve kiﬂilere dayand›rmam›z bekleniyor, yani bunlar ço¤u zaman sadece haber kayna¤› olmakla kalm›yorlar, habere konu olan›n çerçevelenme, dolay›s›yla tart›ﬂ›lma biçimini, söylemini de tan›ml›yorlar. Bu yüzden bunlara ismi
iyi bilinen bir eleﬂtirel kuramc› olan Stuart Hall'u izleyerek "birincil haber tan›mlay›c›lar›" diyoruz. Kimlerin birincil haber tan›mlay›c› oldu¤una bak›ld›¤›nda ise karﬂ›m›za ekonomik, siyasal,
kültürel seçkinler ç›k›yor ya da askeri, bürokrat, siyasal otoriteler.
Bunlar kim örne¤in Türkiye'de? Türban meselesi desem, El Kaide
eylemleri desem ya da K›br›s Meselesi, siz bana hemen ﬂimdi belirli askeri ve mülki erkân›n, TÜS‹AD temsilcilerinin, ço¤unlukla
‹stanbul ve Ankara'daki üniversitelerden akademisyenlerin, emekli komutanlarla/ M‹T mensuplar›n›n isimlerini verebilirsiniz. Çünkü, özellikle de "kriz" zamanlar›nda bunlardan hep ayn› isimlerin, bir televizyon kanal›ndan di¤erine koﬂturulup durduklar›n›
görüyoruz. Bunun anlam› ise, haberin "gerçekli¤inin" asl›nda hep
bu ço¤unlukla "beyaz ve erkek elitler" taraf›ndan kurulmas›, böy-
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lelikle herhangi bir güncel olayla ilgili ba¤lam›n belirli iktidar
merkezlerinin halihaz›rdaki hegemonik anlat›lar›n›n içine yerleﬂtirilmesi demek. Bu arada ikincil haber tan›mlay›c›lar›na, yani gazetecilere düﬂen, bu hegemonik anlat›lar›n yeniden-üretimini
sa¤lamak, meﬂruiyetini yeniden kurmak oluyor tabii. Bu arada
"haber kaynaklar›" olarak kimlerin kullan›ld›¤›na bakt›¤›m›zda da
öncelikle resmi otoritelere, onlar›n raporlar›na, tan›klar›na baﬂvuruldu¤unu görüyoruz. Yani bir trafik kazas› oldu¤unda, cinayet
iﬂlendi¤inde baﬂvurduklar›m›z öncelikle polis kay›tlar› oluyor,
ma¤durlar ya da faillere, onlar›n yak›nlar›n›n ifadelerine ancak
e¤er sansasyonel bir s›rad›ﬂ›l›k varsa baﬂvuruluyor. Dolay›s›yla
konu do¤rudan kendisiyle ilgili oldu¤unda bile "s›radan insan"/
yurttaﬂ haber kayna¤› olmuyor, tan›¤› say›lm›yor.
Bu durumda da, Türkiye'nin gündemindeki az›nl›k sorunu, AB ile
iliﬂkiler konusu, laiklik ve türban tart›ﬂmalar› gibi güncel politik
sorunlardan, yoksulluk, sa¤l›kl› yaﬂam, çevre, "töre" cinayetleri,
kan davas›, ev içi ﬂiddet ve tecavüz, çocuk istismar›, çocuk pornosu gibi sosyal ve ekonomik sorunlara kadar pek çok konunun
tart›ﬂ›labilece¤i çerçevenin –araya muhalif görüﬂlerden s›zmalar
olsa bile– esas olarak statükonun s›n›rlar› içerisinde belirlendi¤ini söyleyebilecek durumday›z.

Haber yazmay› nas›l (sorunlu) ö¤reniyoruz?
5N 1K ve ters piramit
Biliyoruz ki haber yaz›l›rken uyulmas› gereken bir kural olarak
genelgeçer gazetecili¤in art›k alfabesi haline gelmiﬂ bu iki kural,
yani haberin ilk cümleleri içerisinde "kim, ne, nerede, ne zaman,
nas›l ve niçin oldu?" sorular›na cevap verilmesi gereklili¤i, 19.
yüzy›l sonlar›ndaki haliyle Amerikan gazetecili¤inin habercili¤e
arma¤an›! Gerekçe ise okuyucunun al›mlamas›n› kolaylaﬂt›rmak,
ayr›ca editörün anlam kaybolmadan haberi k›saltabilmesine, zamandan kazanmas›na, maliyeti düﬂürmesine olanak vermek. Di¤er yandan bu ﬂekilde hakl›laﬂt›r›l›yor olsa bile, söz konusu ku-
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rallar›n ortaya ç›k›ﬂ› ile ilgili araﬂt›rmalar ve eleﬂtirel yaklaﬂ›mlar
bütün di¤er gazetecilik standartlar› gibi bunlar›n ortaya ç›k›ﬂ› ile
medyan›n kapitalizmin dinamikleriyle bir endüstri haline gelmesi aras›nda yak›n bir iliﬂki oldu¤unu söylüyor, ki bu da asl›nda pekâlâ "gerçeklik, tarafs›zl›k, do¤ruluk etkisi yaratacak stratejilerle
medyan›n artan tarafl›l›¤›n›n/statükoculu¤unun üstünün örtülmesi" biçiminde de anlaﬂ›labilir.
Gelelim bu kurallar›n uygulanmas›nda nas›l bir sorun gördü¤ümüze. Öncelikle "gerçek" dedi¤imizde bundan "olgusal gerçe¤i"
anlamam›z koﬂuluyla, "ne, nerede, nas›l, niçin, ne zaman ve kim"
sorular› hayat›n karmaﬂ›k dokusu içerisinde ortaya ç›kan olgular›n bilgisini bize verebilmek aç›s›ndan hiçbir zaman yeterli de¤il.
O halde bir haberin bu olmazsa olmaz sorulara cevap vermekle
yetinmesinin –ki burada "gerçe¤e" dair foto¤raf›n bütününü kavraman›n hiçbir zaman mümkün olmad›¤›n› da hat›rlatay›m– habere konu olgular›n/olaylar›n temsili aç›s›ndan bir eksiklik/sorun
yaratt›¤›n› söyleyebiliriz. Hemen Kad›n Odakl› Habercilik e¤itimlerimizden birisinde feminist kad›n gazetesi/dergisi Pazartesi'nin
yapt›¤› habercilikle ilgili olarak "Bizim haberlerimiz her zaman
olabildi¤ince çok soruya cevap vermeye çal›ﬂ›r" diyen Beyhan
Demir'e bir gönderme yapmak isterim. Aksi halde ne oldu¤una
dair bir örnek vereyim ﬂimdi. ﬁuna benzer baﬂl›klarla karﬂ›laﬂm›yor muyuz? "Yeme¤in alt›n› yakt›, dayak yedi." Bu baﬂl›ktan, haberin izleyen cümlesinin nas›l gelece¤ini, yani ﬂu beﬂ meﬂhur soruya nas›l cevap verilece¤ini, özellikle de çok önemli olan "niçin"
sorusunun cevab›n› ç›karabiliyoruz. Ama vahim bir cevap bu öyle de¤il mi? "Bir kad›n yeme¤in alt›n› yakt›¤› için dayak yiyor" ve
bu normalleﬂtiriliyor, hatta karikatürize ediliyor. Dolay›s›yla Kad›n Odakl› Habercilik kitab›m›zda olmas› gerekenle ilgili örnekleri de vererek tart›ﬂt›¤›m›z gibi, bu kurallar en çok da kad›nlarla
ilgili haberlerde olmak üzere ataerkil bir gerçeklik kurgusunun
ortaya ç›kmas›na neden oluyor. Aran›zda bu söylediklerime, "gazetecinin haber yaratma telaﬂ› içinde daha çok soruya cevap bulmaya zaman ay›ramayaca¤› ya da bunu yapsa bile haberinin edi-
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törün makas›na u¤rayaca¤›" gerekçesiyle karﬂ› ç›kanlar bulunabilir. Bence bir gazetecinin / haberin fark› tam da burada, soraca¤›
sorularda ve verece¤i yan›tlarda yat›yor. Bunun nas›l becerilebilece¤i konusunda e¤itim çal›ﬂmam›z›n izleyen günlerinde konuklar›n verece¤i örnekler sizin için ayd›nlat›c› olacak diye düﬂünüyorum. Ayr›ca yine Çocuk Odakl› Habercilik ve Kad›n Odakl›
Habercilik kitaplar›m›zda, "sorulacak sorular› iyi seçmek ve art›rmak" anlam›nda onlarca örnek bulabilirsiniz.
ﬁimdi bir de, haberin "editoryal de¤erler" denilen, benim ise konuﬂmam›n baﬂlar›nda haberin "gerçeklik" iddias›n› eleﬂtirirken
k›smen tart›ﬂt›¤›m di¤er olmazsa olmazlar›na bakal›m; yani "do¤ruluk" ve "tarafs›zl›k" meselesine gelelim.
Haberin do¤rulu¤u!
Haber tabii ki "do¤ru" olmal›, "yalan haber" yap›lmamal›. Dolay›s›yla "yalanc› habercinin mumunun sabaha kadar bile yanamayacak" duruma geldi¤i günümüzde, haberin do¤rulu¤unun kan›t›n› art›k "olgusal gerçe¤e olabildi¤ince sadakatinde" aramal›y›z.
Ancak bunu sa¤lamak kolay m›? Yukar›da "gerçek"in tabiat› ile ilgili söylediklerimi burada baﬂka türlü tekrarlarsam ve "gerçe¤in
bak›ﬂ aç›n›za, odakland›¤›n›z, kameran›z› çevirdi¤iniz yere göre
farkl›laﬂan yüzleri / tarifleri varsa", haberimizin "do¤rulu¤unu" ya
da "olgusal gerçe¤e sadakatini" nas›l sa¤layaca¤›z? Bunun için ne
diyoruz size örne¤in, "en az iki haber kayna¤›na do¤rulat›lmam›ﬂ
bir haber yapmay›n". Haber kaynaklar›yla ilgili olarak az önce
söylediklerimi de hesaba katarsak acaba bu yeterli mi? Çünkü,
adam kar›s›n› "yeme¤i yakt›" diye dövmüﬂ olabilir mi sahiden (!),
bunu iki kaynak arac›l›¤›yla, polis raporu ve evdeki çocuklar›n tan›kl›¤›yla do¤rulatabilirsiniz. Komﬂulara da sorars›n›z, onlar da
"Evet biz de duyduk, iﬂten eve gelince dövdü kar›s›n›" der. Ancak
bütün bunlar yapt›¤›n›z haberi "do¤ru" k›lar m›? En az iki kayna¤a da gittiniz. Bu içinizi rahatlatmal› m› do¤ru haber yapt›¤›n›z
konusunda? Yani bir kad›n›n kocas› taraf›ndan dövülmesiyle ilgili "do¤ru" bu kadar basit olabilir mi? "Olgusal gerçek" nedir bura-
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da? Kad›n›n yeme¤i yakt›¤› için kocas›ndan dayak yemesi mi sadece? Yoksa, kocan›n kar›s›n› belli ki buldu¤u her bahaneyle dövüyor olmas› m›? Hatta buradan kalkarak pek çok kad›n›n benzer
nedenlerle –"aile içi ﬂiddet" bile demek istemiyorum ﬂiddet kullanan erkek özneyi saklad›¤› için– "erkek / koca ﬂiddeti"ne maruz
kalmas› m›?
Özetle burada yeniden Umur Talu'nun söyledi¤i bir ﬂeye gönderme yapmak istiyorum; Türkiye'de art›k daha "do¤ru" haberler yap›l›yor, ancak bu Türkiye'nin fakl› yüzlerinin, gerçeklerinin haber
konusu oldu¤u anlam›na gelmiyor.
Haberin nesnelli¤i ve dengelili¤i!
Bunun üzerinde daha önce de de¤indi¤im için fazla durmayaca¤›m. Ancak genelgeçer gazetecili¤in haberin "nesnelli¤i" ve "dengelili¤i" ile "do¤rulu¤u" aras›nda kurdu¤u farkl›l›¤›n, "haberin olgusal gerçekli¤e sadakat"i ile "gazetecinin olgusal gerçe¤e sadakati" gibi bir ayr›mdan kaynakland›¤›n› söyleyeyim öncelikle.
Gazetecinin haberinin konusuna, öznelerine belirli bir mesafeden yaklaﬂt›¤›, yorumunu katmadan gördü¤ünü, iﬂitti¤ini yazd›¤›/
söyledi¤i, bunu yaparken de taraflar›n konumlar›n› dengeli bir biçimde temsil etti¤i bir durumdan söz ediliyor. Oysa, bunlar› eleﬂtirenlerin hep tekrarlad›¤› gibi haber her zaman bir seçim iﬂi, neyi haber yap›p yapmayaca¤›n›z, kimlerle konuﬂaca¤›n›z, hangi
foto¤raflar› yay›mlayaca¤›n›z vs. Dahas› nesnellik ve dengelili¤in
sa¤lanmas› için önerilenler, t›pk› haberin do¤rulu¤unun sa¤lamas›yla ilgili olarak tavsiye edildi¤i gibi, en az iki taraf›n görüﬂlerinin al›nmas› olunca, yine ayn› karﬂ› argümanlar› ileri sürmek
mümkün. Örne¤in Beyo¤lu karakolunda polis ﬂiddetine maruz
kalarak ölen Nijeryal› mülteci Festus Okey ile ilgili haber yapmaya kalkt›¤›n›zda bunu dengelemek, tarafs›zl›¤› sa¤lamak –ki kan›mca böyle bir durumda gereken, tarafs›z olmak de¤il, tam tersine tarafl› olmakt›r– için, ma¤durun yak›nlar› da ortada olmad›¤›na göre, onunla ayn› koﬂullar› paylaﬂan mülteci arkadaﬂlar› yerine, bir hukukçu uzmana gitmeniz bir seçimdir. Bu uzman "bi-
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rincil tan›mlay›c›lardan" birisi olmak s›fat›yla Festus ile ilgili sorunu "mültecilerin insan haklar›yla ilgili bir sorun" olarak de¤il de
"Türkiye'ye illegal olarak giriﬂ" sorunu ba¤lam›nda tan›mlad›¤›
durumda, siz haberinizi dengeledi¤inizi, nesnel k›ld›¤›n›z› zannederken asl›nda çoktan benzeri "cinayetleri" meﬂrulaﬂt›ran söylemin içinde taraflanm›ﬂ olursunuz (size burada yine Reha Muhtar'›n haberini dengeleme çabas›n› [!] hat›rlatay›m). Oysa burada
gerekli olan, ma¤durdan yana bir tarafl›l›kt›r ve bunu ancak Festus'un arkadaﬂlar›yla konuﬂarak, görüﬂü al›nacak uzmanlar› seçerken sorunun tart›ﬂ›ld›¤› ba¤lam› yerinden-edecek isimleri seçerek, mülteci sorununa sahip ç›kan insan haklar› örgütlerinin
görüﬂlerini mutlaka alarak, haberinizi bu olay›n faillerinin bulunup yarg›lanmas›, cezaland›r›lmalar› anlam›nda takip ederek,
mülteci haklar› sorununu mutlaka aralar›ndan birisinin yine böyle öldürülmesini, onlarcas›n›n içine t›k›ld›klar› t›rlar, botlar vb.
içinde yakalanmas›n› / bo¤ulmas›n› beklemeden yapaca¤›n›z bir
habercilikle sa¤layabilirsiniz.
Dolay›s›yla, Medya, Etik ve Hukuk adl› kitab›m›z›n "Önsöz"ünde
söyledi¤im gibi, genelgeçer gazetecili¤in kurallar›n›n uygulanmas›n›n geceleri rahat uyumam›za yetmedi¤i bir durumdan söz
ediyoruz.
Haberin (erkek) dili ve söylemi...
Bütün bunlar›n yan›nda üzerinde durmak istedi¤im bir di¤er sorun alan› da haberi kuran dil ve söylem. Asl›nda baﬂ edilmesi en
zor olan sorun alan› da bu, çünkü biz bir dile do¤up, bu dilin söylem yap›lar› içinde kendimizi ve "ötekileri" tarif etmeyi, dolay›s›yla haber yapmay› (da) ö¤reniyoruz ve bu, ay›rd›na var›lmadan iﬂleyen bir süreç. Oysa dil yanl›, tarafl›, ideolojik olarak kodlanm›ﬂ,
yap›lanm›ﬂ bir ﬂey. Örne¤in "kara" sözcü¤ü "kara talih", "kara
gün", "karaborsa" sözcüklerinde karﬂ›m›za ç›kt›¤› gibi hemen hemen bütün dillerde ya böyle olumsuz tan›mlamalarla kullan›l›yor
ya da tek baﬂ›na kullan›ld›¤›nda bile "beyaz" ›n karﬂ›t› olarak
olumsuzluk taﬂ›yor. "Siyahlar spor ve dansta iyidirler" diye bir ge-

116 • GAZETEC‹L‹⁄E BAﬁLARKEN

nellemede bulundu¤umuzda da yine, asl›nda ›rkç› bir söylemi
yeniden üretiyoruz, çünkü böylelikle z›mnen "beyazlar›n her ﬂeyi hep iyi yapt›klar›n›", "siyahlar›n ise spor ve dans d›ﬂ›ndaki ﬂeyleri iyi yapamad›klar›n›" söylemiﬂ oluyoruz (Buradaki sorunu daha iyi yakalamak için beyazlarla ilgili hiç böyle genellemeler
yapmad›¤›m›z› hat›rlay›n).
Bize çok masum gelen birçok tan›mlama asl›nda dünyay› nas›l
bir politik konum içerisinden anlamland›rd›¤›m›z› gösteren bir
nitelik taﬂ›yor. Örne¤in, "geliﬂmiﬂ ülke", "geliﬂmekte olan ülke",
"azgeliﬂmiﬂ ülke", "geri kalm›ﬂ ülke" kavramlar›nda birincisiyle
geri kalan son üçü aras›nda kavramsal bir hiyerarﬂi var. Hatta bu
son üç kavram aras›nda da pozitiften negatife do¤ru giden bir hiyerarﬂi var. Baﬂka bir ifadeyle, hangisini kullan›rsan›z baﬂka bir
konumdan sesleniyorsunuz, bu yüzden de bunun sorumlulu¤unu taﬂ›man›z gerekiyor.
ﬁimdi bu dilin nas›l erkek-egemen ya da Kad›n Odakl› Habercilik kitab›n›n önsözünde tart›ﬂt›¤›m gibi nas›l fallogo-merkezli bir
nitelik taﬂ›d›¤›na da bakal›m. "Kad›n" sözcü¤ü örne¤in, Türkçede
özellikle de haber dilinde art›k neredeyse, bir kad›na hakaret
edilmek istendi¤inde, ahlaks›zl›¤›na gönderme yap›lmak istendi¤inde kullan›l›r hale gelmiﬂ durumda, bu nedenle tersine gönderme yap›lan durumlarda bir s›fat oldu¤u halde "bayan", "han›m"
sözcükleri tercih ediliyor. Böylelikle erkek cinsi söz konusu oldu¤unda yap›lmayan "bekaret" ile ilgili "o¤lan-erkek" ayr›m›, "öteki"
cins söz konusu oldu¤unda yap›l›yor. Öyle ki, örne¤in e¤itim çal›ﬂmalar›m›zda birçok yerel gazetecinin dillendirdi¤i gibi, "erkek"in muadili "kad›n" oldu¤u halde, e¤er evli olmayan bir kad›n
için kullan›l›rsa bu, ilgili kad›n›n erkek akrabalar› taraf›ndan bir
"namus" sorunu haline getirilebiliyor. Bu arada da böyle hassasiyetlere dikkat eden gazeteciler, "s›n›rlar›m›z› deldirmeyiz", "devlet girdi", "s›n›rlar›m›za tecavüz ettirmeyiz" gibi aç›kça kad›n bedeni üzerindeki mütecaviz erkek söyleminin içinden baﬂl›klar
atabiliyorlar.
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Haber yazarken nas›l iﬂliyor bu dil / söylem sorunu? Bir iddiam
var, hiç haber yazmam›ﬂ, haber nedir diye düﬂünmemiﬂ ancak
okuyucu, izleyici olarak haber takip etme al›ﬂkanl›¤› olan, eli de
kalem tutan birisini ça¤›r›p kendisinden bir adliye haberi, felaket
haberi, bir ev içi ﬂiddet haberi vb. yazmas›n› istesek, sonuç bizi
hiç ﬂaﬂ›rtmazd›. Çünkü eminim yayg›n medyan›n kulland›¤› kliﬂe
kavramlarla, cümle kurgular›yla yaz›lm›ﬂ örnekler olurdu bunlar.
Ne bu kliﬂeler örne¤in? "Otoritelerin" söylediklerini aktar›rken
"ifade etti", "belirtti" gibi kesinlik /otorite kuran sözcükler seçilirken, s›radan yurttaﬂlar›n söylediklerini aktar›rken "iddia etti" gibi
kesinlik taﬂ›mayan sözcük seçimlerinde bulunuyoruz. ‹zinli bir
gösteride polis kurﬂunuyla ölen ma¤dur ile ilgili haberde özneyi/
faili saklamak üzere edilgin fiil çat›s› kullan›l›rken ("iki gösterici
vuruldu"), bunu yapan göstericilerden birisi oldu¤unda fiil çat›s›
etken çat›ya dönüﬂüyor ("göstericiler polise ateﬂ açt›"). Bir de
Umur Talu'nun verdi¤i örne¤i hat›rlatay›m: F tipi cezaevlerini
protesto için sürdürülen ölüm oruçlar›n› durdurmak üzere yap›lan müdahaleye –ki kaç mahkûmun can›na mal olmuﬂtur– "Hayata Dönüﬂ Operasyonu" gibi bir ad konulur.
Dolay›s›yla dilin/söylemin alan› böyle çok masum gibi görünen
sözcük, fiil seçimleri, cümle kurgular› vs. ile bir taﬂla dört-beﬂ kuﬂ
vurulan, her türlü ›rkç›l›¤›n, cinsiyetçili¤in, ayr›mc›l›¤› yenidenüreten, ancak bunu da en çok kad›n cinsini aﬂa¤›layan bir anlat›
dili içerisinden yapan –ki bizzat haberin erkek bir tür oldu¤unu
da söylemiﬂtim– bu arada da bu problematik niteli¤i en az sorgulanan bir alan.
Baﬂka habercilik aray›ﬂlar›
ﬁimdiye kadar anlat›lanlardan sonra, genelgeçer habercilik standartlar›n› ve gündelik hayat›n dili ile bunun haber dili söylem kurgusuna yans›mas›n› problemleﬂtirmeden yap›lan bir habercili¤in,
gazetecili¤in, toplumdaki siyasal, askeri, kültürel, ekonomik –ve
hep erkek– egemen merkezler lehine bir nitelik taﬂ›yaca¤›n›, bunun kad›nlar baﬂta olmak üzere, çocuklar›n, yaﬂl›lar›n, yoksulla-
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r›n, farkl› cinsel tercihleri olanlar›n, etnik, dinsel az›nl›klar›n seslerinin ve sorunlar›n›n hiç duyulmamas›na, yurttaﬂlar olarak haklar›n›n bilincine vararak güçlenmelerinin, siyasal kamusal alanda
eﬂitler olarak temsil edilmelerinin engellenmesine yol açt›¤›n›, bu
tek-sesli medya ortam›yla birlikte siyasal rejimin demokratikleﬂmesinin de önünü t›kad›¤›n› söylemek mümkün. O halde, ne(ler)
yapmal›?

Hak Odakl› Habercilik
Öncelikle genelgeçer habercilik ya da gazetecili¤i dönüﬂtürmek
için hak odakl› bir habercilik yap›lmas› gerekiyor. Ancak daha
önce de söyledi¤im gibi B‹A olarak kavramsallaﬂt›rmaya, yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›m›z Hak Odakl› Habercilik konusuna, hem ayn› ad› taﬂ›yan bir kitap dizimiz bulundu¤u, hem de sunuﬂlar›n› izleyen günlerde dinleyece¤iniz akademisyen arkadaﬂlar›m taraf›ndan üzerinde durulaca¤› için burada sadece ﬂöyle bir de¤inmekle yetinece¤im.
Hak odakl› habercili¤in ﬂöyle üçlü bir anlam› var: hak ihlallerini
haber yap›p takip eden bir habercili¤i, bütün haberleri ötekiler lehine odakl› k›lmay›, son olarak haber yaparken hak ihlali yapmamay›, haklar konusunda bilgilendirici, kullan›mlar› konusunda
cesaretlendirici olmay› anlat›yor. Dolay›s›yla, öncelikle hak ihlallerinin hâlâ daha "haber de¤eri" taﬂ›d›¤›n› bize hat›rlatan bir gazetecilikten söz ediyoruz, ki bu Türkiye gibi devlet kaynakl› hak
ihlallerinin gündelik hayat›n önemli bir parças› haline gelerek neredeyse s›radanlaﬂt›¤› ülkelerde özellikle önemli. Ancak bu insan
haklar› sorununu çözmüﬂ görünen, bu konuda kendilerini "örnek" almam›z beklenen ülkeler için de gerekli. Çünkü, görüntüsü, ﬂiddeti ve bedeli de¤iﬂmekle birlikte hak ihlalinde bulunmayan bir ülke/devlet yok. Üstelik "geliﬂmiﬂ" Bat›'da 11 Eylül sonras›nda daha da güçlenen "köktendinci ‹slam paranoyas›" ile özellikle müslüman ülkelerden gelen göçmenlere, hatta bu ülkeler
kökenli yurttaﬂlara yönelik insan haklar› ihlalleri giderek art›yor
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ve meﬂrulaﬂ›yor. O halde, artt›¤› oranda s›radanlaﬂan ya da meﬂrulaﬂ(t›r›l)an hak ihlallerini haber konusu yapmaktan vazgeçmeyen bir habercili¤e ihtiyaç var.
‹kinci olarak bütün haberlerin hak odakl› k›l›nmas› demek, haberin tan›m›n›n, çerçevelenme biçiminin de¤iﬂmesi, elit odakl› olmaktan ç›karak, farkl›l›klar›ndan ötürü hak ihlallerine ve ayr›mc›l›klara daha çok u¤rayan "ötekiler" lehinde k›l›nmas› demek.
Üçüncü olarak haber yaparken hak ihlali yapmamak demek, asl›nda haberin tan›m›ndan kaynaklar›n seçimine, yaz›m›na kadar
genelgeçer gazetecili¤in hak ihlali yap›lmas›na izin veren standartlar›n›n yerinden edilmesi demek. Son olarak bütün bunlar›
yapabilmek, hak ihlaline u¤rayanlardan yana "tarafl›" ve okuyucu, dinleyici, izler kitleyi haklar›n›n bilincine varma ve kullanma,
koruma anlam›nda yurttaﬂlar olarak harekete geçiren pro-aktif bir
gazetecilik gerektiriyor. Haberin "ciddiyetini", onu eril bir tür olmaktan ç›kar›p baﬂka bir yerde kurmak gerekiyor.

Yurttaﬂ Gazetecili¤i
"Ne yapmal›?" sorusuna cevap vermeye çal›ﬂan aray›ﬂlardan bir
di¤eri ise "yurttaﬂ gazetecili¤i" ya da "kamusal gazetecilik" adlar›yla biliniyor. Yurttaﬂ gazetecili¤i ile ilgili tart›ﬂmalar ve pratik
1990'larda, ABD'de baﬂl›yor ve hedef "gazetecili¤in eski alt›n
günlerine dönülmesi" biçiminde konuluyor. Çünkü, dünyan›n
pek çok yerinde oldu¤u gibi ABD'de de medyan›n güvenilirli¤i cidi biçimde sars›lm›ﬂ durumda. Dolay›s›yla yurttaﬂ gazetecili¤ini
bu duruma –bu arada tabii u¤rad›klar› okur kay›b›na– bir çözüm
olarak görenlerin hedefi bir bak›ma mecras›ndan ç›km›ﬂ olan gazetecili¤i yeniden ray›na oturtmak, bunun için de yitirildi¤i söylenen "do¤ruluk, gerçeklik, nesnellik" gibi editoryal de¤erlere sahip ç›kmak. Bu anlamda, yeni bir alternatif sunmuyorlar, "iyi olan
eski gazetecili¤i geri getirelim" diyorlar. Oysa bu, benim sunuﬂumun baﬂ›ndan beri size söylemeye çal›ﬂt›¤›m ﬂeyle çeliﬂiyor ama
acaba ne kadar?
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Yurttaﬂ gazetecili¤i "yurttaﬂ olma bilincini ve sorumlulu¤unu kazand›r›p harekete geçiren" bir gazetecilik olarak tan›mlan›yorsa
e¤er, asl›nda bu gazeteciden tarafs›z olmas›n› beklemek yerine,
yurttaﬂlardan yana taraf olmas›n› bekleyen, bunun için de pro-aktif bir gazetecili¤i öngören bir gazetecilik demek. Bunun uygulamadaki sonuçlar› ise, "haber tan›m›n›n, haber kaynaklar›n›n ve
haberci sorumlulu¤unun geniﬂletilmesi" oluyor. Yani genelgeçer
gazetecili¤in eleﬂtirdi¤im sadece ola¤and›ﬂ›l›¤a haber de¤eri atfeden yaklaﬂ›m› yerine burada, yurttaﬂl›k haklar› ve sorumluluklar›
alan›na giren her ﬂeyin haber say›lmas› gibi bir tav›r öneriliyor.
Haber "olay-merkezli" olarak de¤il, "sorun-merkezli" olarak kuruluyor. Yurttaﬂ sadece haber kayna¤› haline gelmiyor, kendi sorunlar›yla ilgili olarak harekete geçirilirken haberin bizzat yap›c›s›
haline de geliyor. Bu arada haber farkl› farkl› yurttaﬂlar›n bak›ﬂ
aç›s›ndan çerçeveleniyor, böylelikle haber sadece elit-merkezli
ve elitlerden yurttaﬂlara do¤ru akan bir nitelik taﬂ›maktan ç›k›yor
ve yurttaﬂ-merkezli, aﬂa¤›dan-yukar›ya iﬂleyen, bu arada da yurttaﬂlar-aras› bir diyalo¤un önünü de açan bir hale geliyor. Haber
konusu olan sorunun taraflar› gazeteci taraf›ndan bir araya getiriliyor, sorunun bu diyalog içersinde çözümü hedefleniyor ve
amaçlanan sonuç al›n›ncaya kadar haber takip ediliyor. Gazeteciler asl›nda böylelikle yurttaﬂlar›n yerine geçmeyi de¤il ama onlar› harekete geçirmeyi sa¤layarak pro-aktif bir rol üstleniyorlar.
Bu arada da, gazeteci ile okur ya da izler-kitle aras›ndaki duvarlar kalkm›ﬂ, gazeteciler de bir bak›ma yurttaﬂ olduklar›n› hat›rlam›ﬂ oluyorlar.
Örneklersem, bu yaklaﬂ›m çerçevesinde art›k, emeklilerin banka
önlerinde emekli maaﬂlar›n› almak için uzun kuyruklar oluﬂturuyor olmalar›n› aralar›ndan birisinin bu kuyrukta ölmesini beklemeden, bir semtte, kaz›larak üstü aç›k b›rak›lm›ﬂ bir hende¤i, oraya bir insan›n düﬂmesini beklemeden haber yapmak gerekiyor.
Böyle bir habercilik / gazetecilikte, mahallede bulunan ortaö¤retim okulunun ö¤rencilere daha iyi e¤itim vermesini sa¤layacak
donan›m eksikliklerinin bulunmas›, velilerin yan› s›ra bütün ma-
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hallelinin sorunu k›l›narak, bunun için ilgili taraflar›n birbiriyle
yüz yüze iliﬂkiye girmesi, ilgili otoritelerin harekete geçirilmesi,
bu arada yurttaﬂ inisiyatiflerinin ortaya ç›kmas› sa¤lan›yor, ayr›ca
sorun çözümleninceye kadar haber takip ediliyor.
Yani özetle, Yurttaﬂ Gazetecili¤i hakk›nda, "genelgeçer gazetecili¤in eski de¤erlerine dönüﬂ"ü hedef olarak koymas›na, bu arada
medyan›n ve haberin yap›sal yanl›l›¤›na dair teorik bir sorun kurmuyor olmas›na ra¤men, uygulanabildi¤inde haberin geleneksel
tan›m›n› ve özellikle gazetecinin "tarafs›zl›¤›n›" yeniden tan›mlamak anlam›nda bunun ötesine geçen bir habercilik / gazetecilik
anlay›ﬂ›n› temsil etti¤i söylenebilir. Ancak bu arada Yurttaﬂ Gazetecili¤inin, ABD'nin d›ﬂ›ndaki co¤rafyalarda fazlaca tart›ﬂ›lm›ﬂ ve
uygulanm›ﬂ bir model olmad›¤›n› da eklemeliyim. Yine de kan›mca bu, ABD'deki bas›n›n içinde bulundu¤u özgül sorunlara
bir yan›t olarak ortaya ç›km›ﬂ olmas›na ra¤men, özellikle de geliﬂmekte olan ülkelerdeki yerel medyan›n yapmas› gereken habercilik konusunda önemli bir aç›l›m sa¤layacak nitelik taﬂ›yor.
Türkiye'deki yerel televizyonlar, gazeteler ve radyolar için kendilerini yayg›n medyadan farkl›laﬂt›racak, bu ölçüde de güvenilirliklerini art›rmalar›n› sa¤layacak bir imkân sunuyor.
Bar›ﬂ Gazetecili¤i
Bar›ﬂ Gazetecili¤i, 1970'lerde ilk defa olarak telaffuz edilmekle
birlikte, 1990'lardan sonra, daha do¤rusu medyan›n 20. yüzy›l›n
son çeyre¤ine damgas›n› vuran savaﬂ ve iç savaﬂlardaki olumsuz
rolüne tan›kl›¤›m›z artt›kça, dillendirilir ve bir gazetecilik prati¤i
olarak denenir hale geliyor. Daha önce de söyledi¤im gibi esas
olarak Avrupal› ve Bar›ﬂ Araﬂt›rmalar› alan›ndan gelen Johann
Galtung, Wilhelm Kempf gibi araﬂt›rmac›larla, savaﬂ alan›nda bulunmuﬂ Jake Lynch, Anabel McGormick gibi gazeteciler taraf›ndan geliﬂtirilen modellere dayanan bir gazetecilik. Ayr›ca ‹srail,
‹rlanda gibi çat›ﬂma içinde ya da böyle bir yak›n geçmiﬂten gelen
ülkelerdeki bar›ﬂ yanl›s› akademisyen ve gazetecilerce sahiplenilerek geliﬂtirilen bir nitelik taﬂ›yor.
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Bar›ﬂ Gazetecili¤i, savaﬂ gazetecili¤inin yani savaﬂ› k›ﬂk›rtan gazetecili¤in karﬂ›t› olarak tan›mlan›yor. Johann Galtung'a göre Bar›ﬂ Gazetecili¤i, bar›ﬂ-çat›ﬂma yönelimliyken, savaﬂ gazetecili¤i
savaﬂ-ﬂiddet yönelimli. Birincisi taraflar›n kazançlar› üzerine
odaklan›rken, di¤eri bir "kazananlar-kaybedenler" karﬂ›tl›¤› içinden kurulan habercili¤i anlat›r. Bar›ﬂ Gazetecili¤i "do¤ru", s›radan insan, süreç ve çözüm yönelimliyken, Savaﬂ Gazetecili¤i
propaganda, seçkinler, zafer/sonuç yönelimlidir.
Bu çerçevede de, Bar›ﬂ Gazetecili¤i bar›ﬂ› savunan, bar›ﬂa, bar›ﬂ için yap›lanlara haber de¤eri atfeden, bu arada çat›ﬂmal› durumlarla ilgili olarak yap›lan her türlü habercilikte savaﬂ›, ﬂiddeti
k›ﬂk›rtmak yerine bar›ﬂ›, çözümü kolaylaﬂt›rmak peﬂinde olan bir
gazeteciliktir. Dolay›s›yla savaﬂ gazetecili¤inde sadece savaﬂ haber de¤eri taﬂ›rken, bar›ﬂ gazetecili¤inde savaﬂ›n ﬂiddetinin doru¤unda oldu¤u zamanlarda bile, bar›ﬂ çabalar›na özel bir haber
de¤eri verilir, ayr›ca haber de¤eri taﬂ›d›¤› kuﬂku götürmez olan
savaﬂ/çat›ﬂma, körüklenecek yerde, çözümü için bir tu¤la konulacak ﬂekilde haber yap›lmaya çal›ﬂ›l›r. Savaﬂ ya da bar›ﬂ çabalar› bir tarafa "biz" ve "kazan›mlar›m›z"›, di¤er tarafa "onlar" ve "kay›plar›" konularak haberleﬂtirilmek yerine, bar›ﬂ›n ancak her iki
taraf›n da bir ﬂey kazan›p / kaybetmesiyle gerçekleﬂebilece¤i bilgisiyle davran›l›r, böylelikle taraflar›n karﬂ›l›kl› kazan›mlar› üzerine odaklan›l›r. Böyle bak›nca da savaﬂ gazetecili¤i, mutlaka her
zaman bir taraf›n kazanmas› üzerine kurulu futbol gazetecili¤ine
benzetilebilir.
Buna hemen bir örnek vereyim. 2004'te Annan Plan› ve referandum döneminde K›br›s'›n kuzeyindeki medyan›n önemli bir k›sm›, editoryal tercihlerini "bar›ﬂ / çözüm / Annan Plan› yanl›s›" bir
gazetecilik olarak yapm›ﬂlard›. Plan, her bar›ﬂ çözümüyle ilgili
belge gibi her iki tarafa hem kazan›mlar hem de kay›plar getiren
bir belgeydi, ancak bunun neler getirece¤i konusunda toplum
bilgilendirilirken yap›lan, ço¤unlukla K›br›sl› Türklerin neler kazanaca¤›, K›br›sl› Rumlar›n neler kaybedece¤i üzerine kurulu bir
habercilikti. Tipik bir biçimde de bu "bizim kazançlar›m›z-onla-
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r›n kay›plar›" biçimindeki habercilik, bir futbol maç› anlat›s›yla
kuruluyordu, yani plan çerçevesinde at›lan ad›mlar "bir gol att›k,
1-0 öndeyiz, top ﬂimdi onlarda" mant›¤›yla haberleﬂtiriliyordu.
Bu arada futbolun bu söyleminin nas›l seksist oldu¤unu hat›rlatarak, Savaﬂ Gazetecili¤i içerisinde erkek-egemen dilin en kötü örnekleriyle karﬂ›laﬂ›ld›¤›n› da hemen eklemeliyim. Nitekim haberin dili/söylemi konusunu anlat›rken verdi¤im baz› örnekleri hat›rlarsan›z ne demek istedi¤imi daha iyi anlayabilirsiniz. Savaﬂ
Gazetecili¤inin dili niye özellikle seksist? Çünkü, mevcut ataerkil
düzende erkekleri savaﬂa giderek ölmeye/öldürmeye ikna etmenin en önemli ideolojik argümanlar›ndan bir tanesi vatan›, vatan
topra¤›n› bir kad›n ya da kad›n bedeni gibi tasarlayan milliyetçi
söylemin içinden ç›k›yor. Bu çerçevede de bayra¤a "el uzatmak",
"s›n›rlar› delmek" onu "kirletmek" olarak nitelenip, yurdu korumak "kendi" kar›s›n›n/k›z›n›n namusunu korumakla eﬂ hale getiriliyor. "Öteki"nin topra¤›na, yurduna sald›r›ld›¤›nda da bu ideolojik argüman, bizzat "öteki(nin) kad›n(›n›)a tecavüz" ederek
düﬂman›n› yenmeye dönüﬂüyor.
Bar›ﬂ Gazetecili¤i konusunda yazanlar›n yapt›¤› önemli bir uyar›
var. Buna göre, genelgeçer gazetecilik bizzat savaﬂ gazetecili¤i
niteli¤i taﬂ›yor. Çünkü, bu gazetecilik de olay / sorun odakl›, haberin de¤erini ola¤and›ﬂ›l›¤›nda bulan, haber kayna¤› olarak seçkinleri kullanan, öte yandan "nesnellik" ve "dengelilik" ad›na iki
taraf›n söylediklerini vermeyi yeterli marifet sayan, böylelikle
"iyiler-kötüler", "suçlular-kurbanlar" gibi ikili karﬂ›tl›klar üzerine
kurulu bir dünya tasar›m› ortaya koyan bir gazetecilik.
Dolay›s›yla Bar›ﬂ Gazetecili¤i aray›ﬂ›n› temsil edenler, Yurttaﬂ Gazetecili¤ini temsil edenlerden farkl› olarak, daha temel bir sorunsal içinden haberin ideolojik olarak yap›lanma biçimi içerisinden
ilerleyerek eleﬂtirilerini yöneltip, önerilerini getiriyorlar. Oysa
Yurttaﬂ Gazetecili¤inde böyle bir sorgulama yok. Buna ra¤men,
eleﬂtiri ve önerileri yer yer benzeﬂiyor ve kesiﬂiyor.
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Sonuç olarak...
Karﬂ›laﬂt›rmaya Hak Odakl› Habercili¤in argümanlar›n› da katt›¤›m›zda burada k›saca üzerlerinde durmaya çal›ﬂt›¤›m habercilik
aray›ﬂlar› aras›nda ﬂu benzerlik ve farkl›l›klarla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Öncelikle her üçü de haberin geleneksel tan›m›n› zorluyorlar ve
haber de¤erini yeniden tan›ml›yorlar. Haberin kaynaklar›n ve konusunun seçimi itibariyle seçkin merkezli olmaktan ç›kar›lmas›n›, s›radan insan/yurttaﬂ/ötekiler odakl›/merkezli olmas›n› öneriyorlar. Bu arada genelgeçer anlamdaki gazetecili¤in haberin çerçevelenmesi ve belirli editoryal de¤erlere göre yaz›m› ve kulland›¤› dil konusundaki uyar› Hak Odakl› Habercilik ile Bar›ﬂ Gazetecili¤i aray›ﬂlar›n› temsil edenlerden geliyor. Her üçü de haberi
olay odakl› olmaktan ç›kar›p sorun odakl› k›lmay› önerdikleri ölçüde, gazeteciye toplumsal sorumluluklar›n› hat›rlat›p pro-aktif
bir rol atfediyorlar.
Ancak bu noktada Yurttaﬂ Gazetecili¤i, gazetecinin üzerine düﬂenin dillendirildi¤i sorunlar›n çözümü için önerilerde bulunmak
de¤il, çözümü taraflara/yurttaﬂlara buldurmakla s›n›rl› oldu¤unu
söylüyor. Bar›ﬂ Gazetecili¤i tart›ﬂmalar›n› yürütenler aras›nda ise,
bar›ﬂ› sa¤laman›n/yapman›n gazetecinin görevi olmad›¤›n› savunanlar bulunuyor. Bu arada Hak Odakl› Habercili¤i eleﬂtirmeye
kalkanlar›n, gazetecilerin "hak ihlali yapmamak" sorumlulu¤u alt›nda olduklar›n› ancak "hak ihlallerini gideremeyeceklerini" söylemeleri beklenebilir. Oysa her üç gazetecilik/habercilik aray›ﬂ›nda da gazeteciden ilgili karar verici otoriteler yerine davranmalar› beklenmiyor. Sorun çözümüne yard›mc› bir "arac›" (medyan›n
‹ngilizcedeki anlam› da zaten bu de¤il mi?) olarak davranmalar›
bekleniyor. Yani genelgeçer gazetecili¤in büyük önem atfetti¤i,
ancak art›k herkesin mümkün olmad›¤›n› kabul etti¤i tarafs›zl›k/
nesnel gazeteci miti terk ediliyor, yerini, özellikle Hak Odakl› Habercilik ile Bar›ﬂ Gazetecili¤inde s›ras›yla hak ihlallerine u¤rayanlar ya da savaﬂta –ki savaﬂ durumunda hak ihlalleri doru¤una var›yor– zarar görenler lehine "tarafl›" bir gazetecilik anlay›ﬂ›na b›rak›yor.
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Bütün bunlardan sonra benden konumumu belirlememi istemeye hakk›n›z var! Ancak önce ﬂunu söyleyeyim, genelgeçer habercilik ve gazetecilik anlay›ﬂ›na iliﬂkin eleﬂtirilerim haberin yap›s›
ve dilinin/söyleminin ideolojik niteli¤ine iliﬂkin olduklar› ölçüde
benim konumum Bar›ﬂ Gazetecili¤i'ne daha yak›n. Bu arada Hak
Odakl› Habercili¤i bütün habercilerin / gazetecilerin u¤ramadan
baﬂka adreslere gidemeyecekleri bir "baﬂ durak", yani "olmazsa
olmaz" nitelikle gördü¤ümü söylemiﬂtim. Bununla birlikte, Yurttaﬂ Gazetecili¤inin de çok önemli ﬂeyler söyleyip, somut pratikler önerdi¤ini düﬂünüyorum.
O halde sunuﬂumun en baﬂ›nda "etik ve politik olarak sorumlu
gazetecili¤in" anlam›n› size aç›klamaya çal›ﬂ›rken söylediklerime
burada bir ekleme daha yaparak bu tart›ﬂmay› bitireyim. Hat›rlayacaks›n›z, bu ifadenin gazetecinin "etik sorumlulu¤u" ile yetinmeyip, "politik sorumlulu¤unun" da alt›n› çizen bir ifade oldu¤unu ve bu vurguyla "öteki karﬂ›s›nda politik olarak do¤ru/sorumlu
haber yapmay›" anlatt›¤›m›z› söylemiﬂtim. ﬁimdi, bunlardan biri
yerine di¤erinden yana konumlanman›n içinde yaﬂad›¤›m›z demokrasi ve medya ortam›nda politik sorumlulu¤umuzu nas›l tan›mlad›¤›m›zla ilgili bir sorun oldu¤unu eklemek istiyorum.
B‹A bu sorumlulu¤unu Hak Odakl› Habercilik olarak tan›mlad›,
daha do¤rusu bu dura¤a mutlaka u¤ranarak ilerlenmesi gere¤ine
uygun davrand›. Ben Türkiye'nin mevcut koﬂullar›nda en az bunun kadar önemli bir politik sorumlulu¤un Bar›ﬂ Gazetecili¤inden söz edip, yapmak oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama siz derseniz
ki, "adres niye Yurttaﬂ Gazetecili¤i olmas›n, gazeteci yurttaﬂ merkezli bir politik sorumluluk tan›mlanmas›n", buna da itiraz›m olmaz. Ya da bunlar›n biraradal›¤›na hiçbir itiraz›m olmaz...

Sorular ve tart›ﬂma
Soru: Bugünkü medyan›n ataerkil/seksist dilinin, yöneliminin bilinçli oldu¤unu düﬂünüyor musunuz?
Cevap: Yok öyle oldu¤unu düﬂünmüyorum. ﬁöyle anlatay›m: Ya-
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ni, editörler sizi toplay›p iﬂte tecavüzü haberleﬂtirirken, bununla
ilgili resim seçerken, baﬂl›k atarken ﬂunlar› ﬂunlar› yap›n (yani bizim burada ö¤rettiklerimizin tersini) demiyorlar. Siz ço¤unlukla
bir iki haberiniz düzeltildikten ve kliﬂelerin içine sokulduktan sonra, gazetenizin bu ad› konulmam›ﬂ editoryal siyasas›na uygun haberi yapmaya baﬂl›yorsunuz, bu arada okulda ögrendiklerinizden
de bu konuda iﬂinize yarayanlar› yard›ma ça¤›r›yor, di¤erlerini
unutuyorsunuz. Öte yandan bu kliﬂeler ya da standartlaﬂm›ﬂ haber söylemi editörün de bilinçli bir seçimi de¤il ço¤u zaman. Örne¤in, kimse kalk›p da bize "gündeme bomba gibi düﬂtü" demeyi buyurmuyor. Birisi kalk›p söylemiﬂ oluyor, tekrarlamak da bizim kolay›m›za geliyor. Nas›l biliyoruz bunu, çünkü bulvar bas›n› niteli¤inde olmayan, hatta aç›kça "politik sorumlulu¤unu" tan›mlayan gazetelerde bile ayn› vahim hatalarla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Çünkü bu, ço¤u zaman bilinçli bir seçimden de¤il, gazetecili¤in
profesyonel meslek kodlar› ö¤renilirken içselleﬂtirilen ideolojik
konumdan kaynaklan›yor. Hatta daha bunlar içselleﬂtirilmeden
önce, ailenizde, okulda, sokakta, askerlikte temelleri çoktan at›lm›ﬂ oluyor. ‹ﬂte bu nedenle ço¤u zaman kad›n gazetecilerin de
bu ataerkil / seksist dili / söylemi yeniden-üreten bir konumda olduklar›n› görüyoruz. Ancak yine de, medyadaki üst düzey yöneticilerin hemen hemen hepsinin erkek olmas›n›n bu konudaki
olumsuzlu¤u art›rd›¤›n› söylemek istiyorum. Çünkü deneyimler
gösteriyor ki, kad›n yöneticilerin varl›¤› bir parça olsun sars›yor
bu yap›y›. Tu¤rul Ery›lmaz'›n hep örnek verdi¤i gibi ben de hiçbir kad›n editörün, bir tecavüz haberini, tecavüz edilenin bedenini teﬂhir ederek yapt›rmayaca¤›n› düﬂünüyorum. Daha do¤rusu buna inanmak istiyorum. Tabii bu arada belirli editoryal tercihler de oluyor. Örne¤in eskiden "namus cinayetleri" denilen kad›n
katline, ﬂimdi gazeteler "töre cinayeti" diyorlar. Hatta böyle bir cinayetten sonra "töreniz bats›n" diye baﬂl›k atabiliyorlar. Bu ilk bak›ﬂta daha iyi görünse de, bu defa bu cinayetleri k›smen töre üzerinden mazur gösterdi¤i için, k›smen de belirli bir etnik gruba mal
etti¤i için sorunlu.
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Soru: Kültürel Çal›ﬂmalar yaklaﬂ›m› içinden gelen araﬂt›rmac›lar›n haber eleﬂtirilerinde genellikle ﬂöyle bir sorun var; haberin
içeri¤inin medyan›n ekonomi-politi¤i içinde biçimlenmiﬂ oldu¤unu ihmal ediyorlar. Oysa sistemin ekonomik yap›s› do¤rudan
müdahale etmese de haber politikas›n› etkiliyor. Bu Marksist yaklaﬂ›m çerçevesinde düﬂündü¤ünüzde nas›l bir sonuca var›yorsunuz?
Cevap: Haberin yap›lanmas›nda bir sorun oldu¤unu, mesle¤in
eleﬂtirdi¤imiz bu profesyonel ideolojisinin medyan›n ticarileﬂme
ve tekelleﬂme süreci içerisinde oluﬂtu¤unu söylemiﬂtim hat›rlarsan›z. Bu asl›nda Kültürel Çal›ﬂmalar okulunun çal›ﬂmalar›na
gönderme yapt›¤›m temsilcilerinin, sizin medyan›n ekonomi-politi¤inin hesaba kat›lmas›yla ilgili olarak söylediklerini ihmal etmediklerini gösteriyor. Medyan›n ticari niteli¤i, tekelleﬂmiﬂ oluﬂu,
kendisi için bir güç merkezi haline gelmiﬂ olmas› vs. bütün bunlar çerçevesinde düﬂünüyorlar. Yani ﬂunu unutmay›n, birbirini
d›ﬂlayan ﬂeylerden söz etmiyoruz. Kültürel çal›ﬂmalar da Marksist
gelenekten gelen bir ﬂey. Ancak tabii ekonomi-politik yaklaﬂ›mdan gelip de medya metinlerini analiz edenlerle medyan›n ekonomi-politi¤ini çal›ﬂanlar›n vurgular› yine de önemli farklar gösteriyor ve ben kendimi bu yukar›da anlatt›¤›m çerçeveye daha
yak›n buluyorum. Çünkü, medyan›n sektörel örgütlenmesinin niteli¤i ile içeri¤i aras›nda birebir iliﬂki kurup, bunun belirleyici oldu¤unu söylemek, metinlerdeki anlam›n dilin yap›s› nedeniyle
taﬂ›d›¤› çok-anlaml›l›¤› / katmanl›l›¤›, bu nedenle de farkl› farkl›
okunmalara aç›k oluﬂunu ve bunun sa¤layabilece¤i özgürleﬂtirici potansiyeli ihmal etmek olur. En kötüsü bizi bütün bunlar› tart›ﬂmaktan al›koyan bir konuma iter ki, bu da aç›kças› nas›lsa yap›lacak bir ﬂey yok diye sorumlulu¤u üzerimizden atmaya çal›ﬂmak demektir. Oysa burada asl›nda yap›lmas› çok basit, hemen
yap›labilecek ve çok ﬂeyi de¤iﬂtirebilecek bir yerden baﬂlamay›
öneriyor, hayata derhal tercüme edilebilir ﬂeylerden söz ediyoruz; örne¤in ayr›mc›l›klar taﬂ›yan kavramlar› kullanmayal›m diyoruz. E¤itim çal›ﬂmalar›m›z› da bu nedenle düzenliyoruz. Bir
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Tu¤rul Ery›lmaz'›n, –ﬂimdi de¤il ya– Murat Çelikkan'›n yayg›n
medyada varl›¤›n›n ne kadar önemli oldu¤unu biliyor, aran›zdan
onlar gibi olanlar ç›ks›n istiyoruz.
Soru: Siz medyada kad›nlar›n say›s›n›n artmas›n›n, medyan›n dilinde, iﬂleyiﬂinde farkl›l›k yarataca¤›n› söylediniz. Oysa ben kad›nlar›n tutumunun da medyan›n tutumuna tuz biber ekti¤ini, bir
ﬂeyler ekledi¤ini düﬂünüyorum. Bizim toplumumuzda kad›nlar›n
biraz da kendi kendilerini ikinci plana itti¤ini düﬂünüyorum.
"Ben bilmem, beyim bilir" tabiri mesela, ya da bir anne çocuklar›n› yetiﬂtirirken o¤luna söz hakk› verir, k›z›na vermez... Ayr›ca
medya kendilerine böyle davran›rken kad›nlar dahil kimse buna
tepki göstermiyor. Tecavüze u¤rad›¤›nda teﬂhir edilen kad›n buna tepki göstermiyor.
Cevap: Tecavüze u¤rayan kad›n›n buna tepki göstermesi kolay
m›? Bunu yapabilecekler olabilir, keﬂke de olsa ama bir düﬂünün,
bu kadar büyük travma yaﬂam›ﬂ, üzerine teﬂhir edilmiﬂ kaç tane
kad›n, tepki göstermeye kalkt›¤›nda iﬂlemeye baﬂlayacak bir baﬂka teﬂhir süreci karﬂ›s›nda direnmeyi göze alabilir. Öte yandan
ataerkil kurumlar içerisinde kad›nl›¤› kurulan kad›nlar›, kad›n
olarak yaﬂad›¤› bu haks›zl›klar, ayr›mc›l›klar, eﬂitsizlikler konusunda sorumlu tutmay› anlamam zor. Bu söyledi¤iniz çok tekrarlan›yor, örne¤in, "bu erkekleri de kad›nlar yetiﬂtirmiyor mu?" da
deniliyor. Bence bu tav›r yine sorumlulu¤u üzerimizden karﬂ› tarafa atan bir tav›r, üstelik de neredeyse refleks haline gelmiﬂ bir
tav›r. Burada da siz mesela böyle söylemekle sorumlulu¤u kad›nlara atm›ﬂ olmuyor musunuz? Erkeklerin sorumlulu¤unun üzerini
örtmüﬂ olmuyor musunuz? Bunu "murad" ederek söylemedi¤inizi biliyorum ama aç›kças› böyle bir korkum da var: hepimizin her
zaman yapmaya çal›ﬂt›¤› bir ﬂey. Bir ﬂeyleri en basitinden baﬂlayarak de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmak yerine, sorumlulu¤u üzerimizden
atmak. Siz örne¤in sorun kendinize, annenizin, k›zkardeﬂinizin
baﬂka bir kad›n olma f›rsat› yakalayabilmesi için ne kadar katk›da bulundunuz, ne kadar hayatlar›n› kolaylaﬂt›rd›n›z diye.
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Soru: Hak odakl› habercili¤i tan›mlarken ma¤durun sesini, ötekinin sesini duyurmak üzerinden bir tan›mlama yapt›k. Burada benim akl›ma ﬂöyle bir ﬂey geldi. Bir patron batm›ﬂ, iﬂçilerini ç›karm›ﬂ olsa, patron da iﬂçiler kadar ma¤dur say›labilir. Ayn› ﬂekilde,
geçti¤imiz y›llarda "Yahudi soyk›r›m› yoktur" diyen birisi ç›kt›. O
süreçte de ifade özgürlü¤ünü savunan baz› gazeteciler, adam›n
ifade özgürlü¤ü kapsam›nda savundu¤u bu argümana karﬂ› çok
çirkin yaz›lar yazd›. Kendisini hak habercisi olarak niteleyen birisi, burada nas›l konumlanmal›?
SA: Sizin cevab›n›z ne olurdu bu soruya?
Cevap: Ben ideolojik olarak bakar›m, iﬂçilerin yan›nda dururum.
"Yahudi soyk›r›m› yoktur" diyen adama da "hadi can›m sen de"
derim. Ben çünkü baﬂka bir yerden bak›yorum. Ama siz bunu
benden daha iyi biliyorsunuz. Benim sizin cevab›n›za ihtiyac›m
var.
SA: Ben bu soruyu sorunuzdan kaçmak için sormad›m tabii.
Aç›kças›, bu iddiay› saçma bulmakla beraber, bizlerin insanlar›n
"Yahudi soyk›r›m› yoktur" demek özgürlü¤ünü bile savunmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Biliyorsunuz, Yahudi soyk›r›m›n›n yaﬂanm›ﬂ oldu¤u Avrupa ülkelerinde bunu söylemek hukuken yasak.
Yusuf Halaço¤lu'nun baﬂ›na da böyle bir ﬂey geldi. Beni burada
ilgilendiren, ifade özgürlü¤ü savunulurken çifte standartl› davran›lmamas›. ﬁöyle örnekleyeyim, "Türkiye'de Ermeni soyk›r›m›
yoktur" demek çok kolay, herkes böyle söylüyor, böyle söylenilmesi isteniyor, ancak "vard›r" demek çok zor. Vard›r ya da yoktur
tart›ﬂmas›na girmeden, ﬂimdi soray›m, e¤er siz yukar›daki durumda Halaço¤lu'nun söyledi¤ini ifade özgürlü¤ü kapsam›nda savunup, "Ermeni soyk›r›m› vard›r" diyen birisinin suç iﬂledi¤ini düﬂünürseniz, çifte standartl› davran›yorsunuz demektir. Evet hepimiz
taraf›z, önemli olan kendimiz / taraf›m›zdakiler için istedi¤imiz
özgürlü¤ü, karﬂ› taraftakiler için de isteyip savunabilmek. Samimiyetin ölçütü bu çünkü. Gazeteci olarak ben ister böyle bir ﬂeyin hiç olmad›¤›n› düﬂüneyim, ister ad›na soyk›r›m de¤il tehcir
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diyeyim, benim konumum "vard›r" diyenin özgürlü¤ünü savunmak olmal›. Söylemenin zor oldu¤u, bedelinin yüksek oldu¤u taraftan olmal›y›m ben. Benim demokrasi anlay›ﬂ›m bunu söyletiyor bana. Ancak farkl› düﬂünenler var biliyorum. Ayr›ca ifade özgürlü¤üne hiçbir s›n›rlama konulamaz m›? Danimarka'da yay›mlanan ‹slam peygamberi Muhammed'le ilgili karikatür meselesi,
Salman Rushdie'nin ﬁeytan Ayetleri kitab› nedeniyle baﬂ›na gelenler hepsi önemli ve üzerine tek tek düﬂünülmesi gereken örnekler.
Tolga Korkut (B‹A editörü): Bu konuda bir küçük katk›da bulunabilir miyim? Hem gazetecilik eti¤i hem de uluslararas› hukuk aç›s›ndan meseleye bakal›m. Sevda Han›m'›n söyledi¤i ﬂey çok do¤ru: Hak habercili¤i yapan bir gazeteci, Türkiye'de "Ermeni soyk›r›m› olmuﬂtur" diyenlerin, bunu diyebilme özgürlü¤ünü de savunmal›d›r.
"Bas›n›n ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›?" meselesi üzerine çok ﬂey
söylenebilir, ancak unutulmamas› gereken bir ﬂey daha vard›r. Bu
özgürlükle ilgili s›n›rlar, uluslararas› hukuk taraf›ndan da çizilmiﬂtir. Gazeteci ifade özgürlü¤ünü ayr›mc›l›k, ›rkç›l›k, faﬂizm savunusu yapacak ﬂekilde kullanamaz. Soyk›r›m meselesine gelince, uluslararas› hukukun bu konuda yapt›¤› bir ayr›m vard›r. 1948
tarihli Soyk›r›m Sözleﬂmesi'ne göre, e¤er ortada böyle bir insanl›k suçu varsa, bunun soyk›r›m oldu¤unun uluslararas› bir mahkeme taraf›ndan onanm›ﬂ olmas› gereklidir. Holocaust, yani Nazilerin Yahudilere karﬂ› uygulam›ﬂ oldu¤u bu insanl›k suçu bir
soyk›r›m olarak kabul edilmiﬂtir ve bunun olmad›¤›n› söylemek
üstü örtük bir ›rkç›l›k niteli¤i taﬂ›r ki, bu da ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› oluﬂturur. Dolay›s›yla, sizin hangi ba¤lamda meseleye
yaklaﬂt›¤›n›z önemlidir. Bu konuda da uluslararas› hukuk yol gösterici olabilir. Mesela "bir grubun di¤erlerinden daha az korunmaya lay›k oldu¤unu" söylemek, gazetecinin bertaraf edebilece¤i bir söylemdir. Bunu da nereden ö¤reniyoruz, Avrupa Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Sözleﬂme'den, Avrupa Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Komite'nin
(ECRI) metinlerinden ö¤reniyoruz.
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SA: Ama burada asl›nda çok önemli bir noktaya temas etmekle
birlikte Tolga ile ayr›l›yoruz. Ben hukuki olan›n illa da meﬂru olmas› gerekti¤ini düﬂünmüyorum. Yahudi soyk›r›m› ba¤lam›nda
söylemiyorum ama, hukuken yasaklanm›ﬂ bir ﬂeyin ki bunun
uluslararas› nitelikte olmas› da durumu de¤iﬂtirmez, bütün ba¤lay›c›l›¤›na ra¤men meﬂrulu¤u tart›ﬂ›labilir, ya da en az›ndan, tart›ﬂ›labilir olmas› gerekir. Ancak burada yanl›ﬂ anlaﬂ›lmamak için
bir not düﬂeyim; Holocaust'un oldu¤unu söylemek ne kadar hukuki olarak ba¤lay›c›l›¤› olan politik bir karar ise –ki ben bu politik karar› tart›ﬂm›yor ve meﬂru görüyorum– "olmad›¤›n› söylemek" de o kadar politik bir tutumdur ve bunun arkas›nda ›rkç›l›k
varsa –ki kan›mca vard›r– hukuken yasaklanm›ﬂ olsun ya da olmas›n meﬂru de¤ildir. Ama bu yine ifade özgürlü¤ü kapsam›nda
söylenmesinin yasaklanmas›n› savunmay› gerektirmez.
Soru: Bar›ﬂ Gazetecili¤inin geleneksel habercili¤in yap›s›na karﬂ›
oldu¤unu söylediniz ve "tarafs›z" iddialar›na ra¤men tarafl›, ancak statükodan yana tarafl› gazetecilik yap›ld›¤›na örnek verdiniz
konuﬂmalar›n›z s›ras›nda. Ben hiçbir geleneksel gazetecilik kural›nda "tarafl› olun" dendi¤ini zannetmiyorum. Dolay›s›yla sorun,
kan›mca geleneksel gazetecili¤in yap›sal bir sorunu de¤il, daha
çok uygulanma biçiminden kaynaklanan bir sorun. Bir de ola¤and›ﬂ›l›kla ilgili söylediklerinize iliﬂkin bir ﬂeyler söylemek istiyorum. Evet, bar›ﬂ haberleri gerçekten savaﬂ haberlerine göre az
yap›l›yor. Ama beﬂ kiﬂinin öldü¤ü bir kazayla k›rk kiﬂinin öldü¤ü
bir kazaya bakt›¤›n›zda, yal›t›lm›ﬂ bir ma¤ara adam›n›n bile dikkatini k›rk kiﬂinin öldü¤ü haber çeker. Yani bizim ö¤rendiklerimizden ba¤›ms›z olarak, ola¤and›ﬂ› olan, her s›radan ve ola¤an
olan karﬂ›s›nda haber de¤eri taﬂ›r.
Cevap: ﬁimdi siz diyorsunuz ki, asl›nda haber tan›m›nda, benim
genelgeçer habercilik dedi¤im habercili¤in ilkelerinde bir sorun
yok, sorun bunlar›n yanl›ﬂ uygulanmas›nda. Bu söyledi¤inizde
k›smen hakl› olabilirsiniz. Yoksa habercilik bu kadar kötü olmazd›. Ama size hat›rlatay›m, pek çoklar› için "tanr› sözü" haline gelen bu ilkeler, kurallar, standartlar medyan›n h›zla ticarileﬂmeye
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baﬂlad›¤›, –bu görevi hiç yerine getirdi mi bilmiyorum ama– "kamunun sesi" olmaktan ç›k›p "sahiplerinin sesi" haline gelmeye
baﬂlad›¤› dönemde kurumsallaﬂmaya baﬂlad›. Baﬂka bir ifadeyle
medyan›n biçimlenmeye baﬂlayan yap›sal yanl›l›¤›n›n üstünü
örtmek gibi bir iﬂlev de yüklendi. Sorunuzun ikinci k›sm› ile ilgili olarak da Bar›ﬂ Gazetecili¤inden örnek vererek ﬂunu söyleyeyim. Bar›ﬂ Gazetecili¤i derken savaﬂ›n ya da ola¤and›ﬂ›l›¤›n haber yap›lmamas›n› önermiyoruz, diyelim Irak'ta dün yine otuzk›rk sivilin ölümüne yol açan patlamay› haber yapmay›n demiyoruz. O haberi yaparken, Irak'ta yaﬂananlar›, ölenleri say›lardan
ibaret hale getirip ölümü s›radanlaﬂt›ran, niçin bu kadar sivilin öldü¤ünü sorgulamayan bir habercilik yapmay›n diyoruz. Yani savaﬂ› haber yaparken, bar›ﬂ gazetecili¤i mant›¤›yla haber yap›n diyoruz. Ek olarak, bu çok say›l› Irakl› sivil ölümlerini haber yaparken, iﬂgalin bütün taraflara neye mal oldu¤unu s›radan insanlar›n
hayat› üzerinden de haber yap›n diyoruz. "Irak'taki ‹ﬂgale Son" diye küresel olarak örgütlenen bar›ﬂ yanl›lar›n› da haber yap›n diyoruz. ‹srail'in Filistin topraklar›n› iﬂgalini ba¤lam›ndan kopar›p,
sadece ölülerle rakamlardan ibaret bir habercilikle sunmay›n, sadece iki toplumun liderlerini konuﬂturan haberler yapmay›n, örne¤in Filistinli kad›n›n bu ortamda nas›l katlanan sorunlarla baﬂ
etmeye çal›ﬂt›¤›n› da haber yap›n diyoruz. Ayr›ca, iki toplumdaki
bar›ﬂ yanl›lar›n›n baﬂard›klar›, kat ettikleri küçük mesafeleri de
haber yap›n ki, bar›ﬂ›n her zaman bir olas›l›k oldu¤unu ak›llar›m›zdan ç›karmayal›m diyoruz.
E¤er Marmara bölgesinde 1999 y›l›nda meydana gelen büyük
depremin y›ldönümlerinde haber yap›yorsan›z, aradan bunca sene geçti¤i halde, hâlâ kendilerine vaat edilen evler teslim edilmemiﬂ kimseler varsa haberiniz onlar›n üzerine odaklans›n ya da
hayatlar› tarumar olan kad›nlar, çocuklar nas›l yeniden hayata tutundular bunlar› göstersin diyoruz. ‹nﬂaatlar›nda eksik malzeme
kullanan müteahhitlerin ne kadar›n›n ceza ald›¤›n› haberci olarak takip edin, deprem bölgelerinde yeni inﬂaatlar yap›l›rken kurallara ne kadar uyuluyor, bunlar› izleyin diyoruz.
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Soru: Gazetecili¤in kurallar› size dengeli haber yap›n diyor, bu
kötü bir ﬂey de¤il ki, haberimizi dengeleyemiyorsak kabahat gazetecinin de¤il mi?
Cevap: Benim sorun kurdu¤um yer tam da asl›nda haberi dengeledi¤inizi sand›¤›n›z durum. Yani dengelemek ad›na taraflar› bulup görüﬂlerini yans›tt›¤›n›z, böylece iç rahatl›¤›yla haberinizi en
iyi ﬂekilde yapt›¤›n›z› düﬂündü¤ünüz anda ortaya ç›kan ya da asl›nda hiç giderilememiﬂ bir sorun. Bir örnekle bitireyim: Geçenlerde bir kamyon kasas›nda çal›ﬂacaklar› yere gönderilirken, say›s›n› hat›rlam›yorum ﬂimdi ama çok say›da mevsimlik kad›n, çocuk iﬂçi hayat›n› kaybetti. Bu haberi nas›l dengeli yapars›n›z? Nas›l tarafs›z haber yapars›n›z (ki benim söyledi¤im asl›nda bu ma¤durlardan yana tarafl› bir habercilik yap›lmas›)? Bunlar isteniyor
çünkü sizden. Gidersiniz, polis kay›tlar›n› al›rs›n›z, kamyon ﬂoförünün trafik suçu iﬂledi¤ini söylüyordur, gerekenden fazla insan
alm›ﬂ oldu¤unu söylüyordur vs., sonra ölenlerin yak›nlar›n› bulursunuz, birkaç›n›n a¤lamaktan periﬂan haldeki foto¤raf›n› çekersiniz, size kardeﬂinin kaç kuruﬂ ekmek paras› için hangi koﬂullarda iﬂçilik yapt›¤›n› anlat›r. Siz bunlar› k›salt›r, en dramatik hususlar› öne ç›kar›p haber yapar, at›yorum örne¤in, "gelinli¤i haz›rd›" dersiniz ve haberiniz biter. Dengeli mi olur? Haberiniz bu
olay› iﬂsizlik ba¤lam›nda, mevsimlik iﬂçilerin koﬂullar›, özellikle
de kad›n ve çocuk eme¤inin kullan›lmas›n›n nedenleri ba¤lam›nda ele alm›yorsa, meydana gelen kazan›n sorumsuz ﬂoförün hatas›, içine doluﬂan insanlar›n bilinçsizli¤i vb. nedenlerle ortaya
ç›kan istisnai bir durum oldu¤unu düﬂündürecek ﬂekilde kaleme
al›nm›ﬂsa, hepsinin Kürt oldu¤u belirtilmemiﬂse, bunlar›n köylerini terk edip üç-beﬂ kuruﬂ için yüzlerce kilometre öteye giderek
çal›ﬂmak zorunda kalmalar› köylerinin içinde bulundu¤u malum
koﬂullarla iliﬂkilendirilmemiﬂse ne kadar dengelidir?
Okuma için öneriler...
Hak Odakl› Habercilik, Yurttaﬂ Gazetecili¤i ve Bar›ﬂ Gazetecili¤i
konular›nda, metinde sözü edilen daha önce yay›mlanm›ﬂ B‹A /
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II
HAK HABERC‹L‹⁄‹ ‹Ç‹N

Türkiye'nin Siyasi Ortam›
ve Hak Habercili¤inin Gerekçeleri
Yavuz Önen

Türkiye'de insan haklar›n›n bugünkü durumunu anlayabilmek
için, Türkiye'deki siyasal yaﬂam›n, demokrasinin geliﬂimine k›saca bir göz atmak, Cumhuriyetin kuruluﬂuna kadar geri gitmek gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun parçalanma sürecinde, büyük bir co¤rafyaya yay›lan siyasal s›n›rlar›n merkezi niteli¤indeki topraklar›
üzerinde kurulmuﬂ bir devlet. Daha sonra "Kemalizm" olarak adland›r›lacak olan kurucu ideoloji etraf›nda biçimlenen köklü bir
dönüﬂüm projesine dayan›yor. Nitekim, saltanat ve hilafet kald›r›l›yor. Tarikatlar yasaklan›yor. Tekke ve zaviyeler gibi dini kurumlar kapat›l›yor. E¤itim laikleﬂiyor ve "bir" k›l›n›yor. Laiklik devletin temel kurucu ilkelerinden birisi haline geliyor. Latin alfabesi kabul ediliyor. Bütün bunlar›n sonucu Bat› demokrasilerinin
esas›n› oluﬂturan ilkelerden birisi olarak cemaatler de¤il, birey siyasal sistemin öznesi haline geliyor. Baﬂka ifadeyle, yönetilenler
tebaa'dan, modern anlamda yurttaﬂ'a evriliyor. Bu arada da ulusal inﬂa süreci Türklük kimli¤i etraf›nda ﬂekillendiriliyor.
Böyle bir Cumhuriyet ya da ulus-devlet inﬂas› da do¤al olarak
hem tarihten devral›nan miras›, hem de kuruluﬂ tarz›n›n yaratt›¤›
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sorunlar› ve gerilimleri en baﬂ›ndan beri içinde bar›nd›r›yor. Yani
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorunlu bir biçimde do¤uyor. 1925
ile 1938 y›llar› aras›nda yaﬂanan Kürt isyanlar› bunun çok önemli bir göstergesi. 1950'li y›llara kadar tek parti hüküm sürüyor.
1950'li y›llar ise ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› dünyan›n, kapitalist
ve sosyalist olmak üzere iki kampa ayr›ld›¤› dönem. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti tercihini kapitalist dünyayla Bat› demokrasilerinden yana yap›yor, serüveni bu kamp›n serüveniyle birleﬂiyor.
Türkiye, kapitalist kamp›n önemli bir unsuru haline geliyor. Bir
yandan So¤uk Savaﬂ dönemini simgeleyen NATO gibi askeri örgütler içinde önemli bir askeri güç haline gelirken, di¤er yandan
Birleﬂmiﬂ Milletler gibi, Avrupa Konseyi gibi siyasal örgütlenmelerde, OECD gibi ekonomik örgütlenmelerde yerini al›yor.
Ancak Türkiye'nin dünya ile kapitalist blok içerisinden bütünleﬂmeye baﬂlad›¤› bu dönem ayn› zamanda insan haklar›n›, bireysel
haklar› uluslararas› hukukun temeli haline getiren ‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirge'sinin yay›mland›¤›, demokrasi bar›ﬂ ve refah›n
paylaﬂ›lmas›n›n temel hedef olarak ilan edildi¤i, "bir daha asla"
slogan›yla dünyada art›k savaﬂlar›n istenmedi¤inin hayk›r›ld›¤›
bir dönem. Bu yeni evrede Türkiye Cumhuriyeti kendi içinde de
önemli bir siyasal dönüﬂüm yaﬂ›yor. 1950 y›l›nda çok partili yaﬂama geçiyor, tek parti dönemi sona eriyor.
Türkiye'de siyasal rejimin kendini koruma güdüsü
Türkiye Cumhuriyeti'nin yaﬂam›ﬂ oldu¤u bütün bu dönüﬂümlerle
ilgili olarak etkileri günümüze kadar süren, siyasal yaﬂam›n, demokratikleﬂmenin önünü t›kayan önemli bir soruna burada de¤inmek gerek. Bu sorun da ﬂu: Nüfusunun yüzde 75'ini ve topraklar›n›n yüzde 85'ini kaybetmiﬂ bir ‹mparatorluktan devrald›klar› üzerine inﬂa edilen siyasal rejim, güçlü bir kendi kendini koruma psikolojisi / refleksi ve felsefesi içinde biçimleniyor ve bir
burjuva s›n›f›n›n yoklu¤unda bu biçimlenme, daha sonra da inﬂa
edilenin muhafazas› iﬂi, bunu kendisi için bir misyona dönüﬂtüren sivil-askeri elitler taraf›ndan üstleniliyor.
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Nitekim söz konusu "koruma psikolojisi", yönetici elitlerin sürekli olarak rejim için tehlike olarak görülen potansiyel riskler tespit
etmesine ve bunu bahane ederek zaman zaman fiili müdahalelerle demokratikleﬂmenin önünü t›kamas›na neden oluyor. Peki
kim olmuﬂtur bu riski temsil edenler? Öncelikle, Kürtler. 1950'li
y›llar›n so¤uk savaﬂ dönemi oldu¤unu, ancak bu arada dünyadaki dengeler çerçevesinde insan haklar›, bar›ﬂ, demokrasi, sosyal
devlet ilkelerinin de öne ç›kt›¤› bir dönemi temsil etti¤ini az önce söylemiﬂtim. Burada alt›n› çizmeli, 1990'l› y›llara, baﬂta SSCB
olmak üzere sosyalist sistemin örnekleri olan rejimlerin birbiri ard›ndan çökmeye baﬂlamas›na kadar devam eden so¤uk savaﬂ dönemi, Türkiye'nin siyasi yaﬂam›n› önemli ölçüde etkileyen ve belirleyen bir dönem olmuﬂtur.
1960'lardan itibaren Türkiye'de toplumsal muhalefet solda kümelenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Böylelikle bir sosyal grup ve kategori olarak "komünistler"in rejimi tehdit eden potansiyel risk olarak tekrar ön plana ç›kmalar› da bu dönemde olmuﬂtur. Asl›nda tabii,
"komünist tehlike" Cumhuriyet'in kuruluﬂ aﬂamas›ndan beri söz
konusudur ve daha iﬂin baﬂ›nda bertaraf edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂlard›r. Mustafa Suphi ve arkadaﬂlar›ndan oluﬂan bir grup komünist
liderin katledilmesi bunun sonucudur. Yaln›z bu defa art›k NATO'
nun anti-komünist so¤uk savaﬂ stratejisi çerçevesi içinde, Türkiye'ye sadece kendi ülkesinde de¤il, dünyada da bu komünistler
ve Sol'un rejim için taﬂ›d›¤› "tehdidi" savuﬂturmak konusunda
önemli bir rol biçilmiﬂtir. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin ikinci risk grubunu Kürtler ile birlikte, komünistler ve sol düﬂüncedekiler oluﬂturmuﬂtur.
Bunlara bir de seküler biçimde yap›lanm›ﬂ olmak iddias› taﬂ›yan
devletin, asl›nda hegemonik bir Sünni-Hanefi bir ‹slam tan›m›
çerçevesinde kiﬂilerin özel alan›na ait olmas› gereken dini kamusal olarak denetliyor olmas› neticesinde, Cumhuriyet rejiminin
en baﬂ›ndan beri d›ﬂlanan, kültürel/dini pratiklerini özgürce yerine getirebilmekten al›konulan Alevileri eklemek mümkündür.
Alevilerin y›llarca süren çeﬂitli bask›lar, d›ﬂlanma ve sosyal ön-
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yarg›larla mücadelelerini art›k kamusal alana taﬂ›malar›, kültürel
hak taleplerini yükseltmeye baﬂlamalar› "taﬂ›d›klar› riskin", Kürtler, solcularla birlikte yeniden-kay›t içine al›nmas›na yol açm›ﬂt›r.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kendini koruma reflekslerini canl› tutan
"potansiyel riskler" tabii bunlarla da s›n›rl› de¤ildir. Osmanl›'dan
devrald›¤› gayrimüslim az›nl›klar, say›ca çok azal(t›l)m›ﬂ olmalar›na ra¤men, hâlâ daha bir "tehdit" olarak görülmeye devam etmektedir. Ayr›ca 1915 y›l›nda yaﬂananlar›n adland›r›lmas› konusunda diaspora Ermenilerinin yürüttü¤ü çal›ﬂmalar, bir "Ermeni
tehdidi" olarak görülmektedir. Uluslararas› alanda K›br›s sorununun çözülmemiﬂ olmas› Türkiye'nin AB ile iliﬂkilerinin önünde
engel olmaya devam etmektedir. Bütün bu konularda, Türkiye'
nin resmi tezlerine ayk›r› görüﬂler öne sürmek, "potansiyel risk"
oluﬂturduklar› düﬂünülen kesimler aras›nda yer almaya yetmektedir. Nihayet uluslararas› nitelikli bu sorunlar ya da "tehditler", bir
yandan milliyetçilik ile ›rkç›l›¤›n güçlenmesine, "Türkün Türkten
baﬂka dostu yok" biçimindeki söylemin temsil etti¤i içine kapanma ve yabanc› düﬂmanl›¤›n›n artmas›na neden olurken, di¤er
yandan gereken demokratik aç›l›mlar›n bir türlü yap›lamamas›na
bahane olarak kullan›lmaktad›r. Özetle, demek istedi¤im ﬂu; Türkiye, kendi içindeki sorunlarla haf›zas› fazlaca yüklü, bu sorunlar karﬂ›s›nda demokratik çözümler üretme yerine, kendini koruma refleksiyle cevap verme e¤ilimi çok güçlü olan bir devlet.
Türkiye'de hak ihlalleri
Türkiye, ayn› zamanda 1950'li y›llardan baﬂlayarak pek çok uluslararas› sözleﬂmenin alt›na imza da atm›ﬂ olan bir ülke. Yani bir
yanda sorunlar›m›z var, ama di¤er yandan bunlar› çözmek konusunda bize belirli biçimde davranma yükümlülü¤ü getiren pozitif normlar›m›z da var. Nedir bu yükümlülüklerin kayna¤›? Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesi (1948), Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi (1950), Kad›nlar›n Siyasi Haklar›na Dair Sözleﬂme (1952); Çocuk Haklar› Bildirgesi (1959), Medeni ve Siyasal Haklar Sözleﬂmesi (1966) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi
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(1966), Kad›na Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi (1979), Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi (1989). Bu sözleﬂmeler
insan haklar›n›n, kad›n, çocuk, az›nl›k haklar›n›n korunmas› ve
geliﬂtirilmesi anlam›nda hükümetlere önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu arada Türkiye'nin So¤uk Savaﬂ dönemi koﬂullar›nda
ABD merkezli kapitalist bloka dahil oluﬂunu bir bak›ma tescil
eden NATO sözleﬂmesi bile, üye olabilmek için demokratik bir
hukuk devleti olmay› ﬂart olarak koﬂuyor. Söz konusu olan NATO
üyeli¤i olunca bu ironik bir ﬂey ama, öyle ya da böyle Türkiye'
nin kâ¤›t üzerinde uluslararas› hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri var demek istiyorum. Bu yükümlülükler de asl›nda birazdan de¤inece¤im hak mücadelesinde, elimizdeki en önemli hukuksal ve politik araçlar› oluﬂturuyor.
Ancak bu yükümlülüklerine Türkiye acaba ne kadar uyuyor? Buna cevap verebilmek için, devleti koruma ad›na, cumhuriyeti
kollama ad›na yap›lan askeri darbeleri hat›rlamam›z gerek. Biliyorsunuz Türkiye'deki askeri darbelerin, muht›ralar›n, en son da
"e-darbelerin" özel bir tarihi var. 27 May›s 1961, 12 Mart 1971,
12 Eylül 1980, 28 ﬁubat 1998, önce 12 Nisan sonra da 4 May›s
2007 bu tarihin kronolojik listesi. Bunlar aras›nda 1980 darbesi,
tarihi bir dönüm noktas› tabii. Çünkü, mevcut demokratik düzeni tümüyle de¤iﬂtirip Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasal yaﬂam›n› yeniden inﬂa eden sistematik bir müdahale niteli¤i taﬂ›yor.
Etkileri çok kal›c› olan bu darbe, sadece demokratik haklar ve özgürlükleri s›n›rlamakla kalmam›ﬂ, bu s›n›rlamalar› yeniden-üretecek mekanizmalar› da beraberinde getirmiﬂ durumda. Özetle bugün yaﬂad›¤›m›z insan haklar› ve demokratikleﬂmeyle ilgili sorunlar›n ço¤unun temelinde 1980 darbesinin yatt›¤›n› söylemek
mümkün.
1980 darbesi neler getirdi? Öncelikle, darbe sonras›n›n koﬂullar›nda bir referandumla kabul ettirilen ve bugün yaﬂamakta oldu¤umuz birçok sorunun kayna¤› olan 1982 Anayasas›n›. 1982 Anayasas›, Türkiye Cumhuriyeti'nin yukar›da sözünü etti¤im kendini
koruma reflekslerine uygun olarak, devleti birey karﬂ›s›nda koru-
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yan bir metin olarak ortaya ç›kt›. Bireysel haklar› k›s›tlarken devleti, bireysel haklara müdahalesinin s›n›rlar›n› geniﬂleten araçlarla donatt›, bunun için özel mekanizmalar oluﬂturdu. Örne¤in
Milli Güvenlik Kurulu'na adeta ikinci bir hükümet görevi verildi.
Böylelikle yaﬂam hakk›na, iﬂkence görmeme hakk›na, ifade ve
örgütlenme hak ve özgürlü¤üne, do¤ru bilgiye ulaﬂma haklar›na
yönelik a¤›r ihlaller artarken, bunlar›n sorumlular›ndan hesap sorulmas› engellendi. Türkiye imza att›¤› uluslararas› sözleﬂmelerle
üstlendi¤i yükümlülüklerin ço¤unu yerine getirmedi.
‹nsan haklar› ihlalleri anlam›nda acaba Türkiye'de ﬂu anda durum nas›l? Ne yaz›k ki, günümüzde AB üyeli¤i gere¤i, "AB Uyum
Yasalar›" ad› alt›nda gerçekleﬂtirilen yasal düzenlemelerin göstermelik oldu¤unu tespit etmemiz gerekir. Türkiye hâlâ muhalif siyasi partilerin kapat›labildi¤i, hatta nüfusun büyük ço¤unlu¤unun deste¤iyle iktidara gelen parti hakk›nda kapat›lma davas›n›n
aç›labildi¤i bir ülke. Oysa biliyorsunuz, siyasi partilerin kapat›lmas› asl›nda düﬂünce özgürlü¤ünün ihlalidir. Türkiye'de yönetenler propaganda ve örgütlenme olana¤› verilmeyen bir düﬂüncenin asla özgür olamayaca¤›n› hâlâ daha kavram›ﬂ durumda de¤ildir. Düﬂünce özgürlü¤ü önündeki engeller ise, siz gazeteci
adaylar›n›n habercilik yaparken en çok u¤raﬂmak zorunda kalacaklar› ihlallerin kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r.
Türkiye'de devletin neden oldu¤u hak ihlallerinden bir di¤eri yaﬂam hakk› ihlalidir. Güvenlik güçlerinin neden oldu¤u ölümler,
kay›plar, yarg›s›z infazlar devam etmektedir. Kendi topraklar›nda
yaﬂama hakk› da Türkiye'de a¤›r ihlale u¤rayan haklardan biridir.
Yurtd›ﬂ›na yönelen ekonomik / siyasi nedenli göçler, yurt içinde
Kürt köylerinin yak›lmas› y›k›lmas›yla zorla yarat›lm›ﬂ göçler vahim hak ihlalleri oluﬂturmaktad›r. Özellikle 1980'lerin ortalar›ndan sonra, PKK ile kurumsallaﬂan çat›ﬂma ortam›nda hak ihlallerinin alan› geniﬂlemiﬂ, Kürtler, kendi kültürel çevrelerinde, topraklar›nda yaﬂayamaz hale getirilmiﬂtir. Bu ise en temel hak ihlallerinden birisidir. Bütün bunlar toplumda devlet kaynakl› hak ihlallerine u¤ram›ﬂ –öznesini ço¤unlukla, Aleviler, sol hareket, Kürt
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hareketi, zaman zaman da ‹slami hareketler içinden gelip de potansiyel olarak riskli say›lanlar›n oluﬂturdu¤u– ma¤durlar grubu
oluﬂturmaktad›r. Kald› ki, hak ihlali ma¤durlar› sadece bunlardan
ibaret de de¤ildir. Türkiye'de yaﬂl›lar, çocuklar, kad›nlar, engelliler, Romanlar, di¤er etnik gruplar, farkl› din ve mezheplerden gelenler, eﬂcinseller, mülteciler, vicdani retçiler ve s›radan insanlar
da (dur ihtar›na uymad›¤› için arabas›nda kurﬂunlanan, bütün suçu ise h›z yapmak olan gençleri hat›rlay›n) de¤iﬂen ﬂiddetlerde
hak ihlallerine u¤ramaktad›r.

‹nsan Haklar› Derne¤i ve hak habercili¤inin önemi
Türkiye'deki hak örgütleri, iﬂte böyle bir ortamda hak mücadelesi vermek, hak ihlallerini takip etmek durumundad›r. Verdikleri
mücadelelerde kendilerine en önemli deste¤i vermesi gereken de
toplumsal sorumlulu¤u gere¤i medyad›r. Ancak uygulamaya bak›ld›¤›nda yayg›n medyan›n bunu yapmaya çok hevesli davranmad›¤› görülmektedir. Dahas› bizzat medyan›n kendisi hak ihlalleri yapmaktad›r. Oysa Türkiye'nin demokratikleﬂme mücadelesine hak habercili¤i yapan bir medyan›n önemli katk›lar› olacakt›r. Hak habercili¤i ise bir yandan ma¤durlar›n verdikleri hak mücadelesinin yan›nda yer almay›, onlardan yana taraflanmay›, di¤er yandan da bütün haberleri hak odakl› k›larak, devlet kaynakl› olanlara eklenecek ﬂekilde medya kaynakl› hak ihlallerine neden olmamay› gerektirir.
Bu noktadan sonra size hem Türkiye'deki hak ihlalleri hem de
buna karﬂ› verilen mücadelelerle ilgili hak habercili¤i yaparken
göz önünde bulundurman›z gerekti¤ini düﬂündü¤üm baz› hat›rlatmalar›m olacak. Türkiye'de 1980 askeri darbesinde alt› yüz elli bin ile bir milyon aras›ndaki kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›n›, önemli bir kesiminin tutukland›¤›n›, ﬂiddete maruz kald›¤›n› biliyoruz.
Gözalt›ndaki iﬂkencelerde 400'ün üzerinde ölüm söz konusu. Elli idam cezas› infaz edildi. Ayr›ca sakat kalanlar, kaybolanlar, ayd›nlat›lmam›ﬂ siyasi cinayetlere kurban gidenler var. Darbenin
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bask›s›ndan kurtulmak için yurtd›ﬂ›na toplam 30 binin üzerinde
insan göç ediyor.
1978 y›l›nda 22 ilde baﬂlayan ve 12 Eylül 1980 y›l›nda bütün ülkede uygulanmaya baﬂlayan ve 1983 y›l›na kadar süren askeri bir
s›k›yönetim rejimi yaﬂand›. Ola¤anüstü Hal (OHAL) rejimi, 1987
y›l›nda Kürt nüfusun ço¤unlukta oldu¤u sekiz ilde baﬂlat›ld› ve
on üç ili içine ald› ve ancak Türkiye'nin Kopenhag Zirvesinde
AB'ye kat›l›m› için yap›lacak davet için karar›n al›nd›¤› tarihin hemen öncesinde, 30 Kas›m 2002 tarihinde sona erebildi.
Bütün bu hak ihlalleri söz konusu hak ihlalleri ma¤durlar›n›, ailelerini, yani çocu¤unu kaybetmiﬂ, çocu¤u öldürülmüﬂ ya da kay›p olan veya halen cezaevinde tutuklu olanlar›n ailelerini bir
araya getirdi ve 1986 y›l›nda ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD) kuruldu. ‹HD bir halk mücadelesinin sonunda, bir halk hareketi olarak
do¤du. Türkiye'de ayd›nlarla ma¤durlar›n buluﬂtu¤u ve ma¤dur
her kesimin omuz verdi¤i bu hareket, hak habercili¤ine giden yolu da açt›. Yani hak habercili¤i için ilk sistematik ad›m ‹nsan Haklar› Derne¤i'nin kuruluﬂuyla at›lm›ﬂ oldu.
Dernek kurulduktan sonra birçok karﬂ› atak ile karﬂ›laﬂt›. Muhafazakârlar, Türkiye Demokrasi Vakf›'n› kurdular. "Esas insan haklar› ve demokrasi savunucusu bizleriz" dediler, ama tutmad› giriﬂimleri. ‹HD ç›¤ gibi büyüdü, gündem oluﬂturmaya baﬂlad›. ‹ﬂkence baﬂta olmak üzere cezaevleri, idam cezas›, ola¤anüstü hal,
yarg› ba¤›ms›zl›¤›, askeri mahkemeler, Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi Türkiye'nin önemli sorun alanlar›na el att›. Bütün bu
uygulamalar›n ma¤durlar›n›n haklar›n› y›lmadan savundu. Bu
nedenle de yöneticileri öldürüldü, yarg› bask›s›na u¤rad›, yayg›n
medyan›n hedefi haline geldi.
‹HD'nin verdi¤i insan haklar› mücadelesinin peﬂinden yaln›z al-

ternatifler de¤il, benzerleri de do¤maya baﬂlad› ya da tamamlay›c› baﬂka örgütlenmeler oldu. Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, 1989
y›l›nda ‹HD yönetim kurulunun karar›yla kuruldu. Türk Tabipleri
Birli¤i ve üyeleri Vakf›n kuruluﬂuna destek oldu, kat›ld›. Burada
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bir parantez aç›p bu kuruluﬂ süreçlerinin çok kolay olmad›¤›n›
söylemek istiyorum. Örne¤in ‹nsan Haklar› Derne¤i kuruldu¤unda kuruluﬂ belgesine itiraz geldi hükümetten. Hükümet temsilcileri; "Sizin sayd›¤›n›z bu hak kategorileri zaten devletin görev alan› içindedir, devlet zaten insan haklar›n› korumakla kollamakla
yükümlüdür, bu iﬂ sizi aﬂar bu sizin göreviniz de¤ildir" dediler.
Ama biz ›srarlar›m›zla bu engeli aﬂmay› baﬂard›k.
‹nsan Haklar› Vakf› ve iﬂkence ile mücadele
Türkiye'de yap›lan hak ihlalleri aras›nda en fazla karﬂ›laﬂ›lan iﬂkence. ‹ﬂkence devleti koruma /kollama ad› alt›nda cezaevlerinde, soruﬂturma ve sorgulama merkezlerinde, polis ve jandarma
karakollar›nda ya da özel sorgulama birimlerinde çok uzun y›llard›r muhalifleri sindirmeye, ezmeye ve cayd›rmaya, bilgi almaya yönelik olarak kullan›l›yor. Bu arada söz konusu yerlerde sorgulaman›n ayr›lmaz bir parças› olarak görüldü¤ünden, h›rs›zl›k,
trafik suçu vb. s›radan adli vakalar nedeniyle bu kurumlarla baﬂ›
derde giren s›radan insan› da tehdit eden bir hak ihlali niteli¤i taﬂ›yor. ‹ﬂte Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, özellikle bu önemli hak ihlali sorunuyla baﬂ edebilmek, iﬂkence görenleri tedavi etmek
amac›yla kurulmuﬂ olan bir vak›f.
Ancak onun kuruluﬂu da kolay olmad›. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü kuruluﬂuna itiraz etti; "Siz iﬂkence ma¤durlar›n› tedavi edece¤inizi söylüyorsunuz, oysa iﬂkence anayasam›zda ve yasalarca
yasaklanm›ﬂ bir suçtur. ‹ﬂkence yasaklanm›ﬂ oldu¤una göre, yani
böyle bir vaka gerçek olmad›¤›na göre böyle bir vak›fa niye gerek var?" dedi. Ayr›ca, "e¤er iﬂkence suçu varsa ortada devlet gere¤ini yapar" diyerek, iﬂkence kelimesinin kuruluﬂ senedimizden
ç›kar›lmas›n› istedi. Biz ise önce direndik, ancak sonra vak›f olarak kurumsallaﬂabilmek için istenileni yapmak durumunda kald›k. Bütün bu tart›ﬂmalar bir y›l kadar sürdü. Bu süre zarf›nda hak
habercili¤i yapacak gazeteciler aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu
düﬂündü¤üm bir ﬂey yapt›k ve ‹nsan Haklar› ‹hlalleri Dokümantasyon Merkezi'ni kurduk.
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1989-90 dönemi bizim için ‹nsan Haklar› ‹hlalleri Dokümantasyon Merkezi olarak Türkiye'deki her çeﬂit hak ihlalini belgeleme
ve arﬂivleme çal›ﬂmas› yürüttü¤ümüz y›llar oldu. Bunu ﬂimdiye
kadar kesintisiz sürdürdük. Ayr›ca, arada baz› nedenlerle duraksamalar olmakla beraber sürekli bir günlük bülten yay›ml›yoruz.
Bu bültende her türlü hak ihlaline yer veriyoruz. Nas›l yap›yoruz
bunu? ﬁöyle bir mekanizma geliﬂtirmeye ve kurmaya çal›ﬂt›k.
Günlük gazeteler, dergilerden yararlan›yoruz. Kendi iliﬂki a¤›m›z›
kullan›yoruz. Bu a¤, ‹HD'nin ﬂubelerinden, Vakf›n temsilcilikleri
ve kurucular›ndan, ma¤durlar›n örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden, meslek örgütlerinden, sendikalardan ve ma¤dur siyasi
partilerden oluﬂuyor. Bunlarla ba¤ kurarak bu ihlalleri tespit etmeye gayret ediyoruz ve aralar›ndan önemli olanlar›n› günlük
bültenin konusu yap›yoruz. Günlük bülteni Türkçe –baﬂlang›çta
Frans›zca da vard›–ve ‹ngilizce olarak ç›kard›k. Hâlâ da bu iki dilde yay›mlamaya devam ediyoruz. Yan› s›ra yine Vak›f olarak y›ll›k raporlar yay›mlad›k. Yine ‹ngilizce ve Türkçe olarak yay›mlanan kitaplar›m›z var. Her y›l düzenli olarak Türkiye ‹nsan Haklar›
Raporu'nu yay›ml›yoruz. Böylelikle Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›
bu alanda kapsaml› ve çok ayr›nt›l› bir haf›za yaratm›ﬂ durumda;
hak ihlalleri haf›zas›. Bunu çok önemli görüyoruz. Bu belgelemeyi sadece hak ihlallerinin kayd›n› tutmak ﬂeklinde yapm›yoruz.
Söz konusu hak ihlaliyle ilgili bilgi kaynaklar›n› da iﬂliyoruz, ihlal
edilen hakk›n hangi hak kategorisine girdi¤ini, hangi uluslararas›
belgeler ve ulusal yasalarla güvence alt›na al›nm›ﬂ haklardan oldu¤u vb. konulardaki bütün bilgilerle belgelemeyi yap›yoruz. Bu
yapt›klar›m›z ve yay›nlar›m›z asl›nda yaratt›¤›m›z haf›zan›n sadece küçük bir bölümünü oluﬂturuyor. Oysa bilgisayarlar›m›zda kay›tl› çok daha geniﬂ bir kay›t arﬂivimiz de söz konusu. Dolay›s›yla hak habercili¤i yaparken, gereksinim duyabilece¤iniz bilgiler
için baﬂvuraca¤›n›z yer Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›'d›r.
Ancak bu haf›za, sadece Vak›f'›n çal›ﬂmalar›yla da s›n›rl› de¤il.
Mesela Mazlum-Der var ve ‹slami kesimin hak örgütü olarak hak
mücadelesinde yerini alm›ﬂ durumda. Ayr›ca baﬂka temalar üze-
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rine kurulu örgütlenmeler de var. Buna bir örnek Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i. Yine, baz› baﬂka sosyal araﬂt›rma kurumlar›, dernekleri de kuruluﬂ aﬂamas›nda. Bütün bunlar›n katk›lar›yla Türkiye'
de ﬂimdi güçlü bir hak arama ortam›n›n yarat›lm›ﬂ oldu¤unu söyleyebiliyoruz.
Yaln›z burada hak aramayla ilgili önemli bir dipnotun düﬂülmesi
gerekiyor. Tahmin edersiniz, Türkiye'nin siyasal koﬂullar›ndaki
bir ülkede, hak arama meselesi devletin tepkisine yol aç›yor. Size az önce gerek ‹HD'yi gerekse T‹HV'yi kurarken nas›l güçlüklerle karﬂ›laﬂt›¤›m›z› anlatm›ﬂt›m. Dolay›s›yla bu alan devletin bask›s›yla daima burun buruna yaﬂanan bir alan, bununla ilgili birçok hoﬂ olmayan deneyimimiz var. Ancak baﬂka bir ﬂey daha var.
Türkiye'de devlet bast›rma politikas›yla yetinmeyerek, alternatif
örgütlenmeler yaratt›. Bir zamanlar "Türkiye'ye komünizm gelecekse, onu da devlet getirir" denildi¤i gibi, "hak ihlallerinin peﬂine düﬂülmesi gerekiyorsa, onu da devlet yapar" anlay›ﬂ›yla davran›ld›. Bu nedenle, habercilik ve hak habercili¤i alan› da dahil
hak örgütlenmesi alan›nda Türkiye Cumhuriyeti devleti özellikle
Avrupa Birli¤i ile iliﬂkiler sürecinin gere¤i olarak hukuki ad›mlar
atarken, ‹l ve ‹lçe ‹nsan Haklar› Kurullar› da oluﬂturmaya baﬂlad›.
Hatta bir de ‹nsan Haklar› Baﬂkanl›¤› oluﬂturuluyor ﬂimdi ve bunlar bizim haberlerimize alternatif haberler yay›yorlar.
Bu asl›nda muhalif politikalara, yurttaﬂ inisiyatiflerine güvensizli¤i süren devletin art›k bunlarla daha "geliﬂkin" yöntemlerle mücadele etmeye baﬂlad›¤›na iﬂaret etmektedir. Güvenlik güçlerinin, hükümet iradesinin, yarg›n›n, cezaevlerinin, iﬂkence ve ﬂiddetin kullan›lmas› yetmemiﬂtir. Devlet bu konuda kendi propagandas›n› yapacak bir bilgi / kay›t sistemiyle, yayg›n medyaya
devlet görüﬂünü temsil eden haberlerin ak›ﬂ›n› sa¤layacak bir haber kayna¤›, bir tür medya oluﬂturmuﬂtur. Asl›nda biliyorsunuz
düﬂünce özgürlü¤ü, örgütlenme özgürlü¤ü, siyasal yaﬂam›n demokratikleﬂmesi, bunlar›n hepsi "haber alma hakk›" ile do¤rudan
ba¤lant›l›d›r. ‹ﬂte devlet bu alanda, bir tür bizim yapt›klar›m›za
"alternatif" hak arama habercili¤ine de el atm›ﬂt›r. ‹l ve ‹lçe ‹nsan
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Haklar› Kurullar›, ‹nsan Haklar› Baﬂkanl›¤› raporlar, istatistikler
yay›mlamaktad›r. Bunlar sistemin kendini korumak ad›na, yeniden-üretmek için yaratm›ﬂ oldu¤u "güvenlik sübaplar›ndan" birisidir. Biraz önce 1982 Anayasas›'n›n nas›l devleti birey karﬂ›s›nda koruyan, kendi yurttaﬂlar›ndan koruyan mekanizmalara hayat
verdi¤inden, bunun için oluﬂturdu¤u kurumlardan, ola¤anüstü
hal uygulamas› ve mahkemelerden, Milli Güvenlik Kurulu gibi
organlardan vs. söz etmiﬂtim. O halde, ﬂimdi ﬂunu belirlemek durumunday›z. Devlet Türkiye'de art›k kendisine ba¤›ml› bir bas›nla yetinmemekte, bizzat kendi medya projesini hayata geçirmektedir. Yani bizden –hak ihlallerinin nedeni olan bir yap›ya, bu ihlallerin belgelenmesi, soruﬂturulmas›, takip edilmesi konular›nda
nas›l güvenilebilece¤i bir yana– ﬂimdi de bu hak ihlalleri konusunda bizzat bunun sorumlusu olanlar›n verece¤i haberlere güvenmemiz istenmektedir. O halde yurttaﬂlar olarak yapmam›z gereken, almaﬂ›k kurumlar ve düﬂünceler etraf›nda birleﬂmek ve ortaklaﬂmakt›r. Hak habercili¤i de yapabileceklerimizin en önemlilerinden birisidir. Ancak bunun ‹HD, T‹HV, Mazlum-Der, Helsinki Yurttaﬂlar Komitesi vb. gibi devlet-d›ﬂ› sivil örgütlerle iliﬂki içerisinde yap›lmas› gerekmektedir.
Sorular ve tart›ﬂma
Soru: T‹HV sadece bilgi toplama merkezi olarak m› çal›ﬂ›yor, yoksa baﬂka bir hizmet de veriyor mu? Ayr›ca, bu bilgi verme hizmetini nas›l yapt›¤›n›z› biraz daha aç›klar m›s›n›z?
Cevap: Vak›f, demin söyledi¤im gibi, hak habercili¤i alan›nda çal›ﬂ›yor ama tedavi projesi de var. Bu anlamda beﬂ merkezde (‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Diyarbak›r ve Adana) kurumsallaﬂt›. ﬁiddet, iﬂkence gören insanlar baﬂvurduklar›nda, fiziki ve ruhsal tedavi veriliyor. On bir bin kadar ma¤dura hizmet verdik bugüne
kadar. Bu arada, hak habercilerinin kullanabilece¤i bir baﬂka
önemli kaynak daha oluﬂturduk; ikinci bir y›ll›k rapor daha yay›ml›yoruz. Bu tedavi merkezlerinin raporunu ve baﬂvurulara dair bütün istatistikleri kaps›yor. Bunu da yine Türkçe-‹ngilizce, ya-
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ni iki dilde yay›ml›yoruz. Bununla da yetinmiyoruz; bas›n toplant›lar› yap›yoruz, köﬂe yazarlar›na ulaﬂ›yoruz, özel olarak baz› gazetelerle iliﬂki kuruyoruz. bianet bizim soluk ald›¤›m›z en önemli ortam. Oraya aktar›yoruz haberlerimizi, ama bunun d›ﬂ›nda
resmi makamlara da, di¤er medya kuruluﬂlar›na da bütün yay›nlar›m›z›, taleplerimizi, sadece y›ll›k ve günlük raporlar›m›z› de¤il,
özel konularda haz›rlanm›ﬂ raporlar›m›z da dahil olmak üzere
veriyoruz. Yani sürekli olarak kamuoyunun konuya ilgisini canl›
tutmaya, bu konuda medyay› sorumluluklar›n› yerine getirmeye
ça¤›r›yor, özetle devletin karﬂ›m›za dikmeye çal›ﬂt›¤› duvarlar›
bunlarla delmeye u¤raﬂ›yoruz. ﬁimdi burada bir baﬂka parantez
daha açay›m ve medya ile iliﬂkilerimizde karﬂ›laﬂt›¤›m›z güçlü¤ün alt›n› çizmiﬂ olay›m. Haberlerimizi duyurmak aç›s›ndan sadece devlet yay›n kuruluﬂu olan TRT de¤il, özel televizyonlar da
çok isteksiz davran›yor. Genel olarak devletin resmi politikas›n›
fazla zorlamayan bir tutum gösteriyorlar. Yine de biz iliﬂkileri zorluyoruz. Çok yayg›n resmi ve sivil iliﬂki a¤›m›z var, onlar› sürekli
bilgilendiriyoruz. Bizim bu hak mücadelemiz, sürekli yay›n politikam›z Derne¤i ve Vakf› dünya arenas› içinde bilinen baﬂvuru
kaynaklar› haline getirdi. Örne¤in Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›'n›n raporlar›n› belge olarak kabul ediyor. Özellikle köy yakma, y›kma sürecinde zarar görenlerin baﬂvurular›nda, iﬂkenceye maruz kalm›ﬂ insanlar›n baﬂvurular›nda Vakf›n bilgilerini temel referans olarak al›yor.
Sorunuza somut bir baﬂka yan›t. Biz nas›l haber, bilgi ve belge
üretiyoruz? Daha önce de söylemiﬂtim, iﬂkence konusunda "alternatif" raporlar yay›ml›yoruz. Bu ne demek? Biliyorsunuz, iﬂkence vakalar›nda adli t›p uzmanlar› rapor yazar, ama bu raporlar
belli kliﬂe ifadelerle yaz›l›r. Çünkü, Adli T›p doktorlar› genellikle
raporlar›n› jandarman›n, polisin yan›nda haz›rlamak durumunda
kal›rlar. Biz bunu aﬂmak için ﬂöyle bir yöntem geliﬂtirdik; Tabip
odalar› ve Vak›f ortam›nda alternatif raporlar da yay›ml›yoruz.
Hekimlerimiz bir vaka üzerinde ciddi araﬂt›rma yaparak, laboratuvar deneyleri yaparak bu alternatif raporlar› yaz›yor. Bu rapor-
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lar Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nde kullan›l›yor. Ayr›ca örne¤in Manisal› gençlere yap›lan iﬂkencelerle ilgili raporumuz
Yarg›tay taraf›ndan da kabul edilerek iﬂkenceci polisler mahkûm
edilmiﬂtir. Yani bizim haz›rlad›¤›m›z alternatif raporlar sembolik
olarak çok büyük iﬂlev görüyor. Kamuoyu oluﬂturmak için medyay› kullanma çabalar›m›z, yarg› mekanizmas›n› da etkileme ve
bilgilendirmeye dönüﬂtü ve bunda da bir ölçüde baﬂar› sa¤land›.
Soru: Acaba ifade özgürlü¤ünü kullanma anlam›nda da sizden
yard›m talep ediliyor mu?
Cevap: Evet, çok de¤il ama oluyor böyle talepler de. Özellikle
hak habercili¤i konusunda duyarl› medya kuruluﬂlar›, gazeteciler
bizi ar›yor. bianet'i zaten söylemiﬂtim. O zaten do¤al olarak iliﬂkide oldu¤umuz bir ortam. Radikal gazetesi, Cumhuriyet gazetesi de öyle.
Soru: ‹nsan Haklar› Derne¤i'nin ya da ‹nsan Haklar› Vakf›'n›n kamuda ve üniversitelerde uygulanan türban yasa¤› konusundaki
görüﬂü nedir?
Cevap: Türban yasa¤› konusu, hak ihlalleri çerçevesinde Vakf›n
bültenlerinde ve y›ll›k raporlar›nda yer ald›. Yani objektif bir yaklaﬂ›mla bir haber, bilgilendirme olarak yer ald›. Ancak benim kiﬂisel görüﬂümü sorarsan›z, genel olarak Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi'nin türban konusundaki karar› çerçevesinde bir yaklaﬂ›m›m var. Ben bir kurumu temsil ediyorum elbette ama bu benim kiﬂisel yaklaﬂ›m›m. Ayr›ca belirteyim, bu gibi konularda kendi içimizde görüﬂ ayr›l›klar› olabiliyor. Yaln›z biz Dernek ya da
Vak›f olarak oturup da, türban konusunda kurumsal bir karar
oluﬂturmad›k. O halde sizi kiﬂisel yaklaﬂ›m›m çerçevesinde cevaplamaya devam edeyim, türban olay›n› tarihsel bir perspektifle benim konumumdan de¤erlendirmeye çal›ﬂay›m. Asl›nda türban tart›ﬂmas› tek baﬂ›na bir özgürlük ve hak mücadelesi de¤il.
Ben Türkiye'deki siyasi rejimin sorunlar›n› tart›ﬂ›rken buna biraz
de¤inmiﬂtim. Türkiye'de bir siyasi ‹slam - laik Cumhuriyet tart›ﬂmas› ve gerginli¤i var ve türban bu tart›ﬂman›n d›ﬂ›nda, tek baﬂ›-
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na bir "özgürlük simgesi" olarak de¤erlendirilemez. Bir siyasi mücadele simgesidir türban. Burada hakl› olarak ﬂu soruyu sorabilirsiniz ﬂimdi de: Siyasal ‹slam Türkiye'de özgürleﬂme ve örgütlenme özgürlü¤üne sahip olamaz m›? ‹ﬂte bunu tart›ﬂmak laz›m. Burada ﬂu belirlemeyi yapmam›z gerek; 1950'lerden sonra Türkiye'
de, bilinçli tercihlerle potansiyel olarak riskli görülen kesimler –ki
bunlar›n baﬂ›nda Kürtler'in ve Sol'un geldi¤ini söylemiﬂtim–alabildi¤ine bask›ya u¤rarken, bunlarla mücadele ad›na siyasi ‹slam'›n Türkiye'de ve Ortado¤u'da önemli ölçüde destek gördü¤ünü biliyoruz. Hatta 1980 askeri darbesinde de böyle bir ‹slami
renk görüyoruz. Yani asl›nda siyasi ‹slam Türkiye'de gerçekte
destek görmüﬂ, el alt›ndan beslenerek serpilmiﬂ bir siyasi hareket.
Dolay›s›yla genel olarak bir ma¤duriyetten söz edilemez, hatta
aksine bir durum var. Derseniz ki, türban›n üniversitelerde yasaklanmas› 1982 Anayasas› ile oldu. "Hakl›s›n›z" derim ama, unutmay›n bu, sistemin kendi içindeki tali bir çeliﬂkidir. Zira bir yandan e¤itimin birli¤i ilkesini kald›r›yorsunuz di¤er yandan k›l›k k›yafet yasa¤› getiriyorsunuz. Yani ortada bir ikiyüzlülük var. Bana
sorarsan›z da özünde hükümet ile ya da islami kesimlerle, asker /
ordu aras›nda ciddi bir kavga yok. Aradaki gerginlik yüzeyde bir
gerginlik, bu nedenle, özetle, bu türban meselesinin çok yak›n
zamanda aﬂ›laca¤›n› düﬂünüyorum.

‹nsan Haklar›n› Savunma Hakk›n›n
Korunmas› ve Medya
Hüsnü Öndül

‹nsan haklar›n› korumada iki temel gücün tayin edici rolü oldu¤u kabul edilir. Bunlar, "hukukun gücü" ve "demokratik kamuoyunun gücü" olarak say›labilir. ‹lk olarak ve k›saca hukuksal koruman›n ulusalüstü insan haklar› belgelerindeki dayanaklar›na
iﬂaret edelim:
Hukuksal koruman›n dayand›¤› temeller
Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan 10 Aral›k 1948 tarihinde kabul ve
ilan edilen ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi'nin "Baﬂlang›ç" bölümünde, "‹nsan›n zulüm ve bask›ya karﬂ› son çare olarak ayaklanmak zorunda kalmamas› için insan haklar›n›n hukuk düzeni ile
korunmas›n›n temel bir gereklilik" oldu¤u vurgulanmaktad›r.
Bildirinin 28. maddesinde de, "Herkesin bu Bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleﬂebilece¤i bir toplumsal ve uluslararas› düzene hakk› vard›r" denmektedir.
Avrupa Konseyi'nin kuruluﬂ belgesi olan, Avrupa Konseyi Statüsü'nün (1949) 3. maddesinde, "Avrupa Konseyi'nin her üyesi, hukukun üstünlü¤ü ilkesini ve yetki alan› alt›nda bulunan herkesin
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insan haklar›ndan ve temel özgürlüklerden yararlanma ilkesini
kabul eder" hükmü yer almaktad›r.
Konsey taraf›ndan haz›rlanan Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi'
nin (4 Kas›m 1950) 1. maddesinde "Sözleﬂmeci taraflar, kendi
yetki alanlar› içinde bulunan herkese bu sözleﬂmenin birinci bölümünde aç›klanan hak ve özgürlükleri tan›rlar" denmektedir.
Sözleﬂmenin 13. maddesinde de, "etkin hukuki soruﬂturma" garantisi düzenlenmiﬂtir.
13. madde ﬂöyledir: "Bu sözleﬂmede tan›nm›ﬂ olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev ifa eden kimseler
taraf›ndan bu s›fatlar›na dayan›larak yap›lm›ﬂ da olsa, durumun
düzeltilmesi için ulusal bir makama baﬂvurma hakk›na sahiptir."
Yukar›da sözü edilen hukukun üstünlü¤ü ilkesiyle ilgili olarak,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM), "Silver ve Di¤erleri/‹ngiltere" (25 Mart 1983) karar›nda;
"Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi'nin temelinde var olan ilkelerden biri olup, kiﬂinin hakk›na kamu makamlar› taraf›ndan yap›lan müdahalenin etkili bir denetime tabi tutulmas›n› ifade eder"
denmektedir.
Hukuk devleti dedi¤imiz devlet de, tüm eylem ve iﬂlemleri hukuka uyan ve hukuk kurallar›na ba¤l› olan devlettir. Bu hukuk, içeri¤i bak›m›ndan insan haklar› hukukudur. Hukuka uymay› ve
ba¤l› olmay› sa¤layacak olan da yarg›sal denetimdir.
Hukuk devleti özellikleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin
1963 ve 1992 tarihli kararlar›nda,
"Hukuk devleti, insan haklar›na sayg› gösteren ve bu haklar› koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye
kendisini zorunlu sayan ve bütün faaliyetinde hukuka ve anayasaya uyan bir devlet olmak gerekir. Hukuk devletinde yasa koyucu organ da dahil olmak üzere, devletin bütün organlar› üstünde
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hukukun mutlak bir egemenli¤e sahip olmas›, yasa koyucunun
faaliyetlerinde kendisini her zaman anayasa ve hukukun üstün
kurallar› ile ba¤l› tutmas› gerekir" ﬂeklinde de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r.
Anayasa Mahkemesi'nin 1985 ve 1989 tarihli kararlar›nda da ayn› anlay›ﬂ vard›r. An›lan tarihli kararlarda, Hukuk Devleti, "Yasa
koyucu organ da dahil olmak üzere Anayasa ve hukuka uyan
devlet, tüm iﬂlem ve eylemleri hukuka uygun olan devlettir" denmektedir.
Hukukun üstünlü¤ü ilkesini yaﬂama geçirecek güç yarg› gücüdür.
O nedenle de yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› ﬂartt›r.
Ba¤›ms›z yarg› / yarg›ç denilince, a) mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›,
b) baﬂka kiﬂi, kurum veya organlardan emir almamak, c) yasama
ve yürütme gücünün bask›s› ve etkisi alt›nda kalmamak, d) ekonomik, sosyal ve siyasi di¤er güçlerin bask› ve etkisi alt›nda kalmamak, e) özgür olmak akla gelir.
Tarafs›z yarg› nitelemesi ise, yarg›c›n, a) yarg›lamada yan tutmamas›, b) taraflara karﬂ› nesnel (objektif) olmas›, c) kiﬂisel duygu ve
düﬂüncelerinden ar›nabilmesini ifade eder.

‹nsan haklar›n›n demokratik kamuoyu taraf›ndan korunmas›
‹nsan haklar›n›n yaln›zca hukuksal yolla korunmas› eksik bir koruma olurdu. Demokratik kamuoyu korumas› ﬂartt›r ve bu iki koruma türünün birlikte düﬂünülmesi gerekir. Demokratik kamuoyu
ile kastetti¤imiz, insan haklar›n›n kamuoyudur. Haklar›n›n ve özgürlüklerinin bilincinde olan bireylerin ve onlar›n oluﬂturdu¤u
kamuoyunun gücünden söz ediyoruz. Bu kamuoyundan söz edilince de insan haklar› savunucular›ndan söz etmemiz gerekir. Zira bu kamuoyunu oluﬂturan da ve genel olarak toplumu/toplumlar› ve devlet organlar› ile devletleraras› / devletler üstü organlar›
harekete geçiren de, genellikle insan haklar› savunucular› ve onlar›n örgütleridir.
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Öyleyse kimdir insan haklar› savunucusu? Önce buna cevap verelim.
‹nsan haklar› savunucusu (savunucular›), "birey olarak (tek baﬂ›na) ya da baﬂkalar›yla birlikte (baﬂkalar›yla birlikte: dernek, vak›f,
sendika, kooperatif, forum, inisiyatif, giriﬂim, platformlar format›nda ya da bunlar d›ﬂ›nda bir araya geliﬂlerle) insan haklar›n› ve
özgürlüklerini korumak, gerçekleﬂtirmek ve geliﬂtirmek için çal›ﬂan kiﬂi" demektir.
Tek tek gerçek kiﬂiler, gruplar ya da dernekler insan haklar› savunucusu olabilirler. Her meslekten, her kökten, her cinsiyetten, her
yaﬂtan insan, insan haklar› savunucusu olabilir. ‹nsan haklar› konusunda profesyonel ya da gönüllü çal›ﬂan insanlar insan haklar› savunucusudur.
Bir sendikac›, çal›ﬂanlar›n insan hakk›n› koruma ad›na bir iﬂ yapt›¤›nda insan haklar› savunucusudur. Bir gazeteci insan haklar›
ihlalleri konusunda haber yapt›¤›nda, hekimler ma¤durlar›n tedavileriyle ilgili çal›ﬂt›klar›nda veya ma¤durlarla birlikte ve ihlallere karﬂ› çal›ﬂmalar›nda avukatlar insan haklar› savunucusudur.
Baﬂka meslekler için de bu tür de¤erlendirme ve nitelemelerde
bulunabiliriz.
Peki insan haklar› savunucular›n›n ve onlar›n örgütlerinin, insan
haklar›n› koruma, gerçekleﬂtirme ve geliﬂtirmedeki rolü, insan
haklar› belgelerinde vurgulanm›ﬂ m›d›r? Evet, vurgulanm›ﬂt›r.
‹nsan haklar›n› koruma ve geliﬂtirmedeki role, Avrupa Güvenlik
ve ‹ﬂbirli¤i Teﬂkilat›'n›n (AG‹T) Paris ﬁart›'nda (1990) ve Moskova
Belgesi'nde (1991), Birleﬂmiﬂ Milletler Dünya ‹nsan Haklar› Konferans› Viyana Belgesi'nde (1993) yer verilmektedir. Belgelerde,
insan haklar› savunucular›n›n ve örgütlerinin, insan haklar› kavram›n› tan›tmada, insan haklar› e¤itiminde, ihlallerin belgelenmesinde, demokrasinin geliﬂtirilmesinde oynad›klar› rol vurgulanmaktad›r. O nedenle devletler (hükümetler), an›lan belgelerde, insan haklar› savunucular›n› ve örgütlerini tan›d›klar›n›, onlar›n çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›racaklar›n›, her bir ülkenin insan hak-
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lar› savunucular›n›n ve örgütlerinin ülkelerini ziyaretlerini kolaylaﬂt›racaklar›n›, onlarla görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunacaklar›n› kabul
ve taahhüt etmektedirler.
‹nsan haklar› savunucular›n›n insan haklar›n› koruma, gerçekleﬂtirme ve geliﬂtirmedeki rolleri ve o arada dünya genelinde karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar nedeniyle 1984 y›l›nda Uluslararas› Af Örgütü'nün öncülü¤ünde insan haklar› savunucular›n›n korunmas›
için bir ulusalüstü belgenin haz›rlanmas›na baﬂland›. Nihayet 14
y›l sonra, 9 Aral›k 1998 tarihinde Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu'nda, 20 maddelik "Birleﬂmiﬂ Milletler Evrensel Olarak Tan›nan
‹nsan Haklar› ve Temel Özgürlüklerin Korunmas› ve Geliﬂtirilmesinde Toplumsal Kuruluﬂlar›n Gruplar›n ve Bireylerin Haklar› ve
Sorumluluklar› Üzerine Bildirge" kabul ve ilan edildi.
Bildirge, k›saca "‹nsan Haklar› Savunucular› Bildirgesi" olarak
an›lmaktad›r. Bu bildirgenin 1. maddesinde, "Herkesin bireysel
olarak veya baﬂkalar›yla birlikte ulusal ve uluslararas› düzeyde
insan haklar›n›n ve temel özgürlüklerin korunmas› ve gerçekleﬂtirilmesini geliﬂtirme hakk› vard›r" denmektedir.
Böylelikle insan haklar› savunucular› uluslararas› koruma alt›na
al›nmaktad›r. Belgede, insan haklar›n› savunma hakk›ndan söz
edilmektedir. Bildirge'de yer alan konular›n daha iyi anlaﬂ›lmas›
için Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan tam ad› "‹nsan Haklar› Savunucular›: ‹nsan Haklar›n› Savunma Hakk›n›n Korunmas›" olan ancak k›saca "Rehber" olarak bilinen bir kitap haz›rlanm›ﬂt›r.1 Bildirgede insan haklar› savunucular›na tan›nan haklar ve sa¤lanan korumalar, 1., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. ve 13. maddelerde yer almaktad›r. Rehber'de ilgili maddelerin sa¤lad›¤› korumalar, ﬂöyle
ifade edilmektedir:
n

‹nsan haklar›n›n gerçekleﬂmesi ve korunmas› için ulusal ve
uluslararas› düzeylerde çaba göstermek,

1. Rehber'in ‹nsan Haklar› Ortak Platformu (‹HOP) taraf›ndan yap›lan gayriresmi Türkçe çevirisi için www.ihop.org.tr, orijinal ‹ngilizce metin için www.ohchr.org internet
adresine bak›labilir.
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n

‹nsan haklar› çal›ﬂmalar›n› kiﬂisel olarak veya baﬂkalar›yla örgütlenerek yürütmek;

n

Dernekler ve hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlar kurmak,

n

Bar›ﬂç› toplant›lar düzenlemek,

n

‹nsan haklar›na iliﬂkin bilgi aramak, bulmak, almak ve elde
muhafaza etmek,

n

‹nsan haklar› alan›nda yeni ilkeler ve fikirler oluﬂturup bunlar›
tart›ﬂmak ve bunlar›n benimsenmesi için çal›ﬂmak,

n

Hükümet organlar›na ve kuruluﬂlar›na iﬂlerini daha iyi yapmalar› için eleﬂtiri ve önerilerde bulunmak ve çal›ﬂmalar›nda insan haklar›n›n yaﬂama geçirilmesini engelleyici yönler varsa
bunlara dikkat çekmek,

n

‹nsan haklar›yla ilgili resmi politikalar ve fiiller konusunda ﬂikâyetlerde bulunmak ve bu ﬂikâyetlerin incelenmesini istemek,

n

‹nsan haklar›n› savunmak üzere profesyonel anlamda hukuksal dan›ﬂmanl›k ve yard›m önerilerinde bulunmak ve bu yard›mlar› yapmak,

n

Bunlar›n ulusal yasalar ve uluslararas› insan haklar› yükümlülüklerine ne ölçüde uygun iﬂledi¤ini de¤erlendirmek üzere
oturumlara, duruﬂmalara ve yarg› süreçlerine kat›lmak,

n

Hükümet d›ﬂ› ve hükümetler aras› kuruluﬂlarla engelsiz iletiﬂim
kurmak,

n

Verilecek tazminatlardan yararlanmak,

n

‹nsan haklar› savunuculu¤u iﬂini veya mesle¤ini yasalar çerçevesinde ifa etmek,

n

Devletin insan haklar› ihlalleri ile sonuçlanan fiil ve ihmallerine karﬂ› bar›ﬂç› yollardan ortaya konulacak tepki ve muhalefet
durumunda ulusal yasalar çerçevesinde etkili korumadan yararlanmak,

n

‹nsan haklar›n› koruma çerçevesinde kaynak aramak, almak ve
bu kaynaklar› kullanmak (d›ﬂar›dan gelecek fonlar dahil).
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‹nsan haklar› savunucular› bu yukar›da say›lan haklara sahiptir ve
devletlerin onlar› koruma yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Ancak
savunucular, dünyan›n pek çok yerinde bask›larla karﬂ› karﬂ›ya
kalabilmektedirler. Hak savunucular› iﬂkencelere, haks›z gözalt›
ve tutuklamalara, ölüm tehditlerine, öldürülmelere, hakaret ve
küfürlere, tacize, ifade, örgütlenme ve toplant› özgürlüklerinin k›s›tlanmas›na maruz kalabilmektedirler. BM Rehberi'nde insan
haklar› savunucular›n›n maruz kald›¤› bask›lara iliﬂkin pek çok
örnek verilmektedir.

‹nsan haklar› savunucular› ve medya
BM Rehberi'nde, insan haklar› savunucular›n›n karﬂ›laﬂt›klar›
bask›lara iliﬂkin olarak verilen örnekler aras›nda medyan›n tavr›yla ilgili olanlar konumuz aç›s›ndan özellikle dikkat çekicidir. Söz
konusu örnekler, insan haklar› savunucular›n›n nas›l çeﬂitli iftiralara maruz kald›klar›n› göstermektedir. Devlet denetimi alt›ndaki
medyada bu kiﬂilerin onurlar›na ve haysiyetlerine yönelik a¤›r iftiralarda bulunulmuﬂtur. ‹nsan haklar› ihlallerini ortaya koyan ba¤›ms›z hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlar› ve gazetecileri küçük düﬂürmek
üzere ﬂikâyetler uydurulmuﬂtur. Savunucular ve yapt›klar› iﬂler
kamuoyuna yanl›ﬂ yans›t›lm›ﬂ, bu kiﬂiler "terörist", "asi", "y›k›c› kiﬂiler" veya "muhalefetteki partilerin oyuncular›" olarak gösterilmek istenmiﬂtir. Devlet organlar› ve devletin denetimindeki medya insan haklar› savunucular›n›, haklar› savunulan kiﬂilerle ayn›
kefeye koymuﬂtur. Örne¤in silahl› muhalefet gruplar›na mensup
kiﬂilerin haklar›n› desteklemek üzere çal›ﬂanlar, bu gruplar›n
mensubu olarak gösterilmiﬂtir (Rehber, s. 10)
Bununla birlikte Rehber'de (s. 24), insan haklar› savunucular›n›n
desteklenmesi bahsinde medyadan beklentiler de dile getirilmektedir.
"Medya, Bildirge ile ilgili bilgi vererek, savunuculara yönelik ihlalleri haber yaparak ve çal›ﬂmalar›na kamuoyu deste¤i sa¤layarak insan haklar› savunucular›n›n çal›ﬂmalar›na önemli destek
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verebilir. Medyan›n bu alandaki rolünü güçlendirmeye yönelik
giriﬂimler medya organizatörleri veya hükümet d›ﬂ› di¤er kuruluﬂlar taraf›ndan baﬂlat›labilir; böylece, insan haklar› alan›nda e¤itim verilebilir ve medyan›n insan haklar› ile ilgili duyarl›l›klara
düzenli biçimde e¤ilmesi sa¤lanabilir. Bunlar›n yan› s›ra medya
insan haklar› savunucular›n› karalamaya yönelik çabalara karﬂ›
ç›kabilir; örne¤in, savunucular› haks›z ﬂekilde terörist, suçlu veya devlet düﬂman› olarak niteleyen aç›klamalar› sorgulayabilir."
Ayr›ca yine Rehber'de, "iletiﬂim a¤lar› ve kanallar›" ara baﬂl›¤›nda önemli bir öneri de yer almaktad›r:
"‹nsan haklar› savunucular› aras›nda, ayr›ca medya, kilise, genel
olarak sivil toplum ve özel sektör gibi di¤er aktörleri de kapsayacak destek a¤lar› oluﬂturulmas›. Bu tür a¤lar, yerel, ulusal ve bölgesel ölçeklerde özellikle önem taﬂ›mas›n›n yan› s›ra, uluslararas› ölçekte de yararl›d›r. A¤lar, insan haklar› savunucular›n›n güvenli¤ini izlemede, risk alt›ndaki bir savunucuya iliﬂkin bilgilerin
h›zla yay›lmas›nda kullan›labilir ve ayr›ca savunucular toplulu¤unun geniﬂ ve insan haklar›n› her yönüyle temsil edici nitelikte
olmas›n› sa¤layabilir. Genel olarak insan haklar› ihlallerine iliﬂkin
bilgilerin aktar›lmas›nda a¤lardan yararlan›l›rken, savunucular
baﬂl›ca ortaklar›n› tan›mlamal› ve onlara kolayl›kla kullan›labilir
bilgiler sa¤lamal›d›r" (s. 26).
‹nsan haklar› savunucular›n›n korunmas› bak›m›ndan BM Genel
Sekreteri'nin özel temsilcisi Hina Jilani'nin 2004 y›l›nda Türkiye'
ye yapt›¤› ziyaretin ard›ndan 18 Ocak 2005 tarihinde, Birleﬂmiﬂ
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'e sundu¤u rapor çok önemlidir. Jilani Türkiye ziyaretinde 30 civar›nda insan haklar› örgütleriyle görüﬂmeler yapm›ﬂ; ﬂikâyetleri ve tespitlerini raporuna alm›ﬂt›r. Tespitleri aras›nda 103. paragrafta medyaya iliﬂkin olanlar
ﬂöyledir:
"Medya da raporlar›nda savunucular› sayg›s›zca tasvir etmeye
devam etmektedir. Özel temsilci, insan haklar› savunucular› ve
durumlar hakk›nda kolektif alg›lar›n oluﬂumunda medyan›n rolü-
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nün alt›n› çizer. Raporlar savunucular› tehdit olarak tarif etti¤i sürece, tacizler toplum taraf›ndan meﬂru alg›lanmaya devam edecektir."
Temsilci, pek çok tavsiyede de bulunmaktad›r. Hükümete tavsiyelerinden biri de (116. paragraf) yine medyaya dairdir ve ﬂöyle
denilmektedir:
"Özel Temsilci, devletin insan haklar› savunucular›n› potansiyel
tehdit olarak alg›lamay› sürdürmesinden derin kayg› duymaktad›r. Temsilci, devlet yetkililerine ça¤r›da bulunarak insan haklar›
savunucular›n›n medya ve halka aç›k yay›n yoluyla aﬂa¤›lanmas›na ve karalanmas›na son vermeye davet etmektedir."

Türkiye'deki insan haklar› örgütlerinden baz›lar›yla ilgili
k›sa bilgi
‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD): 1986 y›l›nda kurulmuﬂtur. 12 Eylül
askeri darbesinin yaratt›¤› hukuki ve fiili olumsuz sonuçlar nedeniyle, bu sonuçlar›n ortadan kald›r›lmas› ve insan haklar› ve özgürlüklerinin korunmas› için sol görüﬂlü tutuklu ve hükümlü ailelerinin öncülü¤ü ile aralar›nda gazeteci, yazar, bilim insan›, avukatlar, doktorlar, mühendis ve mimarlar›n bulundu¤u 98 kiﬂi taraf›ndan kurulmuﬂtur. Ölüm cezas›na, iﬂkenceye, ifade özgürlü¤ünün bask› alt›na al›nmas›na, cezaevlerindeki bask›lara, DGM'
lere karﬂ› kampanyalar yürütmüﬂtür. Çeﬂitli komisyonlar› bulunmaktad›r. Yönetici organlarda görev yapanlar›n tümü gönüllü
olarak çal›ﬂmaktad›r. 29 ﬂubesi, üç temsilcili¤i ve yaklaﬂ›k on bin
üyesi bulunmaktad›r. Ayl›k, y›ll›k insan haklar› raporlar›, ayl›k insan haklar› bülteni, insan haklar›yla ilgili çeﬂitli kitaplar, broﬂürler yay›mlamaktad›r. Hukukçular, ö¤retmenler, çocuklar, insan
haklar› savunucular› için e¤itim projeleri gerçekleﬂtirmiﬂtir. Üç
kez bar›ﬂ kampanyas› sürdürmüﬂtür. Kürt sorunu ile ilgilenmiﬂ,
köy yakma ve boﬂaltmalar›na, may›nlara karﬂ› çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. ‹HD hem teorik çal›ﬂma hem pratik eylemde bulunma (protestolar, aç›k ya da kapal› alanlarda bar›ﬂç›l etkinliklerde bulunma)
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biçiminde çal›ﬂmaktad›r. ‹nsan haklar›n›n evrenselli¤ini, bölünmezli¤ini ve bütünselli¤ini savunmaktad›r. ‹HD, insan haklar› hukuku yan›nda, insanc›l hukukun ilkelerini de savunmaktad›r.
‹HD'nin 2008 y›l›na de¤in yönetici ve üyeleri hakk›nda 1000 civar›nda soruﬂturma ve dava aç›lm›ﬂ, 22 yöneticisi ve üyesi öldürülmüﬂ, genel baﬂkan› genel merkezde öldürülmek istenmiﬂ, çeﬂitli ﬂubeleri çeﬂitli dönemlerde kapat›lm›ﬂt›r.
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV): ‹HD taraf›ndan 1990 y›l›nda
kurulmuﬂ, 32 özel kiﬂinin ve ‹HD tüzel kiﬂili¤inin kurucusu oldu¤u, as›l olarak iﬂkence görenlerin tedavisi amac›yla iﬂkenceye
karﬂ› kurulmuﬂ ve ayn› zamanda insan haklar› ihlallerini belgeleme çal›ﬂmas› yapan bir insan haklar› örgütüdür. T‹HV insan haklar›n›n spesifik alan›nda dünya çap›nda uzmanl›¤› kabul edilen
bir insan haklar› örgütüdür. T‹HV, Türk Tabipleri Birli¤i ve Adli
T›p Hekimleri Derne¤i ile birlikte iﬂkencenin önlenmesinde ve iﬂkencenin saptanmas›nda önemli bir belge olan Birleﬂmiﬂ Milletler belgesi olarak kabul edilmiﬂ ‹stanbul Protokolü'nün de haz›rlanmas›na öncülük etmiﬂ ve bugün uzman hekimlerinin dünyan›n on de¤iﬂik ülkesinde e¤itim verdi¤i bir kuruluﬂtur. T‹HV alternatif t›bbi raporlar düzenlemekte ve bu raporlar mahkemelerce
dikkate al›nmaktad›r. Vakf›n beﬂ temsilcili¤i bulunmaktad›r.
‹nsan Haklar› ve Mazlumlar ‹çin Dayan›ﬂma Derne¤i (MazlumDer): 1991 y›l›nda 54 kiﬂi taraf›ndan kurulmuﬂ bir insan haklar›
örgütüdür. ‹nsan haklar›n›n evrenselli¤i ve bütünselli¤ini savunmaktad›r. Yaﬂam hakk›, iﬂkence yasa¤›, ifade özgürlü¤ü, din ve
vicdan özgürlü¤ü, kültürel haklar, ekonomik ve sosyal haklar bir
bütünlük içersinde savunulmaktad›r. On sekiz ﬂubesi bulunmaktad›r. ‹nsan haklar› alan›nda çeﬂitli kitap, dergi ve broﬂürler yay›mlam›ﬂ ve y›l›k insan haklar› raporlar› haz›rlam›ﬂt›r. Bünyesinde teﬂkilatlanma birimi, e¤itim birimi, bas›n yay›n birimi, sosyal
iliﬂkiler ve organizasyon birimi ve hukuk birimi bulunmaktad›r.
Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i (HYD): 1990 y›l›nda kurulmuﬂtur. Bar›ﬂ, demokrasi, temel hak ve özgürlükler, ço¤ulculuk çal›ﬂmalar›
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yapan bir insan haklar› örgütüdür. Kitlesel örgüt anlay›ﬂ› hedeflenmemiﬂtir. O nedenle ﬂubesiz bir model oluﬂturulmuﬂtur. Çeﬂitli insan haklar› konular›nda paneller, sempozyumlar, konferans
ve seminerler düzenlemiﬂ, kitaplar yay›mlam›ﬂt›r. Avrupa Birli¤i
bütünleﬂme süreci, az›nl›k haklar› ve çok kültürlülük, çat›ﬂmalara karﬂ› sivil yaklaﬂ›mlar, hukukun üstünlü¤ü, insan haklar› ve
yurttaﬂ kat›l›m›, yerel demokrasi ve sivil toplumun güçlendirilmesi konular› yo¤unlaﬂt›¤› çal›ﬂma alanlar› olarak görülmektedir.
Uluslararas› Af Örgütü Türkiye Temsilcili¤i: Uluslararas› Af Örgütü (UAÖ) 1961 y›l›nda kurulurken örgütün Türkiye temsilcili¤i
2002 y›l›nda kurulmuﬂtur. UAÖ'nün dünyada 150'yi aﬂan ﬂubesi
ve 2.2 milyondan fazla destekçisi vard›r. Merkezi Londra'dad›r.
Odakland›¤› alanlar, tüm düﬂünce mahkûmlar›n›n serbest b›rak›lmas›, tüm tutuklular için adil yarg›lanma hakk›, ölüm cezas›n›n
ve iﬂkence ve kötü muamelenin sona erdirilmesi, siyasi cinayetlerin ve kay›plar›n sona ermesi olarak belirtilebilir. Türkiye Temsilcili¤i, merkeze paralel çal›ﬂmalar ve kampanyalar yürütmektedir. Ayr›ca ilgili çeﬂitli kitaplar› Türkçeye çevirmiﬂ ve yay›mlam›ﬂt›r. Temsilcili¤in 790 resmi, 125 de destekçi üyesi bulunmaktad›r.
‹nsan Haklar› Ortak Platformu (‹HOP): ‹HD, T‹HV, Mazlum-Der,
HYD ve Af Örgütü Türkiye temsilcili¤i taraf›ndan 2005 y›l›nda ku-

rulmuﬂtur. Amaç, insan haklar› örgütlerinin birlikteli¤ini sa¤lamak ve bu yolla insan haklar›n› daha iyi korumakt›r. ‹HOP, dayan›ﬂma ve paylaﬂma, diyalog ve savunuculuk, güçlendirme ve geniﬂleme yaklaﬂ›mlar›na sahiptir. ‹HOP e¤itim programlar› oluﬂturmuﬂ ve uygulam›ﬂ, analitik raporlar haz›rlamay› gündemine alm›ﬂ
ve insan haklar› örgütlerinin kapasitelerinin art›r›lmas› için çal›ﬂmalar yürütmüﬂtür. ‹HOP düﬂünceye özgürlük kampanyas›, insan
haklar› sertifika program›, ifade özgürlü¤ü uluslararas› konferans›, tematik toplant›lar ve bas›n aç›klamalar› çal›ﬂmalar›nda bulunmuﬂtur. ‹HOP Uluslararas› Ceza Mahkemesi Koalisyonu'nu aktif
olarak desteklemektedir. Koalisyon bileﬂenleri aras›nda ‹HOP'u
oluﬂturan örgütler de bulunmaktad›r. ‹HOP insan haklar› savunucular›n›n korunmas› için onlar hakk›nda aç›lm›ﬂ davalar› izle-
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mekte ve bask›lar› rapor etmektedir. Yine, ifade özgürlü¤ü davalar› ile ayr›mc›l›kla ilgili davalar ve mevzuat› izlemektedir.
Yukar›da k›saca tan›tt›¤›m›z insan haklar› örgütleri d›ﬂ›nda özellikle çevre hakk›, çocuk haklar›, kad›n haklar›, engelli haklar›
alanlar›nda çok say›da dernek ve vak›f örgütlenmesinden bahsetmemiz mümkündür.
Türkiye'de medyan›n insan haklar› ve hak savunucular›
karﬂ›s›ndaki tavr›
Türkiye'de medyan›n insan haklar›na ve örgütlerine yaklaﬂ›m›
konusunda, öznel de¤erlendirmeden ziyade, bu konuda yap›lm›ﬂ
araﬂt›rma sonuçlar›ndan hareket etmek daha yerinde olacakt›r.
Konu hakk›nda 2004 y›l›nda B‹A projesi çerçevesinde yap›lan
hak habercili¤i izleme çal›ﬂmas› bir fikir verebilir. Bir y›l süren çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre, Ülkede Özgür Gündem ve Evrensel
gazeteleri insan haklar› haberlerine en fazla yer veren gazetelerdir. Hürriyet ve Akﬂam ise bu konuda en sonlarda yer almaktad›r.
Hürriyet gazetesinin 1997-2008 y›llar› aras›ndaki arﬂiv bilgilerine
"insan haklar›", "‹nsan Haklar› Derne¤i" veya "‹HD" olarak girildi¤inde, haberlerde ve baz› yazarlar›n köﬂe yaz›lar›nda özellikle ‹nsan Haklar› Derne¤i'ne yönelik çok a¤›r suçlamalarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. ‹HD için "çete", "terörist haklar›n› savunan dernek", "hain haklar› derne¤i", "yan örgüt", "Kürtçü", "Kürt haklar› derne¤i"
gibi s›fatlar kullan›ld›¤› görülmektedir.
Birleﬂmiﬂ Milletler'in yukar›da and›¤›m›z belgesinde yer alan de¤erlendirmelerin neredeyse tümü, ‹HD'nin Türkiye'de yaﬂad›klar›yla bire bir örtüﬂmektedir. ‹HD, tehdit, taciz, kurﬂunlama, öldürme, gözalt›, iﬂkence, tutuklama, yarg› bask›s›, kapatma, etkinliklerinin yasaklanmas›, soruﬂturma ve davalar aç›lmas› benzeri
bask›lar› sürekli olarak yaﬂam›ﬂt›r.
Bütün otoriter sistemlerde insan haklar› savunucular›na ve örgütlerine devlet ve egemen medya nas›l yaklaﬂmaktaysa, Türkiye'de
de öyle yaklaﬂmaktad›r
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n

Negatif bir dil kullan›lmaktad›r.

n

Hak savunuculu¤u ya kriminal bir iﬂ, bir olgu ya da siyasal bir
faaliyet olarak sunulmaktad›r. ‹nsan haklar›yla ilgilenmek tehlikeli bir ilgi olarak gösterilmektedir.

n

‹nsan haklar›n›n her birinin birer de¤er oldu¤u fikri, pozitif bir
dil olarak, egemen medyada iﬂlenmemektedir. Tamamen devletin d›ﬂ politikas›na göre ﬂekil alan bir ﬂey olarak sunulmakta;
konuya ülkenin, devletin kâr›-zarar›, ç›kar› hesab›yla yaklaﬂ›lmaktad›r.

n

‹HD'nin kuruluﬂ y›llar›nda "solcu haklar›", "komünist", "terörist

haklar› savunuculu¤u" ﬂeklindeki suçlama, 1990'l› ve 2000'li
y›llarda "Kürt haklar› savunuculu¤u", "bölücülük", "teröristlik"
ﬂeklini alm›ﬂt›r.
n

‹nsan haklar› savunucular›, baﬂka otoriter/totaliter sistemlerde
yöneltilen suçlamalarda oldu¤u gibi, Türkiye'de de haklar›n›
savundu¤u kesimlerle özdeﬂ kabul edilmiﬂlerdir. Bir örgüt mensubu, cezaevinde, emniyette ya da baﬂka bir ﬂekilde bir insan
haklar› ihlaline maruz kalm›ﬂsa ve bir insan haklar› örgütü (s›fat› ne olursa olsun) o insan›n haklar›n› savunmuﬂsa, o kiﬂinin
örgütüne mensup olmakla, örgüte yard›mla suçlanm›ﬂt›r.

‹nsan haklar› savunucular› medyadan ne bekliyor?
Biz insan haklar› savunucular›n›n medyadan beklentisi Albert
Camus'nün Veba's›ndaki Dr. Rieux'nun söyledi¤inde gizlidir. Dr.
Rieux, gazeteci Rambert ile sohbetleri s›ras›nda, gazetecinin vebaya karﬂ› verdi¤i mücadelesi nedeniyle kendisine, "Siz bir kahramans›n›z," demesi üzerine, "yapt›¤›n›n kahramanl›kla iliﬂkisinin olmad›¤›" cevab›n› verir. Gazetecinin, "Neyle iliﬂkisi var?" diye sormas› üzerine de "Dürüstlükle," der. Rambert bu defa da,
"Dürüstlük nedir?" diye sordu¤unda, "Genel olarak bilmiyorum
ama benim durumumda iﬂini yapmakt›r," biçiminde cevap verir.
Yani bu örnekten hareketle, biz insan haklar› savunucular›, gazetecilerden "iﬂlerini yapmalar›n›" istiyoruz. ‹nsan haklar› ihlallerini
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haber yapmalar›n›, ilgili haberlerin takibini yapmalar›n›, ayr›ca
kamuoyunu bir yurttaﬂ olarak sahip olduklar› haklar ve bunlar›
nas›l kullanabilecekleri konusunda bilgilendirmelerini bekliyoruz. Bütün bunlar da zaten gazetecinin "iﬂi", bilgilendirme sorumlulu¤unun bir parças›.
Son olarak biz ‹HD'liler Türkiye'de yaﬂad›¤›m›z bütün bir insan
haklar› koruyuculu¤u serüveninde ﬂu iki ﬂeyin fark›nday›z. Bir:
‹nsan haklar› kavram›n› çok geniﬂ insan topluluklar›na tan›tt›k.
‹ki: Hak ihlalinde bulunan devlet organlar›n› ve hak ihlalcisi kamu görevlilerini rahats›z ettik. ‹hlalciler genellikle ihlallerini gizlemek isterler. Biz insan haklar› savunucular› da "gizledi¤iniz bir
ﬂeyler mi var?" diye sorar›z. Bu çok rahats›z edici bir soru ve faaliyettir. Ama bizim iﬂimiz bu. Dolay›s›yla rahats›z etti¤imizin fark›nday›z. Ancak Türkiye'de ve dünyada insan haklar› savunucular› rahats›z etmeye her an, her yerde devam etmelidir. Çünkü demokrasi, devletlerin sivil toplum taraf›ndan gözetlendi¤i, denetlendi¤i bir rejimdir. "Aç›kl›k" özgürlüktür.

Hak Habercili¤i: Neden ve Nas›l?
Gülgün Erdo¤an Tosun

bianet'e "Okuldan Haber Odas›na" e¤itiminde bana da konuﬂma
f›rsat› verdi¤i için teﬂekkür etmek istiyorum. Hem sizin ad›n›za
hem de kendi ad›ma. Benim bugün sizlerle paylaﬂmak istedi¤im
konu hak habercili¤inin gereklili¤i üzerine. Hak habercili¤i konusunda daha önce bianet'le birlikte yerel medya temsilcilerine
yönelik bir dizi e¤itimler gerçekleﬂtirdik. Size verilen çantalar›n
içinde bulaca¤›n›z üç kitap hak habercili¤i konusunda benim buradaki k›s›tl› konuﬂma süremden çok daha ayr›nt›l› bilgiyi verebilecek içerikte. Kitaplar›n içeri¤ini tamamen aktarmam mümkün
de¤il. Bu nedenle bugün sizlerle baz› önemli gördü¤üm baﬂl›klar› tart›ﬂmaya çal›ﬂaca¤›m.
Ben, benden önceki konuﬂmac› Say›n Yavuz Önen'in b›rakt›¤›
yerden devam etmek istiyorum. "Neden hak habercili¤i" dedi¤imizde asl›nda dünden beri devam eden konuﬂmalarda vurguland›¤› gibi, as›l kastedilen ﬂey; "nas›l haber yapmal›" sorusunun k›sa
bir cevab›. Söz konusu cevaba göre, oda¤›na insan› koyarak haber yapmal›. Karﬂ›laﬂt›¤›m›z basit haberi oda¤›na insan› alarak, insana dokunarak nas›l haber haline getirebilmeliyiz. Dolay›s›yla,
haberin oda¤›nda insan olmal›. Ancak haberin oda¤›na yerleﬂtirdi¤imiz insan› haklar›ndan ba¤›ms›z düﬂünmek mümkün de¤ildir.
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Haber neden ve nas›l insan odakl› k›l›nabilir?
Dil sorunu
Gözleyebildi¤imiz kadar›yla, gündelik koﬂturmalar›, s›k›ﬂ›k zaman rutinleri içinde yetiﬂtirmek zorunda olduklar› haberleri yazarken muhabirlerin yapt›klar› hatalar genellikle insan haklar› ihlallerine yönelik haberlerde daha s›kl›kla ortaya ç›k›yor. Bu durum öncelikle gündelik dile de yerleﬂmiﬂ olan kullan›mlardan,
daha do¤rusu dilin ideolojik kullan›m›ndan kaynaklanabiliyor.
Bugünkü Hürriyet gazetesinde gündelik hayatta fark›nda olmadan kullan›lan ve seksist ayr›mc›l›¤a dayanan dil konusunda çok
güzel bir örnek var. Bülent Ar›nç, "Beni be¤enmeyen k›z›n› vermesin" demiﬂ. Ar›nç, kendisine yönelik eleﬂtiriye tepki gösterirken asl›nda, "Beni politikac› olarak be¤enmeyen bir daha milletvekili aday› olarak göstermesin. Ya da beni bir daha seçmesin,
bana bir daha oy vermesin" demek istemiﬂ. Ancak gazetecilerin
haber manﬂetine "beni be¤enmeyen k›z›n› vermesin" sözünü taﬂ›mas›, Ar›nç'›n diline hâkim olan ayr›mc›l›¤›n haberler arac›l›¤›yla yeniden üretilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Gündelik hayat rutinimize yerleﬂmiﬂ, kendili¤inden ortaya ç›kan hak ihlallerinin, cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n haberler arac›l›¤›yla yeniden üretilmesine en güzel örneklerden biridir karﬂ›m›za ç›kan.
Toplumsal hayata yerleﬂmiﬂ ayr›mc› kliﬂelerin yeniden üretilmesine ancak insan odakl›, hak odakl› habercilikle karﬂ› koyabiliriz.
Haber üretiminin her aﬂamas›nda muhabirler olarak dilimizi sürekli gözden geçirerek, yerleﬂik karalay›c›, damgalay›c› ifadelerden ar›nd›rmam›z gerekiyor. En çok karalay›c› imgeler özellikle
eﬂcinseller hakk›nda veya bedenini satmak zorunda b›rak›lan kad›nlar hakk›nda yap›lan haberlerde kullan›l›r. Ya da soka¤a itilmiﬂ
çocuklar için en fazla kullan›lan kliﬂe "tinerci çocuklar" damgas›d›r. "Sokak çocuklar›", "çöp toplayan çocuklar", "tinerci çocuklar"
dedi¤imiz zaman asl›nda onlar› damgalam›ﬂ oluyoruz. Hak habercili¤i yaparken bu deyimlerden uzak durmak gerekiyor. Sokakta yaﬂamak zorunda b›rak›lan çocuklara iliﬂkin haberlerde "so-
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ka¤a itilmiﬂ çocuk" deyimini kullanmak daha uygundur. Çocuklara yönelik damgalay›c› ifadelerin kullan›m›na –en az korunan
kesim olduklar› için olsa gerek– tüm dünyada rastlamak mümkün. Kolombiya'da yatak böcekleri, Peru'da meyve kuﬂlar›, Brezilya'da marjinaller, Vietnam'da toz böcekleri, Kamerun'da sinekler gibi haﬂerelere denk düﬂecek tan›mlamalar hem medya
hem de halk dilinde kullan›l›yor. Hak habercili¤ini gerçekleﬂtirebilmek için haberinizin oda¤›na insan› alacaksan›z, insana dokunacaks›n›z ve ister istemez onun haklar›n› da gözetmek zorunda
kalacaks›n›z demektir.
‹nsan haklar› öncelikle devlete karﬂ› ileri sürülen haklard›r
‹nsan haklar› genel kavray›ﬂ› çerçevesinden bakacak olursak, insan haklar› devletle birey iliﬂkisinde ya da devletle toplum iliﬂkisinde ortaya ç›kan ve bireyin devlete karﬂ› ileri sürebilece¤i haklard›r. Bu nedenle devletin, "insan haklar›n› ben koruyorum zaten, bak baﬂka bir kuruluﬂun korumas›na gerek yok" argüman›n›
ileri sürmesi insan haklar›n›n do¤as›yla da çeliﬂkili bir tutumdur.
Çünkü insan haklar› genellikle devlet taraf›ndan ihlal edilir. Bu
nedenle az da olsa insan haklar›n›n do¤as›na de¤inmek gerekiyor. ‹nsan haklar› teorisinin geliﬂim sürecine bakt›¤›m›zda genellikle bu haklar›n korunmas›n›n devletten talep edildi¤ini görmekteyiz. Neden devletten talep ediyoruz? Çünkü genelde ihlal eden
devlet oldu¤u için. ‹nsanlar birbirlerine karﬂ› insan haklar› ihlallerini yaﬂad›klar› zaman da –aile içi ﬂiddet olaylar›nda oldu¤u gibi– söz konusu haklar›n korunmas› devletten talep edilir. Devletin mahkemelerine baﬂvurulur. Bu nedenle insan haklar› felsefesinin, insan haklar› hukukunun ortaya ç›k›p geliﬂmesindeki temel
mant›k; devletle birey aras›ndaki iliﬂkilerde ortaya ç›kan sonuçlara iliﬂkin olmas› ve devlete karﬂ› ileri sürülen haklar olmas›d›r.
Dolay›s›yla insan haklar› insanlar›n birbirlerine karﬂ› de¤il, genellikle devlete karﬂ› ileri sürdü¤ü haklard›r.
Hak habercili¤i konusuna dönecek olursak, insan haklar› ile oda¤›na insan› ald›¤›n›z habercilik anlay›ﬂ› aras›nda yak›n iliﬂki var-
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d›r. ‹nsan haklar›n› gözetmeden insana dokunan bir habercilik
yapman›z mümkün de¤ildir. Oda¤›n›za insan› al›yorsan›z insan
haklar›n› gözeten bir habercilik yapman›z gerekiyor.
‹nsan haklar› felsefesinin geliﬂim sürecinin baz› aﬂamalar› var. Birinci aﬂamada, ilk geliﬂen haklar bizim sivil-siyasal haklar dedi¤imiz haklard›r. 1789 Frans›z ‹htilaline dayand›r›lan ilk haklar yurttaﬂl›k, kat›l›m, seçme ve seçilme haklar›yla ilgilidir. ‹kinci kuﬂak
haklar sanayi devrimi sonras›nda bir s›n›f olarak çal›ﬂan s›n›f›n
–proletaryan›n– ortaya ç›kmas› ve bu s›n›fla ilgili birtak›m ekonomik ve sosyal haklar›n gündeme gelmesiyle ortaya ç›km›ﬂt›r. Sosyal devlet ilkesinin ortaya ç›k›ﬂ› ikinci kuﬂak haklara dayan›r.
Üçüncü kuﬂak haklar ise insan haklar› kavram›n›n kapsam›n›n
geniﬂleme sürecindeki temel basamaklardan biridir. Üçüncü kuﬂak haklar aras›nda insanlar›n sa¤l›kl› bir çevrede yaﬂama hakk›,
o sa¤l›kl› çevrede insanlar›n oldu¤u kadar hayvanlar›n da yaﬂam
haklar›n›n korunmas›yla ilgili haklar say›labilir. Bunlar›n yan› s›ra bir de dördüncü kuﬂak haklardan bahsediliyor. Dördüncü kuﬂak haklar devletten talep edilecek mali haklard›r. Mali haklar;
"bir yurttaﬂ olarak ben devletten çocu¤umun yüksek bir d›ﬂ borç
yükü alt›nda do¤mas›n› istemiyorum" deme hakk›n› içerir. "Bundan sonra d›ﬂar›ya borçlan›rken, yurttaﬂ olarak bana sorman laz›m" anlay›ﬂ›n› beraberinde getirmektedir. Ayr›ca, yerel yönetimlerin ya da devletin bütçesine kad›nlara yönelik, çocuklara yönelik baz› harcama kalemlerinin konmas›n›, özellikle konulmas›n›
isteme haklar›n› içerir. Bu türden mali haklar› devletten talep etme hakk› dördüncü kuﬂak haklar aras›nda say›l›yor.

Hak habercili¤inin neresindeyiz?
Görüldü¤ü üzere tarihsel süreç içinde çocuk haklar›, kad›n haklar›, çevre haklar› gibi hak kategorilerinin ortaya ç›k›ﬂ› tamamen
bir ihtiyaç ve bu ihtiyac›n fark edilmesine ba¤l›d›r. Kad›nlar›n toplumda ezilmesi, horlanmas›, çocuklar›n aile içi ﬂiddete maruz kalmas› gibi. Birleﬂmiﬂ Milletler içinde UNICEF'in kurulmas› ve Ço-
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cuk Haklar› Evrensel Bildirgesi'nin yay›mlanmas› çocuk haklar›nda önemli bir aﬂamad›r. Bildirgenin 1. maddesinde, "18 yaﬂ›n› doldurmayan herkes çocuktur" yazar ve kimsenin 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ birinin çal›ﬂmas›n› isteme hakk› olamaz. Ama dünyada
yol yap›m› için taﬂ k›ran çocuk foto¤raflar›n› hepimiz görmüﬂüzdür. Savaﬂan çocuklar, eline bir silah verilip Ruanda'da veya baﬂka ülkelerde savaﬂt›r›lan çocuklar, Nike ayakkab›lar›n›n üretiminde zorla çal›ﬂt›r›lan çocuklar haklar›n ihlal edildi¤i bir dünya gerçe¤inin birer parças›d›rlar. Bu ihlallerin daha çok görünür olmas›yla birlikte çocuk haklar› kavram› ortaya ç›km›ﬂt›r. Kad›nlar›n
ezildi¤i, e¤itim hakk›ndan mahrum edildi¤i bir toplum aç›s›ndan
kad›n haklar›n›n önemi ve ivedili¤i tart›ﬂ›lamaz herhalde. Mevcut
Medeni Kanun hükümleri ne olursa olsun, baban›n ölmeden önce –en iyi ihtimalle– bütün malvarl›¤›n›n yar›s›n› o¤luna verip,
"geri kalan›n› benden sonra paylaﬂ›rs›n›z" demesi, öncelikle o¤lunu garantiye almaya çal›ﬂmas› halen Mecelle'nin yürürlükte oldu¤unun bir iﬂareti de¤il midir? Bu uygulamalarla k›z çocuklar›n›n haklar› ihlal edilmiyor mu? E¤itim alan›nda da "k›z çocuk
okuyup da ne olacak. Bir an önce evlensin, ama erkek çocu¤um
okusun" mant›¤›n›n toplumsal alanda hâkimiyetini sürdürmesi
e¤itim haklar› aç›s›ndan kad›n-erkek aras›nda bir eﬂitsizlik do¤urmuyor mu? Toplumsal, geleneksel, ekonomik, siyasal hangi kökene dayan›rsa dayans›n, bir eﬂitsizlik mevcut oldu¤u ve halen
devam etti¤i için bu tür haklar›n medya taraf›ndan önemle vurgulanmas› ve üzerinde durulmas› gere¤i aç›kt›r. Do¤al olarak herkesin bu haklara sahip oldu¤u varsay›l›yor, ama uygulamalar tam
tersini gösteriyor. O halde, hak habercili¤i yoluyla "Kral Ç›plak"
diyebilecek gazetecilere, medyaya ihtiyac›m›z oldu¤u da aç›kt›r.
Günümüzde gazetecilik yaparken, bir piyasa var, bir hedef kitle
var ve gazeteler de (do¤al olarak haberler de) bu piyasaya yönelik olarak üretilen mal ve hizmetler olarak alg›lan›yor. Yanl›ﬂ m›
düﬂünüyorum? Bu alg› nedeniyle, Posta gazetesinin hedef kitlesi
(özellikle kullan›yorum bu deyimi, çünkü bu bir tür pazarlama ilkesidir asl›nda) farkl› oldu¤u için Do¤an Haber Ajans›'n›n ortak

HAK HABERC‹L‹⁄‹: NEDEN VE NASIL • 171

haber havuzundan seçti¤i haberler bu kitleye yöneliktir. Dünkü
konuﬂmas› s›ras›nda Nurcan Akad'a soramam›ﬂt›m asl›nda; hedef
kitlenizin neyi talep etti¤ini belirlemek için düzenli araﬂt›rmalar
yap›yor musunuz? Yoksa o hedef kitleyi o haberlerinizle sizler mi
oluﬂturuyorsunuz? Tu¤rul Ery›lmaz da; "Haber üretim sürecinde
haber müdürünüzle kavga etmeyin, sizin bilmedi¤iniz baz› ilkeler vard›r. O bilir, ona göre haberinizi düzeltir. Bu nedenle de ideolojik görüﬂünüzün uymad›¤› yerde gidip habercilik yapmay›n,
görüﬂünüze uyan gazeteyi öncelikle tercih edin" gibi bir ﬂeyler
söyledi. Habercili¤in kendisini bu hedef kitleye yönelik üretilen
mal ve hizmetin üretim süreci olarak gördü¤ünde, muhabir yapt›¤› habere yabanc›laﬂ›yor. Bu benim kendi kiﬂisel görüﬂüm. Ancak ﬂöyle de bir olgu var: Siz çal›ﬂt›¤›n›z gazetenin bir eleman›s›n›z. Bu durum sizi ve kimli¤inizi çevreliyor, dolay›s›yla yal›t›yor
sizi. Muhabir bir süre sonra kendi bak›ﬂ aç›s›n› bir kenara b›rak›p,
haberleﬂtirdi¤i olguyu nesneleﬂtirerek, bu olguya çal›ﬂt›¤› gazetenin ilgisinin, bak›ﬂ aç›s›n›n ne olabilece¤ini tahmin edip, bir süre
sonra kendi perspektifini bir kenara b›rak›p sürekli gazetenin
perspektifinden bakmaya baﬂl›yor. Ö¤rencilerimizin mezun olduktan sonra yaﬂad›klar› en önemli s›k›nt› bu. "Biz okulda pek
çok teorik ve ideal bilgiyi ald›k, ama piyasa bizden bunlar› istemiyor ki" diyorlar. Piyasa önce sizi kendi kimli¤i ile donat›yor, sizi bir kalkana sar›yor, bir çerçeveye yerleﬂtiriyor. Muhabir bu kalkana al›ﬂ›nca ve bu çerçeveden bakmaya al›ﬂ›nca, her olguya gazetenin ilkeleri penceresinden bakmaya baﬂl›yor, olaylar› yerleﬂtirildi¤i çerçeveden yorumluyor.
Hayatta tek bir gerçeklik olmad›¤› do¤rudur. Söz konusu gerçeklik bir nesne dahi olsa, nesnenin nesneleﬂtirilmesi öznel olacakt›r. Elimdeki silgiyi baz›lar› tahta silgisi, baz›lar› mavi bir tahta silgisi, baz›lar› kirlenmiﬂ bir tahta silgisi olarak nitelendirecektir.
Nesneleﬂtirmeler, tan›mlamalar, yorumlar aras›nda benzerlikler
olmaz m›? Olabilir. Çünkü, bizim hayata, gerçeklere bak›ﬂ›m›z›
dünyaya bak›ﬂ aç›s› dedi¤imiz ideolojilerimiz –yaﬂam süresi içinde edindi¤imiz yaﬂam tecrübesi de diyebilirsiniz– okuduklar›m›z
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belirler. Dolay›s›yla hangi gazetenin ilkeleri penceresinden bak›yorsan›z, o haberi yapma biçiminiz farkl› olacakt›r. Bu bana göre muhabiri bir ölçüde yapt›¤› iﬂe yabanc›laﬂt›ran bir faktördür. ‹lla yabanc›laﬂacaksak, ayr›ca tarafs›zl›k da mümkün de¤ilse –hiçbir zaman tarafs›z habercilik yap›l›r diye bir ﬂey yok, bunu unutmay›n– o zaman yapaca¤›m›z en hay›rl› iﬂ haber üretim sürecimizin oda¤›na insan haklar›n› almak olacakt›r. Oda¤›m›za devleti al›rsak, örne¤in 1 May›s kutlamalar›nda ortaya ç›kan olaylara
oda¤›m›za devleti alarak bakacaksak, "1 May›s gösterilerinde
devlet karﬂ›t› güçler yine galeyana geldi" türünden bir haberi yapar›z. Oda¤›m›za insan haklar›n› alacak olursak, tüm dünyada
emek ve iﬂçi bayram› olarak kutlan›lan 1 May›s ile ilgili "gösteri"
ifadesini kullanmay›z; "1 May›s'a yönelik kutlamalar polisin engellemesi ve bask›s›yla karﬂ›laﬂt›" türünden bir haber yapar›z.
Olay ayn›d›r, ama haberiniz sizin bak›ﬂ aç›n›za ve oda¤›n›za ald›¤›n›z ﬂeye göre tamamen de¤iﬂir. Bir taraf olacaksan›z insandan
taraf olun, haklar› ihlal edilenden yana taraf olun, ma¤durdan taraf olun. Ancak o zaman etik sorumlulu¤unuz yerine gelmiﬂ olur,
vicdanen içiniz rahat eder.
"Günlük yaﬂam›n içinde haber nas›l olmal›?" sorusuna verilen yan›t genellikle, sansasyonel olmal› ﬂeklindedir. Medyada –özellikle ana ak›m medyada– çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›n›zda size bu temel fikir ö¤retiliyor. Bir haberin sansasyonel taraf›n› bulmak ad›na ço¤u zaman öyle feci insan haklar› ihlalleri yap›l›yor ki. Hat›rlarsan›z ‹zmir'de bir bebe¤e tecavüz olay› vard› gazetelere bolca haber olan. Haberin sansasyonelleﬂtirilmesi s›ras›nda bebek bir kez
daha tecavüze u¤rad›, haklar›na tecavüz edildi. Olay›n faillerine
"sap›k" diyen medya bebe¤in ç›plak foto¤raflar›n› kullan›rken kime hizmet ediyordu acaba? Güya, safiyane duygularla bebe¤in
neresinin morard›¤›n› göstermek için, sapk›n düﬂünceli insanlar›n görmek istediklerini tekrar gösteriyorsunuz. Dolay›s›yla, bir
ma¤durun haberini yaparken, bir kez de bizim taraf›m›zdan ma¤dur olmamas› için daha duyarl› olmam›z gerekiyor. Milliyet gazetesinin internet sitesinde ‹zmir'de ç›plak denize atlayan k›z›n
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foto¤raf› halen yay›mlan›yordu. Üstelik haberde neredeyse adresine kadar tüm bilgilerin yer almas› ma¤durun damgalanmas› demektir. Herkese aç›k olan bu sitedeki haber, bir arkadaﬂ› ya da bir
tan›d›¤› taraf›ndan okunabilir. Bu tür haberlerde verilen ayr›nt›lar
haberin kendisinden daha fazla ak›lda kal›r. Bana göre, bu hak
ihlalleri gazetecilerin sansasyonellik u¤runa biraz da bilerek yapt›¤› iﬂler.
Ne yapmal›y›z?
Hak odakl› habercilikte insan haklar›na, insan›n yaﬂama hakk›na,
kendini geliﬂtirme hakk›na ve di¤er her türlü hakk›na sayg›l› olmak zorundas›n›z. Bu sizin gazeteci olarak öncelikli ve vazgeçilmez sosyal sorumlulu¤unuzdur. Siz birtak›m ﬂeyleri deﬂifre etmeye, ortaya ç›karmaya çal›ﬂ›n, ama bu deﬂifreyi insan haklar›n› ihlal eden kurumlar›, kuruluﬂlar›, devleti, ekonomik-ticari organizasyonlar› deﬂifre etmek için yap›n. Bunu yaparken, haklar› ihlal
edilenlerin de özel hayatlar›n› ve haklar›n› koruyun. 18 yaﬂ›ndan
küçük olan herkes çocuktur ve 18 yaﬂ›ndan küçük olanlar›n ceza ehliyeti yoktur. Ancak gazetelerde "iﬂte kapkaç suçlusu çocuk", "daha on yaﬂ›nda ama on kapkaç yapt› doymad›" ﬂeklindeki haberlere rastlayabiliyoruz. Bu çocuklar asl›nda birileri taraf›ndan bu iﬂe zorla itilen çocuklar. Ekmek de çalabilir, alt›n da çalabilir. Ekmek çalmas›yla kuyumcudan alt›n çalmas› aras›nda bana
göre hiçbir fark yok. Çünkü 18 yaﬂ›ndan küçük bir çocu¤un suç
ve ceza ehliyeti yok zaten. Bu nedenle hiç fark etmez.
Hak habercili¤inde "ma¤duru" oda¤a almak gerekiyor. Bu konuda anlaﬂ›yoruz, tamam. Ancak, ma¤duru oda¤›na alan haberlerde de ﬂu türden hatalarla karﬂ›laﬂabiliyoruz: Ma¤durdan bir hikâye yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Haber yaz›m sürecinde hikâye yarat›l›rken –Amerikan gelene¤inde "öykü anlat›m›" (story telling) diye
adland›r›lan biraz da budur zaten– hikâyecilik yetene¤i en uç s›n›rlar›na kadar zorlanarak, bütün yetene¤imizi ortaya döküp, son
derece dramatik bir haber ç›karabiliyoruz ortaya. Ma¤durun ne
kadar ma¤dur oldu¤unu anlat›rken, fark›nda olmadan onu bir ke-
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re de biz ma¤dur ediyoruz. Ma¤duru ve / veya etraf›ndakileri o
haberi okuduktan sonra, "ben ne kadar ma¤dur ve kötü durumdaym›ﬂ›m" düﬂüncesine kap›larak hayattan umudunu keser hale
getirebilecek haberler ç›kart›yoruz. Nas›l bir hak habercili¤i sorusuna verilecek yan›tlardan biri olarak karﬂ›m›za; "ma¤dur portresinin çok dramatik çizilmedi¤i bir haber" ç›k›yor. Ma¤duru daha
dramatik hale getiren, onu daha aciz gösteren, kendini daha kötü hissetmesine yol açan haber de¤ildir amaç. Hak habercili¤inde amac›m›z; hak ihlalinin ne oldu¤una de¤inerek, onun çözümüne veya onunla mücadele yöntemlerine yer vermektir.

Di¤er yap›lmas› gerekenler: Sivil toplum örgütleriyle
iliﬂki ve bilgilenmek
Hak habercili¤ini kendine ﬂiar edinecek muhabirlerin öncelikle
çevrelerinde insan haklar› konusunda çal›ﬂan, insan haklar› ihlalleriyle mücadele eden sivil toplum örgütleriyle iliﬂkilerini geliﬂtirmeleri önerilebilir. Bir muhabir olarak hak örgütleriyle iletiﬂim
içinde olman›z gerekiyor. ﬁu andaki gazetecilik profili içinde eksikli¤i en fazla hissedilen noktalardan birisidir bu. Haklara duyarl› gazetecilik konusunda öncelikle yap›lmas› gereken, insan haklar› ihlalleriyle mücadele eden sivil toplum örgütleriyle yak›n diyalog içinde olmak, onlar›n çal›ﬂmalar›ndan haberdar olmak ve
onlar›n sesi olmakt›r. Çünkü biraz önce Yavuz Önen'in konuﬂmas›nda bahsetti¤i gibi, hak örgütlerinin düzenledikleri toplant›larda genellikle devlet erkân› konuﬂtuktan sonra medya mensuplar›
toplant›y› terk etmekte, toplant›n›n düzenlenme amac›na yönelik
olarak örgütlerin sesi kamuoyunda yeterince duyulmamaktad›r.
Bugün hak örgütlerinin yaﬂad›¤› en önemli sorunlardan biri olan
medyada görünür olma sorunu ancak haklara duyarl› muhabirlerin art›ﬂ›yla aﬂ›labilir. Hak habercili¤i konusunda çal›ﬂ›rken, bir
yandan hak ihlallerini görünür hale getirece¤iz, ama öbür yandan da bu hak ihlalleriyle karﬂ› karﬂ›ya kalmas› durumunda yurttaﬂlar›n kad›nsa kad›n s›¤›nma evleri, çocuksa çocuklar› korumayla ilgili birtak›m derneklerle iletiﬂime geçerek bu konudaki
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alternatiflerinin neler oldu¤unu (çözüm yollar›n›) ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z. K›sacas›; "nas›l bir hak habercili¤i?" sorusuna yan›t aramadan önce muhabir olarak kendimizi insan haklar›n›n
genel çerçevesi, felsefesi ve bu konuda çal›ﬂan sivil toplum örgütleri konusunda bilgilendirmemiz ve iletiﬂim kurma prati¤i edinmemiz gerekiyor.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi konusunda birkaç söz söyleyerek konuﬂmam› tamamlamak istiyorum. Türkiye'de iç hukuk yollar› tüketilmedi¤i sürece Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne baﬂvuramazs›n›z. ﬁu anda devletin resmi söylemini paylaﬂan medyada Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne baﬂvuranlar genellikle
vatan haini olarak damgalanmakta. Oysa, bu türden haberleri yapan muhabirlerin gözden kaç›rd›klar› bir nokta var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisi bizzat anlaﬂmaya imza atarak, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin kendisinin verdi¤i kararlar üzerinde
yarg›lama yetkisi oldu¤unu kabul etmiﬂtir. Bir baﬂka ifadeyle, iç
hukuk yollar›yla çözemedi¤imiz bir sorunu A‹HM'e götürme hakk›n› bize tan›yan bizim devletimizdir zaten. Vatandaﬂ›n›n bu hakk›n› bizzat kendisi bir yasa ile kabul etmiﬂtir. Bu nedenle yap›lan
haberlerde kullan›lan dil yanl›ﬂt›r ve haks›z yere damgalay›c›d›r.
Bizim iç hukukumuzu A‹HM ile sorun yaﬂamayacak düzeye getirebilmemiz için sivil anayasay› yapmam›z, 301-302-311. maddelerin yaratt›¤› sorunlara son vermemiz, Türk Ceza Kanunu'nu
revize etmemiz gerekiyor. Bu düzenlemeleri yapmay› biz zaten
Resmi Gazete'de yay›mlanan Avrupa Toplulu¤u Ortakl›k Kat›l›m
Belgesi'nde taahhüt ediyoruz. Bu durumda yap›lan haberlerin
mant›¤›n› ve dilini anlamak zorlaﬂ›yor.
K›saca toplayacak olursak; insan haklar› konusu ulusal gündemin
meta söylemi içinde eriyip giden, ço¤u zaman kendisine fazla
yer bulamayan konulardan biridir. Bizim gündelik hayatta kulland›¤›m›z dilde aﬂina oldu¤umuz birtak›m kal›plar, kliﬂeler gazetecilerin insan haklar› ihlalini kolaylaﬂt›ran faktörlerden biridir. ‹nsan haklar› ile ilgili ihlaller daha çok sivil ve siyasal haklar konusundaki ihlaller olarak anlaﬂ›lmakta, üretilen haberlerde ço¤u za-
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man iﬂin ekonomik boyutu, sosyal adalet boyutu ve di¤er boyutlar› gözard› edilmektedir. Hayvan haklar›, çevre haklar› gibi geniﬂ hak yelpazesi ço¤u zaman yo¤un gündem içinde kendine hiç
yer bulamamaktad›r. Bu ve bunlar gibi ço¤altabilece¤imiz pek
çok nedene ba¤l› olarak; insan haklar›n› gözard› etmeyen, insan
haklar› ihlallerini deﬂifre eden, o büyük gündemin içinde insan
haklar› gündeminin çok önemli bir konu oldu¤unun bilinciyle
hareket eden muhabirlerin h›zla yeni medya ortam›na dahil olmas› en büyük beklentimizdir. Muhabirlerin öncelikle, insan haklar› konusundaki kendi bilgi çerçevelerini geniﬂletmesi, hak ihlallerinin çözüm yollar› ve alternatif habercilik anlay›ﬂlar› konusunda bilgi sahibi olmas› gerekiyor. Ortada bir sorun varsa, bu sorun
yasada nas›l düzenlenmiﬂ ya da Avrupa'da nas›l düzenlenmiﬂ diyerek araﬂt›rmayan muhabirler hak ihlallerinin bizzat art›r›c› faktörü olabiliyorlar. Günümüz hegemonik bas›n yap›s› içinde, haber üretim süreçlerinin hedef kitleye yönelik bir mal ve hizmet
üretim süreci olarak alg›lanmas›n›n yol açt›¤› muhabirin habere
yabanc›laﬂmas› sorunu gazete patronu veya otosansürle aﬂ›lamaz. Muhabirlerin haberi yazarken, "ben bu haberi insan haklar› ihlali yapmadan, seksist, ayr›mc›, damgalay›c› bir dil kullanmadan nas›l yazabilirim"in yollar›n› aramas› gerekiyor. Bunu yapmak o kadar da zor olmasa gerek...

Televizyon Habercili¤i ve
Hak Habercili¤i Aç›s›ndan
Etik ‹hlaller
Özden Cankaya

Televizyon haberleri, günümüzde hedef izleyici kitlesine ulaﬂmas›ndaki h›z ve görselli¤in çekicili¤i nedeniyle en yayg›n iletiﬂim
kanal› olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle de televizyon haberlerinin haz›rlanmas› ve sunulmas› temel habercilik ilkeleriyle
etik de¤erlere uygun olmal›d›r.
Her televizyon haber merkezinin yay›n politikas›, ilkeleri, olaylara bak›ﬂ› birbirinden farkl›d›r. Çünkü, haber merkezleri ve haberciler, olaylar› dünya görüﬂlerine, politik duruﬂlar›na göre ele al›rlar. Her haberci olaylara kendi durdu¤u noktadan bakmakta özgürdür, ancak gözden kaç›r›lmamas› gereken nokta, haberde yer
alan tüm taraflar›n görüﬂlerinin aktar›lmas› gerekti¤idir. Haberci,
haberde yer alan taraflar›n görüﬂlerini yans›tabildi¤i ölçüde nesnelli¤i sa¤layabilir.
Televizyon haberlerinin "gerçe¤i" yans›tmak amac› taﬂ›d›¤› kabul
edilmektedir. Televizyon yöneticileri gerçe¤in rasgele görüntülenemeyece¤ini de ileri sürmektedirler. Onlara göre görsel alan›n
retori¤i ve sahnelenme yasalar› vard›r ve televizyonda gösterilen
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her ﬂeyin de bu yasalara uymas› gerekir (Ramonet, 1999: 107).
Televizyon haberinde olaylar aktar›l›rken "gerçek" kurgulanmaktad›r. Haber merkezlerinin haber de¤eri taﬂ›d›klar›na karar verdikleri olaylar›n seçilmesi, s›ralanmas›, görüntülenmesi ve sunuluﬂu haber merkezinin ideolojisini yans›t›r. Bu nedenle de, her
haber merkezi haberleri kendi bak›ﬂ aç›s› ve yorumuyla verir.
Ama yine de tüm haberlerin taﬂ›mas› gerekli temel özellikler ve
nitelikler vard›r.
Türkiye'de televizyon habercili¤inin eleﬂtirilen temel sorunlar›
vard›r. Bu sorunlar irdelendi¤i zaman, haber eti¤i aç›s›ndan uyulmas› gereken noktalar daha belirgin olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Ancak önce "haberin ne oldu¤unun" hat›rlanmas› gerekmektedir.
Buradan hareketle uyulmas› gereken etik kurallar da ortaya ç›kacakt›r.
Habere ulaﬂma temel insan haklar›ndand›r.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Haklar ve Sorumluluklar Bildirgesi"nde, habere ulaﬂma, bilgi edinme hakk›n›n temel hak ve
özgürlüklerimizden biri oldu¤u belirtilmiﬂtir. Bireyin do¤ru haber
ve bilgi alma, bilgi edinme hakk›n› sa¤layacak yöntemler ve kurallar gazeteciler taraf›ndan dürüst biçimde kullan›lmal›d›r.
Haberin toplumsal niteli¤i
Haber toplumsal bir nitelik taﬂ›r. Haberin taﬂ›d›¤› toplumsal önem
ve özellik gazetecinin görevini kutsal ve özel k›lar. Daha çok izleyici çekmek için, haber de¤eri olmayan olaylar›n haber olarak
aktar›lmas›, habercilik eti¤i aç›s›ndan do¤ru de¤ildir.
Haber bilgi aktar›r.
Haberin baﬂl›ca amac› bilgi aktarmakt›r, bunun da "olgusal gerçek"lere sad›k kal›narak yap›lmas› gerekir.
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Televizyon habercili¤inde uygulanan tekniklerle ilgili
etik ihlaller ve uyulmas› gereken ilkeler
Dramatik ö¤eler kullan›lmas›
Haberin amac› bilgi aktarmak oldu¤una göre izleyiciyi coﬂturmak, üzmek, sevindirmek ve öfkelendirmek amaçlar›yla duygular› harekete geçiren dramatik ö¤elerin kullan›lmamas› gerekir.
Çünkü dramatik ö¤eler yüzünden olgusal gerçekle kurgu aras›ndaki ayr›m ortadan kalkmakta, mesaj ba¤lam›ndan kopar›lmaktad›r. Türkiye'de en çok yap›lan etik hatalardan bir tanesi özellikle
televizyon haberlerinde, dramatik ö¤elerin etkin biçimde kullan›lmas›d›r.
Fon müzi¤i ya da dip müzi¤i kullan›lmas›
Eleﬂtirel aç›dan bak›ld›¤›nda olmamas› gerekli unsurlardan biridir. Haber metni okunurken, dip müzik ya da fon müzi¤i kullan›lmas› izleyiciyi duygusal aç›dan etkilemek amac›n› taﬂ›maktad›r. Bir örnek vermek gerekirse; 2 Eylül 2007'de ulusal televizyon
kanallar›n›n birinde akﬂam ana haber bülteninde Baﬂbakan Erdo¤an'›n ikinci torununun do¤umuna iliﬂkin haberin fonunda "Süper Baba" dizisinin müzi¤i çal›yordu. Ulusal ticari kanallar›n ana
haber bültenlerinde hemen hemen her haberin fonuna bir müzik
parças› yerleﬂtirilmektedir, bu durum da duygusal etkiyi art›rmaktad›r. Bu dramatik ö¤enin televizyon dizisinde, tiyatroda, radyo
tiyatrosu ya da bir sinema filminde bulunmas› ola¤and›r, ancak
bir haber bülteninde olmamas› gerekir.
Canland›rma yap›lmas›
Haber bülteninde yer alan bir olay›n gerçek görüntülere de¤il,
canland›rmalara dayan›larak verilmesi haberin gerçekli¤iyle ba¤daﬂmayan bir durumdur. Haber, gerçekli¤i aktarma amac›ndad›r.
Aktar›lan olaya iliﬂkin görüntü varsa kullan›l›r, görüntü yoksa,
canland›rma yoluna gidilmez. Aksi halde, dramatik ögelerin kullan›lmas›nda oldu¤u gibi, olgusal gerçek ile kurgu aras›ndaki ayr›m ortadan kalkmaktad›r.
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Ayn› görüntünün tekrarlanmas›
Haber merkezleri, ellerinde yeterli görüntü olmad›¤› zaman ya
da olay üzerine sürekli vurgu yapmak istediklerinde, dramatik etki yaratmak amac›yla ayn› görüntüyü tekrar tekrar yay›mlamaktad›r. Bunun ise, örne¤in e¤er haber ﬂiddet unsuru içeriyorsa, bunun daha da öne ç›kar›lmas› gibi olumsuz bir etkisi olmaktad›r.
Arﬂiv görüntüsünün kaynak belirtilmeden kullan›lmas›
Televizyon haberlerinde s›kl›kla arﬂiv görüntüsü kullan›lmakta
ancak bu görüntülerin arﬂiv görüntüsü oldu¤u ve nereden al›nd›¤› belirtilmemektedir. Oysa mutlaka haberin hangi ajanstan al›nd›¤›, kaç y›l›nda çekilmiﬂ bir görüntü oldu¤u aç›klanmal›d›r. Y›llar önceki bir görüntüyü ﬂimdi olmuﬂ gibi sunmak, gerçeklerden
uzaklaﬂmakt›r.
Sözün, görüntüyü tamamlamak üzere kullan›lmas›
Haber metni gere¤inden uzun olmamal›d›r. Televizyon haberi,
görsel olarak bir olay› aktarabiliyorsa iﬂlevini yerine getirmiﬂ demektir. Görüntünün çok çarp›c› oldu¤u yerlerde söz eklenmesi
onun vurucu etkisini ortadan kald›rmaktad›r. Vurucu bir görüntü
oldu¤unda, metni son derece s›n›rl› kullanmak önemli ilkelerden
biridir.
Röportaj yap›l›rken
Röportaj yap›lan, yani kendisiyle görüﬂülen kiﬂinin yetki alan›n›n
aç›klanmas› önem taﬂ›r. Türkiye'de özellikle sa¤l›k haberlerinde
bu konuda yap›lan televizyon haberleri dikkat çekicidir. ‹nsan
sa¤l›¤›n› etkileyen bir konuda, t›p uzman› olmayan bir kiﬂiden
al›nacak görüﬂler izleyiciyi yanl›ﬂ yapmaya yönlendirebilir. Görüﬂülen bir estetisyen ya da diyetisyen ise t›p doktoru gibi sunulmamal›d›r. Konuﬂulan konuda, yetki alanlar›n› belirten sözlü ya
da yaz›l› aç›klamalar net bir biçimde aç›klanmal›d›r. Röportaj yap›lan kiﬂinin yetki alan›, hangi konuda bilgi sahibi oldu¤u, mes-
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le¤i ve çal›ﬂt›¤› kurum izleyici taraf›ndan bilinmelidir. Haber bültenlerinde kamuoyu yoklamas› niteli¤indeki sokak röportajlar›nda, röportaj yap›lan kiﬂiye göre de¤iﬂen farkl› hitap ve davran›ﬂ
biçimleri görülmektedir. Röportaj› yapan haberci, konuﬂtu¤u kiﬂinin sosyal statüsü, ekonomik durumu, e¤itim düzeyi ve hatta giyimine göre farkl› hitap ve davran›ﬂ biçimleri geliﬂtirmektedir. Bu
da haber eti¤i aç›s›ndan kabul edilemez bir durumdur.

Hak habercili¤i aç›s›ndan genel etik ihlaller
Haber kiﬂilik haklar›na sayg›l› olmal›d›r
Kiﬂilik haklar›; do¤umla birlikte kendili¤inden kazan›lan, do¤rudan do¤ruya kiﬂinin ﬂahs›na ba¤l› haklard›r. Kiﬂi bu haklar› devredemez ve bu haklardan feragat edemez. Kiﬂilik haklar› herkese
karﬂ› ve siyasal iktidara karﬂ› ileri sürülebilen haklard›r (Öngören
ve Avﬂar, 2003:79). 1982 Anayasas›'n›n 12. maddesi; "herkes kiﬂili¤ine ba¤l› dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak
ve hürriyetlere sahiptir" demektedir. Kiﬂilik haklar›, "maddi" ve
"manevi haklar" olarak iki ana baﬂl›k alt›nda toplanabilir. Bedensel haklar ve mülkiyet haklar› "maddi haklar›" oluﬂturmaktad›r.
Yap›lan bir yay›n ile bir kiﬂinin hedef gösterilmesi ya da yay›n nedeniyle bedensel sa¤l›¤›n›n zarar görmesi bedensel haklar›n zarara u¤rat›lmas› sonucunu do¤urur. Mülkiyet haklar› da yay›n yoluyla zarar görebilir. Kiﬂilerin geçimlerini sa¤lad›klar› ticari iﬂletmeler ve meslekler de hukukun korumas› alt›ndad›r. Yap›lan bir
yay›mla, bir kurumun ürünlerini kötülemek, bir markay› boykot
etmek mesleki ve ticari haklara yap›lan sald›r›lard›r. Yap›lan haberlerle bir kiﬂinin mesleki kiﬂili¤ine yersiz eleﬂtiriler, söylentiler
ve suçlamalarla toplum içindeki ekonomik ve manevi yerini sarsmak hukuk ve etik de¤erlere ayk›r› yay›nc›l›kt›r (Matelski, 1996:
55). Mesleki ve ticari s›n›rlar da yine bu kapsam içindedir.
"Manevi haklar" kapsam› içine; kiﬂinin ad›, resmi, onur ve sayg›nl›¤›, özel hayat›n›n gizlili¤i girer. Kiﬂinin ad›, gerçek d›ﬂ› bir ﬂekilde yay›nda kullan›ld›¤›nda kiﬂinin manevi de¤erlerinden isim
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hakk›na zarar verilmiﬂ olur. Bir haberde ad›n›n yanl›ﬂ kullan›lmas› yüzünden iﬂini kaybeden ya da ﬂirketinin kredileri kesilen kiﬂi,
yay›n nedeniyle manevi hak ihlaline u¤ram›ﬂ olur.
Resim üzerindeki haklar da yay›n s›ras›nda korunmas› gerekli
haklardand›r. Resim, bir kimseyi baﬂkalar› için tan›n›r k›lan her
çeﬂit görüntüdür. Foto¤raf, film, bilgisayar çizimleri, heykel ve
karikatür de kiﬂilik hakk› kapsam› içindedir. Toplum içinde herkes taraf›ndan tan›nan kiﬂilerin kendi görüntüleri üzerindeki haklar›, tan›nmam›ﬂ kiﬂilere oranla daha s›n›rl›d›r. Kamuya malolmuﬂ
kiﬂilerin görüntüleri, haber verme amac›yla, izinsiz ve daha geniﬂ
kapsamda kullan›labilir. Bir bakan›n konserde uyurken yay›mlanan görüntüsü haber niteli¤i a¤›r bast›¤›ndan kiﬂilik haklar›na ayk›r› say›lmaz. Ayn› durumda s›radan, tan›nmam›ﬂ insanlar›n görüntülerini yay›mlamak, kiﬂilik haklar›na ayk›r› bir davran›ﬂ olarak kabul edilebilir. Hukuka ayk›r› olan bu durumlar, habercilik
eti¤ine de ayk›r›d›r.
Kiﬂilerin onur ve sayg›nl›¤› da haber yay›nc›l›¤›nda etik aç›dan
önemli konulardand›r. Gerçek d›ﬂ› haberlerle, as›ls›z suçlamalar,
iftira, hakaret ya da küçük düﬂürücü eleﬂtiri ve yorum yap›lamaz.
Suçlu oldu¤u yarg› karar› ile kesinleﬂmedikçe hiç kimse suçlu
olarak gösterilemez. Kiﬂilere yöneltilen onur ve sayg›nl›¤› zedeleyen haberler etik de¤erlere de ayk›r›ysa, tüzel kiﬂilere karﬂ› yap›ld›¤›nda da ayn› biçimde ayk›r›d›r. Dernekler, siyasal partiler ve
ﬂirketler de onur ve sayg›nl›¤a sahiptir. Yap›lan haberlerde tüzel
kiﬂiliklerin de bu aç›dan haklar› vard›r.

Haber özel hayata sayg›l› olmal›d›r.
Özel hayat›n gizlili¤i hukuk aç›s›ndan oldu¤u kadar etik aç›dan
da önemli bir konudur. Anayasa'n›n 20. maddesine göre; "Herkes
özel hayat›na ve aile hayat›na sayg› gösterilmesini isteme hakk›na
sahiptir. Özel hayat›n ve aile hayat›n›n gizlili¤ine dokunulamaz".
Özel hayat›n gerçekleﬂme alan› olan konut dokunulmazl›¤› ve
haberleﬂmenin gizlili¤i de habercilikte özen gösterilmesi gereken
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konulard›r. Bu alanlarda haber haz›rlarken, habercinin etik aç›dan duyarl› davranmas› meslek ilkeleri gere¤idir. Kiﬂi özel yaﬂam›nda izleniyor ve rahats›z ediliyorsa ya da izni al›nmadan görüntüsü kaydediliyorsa hukuka ayk›r› davran›lm›ﬂ olur. Yay›nc›l›k
aç›s›ndan görüntü al›nmas› ve haber yap›lmas› ancak kiﬂinin davran›ﬂlar›n›n haber de¤eri taﬂ›mas› ya da izninin bulunmas› durumunda mümkün olur. Habere konu olan kiﬂinin hukuka ayk›r›
davran›ﬂlar› varsa bunlar izin al›nmadan haber yap›labilir.
Kiﬂinin aile yaﬂam›, özel dostluklar›, duygusal ve cinsel yaﬂant›s›
s›r alan› içindedir. Bu alan içindeki olaylar ve bilgilerin gizlili¤ine sayg› gösterilmesi hukuk kurallar› ile de korunmuﬂtur. Bu tür
bilgiler, ancak hukuka ayk›r› bir durum söz konusu oldu¤unda
kullan›labilir. Bunun d›ﬂ›nda hiçbir ﬂekilde habere konu edilemez. Uygulamada, hukuk ve eti¤e ayk›r› bu tür haberlere rastlanmaktad›r. Bu tür haberlere konu olanlar u¤rad›klar› zararlar nedeniyle yasal yollara baﬂvurabilirler.
Haberlerle milliyet, ›rk, cinsiyet, etnik köken, din, dil, s›n›f
ve felsefi inanç ayr›mc›l›¤› yap›lamaz.
Haber için gerekli de¤ilse, bir kimsenin dinini, dilini ya da etnik
kökenini aç›klayarak bunu bir s›fat gibi kullanmak, habercilik eti¤i aç›s›ndan kabul edilemez. Haberci nefret ve düﬂmanl›¤› körükleyici haberlerden kaç›nmal›d›r. Etnik kimlikler ya da iki futbol
kulübüyle ilgili kin ve nefreti körükleyici haberler, habercilik eti¤ine ayk›r› haberlerdir. "Bir zenci, üzerinde uyuﬂturucuyla yakaland›" diye haber verildi¤inde iki türlü hak ihlali yap›lmaktad›r.
"Zenci", sözcü¤ü "siyahlar"a yönelik negatif kodlar› ça¤›ran bir
kavram olarak kullan›lmamal›d›r. Ayn› ﬂekilde, gerekli durumlarda kullan›labilecek daha do¤ru bir kavram olan "siyah" sözcü¤ünün de burada kullan›lmas› do¤ru de¤ildir. Çünkü uyuﬂturucu
madde yakalanmas›yla san›¤›n "siyah" olmas› aras›nda bir nedensellik ba¤› yoktur. San›¤›n ›rk›n› belirtmek, kamuoyunda "siyahlarla" ilgili var olan bir yarg›y› pekiﬂtirmek amac›na hizmet eder.
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Haber ﬂiddeti onaylamaz.
ﬁiddet, etik aç›dan kaç›n›lmas› gerekli baﬂl›ca unsurlardan biridir.
Örnek olarak verece¤im bir televizyon haber bülteninde bir kapkaçç›n›n yakalanmas› olay›nda, kapkaçç› çantas›n› ald›¤› kad›n
taraf›ndan yakalan›p dövülmektedir. Kendisini döven kad›ndan
kaçarken kameralara yakalanmakta, kad›n›n ba¤›rmas› üzerine
mahalleli kapkaç zanl›s›n› hep birlikte dövmektedir. Televizyonda bu haber öyle bir biçimde verilmektedir ki, haberin genelinden "kapkaçç›y› siz de yakalay›p dövün, suçlunun cezas›n› vermek do¤ru bir davran›ﬂt›r" anlam› ç›kmaktad›r. Bu tür televizyon
haberleri, ﬂiddeti olumlayan, linç kültürünün meﬂrulaﬂmas›na neden olabilecek haberlerdir.
Habere iliﬂkin temel bilgiler de¤iﬂtirilmez.
Gazeteci habere iliﬂkin temel bilgileri de¤iﬂtiremez, çarp›tamaz.
Haberin belli bir bölümünü vermemek ya da de¤iﬂtirerek vermek
etik de¤erlere ayk›r› davranmakt›r. Bir siyasi cinayette bilgilerin
bir bölümünün verilmemesi haber eti¤i aç›s›ndan kabul edilemez
bir durumdur. Ayn› ﬂekilde haberci bir ç›kar için haber yay›mlamaz. Haber kayna¤› olan kiﬂi ve kurumlarla olan iliﬂkiler, meslek
kurallar› gözetilerek yürütülür.
Reklam amac›yla haber yap›lmaz.
Türkiye'de televizyon haberlerinde reklam amac›yla haber yap›lmas› çok s›k görülen bir durumdur. Bir ürünün pazarlanmas› için,
bir aç›l›ﬂ ya da bir kampanya farkl› biçimlerde haber olarak verilmektedir. Habercinin maddi ç›kar›n›n söz konusu olmas› da etik
aç›dan ayk›r› bir durumdur.
Çocuklarla ilgili haberler özel uygulamalar gerektirir.
Çocuklarla ilgili suçlarda san›k, tan›k, ma¤dur ya da maktul 18
yaﬂ›ndan küçükse aç›k isimleri ve görüntüleri yay›mlanamaz. Televizyon haberlerinde bu kural›n çi¤nenmesine de s›k s›k rastlan-

TELEV‹ZYON HABERC‹L‹⁄‹ • 185

maktad›r. Suçlu yak›nlar›n›n teﬂhir edilmemesi de etik kurallar
içindedir.
Duygu sömürüsü yap›lmamal›d›r.
Televizyon haberlerinde cenaze törenlerinden trafik kazalar›na,
yaralanma ve öldürme olaylar›na kadar bu tür haberler duygular› aﬂ›r› biçimde etkileyecek biçimde verilmektedir. Ac›l› bir kimse, o ac›l› durumunun televizyonlarda aç›kça sergilenmesini istemez, genellikle bu gibi durumlardan rahats›zl›k duyulur. Hiç kimse kendisinin ve ailesinin a¤larken, ba¤›r›rken, üstü baﬂ› parçalanm›ﬂ ya da düﬂkün bir durumda görüntülenmesini istemez. Siyasal güç sahibi bir kiﬂiyi böyle bir durumda görüntülemeye cesaret edemeyen haberci, s›radan bir insana ait bu görüntüleri bütün ayr›nt›lar›yla haber yapabilmektedir. Oysa haber kanallar›n›n
bu konuda bir politika belirlemeleri ve kendi etik ilkelerini de geliﬂtirmeleri gereklidir. Bir örnek vermek gerekirse; Donna Skattum
(Wayk-TV-Orlando) ﬂöyle demektedir: "E¤er yan›mda çal›ﬂanlardan biri, trajik bir olay›n ard›ndan geride kalan eﬂe ya da çocu¤una mikrofon uzat›rsa iﬂinden kovulur. Geçmememiz gereken
s›n›rlar vard›r ve meslektaﬂlar›n›n ço¤u bu s›n›rlar› her gün geçip
durduklar› halde, benim için çal›ﬂan birinin bu konuda ikinci bir
ﬂans› olmayacakt›r." Duygu sömürüsü yap›lmamas›, etik kurallar
içindedir. Özellikle ac›ma duygusu uyand›racak durumlarda, do¤al felaketlerde, ﬂok halindeki insanlara yaklaﬂ›mda insani boyutlar içinde haber yap›lmal›d›r.
Gazeteci öncelikle gazeteci oldu¤unu unutmamal›d›r.
Gazeteci haber yaparken, gazeteci kimli¤i ön plandad›r. Polis,
savc›, spor kulübü yöneticisi, partili ya da herhangi bir kurumun
sözcüsü gibi, onlar›n yerine geçerek haber sunamaz. Baz› haberciler -içlerinde çok ünlü olanlar da vard›r-, sa¤l›k ekipleri ya da
g›da mühendisleriyle birlikte bir kurumu denetlemeye gittiklerinde, yasal yetkileri varm›ﬂ gibi davranmakta, müfettiﬂ gibi yarg›lay›c› ve aﬂa¤›lay›c› biçimde soru yöneltmektedirler. Haberci, baﬂ-
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ka bir kimli¤e bürünerek, baﬂkalar›n›n yetkilerini kullanarak haber yapamaz.

Haberlerin s›ralanmas› ve sunuluﬂunda
uyulmas› gereken kurallar
Bunun için e¤itim çal›ﬂmam›z›n öncesinde rasgele seçilen bir tarihi, 2 Eylül 2007 gününü esas alarak ulusal kanallarda karﬂ›m›za ç›kan akﬂam haberlerinin s›ralanmas›na bakal›m ve ortaya ç›kan dikkat çekici farkl›l›klar› yorumlamaya çal›ﬂal›m.
Kanal D ana haber bülteninde (2.9.2007) ilk haber "kritik genel
kurul" diye verilmiﬂ. CNN Türk'te, ayn› gün akﬂam haberlerinde
ilk haber olarak 60. hükümet programlar›yla ilgili olarak Meclisten görüntü ve hükümet program›na iliﬂkin bilgi aktar›l›yor ve 5
Eylül'de hükümet program›n›n oylamas›n›n yap›laca¤› belirtiliyor. CNN Türk ikinci haberinde de, AKP Merkez Yönetim Kurulu
toplant›s›n›, genel baﬂkan ve yard›mc›lar›n›n belirlenmesi haberini veriyor. Ayn› akﬂam, reyting amac›n› öne ç›karan bir kanal
olarak Kanal D, ikinci haberi "... k›l›çlar çekildi" baﬂl›¤› ile vurguluyor. Daha önce de belirtildi¤i gibi, çat›ﬂmay› öne ç›karan biçimde haber yapmak kamuoyunda gerginliklere neden oldu¤u
için habercilik eti¤ine uygun de¤il. Kanal D, üçüncü haber olarak Baﬂbakan Erdo¤an'›n, ikinci kez dede oluﬂunu "Baﬂbakan
ikinci torununu internetten gördü" baﬂl›¤›yla veriyor.
CNN Türk'ün üçüncü haberi ise, 1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü. Yap›lan mitingde "ÖDP, EMEP ve DTP'nin Güneydo¤u sorununa çözüm istemeleri" vurgusu öne ç›kmakta. ‹ki kanal da ilk haberde
ayn› olay› ekrana getiriyor ama aktar›ﬂ biçimleri ve olay› ele al›ﬂlar› çok farkl›.

Yine 2 Eylül 2007'de TV 8 kanal›n›n ana haberlerine bak›ld›¤›nda birinci haberin "Türkiye'ye AB deste¤i", "Karamanlis: Türkiye'
nin Yeri Avrupa" haberinin verildi¤i görülmekte. TV 8, ikinci haber olarak, KKTC Baﬂkan› Mehmet Ali Talat'›n 5 Eylül'de Tasos Pa-
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padopulos'la görüﬂmesini gündeme getiriyor. Üçüncü haber ise
yurttaki orman yang›nlar›. 9400 hektar orman alan›n›n kül olmas›, yang›nlar›n nedenleri ve al›nacak tedbirler konusu ayr›nt›l› bir
biçimde haberleﬂtiriliyor.
Böylelikle üç farkl› televizyon kanal›nda üç farkl› haber seçimi ve
s›ralamas› yap›ld›¤› görülmektedir. Hepsinde ortak bir haber olarak 60. hükümet program› yer alm›ﬂt›r. "Polonya'daki havadaki
facia" ile "Lida adl› bir zay›flama ilac›yla ilgili ölüm uyar›s›" da bu
üç kanal›n ana haber bülteninde haber yap›lm›ﬂt›r, ama s›ralanmalar› farkl›d›r. "Danimarka'daki ö¤rencilerin eylemi" ise TV 8'de
ana haber bültenlerinde yer alm›ﬂt› ama di¤er televizyon kanallar›nda yoktu.
Reyting amac›n›n ön plana ç›kt›¤› ulusal kanallarda "Baﬂbakan'›n
torunu" haberi ayr›nt›lar›yla ve magazin a¤›rl›kl› olarak verilmektedir. TGRT kanal› ayn› haberi beﬂinci s›radan verirken Emine Erdo¤an'›n görüﬂlerini de aktarm›ﬂt›r. Dolay›s›yla haberin seçimi,
s›ralanmas› ve sunuﬂ biçimi, o haber merkezlerinin farkl› haber
politikalar›, görüﬂleri ve siyasal e¤ilimleri nedeniyle farkl›l›klar
göstermektedir. Bu farkl›laﬂma do¤al karﬂ›lanmaktad›r. Ancak,
tüm haberlerin verilmesinde haber de¤erinin, haber olarak taﬂ›mas› gereken nitelik ve özelliklerin gözden kaç›r›lmamas› gerekir. Televizyon ana haber bülteninde birbirinden farkl› ve çeﬂitli
haberleri verirken, habercilik ilkeleri ve etik de¤erler özenle korunarak haber kavram›n›n içi boﬂalt›lmamal›d›r. Haberin seçimi,
s›ralanmas› ve sunuluﬂunda habercili¤in amaçlar›, ilkeleri ve etik
de¤erleri gözard› edilirse, dünyada ve ülkedeki haber de¤eri taﬂ›yan olaylar topluma ulaﬂamaz. Toplum, bilme ve ulaﬂma hakk›
olan bilgileri ve haberleri de¤il, haber ad› verilen ama asl›nda haber de¤eri ve niteli¤i taﬂ›mayan olaylar› izleyerek dünyan›n gerçeklerinden ve sorunlar›ndan uzaklaﬂ›r.
Habercilikte yap›lan etik ihlaller konusunda gazetecilerin genel
savunmas›, kendileri titizlik gösterseler bile, bu konuda esas olarak yapabileceklerinin s›n›rl› oldu¤unu söyleyerek, sorumlulu¤u
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üzerlerinden yöneticilere atmakt›r. Oysa, var olan sistem içinde
her zaman yap›labileceklerin en iyisinin nas›l yap›labilece¤i tart›ﬂ›lmal›d›r. Reyting u¤runa "yeni do¤an bebek" haberi birinci s›raya da konulabilir, hatta bebe¤in banyo görüntüleriyle reyting
en üst düzeye de ç›kabilir ve TV kanallar› para da kazanabilir, ancak asl›nda izleyiciler kendilerini yurttaﬂlar olarak ilgilendiren
haberler ve bilgilerden yoksun b›rak›lm›ﬂ olurlar.
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Hak Habercili¤i Önündeki Engeller
ve Medyan›n Ba¤›ml›l›k Sorunu:
Ne Yapmamal›?
Murat Çelikkan

Opera ﬂark›c›lar›, gangsterler, uyuﬂturucu sat›c›lar› ve gazetecilerin ortak bir özelli¤i oldu¤u iddia edilir. Bu meslekleri yapanlar
aras›nda ancak 100 kiﬂiden bir tanesinin, bu meslek sayesinde s›n›f atlama ve ekonomik durumunu de¤iﬂtirme ﬂans› vard›r. Geriye kalan 99'u ya kendisini geçindiremeyecek koﬂullarda para kazanarak devam eder, ya öldürülür ya da hiç kimse olarak o mesle¤i sürdürerek ölür. Bu asl›nda bana sorarsan›z bütün holdingleﬂmeye ra¤men gazeteciler için hâlâ geçerli. Çünkü büyük medya kuruluﬂlar›nda çok büyük rakamlar alanlar›n oran› yüzde 5 gibi bir rakam› geçmez. Geri kalan yüzde 95 büyük medya kuruluﬂlar›nda, di¤er sektörlerdeki ortalama ücretlerin alt›nda, sosyal
güvenceden ve iﬂ güvencesinden yoksun olarak çal›ﬂ›rlar. Gazetecilik böyle bir meslektir. Üstelik bir de mesela hak habercili¤i,
insan haklar›, çevre konular›nda duyarl› ya da uzmanlaﬂm›ﬂsan›z,
bu yüzde 95'e dahil olaca¤›n›z kesindir.
ﬁimdi isterseniz önce tersten baﬂlayal›m, neleri yapaca¤›n›z›, yapman›z gerekti¤ini de¤il, neleri yapamayaca¤›n›z› konuﬂal›m.
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Engeller nedir?
Hem genel olarak hem de insan haklar› alan›nda çeﬂitli engellerle ve k›s›tlamalarla haber yap›yoruz. Bu engellerden biri devlet
ve devletin koydu¤u yasalar. Bugün Türkiye'de herhangi bir yaz›
yazarken, haber yaparken henüz ifade özgürlü¤ünün gerçekleﬂmedi¤i bir yasal ve kültürel ortamda oldu¤umuzu hat›rlamak laz›m. Hâlâ bir sürü alanda engelleyici yasalar var. Hem Türk Ceza Kanunu, hem de Bas›n Yasas› bu habercili¤i daha da daraltt›.
Özellikle mahkemeye intikal etmiﬂ konularda, art›k gazetecilerin
yaz› yazmas› daha tehlikeli bir hale getirilmiﬂ durumda. Dolay›s›yla ilk engel devlet.
‹kinci engel patronunuzdur. Bunu yerel düzeyde örneklemeden
ulusal düzeyde söyleyebilirim. Çal›ﬂt›¤›n›z kuruluﬂun patronunun örne¤in enerji veya e¤itim alan›nda da yat›r›m› varsa, sizin
enerji ve e¤itim alan›nda ba¤›ms›z olarak haber yapabilme ﬂans›n›z azal›r. Çünkü fark›na varsan›z da varmasan›z da yapt›¤›n›z
haber patronunuzun ç›karlar›yla çeliﬂebilece¤i için bu konular
kendili¤inden tabu alanlar haline gelir. Kimse size, "aman bu konuda haber yapmay›n" demez asl›nda, ama fiiliyatta iﬂlerlik buna
dönüﬂür.
Üçüncü engel ise reklam verenlerdir. Sizin çal›ﬂt›¤›n›z medya kuruluﬂuyla, diyelim bir bankan›n bir y›ll›k reklam anlaﬂmas› varsa,
siz o medya kuruluﬂunda kolay kolay o banka aleyhine haber yapamazs›n›z. Ya kimsenin üstünü örtemeyece¤i, susamayaca¤› kadar büyük bir olay olmal›d›r ya da o alan› unutursunuz.
Dördüncü engel bizzat toplumdur. Baz› "gerçekler", haber olmas› gereken "gerçekler" baz› toplumsal inan›ﬂlar, önyarg›lar, belli
kültürel de¤erler nedeniyle kolay kolay haber yap›lamaz. Haber
yaparken ve haber dilini kurarken orada bir k›s›t hissedersiniz.
"Bu k›s›tlamalar›n hiyerarﬂik s›ralamas› nedir?" derseniz, ben kendi ad›ma bunlar›n en baﬂ›na oto-sansürü koyar›m. Bütün bu k›s›tlardan daha tehlikelisi, gazetecinin ço¤u zaman fark›na varma-

HAK HABERC‹L‹⁄‹ ÖNÜNDEK‹ ENGELLER • 191

dan ve içselleﬂtirerek kendi kendine sansür uygulamaya baﬂlamas›d›r. Yani yasalarla mücadele edebilirsiniz, her ne kadar medyada patronla mücadele hemen hemen imkâns›z olsa da, hemen
hiçbir çal›ﬂan örgütlenmesinin ayakta kalamad›¤› ve bulunmad›¤› bir alan olsa da, patronla da mücadeleye girebilirsiniz. Tiraj,
prestij, haber önceli¤i ve reklam dengesinde bazen reklam vereni de küstürmeyi göze alabilirsiniz. Toplumsal önyarg›larla da
mücadele edebilirsiniz. Zaten toplumsal hayat bu mücadelenin
süreklili¤i demektir.
Ama oto-sansür bence yine de en tehlikeli k›s›tt›r. Çünkü genellikle siz fark›na varmadan devreye girer. Kendi kendinizi belli konular› haber yapmaktan ya da belirli biçimlerde haber yapmaktan al›koymaya baﬂlars›n›z. Dolay›s›yla size bu duruma düﬂmemek için sürekli olarak uyan›k olman›z, bir öz-eleﬂtirellik geliﬂtirmeniz gerekti¤ini hat›rlatmak isterim.
"Ötekiler" ve görünürlük
Dünyan›n birçok yerinde oldu¤u gibi Türkiye'de de gelir piramidiyle medyadaki görünürlük piramidi ters orant›l›d›r. Gelir piramidinin taban›n› oluﬂturan yoksullar ve yoksunlar›n medya görünürlü¤ü en az olurken, gelir piramidinin tepesinde olan küçücük
kesimin medya görünürlü¤ü çok yüksektir. Yani nüfusun çok büyük bir kesiminin medyada görünürlü¤ü yoktur.
Buna çok k›sa bir iki tane örnek verecek olursak... Örne¤in TÜS‹AD'›n herhangi bir salon toplant›s›n›n gazetelerde haber olmas›y-

la bir iﬂçi örgütlenmesinin, iﬂçi toplulu¤unun ya da sendikan›n
haber olabilmesi aras›nda çok büyük bir orans›zl›k vard›r. TÜS‹AD'›n bir aç›klamas›, önemine göre bir gazetede manﬂet olabilirken, çal›ﬂan kesimlerin on binleri ya da yüz binleri bulan bir gösterisi, eylemi yayg›n medyada ancak küçücük bir haber olabilir.
Bazen o bile olmaz.
Dolay›s›yla, gazete al›c›s›, televizyon izleyicisi genel okurun yer
buldu¤u, kendini görebildi¤i haberler daha çok üçüncü sayfa ha-
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beri diye tabir etti¤imiz haberlerde oluyor. Yani cinayet, katliam,
kaza, 'trajedi', ﬂiddet, ev içi ﬂiddet, bazen trajediye varan sa¤l›k
haberleri. Örne¤in bir televizyon haberinde kaza geçiren çocu¤u, kazan›n arkas›ndan ailesinin içinde bulundu¤u üzüntüyü,
ameliyata al›n›rkenki görüntülerini izlersiniz. Oysa bu arada çeﬂitli aç›lardan hak ihlalleri yap›lmaktad›r. Birincisi haberciler kolay kolay hiçbir özel hastaneye ellerini, kollar›n› sallayarak giremeyecekleri için bu tür haberlere genellikle devlet hastaneleri
konu olur. Yani yoksul kesimlerin gidebildi¤i hastaneler. Zaten bu
trajedi haberlerinin istisnalar d›ﬂ›nda öznesi dar gelirli ve yoksul
kesimlerdir. Di¤er kesimler ya çekim yap›lmas›na izin verilmeyece¤i ya da yap›ld›¤› takdirde bunun yay›mlanmas›n› çeﬂitli iliﬂki
a¤lar›n› kullanarak engelleyebilecekleri için, daha yoksul, daha
ma¤dur, gelir ve e¤itim düzeyi az olan kesimler hep trajik haberin öznesi, giderek de nesnesi haline gelir. Oysa söyledi¤im gibi,
burada bir dizi hak ihlali vard›r; çocuklar›n haber yap›lmas›nda
dikkat edilmesi gereken etik kurallara uyulmam›ﬂt›r, haber öznesine sayg› kural› çi¤nenmiﬂtir, izinsiz görüntü al›nm›ﬂt›r.
Yani gazetecili¤e baﬂlarken, bu yaz›l› olmayan ancak uygulamalarda sakl› kurallar nedeniyle, bir eﬂitsizlik alan›na dahil oluyoruz. Belki bu konuda yerel bas›n›n teorik olarak daha bir özgürlük alan› var ve bu nedenle de önemli. S›radan insanlar kendi sorunlar›n› mutlaka baﬂlar›na "trajik" bir ﬂey gelmesi gerekmeden
yerel bas›nda daha fazla duyurabilme ﬂans›na sahiptirler. Tabii
bu, yerel bas›n ulusal bas›nla benzer bir modelde iﬂlemedi¤i sürece ve kendini farkl›laﬂt›rabildi¤i sürece mümkün.
Asl›nda habercilik alan›nda bireyler düzeyinde mevcut olan eﬂitsizlik, toplumsal düzeyde de söz konusu. Bu da habere konu olmak aç›s›ndan "merkez" ile "çevre" aras›nda mevcut olan eﬂitsizlik. Türkiye nüfusunun diyelim yüzde 40'›n› oluﬂturan büyük ﬂehirlerin ve büyük ﬂehirlerdeki yaﬂam›n, ulusal bas›nda yer alma
oranlar› yüzde 80'e, yüzde 90'a ulaﬂabiliyor. Oysa "merkez" d›ﬂ›nda, "çevre" illerde, bölgelerdeki geliﬂmelerin medyada yer alabilme ﬂans› ya yaz›l› bas›nda bölgesel sayfalar›n ve gazete ekleri-
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nin olmas›yla ya da hakikaten herkesin çok dikkatini çekecek büyük bir olay meydana gelmesi halinde mümkündür. Onun d›ﬂ›nda pek de mümkün de¤ildir. Eskiden gazete örgütlenmeleri içinde "yurt muhabirleri" vard›. Bu art›k büyük sermaye gruplar›n›n
sahip oldu¤u organlarda ajanslar›n besledi¤i genel haber havuzlar›na dönüﬂtürülmüﬂ vaziyette. Bir medya holdinginin ç›kartt›¤›
bütün gazeteler, sahip oldu¤u bütün televizyon kanallar› ve radyolar, bölgesel haberler konusunda bu havuzdan yararlan›yor.
Dolay›s›yla "çevre"den gelen haberlerde bir farkl›laﬂma beklenmesi söz konusu de¤il. Farkl›laﬂma sadece haberlerin editörler taraf›ndan de¤erlendirilmesi aﬂamas›nda ortaya ç›kabiliyor. Yine de
"çevre" haberleri medyada yüzde 20'nin üzerine ç›kam›yor.
Bir de yayg›n medya denilince söz konusu olan ve genel bir özellik haline gelen bir geliﬂmenin habercili¤e yans›mas›ndan bahsetmek istiyorum. Bu da yak›n bir geçmiﬂten itibaren yaz›l› bas›n
alan›nda "bulvar gazetecili¤i" ile "ciddi gazetecili¤in" s›n›rlar›n›n
giderek kalkm›ﬂ olmas›, yani haberlerde ortaya ç›kan magazinleﬂme e¤ilimi. Art›k "ciddi" gazetelerde bile sadece bulvar gazetelerinin malzemesi olan konular gündelik haber konular› haline
gelmiﬂ vaziyette. Türkiye'de çok satan gazetelere bakt›¤›n›z vakit
bu bulvarlaﬂma, magazinleﬂme e¤ilimini çok net bir ﬂekilde görürsünüz. Örne¤in, Türkiye'de yap›lan bir NATO Zirvesi'nde, bütün dünya ülkelerinin liderlerinin ‹stanbul'a geldi¤i önemli zirvede; Afganistan konusunun, Irak konusunun tart›ﬂ›ld›¤› bir zirveyi
Türkiye'deki gazetelerden takip etmeye kalkacak olsan›z, ö¤renecekleriniz sadece ülke baﬂkanlar›n›n birbirlerine yapt›¤› ﬂakalar, hangi yemekleri yedikleri, hangi yemekleri be¤endikleri, zirve sonunda yap›lan gösteriden nas›l etkilendikleri gibi konular
olabilirdi. Bunlar haber de¤il mi? Haber. Ama esas haber olmas›
gereken, yani zirvede ne konuﬂuldu¤u, nas›l bir sonuç ç›kt›¤› haber olmay›nca, burada önemli bir sorun var demektir. Dedi¤im
gibi haberde magazinleﬂme bütün dünyada var, ama bu arada en
az›ndan baz› gazeteler hiç olmazsa olay›n esas›yla ilgili haber
vermeyi de unutmuyorlar.
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Otorite ve resmi görüﬂ ba¤›ml›l›¤›, seçilen sözcükler...
Haber yazarken yaz›l› bas›nda da televizyonlarda da baz› ifadeleri çok kullan›r›z. Mesela, "iddia etti" bunlardan biri. Üst üste ayn› ﬂeyi söylememek için bu çeﬂitlendirilir: "söyledi", "belirtti", "ifade etti", "aç›klad›", "alt›n› çizdi", "vurgulad›" denilir. Ancak bunlar›n kullan›m› göründü¤ü kadar masum de¤ildir. Aﬂa¤›daki bu sözcüklerin kullan›m›n› tersine çeviren ifadelere bu gözle bak›n:
"Genelkurmay Baﬂkan› iddia etti "
"Baﬂbakan savundu "
"Vali aç›klad› "
"... Milletvekili ifade etti "
"... insan haklar› savunucusu alt›n› çizdi "
"Savc› belirtti "
"... sendika(s›) baﬂkan› vurgulad› "
"... avukat(›) söyledi "
Bunun yaz›l› kural› yoktur ama yukar›dakilerin hiçbiri "yerleﬂik
kurallara" göre haberin öznesi için uygun söyleme biçimleri de¤ildir. Genelkurmay Baﬂkan› için hiçbir zaman "iddia etti" denmez, "aç›klad›" ya da "söyledi" denilir. Ayn› ﬂey baﬂbakan için de,
vali için de k›sacas› siyasal, askeri, ekonomik iktidar hiyerarﬂisinde sahip olduklar› yere göre bütün "otoriteler" ya da "resmi sahsiyetler" için de geçerlidir. Öte yandan bir milletvekili, haberin yer
ald›¤› medya kuruluﬂunun siyasi görüﬂüne uzakl›¤› veya yak›nl›¤›na, iktidar ya da muhalefet partisinden oluﬂuna göre ya "aç›klar" ya da "iddia eder". Buna karﬂ›l›k bir sendika baﬂkan› veya insan haklar› savunucusu ço¤unlukla sadece "iddia eder". Söz konusu olan örne¤in PKK sözcüsü ise asla "aç›klamaz", hep "iddia
eder".
Oysa bir gazeteci aç›s›ndan bu ayr›m›n olmamas› gerekir. Niçin?
‹ﬂkence ya da yarg›s›z infaz söz konusu oldu¤unda veya herhangi bir gösteride biri öldürülmüﬂse emniyet müdürlü¤ü, polisin öldürmedi¤ini "aç›klar". Ma¤dur avukat› polisin öldürdü¤ünü "iddia eder". Vali de olay›n araﬂt›r›ld›¤›n› "söyler". Oysa e¤er ortada
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henüz kan›tlanmam›ﬂ ve soruﬂturulmakta olan bir konu varsa,
bunun taraflar› vali, kaymakam, emniyet müdürü de olsa, zanl›/
ma¤dur yak›nlar›, zanl›/ma¤dur avukat› kim olursa olsun, henüz
hepsinin "aç›kl›yor" veya "iddia ediyor" olmas› gerekir.
"Ölü ele geçirildi "
Bunun d›ﬂ›nda medyada devletin resmi görüﬂü d›ﬂ›nda haber
yapmama, bu konudaki yerleﬂik söylemin/anlat›n›n d›ﬂ›na ç›kamama e¤ilimi vard›r. Bu nedenle belirli konularda hep ayn› söz
kal›plar›, yanl›ﬂ ifadeler kullan›l›r; örne¤in "ölü ele geçirildi" denilir. Ne demek "ölü ele geçirildi"? Böyle bir sözcük olabilir mi?
Bu 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonras›nda icat edilmiﬂ bir kavram. Burada gizli vurgu "ele geçirme"ye. Esas olan "ele geçirmek"
oldu¤unda bu ister canl›, ister ölü olabilir. ‹fadenin semantik olarak yanl›ﬂ olmas› bir ﬂeyi de¤iﬂtirmez, böylelikle devletin zaaf
içerisinde olmad›¤› duygusu verilir, mutlak iktidar› yeniden kurulur. Ayr›ca bir taﬂla birden çok kuﬂ vurulmuﬂ olur, ötekinin ölümü
meﬂrulaﬂt›r›l›r, s›radanlaﬂt›r›l›r. Oysa söylenmesi gereken "öldürüldü"dür. Ancak o zaman da devletin zaafiyet içinde olmad›¤›
gösterilirken, ad› "operasyon" (veya ne konulursa konulsun) aslolan güvenlik kuvvetlerinin eylemi s›ras›nda insanlar›n öldürülmemesidir. "Ölüm" istisnai olmal›d›r. Ama bu ifade ile çeﬂitli devlet
"operasyonlar›nda" öldürmek esas hale gelmekte, meﬂrulaﬂt›r›lmaktad›r.
"Terörist baﬂ› "
Bir di¤er örnek de "terörist baﬂ›" demektir. Türkiye'de ulusal bas›nda Abdullah Öcalan'la ilgili herhangi bir haber yap›yorsan›z,
lehine ya da yarar›na de¤il, örne¤in tutuklu bulundu¤u yerde hastaland›ysa bunu haber yap›yorsan›z, "terörist baﬂ›" nitelemesini
kullanmadan yapamazs›n›z. Sadece "Abdullah Öcalan hastaland›" diyemezsiniz. Bu tabii ideolojik bir dayatmad›r. Devletin resmi a¤›zlar› ona "terörist baﬂ›" diyorsa, gazeteciden de ayn› ifadeyi
kullanmas› beklenir. Ama biz devlet memuru de¤il gazeteciyiz.
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Bu nitelemeyi kullanman›n bir tür "bölücülük" oldu¤unu söylemek de mümkün. Diyelim, Türkiye'nin yüzde 20'si onu "PKK ya
da KADEK baﬂkan›" diye kabul ediyor. S›fat›, nitelemesi bu. Ama
"PKK veya KADEK Baﬂkan›" diye yazd›¤›n›z anda sizi "tarafl›" ve
"bölücü" ilan ederler. "Terörist baﬂ›" yazd›¤›n›z zaman ya da egemen söylem içerisinden ifadeler seçti¤iniz zaman "tarafl›" bulunmazs›n›z. Oysa bu da "tarafl›" bir konumdur, ama gazeteciden
beklenen "devletten yana taraf olmak" oldu¤u için bunu bir sorun
olarak gören bulunmaz. O halde hak habercili¤i kaç›n›lmaz olarak bu tür konularda da ideolojik olarak devletle hesaplaﬂmay› ve
yüzleﬂmeyi ya da bir ülkenin sadece resmi kurumlardan, otoritelerden, güvenlik kuvvetlerinden oluﬂmay›p yurttaﬂlardan da oluﬂtu¤u bilgisiyle bu söylem karﬂ›s›nda mesafelenmeyi gerektirir.

‹deolojik kullan›mlara di¤er örnekler...
"Kad›n" de¤il, "han›m"...
‹deolojik olarak icat edilmiﬂ kavramlara bir di¤er örnek de kad›nlara "bayan" denilmesidir. Bu asl›nda "han›m", "han›mefendi" unvanlar› yerine kullan›lmak üzere 1934 y›l›nda ç›kar›lan Medeni
Kanunla kabul edilmiﬂ bir ifade. Ancak art›k "kad›n" yerine kullan›l›yor ve nedeni de "cinsellik" taﬂ›d›¤›n›n düﬂünülmesi ve bunun
"uygunsuz" bulunmas›. Ayr›ca bu kavram "erkek" söz konusu oldu¤unda önemli olmayan bir ayr›ma, ataerkinin "bekaret"e atfetti¤i önemi yans›tan "k›z" ve "kad›n" ayr›m›na da iﬂaret etti¤i ölçüde, "tehlikeli" bulunuyor. Ancak "erkek" denildi¤inde bu yan anlamlardan hiç rahats›zl›k duyulmuyor. Türkiye'de bundan 10-15
y›l öncesine kadar var olan "kad›n voleybol tak›mlar›", "kad›n
sporcu", "kad›n yazar" ortadan kaybolarak yerine, "bayan voleybol tak›m›", "bayan sporcu" kullan›lmaya baﬂlanmas› bu anlamda
çok manidar ve tamamen muhafazakârl›kla ilgili ve ataerkil söylemin bir mevzi daha kazanm›ﬂ oldu¤unu gösteriyor. Yani kad›nlar›n sadece "cinsel obje" ve kamusal alanda bir "tehdit" olarak
görülmesinin tipik örneklerinden biri bu durum. Bunun istisnala-
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r› olabilir. Siyasal ‹slam'da parti örgütleri de, gönüllü çal›ﬂma yapan kuruluﬂlar da kendilerine "kad›n örgütü" yerine "han›m örgütü" demeyi tercih ediyor. Bu da tabii ki ideolojik, aynen ilgili yasa ile "bayan"›n kullan›ma sokulmas› gibi. Yine de ben siyasal ‹slam ile ilgili bir haber yaparken, bu kültürel duyarl›l›¤› dikkate alma taraftar›y›m. Yani onlarla ilgili bir haber yaparken onlar kendilerine "han›m örgütü" derken, "kad›n örgütü" diye nitelemeyi
do¤ru bulmuyorum.
"Olays›z da¤›ld›lar"
Bir baﬂka örnek: "Olays›z da¤›ld›lar." Örne¤in, bir "ﬂehit cenazesi" için toplanm›ﬂ bir topluluktan bahsederken asla kullan›lmayacak bir ifade bu. Ama tabii, protesto, muhalefet odakl› toplant›lardan her biri için bu ibare kullan›l›yor. Niye, çünkü hepimizin
bilinçalt›na gönderilen mesaj, "asl›nda onlardan beklenenin olay
ç›kartmak olmas›". Bu ibare de gördü¤ünüz gibi hiç masum de¤il. Bir demokraside tart›ﬂ›lmayacak bir hak olan ifade ve toplant› özgürlü¤ü, bizde hemen hemen her haberde "e¤er toplan›yorlarsa olay ç›kar›rlar" alt metniyle haber olarak veriliyor.
Ve "savaﬂ" sözcü¤ü
Bir de son olarak "savaﬂ" kelimesinin kullan›m›n› örnek vermek
istiyorum. Savaﬂ›n iyi bir ﬂey oldu¤unu söylemenin imkân› yok.
Ortada gerçekten bir savaﬂ varsa, ad›n› koymak, yoksa sözcü¤ü
geliﬂigüzel kullanmamak gerekir. Oysa Türkiye'de bu yap›lm›yor.
Büyük çapl› operasyonlara, çat›ﬂmalara ra¤men Türkiye'de yaﬂanan ﬂeyin ad› "savaﬂ" de¤il, olsa olsa "düﬂük yo¤unluklu çat›ﬂma".
Buna karﬂ›l›k olmas› gerekti¤i yerde ad›n› koymazken, "savaﬂ"› ve
"savaﬂmay›" meﬂrulaﬂt›racak her türlü kullan›mla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Örne¤in veremle, yolsuzlukla, sigarayla da "savaﬂ›yoruz", erozyonla da. Ayr›ca televizyon reklamlar›nda "parça tesirli ﬂeker" tan›tmaktan da çekinmiyoruz. Bu kullan›m içinde Ordunun PKK ile
yapt›¤› savaﬂ›n medyada bir basket maç› sonucu verircesine "onlardan 100, bizden 20" diye verilmesini de kabul etmek mümkün
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de¤il. Yine ölüm ve öldürme burada aslolan. Ya da "onlar temizleniyor", "biz ölüyoruz".
‹nsan haklar› habercili¤i konusunda k›sa bir not...
Hak habercili¤i ve insan haklar› habercili¤i günümüzde hem bütün dünyada hem de –a¤›rl›kla AB süreci nedeniyle de olsa– Türkiye'de ön plana ç›km›ﬂ olsa bile, bu habercilik anlay›ﬂ›n›n yayg›n medyada çok da 'yayg›n' olmad›¤›n› ifade etmek zorunday›m. Bunun geliﬂmesine bir katk› olmas› umuduyla ben kendi
prati¤imden hareketle, insan haklar› alan›nda haber yaparken nelere dikkat edilmesi ve nelerden kaç›n›lmas› gerekti¤i konusundaki deneyimlerimi sizinle ﬂöyle paylaﬂabilirim.
n

‹nsan haklar› alan›nda haber yapmaya niyetli olanlara önerebilece¤im en önemli ﬂey, bu alanda haber yaparken tek kaynakla yetinmemeniz. Bu her haber için geçerlidir ama örne¤in
bölgenizde, yaﬂad›¤›n›z ﬂehirde, herhangi bir insan haklar› kuruluﬂunun ortaya att›¤› bir geliﬂmeyi, oldu¤u gibi, gerçekmiﬂ
gibi yans›tmadan önce farkl› kaynaklara ulaﬂ›lmas›, araﬂt›r›lmas› gere¤idir. Genellikle hak ihlallerini gerçekleﬂtiren devlet
temsilcilerinden, ma¤durlar›n kendisinden, görgü tan›klar›ndan bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluﬂlar›ndan görüﬂ almak
gereklidir. E¤er haberden emin de¤ilseniz, ilgili kaynak belirtilerek, aç›klamadan al›nt›yla haberi vermek daha do¤rudur.

n

‹kincisi insan haklar› haberlerini çeﬂitlendirmenizde yarar var.
Her gün iﬂkence konusunda yaz› yaz›yor, haber yap›yorsan›z,
bu bir süre sonra insanlar›n dikkatini çekmekten çok, bunun
kan›ksanmas›na yol açabilir. Farkl› konulara, farkl› aç›lardan
yaklaﬂmak önemlidir. Mümkün oldu¤u kadar insanlar›n ilgisini çekebilecek ﬂekilde yazabilecek bir teknik geliﬂtirmek gerekiyor.

n

Haberde bir yanl›ﬂ veya hata söz konusuysa, hatay› kime karﬂ› yapm›ﬂ olursan›z olun hiç çekinmeden düzeltmeye baﬂvurmak gerekir. Bu asl›na bakarsan›z sadece insan haklar› alan›n-
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da de¤il, her haber için geçerli olmal›, ama insan haklar› alan›
genellikle bireylerin ya da gruplar›n devletle çat›ﬂma alan›.
Çünkü dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi Türkiye'de de en büyük insan haklar› ihlalcisi devlet. Dolay›s› ile gerek sizin kendiniz, gerek ulusal ve yerel yöneticiler aç›s›ndan, gerekse yasalar aç›s›ndan tehlike. En önemlisi bunlar›n içinde de sizin
güvenilirli¤iniz aç›s›ndan bu alan yanl›ﬂ kald›rmayacak bir
aland›r. Siz y›llarca bu alanda do¤ru habercilik yapabilirsiniz
ama bir defa yanl›ﬂ haber yapt›¤›n›zda bununla an›lma ve güvenilirli¤inizi kaybetme ihtimaliniz çok daha yüksektir. Yanl›ﬂ
yapmak her zaman olas›d›r. Bunun tek giderilme yolu da hemen düzeltmeye baﬂvurmakt›r.

Sonsöz olarak "gazetecilik" üzerine...
Bütün bunlardan sonra "iyi de niye gazetecilik yap›yoruz?"' diye
sorabilirsiniz. Gazetecili¤in insan›n kan›n› zehirleyen bir meslek
oldu¤unu itiraf etmeliyim. Hiç tan›ﬂamayaca¤›n›z insanlarla tan›ﬂma, hiç gidemeyece¤iniz yerlere gitme, hiç ﬂahit olamayaca¤›n›z öyküleri ve bilgiyi edinme... Bazen, nadir de olsa, "bir iﬂe
yarad›m" duygusu. Mesle¤in ne yaz›k ki oluﬂturulmuﬂ çamur zemininde, çamurun sadece paçalar›n›za bulaﬂmas›, daha yukar›lara ç›kmamas› için verilen mücadelenin hazz› ve bedeli. Ve tabii
ki adrenalin. Ben her ﬂeye ra¤men vazgeçemeyece¤im bir meslek oldu¤unu itiraf etmeliyim. Ama bu da baﬂka bir dersin konusu olsun!

Hak Habercili¤i ve Habercilikte
Kültürel Çeﬂitlilik
Tolga Korkut

ﬁu kabulle baﬂlayal›m. Her olguya haklar ba¤lam›nda yaklaﬂ›labilir, her haber bir hak haberi olabilir. Yaﬂad›¤›m›z çevrenin temizli¤inden, çal›ﬂma koﬂullar›m›za kadar... Gazetecilikle ilgili temel yan›lg›lardan biri "tarafs›zl›k"t›r. Hak habercili¤inde, gazeteci taraft›r. Haklardan yanad›r. Bu kaç›n›lmaz olarak toplumdaki
dezavantajl› gruplar›n, sesi duyulmayanlar›n sesini duyurmak anlam›na gelir. Hak habercili¤inin iﬂlevlerinden biri budur; çünkü
bu gruplar ayn› zamanda haklar› –genellikle yayg›n ve sistematik
olarak– ihlal edilen kesimlerdir.
Hak habercili¤i nas›l yap›l›r?
Kaynaklar
Hak habercili¤inde kaynaklar›n çeﬂitlili¤i de önemlidir ve bir koﬂuldur. Haberin ilgili oldu¤u alanlarda çal›ﬂan hak örgütleri, sivil
toplum örgütleri, o alanda çal›ﬂan akademisyenler, uzmanlar,
uluslararas› insan haklar› hukuku vazgeçilmez bilgi kaynaklar›d›r.
‹ﬂkenceyle ilgili bir haber yap›yorsan›z elbette Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, üniversitelerin insan haklar› merkezleri, iﬂkence ma¤-
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durlar›, iﬂkence davalar›na kat›lan hukukçular, iﬂkencenin önlenmesiyle ilgili uluslararas› sözleﬂmeler önemli bilgi / baﬂvuru kaynaklar›d›r.
Yerel habercilerin/haberlerin önemi
Hak habercili¤inde yerel haberciler ve yerel yay›nlar da önemli
kaynaklar olabilir. Çünkü ulusal / uluslararas› ajanslar›n medya
sahipli¤i yap›lar›ndan ve genelleme e¤ilimlerinden kaynaklanan
bir "bilgi kayb›" söz konusu olabilir.
Bu durumun bianet'teki tipik örneklerinden biri, Kas›m 2005'te
ﬁemdinli'de Umut Kitabevi'nin bombalanmas›yla ilgili haberlerdi. Yüksekova Haber gazetesi, ﬁemdinli'deki bombalamadan önce Hakkari'de arka arkaya gelen bombalamalar› haberleﬂtirmiﬂti.
ﬁemdinli bombalamas› ve ard›ndan gerçekleﬂen olaylarla ilgili
ulusal yay›nlar bölgeye ulaﬂana kadar haberlerin ana kayna¤› Yüksekova Haber gazetesini yaratan gazetecilerdi.
Haklar›n bütün, bölünemez oldu¤unu hep hat›rlamak
Haklarla ilgili bir gazetecinin unutmamas› gerekenlerden biri de
haklar›n bölünemezli¤idir. ‹fade özgürlü¤ü olsun, ama iﬂ güvenli¤i olmas›n denilemez. Çünkü bir hak ihlali, yan›nda di¤erleriyle birlikte gelir.
Akl›m›za gelmeyen haklar
Peki akl›m›za getirmedi¤imiz, gündemimize almad›¤›m›z haklar
olabilir mi? Yaﬂama, iﬂkence görmeme, vücut bütünlü¤üne dokunulmama haklar› bir ç›rp›da sayabilece¤imiz, ilk akla gelenler.
Ya bar›ﬂ içinde yaﬂama hakk›? Yoksulluktan korunma, kendini geliﬂtirme, çocuklar›n kat›l›m haklar› ya da psikiyatrik teﬂhis alm›ﬂ
kiﬂilerin toplumsal yaﬂama kat›l›m haklar› gibi haklar? Bu haklar›n penceresinden düﬂünmek, gazetecinin olaylara, olgulara bak›ﬂ›n› da de¤iﬂtirir.
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Ya gazeteci haklar› unutursa: "‹zinsiz gösteri " örne¤i
Bir örnek. O zamanki TGRT'nin 30 Ocak 2006 tarihli haberinin
baﬂl›¤› "TKP'lileri linçten polis kurtard›". Haber TKP'li bir grubun
Ordu'daki eyleminden "yasad›ﬂ› gösteri" diye söz ediyor, örgütlenme hakk› kapsam›ndaki toplanma ve gösteri yürüyüﬂü hakk›na müdahale edip ﬂiddet kullanan kiﬂilerden de "vatandaﬂlar" diye. Gösteri yapanlar› korumak görevini geç ve eksikli yerine getiren polisten de kurtar›c› olarak...
Böyle bir habercili¤in ne sak›ncas› var? Birincisi, haklar›n varl›¤›n› unutturuyor. Yasalara göre bir bas›n aç›klamas› ya da gösteri
için kimseden izin almak gerekmiyor. Bildirim yeterli. Bu bildirimin amac› da bu hakk› kullananlar›n korunmas› için gerekli önlemin al›nmas›n› sa¤lamak. Yani gösterilerde, bas›n aç›klamalar›nda bulunan polisin as›l görevi eylemcileri korumak.
‹kincisi, hak ihlal edip aç›klamaya / gösteriye müdahale eden ve
fiziksel ﬂiddet kullananlar› "vatandaﬂ" diyerek meﬂrulaﬂt›r›yor. Oysa bu kiﬂiler suç iﬂliyorlar. Di¤er yandan, eylemcileri suçlu göstererek bir hakk›n kullan›m›n›n olumsuz oldu¤u mesaj›n› veriyor.
Hak habercili¤inde ba¤lamsal yaklaﬂ›m
Hak habercili¤i kaç›n›lmaz olarak yaln›zca olgusal de¤il, ba¤lamsal bir yaklaﬂ›m› gerektirir. Her ﬂeyden önce, insan haklar› hepimiz içindir; gazeteciler haklar›n korunmas›nda aktif bir rol oynamal›d›r.
Bu olgular üzerine sadece bilgiyi aktaran haberlerden çok, analizi de içermeyi gerektirir. Gazeteciye olgulara neden olan sorunlar› ve olas› çözümleri de araﬂt›rma sorumlulu¤unu yükler.
Kazananlar›n kaybedenleri vard›r
Haklara bütüncül yaklaﬂ›m, ço¤u zaman yeni haberleri de do¤urur ya da gazetecinin görünmez olan› görünür k›lmas›n› sa¤layabilir. Örne¤in, Tuzla tersanelerinin dünya denizcilik sektöründe-
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ki yüksek sipariﬂ oranlar›n› "Türk denizcili¤i yükseliyor" diye haberleﬂtirmek, orada ölen, yaralanan binlerce iﬂçiyi görmezden
gelmek demek. Yaln›zca buradaki kazalar› haberleﬂtirmek de yeterli de¤il. Araﬂt›rmalar gösteriyor ki, bu kazalar›n yap›sal bir nedeni var. Tersanelerin ekonomik yükseliﬂinin dayatt›¤› h›za dayanan parçal› üretim. Bunu haberleﬂtirmemek, tersane iﬂçilerinin
günlük yaﬂam koﬂullar›n› aktarmamak, eksik haber yapmak anlam›na geliyor.
Ya da kad›nlar›n istihdama kat›l›m›n›n kad›n haklar› için ne denli önemli oldu¤unu gösterebilirsiniz, ama ülkede iﬂsizlik art›yor
ve bunun ba¤lant›s›n› da haberinizde belirtmiyorsan›z, sorunun
bütününü gözden kaç›r›yorsunuz demektir.
Haberinize "Bilmem ﬂu kadar suçlu çocuk var" diye bir baﬂl›k at›yorsan›z, çocuklar›n suça itildi¤i gerçe¤inin, bunun toplumdaki
yap›sal sorunlardan kaynakland›¤›n›n, çocuklar›n kullan›ld›¤› vakalar›n asl›nda bir suç ekonomisinin parças› oldu¤u gerçeklerinin
üstünü örtersiniz. Ayr›ca çocuklar› damgalam›ﬂ olman›z da cabas›d›r. Ceza Yasas›'n›n yaln›zca 301. maddesi ifade özgürlü¤ü önünde engelmiﬂ gibi bir haber yapmak, bu yasadaki ve di¤er yasalardaki ifade özgürlü¤üne engel maddeleri görünmez k›lmak demek
olur. Hak savunucular›na göre yaln›zca Ceza Yasas›'nda 301 d›ﬂ›nda 14 sorunlu madde var çünkü.
Denge iki taraftan fazlas›d›r
S›k duyulan sözlerden biri de "haberin dengeli olmas›"d›r. Bundan kastedilen, genellikle "iki taraf"›n da sözlerinin haberde yer
almas›d›r. Ama bu, asl›nda ihtilaflar›n ikiden fazla taraftan oluﬂtu¤unu görmezden gelmek demektir. Ayr›ca baz› haberler için de
"baﬂka bir taraf›n" görüﬂüne ihtiyac›n›z olmayabilir.
Deneyimli muhabir ve araﬂt›rmac› gazeteci Robert Fisk, ‹kinci
Dünya Savaﬂ›'nda Nazilerin Auschwitz toplama kamp›yla ilgili
bir haber yapmak için Adolf Hitler'den görüﬂ almak zorunda olmad›¤›n› söylemiﬂti. Kesinlikle hakl›yd›. Gerçi bu durumda Hitler

204 • GAZETEC‹L‹⁄E BAﬁLARKEN

gibi insanl›¤a karﬂ› suç iﬂlemiﬂ birinden görüﬂ almak haberi çok
daha zengin de k›labilir.
Burada, Bar›ﬂ Gazetecili¤i kavram›ndan yararlanmaya ihtiyac›m›z var. "Bar›ﬂ Gazetecili¤i, kaybet-kazan anlay›ﬂ›na dayal›, bir
taraf›n mutlu öteki taraf›n mutsuz oldu¤u çözümlerin yine ﬂiddete yol açt›¤›n›n bilincindedir; iki taraf› da farkl› amaçlar peﬂinde
koﬂan pek çok küçük gruplara ay›rarak, yarat›c› çözümlerin ipuçlar›n› ortaya koyar."
Dile dikkat
Hak habercili¤i dilimizi de dönüﬂtürmemizi gerektirir. Eril, militarist, ayr›mc›, ﬂiddet ça¤r›ﬂ›ml› dilden, kliﬂelerden, tektipleﬂtirmelerden, damgalamalardan ve s›fatlardan uzak durmam›z› zorunlu k›lar. Birkaç örnek vereyim.
"Adam gibi", "adam yerine konmak" dedi¤inizde kad›nlar› görünmez k›l›yorsunuz demektir. Bunun yerine "do¤ru dürüst", "insan
yerine konmak" demeyi ye¤leyebilirsiniz.
"Fahiﬂe", "hayat kad›n›" yerine "seks iﬂçisi" demeyi bir deneyin.
Bütün anlam de¤iﬂiyor de¤il mi? Çünkü art›k asl›nda karﬂ›m›zda
bir ahlak meselesinden çok kendi ekonomi-politi¤i olan bir ﬂeyden bahsediyor oluyoruz.
Kalabal›¤› ifade etmek için "gazeteci ordusu" demeyin. Militarist
dili ve ﬂiddet ça¤r›ﬂ›m›n› yeniden üretiyor olursunuz. Ayn› durum
"bomba gibi haber" sözü için de geçerli.
"Dayak yedi" demek, fiziksel ﬂiddete u¤rayan› güçsüz göstermekle kalmaz, en önemlisi, fiziksel ﬂiddet göstereni görünmez hale
getirir. Dayak "yenen" de¤il, "at›lan" bir ﬂeydir çünkü. Tabii "yemek yeme"nin, asl›nda kendi iste¤imizle gerçekleﬂtirdi¤imiz ve
çok da zevkli olabilecek bir eylem oldu¤unu an›msatmakta da
fayda var.
Resmi kaynaklar›n dilini yeniden üretmekten de kaç›nmak gerek.
Ülkelerinde yerinden edilen ve baﬂka topraklara kaçmak zorun-
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da kalan insanlar için "kaçaklar", "yasad›ﬂ›lar" demek yerine bu
insanlar›n asl›nda insanca yaﬂayabilmek s›¤›nma arayan kiﬂiler
oldu¤unu, koﬂullar›n› ve haklar› oldu¤unu an›msat›n.
Mümkün oldu¤unca edilgen yerine etken dil kullan›n ki, ak›lda
kal›c›l›¤›n›z arts›n.

Haklar›n kullan›m› da haberdir
Hak habercili¤iyle u¤raﬂan bir gazeteci bir süre sonra hak ihlallerini görmeye odaklanm›ﬂ hale gelebilir. Ancak bu bir süre sonra,
baﬂka bir görmezlik haline de yol açabilir. Örne¤in haklar›n kullan›m›, baﬂka ifadeyle olumlu hak haberlerini gözden kaç›rabilirsiniz. Oysa, çocuklar›n kendi gazetelerini ç›karmas›, karar verici
konumlarda kad›n say›s›n›n artmas›, iﬂkencenin önlenmesiyle ilgili mekanizmalar›n artmas› da haberdir. Bu haberler haklar›n de¤erini hat›rlatmakla kalmaz, hayata geçtiklerinde yaﬂam›n nas›l
de¤iﬂti¤ini de gösterir.

Haklar kadar bar›ﬂ› da savunmak
Unutmay›n, haklar› savunma kadar, bar›ﬂ› da savunmak gazetecinin görevidir.
"Gazeteci; baﬂta bar›ﬂ, demokrasi ve insan haklar› olmak üzere,
insanl›¤›n evrensel de¤erlerini, çok seslili¤i, farkl›l›klara sayg›y›
savunur. Milliyet, ›rk, etnisite, cinsiyet, dil, din, s›n›f ve felsefi
inanç ayr›mc›l›¤› yapmadan tüm uluslar›n, tüm halklar›n ve tüm
bireylerin haklar›n› ve sayg›nl›¤›n› tan›r. ‹nsanlar, topluluklar ve
uluslar aras›nda nefreti, düﬂmanl›¤› körükleyici yay›ndan kaç›n›r.
Bir ulusun, bir toplulu¤un ve bireylerin kültürel de¤erlerini ve
inançlar›n› (veya inançs›zl›¤›n›) do¤rudan sald›r› konusu yapamaz. Gazeteci; her türden ﬂiddeti hakl› gösterici, özendirici ve
k›ﬂk›rtan yay›n yapamaz" (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hak ve
Sorumluluklar Bildirgesi).

206 • GAZETEC‹L‹⁄E BAﬁLARKEN

Farkl›l›klar› görünür k›lmak
Gazeteci farkl›l›klar› görünür k›labilir. Bu, insanlar›n etnik kimliklerini onlar› kendileri k›lan ﬂeylerden biri olarak gören bir anlay›ﬂla, ayn› gruptaki insanlar aras›nda da büyük farkl›l›k oldu¤unu
göstererek, ihtilaflar› körükleyen yanl›ﬂ inanç ve kanaatleri sorgulay›p çürüterek yap›labilir. Kimliklerin ve farkl›l›klar›n üstünü örtmek yerine bunlar üzerine daha fazla yazmakla gazetecinin toplumsal bar›ﬂa, anlay›ﬂa katk›s› olabilir.
Birkaç öneri: Kimlikler homojen de¤ildir. Bu nedenle "Türkler",
"Kürtler", "Almanlar" gibi genellemelerden kaç›nmak gerekir.
Kiﬂilerin / etnik gruplar›n kendilerini adland›rmay› tercih ettikleri
haliyle adland›r›lmas› gerekir.
Görüﬂ al›rken kültürel çeﬂitlili¤e önem vermek önemlidir. Bir sa¤l›k haberi için bir doktorla görüﬂmeniz gerekiyorsa, kad›n veya
etnik bir gruptan veya engelli bir doktordan görüﬂ alman›z, toplumdaki çeﬂitlili¤i görünür k›lman›z› sa¤layacakt›r.
Edebiyat›n gücünden yararlan›n
Edebiyat›n dünyay› anlay›ﬂ›m›za en büyük katk›lar›ndan birini
unutmay›n: ‹nsan hikâyelerinde "iyi" ve "kötü" insan yoktur.
Ursula K. Le Guin'den bir al›nt›:
"Bana öyle geliyor ki, ben –ço¤u romanc› gibi– hata yapan insanlar ve bu hatalar› önlemeye ya da düzeltmeye çal›ﬂan, bu arada
kaç›n›lmaz olarak daha çok hata yapan insanlar –di¤er insanlar
veya ayn› insanlar– üzerine yaz›yorum."
Bir baﬂka örnek de hem usta bir gazeteci hem de usta bir yazar
olan Eduardo Galeano'dan. Galeano edebiyatta k›sa yazmay› gazetecilikten ö¤rendi¤ini söyler. Edebiyat›n›n gazetecili¤ine katk›s› da iyi öykü yazman›n s›rlar›n› habercili¤ine aktarmas› olmuﬂtur.

bianet Deneyimi:
Medyay› ve Hayat› Dönüﬂtürmek
Erhan Üstünda¤

Bundan on bir y›l önce bir grup insan›n fikir olarak ortaya att›¤›
Ba¤›ms›z ‹letiﬂim A¤› projesi, bugün yaﬂad›¤›m›z hayata do¤rudan müdahale edebilen ve onu dönüﬂtürebilen bir mecraya dönüﬂtü. Projenin tüm di¤er parçalar› bir yana, internet üzerinden
günlük yay›n yapan medya aya¤›n› oluﬂturan bianet'in aradan
geçen zaman içinde mütevaz› kaynaklarla oluﬂturdu¤u gazetecilik birikimi, ortaya att›¤›, savundu¤u ve yayg›nlaﬂt›rd›¤› kavramlar medya alan›n› dönüﬂtürebilecek birer araç olarak anlam kazand›. bianet'in habercilik prati¤i dört ana alana yap›lan vurgu
üzerinde yo¤unlaﬂ›yor. Bunlar kad›n haklar›, çocuk haklar›, insan
haklar› ve ifade özgürlü¤ü.
Çocuk haklar› odakl› gazetecilik, gündemde olan her olaya çocuklar aç›s›ndan bakmak demek. Örne¤in Meclis'te bütçe görüﬂmeleri yap›l›rken bianet önerilen bütçenin çocuklar üzerindeki
olumlu veya olumsuz etkilerini oda¤a alan bir habercilik yürütüyor. Kad›n haklar› odakl› habercilik de benzer ﬂekilde iﬂliyor. Genel seçimler oldu¤unda bianet kad›n›n siyasette temsilini, bunun
önündeki engelleri, parti programlar›nda kad›n haklar›na ayr›lan
yeri ön plana ç›kar›yor.
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‹nsan haklar› geniﬂ bir alan. Bu, gündemde olan her konuya hak
odakl› yaklaﬂman›n yan› s›ra hak mücadelesi gündemini de yo¤un olarak kapsamak demek. Tuzla'da ölen iﬂçiler, gözalt›nda iﬂkence ve kötü muamele, anadilde e¤itim hakk›, çat›ﬂma bölgesinde yaﬂanan hak ihlalleri; bütün bunlar iç içe geçen bir ﬂekilde
haberlerin oda¤›n› oluﬂturuyor.
Hak odakl› habercilik prati¤ini sürdürürken bianet bu alanda yürütülen yerel uluslararas› tart›ﬂmalar› da haber konusu ediyor.
Haber kaynaklar› aras›nda bu alanda çal›ﬂan uzmanlar, hak savunucular›, Türkiye'de ve dünyada bu alanda çal›ﬂan örgütler ve
yerel medya var. Yayg›n medyan›n çeﬂitli ölçülerde görmezden
geldi¤i bu kaynaklar›n sesini duyurmak, taleplerini yükseltmek
ve sorunlar›n› gündeme taﬂ›mak bianet'i ayr›ﬂt›ran çal›ﬂmalar.
Çocuklar› ilgilendiren her konuda çocuklara, kad›nlar› ilgilendiren her konuda kad›nlara sözü vermek öncelikli. Kad›n ve çocuk
alt siteleri bu anlamda geniﬂ bir alan sunuyor. Haklar› sadece hukuki bir düzenleme olarak alg›lamadan, fiili olarak hayata geçmeleri için gerekli koﬂullar›n oluﬂmas›, konunun arka plan›n›n
verilerek bir ba¤lama oturtulmas› haber yaparken daima göz
önünde tutuluyor.
Yerel medyayla e¤itimler, karﬂ›l›kl› haber al›ﬂveriﬂi ve yerel gazetecilerle bire bir haber kayna¤› olarak iliﬂki kurmak da yayg›n
medyan›n uygulad›¤› filtreleri aﬂmay›, birinci elden habere ulaﬂmay› ve haberi yayg›nlaﬂt›rmay› sa¤l›yor.
bianet haber yaparken, gazetecilik ilkelerini ve evrensel insan
haklar› standartlar›n› da göz önünde bulunduruyor; hatta bu ilkelere kendi deneyiminden yola ç›karak katk› sunuyor. Çocuk
odakl› ve kad›n odakl› habercilikle ilgili kitaplaﬂt›r›lan çal›ﬂmalar
her düzeyde gazetecinin çal›ﬂ›rken gözetece¤i meslek eti¤i ve
pratik k›lavuzlar olarak iﬂlev görüyor.
Son olarak, bianet, hak odakl› habercili¤i, eﬂitlik ve özgürlükleri
savunan habercilik prati¤ini, haber üretim biçimlerini de dönüﬂtürerek uygulamaya çal›ﬂ›yor. Bunun için Haziran 2007'den bu
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yana bianet yaz›iﬂlerinde çal›ﬂan herkes dönüﬂümlü olarak birbirinin iﬂini yapmaya baﬂlad›. Üç ayl›k periyotlarla her çal›ﬂan yaz›iﬂleri yöneticili¤i görevini üstleniyor ve farkl› alanlarda çal›ﬂmaya baﬂl›yor.
Kad›na yönelik pozitif ayr›mc›l›¤›n hayata geçmesi için haber yaparken bianet içinde de kad›n-erkek çal›ﬂan dengesinin kad›nlar
aleyhine bozulmamas›na dikkat ediliyor. Böylece bir yandan endüstrileﬂen medyan›n yaratt›¤› mesleki yabanc›laﬂman›n önüne
geçilirken, di¤er yandan da medyan›n erkek egemen yap›s›na alternatif bir üretim biçimi –küçük ölçekli de olsa– oluﬂturuluyor.
Yaz› iﬂleriyle ilgili her karar› yaz›iﬂleri çal›ﬂanlar› tart›ﬂarak kendileri al›yor ve uyguluyor. Okurlardan gelen eleﬂtiriler kadar, bianet
y›ll›k, ayl›k, üç ayl›k toplant›larla kendi öz eleﬂtirisini de yap›yor
ve bu eleﬂtirilerden ç›kard›¤› kararlar› uyguluyor.
Sonuçta bugün, her gün binlerce insan etraf›nda ve dünyada olan
biteni haber almak ve anlamland›rmak için bianet'e bak›yor. Dahas›, artan say›da insan kendi sözünü söylemek için bianet'e yaz›yor, gönüllü olarak katk›da bulunuyor. bianet'in ortaya att›¤›
hak habercili¤i, bar›ﬂ gazetecili¤i gibi kavramlar yerel ve yayg›n
medyada da yay›l›yor. Bu dünyada yaﬂayanlar›n ço¤unlu¤unu
oluﬂturan ama medyada eﬂitsiz biçimde yer alan çocuklar, kad›nlar ve ezilenlerin hak mücadelesini ve fikirlerini aç›klama, yayma
özgürlü¤ünü oda¤›na alma fikri yayg›nlaﬂ›yor. Okuldan Haber
Odas›'na program› da, Türkiye'nin dört bir yan›ndan iletiﬂim ö¤rencilerini bu fikirle tan›ﬂt›rarak etkisini ço¤altacak.

Baﬂka Bir Tür ‹letiﬂim Mümkün:
bianet'in Hikâyesi
Ertu¤rul Kürkçü

bianet nas›l bir habercilik yap›yor? Biz yayg›n medyada gördüklerinizden, bildiklerinizden daha baﬂka bir ﬂey yapmaya çal›ﬂ›yoruz; ba¤›ms›z habercili¤in adresiyiz. Bizim yapt›¤›m›z› "baﬂka
kim yap›yor" diye sorarsan›z: asl›nda kimse yapm›yor. Tabii ba¤›ms›z baﬂka yay›n kuruluﬂlar› var. Mesela "ba¤›ms›zl›k" kavram›n› çok gevﬂek biçimde kullanacak olursan›z Cumhuriyet gazetesinin de bir ba¤›ms›z yay›n organ› oldu¤unu söyleyebilirsiniz.
Çünkü görünüﬂte herhangi bir medya tekeline ait de¤il. Fakat benim burada sözünü etti¤im ba¤›ms›zl›k sadece ekonomik ba¤›ms›zl›k de¤il. Çünkü di¤er yandan ticari nitelik taﬂ›makla birlikte,
kâr amac› gütmeksizin yay›n yapan, yani ekonomik olarak ba¤›ms›z baﬂka yay›n organlar› da var; Birgün, Evrensel, Gündem
gazeteleri, ‹stanbul'da yay›n yapan Aç›k Radyo, Yön FM, Özgür
Radyo gibi. Ayr›ca kimi ‹stanbul'dan, kimi uydudan yay›n yapan
televizyon kanallar› da var; Dem TV, SU TV, Hayat TV gibi. Bunlar genel olarak bir davalar› olan, o davay› sürdürmek için medya ortam›n› da di¤er enstrümanlar aras›nda de¤erlendiren hareketlerin yay›nlar›. Bu aç›dan bakt›¤›n›z zaman da bizimle aralar›nda bir fark var. Biz bir sosyal hareketin, siyasi hareketin de¤il
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bir gazetecilik hareketinin, kendi yaratmaya çal›ﬂt›¤›m›z bir gazetecilik hareketinin üzerinde yükseldi¤imiz için farkl›y›z. Bugün
burada yapt›¤›m›z çal›ﬂma da, bu gazetecilik hareketini yaratman›n bir parças›. Dolay›s›yla yapt›¤›m›z iﬂi asl›nda özü ve kapsam›
itibariyle kimse yapm›yor.
Öte yandan biz yapt›¤›m›z iﬂi esas olarak habercilik dünyas›n›n
genel normlar› içinden ama onlar› aﬂarak yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Yani haber yaparken habercili¤in temel ö¤elerini bozan, onlar›
da¤›tan, rasgele bir yerde durmuyoruz, genel olarak profesyonel
habercilik süreçlerinin eriﬂmiﬂ oldu¤u aﬂaman›n da ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden örne¤in bianet web sayfas›na bakt›¤›n›zda görünüﬂte mesela New York Times'›n web sayfas›ndan
çok da önemli bir fark› yok, Türkçe olmas› d›ﬂ›nda diyebilirsiniz.
Ama bir yandan da bütün bu sürecin kurgusunda çok esasl› bir
fark var.

bianet'in farklar›
Birincisi –ben bunu övülecek bir ﬂey, hayatta illa böyle yap›l›r diye söylemiyorum ve istisnai bir durumumuz oldu¤unun fark›nday›m– biz kurum olarak gazetecilik-habercilik iﬂinden para kazanm›yoruz, kâr etmiyoruz. Çünkü piyasaya ç›km›yoruz. Biz bir meta üretmiyoruz. Bu atipik bir durum. Dolay›s›yla bu atipik durumu "gazetecili¤in ﬂahikas›" diye anlatmak do¤ru olmaz. Fakat biz
bu atipik durumdan bir tav›r üretmeye ve bu tavr› genelleﬂtirmeye çabal›yoruz. Yoksa iﬂin gerçe¤ine bakacak olursan›z, bugünkü
toplumda herhangi bir biçimde meta ﬂekline bürünmeden yani
piyasada al›n›r-sat›l›r, de¤iﬂtirilir hale gelmeksizin herhangi bir
ürünü hatta bir fikri, hatta Karl Marx'›n Kapital'ini ço¤altmak, da¤›tmak, bundan yararlanmak, bunu tüketmek mümkün de¤il.
Çünkü var olan üretim, da¤›t›m ve tüketim mekanizmas›n›n d›ﬂ›nda iﬂleyen bir habercilik ve yay›nc›l›k faaliyeti söz konusu de¤il. Dolay›s›yla biz piyasaya ç›kmayarak, piyasada da¤›t›lan bir
ürün meydana getirmeyerek atipik bir durum yarat›yoruz.
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Fakat niye bu kadar be¤eniyoruz yapt›¤›m›z iﬂi? Bence bizim aç›m›zdan en önemli olan ﬂey, projeyi baﬂlatt›¤›m›z günden beri
kurmaya çal›ﬂt›¤›m›z ﬂey, bianet'in yüksek bir çarpan etkisi yaratmas›nda. Bunu bir a¤ kurmakla yap›yor sanal ortamda. ‹kincisi
bu a¤› gerçek hayata tercüme ederek, yani yerel gazetecilerle, gazetecilik ö¤rencileriyle, ba¤›ms›z gazetecilerle, genel olarak kendi fikri/haberi/yorumu için baﬂka mecralar bulamayan ya da bu
mecralar› tercih etmeyen yazar/çizer/akademisyenlerle, iletiﬂim
fakültelerinin baﬂka bir iletiﬂim peﬂinde koﬂan insanlar›yla bir insani a¤ oluﬂturuyoruz.
Yerel gazeteciler, ba¤›ms›z gazeteciler, ba¤›ms›z yay›n organlar›
bianet'i baﬂl›ca haber kaynaklar›ndan biri ve haber ak›tacaklar›
baﬂl›ca mecralardan biri k›ld›lar bu yedi y›lda. Bizim en büyük
baﬂar›m›z –e¤er bir baﬂar›dan söz edebileceksek– budur. Örnek
vermem gerekirse, ‹stanbul'da Aç›k Radyo sabah haberlerini esas
olarak bianet haberlerine dayand›r›r. Çünkü Aç›k Radyo'nun hitap etti¤i kitle aç›s›ndan Hürriyet, Milliyet, NTV vb. resmiyetin ya
da kurulu düzenin haber kaynaklar›d›r. Bu konumlar› dolay›s›yla, verdikleri haberler bir kural olarak yanl›ﬂt›r denemez elbette.
Fakat bakt›klar› yer farkl›.
Oysa Aç›k Radyo'nun hitap alan›ndakilerin bak›lmas›n› istedikleri yer daha farkl›. bianet bu yerden bakt›¤› için, her bir haberini
baﬂka bir bak›ﬂ aç›s›ndan kurdu¤u için Aç›k Radyo'nun seslendi¤i kesimler için önemli bir bilgi/haber kayna¤›d›r. Öte yandan bianet piyasa d›ﬂ›nda oldu¤u için yerel gazetelere, internet sitelerine herhangi bir biçimde telif sorunu do¤urmaz, yani onlara "bizim haberimizi ald›n. Seni mahkemeye veririm" uyar› ve tehditleriyle karﬂ›laﬂmaks›z›n haberlerini kullanabilme avantaj› sunar.
Çünkü ço¤u kez bu gazete, radyo ve internet sitelerinin ne bu haberleri kendi imkânlar›yla üretebilecek personelleri vard›r, ne de
baﬂka bir kaynaktan elde edebilirler.
bianet, örne¤in insan haklar›, çocuk haklar›, kad›n haklar› alan›ndaki geliﬂmelere sadece ihlaller de¤il, baﬂar›lar aç›s›ndan da ba-
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kanlar›n, dünyay› baﬂka bir dünya isteyenlerin gözünden gözleyenlerin diliyle kurulmuﬂ bilgi ve habere eriﬂmek aç›s›ndan da
onlar için çok önemli bir kaynak. Biz habercilik etkinli¤imizde
baﬂkalar›n›n yapmad›¤› bir fikri takiple baﬂ›ndan sonuna kadar
haklar›n geliﬂme sürecini izleriz. Bu aç›dan da haklarla do¤rudan
do¤ruya ilgili bütün kurumlar için bir kayna¤›z. Bunlar aras›nda
çeﬂitli devlet kurumlar› da var. Devlet bugün bir "insan haklar›
bakanl›¤›" kuracak olsa orada çal›ﬂanlar›n sabah ilk açacaklar› site bianet olacakt›r, ister istemez. Çünkü devlet de haklar alan›ndaki geliﬂmeleri izleyecek bir uzman kuruluﬂa sahip de¤il. Üniversitelerin böyle kaynaklar› yok. Dolay›s›yla biz Türkiye'de bu
kapsamda enformasyonun elde edilmesi, yeniden üretilmesi bak›m›ndan kendimize özgü bir iﬂ yap›yoruz.
Bizi ilgilendiren bir baﬂka ﬂey de "baﬂka bir gazetecilik mümkün"
iddiam›z ve kayg›m›z aç›s›ndan bizimki gibi deneyimlerin ço¤almas›, bunlar›n birbiriyle eklemlenmesi ve bak›ﬂmas›. Sizler aç›s›ndan önemli bir meseleye dikkat çekmek için ﬂu acaip hakikat› paylaﬂmam›z gerekiyor: Yayg›n medya a¤z›na kadar gazeteciyle dolmuﬂ durumda. Bunlar iletiﬂim fakültelerinden bu y›l diploma alacak yeni mezunlara da istihdam sa¤layamayacak. Ne onlar›n buna ihtiyaçlar› var –tersine, giderek daha çok tensikata yöneliyorlar– ne de yerel medyan›n sizleri istihdam edecek kadar
kayna¤› var. Baz›lar›n›z uzun süre belki de iﬂ aramakla vakit geçirecek ya da önceki tart›ﬂmada hukukçu arkadaﬂ›m›z›n anlatt›¤›
gibi, kadroya girmeden –onun da ne kadar sahte bir tan›m oldu¤unu konuﬂmuﬂtuk– oralarda çal›ﬂmak zorunda kalacaks›n›z.
Oysa bir baﬂka deneyime de ﬂans tan›yabilirsiniz. ‹nternet teknolojisi, internetle birlikte gelen baﬂkaca biliﬂim/iletiﬂim teknolojileri hem söz söylemeyi hem bu sözü anlaml› k›lmay›, hatta bazen bu sözü kazançl› k›lmay› sa¤layacak kimi imkânlar› beraberinde getirdi. Bunlar›n da denemeye de¤er oldu¤unu size söyleyebilirim, tavsiye edebilirim. Gazetecili¤i kendinizi ifade etmek
aç›s›ndan gerçekleﬂtirmek üzere pekâlâ bunlar› deneyebilir, böyle inisiyatifler, böyle a¤lar oluﬂturabilirsiniz. Belki de gazetecili¤i
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yeniden kurmakla ilgilenmek, mevcut gazetecilik düzeninin içinde kendine bir yer aramak kadar anlaml› olabilir. Ben ne birincisini ne ikincisini birbirlerinin seçene¤i olarak ileri sürüyor de¤ilim. Öyle anlaﬂ›lmaktan korkar›m. Bizim, bianet'te yapt›¤›m›z iﬂ
yayg›n medyan›n yerine de¤il, onun yan› s›ra var olabilir. Bugünkü yaﬂam tarz›, üretim tarz›, bugünkü kültür, bugünkü iktisadi koﬂullar topyekûn bir de¤iﬂime u¤ramaks›z›n, yayg›n medyan›n
kendisinden baﬂka bir ﬂey olmas›n› beklemek biraz güç. Dolay›s›yla kitlesel bir istihdam alan› bu medya endüstrisi içinde var.
T›pk› inﬂaat mühendislerinin bugünkü inﬂaat düzeni içinde, bilgisayar mühendislerinin ya da biliﬂim uzmanlar›n›n bugünkü biliﬂim/internet teknolojileri dünyas›nda çal›ﬂmak zorunda olmalar› gibi, gazeteciler de büyük ölçüde bugünkü gazetecilik dünyas› içerisinde istihdam edilecekler.
Ama burada hep bir dönüﬂüm sanc›s› olacak. Yeni düﬂüncelerin
gerçekleﬂtirilmesi, hayat›n yeniden üretilmesi her seferinde bir
sanc›yla birlikte ortaya ç›k›yor. Bu gazetecili¤in de sanc›s›... Bizim, bianet'teki hikâyemiz yeni bir ﬂey yapman›n, onu hayal etmekle yetinmeyip yapmaya giriﬂmenin pekâlâ mümkün olabilece¤ine dair bir ders olabilir.
bianet'in hikâyesi
1996 y›l›nda bir gün Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i'nden (TMMOB) eskiden beri tan›d›¤›m mühendis Naci Temeltaﬂ geldi ve dedi ki: "Biz bir haber ajans› yapmak istiyoruz".
TMMOB'nin yan› s›ra Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) yöneticileri ile
de birlikte yapt›¤›m›z ortak çal›ﬂma ve araﬂt›rmalar sonucunda
gördük ki bu son derece zahmetli, masrafl›, büyük sermayeler gerektiren ve büyük kapasitelerle rekabeti gerektiren, yüksek teknolojik donan›ma sahip olmay› gerektiren bir iﬂ. Ancak ayn› günlerde Türkiye'de bir yerel medya ç›¤›r› patlak verdi. TRT'nin radyo/
televizyon yay›nc›l›¤› tekeli k›r›ld›. Muhalif unsurlar da bu yay›nlara, yerel radyo televizyon yay›nc›l›l›¤› iﬂlerine giriﬂtiler. O zaman bir tane kocaman ﬂey yap(ama)mak yerine, bu küçük küçük
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ortamlar› birbirine ba¤layan bir a¤ oluﬂturamaz m›y›z sorusu
kendili¤inden do¤du. Bu, bize çok parlak gelen fikri bu a¤›n unsuru olabilecek insanlarla tart›ﬂmak için bir proje meydana getirmemiz gerekti¤ini gördük ve Türkiye'nin hemen hemen her yerini, bütün büyük merkezlerini ve merkezlerin çevresindeki ﬂehir
ve kasabalar›n›, o yörelerin yay›nc›lar›n›, gazetecilerini, radyocular›n› bir araya getirerek bu meseleleri tart›ﬂt›k.
Ço¤u kez bizim ne dedi¤imizi insanlar anlamad› bile. Anlayanlardan baz›lar› da olamayaca¤›n› düﬂündü. Ama sonuçta ﬂu ç›kt›
ortaya, biz sadece bir taban a¤› kurmak istiyorduk. Oysa yay›nc›lar, gazeteciler ve radyocular›n kendileri e¤itim istiyorlard›. Elemanlar› e¤itilmemiﬂti. Haklar›n› korumak aç›s›ndan daima yasayla baﬂlar› dertteydi. Yasal korunma talep ediyorlard›. Problemlerini çözmek bir yana iletemiyorlard› bile, çünkü mesleki ve teknik / teknolojik bilgiden, yani know-how dedi¤imiz ﬂeyden yoksundular ve paralar› yoktu. Dolay›s›yla bütün bu ihtiyaçlar› bir
arada nas›l yo¤uraca¤›m›z› görüﬂtü¤ümüz bir konferansta iﬂte bugün bianet olan ﬂeyin arka plan› ortaya ç›kt›.
Gördü¤ünüz gibi öykü sadece Nadire (Mater) ile benim ya da bianet'te çal›ﬂanlar›n dehas›n›n ürünü olan bir icat de¤il, bu iﬂle
u¤raﬂan yüzlerce ihtiyaç sahibinin kendi ihtiyaçlar›n› görmek için
yaratmaya çal›ﬂt›klar› bir inisiyatif. Buna cüret edince imkânlar
da kendili¤inden ortaya ç›kabildi. 1997'de baﬂlad›k, bu y›l onuncu y›l›m›z, bunun üç y›l› beklemeyle geçti. Üç y›l bekleme art›
yedi y›l faaliyet, yani on y›ld›r bir iﬂi sürdürebildik. Küçülmeden,
geriye düﬂmeden ad›mlar atabildik. Demek ki, irade, yarat›c›l›k,
do¤ru zamanda do¤ru bir fikri ona ihtiyaç duyanlarla buluﬂturmak önümüzü açabiliyor.
Bizim giriﬂimimiz bundan ibaret ve ﬂimdi tek tek sormayaca¤›m
ama, büyük ço¤unlu¤unuz ilk ça¤r›lar› al›ncaya kadar bianet.org'
a internetten bakmam›ﬂ bile olabilir. Demek ki çabam›z, iletiﬂimi
meslek seçmiﬂ insanlar›n ço¤u için henüz k›smen meçhul bir çabad›r. Kendimizle övünüp ﬂiﬂinecek halimiz yok. Dünyay› de¤iﬂ-
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tirmiﬂ say›lmay›z. Ama bir ﬂeyi ispat ettik: ‹stersek bugünkü üretim iliﬂkilerinin egemenli¤inde bile, kendi sesimizi, baﬂkalar›n›n
sesini topluma duyurabilecek ve toplumdan gelen sesleri yeniden üretebilecek bir mekanizma yaratabiliriz, yarat›yoruz.
‹ﬂe baﬂlad›¤›m›zda sadece beﬂ yüz kiﬂi her gün haber almak, okumak için siteye giriyordu. Bugün bundan en az k›rk kat fazla insan her gün ziyaret ediyor. Bu bizim için en büyük ödül. Fakat kamusal kaynaklar, kamusal fonlar olmasa idi –bunlar›n bir bölümünü Avrupa Birli¤i ‹nsan Haklar› ve Demokrasi (EIDHR) program›ndan elde ettik, bir bölümünü baﬂka kaynaklardan– tabii ki bu
iﬂleri yürütemezdik. Demek ki esas›nda ticari olmayan bir medya, kamusal bir medya mümkün. Öte yandan kâr amac› gözetmeyen bir yayg›n medya olam›yor. Bu yap›lamayaca¤› için sonuçta piyasa gereklerine uygun olarak hareket etmek zorunda
yayg›n medya.
Buradan do¤al olarak iletiﬂim siyaseti için de bir mücadele zemini ç›k›yor ortaya, fakat bunun üzerinde çok fazla durmayaca¤›m.
Bunu ayr›ca baﬂka bir ﬂekilde konuﬂabiliriz belki. Gene de gözümüzün önüne getirelim, ne olacak mesela on y›l sonra, yani
2017'de ne yap›yor olaca¤›z? Bizim büroda Tolga 50 yaﬂ›na gelmiﬂ. Erhan 40 yaﬂ›na gelmiﬂ, ben 70'ime merdiven dayam›ﬂ›m ve
hâlâ ayn› yerde say›yoruz. Böyle bir gelecek tasavvuru olamaz,
ya da bu tasavvur toplumsal bir anlama kavuﬂamaz. Mutlaka buna bir ﬂeylerin eklenmesi, bunu ortaklaﬂa bir ﬂeye dönüﬂtürmüﬂ
olmam›z ve kamusal medyan›n daha geniﬂ bir alan› kaps›yor olmas› gerek. Çünkü bizim çabalar›m›z var olan iktisadi düzenin,
var olan medya düzeninin yan› s›ra var. Öyleyse bu iktisadi düzen böyle gitti¤i sürece temelde hiçbir ﬂey de¤iﬂmeyece¤ine göre, bizim çabalar›m›z da hep k›smi kalmaya mahkûm olacakt›r.
Dolay›s›yla çabalar›m›z› merkeze taﬂ›mak, merkezi de dönüﬂtürmek gibi bir politik, ister istemez politik bir hedefimiz olmas› kaç›n›lmaz. Bu politik bir mücadeleyi de ister istemez kapsar.
Benim diyece¤im ﬂu: ﬁimdiye kadarki s›n›rl› deneyimimiz bize
gösterdi ki baﬂka türlü bir iletiﬂim mümkün. Bu imkâns›z de¤il.
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Daha çok deneyim olabilir. Bu deneyimler birbirine ba¤lanabilir.
Üniversite buraya bakmaya baﬂlarsa, medyan›n içeri¤iyle bir dönüﬂüm imkân› olarak ilgilenirse ö¤rencilerini daha iyi donatabilir. Dolay›s›yla biz sadece alayl›larla de¤il, mekteplilerle de böyle projeler geliﬂtirebiliriz ve dünyay› dönüﬂtürmeye bir katk›m›z
olabilir. Fakat hepimiz biliyoruz, dünya sadece medyan›n ne söyledi¤ine bakarak ya da "iyi medya"n›n "kötü medya"yla mücadelesi çevresinde dönüﬂebiliyor olsayd› epey bir dönüﬂüm sa¤lam›ﬂ
olmam›z beklenirdi. Çünkü geçmiﬂte de gazetecilik alan›nda çok
fazla öncü çal›ﬂma, çok fedakârca mücadeleler oldu ama toplumun dönüﬂmesi çok daha büyük bir süreç, bunun çok daha baﬂka damarlar›, düzeyleri ve baﬂka zeminleri var. Biz ancak o zeminlerde süregiden mücadelelere paralel bir etkinlik yürütebilirsek, bu dönüﬂümde bizim de bir pay›m›z olabilir.
Elbette iﬂbölümüne mahkûm olmak zorunda de¤iliz. Sabah uyand›¤›m›z zaman gazeteci, akﬂam yatana kadar gazeteci olmak bir
ﬂey, ama sabah uyand›¤›m›z zaman gazeteci, ö¤le aras›nda insan
haklar› savunucusu, akﬂam pekâlâ bir politik mücadelenin parças› da olabiliriz. Bunlar da yaﬂam tercihleriyle ilgili bir mesele ama
dünyay› dönüﬂtürme mücadelesinin bir parças› olmadan iyi bir
ﬂey yapmak, k›ymetli ve kal›c› bir ﬂey yapmak herhalde mümkün
de¤il, bize öyle geliyor. Geriye dönüp arﬂivimize bakt›¤›m›zda,
yay›na baﬂlad›¤›m›z ilk günden bugüne kadar temel hak mücadelesi alanlar›n›n dili olmay›, onlara derinlik kazand›rmay› ﬂöyle ya
da böyle baﬂararak ve hiç kurulmam›ﬂ haber alanlar›n› kurarak ya
da eskiden var olan haber alanlar›n› içerik ve üslup olarak dönüﬂtürerek kendimize göre vicdan rahatl›¤›yla uyuyabilece¤imiz bir
yedi y›l geçirdi¤imizi söyleyebiliriz. Hepinize de vicdan rahatl›¤›yla geçecek, gelecek birçok yedi y›l diliyorum.
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‹ﬂ Ararken...
‹pek Çal›ﬂlar

Medya sürekli yeni isimlere ihtiyac› olan dinamik bir sektör. Bu
yüzden ne kadar zor görünürse görünsün, sektörde çal›ﬂmak isteyenlerin ﬂanslar› var. Gazetecilerin iﬂe nas›l al›nd›klar›n› anlatan
hikâyelerini okumuﬂ olmal›s›n›z. "Nerede iﬂe baﬂlam›ﬂt›n›z?" sorusu soruldu¤unda en çok tekrarlanan cevaplar ﬂöyledir: "....'da
stajyer muhabir olarak baﬂlad›m", "... aç›lan s›nav sonucu TRT haber merkezinde çal›ﬂmaya baﬂlad›m", "Cumhuriyet gazetesinin
tashih servisinde baﬂlad›m", "... gazetesinin gece servisinde çal›ﬂmaya baﬂlad›m", "... gazetesinin spor servisinde çal›ﬂmaya baﬂlad›m", "yeni kurulan ... gazetesinde ya da televizyonunda çal›ﬂmaya baﬂlad›m" vs.
Tashih servisinden baﬂlayan ünlü isimlerden birkaç›n› hat›rlatal›m. Nâz›m Hikmet, Hilmi Yavuz, Elif Naci, Adnan Özyalç›ner...
Ancak hemen ekleyelim art›k tashih servisleri, bugünkü ad›yla
düzelti servisleri ne yaz›k ki giderek ortadan kalk›yor.
Medyada çal›ﬂmaya baﬂlarken genel olarak dört aﬂamadan geçmek durumundas›n›z.
n

CV haz›rlamak,

n

Baﬂvuru yapmak,
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n
n

Görüﬂmeye gitmek,
Staj dönemi.

CV haz›rlamak
n

‹lk ad›m CV haz›rlamak ve onu sürekli güncellemekten geçiyor. O halde ilk soru ﬂu; haz›r bir CV'niz var m›? Yoksa, hemen,
daha ö¤renciyken haz›rlamaya baﬂlay›n.

n

CV'nizi nas›l haz›rlaman›z gerekti¤i konusunda internette size

yard›mc› olacak pek çok site bulabilirsiniz. CV'nizi her zaman
gözden geçirilmiﬂ, yenilenmiﬂ olarak tutmaya çal›ﬂ›n. Ama
unutmay›n, her iﬂ baﬂvurusu yapt›¤›n›zda baﬂvurdu¤unuz kurumu göz önünde tutarak, CV'nizde ufak de¤iﬂiklikler de yapmak durumundas›n›z.
n

Haz›rlad›¤›n›z CV'nin belirli, yayg›n olarak kullan›lan formatlardan birisine sahip olmas›na, tasar›m›na dikkat edin. ‹mla hatas› asla yapmay›n. CV düzenlemesi ülkeden ülkeye de¤iﬂiyor
bunu bilin. Burada Amerikan örne¤i çok ilginç oldu¤u için belirtmekte yarar var. Örne¤in ABD'de cinsiyetiniz ve ›rk›n›z ayr›mc›l›k olur kayg›s›yla sorulmuyor.

n

CV'nizi yazarken mutlaka isim, adres, telefon, mail adresi, me-

zun oldu¤unuz okul, referanslar›n›z, ald›¤›n›z kurslar, bildi¤iniz diller gibi olmazsa olmaz baﬂl›klar› yaz›n, ancak bir de
farkl›l›k yaratmaya çal›ﬂ›n. Bunu meraklar›n›z, hobileriniz baﬂl›¤› alt›nda yapabilirsiniz. Gazetecilikte size üstünlük sa¤layaca¤›n› düﬂündü¤ünüz özellikleri k›saca koyun. Örne¤in, varsa
gezdi¤iniz ﬂehirler ve ülkeler, çal›ﬂt›¤›n›z k›sa süreli iﬂler (konser organizasyonu vb), merakl› oldu¤unuz alanlar (yemek, dekorasyon, da¤c›l›k, yüzme, vb.).
n

Eski yaz›, Osmanl›ca ya da örne¤in Kürtçe biliyorsan›z, bunu
da muhakkak dil bölümüne ekleyin.

‹ﬂ baﬂvurusu yaparken
Baﬂvuru yapaca¤›n›z yeri ararken nas›l bir yöntem izlemelisiniz?
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n

Tan›d›klara baﬂvurun,

n

‹ﬂ ilanlar›n› takip edin,

n

Kendiniz için ihtiyaç yarat›n. Örne¤in d›ﬂar›dan yaz› alan gazetelerin, dergilerin kap›s›n› çal›n,

n

Hocalar›n›za iﬂ arad›¤›n›z› söyleyip adres b›rak›n,

n

Medya sitelerini takip edin,

n

Bir gazeteci çevresi edinmeye bak›n,

n

‹nsan kaynaklar› ilanlar›n› izleyin (www.yenibiris.com), google'dan da iﬂ ilanlar›na bakabilirsiniz, bazen iﬂe yar›yor...

n

‹ﬂ bulan arkadaﬂlar›n›zla iletiﬂim içinde olun.

Medya hayatla iç içe yürüyen bir sektör oldu¤u için tercihan size
yak›n gelen gazete, televizyon ya da radyolar› dikkatle izleyin ve
iﬂ baﬂvurunuzu yapmak için uygun zaman› kollay›n.
Unutmay›n, iﬂ baﬂvurusu yapmak bir gazetecilik antrenman›d›r.
Bu baﬂvuru zaman zaman tekrarlanabilir. Çünkü birçok gazeteci
s›k s›k iﬂsiz kal›r ya da gazetesini de¤iﬂtirir. Belki de en kolay olan
ilk baﬂvurudur.
Bu arada de¤iﬂik medya organlar›na ayn› anda baﬂvurabilirsiniz.
Ancak baﬂvururken ﬂu noktalara dikkat etmelisiniz.
n

Baﬂvurdu¤unuz yay›n organ›n› sürekli izleyin ve tan›y›n.

n

Medya kuruluﬂlar›n›n özel baﬂvuru formlar›ndan dolduruyorsan›z yine ayn› dikkatle doldurun ve referans olarak sorduklar› kiﬂileri dikkatle seçin.

n

Kimi kurumlara ‹nsan Kaynaklar› üzerinden baﬂvurulur. Bunun
gerekip gerekmedi¤ini mutlaka ö¤renin.

n

Referans olarak ad›n› verdi¤iniz kiﬂiler sizi mutlaka hat›rlas›n,
onlara önceden haber verin, izinlerini al›n, ba¤lant› adreslerini mutlaka do¤ru verin. Onlara mutlaka ulaﬂ›l›r.

n

Baﬂvurunuzu form üzerinden yaparken, burada kullanaca¤›n›z
dile çok dikkat edin. Örne¤in, bir dipnot olarak ekleyelim, B‹A
gibi bir kuruma baﬂvururken, cinsiyetiniz soruldu¤unda "kad›n" yerine "bayan" yazarsan›z, muhtemelen iﬂe al›nmazs›n›z.
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Çünkü bilmeniz gerekir ki "bayan" cinsiyet ifade etmek için
kullan›lan bir s›fat de¤ildir, "bay" gibi bir hitap s›fat›d›r. Yerine
nas›l "bay" de¤il de "erkek" deniliyorsa, "bayan" yerine de "kad›n" denilmesi gerekir.

Görüﬂmeye giderken
n

Yan›n›zda haber ve yaz› örnekleri götürürseniz çok etkileyici
olur. Lütfen iyi örnekler götürün. En önemlisi daha ö¤renciyken iﬂ baﬂvuru dosyan›z› zenginleﬂtirmek için çal›ﬂ›n. Bunu son
y›la b›rakmay›n.

n

Görüﬂmeye kabul edilince randevu veren kiﬂi hakk›nda bilgilenin. Görüﬂece¤iniz insan haber biriminden bir yetkili ise örne¤in, sohbetinize yön verecek konular için haz›rl›kl› olun...
Son günlerin geliﬂmeleri, okudu¤unuz kitaplar, gitti¤iniz konserler, izledi¤iniz filmler, kat›ld›¤›n›z etkinlikler, meraklar›n›z
vb. konulardaki sorulara cevab›n›z önceden haz›r olsun.

n

Giyim kuﬂam›n›z yapaca¤›n›z iﬂe uygun olsun.

n

Baﬂvurdu¤unuz iﬂ için hevesli oldu¤unuzu hissettirin.

n

Cep telefonunuzu kapat›n.

n

Tam zaman›nda orada olmak için tedbir al›n. Bir gün önceden
gidip adresi ö¤renin.

n

Do¤ru olmayan bilgi vermeyin.

n

‹ﬂ baﬂvurusuna gitti¤inizde hayat›n›z› anlatmaya kalkmay›n.

n

Gitti¤iniz yay›n organ›n›n politikas›na karﬂ› oldu¤unuzu hissettirecek gibi davranmay›n. Daha do¤rusu böyle bir kuruma zaten baﬂvurmay›n. Örne¤in bir kad›n dergisine baﬂvuruyorsan›z
kad›n konusuna olan ilginizi, sorunlar›na duyarl›l›¤›n›z› anlatmal›s›n›z. Çok iyi olur, ama ille de politikayla da ilgilendi¤inizi söylemeyin ya da "kad›n erkek hepimiz asl›nda insan›z" gibi kliﬂe lak›rd›larda bulunmay›n.

n

As›k suratl› durmay›n.

n

Kendiniz gibi olun. Bir baﬂkas› gibi davranmay›n.

n

Ukalal›k etmeyin.
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Staj ya da iﬂe baﬂlama
Staj yapmaya kabul edildiniz ya da iﬂe al›nd›n›z. ‹lk gün heyecanla gittiniz, nereye oturaca¤›n›z› bilmiyorsunuz. Size söylendi¤i gibi istihbarat odas›na girdiniz. Birkaç masada çal›ﬂan var. "Günayd›n" deyip kendinizi tan›t›n. Size yer gösteren olmaz genellikle, pani¤e kap›lmay›n. Bu pek çok iﬂe yeni baﬂlayan gazetecinin
baﬂ›na gelmiﬂtir. Masalardan birinin iskemlesini çekin, itiraz eden
yoksa masaya yaklaﬂmadan çekti¤iniz sandalyeye oturun, etrafta
gazete görünmüyorsa, hemen çantan›za koydu¤unuz gazeteyi ç›kar›p okumaya baﬂlay›n!
Gündem, dolay›s›yla haber trafi¤i çok yo¤unsa, sizi günler boyu
unutabilirler. Buna da haz›rl›kl› olun. Bana yapacak iﬂ verin diye
tutturmay›n. Ama size ne iﬂ verilirse, burun k›v›rmadan yapmaya
çal›ﬂ›n. Staj›, yapt›¤›n›z iﬂi ciddiye ald›¤›n›z› göstermeye çal›ﬂ›n.
Öyle de yap›n.

Küçük bir prova yapal›m m›?
Milliyet'e baﬂvurdu¤unuzu varsayal›m...
Soru: Hangi gazeteyi okursunuz?
Milliyet okudu¤unuzu mutlaka söylemelisiniz... Beﬂ gazete birden okudu¤unuzu söylerseniz inand›r›c› olmayabilir. (Çoktan kapanm›ﬂ bir gazetenin ad›n› yanl›ﬂl›kla vermeyin.)
Soru: Neden Milliyet?
"Eve al›nd›¤› için" yan›t› yeterli olmayabilir. Verecek bir baﬂka yan›t›n›z daha olmal›.
Soru: Milliyet'in hangi sayfalar› ilginizi çekiyor?
"Hepsi" demek iyi olmaz, sayfalar›n sorumlular› kimler buna da
künyeden bakabilirsiniz. Muhabir isimlerine de gitmeden iyice
bak›n...

226 • GAZETEC‹L‹⁄E BAﬁLARKEN

Soru: Gazetenin internet sitesini nas›l buluyorsunuz?
"Ç›plak manken resimlerinden hoﬂlanm›yorum" diye söze baﬂlaman›z gerekmez. Hoﬂland›klar›n›z› söyleyerek baﬂlasan›z iyi
olur. Örne¤in "en çok izlenen site oldu¤unu biliyorum" diyebilirsiniz. Tabii gitmeden önce o gazetenin sitesine de bakm›ﬂ olmal›s›n›z.
Soru: Gazetenin eklerini okur musunuz?
Gazeteler epey çok ek veriyorlar biliyorsunuz. Size de bu eklerden iﬂ düﬂebilir, onlara da bakman›z, bir fikrinizin olmas› gerekir.
Buralarda çal›ﬂman›z› sa¤layabilecek özelliklerinizi vurgulaman›z da iﬂe yarar.
Soru: Boﬂ zamanlar›n›zda neler yapars›n›z?
Kliﬂedir ama mutlaka okudu¤unuz kitaplardan söz edebilmelisiniz. En son gitti¤iniz konser, sinema, aç›k oturum vb. gibi etkinliklerden söz edebilecek durumda olmal›s›n›z.
Soru: Gazetecilikte en büyük hayaliniz ne?
En mühim soru bu olabilir? Burada yarat›c› cevaplar›n›z olmal›...
Soru: Milliyet için yeni fikirleriniz var m›?
Aman bu soruya dikkatli yan›t verin. "ﬁahane, hiçbir ﬂey de¤iﬂmesin" demek de kötü, "ﬂu, ﬂu, ﬂu de¤iﬂsin, kötü" demek de. Burada zekân›z›, okulda ö¤rendiklerinizi, iletiﬂim kurmadaki ustal›¤›n›z› kullan›n.
Soru: Gazeteci olamazsan›z ne olmak istersiniz?
Unutmay›n, bu, hayallerinizi ifade etmesi aç›s›ndan, gazetecili¤i
ne kadar yapmak istedi¤inizi anlamak aç›s›ndan tuzak bir soru
olabilir.
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Önemli bir konu: Para meselesi....
Siz onlara "bu iﬂin karﬂ›l›¤› nedir?" diye sorabilirsiniz... Ancak gitmeden bu konuda bilgilenmeye çal›ﬂ›n ki, yar›m ücretle iﬂe al›nmay›n. Para beklentinizi söylerken çok da uçmay›n. En iyisi bu
konuda iyice bilgilenin.

Son olarak, iﬂe yeni baﬂlayanlar için baz› zihin aç›c› öneriler...
‹ﬂe baﬂlad›n›z, ilk günleriniz...
n

Muhakkak söylenen zamanda gidin, diyelim 9 civar› (adresi
ﬂaﬂ›rma ihtimaliniz varsa yola erken ç›k›n).

n

Dolab›n›zdan en uygun k›yafeti seçin. Varsa imkân›n›z, iﬂ için
kendinize bir k›yafet al›n. Çok resmi giyinmeyin ama her an
her yere gönderilebilecek bir k›l›k içinde olun. ﬁort, çok yüksek topuk, çok aç›k bir bluz ya da buruﬂuk bir gömlek ya da
pantolonla yola ç›kmay›n.

n

Çantan›za muhakkak defter, kalem koyun. ‹ﬂe giderken yolda
en az bir gazete okumuﬂ olun.

n

Sizden iﬂ yapman›z› isteyen yoksa, ofisteki gazeteleri okuyun.

n

Telefonunuzun sesini k›s›n.

n

Bir süre bilgisayar veremiyorlarsa, sizin de yoksa, bir arkadaﬂ›n›zdan ödünç laptop edinebilirsiniz.

n

Güncel olaylara yo¤unlaﬂ›n, kafan›zda haber konular› üretin.

n

Habere gönderiliyorsan›z, vakit varsa ﬂayet konuya hâkim olmak için ya arﬂive gidin ya da google'a girin.

n

Gereksiz soru sormay›n. Gerekli oldu¤unu düﬂündü¤ünüz soruyu da muhakkak sorun.

n

Gidece¤iniz adresi do¤ru al›n. Size araba veriyorlarsa ﬂoför sizi söyledi¤iniz adrese telaﬂs›z bir ﬂekilde götürür.

n

Taksiye binecekseniz, makbuz alma gibi durumlar› ayarlay›n.

n

Akﬂam oldu¤unda sormadan iﬂten ayr›lmay›n. Sak›n haberinizi tamamlamadan da gitmeyin.
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n

Eve gelince TV'leri izleyin ya da internetten o gün olmuﬂ olaylara bak›n.

n

Kendiniz için istihbarat toplay›n... ﬁefiniz neyin nesi, yan› baﬂ›n›zda oturan muhabir kim, daha önce hangi haberleri yazm›ﬂ, medyadan tan›d›¤›n›z arkadaﬂlar›n›zdan bilgi toplay›n. Ertesi gün ayn› ofise kendinize daha güvenerek gideceksiniz.

n

Çevreyle iliﬂkilerde gözlem gücünüzü kullanarak ne yapaca¤›n›za karar verin.

n

‹nsanlarla tan›ﬂ›n, isimlerini unutmay›n.

n

Yavaﬂ yavaﬂ samimiyet kurun. Dedikodu yapmay›n. Kimi insanlara selam vermeyip kimileriyle çok samimi olmay›n.

n

ﬁefinize nas›l hitap edece¤inize karar verin. Bunun için çevrenizdekilerin davran›ﬂlar›ndan yararlanabilirsiniz.

‹letiﬂim Fakültesi mezunu oldu¤unuzu, bu meslek için e¤itim gördü¤ünüzü unutmay›n. Bu iﬂi baﬂaracaks›n›z.

‹lk Ad›m Sonras›n› da Belirler
Mete Çubukçu

En çok merak edilen ve en çok sorulan sorudur: Gazeteci olmak
için ne yapmal›, hangi okula gitmeli? Son y›llarda, özellikle özel
televizyonlar›n ço¤almas›n›n ve birçok gazeteci aday›na çekici
gelmesinin ard›ndan "herkes" gazetecili¤e merak sald›. Birçok gazeteci aday› gazetecili¤i popüler bir meslek olarak ele almaya
baﬂlad›. Oysa bu dünya d›ﬂar›dan ya da ekranlardan görüldü¤ü
kadar renkli de¤ildir; gazetecili¤in rengi baﬂkad›r. Hele popüler
olmak, ünlü olmak mesle¤i hiç de¤ildir.
Gazetecili¤in salt bir meslek olmad›¤› ve bir meslek edinmek için
gazeteci olunmayaca¤›, gazetecili¤e bu gözle bakanlar›n heyecan›n› çok k›sa sürede yitirece¤ini de söylemek gerekiyor.
Gazetecilik bir meslek olmaktan öte, bir hayat tarz›, hayata bak›ﬂ,
olaylar karﬂ›s›nda gösterilen refleks, heyecan, özgürlük anlay›ﬂ›,
kamuya karﬂ› duyarl›l›k ve demokrasinin asgari de¤il tüm kurallar›n› sindirmektir.
Gazeteci adaylar›n›n böylesi bir temel üzerine kurdu¤u ya da bu
de¤erler temeli üzerinde yükselen yap›n›n daha sa¤lam olabilece¤ini ama bunlar›n da yetmeyece¤ini bilmesi gerekir.

230 • GAZETEC‹L‹⁄E BAﬁLARKEN

Öncelikle insan›n "gazeteci olmay› istemesi" gerekmektedir. Bu
yüzden yeni nesil gazeteci adaylar›nda s›kça rastlad›¤›m›z, "bu iﬂ
bana ne kadar kazand›r›r" sorusu belki gazetecilik için sorulmas›
gereken son sorudur. Soruyu belki de "gazetecilik bana ne kazand›r›r" ﬂeklinde sormak daha do¤ru olur.
Gazetecili¤in dinami¤i muhabirliktir
Gazetecili¤in dinami¤i ve gazetecinin tan›m› asl›nda muhabirden
ve muhabirlikten geçer. Gazeteci hayat› boyunca muhabir olmak
zorundad›r. Ve bu mesle¤in en önemli itici gücü muhabirliktir.
Birçok genç meslektaﬂ ya da gazeteci aday› gazetecili¤i köﬂe yaz›s› yazmak, yorum yapmak, kanaat önderi olmak gibi alg›lamakta ve bu nedenlerle gazetecilik yapmak istedi¤ini söylemektedir.
Gazetecinin iﬂi gazeteciliktir ve muhabirlik yapmayan, hangi alanda olursa olsun haber toplamayan kiﬂinin s›fat› gazeteci olamaz.
Çünkü köﬂe yazar› gazeteci de¤il yazard›r. Bu yüzden muhabirli¤in esprisini yakalamak, eskilerin tabiriyle soka¤›n tozunu yutmak gerekir.
Türkiye'de muhabirli¤in yanl›ﬂ alg›lanmas›, "küçümsenmesi", muhabirin iﬂinin "köﬂe yazar›na" devredilmesi, dünyan›n tersine Türkiye'de muhabirli¤in de¤erini düﬂürmüﬂtür. Muhabirlik sanki aﬂ›lmas› gereken bir alan, atlanmas› gereken bir ara dönem gibi alg›lanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Oysa muhabir olunmadan gazeteci olunmaz.
Hatta gazeteci hayat› boyunca muhabir olmak zorundad›r. Dünyan›n farkl› bölgelerinde birlikte çal›ﬂt›¤›m›z "ak saçl›l›k" diyebilece¤imiz, mesle¤inin doru¤unda ve sayg›nl›¤› yüksek gazeteciler kendilerini muhabir olarak tan›mlamaktad›r. Türkiye'de ise
"Sen hâlâ muhabir misin?" sorusunu s›kça duyar›z. Belki yan›t,
"Evet muhabirim, çünkü hâlâ gazeteciyim," olmal›d›r.
Her alan katk› sa¤lar
Refleks, heyecan, duyarl›l›k, soru sormak, kamudan yana olmak
gibi özellikler gerektiren gazetecilik dura¤anl›¤› kabul etmez. Ga-
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zeteci¤in hangi alan› olursa olsun (magazin, ekonomi, siyaset,
spor, d›ﬂ politika vb.) ayn› ciddiyetle yaklaﬂmak, çal›ﬂ›lan alana
hem bilgi hem de iliﬂki düzeyinde hâkim olmak temel esast›r.
Hiçbir alan bir di¤erinden daha önemsiz de¤ildir. Önemli olan
çal›ﬂt›¤›n›z alan›n hakk›n› vermektir. Bu yüzden gazetecili¤in baﬂlang›c›nda iﬂ ay›rt etmeden her türlü haber peﬂinde koﬂmak mesle¤in gelece¤i aç›s›ndan önemlidir. Çünkü sevmeseniz bile her
çal›ﬂma alan›n›n kendine özgü yönleri, kendine özgü tecrübesi
vard›r. Her alanda ö¤renilecek konular mevcuttur ve her alan›n
kendine has özellikleri, incelikleri söz konusudur. Önemli olan
"iﬂ be¤enip be¤enmemek de¤il, yap›lan iﬂten gazetecilik anlam›nda nas›l katk› alabilirim"dir.

Sorgulamak esast›r
Gazetecilik soru sorma, araﬂt›rma sanat›d›r. Gazeteci soru sormaktan korkmamal›, çekinmemelidir. Gazeteci soruyu kendisi
için de¤il hitap etti¤i kamu ve kamu yarar› için sorar. Ancak sorulan sorular› kendi önyarg›lar›m›zdan, kendi dünya görüﬂümüzden soyutlayarak yöneltmek esast›r. Karﬂ›m›zdaki görüﬂlerini paylaﬂmad›¤›m›z bir kiﬂi de olsa soruyu "düﬂmanca" de¤il gazetecili¤in incelikleri içinde sormam›z gerekir. Herkesin geldi¤i toplumsal çevre, ald›¤› e¤itim, siyasi duruﬂu, ekonomik düzeyi farkl›d›r.
Bu yüzden hepimiz belli önyarg›larla donanm›ﬂ bir biçimde yaﬂar›z. Aslolan gazetecili¤i hayata geçirirken bu "verili durumdan"
olabildi¤ince uzak durmakt›r. Buna medya tabiri ile objektiflik
desek bile, objektiflik kavram› da son y›llarda tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Belki yeni kavram "gerçe¤e olabildi¤ince yaklaﬂmak" olmal›d›r.
Karﬂ›m›zdaki ﬂah›s kim, toplumda bulundu¤u mevki ne olursa olsun (baﬂbakan, politikac›, iﬂçi, kad›n, eﬂcinsel, sokaktaki insanlar)
sorular›n belli bir sayg› çerçevesinde ve ayn› mesafede sorulmas› gerekir. Gazetecilikte insanlarla iliﬂki kurmak, bu iliﬂkiyi kurarken gazeteci¤in çerçevesinin d›ﬂ›na ç›kmamak ama temelde in-
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sanlar›n güvenini kazanmak ve sayg› göstermek önemlidir. Yap›lan en büyük yanl›ﬂ, insanlara bulunduklar› sosyal ve ekonomik
düzey gözetilerek soru sorulmas› ve haber yap›lmas›d›r ki gazetecili¤in temel ilkelerinden olan "ayr›mc›l›k yapmamak" kural›na
ayk›r›d›r. Unutmamak gerekir ki bir gün sokaklarda toplumsal bir
olay›, s›cak bir geliﬂmeyi takip ederken baﬂka bir gün lüks bir otelde uluslararas› bir toplant›y› izlemek durumunda kalabilirsiniz.
Ancak sadece baﬂlang›çta de¤il, bütün meslek yaﬂam›n›z boyunca gazetecili¤in temel ilkelerinden vazgeçmeden, ›rkç›l›ktan, cinsiyet ayr›mc›l›¤›ndan, az›nl›klara duyars›zl›ktan uzak durmal› ve
haberlerinizi bu do¤rultuda haz›rlamal›s›n›z.

Takip etmek, okumak, uzmanlaﬂmak
Haberciler gündelik rutin çerçevesinde her güne yeni bir gündemle baﬂlarlar. Bu yüzden günlük geliﬂmelerin çok yak›ndan takip edilmesi, özellikle kovalanacak haber ile ilgili son zamanlardaki bilgilere hâkim olunmas› gerekmektedir. E¤er bu konuda bir
röportaj yap›lacak ya da gerekli kiﬂiye soru sorulacaksa bu bilgilerin edinilmesi elzemdir. Aksi takdirde sordu¤unuz soruya verilen eksik, yanl›ﬂ ve yönlendirici cevaplar› do¤ru kabul etmek zorunda kalabilirsiniz.
Gazetecilikte bir süre sonra bir ya da birkaç alan seçerek o alanda uzmanlaﬂmaya çal›ﬂmak gerekir. Uzmanl›k ise ilgi duyulan
alanlarda bir yandan geliﬂmeleri takip etmeyi, okumay›, o alana
hâkim olmay› di¤er yandan haber kaynaklar›n› oluﬂturmay› beraberinde getirir. Özellikle daha istekli yaklaﬂaca¤›n›z daha severek
yapaca¤›n›z alanlar›n seçilmesinde yarar vard›r.
Ancak, her genç gazetecinin asgari düzeyde dünya ve Türkiye tarihine, toplumsal ve siyasi geliﬂmelere hâkim olmas›, bu konularda okumas› gerekmektedir. Özellikle yak›n dönem Türkiye tarihini bilmek zorunludur. Ayr›ca siyaset, ekonomi, sanat konular›n›n
temel bilgilerine sahip olmak gerekir.
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Gazetecilik h›z itibariyle çok çabuk tüketilen, her gün farkl› bir
gündemle u¤raﬂ›lan bir meslek olmakla birlikte okuman›n ve takip etmenin b›rak›lamayaca¤› bir aland›r. Bir gazeteci gündemi
takip edebilmek için her gün olabildi¤ince gazete, her hafta bir
dergi ve her ay en az bir kitap okuyabilmelidir. Keza sinema, tiyatro entellektüel anlamda sadece gazetecinin dünyas›n› zenginleﬂtirmekle kalmay›p dünya ve hayata duyarl› bir insan olman›n
gere¤idir. Unutmayal›m ki okudu¤umuz bir edebiyat eseri ya da
seyretti¤imiz bir film gazetecinin dünyas›n› zenginleﬂtirirken –faydac› bir yaklaﬂ›mla– haber yazarken, dosya haz›rlarken de hikâyeleri, yaklaﬂ›m›m›z› zenginleﬂtirir.

Her televizyon gazetecisi bir yönetmendir
Özellikle televizyon gazetecilerinin görsellikle iliﬂkisinin daha
yo¤un oldu¤unu düﬂünecek olursak iyi birer sinema izleyicisi olmalar› kaç›n›lmazd›r. Televizyon gazetecilerinin dünyadaki sayg›n ve referans olarak bilinen kanallardaki haberleri de takip edip,
habere görsellik ve metin aç›s›ndan nas›l yaklaﬂ›ld›¤›n› izlemesi
gerekir.
Gazetecili¤in süregiden bir hayat tarz› oldu¤unu ve gazetecinin
de kendini sürekli yenilemesi gerekti¤ini kabul ediyorsak yeni
yaklaﬂ›mlar›, yeni televizyon ve haber tekniklerini takip etmek
gerekir. Bir televizyon gazetecisi kendisini k›sa film çeken bir yönetmen gibi hissetmeli, haberlerin bilgisi kadar görselli¤ini de bu
ﬂekilde ele almal›d›r. Bu yüzden haber kaynaklar›n› oluﬂturur ya
da bir haber haz›rlarken mesle¤in hangi kademesinde olursan›z
olun, sizden daha tecrübelilerden yard›m istemekte beis yoktur.
Televizyon gazetecili¤inin temel k›stas› ise h›z ve görselliktir. Son
y›llar›n modas› olan gazetecinin haberin önüne geçmesi televizyon habercili¤inde yap›lan en büyük yanl›ﬂlardan biridir. Haberin hakk›n›n verilmesi zaten bir süre sonra televizyon gazetecisini öne ç›karacakt›r. Aksi takdirde "haber nerede" sorusu sorulmaya baﬂlanacakt›r. Yani televizyon habercili¤i görünmek de¤il gös-
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terilmek üzerinden yürütülmelidir. Bu yüzden gazeteci, muhabir
olmadan spiker olmaya soyunan genç gazeteciler k›sa sürede hayal k›r›kl›¤› yaﬂamaktad›rlar. Yaz›l› bas›ndan farkl› olarak televizyon gazetecili¤i net anlaﬂ›l›r haber üzerine kurulmal›d›r. Görsellik ilk plandad›r. Bu yüzden iyi bir televizyon haberi "arkan›z› dönüp dinledi¤inizde anlayamad›¤›n›z" bir haberdir. Ya da bir televizyon haberini radyodan dinleyip anl›yorsan›z o iyi bir televizyon haberi de¤ildir. Ayr›ca so¤ukkanl›l›k, habere ruhunu vermek
yine bir televizyon habercisinin en önemli meziyeti olmal›d›r.
Çünkü televizyonun gazeteye oranla anl›k etkileme gücü daha
fazlad›r.
Sonuç olarak gazetecili¤in e¤itimini veren okullar vard›r. Ancak
gazetecili¤in okulu çal›ﬂma alan›n›n kendisi, prati¤in içidir.

Ak›ma Kap›lmak ya da
Zor Olan› Denemek
Rag›p Duran

B‹A'n›n "Okuldan Haber Odas›na" projesi gerçekten çok iyi bir fikir. Gerçi ben bu "Haber Odas›" sözcü¤üne tak›lm›ﬂt›m. Biliyorsunuz, News Room'un Türkçesi. Bizde, Türkçede "Haber Odas›"
denmez, "Haber Merkezi" denir ama olsun, "oda" yine de s›cak
bir sözcük, s›cak bir mekân. Oturma odas›, yemek odas›, hatta
yatak odas›...

Ben 1993'ten bu yana baﬂta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere çeﬂitli iletiﬂim fakültelerinde, gazetecilik okullar›nda, kurslarda
gazetecilik/habercilik e¤itimi veriyorum. Ayr›nt›l› kay›t tutmad›m
ama Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi'nden mezun olan
ö¤rencilerim hakk›nda ﬂöyle genel bir tablo sunabilirim:
On mezundan staj sonras› günlük bir gazeteye, televizyon ya da
radyoya girip çal›ﬂan, yani iﬂ bulabilen ö¤renci say›s› ancak dört.
Bu dört ö¤rencinin de ancak ikisi, iki y›l sonra hâlâ gazetecilik
alan›nda kal›yor. Söz konusu iki ö¤renciden biri, art›k benim, ö¤renciyken tan›y›p takdir etti¤im, baﬂar›l›, eleﬂtirel, sorgulay›c›, çal›ﬂkan ve muhalif niteliklerini yitirmiﬂ, piyasadaki herhangi bir gazeteci gibi olmuﬂ, bu nedenle mutlu ve memnun, maaﬂ› da art-
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m›ﬂ, mevkii, kariyeri hatta ﬂan› ﬂöhreti bile var, kendisine göre tabii. Di¤eri, s›k›nt›l›. Çünkü gerek ilk gençli¤indeki gazetecilik
ideali, gerekse okulda ald›¤› e¤itim ile meslek dünyas›ndaki anlay›ﬂlar aras›ndaki çeliﬂkiler karﬂ›s›nda önce ﬂaﬂ›rm›ﬂ, sonra direnmiﬂ, yani eski kimli¤ini, genç idealist kimli¤ini korumaya çal›ﬂm›ﬂ, eleﬂtirel, sorgulay›c›, muhalif ya da genel olarak halkç›,
solcu çizgisinden taviz vermek istememiﬂ. Bu ikinci gazeteci her
an iﬂten at›lmak tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya, k›s›m ﬂefi ya da medya
yöneticisi ile aras› pek iyi de¤il, itiraz ediyor sürekli olarak ama
itiraz›n› dikkate alan da pek yok yaz›iﬂlerinde. Dört gazeteciden
ilk ikisi, zaten ilk iki y›l içinde, bu mesle¤in okulda ö¤retildi¤i gibi olmad›¤›n›, öyle yap›lmad›¤›n› kendi prati¤i ile görmüﬂ, y›lm›ﬂ,
b›km›ﬂ ya da aldat›ld›¤› izlenimine kap›l›p meslekten, sektörden
uzaklaﬂm›ﬂ. Sonuç olarak onda iki çok düﬂük bir oran. Bat› ülkelerinde bu oran daha yüksek. Ama Bat› ülkelerinde bu kadar çok
say›da iletiﬂim fakültesi ya da gazetecilik okulu yok. Bizde 27 oldu özel sektöre ve devlete ait olan iletiﬂim fakültesi say›s›. Tabii
bu fakülteler sadece yaz›l› bas›na kadro yetiﬂtirmiyor. Radyo, televizyonlar›n yan› s›ra, esas olarak belki de daha çok say›da reklamc› ve halkla iliﬂkiler çal›ﬂan› yetiﬂtiriyor ya da yetiﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Akademi ile meslek aras›nda, yani okulla haber odas› aras›nda
kaç›n›lmaz olarak çeﬂitli farkl›l›klar var. Bu, dünyan›n bütün ülkelerinde böyle.
Eskiden, eski gazeteciler, iletiﬂim fakültelerinin çok teorik oldu¤unu iddia eder, mesle¤e yeni baﬂlayan gençlerin do¤ru dürüst
haber yazmay› bile beceremediklerinden yak›n›rd›. Türkiye'de
gazetecilik e¤itiminin 35-40 y›ll›k bir geçmiﬂi var. Onlar›n bu yak›nmalar› art›k sona erdi. Yani iletiﬂim fakültelerinin teorinin yan› s›ra prati¤e de önem vermeleri sayesinde art›k bu ﬂikâyet büyük ölçüde geçersiz... ‹letiﬂim fakülteleri ö¤rencileri, yani siz art›k birinci s›n›ftan itibaren mesle¤in birçok pratik yan›n›, derslerde hem ö¤reniyorsunuz hem de uyguluyorsunuz. Okul gazeteleri bu aç›dan önemli. ‹letiﬂim fakültelerinde, meslek erbab›ndan
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insanlar›n dersler vermesi de önemli. Ayr›ca gerek yaz tatillerinde gerek staj dönemlerinde, iletiﬂim fakültesi ö¤rencilerinin, say›s› giderek artan yerel ya da ulusal radyo, televizyon, gazete ve
dergilerde ayr›ca da internet sitelerinde prati¤e baﬂlama imkânlar› var. Bu da olumlu bir geliﬂme, olumlu bir de¤iﬂim.
Ne var ki bu kez de iletiﬂim mezunlar›n›n hiç olmazsa bir k›sm›,
okulu bitirip bir gazeteye girdiklerinde onlar da a¤abeylerinden
ablalar›ndan yak›nmaya baﬂlad›lar: "Benim çok önemli sand›¤›m
bu ünlü köﬂe yazar›n› tan›y›nca asl›nda o kadar da iyi bir gazeteci olmad›¤›n› anlad›m, gördüm" demiﬂti mesela bir ö¤rencim. Sebep? "Bu insanlar gazetecilik filan yapm›yor. Kendi grubunun ç›karlar›n› savunuyor. Yaﬂam tarz› itibariyle s›radan insanlar gibi
de¤il, devlet büyükleri gibi yaﬂ›yor, onlarla, iﬂ adamlar›yla s›k› f›k›, toplumla pek iliﬂkileri yok" demiﬂti. Tespitler do¤ru. ﬁehir d›ﬂ›na taﬂ›nan medya merkezleri, fildiﬂi kuleler gibi, kentten, toplumdan uzak ve tecrit, telefonla, maille gazetecilik yap›l›yor. Muhabir öldürülünce haber de ölüyor.
Yap›sal bir medya eleﬂtirisine girmiyorum ﬂimdi, siz hepiniz durumu zaten biliyorsunuz. Karamsarl›k, umutsuzluk da yaratmak
istemem. Çünkü ben mesle¤imi hâlâ seviyorum, önemini biliyorum ama mesle¤in Türkiye'de ve dünyada yap›l›ﬂ ﬂeklinden rahats›z›m. Bu durum da meslekten ayr›lmak, uzaklaﬂmak için bir
gerekçe olamaz, belki de tam aksine mesle¤e, gazetecili¤e, habercili¤e eski iﬂlevini, eski sayg›nl›¤›n› kazand›rmak için bir ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤ini gösteriyor bence.
Noam Chomsky'nin "Ba¤›ms›z Medya Adac›klar›" ad›n› verdi¤i
yeni tür medya organlar› iﬂte burada devreye giriyor. Mevcut egemen medyadan sadece biz gazeteciler ve siz gazeteci adaylar›
gayrimemnun de¤iliz. Çok geniﬂ bir yurttaﬂ kesimi de bugünkü
yayg›n medyadan umudu kesmiﬂ durumda. Tekelci yap› ile devlet ve iktidara aﬂ›r› ba¤›ml›, magazinci, milliyetçi-ﬂoven diliyle
yayg›n medya, yurttaﬂa do¤ru, çok boyutlu, dengeli, inan›l›r, güvenilir, h›zl› bilgi ve fikirler mecras› olmaktan çoktand›r ç›km›ﬂ
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durumda. Bu arada ben ﬂahsen art›k medya eleﬂtirisinden de b›kt›m. "Medya kötüdür", "ba¤›ms›z de¤ildir", "neo-liberal ideolojinin ajitasyon-propaganda arac›d›r", "sessizleri, kad›nlar›, Kürtleri,
çocuklar›, eﬂcinselleri, d›ﬂlanm›ﬂlar›, emekçileri, yoksullar› d›ﬂl›yor hatta onlar› küçümsüyor, horluyor" gibi eleﬂtiriler galiba ya
biraz eskidi ya da yeteri kadar yayg›nlaﬂt›¤› için vurucu etkisini
yitirdi. Bu nedenle art›k eleﬂtirirken yap›c› ve yarat›c› olmak, bir
ﬂeyler önermek gerekir. Mevcut medyadan ﬂikâyetçi isek, geniﬂ
kesimlerin ihtiyac› olan, bizim de istedi¤imiz medya tarz›n›, türünü, organ›n› tu¤la tu¤la, ad›m ad›m inﬂa etmek, yaratmak için
çal›ﬂmal›y›z.
Biliyorum bu büyük bir ideal, kolay bir proje de de¤il. Ama bu
amac› gerçekleﬂtirmek için çal›ﬂanlar var. ‹rili ufakl› gazete, dergi, radyo, televizyon ya da internet siteleri Türkiye'de de dünyada da mevcut. Bunlarla temasa geçip bu yeni medya organlar›nda çal›ﬂmak bence, genç bir mezun için belki ekonomik-mali bak›mdan çok cazip ve ilginç olmayabilir ama, mesleki aç›dan çok
heyecan verici bir giriﬂim. Bu alanlarda da ekonomik-mali sorunlar›n yan› s›ra dönem dönem sorunlar ç›km›yor de¤il. Çünkü kimi yap›sal, kimi konjonktürel sorunlarla bo¤uﬂuyorlar. Ama halkç›, solcu, muhalif ve bu arada gerçekten profesyonel de olunabilen ortamlarda mevcut sorunlar daha kolay, daha dostça yöntemlerle çözülebiliyor. Bu nedenle ben sizlerin hararetle bu tür medya organlar›nda çal›ﬂman›z› tavsiye ediyorum.
Kuﬂkusuz tek çözüm bu de¤il. Bugün teknolojinin sa¤lad›¤› olanaklar sayesinde, bilhassa internet sayesinde, bazen tek baﬂ›n›za
(blog bir yöntem bunun için), bazen de kafa dengi bir grup arkadaﬂ›n›zla, internette günlük gazeteden radyoya, televizyon kanal›ndan ciddi bir site kurmaya kadar çok farkl› medya organlar›
oluﬂturmak, yaratmak mümkün. Kolay de¤il biliyorum, ama düzenli, planl› bir çal›ﬂma ile, irade ve sebat ile, ak›l ile yürek ile sar›l›r ve ba¤lan›rsak idealimize yap›lamayacak bir iﬂ de de¤il benim bu söyledi¤im. Evet, mevcut kapitalist dünyada, denizde ba-
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¤›ms›z medya adac›¤› yaratmak için piyasa koﬂullar›n› hesaba
katmak, ama oldu¤u gibi o ortama uymamak da mümkün.
Sonuç olarak, okuldan mesle¤e, teoriden prati¤e, ö¤rencilik hayat›ndan iﬂ hayat›na geçerken, ﬂu soruya anlaml›, tutarl›, sizce
do¤ru yan›tlar aramaya çal›ﬂ›n: Ben nas›l, kim için ve neden gazetecilik yapaca¤›m?
Hepinize meslek hayat›n›zda baﬂar›lar.

Binalar ve Gazetecilik:
Muhabir Plazalara Kapat›l›rken
Ahmet Tulgar

Mesle¤i plazalarda ö¤renmek...
Belki ucuz arazi bulduklar› için, belki sadece biraz ihtiﬂam ve
lüks istedikleri için, belki de bunlar gibi yine görece masum bir
baﬂka neden ya da nedenlerle inﬂa ettirdiler medya patronlar›
"medya center"lar›, "medya plaza"lar›, "medya tower"lar›. Ama
her halükârda etkileri daha öteye uzand›, daha kal›c› oldu.
Bu binalar›n konumlar› ve mimarileri gazetecilik sektöründe
1990'larda baﬂlayan de¤iﬂimin sonuçlar›yla ve Türkiye toplumunun genel ideolojisinin baz› ö¤eleriyle birleﬂip mesle¤i de¤iﬂtirdi.
Bugün baz› gazeteler ve televizyonlar tekrar kent merkezine ve
‹kitelli-Ba¤c›lar hatt›ndaki plazalara göre daha mütevaz› binalara
geri dönmüﬂ olabilir, ama yay›n kuruluﬂlar›n›n patronlar› ve yöneticileri, önceki binalar›n›n onlara sa¤lad›¤› kazan›mlar› elden
ç›karm›yor. Gazetecilerin birço¤u da mesle¤i "plaza" diye adland›r›lan bu binalarda "ö¤rendikleri" için baﬂka türlü, mesle¤e daha
uygun, daha yak›ﬂan, mesle¤in do¤ru yöntemlerle yap›ld›¤›nda
kendili¤inden üretti¤i bir refleks ya da refleksler geliﬂtiremiyorlar.
Bunu onlardan isteyen de yok zaten.
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Bu "binalarda ö¤renmek" laf› buraya iyi uydu. Çünkü plaza kuﬂa¤› gazetecileri sahiden de mesle¤i önceki kuﬂaklar gibi sokakta,
haberin içinde de¤il, haberlerinin ›smarland›¤› ya da makasland›¤› redaksiyon masalar›n›n dibinde, binada ö¤rendiler.
Plaza gazetecisi ya da art›k burada "plaza muhabiri" diyelim, zorunlu olmad›kça binan›n d›ﬂ›na ç›kmak istemez. Ayn› zamanda
plaza muhabirinin zorunlu olmad›kça binan›n d›ﬂ›na ç›kmas› da
istenmez.
Bu ikincisinin nedeni çok, ama en önemlisi ulaﬂ›m sorunu. Ya
muhabir sabah ç›k›p akﬂam dönecek ki, o zaman denetim d›ﬂ›na
ç›kar ya da ring seferi yapan ulaﬂt›rma servisi arac›yla günde birkaç tur yapacak, bu da aﬂ›r› yak›t demek.
Ama as›l önemlisi zaten muhabirin de binadan ç›kmak istememesi.
Plazalar›n, kafeden bankaya birçok gündelik hayat ihtiyac›n›n
karﬂ›land›¤› mekân düzenlemeleriyle iﬂaret etti¤i bir gündelik yaﬂam alan› olma iddias›, binan›n çal›ﬂanlar› taraf›ndan abart›lmaya uygundur. Küçük de olsa 'arazi olma' olanaklar› da sunan bu
binalardaki lüks, muhabirlerin adaletsiz ücret politikalar›yla çekildi¤i ekonomik konumla birleﬂti¤inde muhabiri fazladan etkiler. Genç gazeteciler mütevaz› evlerinden ç›k›p bu plazalara girdiklerinde bir daha kolay kolay ç›kmamay› tercih ederler, konu
mankeni olmaya raz› olurlar. Di¤er taraftan kendisini art›k bu
lüksten pay alan biri, bu lüks ve zenginli¤in paydaﬂ› sayan muhabirin patronun gücünü kabullenmesine, hatta bu güçten memnun
olmas›na, memnuniyet duymas›na yol açar.
Bunlar benim gözlemlerim tabii, oralarda sendika mücadelesi,
emek mücadelesi veren birçok arkadaﬂ›m›z› tenzih ederim. Ya da
bu binalarda mesle¤e baﬂlayan ama e¤itim sürecinde siyasi bir
formasyondan geçmiﬂ gençleri.
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Gazetecinin sokakla aras› aç›l›yor...
Neyse... Muhabir iﬂ saatleri d›ﬂ›nda, mesela akﬂamlar› ﬂehir merkezine kendisi için gitmemektedir art›k. Herhangi bir kültürel ya
da sanatsal etkinlik için gidecek olsa, nas›l gidecek, nas›l dönecek ve hangi parayla? Özellikle genç muhabir.
Böyle olunca da muhabirle soka¤›n aras› aç›l›yor. ‹ki anlamda da
aras› aç›l›yor. Muhabir soka¤› "ava gitti¤i bir yer" olarak görmeye
baﬂl›yor. Habere konu olan insanlarla empati yapan, o insanlar›n
aras›nda biri de¤il o art›k. O bir avc›, haber avc›s›. Av›n› kapacak
ve kent merkezinden güvenli plazas›na kaçacak.
Ancak bu kent merkezine geliﬂ de ayr› bir hikâye tabii: Ulaﬂt›rma
servisinde ayn› yöne gidecek yeterli say›da muhabir olunca, birikince araç yola ç›k›yor. Muhabirler bir tür ekip olarak süratle kent
merkezine gidiyorlar. Baz› muhabirler, özellikle de polis muhabirleri bazen ciddi ciddi polisçilik oynar bu araçlarda, özellikle
de trafik s›k›ﬂ›k oldu¤unda.
Muhabirler kendilerini plazalarda ne ölçüde evlerinde, gündelik
yaﬂam alanlar›nda hissederlerse hissetsinler plazalar›n as›l yerlileri, yerli ﬂefleri orta kademe yöneticilerdir. Yani editörler, redaktörler, haber müdürleri, yaz›iﬂleri müdürleri, servis ﬂefleri vs.
Onlar bu cam fanusta kendilerini gazetenin ç›kmas›na, yay›n›n
sürmesine vakfettikleri düﬂüncesiyle, kendilerine fazladan yetkiler atfeder, muhabirleri de kendilerine borçlu olarak görürler. Birço¤u "no name" olan bu medya çal›ﬂanlar› soka¤a fazladan uzak,
fazladan düﬂmand›r, konumlar›n› ve binalar›n› soka¤›n etkisine
karﬂ› savunurlar. Bu etkiyi de binaya taﬂ›yanlar muhabirlerdir, onlar›n haberleridir.
Haber anonimleﬂiyor...
Haberler plazalarda di¤er gazete, televizyon binalar›nda yap›lana göre daha sert müdahalelere u¤rar. Plazalarda köﬂe yazarlar›,
yay›n yönetmenleri ve di¤er üst düzey yöneticiler son y›llarda
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çok büyük ayr›cal›klar elde etti¤i için orta kademe yöneticiler
muhabirlerin de plazadaki kalabal›ktan kopmas›n›, bir isim elde
etmesini engellemekle yükümlü hissederler kendilerini.
Bunun yolu da haberini imzas›z yay›mlayamayacaklar› için, haberden muhabirin özgün sesini yok etmek, makaslamakt›r.
Televizyon ve internet habercili¤inin h›z› karﬂ›s›nda özellikle yaz›l› iletiﬂimin tek ayr›cal›¤› tüketiciye "okuma hazz›" vermek olsa
da, tam da bu dönemde haberler art›k iyice anonimleﬂmiﬂ durumda.
Editörler olas› mesleki hatalar›ndan çok, muhabirlerin yarat›c›l›klar›na ve özgünlüklerine takm›ﬂ durumdalar ve gördükleri yerde
ortadan kald›rmak istiyorlar. Böylelikle muhabir ile redaksiyon
masas›n›n makas› iyice aç›lm›ﬂ durumda son on beﬂ y›l içinde.
Çare örgütlenmede...
Ancak ﬂu da belirtilmeli, sektördeki örgütsüzlük olmasa plazalar
belki de bu kadar etkili olamazd› gazetecili¤in sokaktan kopmas›nda.
Plaza hayat›n›n gazetecilerin içselleﬂtirmesine yol açt›¤› meslekle ba¤daﬂmayan birçok refleks, gazetecilikte, haberin niteli¤inde
büyük bir erozyona neden oluyor. Bu erozyonu durduracak olan
ise olsa olsa yine çal›ﬂanlar›n örgütlülü¤üdür. Gazetecilerin örgütlenmesi ancak sokakla gazeteciyi yeniden dost k›labilir, onlara büyük ölçüde yitirdikleri empati yetene¤ini yeniden kazand›rabilir.

Bas›n ‹ﬂ Yasas› ve Gazetecilerin
Özlük Haklar›
Rana Y›lmaz

Arkadaﬂlar hepinize merhaba. Bugün öncelikle özlük haklar›n›z
hakk›nda temel bilgiler vermeye daha sonra da uygulamaya iliﬂkin birtak›m konu baﬂl›klar›na de¤inmeye çal›ﬂaca¤›m. Sonunda
sorular›n›z olursa onlar› da beraberce tart›ﬂmaya çal›ﬂ›r›z.
Biraz önce biraz sohbet ettik arkadaﬂlarla. Anlad›¤›m kadar›yla
‹letiﬂim fakültelerinde Bas›n ‹ﬂ Hukuku'na iliﬂkin dersiniz pek yok.
Galiba tek örne¤i Ankara Üniversitesi.
‹letiﬂim hukuku, bas›n hukuku, uluslararas› hukuk ﬂeklinde birtak›m dersler al›nabilir ama, sizin aran›zda "gazeteci olarak özlük
haklar›n›z›n neler oldu¤u" konusunda ders alm›ﬂ arkadaﬂ›m›z pek
yok san›r›m. Burada haz›r mesle¤e ad›m atmak üzere olan kiﬂiler
olarak bir araya gelmiﬂken, bu önemli konudan da söz etmek gerekli diye düﬂünüyorum.
Asl›nda belki de ﬂöyle bir giriﬂ yapmak do¤ru olacak: Genel olarak yasalar taraf tutmazlar. Örne¤in Ticaret Yasas›'na bakt›¤›n›z
zaman, tacirler aras›ndaki iliﬂkiyi düzenler ve bu nedenle de bir
taraf tutma ihtiyac› yoktur, kamusal yan› yoktur ticaret hukukunun.
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Fakat öyle yasalar vard›r ki, adeta taraf tutarlar. Bunlardan bir tanesi kirac›-kiraya veren iliﬂkisini düzenleyen yasad›r, kirac›y› korur; bir di¤eri tüketici haklar›na iliﬂkin yasam›zd›r, o da tüketiciyi
korur. Bir önemli örnek de iﬂ yasalar›d›r.
Burada neden taraf tutma ihtiyac› duymuﬂtur yasa koyucu? Çünkü denkler aras› bir iliﬂki de¤ildir taraflar aras›ndaki iliﬂki. Bir iﬂçi
fabrikaya çal›ﬂmaya girdi¤inde, patronu onun önüne bir hizmet
sözleﬂmesi koydu¤unda, bu eﬂitler aras› bir iliﬂki de¤ildir. Bu yüzden çal›ﬂan›n ücretini, izinlerini, çal›ﬂma ﬂartlar›n› güvence alt›na alma ihtiyac› do¤muﬂtur. Acaba genel olarak iﬂ yasalar›nda çal›ﬂan› koruyucu hükümler yer alm›ﬂken, neden bir de "Bas›n ‹ﬂ Yasas›" diye ayr› bir yasa var?
Neden Bas›n ‹ﬂ Yasas›?
Ayr› bir Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na gerek duyulmas›n›n nedeni ﬂudur: Gazeteci ba¤›ms›z olmak, mesle¤ini özgürce icra edebilmek zorundad›r. Çünkü söz konusu olan halk›n haber alma özgürlü¤üdür
ve haber özgürlü¤ünün sa¤lanmas› ve korunmas› demokrasilerin
olmazsa olmaz koﬂullar› aras›ndad›r. Bu nedenle yasa koyucu bas›n çal›ﬂan›n›n özlük haklar›n› di¤er çal›ﬂanlardan farkl› ve özel
olarak düzenlemiﬂtir ki, bu insanlar mesleklerinin gere¤ini hakk›yla icra edebilsinler.
Gazetecilerin tabi oldu¤u yasan›n ismi, "Bas›n Mesle¤inde Çal›ﬂanlarla Çal›ﬂt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanun", yasan›n tarihi 1952'dir. Buna karﬂ›l›k 22.5.2003 tarihinde ç›kar›lm›ﬂ bulunan 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas› da bulunmaktad›r.
Çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›n›zda meslektaﬂlar›n›z aras›nda, "Ben 212'liyim. Sen ne'lisin?" gibi konuﬂmalar yap›ld›¤›na tan›k olacaks›n›z.
Bas›n ‹ﬂ Yasas›'nda 1961 y›l›nda 212 say›l› yasayla yap›lan bir de¤iﬂiklik vard›r, dolay›s›yla "212'liyim" ﬂeklindeki kullan›m yasada
yap›lan bu de¤iﬂiklikten kaynaklanmaktad›r. Ancak biz burada
söz konusu yasaya k›saca hep "Bas›n ‹ﬂ Yasas›" diyece¤iz.
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Kapsam
Belki ﬂöyle ad›m ad›m gitmekte fayda var, pratikte iﬂinize daha
çok yaramas› aç›s›ndan. Mezun oldunuz, çal›ﬂmaya baﬂlad›n›z
diyelim. ‹lk mesele ﬂu, siz 212'li misiniz? Siz Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na tabi bir çal›ﬂan m›s›n›z, yoksa Genel ‹ﬂ Yasas›'na m›? Örne¤in, Radikal veya Vatan gazetesinde çal›ﬂan herkes Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na m›
tabidir?
Bu konu, 5953 say›l› Bas›n ‹ﬂ Yasas›'n›n 1. maddesinde düzenlenmiﬂtir. Bu düzenlemeye göre; Türkiye'de yay›mlanan gazete, süreli yay›n, haber ve foto¤raf ajanslar›nda ve "fikir ve sanat iﬂi"
yapmak üzere çal›ﬂanlar Bas›n ‹ﬂ Yasas› kapsam›ndad›rlar.
Bu maddenin kapsam›ndan yola ç›k›ld›¤›nda, Akﬂam gazetesinde ﬂoförlük yapan bir kiﬂinin Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na tabi olmad›¤›n›
söylemek çok kolay olacakt›r. Çünkü bu kiﬂi, fikir ve sanat iﬂi de¤il bedensel bir iﬂ yapmaktad›r. Fakat kimlerin Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na
tabi olaca¤› sorusunun yan›t› her zaman bu kadar kolay verilememekte ve bu biz uygulamac›lar› s›k›nt›ya sokmaktad›r. Örne¤in, bu tan›mlama çerçevesinde Vatan gazetesinde çal›ﬂan bir
muhasebeci için bas›n çal›ﬂan› diyebilir misiniz? Bak›yorsunuz,
evet bir muhasebe çal›ﬂan› fikir iﬂi yapmaktad›r, ama yasan›n korumay› hedefledi¤i kitle aras›nda de¤ildir elbette ki. O nedenle
bu tan›mlaman›n yeniden yap›larak belirsizli¤in ortadan kald›r›lmas›, bu yap›l›rken de dünyadaki ölçütlerin göz önünde tutulmas› gerekmektedir.
Ayr›ca, ilgili yasa çerçevesinde radyo ve televizyonlarda çal›ﬂanlar›n durumuyla ilgili belirsizli¤e de de¤inmekte yarar var. Bas›n
‹ﬂ Yasas› "gazete, süreli yay›n, haber ve foto¤raf ajanslar›nda" çal›ﬂanlardan bahsetmektedir. 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n
Kuruluﬂ ve Yay›nlar Hakk›nda Kanunun 38. maddesine göre radyo ve televizyon kuruluﬂlar›n›n haber birimlerinde çal›ﬂanlar Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na tabidir" düzenlemesine yer verilmiﬂtir. Ancak bu
düzenleme "haber birimlerinde çal›ﬂanlardan" söz etmekte oldu¤u için, radyo ve televizyonlarda haber d›ﬂ›ndaki birimlerde ça-
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l›ﬂanlar›n durumunu tart›ﬂmal› hale getirmektedir. Yarg› her somut olayda birtak›m ölçütler kullanarak bu yasal boﬂlu¤u gidermeye çal›ﬂmaktad›r.
Do¤al olarak biz hukukçular sizin mesle¤inizin inceliklerini bilebilecek durumda de¤iliz. Öyleyse hukukçular›n böyle belirsizlikleri ortadan kald›racak bir "gazetecilik" tan›m›n› yapabilmeleri
için gazeteciler, iletiﬂimciler, hukukçular aras›nda bir iﬂbirli¤i yap›lmas› son derece yararl› olacak.

Hizmet sözleﬂmesi
Çal›ﬂmaya baﬂlad›n›z, ilk yapman›z gereken ﬂey bir "Hizmet Sözleﬂmesi" imzalamak olmal›d›r. "Hizmet Sözleﬂmesi", karﬂ›l›kl› iki
tarafa borç yükleyen bir sözleﬂmedir. Bas›n ‹ﬂ Yasas›, gazetecilerle hizmet sözleﬂmesinin yaz›l› olarak yap›laca¤›n› ve bu sözleﬂmede iﬂin türünün, gazetecinin ücretinin ve mesle¤e giriﬂ tarihinin aç›k ve net bir ﬂekilde yaz›lmas› gerekti¤ini belirtir. Ancak uygulamaya bakt›¤›m›zda hiçbir hizmet sözleﬂmesi imzalamam›ﬂ
bas›n çal›ﬂanlar›yla karﬂ›laﬂ›yoruz. Oysa bu çok önemli hak kay›plar›na yol açan bir ﬂey. Dolay›s›yla size ilk önerim, yaz›l› bir
sözleﬂme imzalamadan çal›ﬂmaya baﬂlamay›n. Bu arada sözleﬂmeyi iyice okuyun, özellikle de baz› bilgilerin do¤rulu¤unu kontrol edin. Örne¤in siz iﬂe girdiniz, iﬂveren "1.200 TL net ücretle çal›ﬂacaks›n›z " dedi, sözleﬂmeyi elinize ald›n›z 800 TL yaz›yor. Bu
duruma hemen itiraz edin lütfen.
Bir önemli konu da, sözleﬂmede belirtilen mesle¤e giriﬂ tarihinizin do¤ru olmas›. Mesle¤e giriﬂ tarihi, di¤er çal›ﬂanlar için önemli bir mesele de¤ildir, ama sizin aç›n›zdan çok önemli. Nedenini
daha sonra anlatmaya çal›ﬂaca¤›m, ﬂimdilik bunun da do¤ru belirtilmiﬂ olmas›n›n çok önemli oldu¤unu size hat›rlatay›m.
Sonuç olarak sizin imza alt›na ald›¤›n›z yaz›l› bir belge bu. Sonra
ileride iﬂvereninizle bir sorun yaﬂad›¤›n›zda, e¤er sözleﬂmenizdeki bu hususlara dikkat etmeden imzan›z› atm›ﬂsan›z, hakl›l›¤›n›z›
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anlatabilmek biz hukukçular için çok zor oluyor. Baz› ﬂeyleri biz
hukukçular, siz imzalar› att›ktan sonra maalesef aﬂam›yoruz.

Ücret meselesi
Hizmet sözleﬂmemizi imzalad›k, çal›ﬂmaya baﬂlad›k. ‹ﬂverenimizin bize karﬂ› temel borcu ne? Ücret ödeme borcu. Biz iﬂ görece¤iz, eme¤imizi ortaya koyaca¤›z, hizmet iliﬂkisinde bunun tam
karﬂ›s›nda iﬂverenin ücret ödeme yükümlülü¤ü durmaktad›r. Ücret ödeme borcu, iﬂvereninizin temel borcudur. Ücret genel olarak ‹ﬂ Yasas›'nda korunmuﬂtur, fakat Bas›n ‹ﬂ Yasas›'nda da bu konuyla ilgili düzenleme vard›r. Bas›n ‹ﬂ Yasas› ücret konusunda sizi nas›l korur?
Bas›n iﬂvereninin ücreti peﬂin ödeme yükümlülü¤ü vard›r.
Siz çal›ﬂmaya baﬂlad›n›z, gazetecinin ücreti peﬂin ödenir. Çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›n›z gün, ücret ödemenizin yap›lmas› gerekir. 4857
say›l› ‹ﬂ Yasas›'na tabii çal›ﬂanlar çal›ﬂt›ktan sonra ücretlerini al›rlar. Ancak bas›n iﬂverenleri yasa gere¤i ücreti peﬂin ödeme yükümlülü¤ündedir.
Gecikme halinde ücretin günlük yüzde 5 fazla ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r.
Ücretinizi koruyan bir di¤er düzenleme de ﬂudur: Bas›n ‹ﬂ Yasas›, ücretinizi zaman›nda alman›z› güvence alt›na almaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bas›n ‹ﬂ Yasas› gere¤i gazetecinin ücretinin zaman›nda
ödenmemesi halinde ücret her geçen gün için yüzde 5 fazlas›yla
ödenir. Bu düzenleme nedeniyle maaﬂ›n›z›n 30 gün geciktirilmesi halinde yüzde 150 fazlas›yla ödenmesi gerekir.
Bunlar sizin haklar›n›z. Talep edin diye anlat›yorum. Peki uygulama ne yönde? Gecikme halinde Yasa'n›n öngördü¤ü günlük
yüzde 5 fazla ödemeyi y›ll›¤a vurdu¤unuzda, oran yüzde 1825
olur ki bu konuda Yarg›tay'›n görüﬂü, "bunun hiç ölçülü bir düzenleme olmad›¤›, çok a¤›r bir müeyyide oldu¤u" yönündedir.
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Bu nedenle söz konusu ödemeler uygulamada yüzde 98'e varan
oranlarda indirime tabi tutulmaktad›r. Ancak bu noktada, aç›k yasa hükmüne ra¤men böylesine yüksek indirim oranlar›n›n uygulanmas›n› yasal dayanaktan yoksun buldu¤umu da belirtmekte
yarar görüyorum.
Burada önemli olan nokta ﬂudur; bir yandan yasa koyucu bas›n
çal›ﬂanlar›n›n haklar›n› korumak için özel düzenlemeler getirmiﬂken, di¤er yandan bas›n patronlar› uygulamada adeta bu verilmiﬂ haklar› geri almak için ellerinden geleni yapmaya çal›ﬂmaktad›r. Nitekim biz hukukçular, böyle hak kay›plar›na u¤ram›ﬂ, eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alamam›ﬂ gazeteci örnekleri ile çok karﬂ›laﬂ›yoruz. Bu nedenle karﬂ›laﬂt›¤›m›z hukuk d›ﬂ› uygulamalar›
sizlerle paylaﬂmak ve benzer durumlara düﬂmemeniz için sizi
uyarmak istiyorum.
Karﬂ›laﬂabilece¤iniz Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na ayk›r› uygulamalar
Çift sözleﬂme uygulamas›
Bas›n sektöründe yayg›n bir uygulama maaﬂ›n›z›n bir bölümünün
telif ad› alt›nda ödenmesidir. Örne¤in 1.500 TL ücretle iﬂe baﬂlad›n›z. Olmas› gereken hizmet sözleﬂmenize ücretinizin "1.500
TL" ﬂeklinde yaz›lmas›d›r. Ancak iﬂveren uygulamada biri "hizmet
sözleﬂmesi" di¤eri "telif sözleﬂmesi" olmak üzere sizinle iki ayr›
sözleﬂme imzalamak yoluna gitmektedir. Böylelikle siz telif ücreti ödemesini gerektiren bir çal›ﬂma yapmad›¤›n›z halde, ücretinizin bir bölümü ayl›k ücret, bir di¤er bölümü ise telif ücreti ad› alt›nda ödenmektedir. Bunun anlam› sizi hak kay›plar›na u¤ratmak
için kâ¤›t üzerinde ücretinizin ikiye bölünmesidir.
Bu konuyla ilgili olarak Yarg›tay incelemesinden geçerek kesinleﬂmiﬂ bir dava dosyamdan bahsetmekte yarar görüyorum: Radikal gazetesinde Ankara'da istihbarat ﬂefli¤i yapm›ﬂ müvekkilimin
2001 senesindeki maaﬂ› 1200 TL idi. Bunun sadece 400 TL'si maaﬂ olarak ödeniyordu. Geri kalan› "telif ücreti" ad› alt›nda ödeniyordu. Bu durumda ortaya ç›kan hukuk d›ﬂ› durumlara bakal›m:
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1. SSK primleri maaﬂ ad› verilen rakam üzerinden ödendi¤ine göre, eksik ödenmiﬂtir. Böylelikle gazeteci büyük bir hak kayb›na
u¤ram›ﬂt›r.
2. Ücretin bu ﬂekilde eksik beyan edilmesi nedeniyle bas›n iﬂvereni vergi mevzuat›na iliﬂkin yükümlülüklerini tam olarak yerine
getirmemiﬂtir.
3. Gazeteci maaﬂ›n› çekmek için bankaya gitti¤inde kay›tlarda
800 TL telif ücreti ile 400 TL maaﬂ ﬂeklinde iki ayr› ödeme görüldü¤ünden gazetecinin cebine giren miktarda bir eksiklik olmamaktad›r. Ancak davaya konu olaydaki gibi gazeteci ile iﬂveren
bir yol ayr›m›na geldi¤inde görülmektedir ki, k›dem tazminat›, ihbar tazminat› ve di¤er iﬂçilik alacaklar› 1.200 TL yerine 400 TL
üzerinden hesaplanm›ﬂt›r. Yani sonuçta müvekkilim tazminat ve
di¤er alacaklar›n› 2/3 oran›nda eksik alm›ﬂt›r ve bu dava ancak
dört y›lda sonuçlanabilmiﬂtir.
Bu yüzden hizmet sözleﬂmesi imzalan›rken çok dikkatli olunmas› gereklidir. Benzeri durumlarla ilgili biz hukukçular Yarg›tay'da
mücadele ederek, yerel mahkemelerde davalar açarak bunun bir
ücret oldu¤unu anlatabildik.

‹kramiye meselesi
Bas›n ‹ﬂ Yasas›'nda gazetecilere iliﬂkin özel bir düzenleme de ikramiyedir. Sizlerin Bas›n ‹ﬂ Yasas›'ndan kaynaklanan bir ikramiye
hakk›n›z bulunmaktad›r. Bunu bilmek ve talep etmek gerekmektedir. ‹kramiye verilmesinin tek koﬂulu var, çal›ﬂt›¤›n›z iﬂyerinin
kâr etmiﬂ olmas›d›r. Bu koﬂul mevcutsa bas›n iﬂvereninin gazeteciye her y›l en az asgari bir maaﬂ› tutar›nda ikramiye ödemesi
yapma yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Oysa 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›'nda iﬂverenler için ikramiye ödeme yükümlülü¤ü düzenlenmiﬂ de¤ildir. Ancak etraf›n›zdan duyars›n›z, "... bu iﬂyerine girdi arkadaﬂ›m, iki tane ikramiye al›yormuﬂ" ya da "... y›lda dört tane yar›m
maaﬂ ikramiye al›yormuﬂ" ﬂeklinde. Bunlar›n hepsi piyasa koﬂul-
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lar›nda iﬂverenlerin tamamen kendilerinin belirledi¤i uygulamalard›r.
Fazla çal›ﬂma halinde...
‹ﬂe girdik, hizmet sözleﬂmesi imzalad›k, ücretimizi de ald›k, yola
devam ediyoruz. Birdenbire ﬂöyle bir ﬂey fark ettik, anormal çal›ﬂ›yoruz biz. Yani gecemiz gündüzümüze girdi. Yasan›n belirledi¤i bir normal çal›ﬂma süresi var ve siz bak›yorsunuz ki, bunun
çok üzerinde çal›ﬂ›yorsunuz ve size bunun için de ayr› bir ödeme yap›lm›yor. ‹ﬂte bu konuya biraz de¤inmekte yarar var.
Özetle; Bas›n ‹ﬂ Yasas›'nda gazetecinin normal çal›ﬂma süresi
günlük sekiz saat olarak belirlenmiﬂtir. Sekiz saati de ﬂöyle hesaplay›n lütfen: Bir saat de ara dinlenmesi vard›r. E¤er siz haftan›n alt› günü sabah 9.00 akﬂam 18.00 saatleri aras›nda çal›ﬂ›yorsan›z ve
bunun üstünde hiç çal›ﬂma yapm›yorsan›z, yasaya uygun çal›ﬂt›r›l›yorsunuz ve ayr›ca fazla çal›ﬂma ücreti hakk›n›z yok demektir.
Günlük çal›ﬂma süreniz sekiz saatin üzerine ç›kt›¤›nda, iﬂvereninizin size saat ücretinizin yüzde 50 fazlas› olarak fazla mesai ücreti ödemesi gerekmektedir. Ama maalesef uygulamada da göreceksiniz, iﬂverenler böyle bir ödemeyi genellikle yapmamaktad›r.
Peki iﬂveren ad›na bunun takibi nas›l yap›labilir? Diyelim ki, çok
iyi niyetli, sizin fazla çal›ﬂman›z› ödemek isteyen bir iﬂveren var
karﬂ›n›zda... Bunu belirleyecek bir sistem kolayl›kla kurulabilir.
ﬁefinize bilgi verirsiniz, siz beyanda bulunursunuz, vs. ‹ﬂçi-iﬂveren iliﬂkileri de belirli bir noktadan sonra güven iliﬂkisidir. ‹ﬂveren
fazla çal›ﬂma ödemesi yapmak isterse, bunun sistemini kurmak o
kadar da zor olmaz. Çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›z bilir sizin iﬂe gitti¤inizi, siz de saatlerinizi not al›rs›n›z, onlar da ödeme yaparlar. Ancak maalesef fazla mesailerin ödenmesi konusundaki iyi niyetlilik istisnaidir.
Ayr›ca, resmi tatillerde ve dini bayramlarda çal›ﬂman›z halinde
ücretinizin fazla çal›ﬂma gibi yüzde 50 zaml› ödenmesi gerekir.
Uygulamada bu da yap›lmaz. Bütün 19 May›s'larda, 23 Nisan'
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larda benim bildi¤im bütün gazeteciler çal›ﬂ›rlar, neredeyse hiçbirine fazla çal›ﬂma ücret ödemesi yap›lmaz. K›sacas› gazetecilikte fazla çal›ﬂma meselesi çok yayg›n bir uygulamad›r. Sizin
benden daha iyi bilmeniz gerekir asl›nda, gazetecilikte önceden
belirlenmiﬂ saatler içerisinde çal›ﬂmak ço¤u zaman mümkün olmaz. Haber konusu olaylar›n yer ve saatlerini önceden bilebilmek de mümkün de¤ildir vs. Dolay›s›yla size önerim, e¤er fazla
çal›ﬂma ve tatil ücretleriniz ödenmiyorsa, aradan y›llar geçtikten
sonra hangi gün hangi saatlerde çal›ﬂt›¤›n›z› hat›rlaman›z mümkün olmad›¤›ndan, fazla çal›ﬂmalar›n›z ve resmi tatil çal›ﬂmalar›n›zla ilgili düzenli notlar tutmaya çal›ﬂman›zd›r. Ayr›ca belge saklamakta da yarar var. Görev nedeniyle gitti¤iniz seyahatlerin uçak
biletlerinden fotokopiler al›n. Kendinize bir iﬂyeri dosyas› oluﬂturmaya çal›ﬂ›n.
Burada benim önemli gördü¤üm bir ﬂey var, o da ﬂu: ‹nsan çal›ﬂma hayat›na kendisini kapt›rd›¤›nda birtak›m ﬂeyleri unutabiliyor.
Ne zaman yollar ayr›l›yor, hatta bazen kötü oluyorsunuz iﬂverenle, sorun orada baﬂl›yor. O zaman, "Ben eme¤imin ﬂu kadar›n› bile b›rakmak istemiyorum burada" diyorsunuz ve deyin de zaten.
Ama daha önemlisi iﬂin bu noktaya gelmesine izin vermeyin. Yollar›n ayr›lmas›n› beklemeden, tüm bu iﬂçilik haklar›n›z› çal›ﬂ›rken
de talep etmeye çal›ﬂ›n. Bu fazla çal›ﬂmalarla ilgili çok yayg›n bir
uygulama vard›r örne¤in, bu konuda da sizi uyarmak isterim: Her
ay bordro döker iﬂvereniniz, o bordroda SSK matrah›n›z, net ücret, çocuk yard›m›, yakacak, o kadar çok ﬂey yazar ki, kafan›z kar›ﬂabilir. Küçük de bir kâ¤›tt›r. O halde bu bordrolar› dikkatle okuyun lütfen. Örne¤in bordronuzda fazla çal›ﬂma ücreti baﬂl›kl› bir
sütun var ve karﬂ›s›nda 20 saat ve belli bir miktar ücret yaz›lm›ﬂ
ancak fiili olarak size böyle bir ödeme yap›lmam›ﬂ. Unutmay›n
bu ﬂekilde düzenlenmiﬂ bir bordroyu imzalaman›z halinde, o aya
iliﬂkin fazla çal›ﬂma ücretinizi art›k alabilmeniz mümkün olmayacakt›r.
Bu arada baz› bas›n patronlar›n›n "iﬂçilik alacaklar›" ile ilgili ciddi çal›ﬂmalar yapt›¤›n› görüyoruz! Örne¤in, bordrolar›n alt›na üc-
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retleriniz ödenmedi¤i halde, "Fazla çal›ﬂma ücretlerimi, resmi tatil ücretlerimi vb ald›m" ﬂeklinde kay›tlar düﬂülebiliyor. Bazen de
bu ifadelerin yer ald›¤› ayr› belgeler düzenleniyor. Böyle bir belgeyle karﬂ›laﬂ›rsan›z imzalamaktan kaç›n›n. Aksi halde tüm bu
ücret alacaklar›n› kaybedebilirsiniz. Bu arada söz konusu hakk›n
karﬂ›l›¤›n› al›yorsan›z, elbette ki imzalay›n. Demek istedi¤im, özlük haklar›n›zla ilgili herhangi bir belgeyi imzalarken çok dikkatli davranman›z.

Y›ll›k ücretli izin
Sözleﬂmeyi yapt›k, çal›ﬂt›k, ücretlerimizi de ald›k. ﬁimdi geldik
dinlenme zaman›na. Y›ll›k ücretli izin konusuna. Y›ll›k ücretli izin
bir yandan çal›ﬂmayarak dinlendi¤iniz, di¤er yandan çal›ﬂma yapmad›¤›n›z halde ücretinizi almaya devam etti¤iniz bir zaman dilimidir. Bas›n ‹ﬂ Yasas›'nda gazetecinin y›ll›k izin süreleri meslekteki k›demi on y›ldan az ise dört, on y›ldan fazla ise alt› hafta olarak düzenlenmiﬂtir.
‹ﬂyerlerinde yayg›n bir görüﬂ ve uygulama bulunmaktad›r: "Y›ll›k
izin hakk›n›z› bir sonraki y›l sonuna kadar kullanman›z gerekir
aksi halde bu hakk›n›z ortadan kalkar" ﬂeklinde. Asl›nda bu uygulaman›n hukuki bir dayana¤› yoktur. Bu tür durumlarda örne¤in her y›l sadece bir hafta izin kullan›yorsan›z geriye kalan üç
haftal›k izin hakk›n›z birikir. ‹ﬂveren ya birikmiﬂ bu izinlerinizi
kulland›rmak ya da iﬂ iliﬂkisi sonland›ysa birikmiﬂ bu y›ll›k izinleriniz karﬂ›l›¤› ücretlerinizi ödemek yükümlülü¤ündedir.
Gazetecilik hayat›na baﬂlad›¤›n›zda y›ll›k ücretli izinlerinizin tam
olarak kulland›r›lmad›¤›n› göreceksiniz. Ancak çal›ﬂmaya devam
ederken kullanmad›¤›n›z y›ll›k izin haklar›n›z›n ortadan kalkmayaca¤›n› unutmay›n. Örne¤in, beﬂ y›ld›r çal›ﬂ›yorsunuz, sürekli
olarak her y›l bir hafta izin kulland›r›yor iﬂveren size. Onlar üç
hafta, üç hafta birikir. Ama çal›ﬂmaya devam ederken, hiç olmazsa ben bunlar›n ücretini alay›m diye de bir dava açamazs›n›z,
e¤er böyle yaparsan›z bu dava reddedilecektir. Çünkü bir dinlen-
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me hakk› olan y›ll›k izin hakk›n›z, ancak iﬂ iliﬂkiniz sona erdikten
sonra y›ll›k izin ücreti alaca¤›na dönüﬂür. Ayr›ca yine bilmenizde
yarar var; sizin y›ll›k izin kullanaca¤›n›z dönemi belirleme yetkisi iﬂverendedir. Y›ll›k izinlerinizi talep edin, fakat y›ll›k izinlerim
kulland›r›lm›yor, bu durumda tazminatlar›m› al›r›m diye çekip
gitmeyin, sözleﬂmenizi bu nedenle feshetmeyin lütfen.
Soru: Kullan›lmayan izin sürelerinin karﬂ›l›¤› ne kadard›r? Diyelim ki, beﬂ y›ld›r beﬂ hafta izin kullan›lm›ﬂ, on beﬂ hafta da kullan›lmam›ﬂ. O zaman bu on beﬂ haftal›k ücret tutar› m›d›r?
Cevap: Evet, iﬂvereninizin iﬂten ayr›ld›¤›n›zda ödemek durumunda oldu¤u bu tutard›r ve bunu yapmazsa dava hakk›n›z vard›r.
ﬁöyle ﬂeylerle de karﬂ›laﬂabilirsiniz örne¤in çal›ﬂma hayat›na girdi¤inizde. ‹ﬂveren size, "‹znini iki sene içinde kullan, yoksa s›f›rlar›z tatil hakk›n›" diyebilmektedir. Öncelikle bunu bilin, daha
önce de söyledi¤im gibi iﬂverenin böyle bir ﬂey yapma hakk› yoktur. Sadece bas›n sektöründe de¤il, genel olarak iﬂ hukukunda da
bu sorun vard›r. ‹ﬂveren rahatl›kla bu izni kulland›rm›yorum diyebilmektedir anayasal hak olmas›na ra¤men. Bu bizim hukukçular
olarak s›kl›kla karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlardan bir tanesidir. Bu arada
izne hak kazanmak için çal›ﬂma süresi de bir y›ld›r.
Soru: Bazen iﬂveren yükümlülüklerinden kurtulmak için hizmet
iliﬂkimiz sürdü¤ü halde, farkl› sözleﬂmeler imzalatabiliyor bize.
Bir iﬂyerinden ayr›l›p bir baﬂkas›nda çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ ya da iﬂyerimiz el de¤iﬂtirmiﬂ gibi görünebiliyoruz kâ¤›t üstünde. Ya da
ayr›l›p yeniden iﬂe dönmüﬂ gibi... Bu durumda nas›l hak iddia
edece¤iz?
Cevap: E¤er bunlar belgeliyse, sorunu aﬂabiliyoruz. Hizmet iliﬂkiniz kesintisiz ayn› iﬂyerinde devam ediyorsa, bu hizmetlerin bir
bütün oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
Soru: Bütün bunlar Bas›n ‹ﬂ Yasas› hükümlerine göre yap›lm›ﬂ bir
hizmet sözleﬂmesi do¤rultusunda kazand›¤›m›z haklar de¤il mi?
Ya yaz›l› bir hizmet sözleﬂmesi yoksa?
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Cevap: Yaz›l› hizmet sözleﬂmesi koﬂulu, bas›n iﬂ çal›ﬂan›n› korumak için getirilmiﬂ bir düzenlemedir. Bas›n patronu bunu imzalam›yorsa, arkadaﬂ›m›z hak kayb›na m› u¤rayacak? Bu bir geçerlilik ﬂart› de¤il, ispat ﬂart›. O nedenle baﬂka belgeler kullanarak
aran›zdaki hizmet iliﬂkisini kan›tlars›n›z, ki pek çok kan›t› olur
bunun. Tan›klar›n›z› götürürsünüz, mesai arkadaﬂlar›n›z› götürürsünüz, bankaya maaﬂ›n›z yat›yordur, banka kay›tlar›n› götürürsünüz vs. Dolay›s›yla koﬂullar› da varsa, Bas›n ‹ﬂ Yasas›'ndaki haklar›n›z› talep edersiniz. "Yaz›l›" olmak gazetecileri korumak için
getirilmiﬂ bir koﬂuldur. Ancak, siz bunu baﬂka ﬂekilde de kan›tlayabilirsiniz.
Soru: Diyelim ki, ben bir bas›n kuruluﬂunda çal›ﬂmaya baﬂlad›m,
hizmet sözleﬂmesi de yapmad›m. ‹ﬂveren beni bas›n çal›ﬂan› olarak göstermiyor da, baﬂka bir ﬂirkette çal›ﬂan bir baﬂka vas›fl› eleman olarak gösteriyor. Bu durumda ne yapabiliriz?
Cevap: Böyle durumlarda çok zorlan›yoruz. Nas›l bir durum söz
konusu burada bakal›m: Kâ¤›t üzerinde, fiili durumla örtüﬂmeyen
bambaﬂka bir durum yarat›lm›ﬂ. ‹ﬂ Mahkemeleri bu konulara iﬂçi
yanl›s› olarak yaklaﬂ›yorlar, zaten "iﬂçi lehine yorum ilkesi" söz
konusu. Ancak ne olursa olsun, bir de kan›t hukuku dedi¤imiz bir
ﬂey var. Elimizden geleni yap›yoruz ama bunlar kan›tlamada zorland›¤›m›z durumlar yaratabiliyor. Örne¤in, Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na tabi olarak çal›ﬂt›r›lmas› gereken kiﬂilerin 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›'na
göre çal›ﬂt›r›ld›klar›na çok rastl›yoruz. Çünkü Bas›n ‹ﬂ Yasas› pek
çok ek yükümlülük demek iﬂveren aç›s›ndan. 4857'ye göre çal›ﬂt›rd›¤›nda bütün bu yükümlülüklerden kurtulmuﬂ oluyor iﬂveren.

Hizmet akdinin sona ermesi/yollar›n ayr›lmas›
‹hbar öneli – ihbar tazminat›
‹ﬂveren ya da çal›ﬂan hizmet akdini sona erdirmeden önce karﬂ›
tarafa ihbarda bulunmal›. Bu nedenle "‹hbar Öneli" düzenlenmiﬂ
‹ﬂ Yasalar›nda. Çünkü, iﬂ iliﬂkisi süreklili¤i olan bir iliﬂki. ‹ﬂçi bir-
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denbire iﬂsiz kald›¤›nda ödemeleri, borçlar›, yaﬂam›n› sürdürmek
konular›nda zora girebilir. ‹ﬂveren de birdenbire iﬂi b›rak›rsan›z
iﬂi yapt›racak kiﬂiyi henüz bulamad›¤› için zor durumda kalabilir.
Bu yüzden yasa demiﬂ ki, biz bir ihbar süresi belirleyelim ki, taraflar birdenbire "iyi günler ben gidiyorum" deyip ya da "haydi
bakal›m güle güle" deyip birbirlerini zor durumda b›rakmas›nlar.
Bas›n ‹ﬂ Yasas›'nda ise ihbar öneli hem çal›ﬂan, hem de iﬂveren
için düzenlenmiﬂtir. Gazeteci olarak sizin bir ay önce iﬂverene
bildirimde bulunman›z gerekiyor, e¤er iﬂten ç›kmak için hakl› bir
gerekçeniz yoksa. ‹ﬂvereniniz de, yine hakl› bir nedeni yoksa, sizi iﬂten ç›kartmadan belli bir süre önce bu durumu size bildirmek
yükümlülü¤ünde ya da tazminat›n›z› ödemekle yükümlüdür. ‹ﬂvereniniz size, çal›ﬂma süreniz beﬂ y›ldan azsa bir ay, beﬂ y›ldan
fazlaysa üç ay önce haber vermek ya da ihbar tazminat›n›z› ödemek yükümlülü¤ündedir.
Örne¤in, beﬂ y›ld›r çal›ﬂmakta oldu¤unuz iﬂyerinizden bugün, 3
Eylül tarihi itibariyle iﬂvereniniz sizi iﬂten ç›kartmaya karar vermiﬂ
olsun. Size 3 Eylül'de bildirimde bulunmas› ve "‹ﬂ akdiniz 3 Aral›k itibariyle sona ermiﬂtir" demesi gerekir. Bu bir "ihbar öneli"dir.
‹ﬂvereniniz bunu yapt›¤›nda, sizden 3 Aral›k'a kadar iﬂinizin baﬂ›nda olman›z› bekler. Fiili ayr›l›k 3 Aral›k'ta baﬂlayacakt›r. Ancak
iﬂvereniniz ﬂunu da tercih edebilir, "Ben bugün itibariyle yolumu
ay›rmak istiyorum" diyebilir. O zaman da size, üç ayl›k maaﬂ›n›z› peﬂin ödemekle yükümlüdür. "‹hbar öneli" kulland›r›lmaz ise,
"ihbar tazminat›" ödenmelidir. Ayn› durum çal›ﬂan aç›s›ndan da
geçerlidir, buna dikkat etmekte yarar var.

K›dem tazminat›
K›dem tazminat› meselesi son derece kar›ﬂ›k. Bas›n ‹ﬂ Yasas›'nda
bu konudaki düzenlemeler oldukça yetersiz. Örne¤in, "Hangi
durumlarda bir bas›n çal›ﬂan› olarak siz sözleﬂmenizi hakl› nedenle feshedersiniz ve k›dem tazminat›n›z› alabilirsiniz?" sorusuna cevap vermek kolay de¤ildir. Her somut olayda konunun tar-
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t›ﬂ›lmas› gerekecektir. Burada ben önemli gördü¤üm iki konu üstünde durmak istiyorum.
Biraz önce de¤indi¤im gibi, iﬂverenin en önemli yükümlülü¤ü
ücret ödeme yükümlülü¤üdür. Buna dayanarak ve düz bir hukuk
mant›¤› ile, "iﬂverenim benim ücretimi ödemezse ben de bu nedenle iﬂten ayr›l›r›m ve k›dem tazminat›m› da al›r›m" diye düﬂünebilirsiniz. Ancak Yarg›tay, "bir gazeteci ücreti ödenmese de çal›ﬂmaya devam etsin" diyor. Gerekçesi ise ﬂudur: "Bas›n ‹ﬂ Yasas›'nda bu konuda bir düzenleme bulunmamaktad›r ve iﬂverenin
gazetecinin ücretini zaman›nda ödememesi durumunda günlük
yüzde 5 fazla ödeme yükümlü¤ü vard›r." Ben bu görüﬂe kat›lm›yorum. Bence elbette ki iﬂten ayr›labilirsiniz, ancak unutmay›n
Yarg›tay›n bu yerleﬂik içtihad› karﬂ›s›nda k›dem tazminat›n›z› alamazs›n›z.
Soru: A‹HM 'e gidemez miyiz bu durumda? Ayr›ca az önce verdi¤iniz bir örnek: Yasa diyor ki, maaﬂ ödemesinde bir y›ll›k gecikme için y›ll›k yüzde 1825 faiz ödemekle yükümlü iﬂveren. Yarg›tay diyor ki, "Yasa böyle diyebilir ama saçma, yüzde 98 indirim
yap›n." Yarg›tay kendisini böylelikle yasa koyucu yerine koymuﬂ
olmuyor mu?
Cevap: Elbette A‹HM'e gidilebilir, ama düﬂünün yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m gibi Türkiye'de y›llar süren bir mücadeledeki
tüm hukuki yollar tüketildikten sonra A‹HM'de yine bir sürece giriyorsunuz, ki bu da y›llarca sürecek. Ayr›ca Yarg›tay üyelerinin
karﬂ›s›nda biz bunlar› söyledik. Dedik ki, "Say›n hâkimler, ya elinizdeki yasay› uygulay›n ya da birilerine söyleyelim yasay› de¤iﬂtirsinler." Hem bu yasa maddesi yürürlükte olacak hem de yüzde
98 oran›nda indirim yap›lacak... Bu tür uygulamalar neye yol aç›yor? Bas›n çal›ﬂanlar›n›n hak kayb›na yol aç›yor.
Soru: Yaklaﬂ›k iki y›l önce dünyada gitgide büyüyen, içimizde bir
kanala dönüﬂen bir grubun iﬂ dünyas›na yönelik ç›kartt›¤› ulusal
bir gazetenin d›ﬂ haberler servisinde çal›ﬂ›yordum. Yaklaﬂ›k sekiz
ay SSK's›z çal›ﬂt›r›ld›m. En sonunda durumu SSK'ya bildirmeye
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kadar gittim ve hiçbir sonuç alamad›m. Durumdan ma¤dur olan
kurumun bile bir ﬂey yapamad›¤› durumda, bütün hukuk yollar›na iliﬂkin inanc›m kiﬂisel olarak çok ciddi biçimde sars›ld›.
Cevap: Evet hakl› olabilirsiniz ama yine de mücadeleye devam
etmek laz›m. Bir kiﬂinin ﬂikâyeti dikkate al›nmam›ﬂ olabilir ama
ﬂikâyetler artt›kça –tabii e¤er örtbas edilmesi söz konusu de¤ilse–
bu güçleﬂecektir. K›dem tazminat›yla ilgili koﬂullar aç›s›ndan son
derece s›k›nt›l› bir düzenleme var. Ama, sizden ricam ﬂu, ücretiniz ödenmiyor diye sak›n k›deminizi yakmay›n. Sözleﬂmenizi
belli bir nedenle feshedecekseniz, en iyisi bir hukukçuya dan›ﬂmak olur.
K›dem tazminat› hesab› nas›l yap›l›r?
K›dem tazminat› son ücretinizin, iﬂyerinizdeki çal›ﬂma y›l› ile çarp›lmas› ﬂeklinde hesaplan›r. "Her çal›ﬂma y›l›n›z için 30 günlük
ücretinizin tutar›" esas al›n›r. Örne¤in iﬂyerinizdeki hizmet süreniz on y›l, son ücretiniz ise 2.000 TL ise; 2.000 TL, on çal›ﬂma y›l›n›zla çarp›l›r. Ç›kan rakam sizin k›dem tazminat›n›zd›r. Bu arada Bas›n ‹ﬂ Yasas› bas›n çal›ﬂanlar› için özel bir durum yaratm›ﬂt›r. 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›'na tabi çal›ﬂanlar aç›s›ndan k›dem tazminat› konusunda bir "tavan" düzenlemesi vard›r. Örne¤in, herhangi bir ﬂirkette Bas›n ‹ﬂ Yasas› kapsam› d›ﬂ›nda 10.000 TL maaﬂla
çal›ﬂan kiﬂi, e¤er on y›l çal›ﬂt›ysa, 10 y›l x 10.000 TL = 100.000
TL ﬂeklinde bir k›dem tazminat› alamaz.
Her alt› ayda bir de¤iﬂen bir tavan miktar› vard›r. 3.9.2007 (bugün) itibariyle k›dem tazminat› tavan miktar› 1.998 TL'dir. Biz bunu 2.000 TL kabul edelim. Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na tabi de¤ilseniz bu
düzenleme nedeniyle 100.000 TL k›dem tazminat› de¤il, 10 y›l x
2.000 TL (tavan miktar›) = 20.000 TL k›dem tazminat› alabilirsiniz.
Buna karﬂ›l›k Bas›n ‹ﬂ Yasas›'na tabi çal›ﬂanlar›n k›dem tazminat›
hesaplar›nda tavan miktar› uygulanmaz. Yani güzel haber size;
Bas›n Yasas›'na tabi bir çal›ﬂansan›z, k›dem tazminat›n›z 100.000
TL olarak hesaplan›r. Bu konuya dikkat etmekte yarar var.
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‹ﬂ güvencesi ve iﬂe iade davalar›
2003 y›l›nda yap›lan yasal düzenlemelerle iﬂverenlere iﬂ akdi fesihlerinde geçerli nedene dayanma yükümlülü¤ü getirilmiﬂ ‹ﬂ Yasas›'nda yap›lan göndermeyle de bas›n çal›ﬂanlar› da iﬂ güvencesi kapsam›na dahil edilmiﬂlerdir.
‹ﬂ güvencesinden yararlanma koﬂullar›
1. Gazetecinin iﬂ güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için
iﬂyerinde çal›ﬂan say›s›n›n en az otuz olmas› gerekmektedir.
2. Gazetecinin iﬂ güvencesinden yararlanabilmesinin bir di¤er
koﬂulu o iﬂyerindeki k›deminin (çal›ﬂma süresinin) en az alt› ay
olmas›d›r.
3. "‹ﬂletmenin bütününü sevk ve idare eden iﬂveren vekili ve yard›mc›lar› ile iﬂyerinin bütününü sevk ve idare eden ve iﬂçiyi iﬂe
alma ve iﬂten ç›karma yetkisi bulunan iﬂveren vekilleri" iﬂ güvencesi hükümlerinden yararlanamazlar.
4. Belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂanlar bu yasal düzenlemelerden yararlan›rlar.
Geçerli fesih nedenleri
Bunlar› üç grupta toplayabiliriz:
1. Gazetecinin yetersizli¤inden kaynaklanan sebepler: Performans düﬂüklü¤ünü örnek olarak verebiliriz.
2. Gazetecinin davran›ﬂlar›ndan kaynaklanan sebepler: S›kl›kla
iﬂe geç gelme örnek olarak verilebilir.
3. ‹ﬂletmeden kaynaklanan sebepler: Ekonomik nedenler örnek
olabilir.
Fesih halinde iﬂverenin yükümlülükleri
‹ﬂ sözleﬂmesi gazeteciden kaynaklanan sebeplerle feshedilecekse;
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1. Fesih bildirimi yaz›l› olarak yap›lmal›d›r.
2. Fesih bildiriminde fesih sebebi aç›k ve kesin biçimde yer almal›d›r.
3. Gazetecinin savunmas› al›nmal›d›r.

Geçersiz sebeple yap›lan feshin sonuçlar› (‹ﬂe iade davalar›)
1. ‹ade davas›: Gazeteci a) fesih bildiriminde sebep gösterilmedi¤i veya b) gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmad›¤› iddias›
ile iﬂe iade davas› açabilir.
2. Dava açma süresi: 1 ayd›r. Fesih bildiriminin tebli¤ tarihinden
itibaren iﬂlemeye baﬂlar. ‹hbar önelinde çal›ﬂt›r›l›yorsan›z bu süreye dikkat edin lütfen.
3. Fesihte ispat yükümlülü¤ü: Fesihi isbat yükü iﬂverendedir.
Feshin geçerli bir sebebe dayand›¤›n› ispat yükümlülü¤ü iﬂverene aittir.
Davan›n kabulü halinde gazeteci karar›n kesinleﬂmesinden itibaren on gün içinde iﬂverenine baﬂvurmak, iﬂveren de 1 ay içinde
gazeteciyi iﬂe baﬂlatmak zorundad›r. ‹ﬂe iade davas›n›n iﬂveren
aleyhine sonuçlanmas› halinde iﬂveren iki seçenekle karﬂ› karﬂ›ya kal›r.
1. Gazeteciyi iﬂe almak: ‹ﬂçinin ayn› ücret, hak ve koﬂullarla iﬂe
baﬂlat›lmas› gerekmektedir. Bu durumda iﬂveren gazeteciye çal›ﬂt›r›lmad›¤› süre için en çok dört ayl›k ücretini ödemek durumundad›r. Ancak iﬂ akdi feshedilirken gazeteciye ihbar ve k›dem tazminat› ödemesi yap›lm›ﬂsa bu dört ayl›k ücret miktar› tazminatlardan mahsup edilecektir.
2. Gazeteciyi iﬂe iade almamak: Bu durumda iﬂveren gazeteciye
a) çal›ﬂt›r›lmad›¤› süre için en çok dört ayl›k ücretini b) Mahkeme
taraf›ndan belirlenecek tazminat tutar›n› (bu tazminat iﬂçinin en
az dört ay en çok sekiz ayl›k ücreti tutar›nda olacakt›r) ödemek
durumundad›r.
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‹ﬂ akdinin feshedildi¤i durumda yapman›z gerekenlerle ilgili
öneriler
‹braname
‹ﬂ akdinizin feshedildi¤ini ö¤rendiniz, ‹nsan Kaynaklar› departman›na gittiniz. Tazminatlar›n›z hesapland›, ödemeleriniz yap›lacak. Önünüze "‹braname" baﬂl›kl› bir belge kondu. "Biz size
tazminatlar›n›z› ödeyece¤iz. Siz de bu ibranameyi imzalay›n"
dendi. Lütfen bu belgeyi dikkatle okuyun.
Bu belgede, "Y›ll›k ücretli izinlerimi, fazla çal›ﬂma ücretlerimi,
resmi tatil ücretlerimi ald›m. Benim iﬂverenimden baﬂka da hiçbir alaca¤›m kalmam›ﬂt›r. ‹ﬂverenimi ibra ediyorum" ve benzeri
ifadeler yer al›r. Biraz önce üstünde durdu¤umuz gibi; y›ll›k izinleriniz eksik kulland›r›ld›, fazla çal›ﬂma yapt›n›z ve fazla çal›ﬂma
ücretleriniz ödenmedi, 19 May›s'ta çal›ﬂt›n›z tatil ücretiniz ödenmedi. Bu durumda bu belgeyi imzalamay›n. ‹mzalarsan›z, bütün
bu haklar›n›z› tepsi içinde iﬂverene iade etmiﬂ olursunuz.
Burada bir ikilem yaﬂayacaks›n›z. Bir yanda tazminatlar›n›z bir
yanda da bu belge durur. Baz› iﬂverenler, "Bu belgeyi imzalamazsan biz de sana tazminatlar›n› ödemeyiz. Gider dava yoluyla al›rs›n, bu sürede de ekonomik olarak zorluk yaﬂars›n" derler ve diyorlar da. Bu noktada hiç olmazsa bu belgeyi ﬂerh düﬂerek, kay›t
düﬂerek, haklar›n›z› sakl› tutarak imzalay›n. Yani ﬂunu yap›n,
"Ben fazla çal›ﬂma ücretlerimi ya da genel olarak iﬂçilik haklar›m› tam olarak almad›m" ya da "yasal tüm haklar›m› sakl› tutuyorum". Bu çok önemli. Bu belgeyi imzalad›ktan sonra bizim haklar›n›z›n içeride kald›¤›n› kan›tlamam›z mümkün olmuyor.
‹stifa dilekçesi
S›kça rastlanan bir di¤er uygulama da ﬂöyle: "Gel, biz sana tazminat›n› ödeyelim ama sen de bize istifa dilekçesi ver." Bakt›¤›n›zda, bir sorun görünmüyor. Sonuçta tazminatlar›n›z› al›yorsunuz. ‹stifa size iki ﬂey kaybettirir: a) ‹ﬂe iade davas› açamazs›n›z
ve bu dava sonunda elde edece¤iniz k›dem tazminat› d›ﬂ›ndaki
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tazminat haklar›n›zdan da feragat etmiﬂ olursunuz. b) ‹ﬂsizlik sigortas›ndan faydalanamazs›n›z. Asl›nda kâ¤›t üstünde bir istifad›r
ama bu haklar›n›z kaybolur. O nedenle istifa dilekçesi verecekseniz bunu tekrar düﬂünmekte fayda var.
Dolay›s›yla, asl›nda bütün çal›ﬂma hayat›n›zda belge imzalarken
okuyup hak kayb›na yol açacaksa imzalamamaya çal›ﬂ›n. Uygulamada bu karﬂ› ç›k›ﬂlar›n zor oldu¤unu biliyorum, ama bunun
baﬂka bir yolu yok.

Bireysel mücadele ve sendikal örgütlenme
Benim önerim, çal›ﬂ›rken tüm haklar›n›z›, fazla çal›ﬂma ücretlerinizi, resmi tatillerde çal›ﬂt›ysan›z ücretlerinizi talep etmenizdir.
U¤rad›¤›n›z haks›zl›klar› da her platformda dile getirin. Bu tarz
bireysel mücadelenin son derece yararl› fakat yetersiz oldu¤unu
düﬂünüyorum. Bütün bunlara ek olarak da san›yorum, bas›n çal›ﬂanlar›n›n en büyük ilac› sendikal örgütlenme olacakt›r. Sendikalar›n›za sahip ç›k›n, onlar› tekrar aya¤a kald›r›n. Toplu olarak
hareket edip mücadele etmezsek her geçen gün bas›n çal›ﬂanlar›n›n haklar›n›n ellerinden nas›l al›nd›¤›na tan›k olacaks›n›z. Ben
size burada daha pembe bir tablo çizmek isterdim. Asl›nda bu
pembe tablo Bas›n ‹ﬂ Yasas› hakk›yla uygulansa söz konusu olabilir, çünkü çok güçlü bir yasa. Mesele bu yasaya hem sahip ç›kmak hem de daha güncel hale getirilmesi için çaba sarfetmek olmal›. Ama mücadele etmezsek bu olmuyor. Haklar günbegün
maalesef yitiriliyor.

Sorular ve tart›ﬂma
Soru: Stajyer olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m›zda haklar›m›z nelerdir?
Cevap: Stajyerlik derken fakülte ö¤rencisiyken yapaca¤›n›z çal›ﬂmay› kastediyorsan›z, buna iliﬂkin birtak›m düzenlemeler var. Fakat bas›n sektöründe bir de ayr›ca "kadrolu çal›ﬂma" - "kadrosuz
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çal›ﬂma" diye bir ayr›m var. Yeni mezun arkadaﬂlara "stajyer" ya
da "kadrosuz çal›ﬂan" ﬂeklinde isimler veriliyor. Bu uygulamalar›n hukuki dayana¤› bulunmamaktad›r. Tüm bu "stajyer" (biraz
önce belirtti¤im gibi üniversite ö¤rencilerinin yasal staj dönemleri d›ﬂ›nda) "kadrosuz çal›ﬂan" uygulamalar› kay›td›ﬂ› gazeteci istihdam etmektir... Arkadaﬂlar, e¤er SSK bildiriminiz yap›lmam›ﬂsa, primleriniz ödenmiyorsa "kaçak iﬂçi" olarak çal›ﬂt›r›l›yorsunuz
demektir. Bu kadar net... E¤er bir iﬂyerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›ysan›z Sosyal Sigortalar Yasas› kapsam›na al›nmal›s›n›z. ‹ﬂvereniniz
sizi SSK'ya bildirmek ve primlerinizi ödemek zorunda. Benim bu
konuda o kadar çok örne¤im var ve baz› bas›n iﬂverenleri o kadar fütursuz davran›yor ki bu konuda, insan sinirleniyor. ‹ﬂ Mahkemesi'nde örne¤in, biz diyoruz ki, "müvekkilim 1 Eylül'de çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r". ‹ﬂveren diyor ki, "hay›r bir sonraki y›l 1 Nisan'da çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r". Belge sunup kan›tl›yoruz ki müvekkilimizin haberi iﬂverenin "bizde çal›ﬂm›yordu" dedi¤i dönemde manﬂet olmuﬂ. Müvekkilim bunu çal›ﬂmadan nas›l yapabilir? ‹ﬂveren bu kan›ta ra¤men "çal›ﬂan›m de¤ildir" demeyi sürdürebiliyor... Hep tekrarlad›¤›m gibi bu konular önemli, bu yüzden de dikkatli olmakta yarar var. Gidip her gün SSK'n›z› talep
edin. Yapmas›n, siz yine de talep etmeye devam edin. Bas›n sektöründeki tekelleﬂme nedeniyle, talep etmeyen çal›ﬂanlar yarat›ld›. Bas›n›n büyük sermaye gruplar›n›n eline geçmesi nedeniyle
böyle bir güç kullan›m› söz konusu. Bu yüzden de bireysel ve örgütlü mücadele etmekte fayda var.
Soru: ‹ﬂverenlerin yapt›klar› bu haks›z uygulamalar karﬂ›s›nda
müeyyide yok mu?
Cevap: Bireysel mücadelenin çok önemli bir aya¤› aç›lan davalar. Ne oluyor bu davalar sonunda, tazminatlara hükmediliyor ve
bu tazminatlar› faiziyle birlikte ödemek zorunda kal›yor iﬂveren.
Bölge Çal›ﬂma Müdürlükleri kanal›yla da bir ﬂeyler yapmakta fayda var. Onun için de ﬂikâyet etmek, hak aramak, mücadele etmek
laz›m.
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Soru: Bas›n sektörü di¤erlerinden biraz daha farkl›. Çal›ﬂma alan›m›z çok dar... Ö¤renciler aylarca stajyer olarak çal›ﬂt›r›l›yorlar.
Bu sürecin sonunda iﬂe al›n›p al›nmayacaklar› belli de¤il. Genellikle çok düﬂük ücretlerle çal›ﬂt›r›l›yorlar... ‹ﬂsiz gazeteciler çok
fazla, ö¤renciler var ve iﬂveren bu durumu çok güzel kullan›yor.
Cevap: Bu çok önemli bir sorun. Maaﬂlara bakt›¤›n›zda ya "yukardakiler" ya da "aﬂa¤›dakiler"i görüyorsunuz. Arada kimse yok!
SSK's›z çal›ﬂt›rma ve bu konudaki fütursuzlukla ilgili bir örne¤i yine paylaﬂmak istiyorum, hat›r› say›l›r bir haber kanal› hakk›nda.
Geçenlerde bir telefon ald›m. Arayan, "Ben hizmet tespit davas›
açmak istiyorum" dedi. Böyle bir dava türü var. SSK's›z çal›ﬂmalar›n›z› kay›t içine al›yorsunuz. Yani o hizmetlerinizi tespit eden
bir dava. Davay› Sosyal Sigortalar Kurumu'na da yöneltebiliyorsunuz. "Ne kadar çal›ﬂt›n›z" diye sordum. "5 y›l 2 ay çal›ﬂt›m" dedi. "Nas›l" dedim, "bu süreçte hiç mi SSK yap›lmad›?" "Hay›r" dedi. Ulusal bir haber kanal›ndan söz ediyoruz. "Tamam" dedim.
"SSK yap›lmad›ysa da maaﬂ›n›z ödenmiﬂtir, dava açar›z." ‹ﬂverenin "Ben çok sevdi¤im için her ay para verdim bu arkadaﬂa" diyecek hali yok, biz bunu böyle kan›tlar›z. "Banka kay›tlar›n›z› verin, davay› açay›m" dedim. Arayan kiﬂi, "Benim banka kayd›m
yok. 5 y›l 2 ay boyunca bütün maaﬂlar›m› bir zarf içinde elden ald›m" dedi. Yani ﬂimdi sihirli bir de¤ne¤im olmas› laz›m benim
ona yard›m edebilmem için... Oysa banka iﬂveren aç›s›ndan da
sa¤l›kl›, kolaylaﬂt›r›c› bir ﬂey. Elden ödemek için, kanun d›ﬂ› uygulama için de ciddi bir organizasyona ihtiyac› var iﬂverenin...
Bankadan paray› çektirecek, sayacak, da¤›tacak vs... ‹ﬂveren bunun için de organize olmak, eleman çal›ﬂt›rmak zorunda...
Soru: Bir iﬂ kurumunda ücretin alt s›n›r›n›n asgari ücret olmas› gerekir de¤il mi? Ama okuyorsan›z, stajyer konumundaysan›z ya bu
asgari ücreti hiç vermiyorlar ya da bundan daha düﬂük ücretler
veriyorlar? Bu yasal m›?
Cevap: Bu meseleye tekrar bakmak laz›m. Ama ayr›ca stajyerlik
ad› alt›nda hukuk d›ﬂ› uygulamalara rastl›yoruz. Gerçekten staj-
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yer olanlardan m› söz ediyorsunuz siz? E¤itiminize devam ediyorsunuz, okulunuzun öngördü¤ü bir staj var. Bu duruma iliﬂkin
özel bir uygulama olabilir. Asgari ücretin üçte ikisi, üçte biri filan
gibi... Asgari ücretle stajyer ücreti ayn› olmak zorunda de¤il.
Soru: Sigortas›z olarak çal›ﬂt›r›lma konusu, t›pk› vergi ödememek
meselesi gibi de¤erlendirilemez mi? Bu paray› alamad›¤› için
ma¤duriyete u¤rayan taraf s›fat›yla SSK bir yapt›r›mda bulunamaz
m›? Bir kiﬂi beﬂ sene boyunca çal›ﬂm›ﬂ hiç sigortalanmam›ﬂ. Devletin hem çal›ﬂan›n vergisi üzerinden kayb› var, hem de iﬂverenin
ödedi¤i para üzerinden kayb› var. Telif ba¤lam›nda çal›ﬂanda da
böyle bir kay›p var. Devletin "taraf olma" özelli¤ini bu konuda
uygulamaya koymay›ﬂ›n› nas›l yorumluyorsunuz? Ayr›ca ben vatandaﬂ olarak devlete ﬂikâyet edebilir miyim?
Cevap: Bu sorunun cevab›, bu piyasadaki insanlar olarak biraz
da sizde bence. Evet ortada harekete geçirilecek pek çok mekanizma var. Ama kim geçirecek, neden geçirmek istemiyor, neden
mekanizmalar birilerine karﬂ› hayata geçiyor da, di¤erlerine karﬂ› geçmiyor? Bunlar üzerine de tart›ﬂmak gerek. Bu arada evet
yurttaﬂ olarak devlete ﬂikâyet etme hakk›n›z var. Devletin müfettiﬂi vard›r, defterdarl›kta çal›ﬂanlar› vard›r. Gider defterleri inceler,
tan›klar› dinler. Bu olay› ortaya ç›kart›r, cezas›n› keser. Hem eksik primleri, eksik vergileri tahsil eder hem de geçmiﬂe yönelik
cezay› keser, bu iﬂi bitirir. Elbetteki hukuki mekanizmalar mevcuttur. Ama mesele buna iﬂlerlik kazand›rma meselesi.
Soru: ‹ﬂverenin bas›n çal›ﬂan›n›n sendikal örgütlenmesini engellemeye hakk› var m›?
Cevap: Elbette böyle bir hakk› yok. Olmad›¤› gibi sendikal örgütlenmesinin önüne geçiyorsa, bunun hapis cezas›na kadar varan
müeyyideleri vard›r. Sendikal örgütlenme anayasal bir hakt›r ve
bunlar hem sendikalar mevzuat›nda hem de Anayasa'n›n ilgili
maddelerinde düzenlenmiﬂtir. Çok aç›k bir tablo. Di¤er yandan
bir sendikal örgütlenme olacaksa iﬂveren bunu engellemek isteyecektir. Yasa koyucu da bunu yasay› koyarken bilmektedir za-
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ten. Bu nedenle, örgütlenme özgürlü¤ünün korunmas›, iﬂverenin
müdahalelerinin engellenmesi için hapis cezalar›na varan müeyyideler söz konusudur. Bu konuda gazeteciler birlikte davranmal›. D›ﬂar›dan bir hukukçu olarak bakt›¤›mda biraz "terzi kendi sökü¤ünü dikemez" durumunu görüyorum. Önümüze bunca ﬂeyi
getirme kapasitesine sahip kiﬂilerin kendi sorunlar› konusunda da
aktif olmalar› ve omuz omuza vererek davranmalar› gerekti¤ini
düﬂünüyorum.
Soru: Meslek hayat›n›z boyunca size gelen bas›n davalar›na iliﬂkin istatistik yapt›n›z m›? Size en çok hangi gruptan, en çok hangi yay›n kuruluﬂuna karﬂ›, gazetelerden mi radyolardan m›, televizyonlardan m› geliyor?
Cevap: Benim davalar›mda Do¤an Grubu'nda bir yo¤unlaﬂma
oldu. Ama tabii genel olarak bu konuda bir araﬂt›rma yapm›ﬂ de¤ilim. Ama bence yap›lmal›. Belki sendikayla ortak bir çal›ﬂma
yürütülebilir. Gidip iﬂ mahkemelerinden dökülebilir... Bu haks›z
uygulamalar nerede, nas›l ortaya ç›k›yor araﬂt›r›labilir. Bu arada
ﬂimdi böyle konuﬂuyoruz ama, iyi uygulamalar› olan bas›n iﬂverenleri de var. Bir de ayn› iﬂverene iliﬂkin farkl› iﬂyerlerinde bile
uygulamalar de¤iﬂebiliyor...
Yorum: Bas›n ‹ﬂ Yasas›'n›n, gazetecili¤in tan›m›n› yapmas› san›r›m yasal olarak yarar sa¤layacakt›r. Ama böyle bir sözleﬂmeniz
yoksa, böyle bir ﬂey talep etmeye hakk›n›z da olmayacakt›r. Yani, 212 kapsam›nda sözleﬂmesi yoksa habercinin mesleki çal›ﬂma alan› da san›r›m s›n›rlanacakt›r.
Cevap: Evet en önemli nokta da bu zaten: Kapsam. Bütün bu anlatt›klar›m›zdan yararlanabilmeniz için, 212'nin kapsam›nda olman›z gerekiyor. Ancak bu madde de yetersiz kalm›ﬂ durumda.
"Türkiye'de yay›mlanan" diyor mesela. Art›k o ifadeyi ç›kartmak
gerekiyor. ‹nternet gazetecili¤inin, iletiﬂim teknolojisinin bu kadar geliﬂti¤i bir dönemde bu kapsam maddesi yetersiz kal›yor.
Ama ne olursa olsun, bir Bas›n ‹ﬂ Yasas› var ve uygulamayla aras›nda bu kadar mesafe varsa yasay› bir ad›m öne götürmektense,
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uygulamay› yasaya yaklaﬂt›rmak öncelikli ad›m olmal› bence.
Yoksa çok güzel bir Bas›n ‹ﬂ Yasas› haz›rlay›p ç›kartabilirsiniz.
Uygulanmad›ktan sonra kimseye bir faydas› dokunmayacakt›r
ki...
Çok teﬂekkür ediyorum.

IV
HABERE ÇIKARKEN

Haber ve Habercilik Üzerine:
Haber Ne De¤ildir?
Nurcan Akad

Yirmi dört y›ll›k gazeteciyim. Muhabirlikle baﬂlay›p bölüm ﬂefli¤i, haber müdürlü¤ü, yaz›iﬂleri müdürlü¤ü, haber koordinatörlü¤ü, Ankara temsilcili¤i, genel yay›n yönetmenli¤i, hatta köﬂe yazarl›¤› bile yapt›m. Mesle¤in her kademesinde bulundum aç›kças›. Ama bu sürenin 17 y›l› fiilen haber odas› dedi¤imiz yerde, yani mutfakta geçti. ﬁu anda da üç y›ldan bu yana Milliyet gazetesinin yay›n dan›ﬂman›y›m. Yapt›¤›m iﬂ asl›nda, ad› ne olursa olsun, hep ayn›, iﬂin asl› hiç de¤iﬂmedi: habercilik.
Kat›ld›¤›n›z bu program çok fonksiyonel, iyi düﬂünülmüﬂ bir
program. Çok ﬂansl›s›n›z, mesle¤e ad›m atarken Türkiye'nin çok
önemli deneyimler yaﬂam›ﬂ gazetecileriyle yüz yüze konuﬂabilmek, sizler için çok önemli bir f›rsat. Bir süre sonra bizlerle birlikte çal›ﬂmaya baﬂlayacaks›n›z, aram›za geleceksiniz. Bu bir ön
haz›rl›k sizler için.
Belki sizler, bizlerden daha de¤iﬂik koﬂullar alt›nda gazetecilik
yapacaks›n›z. Çünkü teknoloji inan›lmaz bir h›zla geliﬂiyor ve
bugün bizler için anlaml› olan pek çok unsuru devre d›ﬂ› b›raka-
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cak gibi görünüyor. Böylece, k›sa bir süre sonra belki de art›k büyük gazete binalar›na, büyük matbaalara, devasa bask› makinelerine ihtiyaç duyulmayan dönemin gazetecileri olacaks›n›z.
Ama dönemsel olarak neler de¤iﬂirse de¤iﬂsin, hükümetlerin tutumlar›, teknolojik geliﬂme ne düzeyde olursa olsun, de¤iﬂmeyecek olan bir ﬂey var: "Habere ulaﬂmakla ilgili bilgiler ve bir habercide olmas› gereken nitelikler." Bu de¤iﬂmeyecek. Evinizden
haber yazaca¤›n›z bir zaman gelse dahi, yine sizi haberci olmayan insanlardan ay›ran birtak›m vas›flar›n›z olmas› gerekecek.
Hatta belki de bu tür vas›flara sahip olan habercilerin çok daha
fazla say›da olmas› gerekecek. Çünkü teknoloji sayesinde milyonlarca çeﬂit bilgi çok çeﬂitli kanallardan, hepimizin her türlü
arac›na gün boyu ak›yor.
Bu bir yandan çok büyük bir kolayl›k. Ama tuzaklar› da var. Örne¤in, internete girdi¤inizde do¤ru bilgi kadar yanl›ﬂ olan›na da
ulaﬂ›yorsunuz. Çünkü internet her türlü yanl›ﬂ bilgiyi de depoluyor. Sizin yanl›ﬂ yazd›¤›n›z bir haber, ertesi gün gazetede düzeltmiﬂ olsan›z bile, o yanl›ﬂ haliyle internette arﬂivleniyor. Dolay›s›yla, yanl›ﬂ olan› do¤ru olandan ay›rmak, tasnif etmek, yorumlamak, insanlar›n ilgi alanlar›na göre s›ralamak için yine de habercilik nosyonu olan insanlara ihtiyaç olacak.
Ben size haberin ne oldu¤unu anlatacak de¤ilim. Bunlar› okudu¤unuzu, y›llard›r bu konuda çal›ﬂt›¤›n›z› farzediyorum. Ben ﬂimdi size, "Haber ne de¤ildir?" diye soray›m.

Haber ne de¤ildir?
Öncelikle;
1. Haber mucize de¤ildir, kuca¤›n›za düﬂmez. "Mucize olsa da
kuca¤›ma haber düﬂse" diye bekleyemezsiniz. Bazen böyle mucizeler olur, bindi¤iniz uçak kaç›r›labilir. Ama bu hayat boyu hiçbir zaman olmayabilir de. Yani böyle mucizeler bekleyerek kendimizi ünlü, iyi gazeteciler yapmam›z mümkün de¤il.
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2. Haber ilham da de¤ildir, aniden otururken kafan›zda bir ﬂimﬂek çak›p, haber haline dönüﬂmez.
3. Kurgu da de¤ildir. Olmam›ﬂ bir ﬂeyi kurgulayarak haber haline
getiremezsiniz. Getirdiniz diyelim, bir süre sonra mutlaka o kendisini eleverir. Nitekim, Bat›da da Türkiye'de de kurgu haber yapan birtak›m gazeteciler oldu. Ama bu "pinokyo"lar›n maskeleri
bir süre sonra düﬂtü.
Demek ki haber oturup kuca¤›n›za düﬂsün, ilham gelsin, birisi
gelip haber versin diye bekleyece¤iniz bir ﬂey de¤il. Mesle¤e
ad›m att›¤›n›z ilk günden itibaren haberle ilgili duygular›n›z› harekete geçirmiﬂ olman›z gerekiyor. Bu duygu nedir? Yani bir olay› haber haline getirecek duygu, haberciyi di¤er insanlardan ay›ran o fark?
Haberi merak getirir...
Sözgelimi, bu seminer bile bir haber asl›nda. B‹A'n›n çok güzel
bir organizasyonuyla Türkiye, KKTC ve K›rg›zistan'daki iletiﬂim
fakültelerinden mezun olmuﬂ arkadaﬂlar›m›z gelip esasl› bir e¤itim program› al›yorlar. Bu programda çeﬂitli gazeteciler gelip konuﬂuyorlar. Bu gazetecilerden bir tanesi kalk›p çok ilginç bir laf
eder, bu da çok iyi bir haber olur. Ama bunun d›ﬂ›nda bu program›n kendisi de bir haber. Ne gözle bakt›¤›n›za ba¤l›. Neyin haber neyin haber olmad›¤› meselesindeki tavr› haberciyi di¤er insanlardan ay›rmal›.
Dedeniz gitti, Ziraat Bankas›'ndan emekli maaﬂ›n› çekti. Gelip,
"Çok üzüldüm. Yine adamca¤›z›n bir tanesi kuyrukta bay›ld›, hastaneye kald›rd›lar" diyebilir. Bu dedeniz için çok üzücü, içini yakan bir olayd›r, ama ayn› zamanda sizin için, gazeteciler için bir
haberdir. Emekli kuyru¤unda bay›lm›ﬂ, hastaneye gitmiﬂ, orada
hayat›n› kaybetmiﬂ bir insan. Dedenizle aran›zdaki fark, bunun
aile içinde anlat›lan bir ﬂey olmaktan ç›k›p kamuoyuna mal edilmesidir. Kamuoyuna mal etti¤iniz andan itibaren, bir olay haber
haline gelir.
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Trafik kazas› gördü¤ünü söyler bir arkadaﬂ›n›z, "Bir sürü araç birbirine girmiﬂ, insanlar yerlerde yat›yor, bir sürü ceset vard›, korkunçtu" der. Siz hemen olay yerine gidersiniz, gidemezseniz de
gazetenizi yönlendirirsiniz. Foto muhabiri, muhabir olay yerine
gider. Bu haber olur, kamuoyuna yans›r.
Reflekslerimizin, merak›m›z›n, ilgimizin her zaman ayakta olmas› gerekiyor. Bizi tapu dairesindeki memurlardan, iyi bankac›lardan, iyi yöneticilerden, herhangi bir kimseden ay›ran ﬂey, gazetecilik mesle¤ini benimsemiﬂ olanlar›n hayata, dünyaya, olup bitene karﬂ› sonsuz bir merak içinde olmas›, ilgili olmas›, ﬂüpheci olmas›, kuﬂkucu olmas›, gördü¤ü her ﬂeye hemen inanmay›p araﬂt›rmak istemesi. O ilgi, o merak... E¤er içinizde bu merak yoksa,
dünyaya, olup biten her ﬂeye, çevreye, evrene ilgi duymuyorsan›z, "Bu okulda okudum, giderim bana ne iﬂ verirlerse yapar›m"
diyorsan›z gelmeyin, gazetelere de gelmeyin televizyonlara da
gitmeyin.
Diyelim ki Milliyet gazetesinde iﬂe baﬂlad›n›z. ‹lk gün geldiniz,
masaya oturdunuz. Ne yapacaks›n›z? Bu kadar y›l gazetecilik
okulunda okudunuz, diploman›z› ald›n›z. O ilk günü hiç düﬂündünüz mü? Bir yolu, ki ço¤u genç muhabir bunu yap›yor, sizi verdikleri bölümdeki ﬂefinizden, "git ﬂuraya ﬂununla ilgili bir ﬂey
yap" talimat›n› beklemek. Ama bir baﬂka yol daha var. Önceden
zihinsel bir haz›rl›k yapmak, ﬂefinize haber önermek.
Baﬂtan söyleyeyim, biz ikincisini yapan muhabirleri tercih ediyoruz. Yönlendirdi¤imiz muhabirler de¤il, bize yeni ufuklar, alanlar
açan, bize fikir, haber getiren muhabirlerle çal›ﬂmak istiyoruz. Elbette biz birtak›m arkadaﬂlar›m›za diyece¤iz ki, "ﬂuraya git, buraya git". Ama "ﬂunu sor, bunu sor" dememeliyiz. "ﬁunu sormay›
unutma" diyebiliriz. Ama onun d›ﬂ›nda kalan k›sm› size ait olmak
zorunda. Bizi en çok kamç›layan, dürten, hepimizde olmas› gereken bu merakt›r. Gazetecilik derslerinizin hemen en baﬂlar›nda
ö¤rendi¤iniz "5 N 1K" da iﬂte bu merak›n sorular›d›r. Her olayda
bu sorular› soracak, cevab›n› araﬂt›racaks›n›z.
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Habercili¤e baﬂlad›¤›n›zda
ﬁimdi ben size bunca y›l›n› gazetecilikle, habercilikle geçirmiﬂ
hem de haberi yönetmiﬂ bir kimse olarak, tüyolar vermek istiyorum.
Gazetecili¤e ad›m att›¤›n›z anda, ak›l defteriniz elinizde olmal›.
Cebinizde, çantan›zda, daima yan›n›zda. Kolayca yazabilece¤iniz, not alabilece¤iniz herhangi bir ﬂey. Ben defter diyorum, ama
minik bir cep bilgisayar› veya cep telefonu da olabilir.
Bu deftere, çal›ﬂaca¤›n›z alanla ilgili ilk bilgileri yaz›n. Diyelim
ki, ekonomi bölümünde iﬂe baﬂlad›n›z. Muhabir olarak hangi kurumlarla muhatap olacaks›n›z, ilgi alan›n›za giren kurumlar, bunlar›n yöneticileri, telefon numaralar› bu defterde yer almas› gereken ilk bilgiler. ‹stanbul'daysan›z bankalar, borsa, sanayi, ticaret
vb. odalar, holdingler, ba¤l› ﬂirketler iktisat fakülteleri ö¤retim
üyelerinin isimleri, telefon numaralar› vb.
Ankara'daysan›z TMSF, BDDK, Hazine, Maliye Bakanl›¤›, ilgili
devlet kurumlar›. Alan›n›zda bilgi alman›z için gereken kurumlar,
kuruluﬂlar, isimler... Onlar› yaz›n, telefon numaralar›n› ç›kart›n.
Onlarla ilgili haberleri izleyin. Di¤er gazetelerde onlarla ilgili ne
tür haberler ç›km›ﬂ? Bizim gazetemizde neler ç›km›ﬂ? Bu konularda baﬂka muhabirler neler yapm›ﬂlar? Bu kurum ve kuruluﬂlar› ziyarete gidin. Telefon aç›n, randevu isteyin, tan›ﬂ›n yöneticilerle. ‹liﬂkilerinizi geliﬂtirin.
Ekonomi muhabiriyseniz ticaret sicili gazetesinin takip edilmesi
ﬂart. Hatta sabah ilk olarak yap›lmas› gereken ﬂey bu. ﬁimdi internete geçti ticaret sicili. Eskiden ticaret sicili gazetesiydi, çok zordu. Muhabir arkadaﬂlar›m›z›n ticaret sicil gazetesine bakmak için
‹stanbul Ticaret Odas›'na gitmesi gerekiyordu. ﬁimdi internetten
bak›yorsunuz. Kurulan ﬂirketler, bu ﬂirketlere iliﬂkin bilgiler... Örne¤in, yeni bir ﬂirket kurulmuﬂtur, ﬂu sermayeli, aralar›nda ünlü
birisi vard›r, bakars›n›z yandan yandan bir ﬂirket kurmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Oralarda dikkatli bir gazetecinin gözünden kaçmayacak
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çok önemli bilgiler vard›r. Ayr›ca borsa bülteni vb. kaynaklara yine mutlaka bak›lmas› ﬂart.
Ankara'daysan›z, Resmi Gazete mutlaka çok iyi bir kaynakt›r ve
sabah mutlaka bak›lmas› gereken bir kaynakt›r. Çünkü orada atamalar vard›r, yasalar, yönetmelikler, kamu ihaleleri vard›r. Kamu
ihalelerine girmesi men edilen firmalar›n isimleri vard›r. Bunlar
gayet güzel haberdir. Hiçbir ﬂey olmayan boﬂ bir günde resmi gazeteden haber yap›labilir. Onu söylemek istiyorum. Yarg›ya bak›yorsan›z, yarg› mensuplar›n›n ya da o kurumlar›n ç›kard›¤› dergiler vard›r.
Bir de gazete ilanlar› var tabii... Gazetelerdeki ölüm ilanlar›ndan
çok ilginç haberler ç›kabilir. Çünkü orada, o ilanlar›n yaz›l›ﬂ biçiminden görebilirsiniz. Bazen çok duygusal ilanlar oluyor ve anl›yorsunuz ki, çok genç bir çocuk hastal›k nedeniyle yaﬂam›n› yitirmiﬂ, ac›l› bir anne-baba yaz›yor mektubu. O ölümün arkas›nda
haber olacak bir öykü mutlaka vard›r... Ya da gazetelere, televizyonlara hiç yans›mam›ﬂ trafik kazalar›nda yitirilmiﬂ hayatlar olabilir. Veya çok baﬂar›l› bir iﬂkad›n› ama ad› hiç duyulmam›ﬂ.
Küçük ilanlar var mesela... U¤ur Cebeci, ﬂu anda Do¤an Haber
Ajans› Genel Müdürü. Polis adliye muhabirli¤inden yetiﬂti. Benim de çok eski bir arkadaﬂ›md›r. ‹stihbarat ﬂefli¤i yapt›, haber
müdürlü¤ü yapt›. U¤ur Cebeci'nin çok ilginç bir özelli¤i vard›r,
çok erken kalkar, gazeteye çok erken gelir ve küçük ilanlar› okur.
Art›k bu bir tür delilik. Ama oradan da çok güzel, önemli haberler ç›kabilir. ‹lanlara bakmak her zaman çok yararl›d›r, çok önemli bir haber kayna¤› olabilir. Dolay›s›yla biraz merakl› bir haberci gözü her türlü ilandan haber ç›kabilir. Bu yüzden çok dikkatli
inceleyin. Hatta hemen bugün incelemeye baﬂlay›n.

Haber kayna¤› olabilecek mecralar...
Bizim gazetecili¤e baﬂlad›¤›m›z dönemde, haber kayna¤› olarak
kullanabilece¤imiz, kendi haber kaynaklar›m›z d›ﬂ›nda çok fazla
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mecra yoktu. Ben ekonomi servisindeydim, her hafta konu bulmak için gazetelerin ekonomi sayfalar›n› didik didik okurdum.
Yani haberimi gazetelerden ç›kar›rd›m. Gazetelerin günlük yaz›p
geçti¤i, üzerinde çok fazla durmad›¤› bir sürü ilginç olay›, ben
al›p iki sayfal›k dergi haberi haline getirirdim.
Televizyon o s›rada devlet televizyonuydu ve özel televizyonlar
1990 y›l›ndan sonra... O zamana kadar devlet televizyonunun da
bize çok haber malzemesi sa¤layacak, haber kayna¤› olacak bir
yönü yoktu. ﬁimdi size haber kayna¤› olabilecek çok çeﬂitli mecralar var. Binlerce dergi, gazete, televizyon, internet...
Mesela bugün Sabah'›n manﬂetinde çok ilginç bir haber var: Ermenistan'da dünya Ermenileri aras›nda bir basketbol turnuvas›
düzenlenmiﬂ. O turnuvada Amerika'dan gelen basketbol tak›m›n›n oyuncular› önce Türkiye'den giden Ermeni kökenli izleyicilere, sonra da oyunculara tacizde bulunmuﬂlar. ‹ﬂte, "Bunlar pis
Türkler zaten Ermeni de say›lmazlar, yar› Ermeni" filan diye. Çok
ilgimi çekti. ﬁimdi bu haber nereden ç›kt›? Muhabirin ismine
bakt›m önce, Ermeni cemaatinden filan m› diye? Hay›r, hiç öyle
de görünmüyor. ‹nsan k›skan›yor. Böyle bir haberi nas›l alabilmiﬂ? Çok güzel bir haber. Niye bizde yok. Böyle bir haberi görünce bende uyanan duygudur: Bu niye bizde yok?
Nereden alm›ﬂ olabilir muhabir bu haberi? Haberin bütününü
okudum. Bir internet sitesinden ç›karm›ﬂ haberi. Oraya gitmiﬂ
olan bir Ermeni oyuncu, bir Ermeni sitesinde yaz›yor. Hatta kavga dövüﬂ foto¤raflar›n› da yay›mlam›ﬂ. O muhabir arkadaﬂ›m›z o
internet sitesine hangi vesileyle ulaﬂm›ﬂ, onu da çok merak ettim.
Ama belki arkadaﬂlar› vard›r, birisi görmüﬂtür, o söylemiﬂtir vs.
Her neyse...
Ben de bugün arkadaﬂlar›ma dedim ki, ﬂimdi bu olay› böyle b›rakmamak da gerekiyor. Türkiye'den giden bu tak›m dönmek
üzere, döner dönmez onlarla konuﬂal›m. Onlar bize anlats›nlar.
Bunu sürdürmek gerekir. Çünkü çok kötü bir ﬂey yap›lm›ﬂ orada.
Hakaretin bini bir para... Kavga dövüﬂ birbirine girilmiﬂ ve bu in-
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ternet kaynakl› haberi Sabah da gayet ak›ll›ca al›p, manﬂetine
çekmiﬂ.
Dolay›s›yla küçük ilanlardan, internetteki bir e-gruba kadar yararlanabilece¤iniz çok say›da kaynak var. O halde bunlar› ak›l
defterinize ekleyiniz. Ancak oraya ﬂunlar› da yazmal›s›n›z. Mesela, sizi bir olay› izlemekle görevlendirdiler ve dediler ki, "Git ﬂu
cinayeti izle" ya da "ﬁu töre cinayetini" vs. izle diye. Böyle haberlerde genelde yap›lan ﬂey nedir? Siyasi bir cinayet de¤ilse, hep öldürülenin üzerinden gidilir; hayat öyküsü, ailesi hakk›nda, onlardan al›nan bilgiler... Ama bir de "zanl›n›n" (biliyorsunuz suçu kesinleﬂinceye kadar "zanl›" demek durumunday›z) yak›nlar›, annesi, babas›, yak›nlar› vs. var. ‹ki kiﬂiyi ilgilendiriyormuﬂ gibi görünen bir olaydan, çok geniﬂ bir isim yelpazesine ulaﬂabilirsiniz.
Benzer olaylarda haberinizi geliﬂtirmek için kiminle konuﬂaca¤›n›za do¤ru karar vermelisiniz. Mesela, bir intihar söz konusuysa.
Asl›nda biz Milliyet gazetesi olarak intihar› vermiyoruz ama... Bir
ö¤renci... Okul arkadaﬂlar›, ö¤retmenleri, ailesi, mahalle arkadaﬂlar› var, belki mahalle bakkal›, belki sürekli al›ﬂveriﬂ etti¤i bir
yer var. Onlar›n hepsi bu çocu¤un ruhsal yap›s›yla ilgili bize bilgi verebilecek kiﬂiler... ﬁunu yapmamal›s›n›z. ﬁefiniz dedi ki, git
ailesiyle konuﬂ. Siz de gidiyorsunuz, ailesiyle konuﬂuyorsunuz ve
"iﬂ bitti" diye gelip haberinizi yaz›yorsunuz. Ama bana sorarsan›z
hiç de iyi olmuyor. Çünkü ertesi gün bir bak›yorsunuz ki, bir baﬂka gazeteci konuﬂulacak baﬂka birisini bulmuﬂ, ortaya da çok ilginç bir ﬂey ç›km›ﬂ. Mesela genç çocuk beﬂ gün önce sevgilisiyle
kavga etmiﬂ ve onu mahalle bakkal› görmüﬂ, oradan bir ﬂey al›rken. Her tarafta onunla ilgili parça parça birleﬂtirilebilecek çok ilginç bilgilere ulaﬂabilirsiniz. Ulaﬂamayabilirsiniz de. Ama denemelisiniz.
Bunu yapt›¤›n›zda, isimleri ço¤altt›¤›n›zda, ilgili kiﬂileri alt alta
yazd›¤›n›zda, bilgi al›nacak çevre geniﬂliyor. Böylece haberi geliﬂtirmeniz, takip etmeniz, daha ilginç hale getirmeniz mümkün
olabiliyor. Yani haberi farkl›laﬂt›rabilmek çok önemli.
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Haberinizi farkl›laﬂt›rmak için dikkat ve uzmanlaﬂma
Bu da Ercan Ar›kl›'dan ö¤rendi¤imiz bir ﬂey. Nokta dergisindeyken biz, pazartesi sabahlar› kapak toplant›s› yapard›k. ﬁahane bir
konu buldu¤umuzu düﬂünerek, ö¤leden sonra yap›lan yay›n kurulu toplant›s›na girerdik. O toplant›ya Ercan Ar›kl› da kat›l›rd›.
Yay›n yönetmenimiz büyük bir gururla kapak konumuzu sunard›. Ercan Bey bize ﬂöyle derdi: "Ya, siz manyak m›s›n›z? ﬁimdi
herkes zaten bunu yapacak. En görünen ﬂey bu. Herkes zaten bu
adam› yapacak. Bütün Türkiye bununla meﬂgul ﬂu anda. Siz
onun karﬂ›s›ndaki ﬂu adam› kapak yapsan›za." Yani gerçekten bu
tarafta bu adam varsa, onun da bu taraf›nda onunla ilgili baﬂka
birisi daha var... Onu yapt›¤›n zaman haber di¤erlerinden çok
farkl› oluyor.
Rutinden de renkli haber ç›karmak mümkündür. Yeterince dikkatli ve donan›ml›ysan›z. Bir bas›n toplant›s› izlersiniz. Bas›n toplant›s›n› izleyip gelip bunu yazarsan›z, herkesin yazd›¤› haber
olabilir. Ama siz o toplant›da, toplant›y› yapan kiﬂinin önceki konuﬂmalar›n› biliyorsan›z, bir ﬂeyi öncekinden daha farkl› bir biçimde formüle etmiﬂse, bunu yakalayabilirsiniz. O insan›n o güne kadar söylediklerinden farkl› olan o noktay› öne ç›kart›p yazabilirsiniz. Bu da sizin haberinizi o bas›n toplant›s›n› izleyen di¤er
gazetecilerden farkl› k›lar.
Mesela, daha ziyade hukukçularda, siyasetçilerde vs. görülüyor
bu durum. Baﬂbakanda, iﬂadamlar›nda... Bir ﬂeyi söylüyorlar,
söylüyorlar, söylüyorlar... Sonra bir anda gelip baﬂka bir ﬂey söylüyorlar. Durumu farkl› bir ﬂekilde formüle ediyorlar... Çünkü
ﬂartlar de¤iﬂmiﬂ oluyor, bir ﬂeyin iﬂaretini vermek istiyor, filan. ‹ﬂte bunu yakalayabilmek laz›m. Bu de¤iﬂikli¤i yakalay›p haberi o
noktadan verdi¤iniz zaman, bas›n toplant›s›n›n özünü yakalam›ﬂ
oluyorsunuz. Zaten bir ﬂey demek için yap›yorlar o toplant›y›. Bir
ﬂey söylemek istiyorlar. Onu fark etmek gerekiyor. En güzeli de
budur. Benim en sevdi¤im, en çok keyif ald›¤›m ﬂey, rutin olabilecek bir olay› farkl› bir ﬂey verebilecek bir dikkatle izlemek ve o
olay› farkl› boyutlar›yla yans›tabilmektir.
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ﬁimdi, herkes Genelkurmay Baﬂkan›'n›n aç›klamas›n› izliyor, ertesi gün herkes farkl› bir noktas›n› ön plana ç›kart›yor. Gazetelerde görüyorsunuz. Ama önemli olan, sürekli izledi¤iniz zaman o
insan›n neyi daha farkl› söyledi¤ini fark edebilmektir. Dolay›s›yla "dikkat", izledi¤imiz her türlü olayda bizimle birlikte olmas›
gereken bir ﬂey.
Haber oluﬂturmaya en yard›mc› olan ﬂey, uzmanlaﬂma. Herhangi bir alanda uzmanlaﬂt›¤›n›z zaman daha baﬂar›l› olabilirsiniz.
Bu ne demek, mesela sa¤l›k, e¤itim ya da yarg› alan›nda uzmanlaﬂabilirsiniz. ﬁunu da söyleyeyim ki, kendi alan›nda yetiﬂmiﬂ, geliﬂmiﬂ, o alan› çok iyi tutabilen gazetecilere giderek daha fazla ihtiyac›m›z oluyor. Biz eskiden her türlü alana gidip bakabiliyorduk. Ben Hürriyet gazetesinin Ankara bürosunda hem savunma
muhabirli¤i hem d›ﬂ politika muhabirli¤i yapabiliyordum. Serbest
muhabirlik diye bir ﬂey uydurmuﬂtuk. Ama ﬂimdi öyle bir ﬂey
yapmak hem insan›, hem dikkati, hem konuyu da¤›tabilen bir
ﬂey. Uzmanlaﬂma son derece önemli. Siz de muhatab›n›z› biliyorsunuz. Bir ﬂey oldu¤unda sa¤l›k muhabirinize soruyorsunuz,
o size anlat›yor. Ya da e¤itim muhabirinize, "Bu ne anlama geliyor? Kontenjanlar neden boﬂ kald›, geçen sene de boﬂ kalm›ﬂt›,
bu sene neden böyle oldu?" diye sordu¤unuzda, karﬂ›n›zdaki insan›n çok do¤ru bilgi verebilmesi laz›m. O konuyu çok iyi izlemiﬂ olmas› laz›m.
Bana iletiﬂim fakültelerinde verilen dört y›ll›k e¤itimin bu tür bir
uzmanlaﬂmaya yeterli olup olmad›¤›n› soruyorsunuz. Aç›kças›
ben "iletiﬂim" konusunun di¤er fakültelerde edinilen uzmanl›k
alan›n›n "yan› s›ra" bir ders olarak okutulmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Çünkü aç›kças› biz bir d›ﬂ politika muhabiri alaca¤›m›z
zaman "iletiﬂim fakültesi" mezunu alm›yoruz arkadaﬂlar. Onu da
söyleyeyim. Çünkü gazetecilik mesle¤ini, ne yapmas› gerekti¤ini
bizim iﬂ içinde ö¤retmemiz, anlatmam›z kolay. Az önce söyledi¤imiz gibi, cevval, ilgili, merakl› bir insana haber yazmay› iﬂ içinde ö¤retebiliriz. Ama d›ﬂ politikan›n inceliklerini, terminolojisini,
tarihini, parametrelerini, kriz noktalar›n› iﬂ içinde ö¤retemeyiz.
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Bunlar› bilip de gelecek... Ayn› ﬂekilde ekonomi muhabiri al›rken
de, iktisat fakültelerini bitirmiﬂ olmalar›n› tercih ediyoruz.
Tercih ediyoruz diyoruz, illa ki böyle yapm›yoruz. Ama bizim ald›¤›m›z iletiﬂim fakültesinden gelen arkadaﬂlar›m›z böyle bir altyap›lar› yoksa, onlar› koydu¤umuz bölümlerde kendileri de zorlan›yorlar. Çok daha kolay yürüyebilecekleri bir alanda çok daha
zorlanarak, tökezleyerek gidiyorlar, onlara da yaz›k.
Belki iletiﬂim fakülteleri bu konularda takviye edilebilir, hukuk,
ekonomi, d›ﬂ politika, uluslararas› iliﬂkiler dersleri çok daha a¤›rl›kl› okutulabilir. Bizim önyarg›m›z de¤il bu, ama bir tercih nedeni. Mesela, birkaç dil bilsin ve mümkünse d›ﬂ politika okumuﬂ olsun...
Uzmanlaﬂt›¤›n›z alanda haber kaynaklar›yla iliﬂkiler
Bir ﬂey daha... Haber kaynaklar›yla iliﬂkiler çok önemli. Uzmanlaﬂt›¤›n›z zaman, o alandaki bütün insanlarla do¤ru iliﬂkiler kurabiliyorsunuz. Fakat unutmaman›z gereken bir ﬂey var; iliﬂkileriniz
ne kadar iyi olursa olsun, biz gazeteciler, haber kayna¤› olarak
iliﬂkide bulundu¤umuz insanlar›n arkadaﬂ› de¤iliz, s›rdaﬂ› hiç de¤iliz. Çok iyi iliﬂkilerimiz olabilir, birlikte yemek bile yiyebiliriz,
ama onlar›n s›rdaﬂ› de¤iliz. Bize bir ﬂey emanet ettikleri zaman,
mesela herhangi bir ﬂey söyledikleri zaman, bizim gazeteci oldu¤umuz gerçe¤ini göz önünde tutmak zorundalar.
"Off the record " diye bir ﬂey var. "Ben sana bu bilgiyi off the record (yaz›lmamak koﬂuluyla) söyledim." E¤er off the record ise git
arkadaﬂ›na söyle, bana de¤il. Ben gazeteciyim. Niye bunu bana
söylüyorsun? Bana niye bunu yüklüyorsun? Ben senin s›rdaﬂ›n
de¤ilim. Sen bana onu söyledi¤inde, ben onu yazmak için k›vran›r›m. Ben onu yazm›yorsam, yazam›yorsam, gazeteci de¤ilim.
Bana verme o zaman bilgiyi. "Ben sana güvendim de söyledim,
yazmasayd›n keﬂke..." Yazar›m. Yap›lacak bir ﬂey yok. O zaman
bana o bilgiyi verme. Git annenle konuﬂ, en yak›n okul arkadaﬂlar›nla konuﬂ. Sonuçta ben gazeteciyim.
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Yani yaz›lmamak koﬂuluyla bir bilgi verildi¤inde bu bir ilkelilik
gerektiriyor. Ancak "off the record " ne zaman geçerli? Mesela size haber kayna¤›n›z der ki, "ﬁöyle bir ﬂey yapaca¤›z. Ama ﬂu gün
de¤il. Yeri gelince ben sana bunu tam oluﬂmuﬂ haliyle zaten verece¤im. Sen bunu bil, ona göre takip et, haz›rl›¤›n› yap; ama bu
bilginin ﬂu gün itibariyle –ilelebet de¤il– yaz›lmas› do¤ru olmaz.
Zaten ham bir bilgi, yaz›l›rsa önü kesilebilir, ama olacak. Haz›rl›¤›n› tamamlam›ﬂ ol. Oldu¤u zaman, yapmadan bir gün önce
ben bunu sana verece¤im." Bu d›ﬂ haberler muhabirlerinin baﬂ›na çok s›k gelir, diplomatlar bunu çok s›k yaparlar... "Bil, uluslararas› geliﬂmeleri ona göre takip et, ona göre kafanda yorumla..."
Ve verir de hakikaten.
Ama "Türkiye ile Yunanistan aras›nda ﬂöyle bir olay oldu. Bil ama
sak›n yazma." Olmaz, onu ben yazmak zorunday›m. Mecburen
yani. O zaman bana anlatma, git diplomat arkadaﬂlar›nla konuﬂ.
Haber kaynaklar›n›za ﬂunu hissettirmelisiniz: Siz onlarla iyi iliﬂkiler kurmuﬂ olabilirsiniz, ama onlar›n s›rdaﬂ› de¤ilsiniz. Onlar›n
s›rlar›n› tutmayacaks›n›z. Zaten büyük bir adam, bir gazeteciye
bunu "aman yazma" diye söylüyorsa, asl›nda için için onun yaz›lmas›n› istiyor demektir.
Hürriyet gazetesinde y›llarca çal›ﬂt›m. Ertu¤rul Özkök, Baﬂbakan
Mesut Y›lmaz'la örne¤in telefonda konuﬂurken, "ﬁöyle ﬂöyle bir
ﬂey var ama sak›n yazma" der Mesut Bey. "Tabii tabii yazar m›y›m
hiç Mesut Bey?" der, Ertu¤rul Özkök. Kapat›r telefonu, k›vranmaya baﬂlar. Daha telefonu kapatt›¤› anda, gözümüzün önünde baﬂlar k›vranmaya. "Hay Allah" diyor, yukar› ç›k›yor, iniyor; ö¤len
oluyor, ö¤len olunca birkaç kiﬂiye daha söylüyor gazete içinden.
Akﬂamüstü, "Ya bu da duyuldu art›k, biz bunu yazal›m" diyor. Gazete içinde duyuluyor halbuki. Biz bunu bast›r›p yay›ml›yoruz.
Ertesi gün Mesut Y›lmaz aç›yor, hakaret ediyor ona; fakat hiçbir
ﬂey olmuyor. ‹ki gün sonra tekrar Mesut Y›lmaz veya her kimse,
Ertu¤rul Özkök'le telefonda görüﬂmeyi sürdürüyor. O da onunla
iliﬂkisini kesemez, onun da gazeteciye ihtiyac› var. Fakat sen bu-
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nu bir gazeteciye hele de Ertu¤rul Özkök gibi, ö¤rendi¤ini karn›nda tutamayan bir adama söylemiﬂsen, bu ertesi gün zaten yaz›lacak demektir. Ve do¤rusu da budur. O zaman söyleme. Kim
a¤z› s›k›ysa ya da kim senin s›rdaﬂ›n olmuﬂsa, git o gazeteciyle
konuﬂ. Sen bir gazeteciye ya da bir genel yay›n yönetmenine
"Aman yazma" diye bir ﬂey söylüyorsan bir baﬂbakan olarak, bu
çok büyük bir yük. Gazetecilerin böyle bir yükü taﬂ›mas› çok zor.
E¤er taﬂ›yorsan›z, gazetecilik içgüdünüz eksik demektir. Ben öyle bakar›m.
Emanet taﬂ›yamay›z. Bize verilen her türlü bilgi kullan›lmak içindir. Biz bunu kamuoyuna yans›tmak için gazetecilik yap›yoruz.
Bu bilgileri haber haline getirip kamuoyuna yans›tmakla, kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüyüz.
Dolay›s›yla haber kayna¤›n›z da bu durumu bilir. ‹yi iliﬂki nas›l
kurulur? Ona sorarak ö¤renmiﬂ oldu¤unuz bilgiyi do¤ru bir biçimde yans›tt›¤›n›z› görürse, size güvenir. Bu demek de¤ildir ki,
bu insan›n hep do¤ru ﬂeylerini yans›tacaks›n›z. Yanl›ﬂ bir ﬂeyler
yapt›¤›nda, bunu da haber yapacaks›n›z. Ama o zaman hiçbir ﬂey
diyemez. Çünkü o zaman dersiniz ki, "Bugüne kadar ﬂunlar› ﬂunlar› yapt›m, ﬂimdi mi kötü oldum? Siz de bunu yapmasayd›n›z."
Yani bunu deme hakk› var bir gazetecinin ve bunu dedi¤inizde
de zaten kimse küsmüyor.
Ercan Vuralhan Milli Savunma Bakan› iken ben Ankara'dayd›m.
Hürriyet'te. Her pazartesi bakanl›¤a giderdim, bakan›n karﬂ›s›na
dikilirdim. Oradan ç›kar Genelkurmay'a giderdim, Genelkurmay
Baﬂkan›'n›n veya bas›n dan›ﬂman›n›n karﬂ›s›na dikilirdim. O dönemde ordu küçülüyor, profesyonel ordu, tümenler kalk›yor, ﬂunlar bunlar, o s›rada silahs›zlanma var, bir sürü ﬂey var Türkiye'nin
gündeminde... Bütün bunlarla ilgili bilgileri ald›m bakandan. O
s›rada ﬂimdi hat›rlayamad›¤›m bir yanl›ﬂl›k yapt›, ben de oturdum
yazd›m Hürriyet'te. Do¤al olarak tabii ki... Sonra açt›, "Ya iﬂte
Nurcan Akad" dedi, falan... "Ama Say›n Bakan" dedim, "Bir dakika... Burada da siz yanl›ﬂ bir ﬂey yapm›ﬂs›n›z, tabii ki ﬂimdi onu
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da yazaca¤›m. Yanl›ﬂ bir ﬂey mi yazm›ﬂ›m? Yazd›¤›m ﬂey do¤ru
de¤il mi? Do¤ru. Ama o zaman bunu saklamam› niye benden
bekliyorsunuz? Ben niye saklayay›m?"
Yani sizden bazen böyle ﬂeyler de istenecek. Ama siz saklamayacaks›n›z, orada kimsenin gözünün yaﬂ›na da bakmayacaks›n›z.
Önemli olan burada kötü niyet, art niyet olmamas›, duygusal olmamak.
Burada bizi yönlendiren ﬂey, o olay›n kamuoyunu ilgilendirir bir
olay olup olmad›¤›. Diyelim ki, birisi ﬂurada ﬂöyle yanl›ﬂ yapm›ﬂ
ama yazsam haber de¤eri de yok, son derece kiﬂisel. Ama öyle
bir ﬂey de¤il bu. Hakikaten bunun yaz›lmas› gerekir. Ve bunu o
insan›n can›n› yakmak, ona kötülük yapmak için yapm›yorsunuz;
kamuoyunun bilgilenme hakk› u¤runa yap›yorsunuz. Dolay›s›yla
orada zaten bir ﬂey diyemiyorlar.
Veya çok büyük bir ﬂirket. Çok güzel yat›r›mlar yapm›ﬂ, çok güzel ﬂeyler yapm›ﬂ. Ondan sonra bir küçük ﬂirket üzerinden, vergi
nedeniyle hayali ihracat soruﬂturmas›nda tak›lm›ﬂ. Tabii ki onu
da yazacaks›n›z.
Ama burada önemli olan, karﬂ› taraf›n sizin adil davrand›¤›n›za
emin olmas›d›r. Yani siz gerçekten ald›¤›n›z bilgileri adil, objektif ve do¤ru bir biçimde de¤erlendirebiliyorsan›z, haber kaynaklar›yla iliﬂkileriniz sa¤lam oluyor.
Bu iliﬂkileri kurmak çok zor. 1985 y›l›n›n sonbahar aylar›nda bir
gün sabaha karﬂ› dergide çal›ﬂ›yorken, ki ben o zamanlar ekonomi muhabiriydim, Ercan Ar›kl› benim haber kaynaklar›mla iliﬂkilerim konusunda; "Ben senin iliﬂkide oldu¤un adamlar›, çevreyi
gayet iyi tan›yorum. Onlar›n hepsi benim arkadaﬂ›m. Çok az kiﬂi
bu adamlarla hem bu kadar yak›n hem bu kadar mesafeli iliﬂki
kurabilir. ﬁimdi ben seni Ankara'ya yollayay›m, aynen bu iﬂadamlar›yla kurdu¤un iliﬂkiyi bize, bu dergi için ANAP'la kur" demiﬂti. Bu arada hep Ar›kl›'dan örnek veriyorum, çünkü muhabirlik deneyimlerimi büyük ölçüde onunla çal›ﬂ›rken edindim, di¤er
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zamanlar›n ço¤unda yöneticiydim. Ben de büyük bir keyifle koﬂturdum, gittim Ankara'ya. Ankara bürosunda Can Dündar var,
Aycan Giritlio¤lu Ankara temsilcisi. ﬁimdi ben Can'a, "Ya, ne yapaca¤›m ben?" dedim. "Ara" dedi bana, "Bakanl›klar› ara." Ar›yorum bakanl›klar›. Her sabah Milli E¤itim Bakan›'na, D›ﬂiﬂleri Bakan›'na, ‹çiﬂleri Bakan›'na, çeﬂitli bakanl›klara not b›rak›yorum.
"Ben Nurcan Akad, Nokta dergisinden, Say›n Bakanla görüﬂmek
istiyorum." Aradan iki ay geçti, beni arayan kimse yok... Moralim
bozulmaya baﬂlad›. Kimse bana dönmüyor. Niye dönsünler ki,
beni tan›m›yorlar ki Nokta dergisinden. Dergi de ç›kal› zaten iki
sene olmuﬂ daha.
Ercan Bey de bana bir y›l aç›k çek verdi, ama bir iki ay sonra benim iyice moralim bozulmaya baﬂlad›. Ne yapay›m, ne yapay›m,
ne yapay›m? Geri mi gideyim? Geri gitmeyi de katiyen kendime
yediremiyorum. Fakat bir yol bulmak zorunday›m. En sonunda
ben dedim ki, ben bu adamlarla bir ﬂekilde gezilere ç›kay›m.
Çünkü bol bol geziyorlar o s›rada.
Y›l 1986. Galiba SHP ve SODEP'in birleﬂmesi gündemdeydi o s›rada. Onlar Türkiye'yi dolaﬂ›yorlar. Ayd›n Güven Gürkan ve Erdal ‹nönü'nün öyle bir gezisi var. ANAP zaten çeﬂitli vesilelerle
sa¤a sola gidiyor. Bunu nas›l yapabilirim? Nokta dergisinin ANAP
muhabiri çocu¤a dedim ki, "Senden rica etsem beni bir geziye
yazd›r›r m›s›n?" Kabul etti.
Ben gittim ANAP otobüsüne bindim. Mehmet Keçeciler ve Mustafa Taﬂar o s›rada oturdular. Mehmet Keçeciler'i o s›rada çok
"dinci" diye biliyoruz. Mustafa Taﬂar böyle iriyar› bir adam. ﬁang›r ﬂang›r "Ar›m Bal›m Pete¤im" çal›yor. ‹lk anda dedim ki, eyvah
ben ne yapt›m? Ben iki gün bu adamlara nas›l dayanaca¤›m? Fakat o iki gün o kadar iyi geçti ki... Mesela, Mehmet Keçeciler hiç
benim sand›¤›m gibi bir adam ç›kmad›. Hâlâ da kendisini çok severim. O iki gün boyunca ben ANAP'›n en önemli iki adam›yla
tan›ﬂm›ﬂ oldum. Bir tanesi Teﬂkilat Baﬂkan› Mehmet Keçeciler, bir
tanesi Genel Sekreteri Mustafa Taﬂar.
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Gidiyorsunuz, otobüste sohbet ediyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Tabii o da sizi kara kaﬂ›n›z, kara gözünüz için sevmiyor.
Ak›ll› ﬂeyler soruyorsunuz, haz›rl›kl› gidiyorsunuz... O iki günden
sonra benim ANAP'la, hiç olmazsa teﬂkilat baz›nda iliﬂkim kuruldu. Ve ondan sonra, bu sefer ANAP'a da gitmeye baﬂlad›m. ‹ﬂte
orada bir adam tan›yorsunuz, sonra da bakan oluyor... Böyle çok
sab›rla kurulmas› gereken, ama gerçekten kurdu¤unuz zaman da
verimini ald›¤›n›z iliﬂkiler.
Mesela hiç teyp kullanmad›m gazetecilik hayat›m boyunca.
Mehmet Keçeciler'den dünya kadar kendi baﬂ›n› derde sokacak
demeç ald›m, yay›mlad›k. Hiçbirisinde de benim teyp kullanmad›¤›m› bildi¤i halde, "Ben bunu söylemedim" demedi. Dese yanaca¤›m yani, kan›tlayacak hiçbir ﬂeyim yok. Ama o kadar iyi kuruldu ki iliﬂki... Onun söyledi¤i ﬂeyi ben her zaman çok do¤ru bir
ﬂekilde yans›tt›m, iyi bir ﬂekilde dinledim, ne demek istedi¤ini iyi
anlad›m, gerekti¤i zaman eleﬂtirimi de yapt›m, Keçeciler de hiçbir zaman, "Ben böyle bir ﬂey demedim" demedi.
Ancak ﬂimdilerde durum daha farkl› gibi. Maalesef son dönemin
politikac›lar› söyledikleri ﬂeyleri çok kolay inkâr ettikleri için, size önerim, kritik görüﬂmelerde mutlaka teyp kullanman›z. Mutlaka kullan›n. Elinizde kan›t bulunsun. Baﬂ›m›za bu yüzden çok
fazla ﬂey geliyor. Hakikaten en güvendi¤iniz, sizi o güne kadar
yan›ltmam›ﬂ haber kayna¤›n›zdan bile kaz›k yiyebilirsiniz. Çünkü o da ertesi gün kendi can›n› kurtarmaya çal›ﬂacak.
O eski politikac›lar kalmad›, sözünün arkas›nda duran. Hepsi bir
ﬂekilde inkâr ediyorlar. Dolay›s›yla en az›ndan teyp olmas› gerekiyor. Ancak teybin de kolayc›l›¤›na kap›lmamak gerekiyor. Teybi görüﬂme yapt›¤›n›z kimsenin önüne koydu¤unuz anda, ondan
kopuyorsunuz. Dikkatinizi teyp yokmuﬂ gibi hep sürdürün, görüﬂmeyi teyp yokmuﬂ gibi sürdürün, ama teyp orada dursun.
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Sorular ve tart›ﬂma
Soru: Soru sormak de¤il de örnek vermek istiyorum. Az önce siz,
"gazeteci farkl› bak›ﬂ aç›s› sahibi olmal›, baz› ﬂeylerden ilginç ç›kar›mlar yapabilmeli" dedi¤inizde akl›ma ﬂöyle bir örnek geldi.
‹ran Cumhurbaﬂkan› Ahmedinejad'›n bas›n toplant›s› var. Bütün
gazeteciler karﬂ›s›na geçmiﬂ, izliyorlar. Olay› sadece onlar›n gözünden izliyor olsayd›k, rutin bir bas›n toplant›s›yd› o. Ama bir
gazeteci masan›n arkas›na geçmiﬂ ve ‹ran Cumhurbaﬂkan›'n› arkadan foto¤raflam›ﬂ. Cumhurbaﬂkan› ayakkab›s›n› ç›karm›ﬂ, kürsüde çekmece gibi bir yer var, oraya koymuﬂ..
Cevap: Tabii, gerçekten. Demirel'in de öyle çok meﬂhur bir foto¤raf› vard›r. Milliyet'te ç›km›ﬂt› galiba. Tuzla'da Demirel'le görüﬂmeye gidiyor gazeteciler, s›cak bir yaz. Demirel oturuyor, karﬂ›s›nda gazeteciler. Üst baﬂ kravatl›, fakat aya¤›nda plastik tokyo
terlikler, çapraz bantl›. "Çünkü o nas›l olsa gazeteci beni k›yafetimle çeker" diye düﬂünüyor. Fakat foto¤rafç› çekmiﬂ. Dehﬂet bir
ﬂey.
Yaz› iﬂleri ﬂöyle düﬂünüyor. Bir devlet adam› bu k›l›kla karﬂ›n›za
gelmiﬂ. Rezalet. Bunu yay›mlay›nca rezalet. Fakat yay›mlamak
zorundas›n. Müthiﬂ bir ﬂeydi. Hâlâ unutam›yorum. Bir de onun
gö¤üslerini kapayarak kaçma olay› vard›r. Yine Tuzla'da, denizden ç›karken yakalan›yor, ﬂöyle elleriyle gö¤üslerini kapatarak
kaçmaya çal›ﬂ›yor, sanki kad›n gibi... Günayd›n gazetesi yay›mlam›ﬂt›. Hiç unutmuyorum.
Oralarda hakikaten de¤iﬂik bak›ﬂ aç›s›, çok önemli. Mesela bir insanla konuﬂmaya gittiniz. Örne¤in, Güler Sabanc›'yla konuﬂmaya holdinge ya da evine gittiniz... Onun odas›na çok dikkatle bak›n. Masas›n›n üstünde neler var, nas›l kitaplar okuyor, en son
okudu¤u kitap, arkas›nda ne var, sadece Atatürk resminden mi
ibaret yoksa kiﬂiselleﬂtirmiﬂ mi, ilgi alanlar›, dinledi¤i müzik, detay... Bunlar sizin haberi tatland›racak unsurlar›n›z olabilir. O
söyleﬂiyi yazarken bir giriﬂ paragraf› yazabilirsiniz. ‹ﬂte, "Güler
Sabanc› en son dünyan›n en ünlü CEO'lar›ndan bilmem kim hak-
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k›nda ç›km›ﬂ kitab› okuyor" diyebilirsiniz. Hatta ona sorabilirsiniz, "Nas›l buldunuz?" O da diyebilir, "Her ﬂey de çok de¤iﬂmiﬂ.
Bizim CEO hiç böyle ﬂeyler söylemiyor, böyle de¤il." Yani her yerden bir ﬂey ç›kabilir. Orada bir portresi vard›r da Güler Sabanc›'
n›n, "Çok hoﬂ, kim yapt›" diyebilirsiniz. O da "bilmem kim" diyebilir. Ya da bir sokak çocu¤unun yapt›¤› bir resmi al›p asm›ﬂ olabilir odas›na. Bu onun kiﬂili¤iyle ilgili çok fazla ipucu verir.
Ben burada ﬂimdi size ﬂöyle bir bak›yorum; kimin saç› uzun, kiminki k›sa, üstünüzde ne renk k›yafetler var, nas›l dinliyorsunuz,
nas›l dinlemiyorsunuz, kim ne kadar ilgili? Onlar›n hepsini görmek laz›m. Bunu çok geniﬂ bir aç›yla görmeniz laz›m, bunlar›
kullanacaks›n›z. ‹lkinde olmasa da ikinci haberde kullanabilirsiniz. Bunlar haberi çok tatland›ran unsurlard›r. Önümüze geldi¤i
zaman biz bu tür ﬂeylere tak›l›yoruz. Haberin bu kadar güzel yaz›lm›ﬂ olmas›, detayland›r›lm›ﬂ olmas›, onu farkl› k›lan, Güler Sabanc›'yla ilgili haber yapm›ﬂ di¤er gazetecilerden farkl› k›lan bir
ﬂey. Onun kiﬂili¤ine de dönük... Bunlar bize çok büyük ipuçlar›
verir.
Soru: Televizyonlarla gazeteler aras›ndaki rekabet yar›ﬂ›na ﬂimdi
internet de eklendi. Eskisiyle k›yasland›¤›nda, gazeteler art›k eskisi kadar çok satm›yor. Bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Cevap: Gazetelerle televizyon aras›nda söyledi¤in ﬂekilde bir rekabet yok asl›nda. Gazetelerle internet aras›nda var. ‹nternet gazetelerden yüzde 3'lük bir pay kapt›. Ama özel televizyonlar ç›kt›¤›nda, daha önce de radyolar ç›kt›¤›nda hep korkulmuﬂ, gazeteleri etkileyecek diye. Ama televizyonlar çok fazla etkilemedi.
Hatta televizyonlar gazetelerden çok fazla malzeme kullan›yorlar. Bizim bugün yapt›¤›m›z düne ait haberi o al›p kullan›yor, iki
günlük haber yay›ml›yorlar. Televizyonlar gazetelerden okur almad›lar. Eskiden Hürriyet gazetesi, bir baﬂ›na belki 800 bin sat›yordu; Günayd›n gazetesinin 1 milyon satt›¤› olmuﬂtu. Ama toplam tiraj bu güne göre çok düﬂüktü. ﬁimdi gazeteler çok çeﬂitlendi. Günlük 30 civar›nda ulusal gazete var, tüm Türkiye'de da¤›t›-
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lan. Eskiden, dört-beﬂ, belki alt›-yedi gazete vard›. Bütün bunlar›
toplad›¤›n›z zaman 5-5.5 milyonluk bir tiraja ulaﬂ›yor.
Televizyonlar›n gazetelere etkisi çok büyük de¤il. Fakat internetin çok ciddi bir etkisi var. Özellikle gençler internetten okumay›
tercih ediyorlar ve giderek kâ¤›t tutma al›ﬂkanl›¤› kayboluyor.
Ben bundan da çok endiﬂe etmiyorum. Gazetecilik belki, baﬂlarken de söyledi¤im gibi, büyük matbaa makinelerini gerektiren bir
ﬂey olmaktan ç›kacak k›sa bir süre sonra. Belki de bu çok çabuk
olacak. Belki bask› yap›lmadan dijital tabelalara haber yapaca¤›z... Ama endiﬂe etmeye gerek yok, habercilere, çok sa¤lam habercilere hep ihtiyaç olacak.
Soru: Bir haberin daha çok sataca¤›n›, daha çok satt›raca¤›n› düﬂünerek hiç gazetecilik ilkelerinden, etik kurallardan ödün verdi¤iniz oluyor mu?
Cevap: Yok. Size ﬂunu söyleyeyim. Türkiye'de ciddi bas›n organlar›nda hakikaten bu tür bir ﬂey yok: "ﬁunu da yapal›m da tiraj
alal›m..." Bunu söyleyen bir bölümü var gazetelerin; sat›ﬂ bölümleri. "ﬁu promosyonu verelim de biraz daha sat›ﬂ yapal›m" diyorlar. Bizim öyle bir durumumuz yok aç›kças›. Kolay kolay, ﬂu anda bütün gazeteler itibariyle söylüyorum, düzgün arkadaﬂlar taraf›ndan yap›l›yor gazeteler. Ama hata yapabilirsiniz. Çok satma
kayg›s›yla de¤il, bir ﬂeyi yanl›ﬂ yapabilirsiniz. Ama etik kurallar›n
çi¤nenmesi meselesi çok hassas bir konu. Bile bile, göz göre göre bunun yap›ld›¤›na ﬂu ana kadarki gazetecilik deneyimimde
çok fazla ﬂahit olmad›m aç›kças›.
Soru: ﬁiddet haberleri, kan, vahﬂet gibi noktalar aç›s›ndan soruyordum bu soruyu...
Cevap: Onlarda da çok kendine gelme ve silkelenme var. Görüyorsunuzdur belki, ﬂiddet olaylar›n›n yans›t›lmas› çok farkl›laﬂt›.
Eskiden üçüncü sayfa haberleri dedi¤imiz, kan revan içindeki haberleri art›k benim diyen do¤ru dürüst gazetelerde görmüyorsunuz. Bunun ne kadar insanlar› incitici oldu¤unu hepimiz biliyo-
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ruz. Birinci sayfalardan kan zaten çoktan gitti. Ama mesela, bugün ﬂöyle bir ﬂey var bütün gazetelerde. Bu beni çok üzdü. Biz bunu kullanmad›k, bütün gazeteler kullanm›ﬂlar. ‹çki içen bir genç
k›z, bir üniversite ö¤rencisi sarhoﬂ olmuﬂ, gece ç›r›lç›plak denize
atm›ﬂ kendisini. Belki de hayat›n›n en büyük hatas›n› kendine göre yapm›ﬂ... O k›z›n ç›plak foto¤raf›n› gazeteye bas›p da gazetenin
ne elde etti¤ini ben anlayabilmiﬂ de¤ilim. Bizim de internet sitemize koymuﬂlar. Hemen müdahale ettik, bunu buradan ç›kar›n
diye. Bu haber de¤il. O genç k›z›n ömür boyu, hayat› boyunca taﬂ›yaca¤› bir lekeyle bizler, biz gazeteciler onu damgalad›k. Ne gerek var? Ancak her yaz›iﬂleri ayn› hassasiyeti göstermeyebilir. Bu
yüzden kad›nlar›n yaz›iﬂleri masalar›nda bulunmas› ﬂart. Her zaman buna ﬂükrediyorum. ‹yi ki vard›m... Hürriyet'in masalar›nda
da vard›m, ﬂimdi Milliyet'te de vard›m. Bu çok önemli, çünkü kötü niyetle de¤il, ama erkek arkadaﬂlar›m›z her zaman bu kadar
hassas olmayabiliyorlar. Siz onlara söyledi¤iniz zaman, evet deyip ayn› duyarl›l›¤› onlar da gösteriyorlar.
Soru: Posta gazetesiyle ilgili konuﬂmak istiyorum. Posta gazetesi,
Do¤an Haber Ajans›'n›n "at›k gazetesi" ve Posta gazetesinin inan›lmaz bir tiraj› var, Türkiye'nin en çok satan gazetesi. Siz bu baﬂar›y› nas›l aç›kl›yorsunuz?
Cevap: Öncelikle söyledi¤iniz bir ﬂeye tak›ld›m; "at›k gazete" ne
demek?
Soru: Do¤an Haber Ajans›'ndan haberler geliyor, bütün gazeteler
istedikleri haberleri al›yor, en son kalan haberleri, yani çok da haber de¤eri taﬂ›mayan haberleri de Posta gazetesi kullan›yor.
Cevap: Çok yanl›ﬂ bir bilgi. Do¤an Haber Ajans› de¤il. Do¤an
Haber Ajans› ayr› bir ﬂirket ve Do¤an mecralar›na parayla haber
satan bir kuruluﬂ. Televizyonlar da dahil, Kanal D, CNN Türk,
Star... Hürriyet, Milliyet, Vatan, Radikal ve Posta gazetelerine haber servisi yap›yor. Biz her ay kulland›¤›m›z haber kadar onlara
para ödüyoruz. Yani Anadolu Ajans› gibi, yaln›z yayg›n de¤il,
Do¤an mecras›na servis yapan bir ajans. Bir de Do¤an Gazeteci-
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lik var. Milliyet'in de içinde bulundu¤u binada, Ayd›n Do¤an'›n
Hürriyet ve Referans d›ﬂ›nda sahip oldu¤u di¤er gazetelerini çat›s› alt›nda bar›nd›ran ﬂirket. Bu ﬂirketin amiral gazetesi Milliyet.
Binada Posta, Radikal ve Fanatik de var. Bir haber havuzu varsa,
bu Milliyet'in haberleri. Yani, Milliyet'in haberleri herkese aç›k
maalesef. Biz bundan çok ﬂikâyetçiyiz. Ama çok küçük bir kadroyla Posta ç›k›yor. Bir yaz›iﬂleri kadrosu ve magazin kadrosu var
onlar›n. Onlar bizim haberlerimizi istedikleri gibi kullan›yorlar.
Bazen özel haberlerimizi bile yürütüyorlar. Onlardan bazen haber sakl›yoruz. Çünkü bunlar aç›k ortamda. Bir foto¤raf var mesela, tutmak istiyoruz, e¤er "kullanma" demezsek al›p kullan›yorlar, çünkü dedi¤im gibi herkese aç›k kullan›mda.
Ama Posta'n›n haber tercihi Milliyet'in haber tercihinden farkl›.
Biz, diyelim ki "Lahitleri kaz›yorlar, yaparken y›k›yorlar" diye haber yap›yoruz. O bu haber listesinden içinde insan olan baﬂka bir
haberi seçiyor, manﬂet yap›yor. Yoksa bizim bütün haberlerimizden Posta sonuna kadar yararlan›yor. Çok da güzel bir gazete yap›yorlar. Çok geniﬂ kitlelere hitap eden, özü insan olan, s›cak, sevimli bir gazete yap›yorlar. ‹çinde insan olan...
Soru: Geçti¤imiz sene "and›ç" meselesi gündemdeydi. Yan›lm›yorsam Milliyet gazetesi de Genelkurmay'›n "kara liste"sindeydi.
Siz bu listelerden sonra denge politikas› ya da oto-sansüre gittiniz mi? Bunu düﬂünerek haber yapt›¤›n›z ya da ç›kartt›¤›n›z oldu
mu bu süreçte?
Cevap: Yok. ﬁunu çok rahatl›kla söyleyebilirim ki, Milliyet yaz›iﬂlerinde bu tür and›çlardan nefret eden insan say›s› çok fazla.
Dolay›s›yla onlarla ilgili bizim hiçbir problemimiz yok. "Kendimizi k›s›tlayal›m" filan gibi bir sorun yaﬂam›yoruz. Onlar›n kara
listesine al›nmad›k, baﬂbakan›n kara listesindeyiz, uça¤›na al›nm›yoruz. Neden? Baﬂbakan›n hoﬂuna gitmeyen haberler yapt›k
diye bizi alm›yor. Bizden bir tek Hasan Cemal'i can› isterse götürüyor, ama genelde Milliyet'i gezilerine hiç götürmüyor. Onun
d›ﬂ›nda Genelkurmay'la öyle bir sorun olmad› ama Genelkur-
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may'›n baﬂka gazetelerle, gazetecilerle böyle bir sorun yaﬂamas›
da baﬂl› baﬂ›na bir saçmal›k. Gazetelerin, gazetecilerin hiçbir ﬂekilde and›çlanmamas›, tasnif edilmemesi laz›m. Böyle bir ﬂey
yok. Ama yapmaya kalksalar da bizi çok fazla etkilemez. Ama ﬂunu bilmenizi isterim ki, gerçekten, "Aman bozuluyorlar, biz bu
haberi vermeyelim" derseniz, gazetecilik yapamazs›n›z. Bu nedenle belki durumu elbirli¤iyle protesto etmek gerekiyor. Ama
yap›lam›yor, maalesef o tür durumlarda gazeteciler birlikte olup
ortak tav›r geliﬂtiremiyorlar. "Sen aram›zdan bilmem kimi and›çlad›n, biz de senin toplant›na gelmiyoruz" deseler, herkes a¤z›n›n
pay›n› al›r diyece¤im. Ama bu da olmuyor, çünkü herkes kendi
menfaati taraf›ndan bak›yor. Daha hükümet yanl›s› gazeteler, karﬂ›t› gazeteler gibi bir saflaﬂma oluyor ve neredeyse herkes birbirine yap›lan› "oh, oh" der gibi seyrediyor. Halbuki bugün bana, yar›n sana. Yar›n dengeler de¤iﬂti¤inde ne olacak?
Soru: Ben bitirme tezimi "1980 sonras› Türk medyas›n›n magazinel dönüﬂümü" konusunda haz›rlam›ﬂt›m. Sizce magazin gazetecili¤in neresinde duruyor?
Cevap: Magazin çok keyifli bir olay. Ancak magazinden "mankenlerin bacaklar›" biçimindeki konular› anlamay›n, magazin hayat›n keyfi. Her ﬂeyin magazini olur. Siyasetin de, sporun da, modan›n da, ekonominin de magazini olur. Daha insani, daha hafif,
insanlar› gülümseten konular yani... Her ﬂeyin baya¤›s›, kötüsü,
iyisi oldu¤u gibi, magazinin de abart›lm›ﬂ›, çok kötüsü, sulusu,
iyice ﬂirazesinden ç›km›ﬂ olan› var ama, magazinin kendisi hafif
bir ﬂey... Ne bileyim ben, Genelkurmay Baﬂkan›'n›n kar›s›yla dans
etmesi, o resepsiyon haberinin magazini. Baﬂbakan'›n torunu iﬂin
magazini... Sporun magazini vard›r, ama bu sporun magazini illa ki "futbolcular gittiler, Reina'da e¤lendiler" de¤il. Bir sporcu
kalkar hayat›yla ilgili bambaﬂka bir ﬂey anlat›r size, oturuyordur
Nietzsche okuyordur. Sporun kendi alan› d›ﬂ›nda, o alanla ilgili
insanlar› farkl› yönleriyle, farkl› ilgi alanlar›yla gündeme getirdi¤inizde o magazindir. Küçümsenecek bir ﬂey de de¤ildir. Aksi
taktirde, bunlardan mahrum kal›rsak hayat›m›z çok s›k›c› olur.
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Bunlar da hayat›n tad›, lezzeti; ama bunlarda da aﬂ›r›ya kaçmamak laz›m. Magazinden sadece insanlar›n özel yaﬂamlar›n›, cinselliklerini, giyip ç›kartt›klar›n› anl›yorsan›z; bu iﬂin sadece en uç
noktas›. Magazin denilen çok geniﬂ alan›n sadece bir parças›.
Ünlü insanlar›n hayatlar›yla ilgili o geniﬂ alan›n sadece en uç
noktas›. Ama tamamen sadece oraya yönelip iﬂin c›lk›n› ç›kartabilirsiniz ya da bu alanda yürüyerek çok güzel magazin de yapabilirsiniz.
Mesela biz Milliyet'te magazin yap›yoruz, "Cafe de Magazin" var.
Ama orada "Nazire ﬁenlendirici 'oh oldu onlara' dedi" biçiminde
yazm›yoruz. Hüsnü ﬁenlendirici ve Deniz Seki haberi bizde de
oluyor, ama Nazire ﬁenlendirici, "Ay›p ettiler" dedi diye haber
koymuyoruz. Oralarda, nerede duraca¤›n›z› bildi¤iniz zaman,
içinde yürüyece¤iniz alan var. Bu dünyan›n her yerinde var. Dünyan›n her yerinde ünlülerin yaﬂamlar›, yapt›klar› herkesin ilgisini
çeker. Paris Hilton peﬂinden binlerce insan› bir nedenle sürüklüyor, herkes Paris Hilton'un ne yapt›¤›yla ilgileniyor. Ama biz Paris Hilton haberi de vermiyoruz. Biz ‹brahim Tatl›ses haberi de
vermiyoruz, çünkü kad›n dövüyor. Böyle kurallar da koyabilirsiniz, "Kad›n döven bir adam› bilmem ne yapmad›kça, ölmedikçe
kullanmayaca¤›m" diye karar da alabilirsiniz, yaz›iﬂleri olarak.
Soru: ‹letiﬂim fakültelerinde Posta gazetesi gibi gazeteleri en çok
etik ihlaller yapan gazeteler olarak eleﬂtiriyoruz biz. Bu konuda
çeﬂitli araﬂt›rmalar da yap›l›yor. Belki de bizim bak›ﬂ aç›m›z bu
anlamda farkl›. Merak etti¤im ﬂu, bu tür eleﬂtiriler, araﬂt›rmalar size ulaﬂ›yor mu? Ulaﬂ›yorsa bunlar› dikkate al›yor musunuz –piyasada çal›ﬂan kiﬂilerin iletiﬂim fakültelerine önyarg›l› davrand›klar› söyleniyor çünkü– yoksa "Biz piyasa koﬂullar›nda bunlar›
yapmal›y›z" deyip yolunuza devam m› ediyorsunuz?
Cevap: Do¤rusu bana böyle bir ﬂey ulaﬂmad›. E¤er böyle araﬂt›rmalar varsa, edinebilirsem dikkate almazl›k yapmay›z. Bunlar bizim için çok de¤erli katk›lar olur. Biliyorsunuz zaten iletiﬂim fakülteleriyle ortak bir projeye baﬂlad›k geçen sene. Bir gençlik ga-
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zetesi ç›karmaya baﬂlad›k, her say›y› bir baﬂka iletiﬂim fakültesi
ö¤rencileri üstlendi. Bu sene de devam edece¤iz ona. Onun için
sizin de önyarg›n›z olmas›n, bizim de... Posta çok ak›ll› gazetecilik yap›yor. Çok ak›ll›. Haberlerini o kadar güzel seçiyor ki, neyi
büyütece¤ini bilerek ve çok k›vrak. ‹çinde çok ciddi köﬂe yazarlar› da var, çok güzel sa¤l›k sayfalar› var. Her ﬂeye de¤iniyor ama
çok kolay okunur bir biçimde formüle ediyor. Bir ﬂoför de, gazete okumaktan hoﬂlanmayan bir sosyetik kad›n da kendisini o gün
çok gazete okumuﬂ ve her ﬂeyden haberdar olmuﬂ hissedebiliyor.
Çünkü içinde her ﬂey var.

Neler Haber Olur?
‹pek Çal›ﬂlar

Haber insan› k›ﬂk›rt›r
Oteliniz Beyo¤lu'na yak›n bir yerde herhalde... Böylece bütün
haberler etraf›n›zda dolaﬂm›ﬂ olmal›. Çünkü, ben "her ﬂey haber
olabilir" fikrini benimsiyorum.
Elimizdeki kalemi bile haber yapabiliriz, biraz düﬂünürsek, neresinden ne ç›kar diye. Kim üretmiﬂ, niye bu fiyata, çocuk eme¤i mi
var içinde, zehirli mi, de¤il mi, ne iﬂe yar›yor, tarihçesi nedir sorular›na cevap arayabiliriz.
Burada önemli olan sizin yola ç›karken o haberin beﬂ sorusunu
akl›n›zdan geçirmeniz, ondan sonra karar›n›z› verip haberinizin
problemini oluﬂturman›zd›r. Okurunuz için "kalem üzerine haber
yapmam›n hangi yönü ilginç olur?" diye düﬂünmelisiniz.
Bu arada karar verirken televizyonda m› çal›ﬂ›yorsunuz, gazetede mi çal›ﬂ›yorsunuz, muhafazakâr bir gazetede mi, magazinel
bir gazetede mi bu da önemli. Çal›ﬂt›¤›n›z yay›n organ›n› bir kere iyi tan›mal›s›n›z. ‹ﬂ baﬂvurusu yapaca¤›n›z yay›n organ›n› da...
Bir keresinde "Gazeteci olmak istiyorum, Cumhuriyet Dergi'de
çal›ﬂmak istiyorum" diyen bir gençle konuﬂtuk. "Neden bu dergiyi seçtin?" dedim. Bakt›m hiç o güne kadar okumam›ﬂ dergiyi, be-
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nim iyi bir arkadaﬂ›m onu bana gönderiyor diye okumaya da ihtiyaç duymam›ﬂ. Bir gazetede çal›ﬂmak için baﬂvuru yapmaya gidiyorsan›z o yay›n organ›n› tan›man›z gerekir. Daha sonra görüﬂme için Radikal ‹ki'ye gidecekti... Dedim ki, bak bizim burada
çal›ﬂacak birisine ihtiyac›m›z maalesef yok çünkü oturacak yer
bile yok. Ama madem ki Radikal ‹ki'ye gidiyorsun, on tane Radikal ‹ki oku, ondan sonra konuﬂ Tu¤rul'la (Ery›lmaz). Bu tavsiyemi
tutmuﬂ olmal› ki, iﬂe kabul edildi. Bu arkadaﬂ›m›z gazetecili¤e
devam ediyor.
Bir gazete ile ba¤lant› kurdunuz, "gel baﬂla" dediler varsayal›m.
Muhakkak o gazeteyi iyice bir inceleyin ya da televizyonu, ne
yap›yorlar, nas›l bir yay›n yap›yor diye; bilgi sahibi olun. Kendinizi nerede görmek istersiniz hayal kurun... Çal›ﬂt›¤›n›z kurumu
tan›y›n. Sonunda haberinizi haz›rlarken oran›n kurallar›n› da hesaba katacaks›n›z. Maalesef haber gazeteye göre ﬂekil alan bir
ﬂey. Çok özgür de¤ilsiniz. Bu demek de¤il ki, haberci olarak çal›ﬂt›¤›n›z yerde kendinizden ve habercilik de¤erlerinden vazgeçeceksiniz. Haberi yapan›n tutumu gene de çok önemli. Önerdi¤iniz, yapaca¤›n›z ya da yapt›¤›n›z haberler üzerine tart›ﬂmaktan
kaç›nmay›n. Kimi zaman kendinizi anlatabildi¤inizi göreceksiniz. Aksi takdirde, sansürden daha tehlikeli olan oto-sansürün tuza¤›na düﬂersiniz.
Neden haber çeﬂitlili¤i yok?
Bütün televizyonlarda bütün haberler birbirinin tekrar›, acaba neden? Buna bir cevap verebiliyor musunuz? Holdingler televizyonlara çok hâkim oldu¤u için mi acaba böyle? Peﬂ peﬂe, peﬂ peﬂe bakt›¤›n›zda ç›ld›rt›c› bir ayn›l›k var. Bunun d›ﬂ›na kimse ç›kam›yor mu acaba? Ya da gerçekten gazetecilik anlay›ﬂ›m›zda birtak›m çarp›kl›klar oldu¤u için mi sonunda magazin her ﬂeyi bo¤uyor. Az önce sorulan soruyla ilgili olarak kat›l›yorum arkadaﬂ›ma, magazine bir yerde dur dememiz gerekiyor, yoksa haber kayboluyor. Evet iyi magazin de var, ama magazin çok tatl›d›r diye
gazeteyi yok ediyorsa, o zaman biz haber alma organ›m›z› zaten
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kendi elimizle yok ediyoruz. Yok etmekten kast›m ﬂu: Magazine
bo¤ulmuﬂ bir gazetenin haber verme fonksiyonundan uzaklaﬂt›¤›n› düﬂünüyorum. Haber, bulamaç halinde sunulan bu garip
karmaﬂan›n ortas›nda kaybolup gidiyor bence. Magazin kirlili¤i
televizyonlarda daha bariz. Acaba, televizyonlar›n aras›nda sakl› perdeler var, aç›yorlar haberi birbirlerine mi veriyorlar diye düﬂünüyor insan bazen. ‹nsan kuﬂkuya kap›l›yor, acaba ayn› biçimde mi düﬂünüyor bütün gazeteciler, bütün genel yay›n yönetmenleri diye. Niye hepsi ayn› haberi büyütüyor örne¤in?.
Gazeteleri hem eleﬂtiriyoruz, hem de siz bu gazetelerde bar›nmak zorundas›n›z de¤il mi? Bunun ikisini nas›l ba¤daﬂt›racaks›n›z? Ben büyük gazetelerin hiçbirinde çal›ﬂmad›m. Ama TRT deneyimimden çok sahici bir örnek vermek istiyorum. 1986 ya da
1987 y›l›yd›. TRT-2 ad› alt›nda bir radyo haber yay›n› haz›rlad›k
bir dönem. Devletin radyosundan muhteﬂem bir yay›n yap›yorduk. Çünkü sadece ak›ﬂ plan› yap›l›yordu. Ses unsuru çok fazla
kullan›ld›¤› için o sesler bant olarak kald›¤›ndan, deﬂifre edilmedi¤inden sadece dinleyenler onun içinde ne oldu¤unu fark ediyor, denetime girmiyordu. Yoksa TRT'de çok büyük bir denetim
vard›r. Fakat radyo o kadar güzel, o kadar muhalif, o kadar haberden yanayd› ki bir gün dediler ki, "Bu yay›n korsan bunu kapat›yoruz." Nitekim kapatt›lar da. En son çal›ﬂt›¤›m yer ise Cumhuriyet gazetesiydi. Orada da haber "rap, rap, rap" gelir, gider, ç›kar. Hani büyük bir haber yaratal›m, ﬂunu yapal›m gibisinden heyecanlara prim verilmez.
Burada deneylerini aktaran gazeteci arkadaﬂlar›n bir dönem çal›ﬂt›klar› Nokta dergisi deneyimi var. Belki de hepimize bu haber
merak›, haber duygusu oradan geldi. O kadar kolektif bir anlay›ﬂla çal›ﬂ›yorduk ki tad› hep akl›m›zda kald› ve bir türlü gitmiyor..

Hayata haberci gözüyle nas›l bakabiliriz?
Gazetecinin haber önereni her zaman sevilir. Fabrika gibi hep
kendisine söylenen haberi yapanlar ço¤unlu¤u oluﬂtursa da, ken-

298 • GAZETEC‹L‹⁄E BAﬁLARKEN

di haberinizi önermek iﬂi daha zevkli hale getirir. Olaylar› iyi izliyorsan›z haber önermekte zorlanmazs›n›z, ama bu önerme mant›¤› zaman içinde insan›n içine yerleﬂir. Hayata haber gibi bakmak sizin da¤arc›¤›n›z› zenginleﬂtirir. Bu konuda hünerli olmak
önerdi¤iniz haberlere bir de "bak›ﬂ aç›s›" katmaktan geçer. Bunun
için de düﬂünmek gerek. Bir haber onlarca ayr› noktadan görülebilir. "Bak›ﬂ aç›s›" denildi¤inde anlat›lmak istenen budur. Siyasi
e¤iliminiz, cinsiyetçili¤e karﬂ› duruﬂunuz, çevreci kimli¤iniz, insan haklar›ndan yana olman›z haberler karﬂ›s›nda size yeni pencereler açar.

Bir yol serüveninden haber...
Günlük hayattan haber ç›karmak için nas›l bir yöntem izlemeliyiz? Ben bugünkü yol serüvenimden üretti¤im haberleri sizinle
paylaﬂaca¤›m. Gelirken Büyükada'dan deniz otobüsüne bindim.
Bu yüzden çok erken geldim. Yaz›n insanlara uygulanan bir tarife zulmü var. Düzgün bir ﬂekilde tarife yap›lam›yor. Hep bunu
düﬂünüp sinirleniyor herkes. Ayr›ca sabah ilk araç çok dolu oluyor, kimse binemiyor. Ayn› yerden kalkan vapurlarla deniz otobüslerinin tarifeleri de ayr› zamanlarda ve ayr› insanlar taraf›ndan
yap›ld›¤› için aralar›nda koordinasyon olam›yor.
Bu tarifeler ne zaman yap›ld› acaba diye düﬂünerek yola ç›kal›m
m›? Eski bir dostum; "bu tarifeleri en son ‹stanbul'daki Frans›zlar
yapm›ﬂt›" dedi. ‹stanbul'daki Frans›zlar demek, ‹stanbul'un iﬂgal
alt›nda oldu¤u 1920'li y›llar›n baﬂlar› demek. Hiçbir zaman tarife konusunu araﬂt›r›p haber yapmaya f›rsat bulamad›m ama hep
akl›m›n bir kenar›nda durmuﬂtur. Tarife yapmak ciddi bir uzmanl›k, bir ﬂehir yönetim becerisi gerektiriyor. Ama ﬂu anda böyle bir
uzman ekip yapm›yor tarifeyi. Kaymakam›n da aralar›nda yer ald›¤› bir grup görevli ve her sene eski tarife geçerli olsun mu, bir
tane eksiltelim mi, art›ral›m m› diye konuﬂuyorlar. Bunlar›n ço¤u
da deniz ulaﬂ›m› kullanmayan kimseler. Halbuki ciddi hesaplanm›ﬂ bir tarifeyle, ayn› say›da vapur ve iskele kullanarak seferleri
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ço¤altmak mümkün. Deniz otobüsü ve vapurlar da birbiriyle
uyumsuz çal›ﬂ›yor. Yani birinden inip öbürüne binip yola devam
edemiyorsunuz. Mutlaka beﬂ dakikayla kaç›r›yorsunuz. Yani tarifeler ak›ll› de¤il aptal.
Haber konunuzu buldunuz, ﬂimdi bunu yaz›iﬂlerinin cazip bulaca¤› bir habere dönüﬂtürmek, toplad›¤›n›z malzemeyi nas›l sunaca¤›n›za ba¤l›. Yoksa "ada tarifesi baﬂar›s›z" dedi¤imiz zaman bu
bir ajans haberi gibi kal›r. Çok fazla bir cazibesi yoktur. Habere
insan unsuru katt›¤›n›z zaman bambaﬂka bir boyut kazan›r. Yurttaﬂlar›n önemli bir sorununu dile getirmiﬂ olursunuz, ikincisi de
Belediye'nin yerine getiremedi¤i önemli bir hizmeti sergilemiﬂ
olursunuz.
"Kardeﬂim sizin tarifecileriniz nerede ve ne e¤itimi görmüﬂler? Peki yurtd›ﬂ›na bu kadar para harc›yorsunuz, olmad› bir tane Fransa'dan gene bir tarifeci getirin." Bundan ﬂ›k bir haber olur. Tarife
haberini çeﬂitlendirebiliriz... Bir iﬂin matrak taraf› var, kullan›lan
tarife öylesine eski ki, buna kargalar güler gibisinden mizahi haber yapabiliriz... Böylesine eski tarifeleri kullanmakla ekonominin ve tek tek insanlar›n kaybetti¤i zaman› ve paray› hesaplayabiliriz. Bürokrasinin yeni döneme ayak uyduramay›ﬂ›na örnek olarak ele alabiliriz. Baﬂka ülkelerde tarifeye verilen önemi haberleﬂtirebiliriz.
Haber için masabaﬂ› bilgileri toplad›ktan sonra yetkililere baﬂvurmak çok iyi olur. ‹DO'nun bir yöneticisiyle konuﬂmak haberimizi
zenginleﬂtirir. Onlar›n söyleyecekleri habere bambaﬂka bir boyut
katabilir. Zaten kural olarak da konuﬂmak gerekir.
Son olarak da haberinizin takibini sa¤lama al›n. Haberi güçlendirecek tutum haberinizin takibini yapman›zd›r. Yaz›iﬂlerini bu
takibin önemli oldu¤una ikna ederseniz, siz ada tarifesini de¤iﬂtirmeyi de gündeme getirebilirsiniz. Yüzlerce haber, takibi yap›lmad›¤› için etkisiz kal›yor.
Yine bu yol serüveni ile ba¤lant›l› baﬂka haber önerilerim var...
Adada yaﬂay›p da deniz otobüsüne yer kalmad›¤› için bineme-
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yenlerin hikâyeleri de son derece ilginçtir. ‹ﬂini kaybeden, Amerika'ya gidecek uça¤›n› kaç›ran olabilir. Hastanedeki randevusuna, ameliyat›na yetiﬂemeyenler de. Yani bu insanlar›n hayatlar›n›
etkileyebiliyor, kavgalara neden olabiliyor. Üstelik bu sanc›l› süreçte kamuoyunda tan›nan kiﬂiler de rol alabiliyor. Yani konuyla
ilgili magazinel anlamda iﬂlevsel bir haber yapmak da mümkün.

Baﬂkalar›n›n haberleri sizin için haber kayna¤›d›r
Yaﬂam›n içinden haber yapmak, elinizdeki gazete ve dergiden
esinlenerek haber yapmay› da içerir. Yolunuz uzun ise mutlaka
bir ﬂeyler okuyarak yolu tüketirsiniz. Ben de gelirken elime ald›¤›m dergiden Paﬂabahçe vapuru üzerine bir haber okudum. ‹stanbul'un en eski vapuru olan Paﬂabahçe vapuru da yak›nda seferden kalkacakm›ﬂ. Çünkü eskimiﬂ! (Acaba vapur hakikaten çok
mu eskimiﬂ, yoksa bunun alt›nda da birisinin rant iste¤i mi yat›yor? Tabii bunu da kontrol etmek gerekiyor.) Toplumsal Tarih dergisinden birisi bu vapurun kaptan›yla konuﬂmuﬂ. Bu bir televizyoncu için cazip bir konu olabilir örne¤in. Sadece kaptanla yap›lm›ﬂ bir konuﬂma da güzel bir haber olur. ‹stanbul'da kaderine
terk edilen vapurlarla ilgili bir habere de dönüﬂtürebilirsiniz bu
fikrinizi. ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ'›n
bize söz verdi¤i vapurlar› çoktan unuttuk. Paﬂabahçe vapurunun
seferden kald›r›l›yor olmas›, bize bunu da hat›rlatmal›. Olay›n geçmiﬂ bilgisine bakmak için de mutlaka interneti kullanmal›y›z. Eskiden arﬂiv odalar›nda arad›¤›m›z gazetelerin, son on y›ll›k say›lar› internet ortam›nda art›k mevcut. Ya da örne¤in içinizde Google'dan kaç kiﬂi yararlan›yor? Kullanmayan›n›z yok demek ki...
Az önce Nurcan Akad belirtti. Ulaﬂt›¤›n›z bilgileri kontrol etmeniz önemli. Hatal› bilgileri yeniden haber yapmamak gerek. ‹lgili haber nerede ç›km›ﬂ, hangi gazetede yay›mlanm›ﬂ, güvenilirli¤i nedir gibi bir kuﬂkuculukla denetleyin. Sizler ald›¤›n›z e¤itim
nedeniyle bunu yapabilecek, bir haberin güvenilir olup olmad›¤›n› de¤erlendirebilecek durumdas›n›z.
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TV için çal›ﬂ›yorsan›z...
Vapurun görüntüsünü verebilir, kaptana söz verebilir ve ilgili otoritelere "nerede bize söz verilen vapurlar, niye vapur yerine deniz
otobüsü al›n›yor?" diye sorabilirsiniz. Bu noktada "tav›r" ya da daha önce belirtti¤im gibi "bak›ﬂ aç›s›" önemli diyorum. Örne¤in ‹stanbul ﬂehrinin bütün silueti de¤iﬂiyor, vapurlar›n biçim de¤iﬂtirmesiyle. Dolay›s›yla bu bak›ﬂ aç›n›z› oluﬂturabilir, ‹stanbul'un siluetini korumak amac›yla haberinizi çekiﬂtirebilirsiniz. Bütün bu
sorular görsel a¤›rl›kl› bir haberle ve cevaplar›yla izleyiciye aktar›labilir. Deniz ve vapur her zaman habere yak›ﬂ›r.

Y›ldönümlerini ve filmleri de¤erlendirmek
Bugünlerde Prenses Diana yine gündemde... Onun onuncu ölüm
y›ldönümü. Elizabeth diye bir film oynad› sinemalarda. ‹zleyeniniz oldu mu? En iyi kad›n oyuncu Oscar›'n› kazand› baﬂroldeki
oyuncu. Film asl›nda Diana'n›n üzerine kurulmuﬂtu. Filmden anl›yorsunuz ki on sene önce hayat›n› kaybeden Diana gerçekten
magazin gazetecilerinin kurban› olmuﬂ. Bu iﬂin dramatik taraf› da
ﬂu, medya onun hep flörtleriyle ilgilenmiﬂ. Halbuki Diana kara
may›nlar›yla kavga etmiﬂ, çocuklar için çal›ﬂm›ﬂ. Pek çok alanda
kendisine yak›ﬂt›rd›¤› konularda öncülük etmiﬂ. Filmi seyredince
ben utand›m, dedim ki bu kad›n ‹ngiltere hanedanl›¤›n› da sarsm›ﬂ, ama bunu on sene sonra fark edebildim. Bir film sayesinde...
Prenses Diana her zaman için magazincilerin baﬂ konusu olmuﬂ,
ama hiçbir zaman o magazinciler Diana'n›n kim oldu¤u üzerine
düﬂünüp, araﬂt›rmam›ﬂlar. Çünkü orada önemli olan iki sat›r ve
bir güzel foto¤raf.
Öyleyse örne¤in, "10. ölüm y›ldönümünde bilinmeyen Diana"
diye bir haber yapabilirsiniz. Her ünlü kiﬂinin bilinmeyen yönleri haber olmaya devam eder çünkü. Öldü¤ü y›l yap›lan törene
zorla götürülen kraliçe bu sefer torunlar›n›n düzenledi¤i törende
en önde duruyordu. De¤iﬂik aç›lar farkl› haberler yarat›r. Feminist
kad›nlara gidip Diana'y› sorabilirsiniz. "Toplumsal bir rolü var
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m›yd›, yok muydu" sorusunun yan›t› da iyi bir haber olabilir.
Farkl› bir kad›n oldu¤u için Diana'y› sarayda bir bak›ma ezdiler.
Kurald›ﬂ›yd›, kraliyet ailesinin törelerine kafa tutuyordu. ‹ﬂte bunlar haberinizi farkl› k›lacak bak›ﬂ aç›n›z›n unsurlar› olabilir. Ben
örne¤in, Diana'n›n kara may›nlar›n›n toplanmas› meselesine duyarl›l›¤›n› ve yaklaﬂ›m›n› çok önemsedim. Ne yaz›k ki, Diana ölene kadar biz gazeteciler de ona saray›n penceresinden bakm›ﬂ›z.
Halbuki o kendi döneminde cesaretle bir ﬂeylere el at›p ciddi
ﬂeyler yapmaya çal›ﬂm›ﬂ. Ben böyle bir haberi okumak isterim. Ya
da yöneticiysem, bir genç gazeteci gelip de bunu bana teklif etti¤i zaman gazeteye koymak isterim.
Festus Okey'i tan›yor musunuz?
Beyo¤lu'nda çok yak›n bir yerde kald›¤›n›za göre Beyo¤lu ile ilgili haberlere kula¤›n›z kabar›k olmal›. Beyo¤lu'nda bir cinayet
iﬂlendi. Evet bir siyah adam›, çok genç bir futbolcuyu karakolda
öldürdüler. Polisin elinden silah› almak isterken vuruldu¤u iddia
edildi. Ad› Festus Okey'di. Ülkesinde Gambia formas›yla oynuyormuﬂ. Festus Okey 1982 do¤umlu genç bir s›¤›nmac›yd›. Beyo¤lu karakolu B‹A'n›n çok yak›n›nda bir yerde. Geçerken bir bak›n yani, mekân neymiﬂ, ne de¤ilmiﬂ. Haberlerde mekânlar da
önemlidir. Bir gece yar›s› san›yorum, Festus'u kimlik sorarak götürüyorlar. Haber gazetelerde pek yer bulmad›. bianet ile Radikal
gazetesi önemsedi sadece.
Devletten maaﬂ alan bir polis, korumakla görevli bir kiﬂi, s›¤›nmac›lar›n tutuldu¤u "Yabanc› Misafirhanesi" denilen yerde kalan
bir siyah› öldürüyor. Habercilik aç›s›ndan "olay" bitmedi asl›nda,
devam ediyor. Festus'un cenazesi henüz gitmedi ülkesine, morgda duruyor anlad›¤›m kadar›yla. ﬁimdi siz Festus Okey'le ilgili
nas›l bir haber yaparsan›z Nurcan'a kabul ettirebilirsiniz? Haberi
kullan›l›r k›lmak, yapmak kadar önemlidir çünkü. Gazetelerin
polis muhabirleri bu olay›n perde arkas›n› ç›karabilir mi? Biraz
zor, polisler birbirlerini koruyacaklar› için... ‹çeride kiﬂisel bir
düﬂmanl›k olacak ki, bu adam Festus'u öldürdü desinler.
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Haberimizi nas›l yapmal›y›z?
Kullanaca¤›m›z dilden, sözcük seçiminden baﬂlayal›m. Haberde
kulland›¤›m›z dil çok önemli. Konumuz Festus Okey'in ﬂüpheli
olarak yoldan al›n›p götürüldü¤ü Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü'nde beﬂinci katta, polis memurunun elinden silah›n› almaya çal›ﬂ›rken ç›kan arbedede ateﬂ alan silahtan ç›kan kurﬂunla öldü¤ü
aç›klamas›. Bu Emniyet aç›klamas›n›n tek do¤ru olarak ele al›nmamas› gereklili¤ini hat›rlayal›m ve bu "bilgi"yi verirken, mutlaka Emniyet Müdürlü¤ü aç›klamas› oldu¤unu belirtelim. Ço¤u zaman gazetelerde okudu¤umuz gibi, sanki olay s›ras›nda oradaym›ﬂ›z gibi, "almaya çal›ﬂt›¤› silah patlad› ve öldü" demeyelim.
Tekrar dil meselesine dönersek, Festus Okey'e "siyah" ya da "Afrikal›" diyelim, "zenci" de¤il, bu ikincisi ayr›mc› bir sözcük. Kullanmamay› tercih ediyoruz.
Bu habere toplumsal sorumluluk ilkesiyle bir boyut katabilmemiz
için, onu boyutland›rmal›, genel bir sorunun parças› olarak ba¤lam›n› kurmal›y›z. Bunun için de örne¤in hem Festus Okey hem
de genel olarak Türkiye'deki mültecilerin sorunlar›yla ilgili bilgi
toplayabilmek için, ayn› koﬂullarda yaﬂayan mültecilere ulaﬂmal›y›z. Nerede bulaca¤›z onlar›? Kumkap›'daki Yabanc›lar Misafirhanesi'nde kal›yormuﬂ gazetelerden ö¤rendi¤imize göre. O zaman haberi yapacak gazetecinin mutlaka oraya gitmesi gerekiyor. Gambia formas›yla oynuyormuﬂ, ancak futbol oynamak için
Türkiye'ye geliyor ve mülteci statüsünde.
Bir de olaya yeni Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu (PVSK) aç›s›ndan bakmakta yarar var. Bu olay yeni yasan›n yaratt›¤› atmosferin ilk cinayeti olabilir çünkü. PVSK'n›n polislerin yetkilerini insan haklar› ihlallerine zemin haz›rlayan ﬂekilde de¤iﬂtirmesinden
bu yana fiziksel ﬂiddet kullan›m› artt›. 2007 Haziran›nda yürürlü¤e giren kanun polislere istedi¤ini durdurup kimlik sormaya, zor
kullanmaya ortam haz›rl›yor. Bu de¤iﬂtirilmesi gereken çok kötü
bir kanun. Beyo¤lu Karakolu ise deyim yerindeyse "naml›" bir karakol. Orada travestilere, eﬂcinsellere ve solculara nas›l kötü mu-
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amelede bulunuldu¤u herkesçe bilinir. Dolay›s›yla siyahlar›n da
kötü muamele görmesini bekleyebilirsiniz bu karakolda.
Di¤er yandan, Festus'a yap›lan bir yana, PVSK ç›kt›¤›nda gazeteciler bu kanunun yol açaca¤› sonuçlar› yeterince haber yapmad›lar. Umar›z bundan sonra, bu kanunun nas›l Festus'un baﬂ›na gelen benzeri polis suçlar›na zemin haz›rlad›¤›n› vurgulayan haberler yaparlar. Bu arada belirtmeliyim ki, Beyo¤lu Karakolu üzerine
çok haber yap›ld› ancak istenen sonuç elde edilemedi. Buna ra¤men kangren olmuﬂ konularda haber yapmaya devam etmek gerekiyor ki ilgililer harekete geçmeye zorlans›n. Yani haber hep
yeni olan›n duyurulmas› de¤ildir. Çözülemeyen sorunlar› döne
döne haber yapmaya devam etmeliyiz.
‹nsanlar neredeyse art›k Türkiye'deki karakollarda, gözalt›nda
gerçekleﬂen ölümlere al›ﬂ›k hale geldiler! Böyle bir ﬂey olabilir
mi? Ancak bu arada önemli bir nokta da ﬂu, haberinizi art›k kan›ksanan bu "karakolda ölüm" haberlerinden biri haline dönüﬂmekten kurtarman›z, veya onu da basitçe di¤er "Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu de¤iﬂsin" haberlerinden biri olarak okunmaktan
ç›karman›z. Bunun için de, "amatör bir futbolcunun" mülteci olarak yaﬂad›¤› "dram›", yeni yasan›n getirdi¤i olumsuz koﬂullarla
birleﬂtirdi¤imizde ilgili makamlar› harekete geçirecek, konuya
iliﬂkin toplumsal duyarl›l›¤› art›racak etkileyici bir haber ortaya
ç›kartabiliriz. Bunu da Yabanc›lar Misafirhanesi'ne gidip konuﬂtu¤unuz insanlardan Festus'un hikâyesini tamamlayarak yapabilirsiniz. Örne¤in, daha annesinin babas›n›n haberi yok çocuklar›n›n
u¤rad›¤› bu cinayetten.
Yapt›¤›n›z haberin takibi de çok önemli. Söz konusu olan böyle
haberlerde ise daha da önemli. Bir gazeteci olarak size düﬂen burada zanl› polisle ilgili iﬂlemesi gereken hukuki süreci de izlemek
olmal›. Acaba ilgili zanl› mahkemeye ç›kart›lacak m›, bunun takibini yapmak gerekiyor. Bu arada ne yaz›k ki, polisi yeni yetkilerle donatan bu kanunun haber odas›nda çal›ﬂanlar› bir süre
sonra "kanun böyle ne yapal›m" mant›¤›na sürüklemesi de mümkün. Kald› ki, polisi koruyan bu kanun gazetecilerin, yurttaﬂlar
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olarak bizim de haklar›m›z› daralt›yor. PVSK'y› tart›ﬂmaya açmak
üzere, hukukçulara baﬂvurabilirsiniz, iki üç gün peﬂ peﬂe sürdürebilece¤iniz haberlerle meselenin unutulmamas›n›, yetkililerin
harekete geçmesini sa¤lamaya çal›ﬂabilirsiniz.1
Sivil Anayasa ve Serap Yaz›c›
Yine bir haber önerim var sizlere. Bugünlerde sivil anayasa tart›ﬂmas› yap›l›yor... Beﬂ-alt› kiﬂi haz›rl›yor bu anayasay›. ‹çlerinden
biri Serap Yaz›c›, seminer mekân›m›z olan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ö¤retim üyesi. ﬁu anda örne¤in gidip biriniz
Serap Yaz›c›'dan bir söyleﬂi isteyebilir. Tabii ki yapt›klar› çal›ﬂmay› size oldu¤u gibi sunmayacakt›r. Ancak onun hukuk anlay›ﬂ›,
dünya anayasalar›na, Türkiye'deki anayasalara ve anayasa yapma süreçlerine bak›ﬂ› gibi konular etraf›nda bir söyleﬂi yap›labilir, manﬂetlik haber ç›kar›labilir.
ﬁimdi burada tart›ﬂal›m diye söylüyorum... Serap Yaz›c› çok iyi
bir hukukçu olarak biliniyor. Bu arada gözlerinin görmedi¤ini biliyoruz. ‹ﬂin bir de bu taraf› var, yani maalesef gazete yöneticileri böyle ﬂeylere bay›l›r. Ancak bu eti¤in alan›yla da ilgili bir sorun. Yani bu konuya nas›l yaklaﬂ›rs›n›z, ne yapars›n›z, haberin
içinde de¤inir misiniz, de¤inmez misiniz, kendinizle baﬂ baﬂa kal›p etik bir tercihte bulunman›z› gerektiren bir durum.
Bu arada insan›n görmüyor olmas›, onlara (yanl›ﬂ biçimde) "özürlü" denilmesi mant›¤›nda da sakl› oldu¤u gibi bir "ay›p" de¤il,
ama bunlar gazetecilerin her zaman "magazinvari haber de¤eri"
yükledikleri, istismar ettikleri konular aras›nda oldu¤u için bu
hassasiyeti taﬂ›man›z gerekti¤ini hat›rlat›yorum ben size. Bence
haberin konusuyla do¤rudan ilgili olmad›¤› sürece, ortada bir
"engellilik" hali varsa bunu belirtmek gerekmiyor. Yine ekleyeyim, belki "engelli" sözcü¤ü de, "özürlü" kadar olmasa bile sorun-

1. Bu yaz› bas›ma haz›rland›¤› s›rada, Festus Okey'in öldürülmesi davas›nda san›k polis memuru Cengiz Y›ld›z'›n "bilinçli taksirle insan öldürmek" iddias›yla 4,5 y›ldan 9
y›la kadar hapis istemiyle yarg›lanmas› devam ediyordu.
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lu. ‹ngilizcede daha "siyaseten do¤ru" bir kavram aray›ﬂ› içerisinde "farkl› biçimde muktedir / ehliyetli / yetenekli" kavram› ile karﬂ›layabilece¤imiz bir tan›mlama kullan›yorlar; "differently abled "
diyorlar. Burada da bence esas, onlar›n kendilerine denilmesini
tercih ettikleri kavram›n kullan›lmas› olmal›, ama her zaman bunu bilmek durumunda olam›yoruz ve genelgeçer uygulamalardan biri ya da di¤eri aras›nda bir tercih yapmak durumunda kal›yoruz.
Bu nottan sonra örneklerimize dönelim yeniden. ‹lle de "siyah"
diyoruz Nijeryal› gence. Neden? Ölümüyle siyah olmas› aras›nda bir iliﬂki var çünkü. Öte yandan Serap Yaz›c›'n›n gözlerinin
görmedi¤ini ben size f›s›ldar gibi söylüyorum, çünkü bunun magazin habercili¤i içinde nas›l kullan›labilece¤ini tahmin ediyor
ve bundan korkuyorum. Ayr›ca "engellilere" iliﬂkin kamusal sorumlulu¤umuzun nas›l yetersiz oldu¤unun da fark›nda oldu¤um
için bunun belirtilip belirtilmemesi konusunda kesin bir tav›r alam›yorum. Belki hiçbir ﬂey söylemeyip sadece foto¤raf›n› vermek
mümkün.2
Bu arada ekleyeyim, Anayasa'y› haz›rlayanlardan birinin gözünün görmüyor olmas› muhakkak bir-iki gazetede öne ç›kacak ve
siz bunu belirtmeden haber yaparsan›z, yaz›iﬂleriyle aran›zda bir
sorun ç›kmas› muhtemel. "Niçin belirtmediniz" diye sorgulanabilirsiniz. Üstelik belki haberin bu vurguyla yay›mlanmas›ndan,
aralar›ndan birinin böyle önemli bir görev üstlenmesini bilmekten ötürü memnun olacak "görme engelliler" de olabilecek.
O zaman konuyla ilgili ﬂöyle uzlaﬂal›m, ama siz gene de üstüne
düﬂünün. Öyle görünüyor ki, "görme engelini" ön plana ç›karmadan verilecek bir bilgiyle haberi kurmak en iyi yöntem olacak.
Asl›nda ço¤u zaman tecrübe size bunu nas›l yapaca¤›n›z konusunda yard›m ediyor. Bunun olmad›¤› durumda dan›ﬂmak da bir
yöntem, ancak böylesi hallerde kolayca genelgeçer yanl›ﬂlar›n
2. E¤itim çal›ﬂmas› s›ras›nda ö¤renciler Serap Yaz›c›'n›n gazetelerde foto¤raf›n›n yay›mlanm›ﬂ, gözlerinin görmedi¤inin de belirtilmiﬂ oldu¤u katk›s›nda bulundular.
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içine düﬂme tehlikesi bulundu¤unu bilerek davran›n. Çünkü, gazetecili¤in profesyonel ideolojisi dedi¤imiz ﬂey tam böyle bir tecrübe arac›l›¤›yla iﬂliyor ve kendini yeniden üretiyor asl›nda. Bundan kast›m, profesyonel tecrübeye hem güveneceksiniz hem de
dikkatli olacaks›n›z. Profesyonel ideoloji bir noktadan sonra gazete kimli¤iyle bütünleﬂti¤i için haber aç›s›ndan sa¤l›ks›z sonuçlar do¤uruyor. Dan›ﬂmak, etik ilkeleri hat›rlamak iyi bir yöntemdir. Arkadaﬂlar›n›za da dan›ﬂabilirsiniz örne¤in. ‹ki ayr› ak›l bir
araya geldi¤inde bu gibi sorunlarla ilgili olarak daha sa¤l›kl› tav›r
üretilmesi mümkün.
En çok sevilen muhabir kimdir?
Benim en çok sevdi¤im muhabir, ﬂöyle bir muhabir; otuz tane
problem ç›kartmadan ama gerekti¤inde dan›ﬂmay› ak›l ederek
iﬂini tamamlayan. Örne¤in haritada bulabilece¤i bir yeri, internetten ulaﬂabilece¤i bir bilgiyi, defterinde olmas› gereken bir telefonu bana sormayan bir muhabir.
ﬁunu akl›n›zda tutun, genelde gazetelerdeki telaﬂl› iﬂ ak›ﬂ› içerisinde muhabirler yönlendirilmiyorlar... Bunu bilerek, göze alarak
yola ç›kman›z, kendi kendinizi yönlendirebilmek için de, öncelikle iyi bir haber okuyucusu olmak gerek. Bunun için eleﬂtirel bir
konumla, bir yana güzel haberleri koyup onlar gibi haber yapmaya çal›ﬂ›n, di¤er yana kötü haber örneklerini koyarak, onlardaki
hatalar› tekrarlamamaya çal›ﬂ›n. Yoksa istihbarat ﬂefiniz size sadece "git ﬂunu haber yap getir" diyecek, nas›l yapaca¤›n›z› söylemeyecektir. bianet gibi bir yerde çal›ﬂ›yorsan›z durum biraz farkl› olur tabii. Çünkü bianet'te bir "dergi" gibi çal›ﬂ›l›yor, haberler
daha ayr›nt›l› olmak durumunda, bir de daha çok vakit var. Hata
yap›l›nca düzeltmek için imkân var. Daha önemlisi "hak odakl›
habercilik yapmak" iddias› oldu¤u için özellikle yeni elemanlar
belli ﬂekilde yönlendirilmeye çal›ﬂ›l›yor; kiminle konuﬂaca¤›,
hangi kaynaklara gidece¤i vb. konular›nda yard›mc› olunuyor.
Ama bu yard›m›n da s›n›rlar› var elbette. Sonuç olarak e¤er gelip
on beﬂ tane gereksiz soru soruyorsan›z, o arada ben on beﬂ kere
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bölünüyorsam size güvenimi kaybederim. Bu yüzden ansiklopedide, internette, ﬂurada burada bulaca¤›n›z ﬂeyleri deneyimliler
diye gidip di¤er gazetecilere de sormay›n.
Cumhuriyet'te çal›ﬂt›¤›m dönemde, genç bir muhabir arkadaﬂ›m
vard›, ﬂimdi NTV'de çal›ﬂ›yor. Çok gençti, tecrübesi yoktu, üstelik
ofisimizde yer olmad›¤› için, üst kattaki bir ofiste oturuyordu. ‹smi Selen Tokcan. Bir gün, bir haber konusu üzerinde anlaﬂm›ﬂt›k,
birkaç saat yok oldu. Ben "Selen nereye gitti, gelse de konuﬂsam"
diye telefon ettim, bakt›m gelirken elinde disketi ile geldi. O s›ralar Cumhuriyet gazetesi içinde birbirimize maille haber yollayam›yorduk. Herkes haberini disket ile getiriyordu. Bakt›m bitirmiﬂ
haberini. Selen'inki bence çok özel bir durum. Hiç çakt›rmadan
bir ﬂey söyledi¤in anda anlar, gider, yapar ve getirirdi.
Yine "muhabir nas›l olmal›?" sorusu etraf›nda devam edeyim.
E¤er paylaﬂman›z/tart›ﬂman›z gereken ﬂeyler varsa birim yöneticinizle, bunu mutlaka yap›n. Ama sahiden gerekiyorsa... Çünkü
habercilikte vakit çok k›ymetlidir, elinizi çabuk tutup, pratik olman›z beklenir. Gereksindi¤iniz bilgileri nerede bulaca¤›n›z› art›k biliyorsunuz, bilgisayarlar›n›z bir lügat, ansiklopedi, on-onbeﬂ
beﬂ senelik arﬂiv iﬂlevini görüyor. E¤er dil biliyorsan›z bilgisayar›n›zda yüz senelik arﬂivler de var...Yani bu Nijerya nas›l bir ülkedir de bu kadar göç verir d›ﬂar›ya diye düﬂünüyorsan›z –ki gerekli bir sorgulama bu– gidip de ﬂefinizden ö¤renmeye kalkmay›n,
elinizin alt›nda bu kadar kaynak varken... ‹yi bir gazetecili¤in s›rlar›ndan biri merakl› olmaksa, di¤eri de "bilgiye nas›l ulaﬂ›labilece¤ini bilmek"ten geçiyor. Bu haber yaz›m›n› çok kolaylaﬂt›r›yor.

Özetle...
Özetle "haber nerede?" sorusuna, her yan›m›z›n haber kaynad›¤›n› söyleyerek cevap vermek mümkün. Yeter ki siz, ilgi alan›n›z› geniﬂ tutun, merak edin ve eﬂeleyin. Böyle yapt›¤›n›zda bir haber havuzu içinde yüzdü¤ünüzü göreceksiniz.

Haber Nerede?
Füsun Özbilgen

Merhaba arkadaﬂlar. Benim mesle¤im gazetecilik. Otuz y›l bu iﬂi
yapt›m ve ﬂimdi yeni bir meslek daha edindim; e¤itimcilik. Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi'nde ö¤retim görevlisiyim.
E¤itimcilik görevine birkaç y›l önce baﬂlad›¤›mda derslere iyice
haz›rlan›p ö¤rencilere sürekli bildiklerimi anlatarak tüm bilgilerimi aktarmaya çal›ﬂ›yordum.
Zaman içinde fark›na vard›m ki, ö¤renciler anlat›lanlar› bir süre
ilgi ile dinliyorlar ama giderek ilgi da¤›l›yor.
Genel olarak dinleyiciler –ki genelde bu panellerde, di¤er toplant›larda da böyledir– dinlerler, ama on beﬂ dakika kadar sonra
yavaﬂ yavaﬂ konuﬂmac›n›n anlatt›¤› konulara olan ilgilerini yitirirler. Dinler gibi görünen insanlar baﬂka ﬂeyler düﬂünmeye ve giderek boﬂ boﬂ bakmaya baﬂlarlar. Onun için ö¤retmenin ve ö¤renmenin en iyi yolu asl›nda insan›n bilgiye kendisinin ulaﬂmas›,
uygulayarak ö¤renmesidir. Elbette ö¤reten biraz yol gösterecek
ama asl›nda siz kendiniz araﬂt›r›rsan›z, uygularsan›z, bulursan›z,
yaparsan›z çok daha iyi ö¤reniyorsunuz.
Mesela burada bizim baﬂl›¤›m›z "Haber nerede?" konuﬂmalar›.
Sabahtan bu yana seminere kat›lan uzman gazeteciler sizlere
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"haber nerede" sorusuna yan›t olacak pek çok ﬂey anlatm›ﬂlard›r.
Ancak biz burada kendimiz baz› haberler yaparsak, daha çok akl›m›zda kal›r, daha iyi ö¤reniriz diye düﬂünüyorum. Zaten bu konuﬂmalar sonucunda yapaca¤›m›z bu olacak.
Ö¤renmeyle ilgili kendi deneyimimden bir not...
Size bir örnek vereyim. Bu seminerde size deneyimlerini aktaracak olan ünlü gazeteciler aras›nda Altan Öymen de var. Altan
Öymen bana da gazetecili¤i ö¤reten kiﬂidir.
ANKA Ajans›'n›n kurucusu ve duayen bir gazeteci olan Altan Öy-

men bana da vaktiyle "haber nas›l yaz›l›r" e¤itimini vermiﬂti. Y›llar önce dedi¤im, ﬂöyle otuz y›l kadar önce. Yani sizler henüz
do¤mam›ﬂt›n›z o zamanlar.
Ben Ankara'da ANKA Ajans›'na 1973'te kat›ld›m. Gerçi daha önce üniversitede okurken, TRT D›ﬂ Haberler Müdürlü¤ü'nde bir y›l
kadar çal›ﬂm›ﬂt›m, haber yazmay›, haber dilini filan biliyordum
ama mesela habere flaﬂ ç›kmay› bilmiyordum.
ANKA'da baﬂlad›¤›m gün, hiç unutmuyorum, o günkü Merkez

Bankas› Baﬂkan› Memduh Güpgüpo¤lu bir rapor haz›rlam›ﬂt›. Yaz›l› kitapç›k gibi bir rapor gönderilmiﬂti ajansa. Türk paras›n›n o
zaman "snake" denilen sisteme giriﬂi ile ilgili bir rapordu. ﬁöyle
20-25 sayfal›k bir kitapç›k. Altan Öymen bana raporu verdi ve "al
bakal›m bu raporu haberleﬂtir" dedi.
Bir raporu haber yapmak için önce ne yapmam laz›m? O raporu
dikkatle okumak, raporun ne demek istedi¤ini iyi anlamak laz›m.
Sonra ne yapmak laz›m? K›salt›p haber dili ile yazmak laz›m.
Büyük bir dikkatle okudum, kafamda konuyu özetledim ve oturdum yazd›m. Daktilo yazmay› da biliyordum. O zamanlar haber
daktiloyla yaz›l›yordu. Bilgisayar diye bir ﬂey yoktu. Altan Öymen yazd›¤›m haberi okudu. Sonra ajans›n haber masas›na geldi. Bütün habercilerin çevresinde oturdu¤u uzun bir haber masa-
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m›z vard›. Masan›n çevresindekilere döndü ve "arkadaﬂlar, ﬂimdi
size bir haber okuyaca¤›m" dedi ve benim haberi okudu. "Bravo"
filan dedi sonra ve "‹ﬂte bir haberci" diye beni takdim etti, tabii
ben havalara uçtum. Altan Öymen'in bir huyunu sonradan ö¤rendim, me¤er yeni habercileri böyle teﬂvik edermiﬂ. Bizim mesleki deyimle "gazlarm›ﬂ". Beni de böyle övgü ile takdim edip güzelce teﬂvik ettikten sonra dedi ki: "Haber gayet güzel ama bir ﬂey
eksik burada; flaﬂ. Flaﬂ nedir? Haberin giriﬂine, en önem verdi¤iniz bölümü ve fikri özetle yerleﬂtirmektir. ﬁimdi al bu haberi, gayet güzel, ama bir de ﬂu flaﬂ› da ç›k öyle getir."
Haberi yeniden okudum ve biraz daha u¤raﬂt›m, didindim. Bana
göre en önemli k›sm›n› flaﬂ olarak yazd›m. Flaﬂ› haberin giriﬂine
yerleﬂtirerek tam bir haber haline getirdim. Ondan sonra da baﬂl›klar›n› att›k ve benim haber de ‹stanbul'a geçilen di¤er haberler
gibi telekse verildi. Büyük baﬂar›; haber yaz›yorum ve hemen servise konuluyor...
O zamanki sistemde haberler ‹stanbul'a teleks ile geçilirdi. Teleks
Ankara-‹stanbul aras›ndaki haberleﬂmeyi sa¤l›yordu. Teleksi yazan bir teleks memuru vard›, PTT'den gelirdi. Telekste haber daktilo gibi yaz›l›r, bu s›rada teleks makinesi bir kâ¤›t ﬂeride delikler
açard›. ﬁeritte aç›lan delikler, ayn› ﬂekilde karﬂ› tarafa da ﬂerit düzeninde ulaﬂ›r ve ‹stanbul'da bulunan makine de ayn› ﬂeritlere
aç›lan delikleri deﬂifre ederek haberi yaz›ya dökerdi. Böylece haber daktilo edilmiﬂ ﬂekilde Ankara'dan ‹stanbul'a teleks arac›l›¤›
ile iletilirdi. Teleks kâ¤›d› da, bugünkü kâ¤›t havlular gibi uzun
rulo kâ¤›tlar ﬂeklindeydi. Haberler arka arkaya bu rulo kâ¤›tlarla
yaz›ya dökülürdü. Haberler bittikçe teleksçi rulodan o haberi kesip yaz›iﬂlerine iletirdi. Haber masas›n›n üstüne getirilen bu haber kâ¤›tlar› için "haber ﬂimdi teleksten düﬂtü" denirdi.
Benim yazd›¤›m o Güpgüpo¤lu haberi de telekse verildi ve ‹stanbul'a geçildi. O zamanlar Günayd›n gazetesi çok popüler, renkli
bir gazeteydi. Bu gazetenin bir de siyah beyaz bir ciddi haber eki
vard›. ‹ﬂte ertesi gün benim yazd›¤›m haber iki sütun halinde bu
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siyah beyaz ekte manﬂetten yay›mland›. Yay›mland› dedimse sak›n öyle Füsun Özbilgen imzal› filan zannetmeyin. Sadece haber
yay›mland›. Ama onu ben yazd›m ve bunu sadece ben ve ajanstakiler biliyor ya yeter... Ajans gazetecisinin haberi öyle imzal› filan yay›mlanmaz. Her zaman için ajans›n ad›yla yay›mlan›r. Sonradan bir gazeteye geçtikten sonra ad›n›z yavaﬂ yavaﬂ duyulmaya baﬂlan›r. O da yaz›iﬂleri müdürü be¤enir de imzan›z› kullan›rsa. Genellikle yeni baﬂlayan haberciler için "daha kim oluyor imzas›n› koyaca¤›z, hele bir ö¤rensin gelsin" filan derler. Bir habere ﬂu kadarc›k imza girsin diye iﬂte hayat boyu heyecanla çal›ﬂ›rs›n›z.
Sonra bir bakars›n›z ki emeklilik yaﬂ› gelmiﬂ. Gazetecilikte emeklilik yaﬂ› yoktur, öyle bir yaﬂ yoktur gerçi ama bir yerde binlerce
haber yazd›ktan sonra bazen benim gibi sektör de¤iﬂtirmek istersiniz. Ya da devam edece¤im deyip, Altan Öymen gibi hâlâ koﬂturursunuz. Habercilik heyecan› insan›n içinde sürer gider.
Bunlar› ﬂunun için anlat›yorum. ‹lk ö¤retilenin ötesinde, yapt›¤›n›z tüm haberler kendi çaban›z›n ürünüdür. Kendiniz yaparak iﬂi
ö¤renirsiniz. Bu aç›dan benim söylemek istedi¤im ﬂu: Ne kadar
iyi anlat›rlarsa anlats›nlar, dinleyen kiﬂiler kendileri yazmadan,
uygulamadan ve her seferinde kendisi koﬂturup araﬂt›r›p yazmadan, habercili¤i dinleyerek ö¤renemez. Haberini ne kadar çok
kendisi araﬂt›r›r bulur ve yazarsa o kadar iyi ö¤renecektir. Bak›n
ben otuz sene habercilik yapt›¤›m süre içinde yüzlerce, binlerce
haber haz›rlad›m, yazd›m, ettim, ço¤unu da ﬂimdi unuttum ama
o ilk yapt›¤›m haberi hiçbir zaman unutmad›m. Hep akl›mda kald›. Çünkü habere flaﬂ yazmay› o haberde kendim yaparak ö¤renmiﬂtim.
ﬁimdi siz de mümkün oldu¤u kadar kendiniz çal›ﬂarak, kendiniz
haberi düﬂünüp yapmaya baﬂlarsan›z, bugün burada böyle bir
çal›ﬂma yaparsak, yapt›¤›n›z iﬂler daha iyi akl›n›zda kalacakt›r.
Onun için ﬂimdi bu seminer boyunca deneyimli gazetecilerden
dinledi¤iniz konular› da an›msayarak kendi haberlerinizi düﬂün-
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meye baﬂlay›n. Elbette e¤itim süreciniz boyunca yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar› ve burada ö¤rendiklerinizi de katarak, kendi haberinizi
haz›rlamay› düﬂünün.
Gündemi yakalamak ve önüne geçmek
Bugünün gündemini ﬂöyle bir düﬂünüp, yar›n mesela Milliyet gazetesine gidecek ve haber toplant›s›na kat›lacaksan›z, kendi haberinizi sunmaya haz›rlan›n. ﬁimdi birer kâ¤›t kalem ç›kar›p yar›n sabah bir gazetenin haber toplant›s›na kat›lacak gibi burada
iki tane haber önerisi yaz›n. Bu haber önerilerinizi yazmadan önce bugünün gündemini ﬂöyle bir akl›n›zdan geçirin. Yani bugünkü derken, bugünlerin gündemde olan konular›n› düﬂünerek Milliyet gazetesinin haber toplant›s›na ne önerirsiniz? Elbette sadece
siyasi bir haber olmak zorunda de¤il. Gerçi siyasi olaylar ﬂu anda çok fazla güncel, çünkü yaz aylar›nda biliyorsunuz tatil yap›lmad›. Siyaset çok canl›yd›, seçimler oldu, cumhurbaﬂkan› seçildi, hükümet kuruldu filan çok aktif ve canl› bir siyasi hayat›m›z
var. Ama sizin ilgi alan›n›z›n mutlaka siyaset olmas› gerekmiyor.
Siyaset ne için yap›l›yor, insanlar için. ‹nsanlar›n siyasetten beklentileri ne? Kendi ilgi alanlar›n›, kendi yaﬂamlar›n› zenginleﬂtirmek, kendi haklar›n› muhafaza etmek, özgürlüklerini geniﬂletmek. Bu nedenle haber önerilerinizi insan odakl› olarak düﬂünebilirsiniz. Kad›n sorunlar› biliyorsunuz ülkemizde çok canl›, haberinizi kad›n odakl› düﬂünebilirsiniz.
Çocuklar›m›z›n sorunlar› çok fazla. Haberinizi çocuk odakl› düﬂünebilirsiniz. Kültür sanatla ilgileniyorsan›z, bu konularda haber
haz›rlamay› düﬂünebilirsiniz. Ne var mesela ‹stanbul'un sanat
gündeminde bu hafta? Çok önemli, kültür sanatla ilgili ‹stanbul'da bir gündem aç›l›yor. Onunla ilgili düﬂünebilirsiniz. ﬁöyle
bir düﬂünün sizi ne ilgilendiriyor. Yar›n diyelim ki muhabirsiniz
ve sizi ça¤›rd›lar ve "ne var elinde" diye sordular.
Bir haber ünitesinde çal›ﬂt›¤›n›z zaman, her zaman için elinizde
böyle birkaç tane haber önerinizin haz›r olmas› gerekir. Biz eski-
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den, gazeteye iyi girmesini istedi¤imiz haberleri boﬂ günlere saklard›k. Çünkü gündemin dolu oldu¤u günlerde en önemli haberler girer gazeteye. Boﬂ günlerde yaz›iﬂleri ﬂöyle ilginç haber ve
konu araﬂt›r›r, iﬂte o zaman elinizde iyi bir haberiniz varsa hemen
onu gazlars›n›z. Haber gider birinci sayfada kendine güzel bir yer
bulur o zaman. Bu nedenle siz habercilerin elinde, akl›nda her
zaman için iyi öneriler ve konular olmas› icap eder. E¤er haberci
olmak istiyorsan›z zaten her zaman için bütün antenlerinizi aç›k
tutacaks›n›z. Antenleriniz ne ölçüde aç›ksa o kadar çok haber konunuz olur.
ﬁimdi ﬂöyle bir düﬂünün bakal›m, sizi bugünlerde en çok neler ilgilendiriyor? ﬁu ân›n Türkiye'sinde yar›n gazeteye girmesini istedi¤iniz, sizin de ilgiyle takip edebilece¤iniz haberler neler olabilir? Herkes ﬂimdi iki tane haber önerisi yazs›n ve burada bu öneriler üzerine biraz tart›ﬂal›m.
Önerilerinizi haz›rlarken dan›ﬂabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Sizin gündeminiz de önemli tabii ama yani tamamen gazetenin ve
toplumun gündemi d›ﬂ›nda bir öneri olursa da gazeteye girmez,
çünkü yaz›iﬂlerinin ilgisini çekmez. Buna göre, gazeteye girebilecek gibi, gündemi yakalayabilecek gibi öneriler düﬂünün. Hangi
konuda isterseniz olur, sanat olur, kültür olur, spor olur, ben spordan çok fazla anlamam ama neden olmas›n?
D›ﬂ politika da olur elbette. K›br›s m›? K›br›s Türkiye'nin en önemli sorunlar›ndan biri. Daha ne istiyorsun iﬂte madem K›br›s'tan geliyorsun, K›br›s ve Türkiye üzerine bir haber öner o halde. K›br›s'ta neler oluyor, K›br›s'taki yaﬂam, ticaret... K›br›sl› Türkler mesela Rum kesimine rahat geçebiliyor mu? Oradaki sorunlar neler,
su sorunu var de¤il mi?
Manas'tan gelen ö¤renci de ayn› ﬂekilde. Sizin de mesela ö¤rencilerin Türkiye'de iﬂ bulma sorunu var de¤il mi? Veya size ilginç
gelen haber olacak ne gibi konular var? Hayat›n›zla ilgili, kendinizle ilgili, yani mutlaka siyasetle, d›ﬂ politikayla ilgili filan olmas› ﬂart de¤il. Unutmay›n ki her zaman için kendi çevrenizde geli-
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ﬂen konular da haberdir. Kendi çevrenizde yaﬂad›¤›n›z sorunlar
haber konular›d›r. Mesela Türkiye ile K›rg›zistan aras›nda e¤itim
anlaﬂmalar› var m›? Ö¤renciler ne tür olaylarla karﬂ›laﬂ›yor. Ulaﬂ›m sorunlar› var de¤il mi? Bu gibi pek çok sorun olabilir.
Herkes kendi çevresine göre düﬂünebilir. Kendi geldi¤i yörenin
sorunlar›n› düﬂünebilir. Kendi yaﬂad›klar›n› düﬂünebilir. ﬁu an en
kolay yapabilece¤iniz haberler, kendinizin bildi¤i konulardaki
haberlerdir. Yerel medyalar›n›z› haber yapabilirsiniz. Oradaki ö¤renci sorunlar›yla ilgili haberler yapabilirsiniz. E¤itim zaten sorunlarla dolu.
Kimlerle konuﬂur, haberi nas›l gerçekleﬂtirir, kimlerden bilgi alabilirsiniz, bunlar› da düﬂünün öneri haz›rlarken. Önerdi¤iniz haberi nas›l geliﬂtirece¤iniz üzerine de düﬂünün. ﬁimdi haber yazm›yoruz zaten, haber konular› araﬂt›r›yoruz, yani haber öneriyoruz. Nereden bilgi alaca¤›z, ne yapaca¤›z sorular›na cevap ar›yoruz, yazmak daha sonraki aﬂamas›.

Haber önerileriniz
Evet önerileriniz çok güzel, çok güzel, herkes yazs›n ondan sonra hepsinin üzerinde konuﬂal›m. Nas›l geliﬂtirece¤imize bakal›m.
Bu haberi nas›l geliﬂtirece¤inizi düﬂünün. Evet herkesin kafas›nda oluﬂtuysa, yazd›n›zsa önerilerinizi, teker teker baﬂlayabiliriz.
‹ki öneri, ikisi de e¤itimle ilgili, biri gerçekten de çok güzel bir konu. Ö¤renci konseyleri ﬂimdiye kadar YÖK'e ba¤l› çal›ﬂ›yormuﬂ.
YÖK kald›r›l›rsa nereye ba¤l› olacak? Bunu ö¤renci konseyleri düﬂündü mü, konuﬂtu mu? Nas›l bir hiyerarﬂi oluﬂacak, böyle bir
öneri. Bununla ilgili kimlerle konuﬂulabilir. Sadece ö¤renci konseyi baﬂkan›yla konuﬂulmaz, baﬂkalar›yla da konuﬂulabilir de¤il
mi? O zaman sen bu öneriyi getirirken ne yapacaks›n, kimle konuﬂacaks›n diye sorarlarsa ö¤renci konseyiyle diyebilirsin, YÖK'
ten görüﬂ almaya çal›ﬂabilirsin. Böyle bir yasay› haz›rlayan hükümet çevrelerinden ve öneri sahiplerinden haber almaya çal›ﬂabi-
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lirsin. Üniversite yönetimleri ne diyor ve bu kararlarla ö¤renci
konseyi ne olacak. Bütün ö¤rencileri ilgilendiren güzel bir kitle
haberi ç›kar.
Bir di¤er öneri, "‹lahiyat Fakültesi ö¤rencileri k›z ö¤rencilerin türban sorununa nas›l yaklaﬂ›yorlar?" Sadece ‹lahiyat Fakültesi ö¤rencilerinin de¤il asl›nda bu sorun, önümüzdeki dönemde çok
yayg›n olarak herkesin tart›ﬂaca¤› ve merak etti¤i bir konu. Ö¤renci odakl› bakt›¤›n›z için ilginç bir yan›ndan yans›t›lm›ﬂ oluyor.
Tabii burada önemli olan habercinin ulaﬂabilece¤i çevreyi de düﬂünmesi. Mesela ben Manas'ta araﬂt›rma yapaca¤›m demiyor arkadaﬂ›n›z. Kendi bildi¤i çevreyi öneriyor de¤il mi? Bu da çok
önemli, çünkü bir haberi önerirsiniz ama gidip yap›labilirli¤i yoktur haberin, zordur. Sizin ulaﬂabilece¤iniz çevrelerde de¤ildir. O
zaman sadece önermiﬂ olursunuz. Bu önerilerde ak›ll›ca bir yaklaﬂ›m var. Çünkü önerenin kendi çevresi, kendisinin ulaﬂabilece¤i insanlarla yap›labilecek bir haber. Haberlerimizi sadece ve sadece yetkililerden almak üzere düﬂünmemek, özellikle o kararlardan etkilenen insanlarla konuﬂarak geliﬂtirmek daha önemli, ki
bu genelde unutuldu bizim ülkemizde. Halbuki insanlarla konuﬂup insan odakl› habercilik yapmak, yurttaﬂ gazetecili¤idir bir anlamda. Bu tür haberler yapmak çok daha önemli.
Bizler habercilik yaparken asl›nda neyi amaçl›yoruz? Do¤rudan
do¤ruya insanlar›n ne düﬂündü¤ünü, ne yapt›¤›n›, ne istedi¤ini,
neyi arzulad›¤›n› topluma ve o insanlar hakk›nda karar alabilecek
durumda olan yöneticilere iletmek istiyoruz. Yöneticilerin neyi
planlad›¤›n› da o planlanan kararlardan etkilenecek olan insanlara ve okurlara iletmek istiyoruz. Neden? Çünkü o yöneticilerin ald›¤› kararlar bizim hayat›m›z› de¤iﬂtirecek. Bizim hayat›m›zdaki
birtak›m ﬂeyleri etkileyecek.
Yurttaﬂ odakl› habercilik yapt›¤›m›zda yöneticiler o kararlar› al›rken yurttaﬂlar›n görüﬂlerinin, yönetilenlere iletilmesini sa¤l›yoruz,
neler düﬂündüklerini, beklediklerini ortaya ç›karm›ﬂ oluyoruz.
Çünkü, sokaktaki insan ne düﬂünüyor, ne bekliyor, yöneticilerin
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onlar› bilerek karar almas› laz›m. Bu anlamda da gidip türbanla
ilgili tart›ﬂmalar›n oda¤›nda yer alan ö¤rencilerle konuﬂmak çok
önemli. Bunun bilinmesi gerek.
Di¤er iki öneri de çok güzel. ‹kisi de ‹stanbul'la ilgili. Bu haber
önerisi Beyo¤lu'ndaki yemek kültürü, seçenekleriyle ilgili. Gerçekten de Beyo¤lu yemek seçenekleri aç›s›ndan çok zengin. Bir
yandan fast food dükkânlar çok. Onlar art›k fabrikasyon olarak
üretim yap›yor. Bir de göreli olarak daha yeni aç›lmaya baﬂlayan
geleneksel yemekler sunma iddias›ndaki yerler var. Görüyorsunuz, kad›nlar vitrinde oturuyor, gözlemeler yap›yor... Böylelikle
iki tane ana ak›m›n örnekleriyle bir arada karﬂ›laﬂ›l›yor. Ben böyle düﬂünmemiﬂtim, çok güzel bir gözlem, gayet güzel. Yeni bir
bak›ﬂ aç›s›, gördü¤ünüz gibi.
Bir di¤er öneri, Türkiye'nin Güneydo¤u Anadolu bölgesindeki
kalp hastal›klar› ile ilgili. Ancak bu konuda bana hatal› gelen bir
ﬂey var. Türkiye'nin güneydo¤usunda bu hastal›¤in daha fazla oldu¤u gibi bir varsay›mdan yola ç›k›yor, peki hangi verilere göre,
hangi kayna¤a göre? Varsay›mlardan yola ç›karak böyle bir iddiada bulunamazs›n›z, ya da "benim izlenimime göre" diyemezsiniz. Kayna¤›n›z›n ne oldu¤u önemli burada. Çok et ve kat› ya¤ yiyorlar, sa¤l›kl› beslenmiyorlar, bu nedenle kalp hastal›klar› fazla
gibi bir varsay›mdan yola ç›k›l›yor. Ama varsay›mla ya da izlenimle haber yap›lmaz. Bu konuyla ilgili veriler, araﬂt›rmalar olmas› gerekir. Ancak bunlar›n varl›¤›nda bir haber ortaya ç›kar.
Bu ilk öneriler, araﬂt›rmac› gazetecilik konusu olabilecek nitelikte. Bu Türkiye'de çok eksikli¤i çekilen bir habercilik tarz›. Bir di¤er öneri de fikir suçlar›na verilen cezalarla, insana yönelik ﬂiddet suçlar›na verilen cezalar aras›ndaki büyük orans›zl›k ile ilgili. Do¤ru böyle bir orans›zl›k var. Peki bunu nas›l haber yapacaks›n? Anayasa'n›n demokratik olmad›¤›n›, Ceza Yasas›'n›n hiç adil
olmad›¤›n› belirterek eleﬂtirel bir yaklaﬂ›m getirebilirsiniz, ama
bu sizin yorumunuz olur. Önemli olan bu konuyu nas›l haber haline getirece¤iniz dolay›s›yla.
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Türk Ceza Kanunu ne zaman de¤iﬂti örne¤in? Yeni de¤iﬂti. Ne yapabilirsiniz o zaman? Diyelim ki bu yasa Meclis'ten geçerken
Adalet Komisyonu Baﬂkan› kimdi, mesela onu bulup konuﬂabilirsiniz. Sonra hukukçular, avukatlar, Baro'dan görüﬂ alabilirsiniz.
Yani burada da sizin yarg›n›z haber yapmak için yeterli de¤ildir.
"1982 Anayasas› demokratik de¤il" demek de bir iddiad›r, üstelik
kabul gören yayg›n bir iddia olmas›na ra¤men, bunun da uzman
görüﬂleriyle tart›ﬂ›lmas› gerekir. Haberinizi somut olarak kurman›z gerekir.
Bu önerinizde somut olarak ne göstereceksiniz? Mesela yurttaﬂ
odakl› bir habercilik yapmak istiyorsan›z, bir fikir suçlusunu haberinizin merkezine alabilirsiniz. Kendisiyle görüﬂmeniz mümkün olmazsa ailesine gitmeniz, avukat› ile konuﬂman›z gerekir.
‹zin verdikleri takdirde ailesinden mektuplar› istenebilir, bunlar›n
hepsi bir araya getirilebilir. Haberinizi geliﬂtirmek için mesela,
sonra da kapkaç ma¤duru olan bir insana ulaﬂ›labilir. Kendisine
sald›ran biraz yat›p serbest b›rak›lm›ﬂt›r, o hâlâ daha hastane hastane dolaﬂ›yordur gördü¤ü ﬂiddet nedeniyle vs. Böylece haberinizde kulland›¤›n›z bu insan öyküleri arac›l›¤›yla, Türk Ceza Kanunu'nda fikir suçlar›na verilen cezalar›n, insana yönelik ﬂiddet
suçlar›na verilen cezalara göre çok daha a¤›r oldu¤unu örneklemiﬂ olursunuz. Alaca¤›n›z uzman görüﬂleriyle bu örneklerinizin
ortaya ç›kard›¤› tabloyu daha netleﬂtirmiﬂ olursunuz.
Bir di¤er örne¤imiz de K›rg›zistan'da trafik kazalar›n›n artmas› ile
ilgili. Peki niye kazalar artt›? Bunun için de uzmanlarla konuﬂmak
gerekir, örne¤in ehliyet almak sürecini masaya yat›rmak iyi olabilir. Y›llara göre trafi¤e ç›kan araba say›lar› ve kaza oranlar› iliﬂkilendirilebilir. Araba say›s› artarken yollar›n yetersizli¤i söz konusu ise buna iliﬂkin olarak yine somut veriler verilebilir. Ölümlü kazalardaki istatistikler de¤erlendirilerek, örne¤in genç ölümlerine dair anlaml› veriler varsa, bunun üzerine gidilebilir vs.
Seks iﬂçileriyle ilgili bir haber konusu da var. Bu konuda çok çeﬂitli aç›lardan haberler yap›l›yor biliyorsunuz. Seks iﬂçilerinden
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birine odaklansan›z örne¤in, bunu nas›l yapacaks›n›z? Her zaman kolay olmaz bu. Öyle her yere, her koﬂulda elinizi kolunuzu sallayarak girip haberinizi rahatça yapabilece¤inizi sanmay›n.
Örne¤in, hiç araﬂt›r›p hakk›nda bilgi almadan gidip konuﬂmaya
çal›ﬂaca¤›n›z kad›n›n bir 'koruyucusu" olabilir, size güçlük ç›kartabilir, hatta ﬂiddet kullanabilir. Böyle durumlarla önceden araya
arac›lar koymak gerekir. Haberciler genelde ‹stanbul'da Cankurtaran'da sa¤l›k kontrolü için getirildikleri "Kankan" denilen hastanedeki doktorlar, yöneticiler vas›tas›yla seks iﬂçilerine ulaﬂmaya,
görüﬂmeye çal›ﬂ›rlar. Onun için her haberiniz, bir uzmanla görüﬂmek kadar göreli olarak kolay bir çaba ile ortaya ç›kmayabilir.
Bitirmeden önce ﬂunu söyleyeyim, hangi haberi yapacaksan›z
yap›n, o konuyla ilgili bir bak›ﬂ aç›n›z›n olmas› gerekir. Yani siz
bu haberi niye yap›yorsunuz, ne söylemek istiyorsunuz? Haberinizi ancak böyle bir bak›ﬂ aç›n›z varsa yeterince çeﬂitlendirebilir,
boyutland›rabilirsiniz.

Habercilikle ‹lgili Sorular / Sorunlar
Altan Öymen

"Haber nerede?" konusundaki konuﬂmam› sorular›n›za göre oluﬂturmak istiyorum. Aksi halde bildiklerinizi tekrarlam›ﬂ olurum.
Bu arada baﬂlamadan önce, y›llard›r kad›nlar›n politikada temsilini savunan, bu konuda yazan birisi olarak aran›zda kad›nlar›n
ço¤unlukta olmas›na sevindi¤imi de belirteyim. ﬁimdi sorular›n›za geçmeden önce, bir çerçeve oluﬂturmak üzere, "haber nerede?" konusuna bir giriﬂ yapay›m.
Haber asl›nda her yerde...
Bunu size baﬂka söyleyenler de olmuﬂtur ya da olur. Böyle bir televizyon program› var zaten biliyorsunuz; "her evde bir haber
var". Ben vapurla geldim bugün Büyükada'dan, insan bir sürü ﬂey
görüyor haber olabilecek. Mesela Büyükada'da biliyorsunuz, motorlu taﬂ›t kullan›lam›yor. Bisiklet bu yüzden çok yayg›n. Ancak
bisiklet kullan›lmas› yasak olan yaya bölgeleri de var. "Bisiklete
binilmez" levhalar› koyuyorlar böyle yerlere, ayr›ca yerlere de çiziyorlar ayn›s›n›. Bakt›m bu sabah, önce biri, sonra ikincisi ald›rmadan geçtiler. Bir foto¤raf makinesi olsa, çekilse bu kurallara
uymamakta ne kadar maharetli oldu¤umuzla ilgili bir haber olabilir. Yine, Büyükada'da, bilenler olabilir, yirmi beﬂ senedir orada
duran kocaman harap olmuﬂ bir bina vard›r; Lido oteli. Niçin
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orada böyle bir yar›m inﬂaat y›llard›r bekliyor? Bir ihtilaf olmal›.
Bunu araﬂt›rd›¤›n›z zaman mutlaka ortaya ilginç bir haber ç›kar.
Yani her zaman her yerde haber konusu olacak bir ﬂey yakalayabilirsiniz. Çok bilinen bir ﬂeyi belki tekrarlad›m. Ama zaman zaman unutulur bu. Gazetecilerde bazen mesleki deformasyon oluﬂur. Önlerindeki haberi herkesin bildi¤ini düﬂünebilirler. Bunun
haber oldu¤unu sezemeyebilirler. Onun için gazetecilik yahut televizyonculuk asl›nda her yerde yap›labilen ve her an yap›labilen, yap›lmas› da gereken bir ﬂeydir bence.

Haberin de¤erlendirilmesi
Benim gazetecili¤e baﬂlay›ﬂ›mdan beri 57 y›l geçti. 1950'de baﬂlad›m. Tabii o zaman birçok teknik imkân yoktu. Gazeteler vard›, bir kere televizyon yoktu, radyolar da. Gazeteler önemliydi ve
birbirleriyle s›k› rekabet halindeydi. "Haber atlamak/atlamamak"
o günlerden beri zihnime kaz›nm›ﬂt›r. Bugün de bir ölçüde devam ediyor bu. Fakat bana öyle geliyor ki, bugün haber atlatmak
daha güç. Çünkü birçok televizyon kanal› var, gazeteler atlasa
onlar atlam›yor. Belli ki bu haber kaynaklar›n›n, daha do¤rusu
yay›n organlar›n›n say›lar›n›n çok artm›ﬂ olmas›ndan ileri geliyor.
Ama bir de haber de¤erlendirmesi diye bir ﬂey var tabii. Bu iki
aç›dan önemli. ﬁimdi iﬂe baﬂlad›¤›n›z› düﬂünelim, istihbarat ﬂefiniz yahut yay›n müdürünüz sizden bir haberi izlemenizi isteyecek, ya da siz önereceksiniz. Haberi takip edip getireceksiniz.
Sonra bu haber genel yay›n müdürünüz taraf›ndan de¤erlendirilecek. Neye göre yap›yorlar bunu? Yani ölçütü ne haber de¤erlendirmenin? "‹lginçlik" bir haber de¤eri kat›yor. Ama kime göre
ilginç? Bu da gazetelerin okuyucular›na, televizyonlar›n seyircilerine, radyolar›n dinleyicisine yani hedef kitlelerine göre de¤iﬂiyor. Kimini cumhurbaﬂkanl›¤› seçimini ilgilendirir. Bir di¤erini
Deniz Seki ile Hüsnü ﬁenlendirici aras›ndaki aﬂk›n ayr›nt›lar› ilgilendirir. Yahut bir baﬂkas› ekonomik haberlerle ilgilidir. Bir baﬂkas› da Liverpool'un ‹ngiltere liginde ald›¤› sonucu merak eder.
Çünkü Liverpool Beﬂiktaﬂ'›n rakibi olacakt›r vs. Bunlardan hangi-
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lerine, hangi a¤›rl›klarla yer verilece¤ine iﬂte, hedef kitleye göre
karar verilir. Baz›lar›nda siyaset, baz›lar›nda ekonomi a¤›rl›kl›d›r
ya da magazin. Bir de bütün bu ilgi alanlar›n›n hepsine hitap
edenlar vard›r. Örne¤in "halk gazetesi" diyebilece¤imiz tipte gazeteler vard›r. Bunlarda belirli haberlerin ayr›nt›lar›n›, mesela siyasi haberlerin ayr›nt›lar›n› bulamazs›n›z. Ama sporla ilgilenen
kimseyi de, magazin merakl›s›n› da ilgilendiren haberler vardir.
Siyaset a¤›rl›kl› olanlarda ise ﬂöyle bir ayr›m oluyor. Baz›lar› tarafs›z olma iddias›ndad›r. Tam böyle olamasalar bile, bütün siyasi partilere ve ak›mlara, ideolojik ak›mlara eﬂit mesafede olma iddias›ndad›rlar en az›ndan. Baz›lar›n›n ise öyle bir iddias› yoktur.
Do¤rudan do¤ruya bir partiyi tutarlar yahut bir siyasi ak›m›n tarafl›s›d›rlar. ‹ﬂte, haber de¤erlendirmesi gazetenin bu niteliklerine
göre yap›l›r.

Haberin h›zl›, gerçek ve dengeli olmas›...
Ancak haber de¤erlendirmesi yap›l›rken gazetenin, yay›n organ›n›n niteli¤i ne olursa olsun, bir baﬂka ölçüt daha vard›r. Gerçek
ve dengeli haber yap›lmas›. Bir örnek vard›r: Birisi "sak›n namaza yaklaﬂma e¤er sarhoﬂ isen" demiﬂ, siz bunun ikinci k›sm›n› at›p
öyle aktar›rsan›z, "sak›n namaza yaklaﬂma" dedirtmiﬂ olursunuz
belki de çok dindar olan birisine. Yani bu klasik misalde oldu¤u
gibi, hikâyenin, sözün bir taraf›n› al›p da öteki taraf›n› att›¤›n›zda
gerçe¤e uygun olmayan bir durum ortaya ç›kar. Bütün bunlara
dikkat etmek gerekir. Di¤er yandan bu gazetecilik sürat de isteyen bir ﬂey. Hem olaylar› önemlerine göre vereceksiniz, hem de
zaman›nda. Ancak bu h›z gerçe¤in habere tam olarak yans›mas›n› zaman zaman önleyebiliyor. Çünkü en az›ndan iki kayna¤a
baﬂvurarak haber yazmak diye bir kural var. Gazete bask›ya girecektir, öbür kayna¤› bulamazs›n›z, ulaﬂamazsan›z, tek kaynakla
yetinmek zorunda kalabilirsiniz. Bunlar olabilen ﬂeylerdir. Ancak
bu durumda öbür kayna¤a ulaﬂamad›¤›n›z› belirtmeniz gerekir
ya da ertesi gün ikinci kayna¤›n›za ulaﬂabilirseniz, bunu vermeniz gerekir. Siz asl›nda bütün bunlar› okulda ö¤renmiﬂsinizdir.
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Ben sadece bir çerçeve oluﬂturmak için tekrarlad›m. ﬁimdi sorular›n›za geçelim.
Soru: Ben yerel sorunlar›n ulusal bas›nda yeterince yer almad›¤›n›, bu sözünü etti¤iniz eklerin de oralardaki yerel sorunlar hakk›nda bizleri gerekti¤i gibi bilgilendirmedi¤ini düﬂünüyorum. Siz
yerel habercilik konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
Cevap: Haber bize hayat hakk›nda bilgi veren bir ﬂey. Bu aç›dan
bak›nca da bir yurttaﬂ olarak hem genel olarak ülkede, hem de
yerelimizde olup bitenler hakk›nda bilgilenmemiz gerekiyor. Yerelinizde olup bitenlerden haberdar olmak, demokratik kat›l›m›
sa¤lamak aç›s›ndan çok önemli. Hiç de¤ilse seçmensiniz, yeterince bilgi sahibi olmadan kime oy verece¤iniz konusunda bir fikir oluﬂturma imkân› bulamazs›n›z. Ayr›ca sadece politik anlamda de¤il, toplumsal bilinçlilik anlam›nda da yerelden baﬂlayarak
bilgilenmek, haberlenmek önemli. Ancak bizde yerel gazetecilik
yeterince geliﬂmiﬂ de¤il. Büyük gazeteler ya da "ulusal gazete" dediklerimiz, Türkiye genelinden haber veriyorlar, bu da asl›nda büyük kentlerden hatta ‹stanbul'dan haber vermek demek. Yerel haberleri ise ancak bölge ekleriyle veriyorlar. Ancak söyledi¤iniz gibi yeterli de¤il bu. Eskiye göre bir geliﬂme var ama çok az, yetersiz. Yerellerdeki gazetelerin ço¤u resmi ilan almak için ç›kmaya
baﬂlad›, hâlâ daha da bu iﬂlevi görüyorlar. Yerel televizyonlar›n
ortaya ç›kmas› da bu durumu fazla de¤iﬂtirmedi. Yani onlar›n da
hakk›yla yerel habercilik yapt›klar› söylenemez. Oysa yerel bas›n›n çok geliﬂmiﬂ oldu¤u ülkeler var. Ben Almanya'da bulundum
bir süre, bas›n ataﬂeli¤i yap›yordum. Onun için Alman bas›n›n›
biliyorum özellikle. Benim bulundu¤um ﬂehirde, –baﬂkentin yak›n›nda bir ﬂehirdi– iki tane gazete ç›kard›. ‹ki gazete de neredeyse mahallelere göre de¤iﬂik ekler verirdi. ‹çlerinde kimlerin altm›ﬂ
yaﬂ›na, yetmiﬂ yaﬂ›na bast›¤›na dair haberler dahil bulabilirdiniz.
E¤er belediye caddelerden birinden a¤aç kald›racaksa gerekli
olup olmad›¤› tart›ﬂ›l›rd›. ﬁehir plan› tart›ﬂmaya aç›l›rd› vs. Bunlar
yurttaﬂlar›n kendilerini içinde bulunduklar› toplumun bir parças›
hissetmesi ve demokratik kat›l›m aç›s›ndan çok önemli ﬂeyler.
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ABD'de bu böyledir. Hatta tek kiﬂinin gayet az masrafla ç›kard›¤›

çok küçük ölçekli gazeteler de vard›r, ama haber verirler. Ya da
okurlardan istifade eder, onlar› muhabir diye kullan›r. Bu çok
önemli bir ﬂey ama bu da bizde yok. Yine de bir zamanlar çöl gibiyken, ﬂimdi göreli bir geliﬂme oldu¤unu söylemek mümkün.
Soru: Bu söyledikleriniz okur-yazarl›k oran›n›n hâlâ daha çok düﬂük olmas›yla, okuyucunun düzeyi ve talebiyle de ilgili olabilir
mi?
Cevap: Do¤al olarak ikisiyle de ilgili. Yani biraz "tavuk mu yumurtadan ç›kar, yumurta m› tavuktan ç›kar meselesi" bu. Okur
Seda Sayan'a her ﬂeyden çok ilgi gösteriyorsa, yapt›¤›, söyledi¤i
her ﬂey rating al›yorsa, iﬂte gazeteler de ona yer veriyorlar, televizyonlar da ona program yapt›r›yorlar. Bu iﬂ ticari çünkü. Bunu
da yad›rgamamak laz›m, çünkü zarar ederlerse batacaklar, kapanacaklar. Rekabet koﬂullar› içinde yay›n yap›yorlar. Peki bu koﬂullarda daha iyi habere nas›l ulaﬂ›l›r? Okuyucu talebi burada
önemli oluyor. E¤er okuyucular bununla ilgili bir talep gösterir,
tepki verirlerse medya kendine çekidüzen vermek zorunda kalabilir. Üstelik ﬂimdi bu talepleri iletme imkân› daha fazla eskisine
göre, elektronik posta yoluyla bunu yapabilirsiniz. Ayr›ca "ombudsman"› olanlar var, onlara tepkilerini, beklentilerini iletebiliyor, etkide de bulunabiliyor okuyucu.
Soru: Belirtti¤iniz ticari koﬂullar içinde tarafs›zl›k ne kadar mümkün?
Cevap: Daha önce de söyledi¤im gibi, bir yanda "ben taraf›m" diye yola ç›kan gazeteler var. Onlara söylenecek pek bir ﬂey yok,
baz› haberleri büyütüyor, baz›lar›n› görmezden geliyorlar. Bu tür
ideolojik, aç›kça taraf›n› belli eden örnekler dünyan›n her yerinde var. Ancak di¤er yandaki, "ben tarafs›z›m" diye ortaya ç›kan
gazetelerin bu ilkeye uymas› gerekir. Haberlerinin gerçe¤in bütün boyutlar›n› yans›tmas› gerekir. Bunun örnekleri her zaman
görünüyor. Ben politikadayken buna benzer birçok hadiseyle
karﬂ›laﬂt›m. Ayr›ca tarafs›zl›k / tarafl›l›k hep patronlar›n tavr›yla,
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beklentileriyle iliﬂkilendirilir, ancak gazetecilerin birey olarak taraf almamas› da önemlidir. Mesela benim politik yaﬂam›mdan örnek vereyim. Parti içi bir sorun vard› ve biz bugünkü parti baﬂkan›yla ayr› ayr› görüﬂler belirttik. Büyük bir gazetenin muhabiri
var, Deniz Baykal'› destekliyor aç›kça. Ben de gazetecilikten geldi¤im için, bunu nas›l yapt›¤›n› fark ediyorum. Bir gün gizli bir
parti meclisi toplant›s› var, tart›ﬂmal› bir konuyla ilgili. Uzun sürdü toplant› ve gündemin o maddesine gelinemedi. Bu konuda
konuﬂacak olan arkadaﬂlardan birisi ise, belli ki gazeteciye neler
söyleyece¤ini söylemiﬂ. Bir bakt›m ertesi gün gazetede, yap›lmam›ﬂ konuﬂmayla ilgili aktarmalar. Niye bunu yap›yor? Taraf tuttu¤u için. Ben de ertesi gün tabii, bir bas›n toplant›s› yapt›m, durumu aç›klad›m. Bu haber atlatma de¤ildir, bu taraf tutmad›r. Hatta
daha öteye geçip manipülasyon yapanlar da vard›r. Bunlar habercilik eti¤ine ayk›r›d›r. Gazeteci haberini yaparken bu etik kurallar› akl›ndan ç›karmamal›d›r.
Soru: Haber takibi de yap›lmad›¤›n› görüyoruz. Ben Türkiye'de
yaﬂanan önemli olaylarla ilgili olarak bile, örne¤in Hrant Dink'in
öldürülmesi, Trabzon'daki rahibin öldürülmesi, Malatya'daki misyoner cinayetleri ile bu olaylar aras›ndaki muhtemel ba¤lant›lar
konusunda yeterli haber takibinin yap›lmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Oysa okuyucunun hakk›, gazetecinin de sorumlulu¤u de¤il midir
bu?
Cevap: Biz buna "fikri takip" derdik. Polis, adliye muhabirleri
olurdu. Ben de yapt›m polis / adliye muhabirli¤i örne¤in. Bizim
bir defterimiz olurdu. Ne olup bitiyorsa iﬂte bunlar› defterimize
kay›t ederdik, sonra da örne¤in ikide bir giderdik savc›ya, "Ne oldu, ne yapt›n›z, haz›rlad›n›z m› iddianameyi?" diye peﬂinde koﬂard›k. ‹ddianame tamamlan›p resmiyet kazanmadan önce, bu
konuda yazmak yasakt›r ama bilgi verebilir savc›, bunun notlar›n› tutard›k. Duruﬂma tarihi verilince onu da yazard›k defterimize,
sonra bizim iﬂimiz takip etmeye kal›rd›. Bu dava bitene, kesin hüküm haline gelene kadar, Yarg›tay'dan ç›k›p da kesinleﬂene kadar
devam ederdi. Verdi¤iniz örnekler yeterince haber takibi yap›l-
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mamas›nda –ki bu gazeteden gazeteye de¤iﬂiyor asl›nda– baﬂka
faktörler rol oynam›ﬂ olabilir. Bu tür olaylar, meydana geldikleri
kentlerin ad›yla an›l›yor, "Malatya cinayeti" gibi, "Trabzon'daki
rahip cinayeti" gibi, ya da Sivas'taki "Mad›mak olay›" gibi. Ne
oluyor bazen, medya hem bu adlar› veriyor, hem de bu çok tekrarlan›rsa oran›n insanlar› bundan incinmeye baﬂl›yorlar. Gidip
kentlerinin ad›n›n böyle tekrarlanmas›ndan rahats›zl›klar›n› dillendiriyorlar. Mad›mak olay›n› Sivasl›lar duymak iﬂitmek istemez.
Gazetecinin üstünde de böyle bir tür bask› oluﬂuyor. Bazen de
daha basit ama o kadar da sorunlu bir neden olabilir, gazetecinin
tembelli¤i gibi. Ama tabii bunlar asla gerekçe olamaz, haber takibi yapmamak için. Bir de bu konuda da, okuyucunun haberin
takibiyle ilgili talebi, yarataca¤› bask› önemlidir.
Soru: Gazete patronlar›n›n gazeteci üzerinde ne kadar bask›s› ya
da yönlendiricili¤i oluyor?
Cevap: Kendi gazetecilik deneyimim üzerine düﬂünerek cevap
vereyim bu sorunuza. Arada politik yaﬂam›m da var ama ben 57
senedir meslekteyim. Milliyet gazetesinde on y›l kadar baﬂyazarl›k yapt›m, olmad› böyle bir ﬂey. Zaten Milliyet'in bir tür anayasas› vard›, Abdi ‹pekçi zaman›ndan kalma. "Haberler tarafs›z olacak, yorumlar daha tarafl› olabilir ama, gerçeklere dayanmal›" gibi. Böylece hiçbir meselem olmad›. Ayd›n Do¤an örne¤in –kendisini zaten önceden de tan›yordum– e¤er varsa eleﬂtirisini bana
yaz› ç›kt›ktan sonra söylerdi, o da çok nadiren. ﬁimdi Radikal'de
ayn› durum söz konusu, yani hiçbir müdahale yok. Radikal zaten
köﬂe yazarlar›n›n görüﬂleri aç›s›ndan bir yelpaze gibi. Ben de orada yaz›yorum, Hasan Celal Güzel de. Asl›nda sorun, gazete patronlar› de¤il, daha çok iktidar ya da hükümet. Varsa e¤er onlar›n
dolayl› müdahaleleri var. Benim gazetecili¤e baﬂlad›¤›m s›rada
iktidarda Demokrat Parti vard›. 1950-60 y›llar› aras›nda resmi
ilan sistemi vard› ve hükümet hangi gazeteye ne kadar resmi ilan
verilece¤ini belirlerdi. Bunu yaparken de kendini destekleyen gazeteleri kay›r›rd›. Di¤er yandan resmi ilan almak da önemli bir
ﬂeydi, çünkü özel teﬂebbüs henüz o kadar geliﬂmemiﬂti. Yani özel
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teﬂebbüsün ilanlar› az ve yetersizdi. Ben DP'ye muhalif bir gazetede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetesi olan Ulus'ta çal›ﬂ›yordum. Bize o ilanlardan çok az verirken, kendi gazeteleri Zafer'i
aç›kça desteklerlerdi. Di¤er bir müdahale kâ¤›t tahsisiyle yap›l›rd›. Hatta bu daha da önemliydi. ‹thal kâ¤›t kullan›l›rd› ve bunlar›
getirtmek için hükümetten müsaade almak gerekirdi. O da isterse
verir istemezse vermezdi ve pahal›yd› ithal kâ¤›t. SEKA taraf›ndan
üretilen kâ¤›d›n gazetelere nas›l taksim edilece¤ine de hükümet
karar verirdi. Bunu da baz› gazeteleri cezaland›r›rken di¤erlerini
ödüllendirecek ﬂekilde yapard›. Bir de kapat›lma tehdidi vard› ve
bu karar› vermek durumundaki mahkemeler üzerinde hükümet
etkiliydi. Sonradan bu uygulamalar› yüzünden soruﬂturmalar
aç›ld› o zamanki iktidar aleyhine, ancak 1960 ‹htilali'nden sonra.
Böylece söz konusu dönemde gazeteler sahiden müthiﬂ bir bask›
alt›ndayd›lar. 1961 Anayasas›'n›n getirdi¤i koﬂullar içinde hükümetlerin bas›n üzerindeki bu do¤rudan müdahalelerinin yolu kapand›. Fakat gene hükümetlerin dolayl› müdahaleleri olabiliyor.
Ben beﬂ y›l süreyle ANKA Ajans› diye bir haber ajans›n› yönettim.
Zaman›n baﬂbakan› Süleyman Demirel'in ye¤eni olan Yahya Kemal Demirel'in (yani ﬂimdi sizin bildi¤iniz Yahya Murat Demirel
de¤il), 1974-75 y›llar›nda bir "hayali ihracat davas›" vard›. D›ﬂar›ya mobilya ihraç ettim diyorlar. Halbuki sunta ihraç etmiﬂler. Niye "mobilya ihraç ettik" diyorlar? Çünkü o zaman hükümet ihraç
edilen mobilyan›n de¤erinin yüzde yirmi beﬂi yahut otuzu civar›nda paray› Merkez Bankas›'ndan kendilerine vergi iadesi olarak
veriyordu. Siz vesikalar› götürüyorsunuz Merkez Bankas›'na, ihraç ettim diyorsunuz, iadeyi al›yorsunuz. Bu duyuldu, biz bunu
takip ettik rahmetli U¤ur Mumcu'yla beraber ve rezalet ç›kt› ortaya. ‹kimiz de hem Cumhuriyet gazetesindeyiz hem de ANKA
Ajans›'nda, bir gün U¤ur yaz›yor, bir gün ben yaz›yorum. Ben ‹sviçre'ye kadar gidip araﬂt›rd›m suntalar› ihraç ettikleri yerleri. D›ﬂar›da bir ﬂey ihraç etti¤in zaman al›c› firma var ve resmi evrakta
adresi yaz›yor. Diyor ki, "Vaduz Hauptstraße 189 numara". ﬁimdi
Vaduz, Liechtenstein'›n baﬂkenti. Küçük bir memleket zaten Liechtenstein ve Vaduz'un dört bin nüfusu var. Küçük bir kasaba.
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Gittim oraya, ne "Hauptstraße" diye bir cadde var, ne de öyle bir
numara. Olmas› da mümkün de¤il, çünkü en uzun caddenin numaralar› yüze varm›yor zaten. Yani yüzün üzerinde numara yok.
Cadde de yok. "Hauptstraße" ana cadde demek zaten. Demek ki
buradan biri uydurup yazm›ﬂ. Peki gümrükten nas›l ç›km›ﬂ bu?
Gümrükten ç›k›ﬂ› çok uzun bir hikâye. Bir parti mal K›br›s'a gönderiliyor, niye K›br›s'tan? Ankara'da imal ediliyor mobilyalar güya, Isparta'da ekspertizden geçiriliyor. Karadeniz Ere¤lisi'ne gönderiliyor. Oradan da K›br›s'a. Saçma sapan de¤il mi bu? Demek ki
bu yerlerdeki gümrükçülerin de meseleyle bir alakas› var. Nitekim bunlar› da tespit ettik. Habire yay›n yap›yoruz ama hiçbir cevap yok hükümetten. Ben bir yaz›mda Maliye Bakan›'na seslenip
hepsini s›ralad›m, elimizdeki belgeleri ortaya koydum. Ertesi gün
ANKA Ajans› bürosuna Maliye Bakanl›¤›'ndan biri geldi. Me¤er
adam müfettiﬂmiﬂ, vergi kontrolü için gelmiﬂ. ‹hbar var falan diye
iki ay bizim evraklar›m›z› incelediler. Yani ﬂunu demek istiyorum,
hükümetler istediklerinde böyle dolayl›/do¤rudan bask› yöntemleri bulabiliyorlar. Ama tabii bunlar›n eskisine oranla daha az oldu¤u kan›s›nday›m. 1950-60 aras›nda biz Ulus gazetesi olarak
do¤ru dürüst muhalefet yapan yegâne sestik ve bizi de arada bir
kapat›yorlard›. O zaman bir de Vatan gazetesi vard› ve Ahmet
Emin Yalman taraf›ndan ç›kar›l›yordu. Baﬂyazar› ve sahibi oydu.
Ahmet Emin Yalman Demokrat Parti'yi henüz onlar muhalefetteyken (1946-50) çok destekleyen bir gazeteciydi. 1950'den sonra, yani DP iktidar olduktan bir süre sonra o da eleﬂtirmeye baﬂlad›. O s›ralarda iﬂte bir suikast düzenlendi kendisine, Malatya'da.
Neyse kurtuldu. Daha fazla muhalefet yapar hale geldi. Ama zaman zaman, o da iﬂte duruma göre daha esnek davranabiliyordu.
Yani bas›n aç›s›ndan çok zor bir dönemdi 1950-60 aras›.
Soru: Editörler bir haberin yay›mlanmas›n› engelleyebiliyorlar
m›?
Cevap: Haberiniz haber de¤eri, do¤rulu¤u vb. ölçütlere uygunsa
engellemezler. Müdahale olursa, hangi haberin öne ç›kar›l›p hangisinin geri plana at›laca¤› konusunda olur. Yani haberi büyük
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vermek, küçük vermek meselesi olabilir. Örne¤in bazen halk› heyecana sevk etmemek, panik yaratmamak için haber küçültülüyor, asl›nda ço¤u zaman tersi oluyor, yani mübala¤al› haber daha
çok yap›l›yor. Ancak bence her haberin verilmesi, hiçbir haberin
gizlenmemesi laz›m. Bunun gazetede bulaca¤› yer, at›lacak manﬂet, gazetenin niteli¤ine, editör tercihlerine ba¤l› olabiliyor iﬂte.
Soru: Türkiye'deki köﬂe yazarl›¤›n› de¤erlendirir misiniz?
Cevap: Köﬂe yazarlar› asl›nda bizim gazetelerimizde baﬂka birçok ülkede görülmeyecek ölçüde çoktur. Öyle köﬂe yazarlar› vard›r ki ayr›ca, haftan›n beﬂ-alt› günü yazar. Ancak köﬂe yazarlar›
bir gazeteye kimli¤ini verir, tiryakileri oluﬂur. S›rf belirli bir köﬂe
yazar›n› okumak için gazete alanlar vard›r. Ancak biliyorsunuz
Türkiye'de köﬂe yazar› olman›n tehlikeleri de vard›r. Çünkü görüﬂlerinizi apaç›k ortaya koyars›n›z, baz›lar› bundan hoﬂlanmaz.
Tehditler al›rs›n›z. Daha ötesi, Türkiye'de, U¤ur Mumcu, Çetin
Emeç, Ahmet Taner K›ﬂlal›, Muammer Aksoy (köﬂe yazar› de¤ildi,
ama arada gazetelere de yazard›) gibi de¤erli gazeteciler öldürülmüﬂtür. Ayr›ca köﬂe yazarlar›n›n iﬂsiz kalma riski de fazlad›r. Ancak köﬂe yazar›ysan›z, aslolan, o köﬂeyi kendi mal›n›zm›ﬂ gibi,
oraya buraya hakaret etmek için kullanmamak, sorumlu davranarak, gerçeklere dayanarak yazmakt›r. Bu arada gazeteler için hangisi daha önemlidir derseniz, muhabirlerin gazetelerin temeli oldu¤unu söylerim. Ama beﬂ dakikada masa baﬂ›nda haber yapmaktan söz etmiyorum. Çünkü öyleyse köﬂe yazarlar› da habercilik yap›yorlar, araﬂt›r›yorlar, haberin peﬂine düﬂüyorlar vs. Di¤er
yandan köﬂe yazarlar›na bakt›¤›n›zda da ço¤unun oraya öyle tepeden inme gelmediklerini, mesle¤in epey cefas›n› çektikten sonra bir köﬂeleri oldu¤unu görürsünüz. Yaln›z ﬂu da yanl›ﬂ, köﬂe yazarl›¤›, biraz bir kademe/statü atlamak gibi alg›lan›yor bizde. Yani muhabirlikten sonra köﬂe yazar› olunmal›ym›ﬂ gibi. Oysa ben
baﬂka ülkelerde 70-80 yaﬂ›nda hâlâ muhabirlik yapan gazeteci
arkadaﬂlar gördüm. Yani iyi muhabirlerin varl›¤› gazeteler için
çok önemli. Ama köﬂe yazarlar› olmazsa da bu gazetelerin tad›
kaçar de¤il mi?

Sorularla Habercilik / Gazetecilik
Tu¤rul Ery›lmaz

Beni biliyorsunuz, gazetecilik yap›yorum fiilen. Halen Milliyet
Sanat dergisi ve Radikal'in ekleriyle u¤raﬂ›yorum. Ayn› zamanda
Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik dersi veriyordum. Haber toplama ve yazma dersi veriyordum. Bu sene ilerde yerleﬂece¤im için
‹zmir'de ‹zmir Ekonomi Üniversitesi'nde derse gitmeye karar verdim. 1975'ten beri param› gazetecilikten kazan›yorum. 32 y›l olmuﬂ, ama daha emekli olamad›m.
Ben burada farkl› bir ﬂey yapay›m istiyorum ﬂimdi. Nas›lsa önceki arkadaﬂlar›m› dinlediniz, kafan›zda bir sürü soru oluﬂmuﬂtur.
Böylece sadece benim bir ﬂey anlataca¤›m bir oturum yerine, soru cevap yöntemiyle gidelim. Kafan›zda ne sorular vard› örne¤in
ve neyin cevab›n› alamad›n›z?
Soru: Günümüzde para daha m› çok dert ediliyor medya sektöründe art›k? "Meslek aﬂk›", "gazetecilik heyecan›" diye bir ﬂey vard›, bunlar yok mu oldu?
Cevap: Bana sorsan›z örne¤in, deseniz ki, ﬂu anda Radikal'de çal›ﬂ›yorsun, Yeni ﬁafak ya da Zaman gazetesi bunun üç misli para
öneriyor, çal›ﬂ›r m›s›n diye. Hay›r derim. Dolay›s›yla ad›na "meslek aﬂk›" m› dersiniz, "gazetecilik heyecan›" m› bilmem ama size
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de önerim ﬂu olur. Dünyaya bak›ﬂ›n›za en yak›n gazeteleri, dergileri, televizyonlar› tercih edin çal›ﬂmak için. On-on beﬂ y›l sonra ne düﬂünürsünüz bilemem, ama ﬂimdi gençsiniz, kendi gazetecilik anlay›ﬂ›n›za, politik duruﬂunuza yak›n yay›n organ›n› seçmeye çal›ﬂ›n, art›k bu radyo mu, televizyon mu ya da gazete/dergi mi olur hiç önemli de¤il. Burada size önerim ne olur paray›
at›n kenara. Dünya görüﬂünüz henüz oturmam›ﬂ olabilir ancak
bir gazetecilik anlay›ﬂ› geliﬂtirmiﬂ oldu¤unuzu varsay›yorum. Yani sak›n üç kuruﬂ paraya satmay›n kendinizi. On sene sonra belki fikrinizi de¤iﬂtirirsiniz, o zaman gitti¤iniz medya kuruluﬂunda
istedi¤inizi yapmak konusunda göreli olarak daha özgür de olursunuz, o yüzden çok fark etmeyebilir. Ama ﬂimdi, yolun henüz
baﬂ›ndayken yapmay›n bunu.
Soru: Her koﬂulda bizden hoﬂlanmad›¤›m›z ﬂeyler yapmam›z,
yazmam›z istenebilir. Ne yapmal›y›z o zaman?
Cevap: Bir kere kiﬂili¤inizden, ilkelerinizden, etik anlay›ﬂ›n›zdan
ödün vermeyin. Ancak bana iﬂimde tutunmak için bunlardan
ödün vermeden nereye kadar esneyebilirim diye soruyorsan›z,
ﬂunlar› söyleyebilirim. Baﬂlad›¤›n›z iﬂte hiçbir zaman sizden beklenen iﬂi küçümsemeyin. Ba¤l› çal›ﬂt›¤›n›z insanla, editörünüzle
kavga etmeye giriﬂmeyin. Ancak itiraz›n›z› da edin, eksik bilgilenmemeye çal›ﬂ›n. Ben olsam sizin yerinizde bunu bir kural olarak kafam›n bir yerine yazar›m. Editörünüz sizi bir yere gönderirken ne yapar? Sizden k›saca "ﬂunu, ﬂunu bekliyorum" der. ﬁimdi
o s›rada e¤er editörünüzün bir ﬂeyler atlad›¤›n› düﬂünüyorsan›z,
müdahalenizi yap›n "ﬂunlar› da soray›m m›?" deyin. Sak›n utangaçl›k etmeyin, mahçup davranmay›n. Ama karﬂ›ndaki, mesela
ben, "yahu nerden ç›kard›n allah›n› seversen boﬂ ver onu, sen sadece istediklerimi yap gel deyince" de ikilemeyin. Ayn› ﬂekilde
haberinizi yazd›n›z, bitirdiniz. Bunun arkas›nda durmay› ö¤renin. Haberinizin editör taraf›ndan bozuldu¤unu, anlam›n›n kayd›¤›n› düﬂünüyorsan›z bunu mutlaka editörünüze söyleyin. Editörünüz akl› baﬂ›nda düzgün bir insan ise zaten size, "peki baﬂtan
toparla ama ﬂu noktalara da dikkat et" diyecektir. Yok, ›srarla "bu
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böyle, sen nereden biliyorsun, daha dün geldin, dün bir bugün
iki" diye tepki veriyorsa, orada kavga etmeyin derim ben size.
Belki de benden "kap›y› vurup ç›k›n o zaman" dememi bekliyorsunuz. Kap›y› vurup ç›kmak asl›nda çok hoﬂ olur, keﬂke yapsan›z,
ama lütfen bunu hemen yapmay›n.
Soru: Neye nas›l itiraz edece¤iz?
Cevap: Somut noktalarda itiraz edin. Haber toplama ve yaz›m›n
bir eti¤i vard›r. Kendinizi buradan hareketle savunabilirsiniz. Örne¤in, al›nt› yap›yorsunuz. ﬁimdi editörünüz bununla oynamaya
kalkt›¤› anda etik bir sorun ortaya ç›kar. Somuttan kast›m bu. Hepimizin çok dürüst olmas› laz›m. Editörün de, muhabirin de, sayfa sekreterinin de, foto muhabirinin de, kameraman›n da, yay›n
müdürünün de , yay›nc›n›n da. Siz kendinizi bunlar "somut veri"
diye savununca, akan sular›n durmas› gerekir. Ama öyle mi? Siz
hiç Koç'un ya da Sabanc›'n›n ürünlerine karﬂ› ciddi, olumsuz bir
eleﬂtiri okudu¤unuzu hat›rl›yor musunuz? Tabii yayg›n medyadan söz ediyorum. Bunu yapmaya ve bunda ›srar etmeye kalkarsan›z, büyük ihtimalle iﬂinizden olursunuz. Size o yüzden bir tercih yap›n dedim daha ilk sorunuzu cevaplarken. ﬁimdi, örne¤in
B‹A'da çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›n büyük ço¤unlu¤u ana ak›m medyaya gelip, biz ne kadar kazan›yorsak o paralar› ﬂak›r ﬂak›r kazanabilirler. Ama bunu tercih etmiyorlar. O halde ne yap›p ne yapamayaca¤›n›za dair s›n›rlar› çal›ﬂt›¤›n›z medya kuruluﬂunun
e¤ilimleri, ba¤lant›lar› belirliyorsa ve siz ilkelerinizden ödün vermeyecekseniz, bir-iki itiraz›n›zdan sonra, ya kendinizi kap›n›n
d›ﬂ›nda bulmay› göze al›rs›n›z ya da daha en baﬂ›ndan baﬂ›n›za
bunun gelece¤ini kestirir, böyle önemli ödünler vermenizi gerektirmeyen, e¤iliminize uygun yerlerde çal›ﬂmay› tercih edersiniz.
Sonras›nda yani meslekte olgunlaﬂt›¤›n›zda, nas›l bir gazetecilik
yapmak istedi¤inizden daha emin oldu¤unuzda ise daha özgür
hareket edersiniz.
Soru: Nerede iﬂe baﬂlayal›m?
Cevap: ‹stanbul'u tercih edin tabii öncelikle. Ama örne¤in ben ‹z-
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mir'de olsayd›m Yeni As›r'da ya da onun televizyonu var, orada
çal›ﬂmaya baﬂlamay› da tercih ederdim.
Soru: Nas›l haber önerelim, önerirken nelere dikkat edelim?
Cevap: Habercilikte gündemi izlemek çok önemlidir. Ancak güncel, gündemle ilgili bir haber önerisi bile yapsan›z, editörünüzün
"neden bu ve neden ﬂimdi?" sorular›na haz›rl›kl› olmal›s›n›z. Neden bu hafta, hatta neden bu ay (dergilerde) sorular›na makul bir
cevab›n›z yoksa sak›n böyle bir ﬂey önermeyin. Aﬂ›r› olmadan
takvim gazetecili¤ini de kullanabilirsiniz. Ama çok küçümsemeyin takvim gazetecili¤ini de. Bir ay sonra ﬂöyle bir ﬂey olacak
onun için ben böyle bir ﬂey yapmak istiyorum deyince editörün
itiraz›n› önleyebilirsiniz. Yani güncellik kafan›zda olmas› gereken
en temel ﬂey. Öyle akl›ma geldi, ben çok be¤eniyorum, oturup
bir Tarkan portresi yazaca¤›m diyemezsiniz. Ama Tarkan yeni bir
albüm ç›kar›yorsa ya da evlenecekse ki müthiﬂ bir haber olur, ya
da delirdiyse, o zaman Tarkan üzerine yazabilirsiniz, söyleﬂi yapabilirsiniz. Bu güncellik zaten gerekçeyi karﬂ›l›yor.
Soru: Haberimizi daha etkili k›lmak için ne yapmam›z gerekti¤i
konusunda biraz ipucu verebilir misiniz?
Cevap: Bir kere her haberin sonunda genellemeler yap›p okura
ak›l vermek zorunda de¤ilsiniz. ‹nsanlarla konuﬂup iﬂin içine insan ö¤esini, dram›n›, tepkisini katt›¤›n›z zaman okunur hale getirmeyece¤iniz haber yoktur. ‹yi bir haber öyküsünde, baﬂrolde
kanl› canl› bizim gibi insanlar bulunmal›d›r. Bu yüzden de mesela masan›z›n baﬂ›ndan kalk›p mutlaka olay yerine gitmeniz gerekir. Haber belki iki üç gününüzü alacakt›r ama yapman›z gereken
ilk ﬂey budur. ‹kincisi yazma üslubunuz çok önemlidir, bir üslup
edinin kendinize. Üslup derken köﬂe yazar› üslubu demiyorum,
nas›l yazmak istiyorsan›z, her ﬂeyi baﬂtan m› yaz›p yani kronolojik bir s›ra m› takip edeceksiniz, yoksa hafif edebi bir tat m› vermek istiyorsunuz? Sonunda okuru ﬂaﬂ›rtmak m› istiyorsunuz bir
sürpriz bilgi ile, yoksa yumruk atmak m› istiyorsunuz okura sürp-
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rizinizle. Yani bunlara karar verdi¤iniz zaman, haberinizin uslubu, iskeleti oluﬂur.
Radikal dahil, gazetelerin "maganda kurﬂunu" konulu haberlerine bakal›m mesela. Ayr›ca "maganda" demek de yanl›ﬂ asl›nda,
onlar da herkes gibi. Kar›lar›n› seviyorlar, çocuklar›n› kucaklar›nda hoplat›yorlar vs. Neyse... Evet konusu yine bu olan bir haber
yap›yorsunuz, hemen son bir ay›, y›l› taray›p kaç kiﬂinin kurﬂun
yaras›na kurban gitti¤ini bulup haberinizi bu bilgilerle genelleﬂtirebilirsiniz. Bir di¤er örnek "kad›n intiharlar›"... Arka arkaya kad›nlar intihar edince sonunda bir gazetecinin akl›na geldi ve haberini yazd›: "Bu y›l baﬂ›ndan beri ﬂu kadar kad›n töre cinayetine
kurban gitti ya da intihar etti" diye. Sonra da bu intiharlar›n ço¤unun ailenin "namus" nedeniyle zorlamas›yla gerçekleﬂen, bir tür
cinayet oldu¤u ortaya ç›kt›. Bunun için s›k› bir göze ve arﬂive ihtiyaç var. Bunun için dikkatli notlar al›n. ‹nternet bu konuda size
çok yararl› olabilir. Mevcut oldu¤unu düﬂündü¤ünüz toplumsal
e¤ilimleri, "kad›n intiharlar›" gibi, mutlaka not ve test edin. Böyle
bir son olay gereçekleﬂti¤inde, haberinizin giriﬂine koyup, arkadan tüm arﬂiv malzemenizi kullan›p haberinizi editörünüze be¤endirirsiniz. Çünkü içinde hem istatistik var, hem insan dram›
var, hem de bir güncellik var. Hep büyük düﬂünmeye çal›ﬂmay›n
ne olur. Dünya nas›l kurtulur diye de düﬂünmek gerekir ama, hayat›n gündelik detaylar›ndad›r haber.
Soru: Haber yaz›l›rken dikkat edilmesi gereken sizce en önemli
ilke hangisidir?
Cevap: Haberinizin do¤rulu¤u. Mutlaka do¤rulat›n haberinizi.
Ben zaman zaman yabanc› gazetelere haber geçiyordum. ﬁunu
yap›yorlar, haberinizi en az iki üç kere geri gönderiyorlar. ‹simlerin yaz›l›ﬂlar›na kadar, bir daha kontrol etmenizi istiyorlar. Haberi do¤ru yapaca¤›m derken gecikebilirsiniz, vars›n olsun. Çünkü
bu h›zdan bile önemli.
Soru: ﬁimdi bu "maganda kurﬂunu" baﬂl›klar›na yol açan haberler, silah ruhsat› alman›n kolaylaﬂmas›yla ilgili, sivillerin böyle si-
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lahlanmas› ne kadar do¤ru? Ben iﬂin içinde birçok ç›kar örgütünün olaca¤›n› bile bile bununla ilgili bir haber yapmaya kalksam,
muhtemel tepkiler neler olur?
Cevap: ﬁimdi aç›k yüreklilikle konuﬂal›m, çal›ﬂt›¤›n gazetenin bu
konuya bak›ﬂ› ister istemez önemli olur burada. Gazetenin yay›n
politikas›, içinde bulundu¤u ticari ba¤lant›lar vs. bunlar senin
önüne bir engel olarak ç›kabilir. Baﬂka örnek vereyim, kimi gazeteler Atatürk ilkelerine ba¤l›y›m der, kimisi sosyalist ilkelere ba¤l›d›r, kimisi din a¤›rl›kl›d›r vs. Sen de bunu bilirsin, ö¤renmek zorunda kal›rs›n. Ama yine de iyi bir muhabir olarak her zaman bir
manevra alan›n vard›r. Önemli olan bu manevra alan›n› iyi kullanmay› becermektir. Sordu¤unuz örnekte, Türkiye'de ruhsatl› /
ruhsats›z silah say›s›n› koyars›n›z. Türkiye'deki sivillerin silahlanmas›n›n ne kadar dehﬂet verici sonuçlar› oldu¤unu verilerle, örneklerle s›ralars›n›z, haberinizi tamamlayacak, okurun ilgisini çekecek ayr›nt›larla, insan öyküleriyle zenginleﬂtirirsiniz. Bu arada
benim konumum, silahlanmaya ve sivillerin silahlanmas›na, silah tutkusuna karﬂ›d›r, bunu da silah sevicilikle, silaha tap›nmayla ilgili psikolojik / psikanalitik uzman görüﬂlerini seçip koyarak,
aralara s›zd›r›r›m. Yani muhabirin manevra alan› asl›nda san›ld›¤›ndan geniﬂtir.
Soru: Gazetecilikte art›k ortak haber havuzlar› oluﬂturuluyor. Bunun muhabirli¤i yok edece¤i söylenebilir mi?
Evet, art›k havuzlar kuruluyor gazetelerde. Böylece üç-dört gazete ayn› havuzdan beslendi¤i için muhabirin de önemi azal›yor.
Bu k›smen do¤ru. Bizim de böyle bir haber havuzumuz var. Radikal, Posta, Milliyet herkes bunu kullan›yor. Her gazete, kendi
editoryal siyasas›na uygun olarak seçiyor haberi, öyle iﬂliyor, baﬂka yerden tat kat›yor, vurgusunu de¤iﬂtiriyor vs. Özellikle de foto¤raf arﬂivleri ortak. Buna karﬂ›n özel haber, özel foto¤raf hiçbir
gazetenin vazgeçemeyece¤i bir ﬂey. Bu yüzden araﬂt›rmac› gazetecilik önem kazan›rken rutin haberler için daha çok ortak havuzlar kullan›l›yor. Özel haber cinayet haberi de olur, kültür-sanat, siyaset haberi de.
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Soru: Farkl› gazeteler, muhabirler aras›nda dayan›ﬂma yok mu
hiç?
Cevap: Dayan›ﬂma da oluyor tabii. Elindeki özel haberi do¤al
olarak kimseyle paylaﬂm›yorsun ama. Örne¤in ben telefon açt›¤›m zaman Hürriyet'ten bir foto¤raf alabiliyorum ve Birgün'e foto¤raf gönderebiliyorum, buna kar›ﬂm›yor kimse. Olmayan ve
ﬂiddetle ihtiyaç duydu¤un bir telefon numaras›n› baﬂka bir gazeteci meslektaﬂ›ndan alabiliyorsun genellikle. Gazeteciler çok örgütsüz, ama dayan›ﬂmada durum san›ld›¤› kadar vahim de¤il.
Soru: Sektördeki iletiﬂim fakülteleri mezunlar›n›n durumunu nas›l görüyorsunuz?
Cevap: Koridorda konuﬂurken, aran›zdan biri "ne vard› iletiﬂim
okuyacak, keﬂke siyasal da ya da ODTÜ'de okusayd›m" diyordu.
ﬁunu unutmay›n, bir fark›n›z olacaksa e¤er, bu okulunuzdan çok,
sizden kaynaklanan bir farkl›l›k olacak ya da olmal›. Ama ben
Y›ld›z'a ﬂuradan kat›l›yorum, mesela, biz Radikal Genç diye, on
beﬂ günde bir sal› günleri bir ek ç›kar›yoruz. En az yaz› gelen yerler iletiﬂim fakültelerinden. En az evet. Tabii iletiﬂim okuyanlardan da yaz› geliyor ama oranlarsam, bu bizim beklentimizin tam
tersi bir durum. Halbuki gazeteci olmak isteyen genç her f›rsat›,
büyük ya da küçük, kullanmal›. Gazeteci giriﬂken olmal›d›r. E¤er
sizde merak, toplumsal sorumluluk, iyi bir gözlemcilik ve cesaret
yoksa nerede okursan›z okuyun gazeteci olamazs›n›z. Çok s›k›
bir genel kültürün faydas› çok olur. Tabii bir miktar mesleki h›rs
da iyi gelebilir. Ayr›ca her gazeteci sigara ve içki içer miti de do¤ru de¤ildir!

Televizyon Habercili¤i
Murat Utku

2006 y›l›n›n Temmuz ay› Lübnan için kritik bir eﬂi¤i ifade ediyordu. Hizbullah militanlar› taraf›ndan iki ‹srail askerinin kaç›r›lmas› sonras›nda ‹srail, Lübnan'a karﬂ› yo¤un bir bombard›mana giriﬂmiﬂti. Dünyan›n hemen her yerinden televizyon ekipleri bombalanan Lübnan'a gelerek Beyrut, Sayda ve Sur kentleri çevresinde haber vermeye baﬂlam›ﬂlard›. Biz de o dönemde çal›ﬂt›¤›m›z
televizyon kuruluﬂu ad›na bölgeye giderek savaﬂ›n baﬂ›ndan sonuna kadar otuz beﬂ gün aral›ks›z, ateﬂkesin sa¤lanmas›ndan
sonra bölgeye Birleﬂmiﬂ Milletler Geçici Gücü'nün (UNIFIL) Litani Irma¤›'n›n güneyinde kalan bölgelere yerleﬂmesi s›ras›nda da
aral›klarla toplam üç ay Lübnan'da kald›k.
Televizyonculuk ekip iﬂidir
ﬁimdi bu 2006 y›l› yaz›nda Lübnan'dayken yapt›¤›m›z bir haber
üzerine konuﬂal›m. ‹srail'in sald›r›lar›na hedef olan, Hizbullah
yanl›lar›n›n yo¤un bir ﬂekilde yaﬂad›¤› Dahya semtine giren ilk
Türkiyeli televizyon ekibi bizdik. Güney Beyrut ya da Arapça'da
"banliyö" anlam›na gelen Dahya'da savaﬂ›n baﬂ›ndan beri devam
eden yo¤un bombard›man nedeniyle taﬂ üstünde taﬂ kalmam›ﬂt›.
Biz de böyle hareketli bir ortamda haberimizi yapmaya çal›ﬂ›yor-
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duk. Daha önce de ifade etti¤im gibi, bu haber anonslarla, muhabirin anlat›m› ve kameraman›n çekti¤i görüntülerle anlat›labilecek nitelikteydi.
Anons çekerek hem orada oldu¤umuzu kan›tl›yoruz, hem de zaten s›k›nt›l› bir bölgede yaﬂananlar› çok daha rahat anlatabiliyoruz. Böylesi kritik bölgelerde kameraman ile muhabir aras›ndaki
uyum çok önemli. E¤er muhabir ve kameraman olarak alanda birlikte çal›ﬂ›yorsan›z, kameraman muhabiri, muhabir kameraman›
çok iyi gözlemlemek zorunda. Ekrana haberi iyi ﬂekilde yans›tman›n yolu bu. Çünkü e¤er anons çekiyorsan›z, söyledikleriniz
mutlaka kameraman›n dikkatini çeker ve onu hemen objektifini
oraya çevirmek durumunda b›rak›r. Düﬂünün, çok say›da bomban›n düﬂtü¤ü bir noktaday›z. Y›k›lan binalardan hâlâ dumanlar
yükseliyor. Ben bunu anlat›yorum, o anda kameraman da hemen
bu görüntüyü vermeye baﬂl›yor. Yap›lmas› gereken budur, ya da
muhabir kameraman›n çekti¤i ilginç bir ﬂeyi o an görüp, onu anlatmaya baﬂlayabilir. Bunlar›n hepsi saniyeler içinde olur, karar
verilir, harekete geçilir. Bu yüzden, televizyonculuk bütünüyle
bir ekip iﬂidir. Bu nedenle televizyonculukta kameramanla muhabir aras›ndaki o iletiﬂimi sürekli kurmak gerekiyor.
Beyrut'ta 12 Temmuz 2006'da baﬂlayan süreçte günlük hayat silahlar›n, bombalar›n gölgesinde geçiyordu. Öyle ki Lübnanl›lar
yo¤un bombard›man sebebiyle ölülerini bile gömemiyordu. Yapt›¤›m›z bir haber iﬂte bununla ilgiliydi. ‹srail'in bombalamalar› s›ras›nda hayat›n› kaybedenler için bir toplu mezar alan› haz›rland›. Hayat›n› kaybeden yirmi kiﬂi vard›, bir k›sm› çocuktu. Onlar›n cenazeleri de bu mezarl›¤a getiriliyordu ve bir süre sonra toplu mezarl›¤a defnedileceklerdi. Bu nedenle kameraman Kenan
Ekinci ile birlikte cenaze töreninin haberini yap›yorduk. ﬁimdi bir
kameraman ve televizyon muhabirinin birlikte s›cak bir olay› nas›l haberleﬂtirdi¤inden söz edelim.
Kameraman›m›z›n çektikleri "tarihi" de¤er taﬂ›yan görüntülerdi.
Çünkü yaﬂanan bu savaﬂ, gelecekte Ortado¤u tarihi yaz›l›rken
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önemli bir yere sahip olacakt›. Hakikaten büyük bir vahﬂet söz
konusuydu. Otuz üç gün boyunca devam eden bombalamalarda
çok say›da ölü vard›. ﬁii mahallelerine yap›lan bu son bombalama nedeniyle ölülerin gömülebilmesi için art›k toplu mezarlara
ihtiyaç duyulmaya baﬂlanm›ﬂt›. Ölülerin gömülmesi s›ras›nda bile bombalama devam ediyordu. Bir yandan cenaze töreni düzenleniyor, öte yandan haz›rlanan toplu mezar›n yüz metre gerisindeki bir baﬂka ﬁii mahallesi bombalanmaya devam ediyordu.
Anons (stand up) neden ve ne zaman çekilir?
Böyle tarihi bir tan›kl›kta, televizyon muhabirinin durumu kameraya anlatmas› yani anons çekmesi gerekir. Çünkü bir daha belki
de tan›k olunamayacak bir an yaﬂanmaktad›r. Bir yandan bombalama devam ederken, di¤er yandan insanlar cenazelerini gömmeye çal›ﬂmaktad›r. ‹ﬂte bu bir televizyon muhabirinin kamera
karﬂ›s›nda anlatmas› gereken anlardan biridir. Böylelikle hem
olay›, hem de olay›n gerçekleﬂti¤i mekân› ve çevresini anlatma
ﬂans›na sahip olur.
Televizyon haberinin anons ile anlat›ld›¤› durumlarda bazen haber metni (perfore) yazmaya gerek kalmaz. Özellikle süreklilik
arz eden bir olay s›ras›nda, anons çekerek yapt›¤›m›z haberler
için ayr›ca haber metni yaz›lmas›na gerek kalmayabilir. Kameramanla muhabir alanda birlikte çal›ﬂm›ﬂt›r, yaﬂananlar›n tamam›
an›nda mikrofona anlat›lm›ﬂ, anonslar ve röportajlarla birlikte
önemli görüntüler verilmiﬂtir. Dolay›s›yla art›k baﬂka bir metne
gerek kalmam›ﬂt›r.
Ancak anonsun neden, ne zaman ve hangi ﬂartlar alt›nda çekildi¤i çok önemlidir. Bir televizyon muhabiri, öncelikle yukar›da da
ifade edildi¤i gibi önemli olaylarda anons çekmelidir. Anons ya
da ‹ngilizce ifadesiyle "stand up", bir TV muhabirinin olaylar›n
yaﬂand›¤› süreçte o bölgede oldu¤unu göstermek ve olay›n önemini ifade etmek için yap›l›r. S›radan, rutin bir olay›n takibinde
anons yapmaya gerek yoktur. O zaman haber metni yaz›l›r, ses-
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lendirilir ve montajlan›r. Her haberin içinde anons olmas› gerekmez.
Evrensel görüntü standartlar›
Televizyon habercili¤inde kameramanlar›n çekti¤i görüntülerin
genel bir standard› ya da ilkeleri vard›r. Ancak bilhassa s›cak
olaylar›n yaﬂand›¤›, sizin de sürekli olarak hareket etmek durumunda oldu¤unuz çat›ﬂma, savaﬂ, yürüyüﬂ gibi durumlarda bu ilkeler geçerlili¤ini yitirebiliyor.
O zaman ﬂimdi bu görüntü standartlar›ndan, ilkelerinden söz
edelim. Dünyada belli baﬂl› haber kanallar›na bak›nca, yukar›da
sözünü etti¤imiz bu ilkeler ekrandan da net biçimde görülür. Örne¤in CNN, BBC gibi kanallarda birçok görüntünün, aksi çok gerekmedikçe sabit olarak çekildi¤i dikkatten kaçmayacakt›r. Genel
olarak haber görüntüleri tripot (sehpa) üzerinde çekilir. Elbette tripot kullan›m› ile ilgili olarak yukar›da sözünü etti¤imiz durumlar
göz önüne al›nd›¤›nda istisnalar mevcuttur.
Sa¤a ya da sola do¤ru yap›lan kamera hareketine "pan", yukar› ya
da aﬂa¤›ya do¤ru yap›lan kamera hareketine ise "tilt" denir. Ancak
az önce söz etti¤imiz görüntü ilkeleri do¤rultusunda bir kameraman zorunlu olmad›kça bu kamera hareketlerinden kaç›n›r. Ancak elbette bu hareketlerin yap›lmas›n› gerektirecek durumlar da
vard›r.
Sabit görüntü, izleyicinin alg›s›n› ve habere odaklanmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Gereksiz kamera hareketleri ise ilgiyi da¤›t›r.
Görüntü standartlar› ve yarat›c›l›k
E¤er göstermek istedi¤imiz baﬂka bir ﬂey varsa o zaman, yeni bir
sabit plan çekip o aç›dan da olay› sabit bir kare ile anlatmam›z
gerekir. Özellikle haber kanallar›nda bu çekim tekni¤inin kulllan›m›na dikkat edilmelidir. Ancak dünyada "prime time" kanallar›n›n haber bültenleri haz›rlan›rken, hareketli kamera görüntüsü
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de kullan›labilir. Burada önemli olan görüntüyü yakalamaktan ziyade hareketli bir görüntü format›n› süreklileﬂtirerek izleyicide
merak uyand›rmakt›r. Bizim Reha Muhtar döneminde ekranlarda
gördü¤ümüz hareketli görüntüler, çember içine al›nan süjeler gibi örnekler, reyting ölçümlerine konu olan televizyon kanallar›
için geçerli olabilir. Elbette hareketli görüntü kullan›m› çeﬂitli televizyon programlar›nda da kendisine yer bulabilir. Zaten unutmamak gerekir ki, televizyonda her ne kadar belli baﬂl› standartlar olsa da, çekilen haberin konusuna göre, kameraman, muhabir ve kurgucunun yarat›c›l›¤›n›n ön plana ç›kmas› gerekir. Bu tür
durumlarda standartlar›n d›ﬂ›na taﬂ›lmas›nda bir sak›nca yoktur.
Örne¤in ﬂu soruya cevap arayal›m: Savaﬂ, çat›ﬂma, gecekondu
y›k›m›, protesto yürüyüﬂleri gibi olaylar s›ras›nda habercilik yaparken bu görüntü standartlar› korunabilir mi? Sizin de yürümenizi, koﬂman›z› hatta kaçman›z› gerektiren konular›n çekiminde
ﬂartlar›n gere¤i yerine getirilir, görüntüdeki hareketlilik böylesi
durumlarda kaç›n›lmaz olabilir.
TV'nin vazgeçilmezleri: Canl› yay›nlar ve görsel cümleler
Biraz da canl› yay›nlardan söz etmek istiyorum. Canl› yay›nda
nelere dikkat etmek gerekir? Canl› yay›nlarda muhabir önceden
kamera karﬂ›s›na geçer ve yay›n s›ras›n›n kendisine gelmesini
bekler. Stüdyoda bulunan sunucu (anchorman / anchorwoman),
haberi aktarmas›n› muhabirden bekler. Yani kendisi baﬂl›klar› verir ve bizzat bu durumu yaﬂayan kiﬂi muhabir oldu¤u için ayr›nt›l› bilgiyi vermeyi ona b›rak›r. O haberin/muhabirin s›ras› geldi¤inde, canl› yay›n için muhabire ba¤lan›larak, onun tam o s›rada
orada oldu¤u gösterilmek istenir. Bu hem o haber bülteninin canl›l›¤›n› ve inan›l›rl›¤›n› art›rmak, hem de muhabirinin olay yerinde oldu¤unu dolay›s›yla, o kanal›n meseleyi yak›ndan takip etti¤ini göstermek aç›s›ndan önemlidir. Bu arada muhabir bir yandan yaﬂad›klar›n› ya da elde etti¤i bilgileri aktar›rken, di¤er yandan da ayn› anda ekranda aç›lan ve "pencere" tabir edilen k›s›mda kameraman›n çekti¤i görüntüler verilir, muhabirin söyledikle-
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ri görsel malzemeyle desteklenir. Unutmamal›d›r ki televizyonda
en etkili cümleler, kameraman›n kurdu¤u görsel cümlelerdir. Görüntü ço¤u zaman haber metninden de, muhabirin söylediklerinden de önemlidir. Olay› izleyiciye aktaran as›l olarak kameraman›n çekti¤i görüntüdür.
Canl› yay›nda muhabirin baﬂar›l› olmas› için konuya hâkim olmas› gerekir. Bildi¤iniz konuyu daha iyi anlat›rs›n›z. Böyle olunca, yay›n s›ras›nda duraksamaz, tereddüt etmez, gelebilecek sorularla ilgili herhangi bir tedirginlik ve telaﬂ yaﬂamazs›n›z.

"Okuldan Haber Odas›na"
2007-2013 Programlar›



2-7 Eylül 2007
Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

2 Eylül 2007 Pazar
Aç›l›ﬂ
Nadire Mater / IPS ‹letiﬂim Vakf›
Günümüzün Gazetecilik ve Habercilik Anlay›ﬂ› Üzerine
Umur Talu / Sabah Gazetesi
Yeni Habercilik Aray›ﬂlar›
Doç. Dr. Sevda Alankuﬂ / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
‹letiﬂim Fakültesi Dekan›
Habercinin Özlük Haklar› ve Sorumluluklar›
Rana Y›lmaz / Avukat
Günün De¤erlendirilmesi
Ertu¤rul Kürkçü / IPS ‹letiﬂim Vakf›

* Bu program Avrupa Birli¤i mali deste¤iyle gerçekleﬂtirildi.
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3 Eylül 2007 Pazartesi
Haber Eleﬂtirisi ve Haber Eti¤i
Prof. Dr. Özden Cankaya / Galatasaray Üniversitesi
‹letiﬂim Fakültesi Dekan›
Haber Nerede?
Altan Öymen / Radikal Gazetesi
Haber Nerede?
Nurcan Akad / Milliyet Gazetesi
Haber Nerede?
‹pek Çal›ﬂlar / Gazeteci
Haber Nerede?
Füsun Özbilgen / Galatasaray Üniversitesi
Haber Nerede?
Tu¤rul Ery›lmaz / Radikal ‹ki
Günün De¤erlendirilmesi
Nadire Mater / IPS ‹letiﬂim Vakf›
Bo¤az Gezisi ve Akﬂam Yeme¤i

4 Eylül 2007 Sal›
Türkiye'nin Siyasal Ortam› ve Hak Habercili¤inin
Gerekçesi
Yavuz Önen / Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›
Neden Hak Habercili¤i?
Doç. Dr. Gülgün Erdo¤an Tosun
Ege Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ‹stanbul ﬁubesi ziyareti
Umut Çocuklar› Derne¤i ziyareti
Gazetecili¤e Baﬂlarken
Mete Çubukçu / NTV Haber Müdürü
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5 Eylül 2007 Çarﬂamba
IPS ‹letiﬂim Vakf› / bianet ofisi ziyareti
Hak Odakl› Habercilik I
Yrd. Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz
Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Hak Odakl› Habercilik Örne¤i Olarak B‹A
bianet Editörleri
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ziyareti
Haber Peﬂinde

6 Eylül 2007 Perﬂembe
Hak Odakl› Habercilik II
Murat Çelikkan / Gazeteci
Milliyet Gazetesi ziyareti
TRT ‹stanbul Radyosu
ve Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› ziyareti
Haber Peﬂinde

7 Eylül 2007 Cuma
Haber Atölyesi
Rag›p Duran / Galatasaray Üniversitesi
Füsun Özbilgen / Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Murat Utku / Do¤an Haber Ajans›
Murat Çelikkan / Gazeteci
Sertifika Töreni ve Kokteyl
•
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12-17 Temmuz 2008
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul

13 Temmuz 2008 Pazar
Aç›l›ﬂ
Nadire Mater / IPS iletiﬂim Vakf›
Günümüzün Gazetecilik ve Habercilik Anlay›ﬂ› Üzerine
Derya Sazak / Milliyet Gazetesi
Yeni Habercilik Aray›ﬂlar›
Doç. Dr. Sevda Alankuﬂ
Do¤u Akdeniz Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Dekan›
Gazetecili¤e Baﬂlarken
‹pek Çal›ﬂlar / Gazeteci-Yazar
Selen Tokcan / NTV
Habercinin Özlük Haklar› ve Sorumluluklar›
Fikret ‹lkiz / NTV ve B‹A hukuk dan›ﬂman›
Günün De¤erlendirilmesi
Doç. Dr. Gülgün Erdo¤an Tosun
Ege Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

14 Temmuz 2008 Pazartesi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ziyareti
Hak Örgütleri ve Medya
Hüsnü Öndül / ‹nsan Haklar› Derne¤i Genel Baﬂkan›
Haber Eti¤i ve Hak Habercili¤inin Gereklili¤i
Yrd. Doç. Dr. Emel Baﬂtürk Akça
Kocaeli Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

* Bu program ‹sveç Uluslararas› Kalk›nma ‹ﬂbirli¤i Ajans›'n›n (S‹DA) mali deste¤iyle
gerçekleﬂtirildi.
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Yrd. Doç. Dr. Gülseren Adakl›
Ankara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Hak Habercili¤i
Murat Çelikkan / Gazeteci
Günün De¤erlendirmesi
Prof. Dr. Özden Çankaya
Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim fakültesi Dekan›
Bo¤az Gezisi ve Akﬂam Yeme¤i

15 Temmuz 2008 Sal›
Sabah gazetesi ziyareti
Habertürk ziyareti
Haber Nerede? TV Haber Merkezi
Ayﬂenur Arslan / Kanal D Haber Merkezi
Haber Nerede? Gazete Haber Merkezi
Ahmet Tulgar / Birgün Gazetesi
Günün De¤erlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz
Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

16 Temmuz 2008 Çarﬂamba
Yön Radyo ziyareti
IPS ‹letiﬂim Vakf› / bianet ofisi ziyaret
Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› ziyareti
Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i ziyareti
Umut Çocuklar› Derne¤i ziyareti
Günün De¤erlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Nurdan Ak›ner
Mersin Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
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17 Temmuz 2008 Perﬂembe
Haber Atölyesi
Tu¤rul Ery›lmaz / Radikal ‹ki Genel Yay›n Yönetmeni
Füsun Özbilgen / Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi
‹pek Çal›ﬂlar / Gazeteci Yazar
Haber Atölyesi
Tu¤rul Ery›lmaz, Füsun Özbilgen, ‹pek Çal›ﬂlar
Günün De¤erlendirmesi
Ö¤r. Gör. Esra Ercan Bilgiç / Bilgi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Sertifika Töreni ve Kokteyl
•



11-18 Temmuz 2009
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul

12 Temmuz 2009 Pazar
Aç›l›ﬂ
Nadire Mater / IPS iletiﬂim Vakf›
Günümüzün Gazetecilik ve Habercilik Anlay›ﬂ› Üzerine
Mete Çubukçu / NTV Haber Müdürü
Yeni Habercilik Aray›ﬂlar›
Doç. Dr. Sevda Alankuﬂ
‹zmir Ekonomi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Dekan›
Gazetecili¤e Baﬂlarken
Berat Günç›kan / Gazeteci - Yazar
Esra Aç›kgöz / Cumhuriyet Dergi
Habercinin Özlük Haklar› ve Sorumluluklar›
Fikret ‹lkiz / NTV ve B‹A Hukuk Dan›ﬂman›
* Bu program ‹sveç Uluslararas› Kalk›nma ‹ﬂbirli¤i Ajans›'n›n (SIDA) mali deste¤iyle
gerçekleﬂtirildi.
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Günün De¤erlendirilmesi
Doç. Dr. Gülgün Erdo¤an Tosun
Ege Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

13 Temmuz 2009 Pazartesi
Türkiye Gazeteciler Sendikas› ziyareti
Hak Örgütleri ve Medya
ﬁebnem Korur Fincanc› / TH‹V Genel Baﬂkan›
Hak Habercili¤i
‹smail Saymaz / Radikal Gazetesi
Haber Eti¤i ve Hak Habercili¤inin Gereklili¤i
Doç. Dr. Mine Gencel Bek
Ankara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Haber Foto¤rafç›l›¤›
Yücel Tunca / Foto¤rafç›, Galata Foto¤rafhanesi
Günün De¤erlendirmesi
Prof. Dr. Özden Çankaya
Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Dekan›
Bo¤az Gezisi ve Akﬂam Yeme¤i

14 Temmuz 2009 Sal›
Radikal Gazetesi ziyareti
CNN Türk ziyareti
Haber Nerede? TV Haber Merkezi
Banu Güven / NTV Haber Merkezi
Haber Nerede? Gazete Haber Merkezi
Demet Bilge Ergün / Radikal Gazetesi Haber Merkezi
Günün De¤erlendirilmesi
Dr. Atilla Özsever
Maltepe Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
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15 Temmuz 2009 Çarﬂamba
Aç›k Radyo ziyareti
IPS ‹letiﬂim Vakf› / bianet ofisi ziyareti
Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i ziyareti
‹nsan Haklar› Derne¤i ziyareti
Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i ziyareti
Günün De¤erlendirmesi
Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz
Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

16 Temmuz 2009 Perﬂembe
Haber Atölyesi
Tu¤rul Ery›lmaz / Radikal ‹ki Genel Yay›n Yönetmeni
Murat Çelikkan / Gazeteci- Yazar
Ahmet Tulgar / Gazeteci- Yazar
Burçin Belge / Gazeteci-Habertürk
Haber Atölyesi
Murat Çelikkan
Ahmet Tulgar
Burçin Belge
Günün De¤erlendirmesi
Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan / ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Sertifika Töreni ve Kokteyl
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10-17 Temmuz 2010
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Kuﬂtepe Kampüsü

11 Temmuz 2010 Pazar
Aç›l›ﬂ
Nadire Mater / IPS iletiﬂim Vakf›
Günümüzün Gazetecilik ve Habercilik Anlay›ﬂ› Üzerine
Tu¤rul Ery›lmaz / Radikal ‹ki Genel Yay›n Yönetmeni
Yeni Habercilik Aray›ﬂlar›
Prof. Dr. Sevda Alankuﬂ
‹zmir Ekonomi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Dekan›
Gazetecili¤e Baﬂlarken
Berat Günç›kan / Gazeteci-Yazar
Efnan Atmaca / ‹stanbul Life Yay›n Yönetmeni
Habercinin Özlük Haklar› ve Sorumluluklar›
Fikret ‹lkiz / NTV ve B‹A hukuk dan›ﬂman›
Günün De¤erlendirilmesi
Prof. Dr. Özden Cankaya
Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

12 Temmuz 2010 Pazartesi
Haber-SEN ‹stanbul ﬁubesi ziyareti
Hak Örgütleri ve Medya
Özlem Dalk›ran / Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i
Hak Habercili¤i – Hilmi Hacalo¤lu / Gazeteci
Haber Eti¤i ve Hak Habercili¤inin Gereklili¤i
Doç. Dr. Nilüfer Timisi / ‹stanbul Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
* Bu program ‹sveç Uluslararas› Kalk›nma ‹ﬂbirli¤i Ajans›'n›n (SIDA) mali deste¤iyle
gerçekleﬂtirildi.
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Doç. Dr. Sevilay Çelenk
Ankara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Haber Foto¤rafç›l›¤›
Ali Öz / Foto¤rafç›
Günün De¤erlendirmesi
Prof. Dr. Gülgün Erdo¤an Tosun
Ege Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Bo¤az Gezisi ve Akﬂam Yeme¤i

13 Temmuz 2010 Sal›
Cumhuriyet Gazetesi ziyareti
NTV ziyareti
Haber Nerede?
Iﬂ›n Eliçin / TRT Türk
Haber Nerede?
Devrim Sevimay / Milliyet Gazetesi
Türkiye D›ﬂ Bas›nda
Murat Niﬂanc›o¤lu / BBC Türkçe
Günün De¤erlendirmesi
Prof. Dr. Nurçay Türko¤lu
Marmara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

14 Temmuz 2010 Çarﬂamba
TRT ‹stanbul Radyosu ziyareti
IPS ‹letiﬂim Vakf› / bianet ofisi ziyareti
Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i
/ ‹stanbul ziyareti
Lambdaistanbul ziyareti
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çal›ﬂmalar› Birimi ziyareti
Günün de¤erlendirmesi
Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz / Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
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15 Temmuz 2010 Perﬂembe
Haber Atölyesi
Füsun Özbilgen / Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Tu¤rul Ery›lmaz / Radikal ‹ki Genel Yay›n Yönetmeni
Murat Çelikkan / Sabah Gazetesi Ekler Yönetmeni
Ahmet Tulgar / Gazeteci-Yazar
Haber Atölyesi
Füsun Özbilgen, Tu¤rul Ery›lmaz, Murat Çelikkan,
Ahmet Tulgar
Günün De¤erlendirmesi
Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan
‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Sertifika Töreni ve Kokteyl



9-16 Temmuz 2011

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Kuﬂtepe Kampüsü
10 Temmuz 2011 Pazar
Aç›l›ﬂ
Nadire Mater / IPS iletiﬂim Vakf›
Günümüzün Gazetecilik ve Habercilik Anlay›ﬂ› Üzerine
Y›ld›r›m Türker / Radikal Gazetesi
Bar›ﬂ Gazetecili¤i
Prof. Dr. Sevda Alankuﬂ
‹zmir Ekonomi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Dekan›
Gazetecili¤e Baﬂlarken
Zeynep Erdim / BBC World
Ceyda Ulukaya / Zete
* Bu program ‹sveç Uluslararas› Kalk›nma Ajans›'n›n (SIDA) mali deste¤iyle gerçekleﬂtirildi.
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Haktan Ne Anl›yorsunuz?
Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz
Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

11 Temmuz 2011 Pazartesi
Haber-Sen ‹stanbul ﬁubesi ziyareti
Hak Örgütleri ve Medya
Prof. Dr. ﬁebnem Korur Fincanc›
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› Genel Baﬂkan›
Haber Eti¤i ve Hak Habercili¤inin Gereklili¤i
Doç. Dr. Sevilay Çelenk
Ankara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Sosyal Medya ve Haklar
Prof. Dr. Yasemin ‹nceo¤lu
Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Haber Foto¤rafç›l›¤›
Hüseyin Özdemir / Milliyet Gazetesi
Bo¤az Gezisi ve Akﬂam Yeme¤i

12 Temmuz 2011 Sal›
Birgün gazetesi ziyareti
IMC TV ziyareti
Haber her Yerde? TV Haber Merkezi
Mirgün Cabas / NTV
Habercinin Özlük Haklar› ve Sorumluluklar›
Fikret ‹lkiz / NTV ve B‹A hukuk dan›ﬂman›
D›ﬂ Bas›nda Türkiye
Ayla Albayrak / The Wall Street Journal
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13 Temmuz 2011 Çarﬂamba
Yön Radyo ziyareti
IPS ‹letiﬂim Vakf›/ bianet ofisi ziyareti
Uluslararas› Af Örgütü Türkiye ofisi ziyareti
Uluslararas› Hrant Dink Vakf› ziyareti
Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› ziyareti

14 Temmuz 2011 Perﬂembe
Haber Atölyesi
Füsun Özbilgen / Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Ahmet Tulgar / Gazeteci-Yazar
Murat Çelikkan / Sabah Gazetesi
P›nar Ö¤ünç / Radikal Gazetesi
Haber Atölyesi
Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan
‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz
Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Prof. Dr. Özden Cankaya
Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Sertifika Töreni ve Kokteyl
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7-14 Temmuz 2012
Bahçeﬂehir Üniversitesi Beﬂiktaﬂ Kampüsü

8 Temmuz 2012 Pazar
Aç›l›ﬂ
Nadire Mater / IPS iletiﬂim Vakf›
Günümüzün Gazetecilik ve Habercilik Anlay›ﬂ› Üzerine
Füsun Özbilgen / Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Bar›ﬂ Gazetecili¤i
Prof. Dr. Sevda Alankuﬂ / ‹zmir Ekonomi Üniv. ‹letiﬂim Fak. Dekan›
Gazetecili¤e Baﬂlarken
P›nar Ö¤ünç / Radikal Gazetesi
Çiçek Tahao¤lu / bianet
Habercinin Özlük Haklar› ve Sorumluluklar›
Meriç Eyübo¤lu / Avukat

9 Temmuz 2012 Pazartesi
TGS ‹stanbul ﬁubesi ziyareti
Hak Örgütleri ve Medya
Öztürk Türkdo¤an / ‹nsan Haklar› Derne¤i Genel Baﬂkan›
Haber Eti¤i ve Hak Habercili¤inin Gereklili¤i
Prof. Dr. Gülgün Erdo¤an Tosun / Ege Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Medya ve Nefret Söylemi
Mahmut Ç›nar / Bahçeﬂehir Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Haber Foto¤rafç›l›¤›
Özcan Yurdalan / Nar Photos
Bo¤az Gezisi ve Akﬂam Yeme¤i
* Bu program ‹sveç Uluslararas› Kalk›nma ‹ﬂbirli¤i Ajans›'n›n (SIDA) mali deste¤iyle
gerçekleﬂtirildi.
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10 Temmuz 2012 Sal›
Agos gazetesi ziyareti
NTV ziyareti
Haber her Yerde? TV Haber Merkezi
Balçiçek ‹lter / Habertürk
Sosyal Medya ve Habercilik
F›rat Erdo¤muﬂ / Bahçeﬂehir Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
D›ﬂ Bas›nda Türkiye
Nicolas Cheviron / AFP ‹stanbul Büro ﬁefi

11 Temmuz 2012 Çarﬂamba
Nor Radyo ziyareti
IPS ‹letiﬂim Vakf› / bianet ofisi ziyareti
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimli¤i ve Cinsel Yönelim Çal›ﬂmalar› Derne¤i (SPoD) ziyareti
Kent Hareketleri – Cihan Uzunçarﬂ›o¤lu Baysal ziyareti
‹mece Ev ‹ﬂçileri Sendikas› Giriﬂimi ziyareti
Haber Atölyesi
Doç. Dr. Esra Arsan / ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz / Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Prof. Dr. Özden Cankaya / Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

12 Temmuz 2012 Perﬂembe
Haber Atölyesi De¤erlendirmesi
Doç. Dr. Esra Arsan
Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz
Prof. Dr. Özden Cankaya
Sertifika Töreni ve Kokteyl
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30 Haziran-6 Temmuz 2013
Bahçeﬂehir Üniversitesi Karaköy Kampusu

30 Haziran 2013 Pazar
Aç›l›ﬂ
Nadire Mater / IPS iletiﬂim Vakf›
Günümüzün Gazetecilik ve Habercilik Anlay›ﬂ› Üzerine
Ruﬂen Çak›r / Vatan Gazetesi Köﬂe Yazar›
Bar›ﬂ Gazetecili¤i
Prof. Dr. Sevda Alankuﬂ / ‹zmir Ekonomi Üniv. ‹letiﬂim Fak. Dekan›
Gazetecili¤e Baﬂlarken
Elif ‹nce / OHO-Radikal
Burcu Karakaﬂ / Milliyet
Haluk Kalafat / bianet
Habercinin Özlük Haklar› ve Sorumluluklar›
Fikret ‹lkiz / B‹A Hukuk Dan›ﬂman›

1 Temmuz 2013 Pazartesi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti
Haber her Yerde
Kemal Göktaﬂ / Vatan Gazetesi
Alternatif Haber Kaynaklar›
Zeynep Erdim / BBC Türkiye
Sosyal Medya ve Habercilik
F›rat Erdo¤muﬂ / Bahçeﬂehir Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Haber Kameramanl›¤›
Serkan Emekçi / CNNTürk
Bo¤az Gezisi ve Akﬂam Yeme¤i

* Bu program ‹sveç Uluslararas› Kalk›nma ‹ﬂbirli¤i Ajans›'n›n (SIDA) mali deste¤iyle
gerçekleﬂtirildi.
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2 Temmuz 2013 Sal›
Agos gazetesi ziyareti
Hayat TV ziyareti
Haber Eti¤i ve Bar›ﬂ Habercili¤inin Gereklili¤i
Doç. Dr. ‹ncilay Cangöz / Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Medya ve Nefret Söylemi
Mahmut Ç›nar / Bahçeﬂehir Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Anaak›m D›ﬂ›nda Olmak / Kürt Medyas›nda Gazetecilik
Bayram Balc› / Özgür Gündem Editörü

3 Temmuz 2013 Çarﬂamba
Aç›k Radyo ziyareti
IPS ‹letiﬂim Vakf› / bianet ofisi ziyareti
Rum Vak›flar› Derne¤i ziyareti
Laz Kültürü Derne¤i ziyareti
‹nsan Haklar› Derne¤i ziyareti
Haber Atölyesi
Murat Çelikkan / Haf›za Merkezi
Altu¤ Ak›n / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Burak Do¤u / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Alper Gedik / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi

4 Temmuz 2013 Perﬂembe
Haber Atölyesi
Haber Atölyesi De¤erlendirmesi
Prof. Dr. Özden Cankaya / Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Füsun Özbilgen / Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
Coﬂkun Efendio¤lu / Milas Önder
Neslihan Özgüneﬂ / TACSO Türkiye
Sertifika Töreni ve Kokteyl

"Okuldan Haber Odas›na"
Kat›l›mc› Listesi

2007
Ça¤la A¤›rgöl / Agos Gazetesi
Tülin Sepetçi / Akdeniz Üniversitesi
Persude Erdem / Ankara Üniversitesi
Feyza Yavuzer / Atatürk Üniversitesi
Kemal Hoca / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Özge Erbalaban / Ege Üniversitesi
Selma Kara / Erciyes Üniversitesi
Güllüﬂah Sürekli / F›rat Üniversitesi
Müge Çelebi / Galatasaray Üniversitesi
Yasemin Akﬂit / Gazi Üniversitesi
Berktan Kuru / ‹stanbul Ticaret Üniversitesi
Burcu Bay›r / Kocaeli Üniversitesi
Gizem Karak›ﬂ / Lefke Avrupa Üniversitesi
Utku Ceylan / Maltepe Üniversitesi
Rasul Usenaliyev / Manas Üniversitesi
Erhan K›l›ç / Selçuk Üniversitesi
Y›ld›z Türk / Yeditepe Üniversitesi
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2008
Özlem Ertan / Agos Gazetesi
Bünyamin Fidan / Akdeniz Üniversitesi
Ayçin Gelir / Anadolu Üniversitesi
Eylem Tuna / Anadolu Üniversitesi
P›nar Turan / Ankara Üniversitesi
Serhat Ramay / Atatürk Üniversitesi
Güllü Gülsüm Bülbül / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Hakan Tadik / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Hatice Y›lmaz / Erciyes Üniversitesi
Didem Deniz / Ege Üniversitesi
Yakup Erdem / F›rat Üniversitesi
Tu¤çe Ersoy / Galatasaray Üniversitesi
Gözde Koca / Gazi Üniversitesi
Yavuz Ar› / Girne Amerikan Üniversitesi
Hatice Karaca / Hacettepe Üniversitesi
Mustafa Kuleli / ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Gül Çelikkol / ‹stanbul Üniversitesi
Hülya Çapkan / ‹stanbul Üniversitesi
Kerim Fatih Çelik / ‹stanbul Üniversitesi
Ülkü Pervaneli / ‹stanbul Üniversitesi
Ruﬂen F›rat Güllüo¤lu / Kanada Üniversitesi
Serkan Çelik / Kocaeli Üniversitesi
Müjgan Ya¤mur / Mersin Üniversitesi
Meltem ﬁahin / Maltepe Üniversitesi
Tarkan K›l›ç / Marmara Üniversitesi
Sezen Özsamanl› / Lefke Avrupa Üniversitesi
Filiz Gazi / Marmara Üniversitesi
P›nar Kahraman / Selçuk Üniversitesi
Fatih Karaduman / Uluslararas› K›br›s Üniversitesi
Esra Elif Altunsoy / Yeditepe Üniversitesi
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2009
Mesut Kurtuluﬂ / Akdeniz Üniversitesi
Nurcan P›nar Avc› / Anadolu Üniversitesi
Hatice Kaya / Ankara Üniversitesi
Ayﬂe Y›ld›z / Atatürk Üniversitesi
Zeynep Güner / Bo¤aziçi Üniversitesi
Ayﬂen Yavaﬂ / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Fatmanur Ayasun / Ege Üniversitesi
Vahap Karak›l›ç / Ege Üniversitesi
Ali ﬁayl›¤ / Erciyes Üniversitesi
‹bni Sina Ceyhan / F›rat Üniversitesi
Bar›ﬂ Mumyakmaz / Galatasaray Üniversitesi
Gülﬂah Güneﬂ / Gazi Üniversitesi
Perihan Dinler / ‹stanbul Üniversitesi
Deniz Turan / ‹stanbul Üniversitesi
Ümit Alt›ndere / ‹stanbul Üniversitesi
Serdar Cevher / ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Selin Bayraktar / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Koray Yaﬂar / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Çetin Ak / Kocaeli Üniversitesi
Asl› Özyurt / Koç Üniversitesi
Makbule Kayadibi / Lefke Avrupa Üniversitesi
‹lknur Ekelik / Maltepe Üniversitesi
Berrak S›rma / Marmara Üniversitesi
Damla Kayayerli / Marmara Üniversitesi
Ferah Poyraz / Mersin Üniversitesi
Yusuf Körükmez / Selçuk Üniversitesi
Abdullah Karl›da¤ / Uluslararas› K›br›s Üniversitesi
Özge Kolay / Yak›ndo¤u Üniversitesi
Emel ﬁen / Yaﬂar Üniversitesi
Nihal Giray / Yeditepe Üniversitesi
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2010
Vartan Estukyan / Agos Gazetesi
Bekir Avc› / Ankara Üniversitesi
Burcu Ball›ktaﬂ / Ankara Üniversitesi
Ceren Salmano¤lu / Ankara Üniversitesi
Esra Koçak / Anadolu Üniversitesi
Fatma Sönmez / Ankara Üniversitesi
Edip ‹brahimo¤lu / Atatürk Üniversitesi
Elif ‹nce / Columbia Üniversitesi
Enver Argunhan / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Ersin Sar›alio¤lu / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Hasan Y›k›c› / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
H›d›r Tok / Ege Üniversitesi
Semih Y›ld›z / Ege Üniversitesi
Murat Baﬂ / Erciyes Üniversitesi
Mutlu Ulubaﬂ / F›rat Üniversitesi
Melis Bayman / Galatasaray Üniversitesi
Sema Azeri / Galatasaray Üniversitesi
Ya¤mur Ç›klakalyoncu / Gazi Üniversitesi
‹rﬂadi Dal / Giresun Üniversitesi
U¤ur Bayram / Girne Amerikan Üniversitesi
Zehra Çelenk / ‹stanbul AR-EL Üniversitesi
Dilek Alagöz / ‹stanbul Kültür Üniversitesi
Halit Bingöllü / ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Sarphan Uzuno¤lu / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Melda F›rato¤lu / Kadir Has Üniversitesi
Özge Ay›k / Kocaeli Üniversitesi
P›nar Bulut / Lefke Avrupa Üniversitesi
Aysun Eyrek / Marmara Üniversitesi
Tayibe Önel / Marmara Üniversitesi
Yunus Keleﬂ / Marmara Üniversitesi
Fatma Öçkomaz / Mersin Üniversitesi
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Mustafa Gökhan Çelik / Uluslararas› Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi
Mustafa Birol Güger / Uluslararas› K›br›s Üniversitesi
Nihan Kahraman / Yak›n Do¤u Üniversitesi
Cudi Kaan Okmeydan / Yaﬂar Üniversitesi
Gülay Keskin / Yeditepe Üniversitesi
2011
Emre Ertani / Agos Gazetesi
Ebru Çengelo¤lu / Akdeniz Üniversitesi
Ersoy Tan / Anadolu Üniversitesi
Hale Gülsüm Karakaya / Anadolu Üniversitesi
Tunç Göktürk / Anadolu Üniversitesi
Ayça Necla Onuralm›ﬂ / Ankara Üniversitesi
Bu¤u Begüm Orhan / Ankara Üniversitesi
Ömer Özdemir / Atatürk Üniversitesi
Sat› Alt›ntaﬂ / Baﬂkent Üniversitesi
Elif ‹rem Az / Bo¤aziçi Üniversitesi
Serdar Ceﬂen / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Arzu ﬁenses / Ege Üniversitesi
Tülin Tezel / Ege Üniversitesi
Erhan Örs / Erciyes Üniversitesi
Hatice Tunç / ‹stanbul Arel Üniversitesi
Volkan A¤›r / ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Suat Demirk›ran / ‹stanbul Üniversitesi
Zeynep Ekim Elbaﬂ› / ‹stanbul Üniversitesi
Halil Türkden / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Ebru Tönel / Kocaeli Üniversitesi
Ali Solak / Lefke Avrupa Üniversitesi
Ahmet Bolat / Marmara Üniversitesi
Ferhat Orhan / Mersin Üniversitesi
Zübeyde Sar› / Mersin Üniversitesi
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Zeynep Keleﬂ / Selçuk Üniversitesi
Arzu ﬁen / Uluslararas› K›br›s Üniversitesi
Serra Torun / Université Paris X Nanterre
Selahattin Yalç›n / Yak›n Do¤u Üniversitesi
Asil Ateﬂ / Yaﬂar Üniversitesi
ﬁebnem Emil / Yeditepe Üniversitesi
2012
Ayﬂe Y›lmaz / Aç›k Ö¤retim Fakültesi
Özlem Önay / Akdeniz Üniversitesi
‹hsan Tar›k Çelik / Anadolu Üniversitesi
Gökhan Keskin / Ankara Üniversitesi
Ferdi Uzun / Atatürk Üniversitesi
Zafer Söken / Bahçeﬂehir Üniversitesi
Özlem Altu¤ / Baﬂkent Üniversitesi
Asl› Kirbaﬂ / Bilkent Üniversitesi
Ayﬂegül ﬁahinkaya / Bo¤aziçi Üniversitesi
Emre Yilmaz / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Nurdane Aktan / Do¤uﬂ Üniversitesi
Murat Karakuﬂ / Ege Üniversitesi
Ali Kemal Ay / F›rat Üniversitesi
Mine Satur / Gazi Üniversitesi
Simay Köro¤lu / ‹stanbul Üniversitesi
ﬁafii Çelik / ‹stanbul Üniversitesi
Gülin Küpelio¤lu / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Eylem Baﬂak ﬁentürk / Karabük Üniversitesi
Seçil Türkkan / Kocaeli Üniversitesi
Esra Sekman / Marmara Üniversitesi
Abdürrahim Kiliç / Mersin Üniversitesi
Beliz Erol / Mimar Sinan Üniversitesi
Ramazan Baﬂar / Selçuk Üniversitesi
Alper Bayraktar / Uluslararas› K›br›s Üniversitesi
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Nazik Öktem / Yak›n Do¤u Üniversitesi
Ans› Güzelköylü / Yaﬂar Üniversitesi

2013
Özgün Ça¤lar / Agos Gazetesi
Ya¤mur Taﬂdemir / Akdeniz Üniversitesi
‹rem Dönmez / Anadolu Üniversitesi
Didem Eker / Ankara Üniversitesi
Gizem Aysel / Bahçeﬂehir Üniversitesi
Nazan Ertürk / Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Evren K›z›la¤aç / Ege Üniversitesi
Muhammet Tunç / Elaz›¤ F›rat Üniversitesi
Esra Özdilim / Erciyes Üniversitesi
Halit Taﬂcan / Gümüﬂhane Üniversitesi
Cansu Kaﬂ›kç› / ‹stanbul Üniversitesi
Zeynep Yüncüler / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Osman Girgin / ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Kyra Mengeﬂ / Kadir Has Üniversitesi
Ece Tepeli / Kocaeli Üniversitesi
Ümit A¤gül / Maltepe Üniversitesi
Hilal Y›lmaz / Marmara Üniversitesi
Umut Sinan Özdemir / Mersin Üniversitesi
Alâra Kuset / Université Paris X Nanterre
Atlas Sibel Arslan / Selçuk Üniversitesi
Mehmet Ali Yavuz / Uluslararas› K›br›s Üniversitesi
U¤ur ﬁahin Umman / Yaﬂar Üniversitesi
Ceren Arifa¤ao¤lu / Yeditepe Üniversitesi

Yazarlar

Sevda Alankuﬂ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1980'de mezun oldu. Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi'nden doktoras›n› "K›br›sl› Türk
Elitlerin Siyasal Kültürü" üzerine haz›rlad›¤› tezle ald›. Çal›ﬂmalar›na
Leeds Üniversitesi'nde Kültürel / Etnik Kimlikler üzerine devam etti.
1982-99 y›llar›nda Ege ve Ankara üniversiteleri iletiﬂim fakültelerinde
ö¤retim üyesi olarak görev yapt›. Medya ‹zleme, B‹A'n›n Yerel Medya
E¤itimleri, ‹lk ve Ortaö¤retim Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› gibi projelerde dan›ﬂman, araﬂt›rmac› ve koordinatör olarak çal›ﬂt›. 2008'de
‹letiﬂim Bilimleri alan›nda profesörlük unvan›n› ald›. 1999-2008 aras›nda Do¤u Akdeniz Üniversitesi, ‹letiﬂim ve Medya Çal›ﬂmalar› Fakültesi, 2008-2013 y›llar›nda da ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi dekanl›klar›n› yürüttü. B‹A kitapl›¤›ndan ç›kan, Kad›n Odakl›
Habercilik, Çocuk Odakl› Habercilik, Gazetecilik ve Habercilik, Yeni
‹letiﬂim Teknolojileri ve Medya, Medya, Etik ve Hukuk, Radyo ve Radyoculuk, Medya ve Toplum ile Gazetecili¤e Baﬂlarken kitaplar›n›n editörlü¤ünü üstlendi.
Umur Talu
1957'de ‹stanbul'da do¤du. Galatasaray Lisesi ard›ndan 1980'de Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Ö¤rencili¤inde Demiryolu Sendikas›'nda araﬂt›rma-e¤itim uzman› olarak çal›ﬂt›. 1980'de Günayd›n gazetesi günlük ekonomi ekinde gazetecili¤e baﬂlad›. 1982'de
Güneﬂ gazetesinin kuruluﬂunda bulundu, ekonomi yönetmenli¤i yapt›.
1983'te Cumhuriyet'te yaz› iﬂleri editörü, 1985'te Milliyet ekonomi yö-
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netmeni, 1986'da Milliyet yaz› iﬂleri müdürü oldu. 1987'de Söz'ün kuruluﬂunda yönetici oldu, ard›ndan Hürriyet'te yaz› iﬂleri müdürlü¤ü
yapt›. 1988'de Milliyet yaz› iﬂleri müdürlü¤üne döndü. 1992'de Milliyet genel yay›n yönetmenli¤ine geçti. 1994 sonu istifa edip ayn› gazetede “Dipsiz Kuyu” baﬂl›¤›yla köﬂe yaz›lar› yazmaya baﬂlad›. 28 ﬁubat
2001 tasfiyesinde Milliyet'ten ç›kar›ld›. Daha sonra Star ve Sabah'ta
yazd›. Dipsiz Kuyu köﬂesini Habertürk'e taﬂ›nd›. Uzun süre üniversitelerde medya dersleri verdi. Üç dönem TGC yönetim kurulu üyesiydi;
baﬂkanvekilli¤i yapt›. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ni yazd›. Dipsiz Medya ve Bedelli Gazetecilik isimli gazetecilik kitaplar› var.
‹ncilay Cangöz
Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Bilimleri Bas›n Yay›n Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktoras›n› da ayn› üniversitede yapt›. 1995'
ten bu yana, halen doçent olarak görev yapt›¤› üniversitenin ‹letiﬂim
Fakültesi'nde çal›ﬂ›yor, ilgi alanlar› aras›nda siyasal iletiﬂim, kitle iletiﬂimi ve kültür, kitle iletiﬂim kuramlar› ve izleyici araﬂt›rmalar›, kitle iletiﬂimi ve sanat var. bianet'e medya eleﬂtirileri yazd›, çeﬂitli dergilerde
makaleleri yay›mland›.
Yavuz Önen
1938'de Midyat'ta do¤du. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi'nden mezun oldu. 50 y›ld›r mimar olarak mimari tasar›m, mesleki
uygulama, imar plan›, restorasyon çal›ﬂmalar› yap›yor. ‹nsan Haklar›
Derne¤i kurucular› aras›ndayd›, üç y›l süreyle de ‹HD yönetiminde yer
ald›. 1990'da kurulan Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›'n›n da kurucu üyesidir ve ilk günden 2009 Nisan ay›na kadar Vakf›n baﬂkanl›¤›n› yapt›. Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi'nde çeﬂitli kademelerde yöneticilik, daha
sonra Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) genel sekreterli¤i ve genel baﬂkanl›¤› görevlerinde bulundu. 1970'te Teknik Elemanlar Sendikas› (TEK-SEN) kurucular› aras›nda yer ald›, daha sonra
sendikan›n devam› olan Teknik Elemanlar Derne¤i'nin (TÜTED) genel
baﬂkanl›¤›n› üstlendi. 1972-74 y›llar›nda siyasi bir davada tutuklu olarak yarg›land›, çocuklara yönelik resim çal›ﬂmalar› bu dönemde gerçekleﬂtirdi.
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Hüsnü Öndül
1953 Havza / Samsun do¤umlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'
nden 1977'de mezun oldu. ‹nsan Haklar› Derne¤i, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ve Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i kurucular›ndan. Her üç örgütte de yöneticilik yapt›. ‹HD Ankara ﬁubesi için 1988, 1989 ve 1990 Ankara iﬂkence Raporu kitaplar›n›, ‹HD Genel Merkezi için Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i için
Türkiye'de Kentli Haklar› Mevzuat› (Av. Cengiz Çekiç'le birlikte) kitaplar›n› haz›rlad›. ‹HD Genel Merkezi için “Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu'na / Mahkemesi'ne Bireysel Baﬂvuru Hakk› Aç›s›ndan Hukukçular›n E¤itimi" ve "E¤iticilerin E¤itimi" projelerini haz›rlad›. 1975' te Kimiz? adl› ﬂiir kitab›, 1997'de ‹nsan Haklar› Yaz›lar› kitab› yay›mland›.
2001'den beri Evrensel gazetesinde haftal›k köﬂe yaz›lar› yaz›yor.
Fikirleri nedeniyle aç›lan pek çok davada yarg›land›. Üç kez gözalt›na
al›nd› (1988, 1991, 1995), bir kez de (1988) tutukland›. Alman Yarg›çlar Birli¤i'nin ‹nsan Haklar› (1995), MAZLUMDER'in ‹nsan Haklar›
(2001) ve Diyarbak›r Tabip Odas›'n›n Bar›ﬂ ve Demokrasi (2005) ödüllerinin sahiplerinden. Öndül, evli ve iki çocuk babas›d›r.
Gülgün Erdo¤an Tosun
1966'da Ayd›n'da do¤du, ilk ve ortaö¤renimini Ayd›n'da tamamlad›.
9 Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü'nden 1988'de mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini 1992'de Ege Üniversitesi'nden, doktora derecesini 1999'da Dokuz
Eylül Üniversitesi'nden ald›. 2003'te doçent, 2009'da profesör oldu.
1990'dan bu yana Ege Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde ö¤retim üyesi. Demokratikleﬂme perspektifi, devlet-sivil toplum iliﬂkisi, Türkiye'nin siyasal istikrar aray›ﬂ› gibi konularda çal›ﬂt›.
Baﬂl›ca ilgi alanlar› sivil toplum, demokratikleﬂme, insan haklar›, siyasal partiler ve elektronik demokrasi.
Özden Cankaya
1968'de ‹stanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1970-81 y›llar›nda TRT Kurumu'nda prodüktör ve program denetim uzman› olarak çal›ﬂt›.
1982'den bu yana üniversite ö¤retim üyesi olarak bilgi, birikim ve deneyimlerini, iletiﬂimci olmay› seçen gençlerle paylaﬂ›yor. Türk Televizyonunun Program Yap›s› (1968-1985) (1990), Dünden Bugüne Radyo
Televizyon (1997), ‹stanbul Radyosu An›lar, Yaﬂant›lar (ortak çal›ﬂma,
2000) , TRT-Bir Kitle ‹letiﬂim Kurumunun Tarihi (1927-2000), Kitle ‹le-
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tiﬂim Özgürlü¤ü (M. B. Yamaner'le birlikte) adl› kitaplar› ve kitle iletiﬂim alan›nda birçok çal›ﬂmas› vard›r. 1982-1999 y›llar› aras›nda Marmara Üniversitesi, 1999-2013 y›llar›nda Galatasaray Üniversitesi' nde
ö¤retim üyesi olarak çal›ﬂt›, 2003-2009 y›llar›nda da ‹letiﬂim Fakültesi
dekanl›¤› yapt›. Ayr›ca yazar›n yay›mlanm›ﬂ çok say›da radyo programlar›n›n yan› s›ra, yazarl›¤›n› yapt›¤› televizyon programlar› ve film senaryolar› bulunuyor.
Murat Çelikkan
Ortado¤u Teknik Üniversitesi'nde ‹ﬂletme okudu. Demokrat'ta baﬂlad›¤› gazetecilik hayat›nda Nokta, Anka Ajans›, Sokak, Evrensel, Yeni
Gündem, Hürriyet, Radikal ve Sabah'ta çal›ﬂt›. ‹nsan Haklar› Derne¤i,
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›'nda görev ald›. Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i
ve Uluslararas› Af Örgütü Türkiye'nin kurucular› aras›nda. Zorla Kaybetmeler'e iliﬂkin çal›ﬂmalar yürüten Haf›za Merkezi'nin yöneticilerinden.
Tolga Korkut
1990'lar›n baﬂ›nda radyo programc›s› olarak medya sektöründe çal›ﬂmaya baﬂlad›. Yayg›n medyada editör olarak çal›ﬂt›. Çeﬂitli yay›nlar için
düzenli çevirmenlik de yapt›. Aç›k Radyo ekibinde yer ald›. 1997'den
beri internet yay›nc›l›¤› alan›nda çal›ﬂ›yor. Çeﬂitli medya gruplar›n›n internet yay›nlar›nda yönetici olarak görev ald›. NTVMSNBC ve cnnturk.
com'un kuruluﬂunda proje koordinatörlü¤ü yapt›. 2005-2010 aras›nda
bianet'te editör olarak çal›ﬂt›.
Ertu¤rul Kürkçü
IPS iletiﬂim Vakf› Genel Sekreteri, B‹A2 Proje Koordinatörü. ODTÜ'de
Mimarl›k ö¤renimi gördü. 1986-88'de Britannica Ansiklopedisi'nde çevirmenlik ve redaktörlük, ‹letiﬂim Yay›nlar›'nda Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi'nin proje müellifi ve yay›n yönetmeni
olarak çal›ﬂt›. 1992'de Özgür Gündem gazetesinin kuruluﬂuna yorumculuk, 1996'da Evrensel gazetesinin kuruluﬂuna d›ﬂ haberler yönetmenli¤i yaparak kat›ld›. 1991-2000 aras›nda Inter Press Service Türkiye bürosunda önce görevli daha sonra serbest muhabir olarak çal›ﬂt›.
1997-2011 y›llar›nda IPS iletiﬂim Vakf›'n›n sürdürdü¤ü B‹A ve B‹A2 projelerinin koordinatörlü¤ünün yan› s›ra bianet içerisinde editoryal ve
teknik sorumluluklar da üstlendi, yaz›lar›yla katk›da bulundu. Siyasi
gazete, Sosyalist Emek ve Ekmek & Özgürlük dergilerinde editörlük
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yapt›. Özgürlük ve Dayan›ﬂma Partisi (ÖDP) kurucular› aras›nda yer ald›. Sosyalist Emek Hareketi Parti Giriﬂimi ve Sosyalist gelecek Parti Hareketi'nin eﬂ-sözcülü¤ü görevlerini yürüttü. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'ndan Mersin'den milletvekili seçildi. Bar›ﬂ ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekili olarak ‹nsan Haklar› Komisyonu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye delegasyonu üyeli¤i yapt›. 15 Ekim 2011'de Halklar›n Demokratik Kongresi'nin kurucular› aras›nda yer ald› ve iki y›l boyunca eﬂsözcülerinden biri oldu. 28 Ekim 2013'te Halklar›n Demokratik Partisi
(HDP) eﬂbaﬂkan› seçildi. Halen TBMM'de HDP Mersin milletvekili. Karl
Marks'›n Biyografisi ile Savaﬂ ve ‹nsan / Türkiye'ye Silah Transferleri ve
Savaﬂ Yasalar› ‹hlali kitaplar›n› Türkçeye kazand›rd›. ‹syan›n ‹zinde kitab› Kas›m 2013'te Dipnot Yay›nlar›'ndan ç›kt›.
Erhan Üstünda¤
Koç Özel Lisesi'nin ard›ndan 2004'te Bilgi Üniversitesi Medya ve ‹letiﬂim bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans›n› Galatasaray Üniversitesi'nde Türkiye'de ‹nternet politikalar› ve ifade özgürlü¤ü üzerine yazd›¤› tezle tamamlad›. bianet'te muhabirlik ve editörlük ve yay›n yönetmenli¤i yapt›. TAV Havalimanlar›'nda medya iliﬂkileri sorumlusu olarak
çal›ﬂ›yor.
‹pek Çal›ﬂlar
‹stanbul'da do¤du. Üsküdar Amerikan K›z Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecili¤e TRT Haber
Merkezi'nde baﬂlad›. 12 Eylül'de TRT'den ayr›ld›; 1980'lerde muhalefetin sesi olan Nokta dergisinde haber müdürlü¤ü yapt›, k›sa ömürlü
Söz gazetesinin ve patronsuz dergi olarak bilinen Sokak'›n kurucular›ndan biriydi. 1990-92 y›llar› aras›nda Hamburg'da yaﬂad›, eﬂcinsellik,
kad›n ve ‹slam konular›n› araﬂt›rd›. Türkiye'ye dönünce Cumhuriyet
gazetesinin haber müdürlü¤ünü üstlendi, ard›ndan on y›l süreyle Cumhuriyet Dergi'yi ç›kartt›. Cumhuriyet'ten ayr›ld›ktan sonra Latife Han›m
ve Halide Edib'in biyografilerini yazd›.
Mete Çubukçu
1962 Gebze do¤umlu. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. 12 Eylül 1980'den
sonra Kara Harp Okulu'ndan ayr›ld›. Marmara Üniversitesi Bas›n Yay›n
Yüksek Okulu'nu bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Bölümünde Yüksek Lisans yapt›. Gazetecili¤e 1986'da
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baﬂlad›. Karacan Yay›nlar›'nda, Nokta dergisinde çal›ﬂt›. 1992'den bu
yana televizyoncu. Kanal 6, ATV, Star TV'de görev yapt›. Halen NTV'de
program yap›yor. Dünyan›n birçok kriz ve savaﬂ bölgesinde haber yapt›. Uzun y›llard›r Ortado¤u'yu takip ediyor, yaz›yor, konferanslara kat›l›yor. Radikal ‹ki, T24 ve Birikim dergisinde yaz›yor. Baﬂta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere birçok kuruluﬂtan ödül ald›. Üniversitelerde Uluslararas› Gazetecilik, TV Gazetecili¤i dersi veriyor. Bizim Filistin (2002) Ateﬂ Alt›nda Gazetecilik (2005), Ortado¤u'nun Yeniden ‹ﬂgali (2006), Y›k›ls›n Bu Düzen - Arap Ayaklanmalar› ve Sonras› (2012)
adl› kitaplar› var.
Rag›p Duran
‹stanbul, 1954 do¤umlu. Galatasaray Lisesi (1973) ve Fransa'da Hukuk
tahsilinden (1978) bu yana ‹stanbul, Ankara, Paris, Londra, Amsterdam, Boston'da Ayd›nl›k, Hürriyet, AFP, BBC, Özgür Gündem, Cumhuriyet gibi medya organlar›nda muhabirlik, yazarl›k, yöneticilik yapt›.
Paris'te CFPJ, Harvard'da Nieman Gazetecilik Okullar›nda okudu. Galatasaray, Marmara ve Bilkent Üniversitelerinde ders verdi. Libération'
un Türkiye muhabiri. Düzenli olarak www.apoletlimedya.blogspot.
com, www.birdirbir.org, www.iktidarsiz.com sitelerinde, Express ve
Tükenmez dergilerinde yaz›yor. Medya eleﬂtirisi alan›nda üç telif kitab› yay›mland›. ‹ki de çevirisi var. ‹HD, ÇGD, TGC ile Hellmann-Hammett ve Nureddin Zaza bas›n ödülleri sahibi. 1978'den bu yana Frans›zca-‹ngilizce konferans çevirmenli¤i yap›yor. Radikal Galatasarayl›.
Ruh olarak Ece Ayhan ve Roger Waters, g›da olarak da hünkârbe¤endi
ve menemen ile iyi anlaﬂ›yor.
Ahmet Tulgar
Ahmet Tulgar, 1959'da ‹stanbul'da do¤du. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Bo¤aziçi
Üniversitesi'nde ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› okudu. 1981-87 seneleri aras›nda yay›n yoluyla komünizm propagandas› gerekçesiyle cezaevindeydi. Sabah, Güneﬂ, Milliyet, Vatan, Birgün, Evrensel gazetelerinde
çal›ﬂt›, çok say›da dergide yazd›. ‹kisi roman 11 kitab› var. Maltepe'nin
Nabz› gazetesinde çal›ﬂ›yor.
.
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Rana Y›lmaz
1972 Edirne do¤umlu. Edirne Anadolu Lisesi ve çok uzun y›llar öncesinde mezun olmay› kafas›na koydu¤u Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu. Mezun olur olmaz avukatl›k staj›n› tamamlay›p ‹stanbul / Kad›köy'de eﬂi ile birlikte serbest avukatl›k yapmaya baﬂlad›.
Avukatl›¤›n›n ilk y›llar›nda ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama
Merkezi ve ‹stanbul Barosu ‹ﬂ ve Çal›ﬂma Hukuku Komisyonu'nda aktif görevler ald›. Yo¤unluklu olarak bireysel ve toplu iﬂ hukuku alanlar›nda çal›ﬂ›yor. Bu çerçevede bireysel iﬂ hukuku dan›ﬂmanl›¤› ve dava
avukatl›¤›n›n yan› s›ra pek çok toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinde de
bulundu. Son y›llarda bas›n iﬂ hukuku, çal›ﬂma hayat›n›n önemli bir
bölümünü oluﬂturuyor. Evli ve iki k›z annesi.
Nurcan Akad
‹ktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu.
Gazetecili¤e 30 y›l önce Nokta dergisinde ekonomi muhabiri olarak
baﬂlad›. Daha sonra derginin Ankara bürosunda istihbarat ﬂefli¤i yapt›.
Hürriyet Ankara bürosunda serbest muhabir, Güneﬂ'te serbest muhabir
ve ard›ndan Ankara temsilcisi olarak görev ald›. 1992 y›l›nda tekrar
Hürriyet'e haber müdürü olarak döndü. Ard›ndan yaz› iﬂleri müdürü ve
haber koordinatörü oldu. Temmuz 2002-Ekim 2004 tarihleri aras›nda
Akﬂam gazetesinin genel yay›n yönetmenli¤ini üstlendi. Kas›m 2004'
ten Ekim 2011'e kadar Milliyet gazetesinde yay›n dan›ﬂman› olarak görev ald›. Bu tarihte bas›l› medyadan ayr›larak medyan›n dijital alan›na
geçti. Mart 2011'den bu yana tablet, mobil ve internette yay›nlanan dijital gazete zete'yi kurdu.
Füsun Özbilgen
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gazetecili¤e ANKA
Ajans›'nda baﬂlad›. Parlamento muhabiri olarak baﬂlad›¤› Cumhuriyet
gazetesinde röportaj ve köﬂe yazarl›¤›, editörlük ve yaz› iﬂleri müdürlü¤ü görevlerini üstlendi. Ayr›ca 3D: Demokrasi, De¤iﬂim, Dayan›ﬂma
dergisinin genel yay›n yönetmenli¤ini yapt›. Nokta dergisi, Radikal,
Turkish Daily News, Evrensel ve Posta gazetelerinde köﬂe yaz›lar› kaleme ald›. Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesinde gazetecilik dersleri verdi, halen Galatasaray Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi'nde ö¤retim
görevlisi ve Sanathaber.net web sitesi genel yay›n yönetmeni. Ankara'da Parlamento Muhabirleri Derne¤i Genel Sekreteri ve ‹stanbul'da
2006'ya kadar ‹letiﬂim Araﬂt›rmalar› Derne¤i'nin (‹LAD) genel sekrete-
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riydi. IPS iletiﬂim Vakf› kurucusu ve yönetim kurulu üyesi, ara s›ra bianet'e de yaz›yor.
Altan Öymen
1932'de ‹stanbul'da do¤du. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. On sekiz yaﬂ›ndan beri gazeteci. Ulus, Akﬂam, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde y›llar boyunca muhabir, röportajc›, yönetici, yazar ve baﬂyazar olarak çal›ﬂt›. ANKA Ajans›'n› kurdu. Almanya'da bas›n ataﬂeli¤i görevinde bulundu. 1961'de Kurucu Meclis üyeli¤inden baﬂlayarak politikada da görevler ald›. Milletvekilli¤i, bakanl›k, parti ve grup yöneticili¤i yapt›. Altan Öymen'in politikadaki son görevi CHP genel baﬂkanl›¤›yd›. Halen Radikal gazetesinde yaz›yor ve CNNTürk'te yay›nlanan
"Dört Bir Taraf" program›nda yer al›yor. Bir Dönem Bir Çocuk, De¤iﬂim
Y›llar› ve Öfkeli Y›llar yazd›¤› kitaplar aras›nda yer al›yor.
Tu¤rul Ery›lmaz
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra çal›ﬂmalar›n› bir süre ‹ngiltere'de sürdürdü. SBF'de yüksek lisans yapt›. Gazetecili¤e TRT Haber Merkezi'nde baﬂlad›. Bir süre Ankara Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek Okulu'nda iletiﬂim dersleri verdi. 1981'de üniversiteden ayr›ld›ktan sonra ‹stanbul'da Haftal›k, Nokta, Yeni Gündem
ve Sokak dergileriyle Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde çal›ﬂt›. Milliyet Sanat dergisi Genel Yay›n Yönetmenli¤i yapt›, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ile Bilgi Üniversitesi iletiﬂim fakültelerinde gazetecilik dersleri
verdi. Halen Radikal ‹ki yay›n yönetmeni olarak çal›ﬂ›yor. IPS ‹letiﬂim
Vakf› kurucusu ve yönetim kurulu üyesi.
Murat Utku
1972'de Ankara'da do¤du. Eski ad›yla "ortaokulu" bitirdi¤i y›l Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesi'ne girdi. Askeri ö¤rencili¤i Deniz Harp
Okulu'nun birinci s›n›f›nda kendi iste¤i ile sona erdi. E¤itimine ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ktisat Bölümü'nde devam etti. Üniversiteden mezun olunca, önce yeni kurulan Radikal gazetesinde, sonra da s›ras›yla Nokta ve Aktüel dergilerinde ve CNN Türk televizyonunda çal›ﬂt›. 2005'te Do¤an Haber Ajans›'ndaki yeni yap›lanma
sürecine dahil oldu; baﬂta Ortado¤u olmak üzere dünyan›n pek çok
bölgesinde krizleri, depremleri, seçimleri, çat›ﬂmalar› ve savaﬂlar› izledi. DHA'daki görev tan›m› gere¤i CNN Türk, Kanal D ve Star TV'de ha-
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berleri yay›mland›, bu televizyonlar›n canl› yay›nlar›na kat›ld›. 12 Temmuz 2006'da ‹srail'in Lübnan'a sald›rmas› ile baﬂlayan savaﬂ› baﬂ›ndan
sonuna kadar takip etti. Savaﬂ s›ras›nda yaﬂananlar›, ateﬂkes sürecini,
Ortado¤u'nun k›r›lgan siyasi dengelerini hem izleyici hem de okuyucu
ile paylaﬂt›. 2011'den bu yana, kuruluﬂ süreci devam eden Aljazeera
Türk Televizyonu'nda "K›demli muhabir" olarak çal›ﬂ›yor.
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