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SUNUġ 

Medya ve iletiĢimin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve 

teknolojik olarak günden güne değiĢebilen çeĢitli yansımalarını 

anlamak ve açıklamak iletiĢim bilimcilerin bilimsel görevleri ara-

sında önemli bir yer tutar. Zira günümüzde insanlık; iletiĢim ve 

medyayı düzenleyici aktörler, yöndeĢen sektörler, üretici kurum-

lar, profesyoneller ile içeriklerin tüketicisi/üreticisi kullanıcılar 

açısından çeĢitli sonuçlar doğuran bir ekolojide yaĢamaktadır.  

Hız kültürünün egemen olduğu böyle bir çağda iletiĢim 

“anında” hale gelerek “zaman ve uzay (espace)” kavramlarını 

altüst etmiĢ ve coğrafi ayrımı sona erdirmiĢtir (Gagnon, 1992, ss. 

36). Diğer taraftan “geçmiĢ”, “Ģimdi” ve “gelecek” arasındaki 

zaman birim farkı yok denecek kadar kısaldığından iletiĢim ve 

medyanın önüne koyulan her “yeni” sıfatının olan biteni anlama-

ya fırsat vermeyecek derecede “eski” kalabileceği düĢünülebilir. 

Ya da 21. Yüzyılda bütünleĢiklik, interaktiflik, dijital kodlanabilir-

lik ve hiper metinsellik gibi özellikleriyle birlikte “multimedya”, 

“interaktif medya” ve “dijital medya” gibi isimler verilerek “eski” 

karĢısında “yeni” olduğu belirtilen bir medya olgusundan (Dijk, 

2018, ss. 20-25) bahsedilse de türlü “yenilikler” ve “melezlikler” 

sergileyen bir fenomen mevzu haline gelmiĢtir.  

Ancak söz konusu olguları bilimsel alanda izah etme ve çö-

züm modelleri sunma pratiklerinin ardında, insanoğlunun kendi 

varlığını sürdürme ve yaĢamını yeniden üretecek biçimde ait ol-

duğu dünyayı inĢa etme çabasının yattığı düĢünülebilir. Böylelikle 

insanın varoluĢsal sürecinde sürekli problemler ve bunlara karĢı 

hep daha “iyi”, “onarıcı”, “güvenli”, “kolaylaĢtırıcı”, “faydalı” vs. 

olan teknik, yöntem, nesne, ortam, yer, faaliyet, iliĢki, anlam gibi 

çözücü hususları arayıĢı ise hiçbir zaman değiĢmeyen bir çabadır. 

Ġnsanoğlu tarihsel ve toplumsal koĢulları içerisinde sözden yazıya, 
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matbaadan sinemaya, radyo-televizyondan internete iletiĢimin 

tekno-kültürel biçimlerini oluĢturduğu kadar aynı zamanda siyasi, 

ekonomik ve toplumsal sorunsallar ve çözüm arayıĢlarının faili 

olmayı sürdürmektedir. Özellikle iletiĢim alanındaki teknolojik 

geliĢmelerin yaĢandığı bir sürecin de, bilim ve teknolojinin kapita-

lizmin verimlilik ve birikimi arttırma istikametindeki güçlü ara-

yıĢlarıyla iliĢkili olarak uygulamada ortaya çıkan gereksinimlerini 

gidermenin yöntemi olması (Törenli, 2005, s. 84) bunun bir ör-

neğidir.  

Toplumsal etkisi kamusal açıdan hep tartıĢılagelen gazeteci-

lik-haberciliğin; iletiĢim ve medya ekolojisindeki yaĢanan sürekli 

yenilikler ve dönüĢümler bakımından bilimsel bir inceleme konu-

su olmakla sınırlı kalmadan, geleneksel ve yeni ortam, mecra, 

aktör, araç, faaliyet ve ürün ile toplumsal alandaki bir olanak-

uygulama zinciri olarak çeĢitli sorunsallar bakımından irdelenme-

si ve sorgulanması önemlidir. Keza endüstriyel, kurumsal ve mes-

leki olarak gazetecilik-habercilik; teknolojik ve teknik bir öz ka-

raktere odaklı bir değerlendirmeyle incelenecek kadar sorunsuz 

değildir. Gazetecilik, bu karakter dâhil olmak üzere kültürel, ulus-

lararası, etik, ekonomi-politik baĢta olmak üzere toplumsal bağ-

lamı karmaĢık bir alandır. 

Artık habercilik/gazetecilik örgütlenmesi ve faaliyetleri yoluy-

la toplumsal-kamusal alanda cereyan etmekte olan çeĢitli olay ve 

olguları yeniden anlamlandırarak kitlelere ileten haberin yeni 

uygulamalarla birlikte tarifi ve nasıl üretildiğinin tek bir yanıtı 

yoktur. Habercinin/gazetecinin aktif ve seçici bir Ģekilde gördüğü 

olay/durum/konunun gizli kalmıĢ ve hedef kitleleri ilgilendiren 

unsurlarını araĢtırdığı ve aktardığı bir tanıklık olarak haberi 

(Gailllard, 1991, s. 38) açıklamak günümüz habercilik deneyimle-

rinin mevcudiyeti ve etkisi nedeniyle yetersiz kalmaktadır.  
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Diğer yandan kitlesel ticari haber medyası kuruluĢları, bir ne-

vi haberin ticari bir meta olması için geçmiĢten günümüze doğru 

bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin neticesinde oluĢan fırsatlar ve 

sorunlarla karĢı karĢıyadırlar. Bugünün iletiĢim ve medya ekoloji-

si haber üretim ve dağıtım sürecini inanılmaz derecede hızlandı-

rarak kolaylaĢtırmıĢtır. Ancak gazeteciliğin çeĢitli uygulamalar 

içermesi, haber medyası Ģirketlerine teknolojik ve ekonomik iĢ-

levsellik kazandırsa da profesyonel alanda „hız ve doğruluk‟ ikile-

mi gibi sorunlar sürmektedir.   

Gazetecilik uygulamaları ve haber olgusunun içinde yer aldığı 

tüm bu durum ve sorunları bilimsel açıdan anlamak ve açıklamak 

önemlidir. ĠĢte elinizdeki kitap bu gerekçeyle hazırlanmıĢtır. Ki-

tap, günümüz medya ve iletiĢim evreninde gazetecilik alanında 

yeni nesil habercilik uygulamaları ile bağlantılı sorun alanlarını 

mesleki ve kuramsal açıdan ele almaktadır. Eser, karmaĢık ileti-

Ģim ve medya sistemi içerisinde gazetecilik/habercilikteki yeni 

uygulamalar ve çeĢitli pratik problemleri derinlikli bir Ģekilde 

sorgulama ve analiz etmeyi temel hedef olarak belirlemiĢtir. Ki-

taptaki bölümler; haber olgusuyla iliĢkili toplumsal kesimleri 

(haber medyası kuruluĢları dâhil profesyoneller, okur/izleyici/ 

takipçi yurttaĢlar ile gazeteci kimliği olmayan fakat haber olgu-

sunda etkin kiĢiler) çeĢitli ağırlıklarda ilgilendiren ve kapsayan bir 

niteliktedir.  

Günümüzde medya ve gazetecilik alanındaki geliĢmeleri bağ-

lamsal boyutlarıyla anlamak, açıklamak ve yorumlamak için haber 

kuruluĢlarının örgütlenmesi ve haberin dolaĢımındaki küresel, 

tarihsel, ekonomik ve siyasal arka planı gözetmek gerekir. Mo-

dernleĢme ve kapitalistleĢme sürecindeki her “yeni” ve “yenilik” 

çerçevesinde Batı merkezli iletiĢimin teknik altyapısının sürekli 

yaygınlaĢarak teknoloji ve çeĢitli iletiler halinde dünyanın her 

noktasına ulaĢmasını yalın ve basitçe bir “olanak/fırsat” olarak 
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isimlendirmek yeterli bir kavrayıĢ olmayabilir. Modern gazetecili-

ğin liberal ve neoliberal sistem ve emperyalist politikalar açısın-

dan rolü ve haber üretim ve dağıtımındaki küreselleĢmiĢ Batı 

ideolojisinin etkisi bilimsel tartıĢmanın gündemi dıĢında tutula-

mamaktadır.   

Bu vesileyle kitapta ilk olarak Bünyamin Ayhan tarafından ka-

leme alınan “Uluslararası ĠletiĢim, Haber Ajansı ve Haber” 

baĢlıklı çalıĢmaya yer verilmiĢtir. Ġlk bölümde uluslararası ileti-

Ģim, iletiĢim düzeni ve haber olgusu; liberal piyasa koĢulları ve 

dünyadaki küresel sistem içerisinde yer alan haber ajansları oda-

ğında ele alınmıĢtır.  ÇalıĢma, haber ajanslarının birey veya top-

lumların ticari giriĢimlerinden öte devletlerin ve uluslararası Ģir-

ketlerin egemen olduğu bir yapıyı sergilemelerini irdelemektedir. 

Ayrıca dijitalleĢmenin ve ileri teknolojinin bilgi ve haber olgusuna 

yönelik etkileri ve ajansların iĢlevinde yol açtıkları değiĢimler de 

değerlendirilmiĢtir. Haberin uluslararasılaĢması sürecinde haber 

ajansları ve içinde yer alan profesyonellerin uluslararası alanda 

haberin belirleyicisi haline geldikleri, ancak bu süreçte kamusal ve 

toplumsal önceliklerden ziyade ticari zeminde hareket etme bi-

çimleri ortaya konulmuĢtur. Aynı zamanda “tarafsızlık”, “dengeli-

lik”, “nesnellik” gibi temel argümanlara rağmen uluslararası ha-

berlerin aktarım biçimi ve konu olan kiĢilerle iliĢkisindeki Batı 

merkezli yönler değerlendirilmiĢtir.  

Haberi diğer formattaki medya içeriklerinden ayıran en 

önemli yönlerden biri; profesyoneller tarafından gerçek olay, olgu, 

durum ve geliĢmelere dair verilerin temel mesleki değerlere göre 

seçilerek iĢlenmesi ve yorumlanmasının bir sonucu olmasıdır. 

Öyle ki profesyonel habercilik hiçbir zaman verisiz bir meslek 

olarak düĢünülemez. Diğer yandan bilgisayar ve yazılım alanında 

mühendislik çalıĢmalarının etkisiyle birlikte gazetecilikte haberin 

net veriler yoluyla üretilebilmesi ve ölçülebilmesi olanakları art-
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mıĢtır. Ayrıca yapay zekâ teknolojisi alanındaki geliĢmelerle bir-

likte yazılım botları ve algoritmalar yoluyla haber üretimi günü-

müzde robotların gazetecilik alanda giderek yer etmeye baĢladığı-

nı göstermektedir.  

Selahattin ÇavuĢ tarafından yazılan “Büyük Veri ve Veri 

Gazeteciliği” baĢlıklı bölümde verinin haber merkezlerindeki 

iĢlenme biçimindeki tarihsel dönüĢümün teknolojik boyutları ele 

alınarak veri gazeteciliğinin geliĢim süreci ve bu tür gazeteciliğe 

özgü haber yapım biçimleri ortaya konmuĢtur. “Büyük Veri (Big 

Data)” olgusu çerçevesindeki kavramlara da açık bir Ģekilde deği-

nilen bölümde veri gazeteciliğinin geliĢim aĢamaları, haber üre-

tim süreçleri ve kullanılan araçlar incelenmiĢtir. Aynı zamanda 

günümüzde “insan gazeteci emeğinin” asgari seviyeye indirilme-

sinin örneği haline gelen yapay zekâ gazeteciliğine değinilmiĢtir. 

ÇalıĢmada özellikle 20. Yüzyılın ortalarından itibaren bilgisayar 

destekli gazetecilik uygulamalarının “Büyük Veri (Big Data)” ve 

gazetecilik ile iliĢkisindeki payı ve süreç içerisinde robot gazeteci-

lik gibi uygulamaların durumu hakkında tespitlerde bulunulmuĢ-

tur.  

Ġnternet hız, düĢük maliyet, anında geribildirim ve etkileĢim 

olanakları, çoklu ortam hizmetleri gibi çeĢitli avantajlar sunsa da 

medyada var olan mesleki ve etik problemleri yeniden üreten ve 

yeni sorun alanları oluĢturan yapısı itibariyle habercilik alanında 

hep tartıĢılagelmiĢtir. Artık internet gazeteciliği iletiĢim bilimciler 

ve profesyonellerin ele aldığı bir tür olarak kalmamıĢ, aynı za-

manda okur ve izleyicilerin dikkatini çekecek olumsuz uygulama-

ların alanı haline gelmiĢtir. Öyle ki internetteki amatör platform-

lar karĢında “güvenilir” haberlerin üreticisi ve yayıcısı olduğu 

iddia edilebilen geleneksel ve kurumsallaĢmıĢ medya kuruluĢları-

nın da bu durumdan muaf tutulamayacak sorumlulukta olması 

beklenebilir.    
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Kitapta bu soruna dair Cihan Çakır ve Mihrali Köseliören ta-

rafından yazılan “Ġnternetle Birlikte DönüĢen Habercilik: Tık 

Haberciliği” baĢlıklı çalıĢmada “tık odaklı haberciliğin” baĢta 

habercilik formlarında yol açtığı değiĢimler, okurun habere yö-

nelmesi için kullanılan “tık yeminin” vardığı boyutlar ve bu uygu-

lamaların diğer türlerdeki görünümü değerlendirilmektedir. Ça-

lıĢmada internetin habercilik anlayıĢına etkileri de gözetilerek “tık 

haberciliği” için kullanılan yöntemlere vurgu yapılmaktadır. Ayrı-

ca çalıĢmada internetteki haberlerin özdenetimden daha uzak ve 

kamusal sorumluluklardan azade bir Ģekilde reklam ve kâr kaygı-

sıyla üretilmesinin mesleğe duyulan güvenin azalmasına yol açtığı 

vurgulanmaktadır.  

Kitle iletiĢim araçları tarafından her gün yüzlerce olay ve ko-

nu hakkında haber aktarılması, toplumun bilgilendirildiği mana-

sına gelmemektedir. Bundan ziyade hangi haberin, hangi iliĢkiler 

içerisinde, kim/kimler için, neden, kimler tarafından, hangi nite-

likte verilerle, kim/kimlere yönelik üretilerek sunulduğu neredey-

se bir asırdır sorgulanmaktadır. Diğer önemli nokta ise, dijital-

leĢme sürecine yatırım yaparak çevrimiçi yayıncılık faaliyetlerini 

de sürdüren ana akım medya kuruluĢlarının çeĢitli olay/olgu/ 

sorunlara yer vermemesinin ardında yatabilecek toplumsal, kültü-

rel ve ideolojik belirsizliklerdir. Ġki durum da, genel anlamda diji-

tal habercilik pratiklerinin dâhil olacağı Ģekilde ana akım medya-

nın sosyal gerçekliğinin haber olgusuna yansımasına ve bunun 

yurttaĢların kamusal çıkarını temsil edebilme yeteneğindeki bir 

eksikliğe iĢaret eder.    

Enes Baloğlu tarafından yazılan “Alternatif Ses: YurttaĢ 

Gazeteciliği” adlı makalede yurttaĢın medyayla iliĢkisinde alter-

natif ve demokratik bir hat olma potansiyeli taĢıyabilecek yurttaĢ 

gazeteciliği (citizen journalism) bu bakımdan değerlendirilmek-
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tedir. ÇalıĢmada yurttaĢ gazeteciliği kavramı ve tarihsel geliĢi-

minden baĢlayarak avantaj/dezavantajları ve konuya dair çeĢitli 

çalıĢmalar temel alınmakta ve ayrıca sosyal medya örneğinde 

görüldüğü üzere günümüz iletiĢim teknolojilerinin olanaklarıyla 

beraber alternatiflik potansiyeli analiz edilmektedir. Diğer taraf-

tan yurttaĢ gazeteciliği konusunda birbirinden çeĢitli bilimsel 

yaklaĢımların farklı argümanları olsa da, bu türün geliĢen iletiĢim 

teknolojileri sayesinde demokratik ortamdaki rolü ve iĢlevi ele 

alınmaktadır.  

Profesyonel gazetecilik, yeni nesil uygulamalarla birlikte dö-

nüĢüm süreci geçirmeyi sürdürse de mesleki norm ve etik ilkelere 

duyulan ihtiyacın artarak var olduğu bir meslektir. Günümüzün 

melezleĢmiĢ ve karmaĢıklaĢmıĢ iletiĢim ve medya ortamında ga-

zeteciliğin demokratik sistem içerisinde kamusal görevi ve faali-

yetlerine engel teĢkil eden ve etik ilke/kodlarla uyuĢmayan du-

rumlar yaratabilen haber üretim pratikleri ile yayın aĢamalarının 

etkisi ve rolü irdelenmeyi hak eder.   

Bu bağlamda Bünyamin Ayhan ve Osman Araslı tarafından 

yapılan “Yeni Habercilik Pratiklerinde Haber Yayın Süreçleri 

ve Profesyonel Gazeteciliğin Temel Ġlkeleri” adlı çalıĢmada, 

yeni habercilik pratiklerinde haber yayın aĢamaları profesyonel 

gazetecilik ilkeleri/kodları yönünden irdelenmektedir. ÇalıĢmada 

yeni haber yayın süreçleri, profesyonel haber kuruluĢlarının çev-

rimiçi faaliyetleri ekseninde genel boyutlarıyla açıklanırken pro-

fesyonel gazetecilik haricindeki kullanıcı kaynaklı içerik vs. gibi 

unsurlara haber üretimine katkısı dâhilinde değinilmiĢtir. Gazete-

ciliğin mesleki ilke ve kodlarının yeni haber üretim süreçlerinde 

kısıtlanabilme biçimleri ve uygulamaların bu bağlamda sorun 

içeren pratiklerle iliĢkisi genel olarak tartıĢılmıĢtır.  

Günden güne geliĢerek sanal alanda büyük çaplı ve karmaĢık 

bir ağ alanı haline gelen sosyal medya; ileti alıĢveriĢinde bulunma, 
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etkileĢim, ilgi alanlarını geliĢtirme, sürekli ve yeni deneyimler 

kazanma ve çevrimiçi veya çevrimdıĢı yaĢamın içerisindeki çeĢitli 

faaliyetleri organize etme gibi iĢlevsellikleri yanında haberin üre-

timinden tüketimine kadar birçok süreçte etkin bir mecradır. 

Fakat sosyal medya, haber kuruluĢları ve gazetecilerin haber üre-

timi ve yayımında etkili bir ortam olmasının ötesinde profesyo-

nel/amatör veya anonim kaynaklar/aktörler tarafından belirsiz, 

yönlendirici, Ģaibeli, eksik veya hayali birçok içeriğin zemin bul-

duğu, üretildiği ve yaygınlaĢtırıldığı bir alana dönüĢebilmektedir.  

Yalan haber (asparagas) veya sahte haber (fake news) türün-

den çeĢitli içeriklerin özellikle sosyal ağ gibi çeĢitli platformlardan 

taĢarak sanal uzamın her ortamını etkilemesi bunun örneğidir. 

“Yalan haber” geleneksel medyanın egemen olduğu bir kitle ileti-

Ģim ortamında geçmiĢten beri hep var olan bir konu olsa da, bu-

gün habercilik formasyonu, eğitimi, deneyimi ve birikimi bulun-

mayan kullanıcıların da yeni platformlar ve araçlar dolayımıyla 

kaynaklık ettiği, ürettiği ve yaygınlık kazandırdığı içeriklerle bir-

likte kamusal ve toplumsal yaĢam üzerinde olumsuz bir yankı 

haline dönüĢmüĢ durumdadır.  

Bu bakımdan Turan UlaĢ ve Enes Baloğlu tarafından yazılan 

“Dijital Çağda Haber Doğrulama ve Güvenilirlik” adlı çalıĢ-

ma, yalan/sahte haberin özellikle sosyal paylaĢım ağlarında viral-

leĢmesi karĢısında haber doğrulama platformlarının toplumsal 

iĢlevi ve haberde güvenilirliğin sağlanması rolünün değerine dik-

kat çekmektedir. Ayrıca sahte içerikli haberler karĢında bireylerin 

nasıl ve hangi yöntemlerle korunabileceğini ele almaktadır. Ça-

lıĢma, ana akım medya ve sosyal ağlarda yer alan haber içerikleri-

nin kontrol edilmesinin bir gereksinim olmasına rağmen bireyle-

rin doğrulama platformlarını takip etme ve haberleri teyit etme 

oranlarının düĢük düzeyde kaldığını belirtmekte ve bu yüzden 
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“dijital okuryazarlık” becerisinin kazandırılmasının önemine vur-

gu yapmaktadır.  

Gazeteciliğin birlikte anıldığı çeĢitli sorunlara karĢı profesyo-

nel gazetecilerin faili olacağı çözüm yöntemleri; mesleki açısından 

“devrim veya dönüĢüm” olarak bilinen dijitalleĢme eksenindeki 

haber üretim süreçlerinin belirlediği rutinler ile sermayenin ticari 

hedefleri gerçekleĢtirmeye güdümlü emek ve üretim politikaları 

yüzünden her zaman uygulanabilir değildir. Haberin doğru, gü-

venilir, dürüst ve kamu yararına hizmet edebilmesi yönündeki 

liberal varsayıma rağmen haber medyasının ekonomik yapısı, 

ticari gereklilikleri ile bunların iletiĢimin teknik ve altyapı olanak-

larını kullanarak haber olgusunu tüketilen bir meta olarak kitlele-

re satıĢı öne geçmektedir. Gazetecilerin yerinde, zamanında ve 

hızlı bir Ģekilde haberi üreterek tüketime sunma görevleri doğru-

luk ve kamu yararı aleyhine iĢleyen bir zeminde yürütülebilmek-

tedir.  

Selahattin ÇavuĢ ve Ahmet Değirmenci‟nin “Hız ve Anında-

lık Çağında Gazeteciliği Yeniden DüĢünmek: YavaĢ Gazeteci-

lik” adlı çalıĢması yukarıda yer verilen duruma karĢı gazetecilikte 

haberin doğruluğu ve güvenirliğini önceleyen bir arayıĢa dairdir. 

Nitekim enformasyonun anında, yoğun, sürekli ve bol olduğu 

dijitalleĢen dünyada tık tuzaklarının, eksik bilgilerin ve temel 

ilkelerden uzak iletilerin birer mayına dönüĢmesi ve doğru, güve-

nilir ve aydınlatıcı haberlere toplumun eriĢiminin zorlaĢması 

“yavaĢ gazetecilik” gibi bir öneriyi ele almayı gerektirmiĢtir. Ça-

lıĢmada, haberin hızlı tüketimine karĢı bir çözüm önerisi olarak 

sunulan yavaĢ gazeteciliğin haber üretiminde okuru gözeten ve 

yeni medya olanaklarını reddetmeden enformasyon yağmuruna 

bir alternatif sunan yapısı üzerinde durulmuĢtur. Bu tür kaliteli 

bir gazetecilik açısından kaynakların Ģeffaf ve doğrulanabilir ol-

ması, toplumun haberdar edilmesinden ziyade bilgilendirilmesi 
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ve izler-kitlenin gözetilmesi yönündeki bir anlayıĢ detaylı bir 

Ģekilde değerlendirilmiĢtir.  

Gazetecilik ve haber olgusundaki dönüĢüm, yurttaĢlar ve top-

lumların “haberdar edilme” veya “bilgilenme” biçimlerinin geliĢ-

tirilmesine dair yeni önerilere kapı aralarken aynı zamanda ya-

Ģamsal konulardaki mesleki uzmanlaĢmanın iĢlevini değerlen-

dirmeyi gerektirmektedir. Modern veya modern sonrası (post-

modern) hayatın belirsizlikleri karĢısında günümüz bilimini top-

lumun doğru anlaması ve desteklemesinde haberciliğin rolü ve 

önemi aĢikârdır.  

Salih Tiryaki‟nin kaleme aldığı “Bilim Haberciliği” adlı ça-

lıĢması bu bakımdan bilim ve okuyucu arasında köprü görevi 

gören bilim haberlerindeki temel ilkeleri ve yeni medya ile gelen 

değiĢimi incelemektedir. ÇalıĢmada bilim ve teknolojiye dair 

çeĢitli bilgilerin yeni iletiĢim araçlarıyla aktarılmasının bilim ile 

haber medyası arasındaki iliĢki ve iletiĢime etkisine dikkat çeki-

lirken öte yandan bilim haberlerinde olması gereken niteliksel 

özellikler değerlendirilmiĢtir.  

Tüm yazılar iletiĢim ve medya ekolojisinde gazetecilik ve ha-

ber olgusuna dair bilimsel yaklaĢımları yansıtan niteliktedir.  

ÇalıĢmalarını sunarak kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan 

tüm yazarlara tek tek teĢekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte destekle-

rini esirgemeyen ailelerimize Ģükran borçluyuz.   

Dr. Osman ARASLI & Dr. Salih TĠRYAKĠ 

Aralık 2021 
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ULUSLARARASI ĠLETĠġĠM, HABER AJANSI VE 

HABER 

Bünyamin AYHAN1 

GiriĢ 

Bu çalıĢma haber ajansları odağında uluslararası iletiĢim, 

iletiĢim düzeni ve bu sistem içerisinde haber olgusunu ele 

almaktadır. Haber olgusu, tarihsel süreçte insan ve toplum 

iliĢkileri ile oluĢmaya baĢlasa da çalıĢmada haber ajansları 

çerçevesinde ele alınacaktır. Özellikle küresel sistemin bir 

parçası olan haber ve habercilik olgusu öne çıkartılacaktır. 

Böylece haberin içinde bulunduğu piyasa Ģartları ve uluslara-

rası iletiĢim sistemindeki emperyalist yapılar üzerinde durula-

caktır. Doğal olarak bu yapının ana taĢıyıcısı haber ajanslarıdır. 

Ajans kurma, kurumsallaĢma ve sürekliliği sağlama, birey veya 

toplumların yaptığı ticari bir iĢten öte devletlerin ve uluslara-

rası Ģirketlerin merkezde olduğu bir yapıya iĢaret etmektedir. 

Örneğin modern anlamda kurulan ilk haber ajansı Havas‟ın 

faaliyetleri ve geçirmiĢ olduğu aĢamalar, ticari, siyasi ve örgüt-

lenme açısından sistemin görünenden farklı ardıllarının oldu-

ğunu göstermektedir. Bunlara ilave olarak günümüzde dijital 

teknoloji ve teknik araçların neticesi olan yapılar ve bunların 

bilgi ve haber olgusuna yaptıkları etki ve katkı, ajansların iĢ-

levlerinde değiĢime neden olmuĢtur. 

Uluslararası iletiĢim birçok olguyu aynı anda bünyesinde 

taĢıyan toplumların benzerlik ve farklılıklarını ortaya çıkaran 

bir olgudur. Bu açıdan iletiĢim olgusunun uluslararası hale 

1 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü,  
bayhan@selcuk.edu.tr, ORCID:0000-0003-0476-8394 
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getirilmesi sürecinde haber öne çıkmaktadır. Haber olgusu, 

yerelden uluslararası alana doğru piramit Ģeklinde veya tam 

tersi Ģekilde dolaĢıma sokulan ve aynı zamanda piyasa Ģartla-

rına göre Ģekillenen ticari bir meta haline gelmektedir. Özel-

likle baĢlangıçta bilgi ve ticari alanın Ģartları içerisinde değer-

lendirilen haber, süreç içerisinde ulusal sistemlerin parçası ve 

milletlerin gözünden dünyayı okumak Ģeklinde kurumsallaĢ-

mıĢtır. Bu açıdan haberin seçimi, üretimi, dağıtımı ve sürekli-

liğinin sağlanması milli politikaların bir parçası haline gelmiĢ-

tir. Haberin bilgi ve güç odaklı yapılanması yanında doğal ola-

rak haberin toplumsal ve bireysel etkileri haberi küresel sis-

temin taĢıyıcısı ve devamını sağlayan ana unsurlardan biri 

yapmıĢtır. Aynı zamanda dünyanın egemen yapılarının düĢün-

ce ve bilgiyle birlikte gündelik hayata müdahale etme biçimle-

rini taĢıyan haber, emperyalist yapının da bir parçası olmuĢtur. 

DeğiĢim ve dönüĢümün takip edildiği alanlardan olan haber, 

toplumların inĢasında rol oynamıĢtır. 

Haberde güvenirlik ve hız; siyasi ve ticari faaliyetlerin iĢ-

levlerini yerine getirmesi için bir zorunluluktur. Haberin her 

katmanda bu iki olgusu öne çıkartıldığından habere ulaĢma ve 

ulaĢtırma olgunun kendisi kadar değerli olmaktadır. Bu iki 

olguya bağlı olarak habere ulaĢma ve haberi ulaĢtırma haberin 

kendisi kadar değerli olmaktadır. Bu değerin sürdürülebilmesi, 

ötekinin de otorite olarak konumlandırdığı kurumların onayı-

na ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu kurumlar küresel siste-

minin onay verdiği bir alana iĢaret etmektedir. Bu süreç bire-

yin bilgi ve haber üretimine katılması ile değiĢikliğe uğramak-

tadır. Diğer bir nokta ise haberin kamuoyu inĢasında yönlen-

dirme ve propaganda iĢlevinin öne çıkması nedeniyle ajansla-

rın yapı ve iĢlevlerinin değiĢime uğramasıdır. Böylece küresel 

çapta haber; tek tip, egemen yapıların emrinde ve batı merkez-
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li bakıĢ açısını yansıtan profiliyle birlikte iletiĢim araçlarında 

yer almaktadır. Bunun karĢısında alternatif olarak ise küresel-

leĢmenin anti yapıları (karĢıtlar) ve ulus devlet kurumları 

kalmaktadır. 

1. Uluslararası ĠletiĢim veya ĠletiĢim Alanının Düzen-

lenmesi 

Ulusların ortaya çıkıĢı ve uluslararası iliĢkiler, devletlerin 

tarih sahnesine çıktığı zaman diliminden bu tarafa toplumsal 

ve siyasal alanların yanında kültürel yapılarında birbiri ile etki-

leĢime girdiği, etkilediği ve etkilendiği öteki olgusuna dayanır. 

Bu iliĢkiler tarihsel süreçte geleneksel ve modern iliĢkiler üze-

rinden tanımlanabilir. Özellikle modern ulusların oluĢum 

süreci ve egemenlik anlayıĢları, iliĢkilerin siyasal ve kültürel 

yapılar baĢta olmak üzere iletiĢim mekanizmalarının denetimi 

üzerine kurulmuĢtur. Ġnsanların bir arada yaĢamasının ölçütle-

rinden olan iletiĢim hem ulusal hem de uluslararası alanda 

iktidar biçimlerinin yansıdığı ve pratik alan bulduğu yerdir. Bu 

açıdan iletiĢim olgusu; taĢıyan, değiĢtiren ve değiĢime uğrayan 

bir olgudur. 

ĠletiĢimin modern anlamda uluslararasılaĢması iki temel 

düĢünce ve eylem biçiminin sonucu olarak görülür. Bunlar 

„Aydınlanma Çağı‟ ve „Liberal Sistem‟in geliĢimidir. Aydın-

lanma ile düĢüncelerin serbestlik kazanması, dilde devrim 

yaĢanması, simge ve sembollerin (telgraf, elektrik hatlarının 

geliĢimi) iletiĢim haline gelmesi ve iletiĢimin kurala bağlan-

ması ile birlikte uluslararasılaĢma kurumsallaĢmıĢtır. Öte 

yandan liberal sistem; iĢbölümünü arttıran, ticari faaliyetlerin 

dünya geneline yayan, üretim ve bilgi paylaĢımını özgürleĢti-

ren ve aynı zamanda serbest piyasa Ģartlarına dayalı bir mantık 

oluĢturan yönleriyle birlikte iletiĢimin uluslararasılaĢması 

sürecine katkı sağlamıĢtır. Aynı zamanda ulusların uluslararası 
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arenada hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli ulaĢım ve 

iletiĢim sistemleri ile üretim sistemlerinin evrensel yapılara 

göre örgütlenmesi uluslararası yapılanmayı zorunlu kılmıĢtır 

(Mattelart, 2001, ss. 13-23). Bir anlamda küreselleĢme olan 

bu durum kendi örgütlenmesini de meydana getirmiĢtir. Kü-

reselleĢme, dünyanın coğrafi olarak tek tip olarak okunmasını 

ve aynı zamanda bir bütün olarak algılanmasını sağlayan tu-

tum ve davranıĢlara gönderme yapmaktadır. Chanda (2014) 

küreselleĢmeyi tartıĢırken göç hareketini temel alarak tacirler, 

vaizler, maceraperestler gibi aktörlerin ve savaĢların küresel-

leĢmeyi belirleyen unsurlar olarak tanımlar. Ticaret, din, keĢ-

fetme ve hükmetme parametreleri çerçevesinde geliĢen küre-

selleĢme, insanlığın ortak birikiminin bir yansıması olarak 

okunmaktadır. Bir anlamda dünyada herkesi ilgilendiren olay 

ve olguların oluĢumu küreselleĢmeyi geliĢtirmiĢtir. 

Chanda‟nın bu kavrayıĢını farklı bir bakıĢ açısı ile yorum-

larsak; ötekini tanıma, ötekini arama, ötekinin sınırlarını çiz-

me ve ötekini analiz ettikten sonra onunla savaĢabilmedir. 

Öteki ile kendini birlikte inĢa eden birey, küresel sistemin 

sürekliliğini sağlamaktadır. KüreselleĢme aynı zamanda yere-

lin dünyayı hayal edebilmesi ve buna göre hareket edebilmesi-

dir. KüreselleĢme bu bağlamda bir bolluğun da ifadesidir. Stig-

litz (2002, s. 4), küreselleĢmenin zenginleĢme getirdiği ve 

toplumsal tabakanın en altında olanların da yararına geliĢtiğini 

ifade eder. Diğer taraftan küreselleĢme iletiĢim kanalları vası-

tasıyla bireyin gündelik hayatta izole edilme duygusunu azalt-

tığı gibi O‟na yüzyıl önce toplumsal elitlerin eriĢeceğinden 

daha fazla bilgiye ulaĢma olanağı oluĢturmuĢtur. Aynı zaman-

da küreselleĢme süreciyle birlikte onlarca yıldır katı olarak 

gözüken mekân, insan, bilgi ve nesneler sıvılaĢmaya ve akıcı 

hale gelmeye baĢlamıĢtır. Doğal dünyada olduğu gibi bu sıvılar 
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daha sonra buhar ve gaz haline gelmektedir. Bu durum, yani 

akıĢkanlık her olguyu kapsamakta ve her alanda gözlenmekte-

dir (Ritzer ve Dean, 2015, s. 4). KüreselleĢme belirlenmiĢ veya 

sabitlenmiĢ bir olgu üzerinden değil, birçok olgunun birbirini 

desteklemesi ve girift iliĢkiler ağı üzerinden tanımlanması 

gereken bir durum olarak çok boyutluluğun ve indirgemecili-

ğin ötesinde bir zihinsel hale atıf yapar. Bunun sağlayıcıları ise 

haber ve bilgi ile iletiĢim aygıtlarıdır. 

Çünkü küreselleĢme; siyaset, kültür, tüketim, teknolojik 

araçlar, bilgi, medya ağları ve sermaye ağırlıklı bir dünya sis-

temi üzerinden ele alınabilmektedir. Kavramın üretimi ve 

tüketimine farklı toplumlar ve kültürel kalıplar katkı sağladığı 

için her tartıĢma benzerlik ve farklılıklar üzerinden okunmak-

tadır (Ayhan, 2003, s. 84). Benzerlik ve farklılıkları da oluĢtu-

ran iletiĢim aygıtlarıdır. ÇalıĢma açısından öne çıkan iletiĢim 

olgusunda küreselleĢme iletiĢim teknolojisine muhtaç durum-

dadır. Moderniteyle birlikte ortaya çıkan geliĢmeler „elektrik 

çağı‟ olarak nitelenirken, bu çağın temel özelliği doğrudan 

ulusal kimliklerin dönüĢümünde iletiĢim teknolojilerinin 

önemli bir rol üstlenmesidir. ĠletiĢim araçları toplumsal algıla-

rın Ģekillendirilmesinde etkili olduğu kadar, bireysel ve ulusal 

kimliklerin yeniden kurgulanmasına ve benimsenmesine ola-

nak tanır (ÇavuĢ, 2017, s. 194). ĠletiĢim teknolojileri, bununla 

sınırlı kalmayıp bireyin gündelik hayatına etki eden her nok-

tada geliĢim göstermektedir. Böylece küresel kültürün ve ya-

Ģam biçimlerinin benzerliği ve farklılığı veya benzetilme veya 

direncin kaynakları da iletiĢim aygıtları üzerinden ele alınmak-

tadır. 

KüreselleĢme, öne çıkan birçok olumsuz yönleriyle birlikte 

tartıĢılmaktadır. Bu noktada en önde olan sorun eĢitsizlik 

olgusudur. Her ne kadar küresel ölçekte bir hane halkı ölçeği 
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ve sistematiği olmasa da küresel düzeyde gelir ve tüketim 

kalıpları arasında ciddi bir uçurum bulunmaktadır (Milanovic, 

2016). Diğer taraftan kültürel emperyalizm ve çokuluslu kapi-

talizmin kültürel hegemonyası söz konusudur (Tomlinson, 

2015, ss. 366-375). Küresel medya akıĢı ve karĢı akıĢlar ara-

sında devletçi ve ulusal merkezli bir bakıĢtan ziyade tüketim 

ve ulus ötesi piyasa Ģartlarının geçerli olduğu bir akıĢa geçiĢ 

söz konusudur. AkıĢ sürecinde farklı kültürlerin akıĢı ve dün-

ya kültürel yapısına etkileri ile hegemonik yapının hibritleĢ-

mesi nedeniyle „iletiĢimin çeĢitliliği‟ ve „demokratikleĢme‟ gibi 

yanlıĢ izlenimler oluĢurken, diğer yandan „AmerikalaĢtırma‟ 

daha da derinleĢmektedir (Thussu, 2015, ss. 376-382). Örne-

ğin hayal üretim savaĢlarında Hollywood karĢısında 

Bollywood, küreselleĢme sürecinde farklı bir konum üretse de 

izleyici üretim-tüketim alıĢkanlıkları açısından bölgesel çapta 

kendi hegemonik yapısını üretmektedir. Bu noktada 

Bollywood, kendi iç dinamikleri, Hint kültür ve geleneği ile 

küresel mevcut sistemin sürekliliği açısından öne çıkmaktadır 

(Tyrell, 2015, ss. 397-404). Buna benzer Ģekilde Kore popüler 

kültürünün Asya‟da hızla yükseliĢine Ģahit olunmaktadır. Ulu-

sal medya Ģirketleri ve iç piyasada yaĢanan geliĢmeler, Kore 

kültürünün korunmasından öte ticari bir meta olarak kültürel 

hegemonyaya hizmet etmesini beraberinde getirmektedir 

(Shim, 2015, ss. 383-388). Popüler kültürler, küresel kültürün 

geliĢmesine karĢı birçok noktada cevap vermektedirler. Fakat 

bu yanıtlar, resmin tamamını kapsamamakta ve alternatif ge-

liĢtirmede yetersiz kalmaktadır. Alternatif küreselleĢme süreci 

ve örgütlenmesinin bazı noktalarda önemli hale geldiği fakat 

varılan son durumda modernitenin, farklı yollarını kullanarak 

geliĢimine katkı sağladığı gözlenmektedir (Berger, 2002, s. 

12). 
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ĠletiĢim alanında sorunların uluslararası boyutu, 1980‟li 

yıllarla birlikte dünya sisteminde yoğun bir Ģekilde tartıĢılma-

ya ve alanda yeni yapılar inĢa edilmeye baĢlamıĢtır. Bu bağ-

lamda “baskı ve terör yanında iknanın” öne çıkması ve “millet-

lerarası ticaret, rekabet ve mücadele” için kitle iletiĢim araçla-

rının kullanımı, “özel ve devlet örgütlerinin amaçlarına” ulaĢ-

mada enformasyona duyulan ihtiyaç ve teknolojik alanda 

meydana gelen geliĢmelerin alana katkısıdır (Erdoğan, 1995, s. 

65). Ġlk iki faktör, toplum yönetiminin devlet eliyle kitle ileti-

Ģim araçlarının devreye sokularak yapılmaya baĢlaması, son iki 

faktörde ise ticari alanın, yani piyasanın kamu ve özel alan 

eliyle düzenlenmesiyle ilintilidir. Kaya (2009, s. 116) bu dö-

nemi belirli ekonomik ve siyasi tercihler, istenilen durum için 

yapılan planlamalar ve uygulamaların sonucu olarak tanımlar. 

Aynı zamanda bu süreç kuramsal olarak uluslararası iletiĢim 

alan da yeni teorilerin geliĢtirilmesine katkı sağlamıĢtır. 

Mcluhan‟ın geliĢtirdiği “Küresel Köy” kavramı doğrultu-

sunda, teknik yapının dünyayı bir bütün haline getirmesi ve 

aynı zamanda dünyanın köy özelliklerini göstermesi argümanı 

bu zaman dilimlerinde yazılmaya baĢlanır. Global köy, görsel 

ve iĢitsel uzamın oluĢumu ve sınırların çözülmesiyle birlikte 

merkezin her yer olduğu, ulusal sınırların ortadan kalktığı ve 

uyduların bu durumun taĢıyıcısı olduğu bir zamanı tanımlar. 

Elektronik sistemler, dünya siyasal sistemini etkilediği gibi 

enformasyon piyasasını da değiĢikliğe uğratır (McLuhan ve 

Powers, 2001, ss. 192-193). Teknolojinin yeni bir toplum 

inĢası, bunun içinde yer alan her türlü algı ve medyanın mesaj 

sistemi üzerinden açıklanan her sistem, nesnelerin ürettiği bir 

dünya tasavvuru ile karĢı karĢıyadır. Öte yandan algılananın 

ötesindeki dıĢ dünya, kitle iletiĢimi yoluyla toplumsal gerçek-

liğe dönüĢtürülür. Enformasyon toplumunda dijital yapılar 
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üzerinden milletler gibi hayali kamusal alanlar oluĢturulur 

(ÇavuĢ, 2018, s. 60). Bu sistem iletiĢimde nesneler üzerinden 

geliĢimini de destekler. 

Küresel iletiĢim sistemi eĢitsizlikler ve dengesizlikler üze-

rine kuruludur. Özellikle paradokslar içeren uluslararası ileti-

Ģim, her alanda gözlenmektedir. Yerel gazetelerden uydu tek-

nolojilerine, yazılımdan sahipliğe kadar birçok noktada geliĢ-

melere rağmen paradokslar geliĢmektedir. Özellikle sınırlar ve 

enformasyonun „ticari bir meta olarak mı yoksa kamu yararı 

amacıyla mı iĢlev görüp görmediğine‟ dair tartıĢmaları arttıra-

cak nitelikte öne çıkan durumlar, sorunlar ve düzenlemeler 

söz konusudur (McPhail, 1989, ss. 47-66). Bu durum medya-

nın emperyalizmin parçası olduğu kadar kendi emperyalizmini 

de oluĢturan bir yapıya dönüĢmesine yol açmıĢtır. 

Bu bağlamda medya emperyalizmi üç model üzerinden ele 

alınmaktadır (Boyd-Barrett, 2015, ss. 34-51). Bunlar; Harold 

Innis, Herbert Schiller, Edward Herman ve Noam Chomsky 

adlı araĢtırmacılar tarafından ortaya koyulmuĢtur. Innis 

(2007), birinci noktada „Ġmparatorluk ve Kitle ĠletiĢim Araçla-

rı‟nda; yazı, yazı materyalleri ve bunların getirdiği sonuçlar ile 

ikinci noktada medya, zaman ve mekân arasındaki iliĢki üze-

rinde sistemi açıklar. Buna göre nesneler devletlerin oluĢumu 

ve geliĢiminde etkilidir. GeliĢmek isteyen her devlet bu alanla-

rı geliĢtirmek ve diğer toplum ve devletleri de Ģekillendirmesi 

gerekir. Schiller (1992) ise Amerikan emperyalizmi ve kitle 

iletiĢim olgusu üzerinden ele aldığı çalıĢmalarda özellikle kül-

türel emperyalizme dikkat çeker. Amerikan ekonomi ve finans 

ağ sistemini, her yere yerleĢme ve savunma için medyayı kul-

lanır. Aslında ekonomi ve elektriğin birlikteliği olarak görülen 

bu durum, iletiĢim ve ekonominin birbirini tamamlamasıdır. 

Schiller aynı zamanda askeri yapılar, uydu sistemleri ve ileti-
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Ģim olgusunun kullanımına dikkat çeker. Bu, uluslararası 

alanda Amerikan iletiĢim sisteminin yaygınlaĢmasını sağlar. 

Herman ve Chomsky (2012) ise „Rıza Üretimi‟ kavramıyla 

birlikte bu tartıĢmaları baĢka bir aĢamaya taĢımıĢtır. Özellikle 

özgür gözüken toplumda bireyin nasıl bir otorite ile ikna edil-

diğine, dönüĢtürüldüğüne ve medyanın bu süreçte oynadığı 

role dikkat çekerler. Aynı zamanda propaganda ile etkiler üze-

rine odaklanırlar. Bununla birlikte politik ekonomik sürecin 

iletiĢim boyutunda da devam ettiğini vurgularlar. Bu tartıĢma-

ların dıĢında emperyalist yapının kendi merkezi ile olan iliĢki-

lerinin yanında çevrenin inĢasında aktif rol oynadığı ve onun 

yönlendirilmesi ile ilgilenildiğini ifade etmek gerekir. 

ĠletiĢim olgusunun önemli özelliklerinden biri de kalkın-

ma ve geliĢme konusunda toplumsal yapılara katkı sağlaması-

dır. GeçmiĢte emperyalist ve sömürge amaçları daha sonra 

kültürel yapılara dönüĢerek devam etmiĢtir. Özellikle Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrası kurulan yenidünyada (iki kutuplu) mer-

kezi ülkeleri takip etmek için her iki kutbun çevresi iletiĢim 

aygıtları üzerinden yeniden ĢekillenmiĢtir. Bunun anlamı, 

yeniden modernleĢtirme ve bağımlı kılma çalıĢmaları üzerin-

den yeni iletiĢim sistemlerinin kurumsallaĢmasıdır. Söz konu-

su yapılar farklı özellikler gösterse de aynı amaca hizmet etmiĢ 

ve toplumsal iĢlevlerde bulunmuĢtur. Soğuk SavaĢ sonrası bu 

sistemler kendini yeniden organize ederek varlıklarını sür-

dürmüĢlerdir. Askeri ve siyasi yapıların desteği ile kültürel 

kodlu iletiĢim daha çok öne çıkmıĢtır. 

2. Haber Ajansları    

Bilgi ve haberin dolaĢımı ve kullanımı, insanlık tarihinin 

baĢlarına kadar dayandırılsa da, günümüz habercilik anlayıĢı 

ve ajans sistemi açısından baĢlangıç noktası Rönesans Dönemi 

bankerlerinin faaliyetleri olarak kabul edilmektedir. Bu dö-
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nemde bankerler, ticari faaliyetleri ve borsa iĢlemleri için ha-

ber toplamaya baĢlamıĢlardır. Bankerler, Avrupa baĢkentleri 

arasında haber ve bilgi akıĢını sağladıkları gibi siyasi haberleri 

iktidarla, ticari haberleri ise kendi aralarında paylaĢarak eko-

nomi üzerinden bir haber ağı kurmuĢlardır. Aynı zamanda 

posta dağıtım iĢlerini alan piyasa elitleri, siyasi haberler karĢı-

lığında her türlü bilgiye eriĢim sağlamıĢlardır. Avrupa‟da Na-

polyon SavaĢlarının bitmesi ile mali haberin öne çıkması ve 

ticari haberin değer ve öneminin artması haberciliğin geliĢi-

mini sağlamıĢtır. Bu süreçte 19. yüzyılın baĢlarında Ġngilte-

re‟de Londra‟nın iĢ merkezi City‟de yayın yapan Times gazete-

si kendi ve aboneleri için özel haber mekanizmaları kurmuĢ-

tur.  Ekonomik süreçler geliĢtikçe habere olan ihtiyaç artmıĢ 

ve 1830‟lu yılların baĢında Paris‟te yerli ve yabancı gazeteleri 

tarayıp onları analiz eden ve bilgi Ģeklinde paylaĢım yapan, 

bunları çevirip diğer ülkelere satan bürolar öne çıkmıĢtır. 

1832‟de Charles Havas, Paris Borsa ve Postanesinin yanında 

haber ve bilgi toplama ve satma iĢine girmiĢ ve çok geçmeden 

Paris‟te bilgi ve haber peĢinde koĢanların temel kaynağı haline 

gelmiĢtir. Dönem içinde geliĢen ucuz fiyatlı gazeteler, borsa, 

piyasa ve devlet yöneticilerin talebi o kadar güçlenmiĢ ki, top-

lumda güç ve talep eden herkesin sabah ilk okuduğu bülten 

Havas olmuĢtur. Çok geçmeden Avrupa‟daki siyasi olaylardan 

dolayı Paris‟e geçen üç genç, sistemin yeniden oluĢumunu 

sağlamıĢtır. Bunlar, Wolf, Reuter ve Englaender‟dir (Koloğlu, 

1994, ss. 1-3). 

Dönemin Avrupası emperyalist dalganın etkisi ile biçimsel 

olarak büyümüĢ ve teknik ve bilimin desteği ile Kara Afri-

ka‟sını sömürgeleĢtirmiĢtir. Sadece Afrika değil, eski kolonile-

rine yenilerini ve kolonilerinin sadece toprak değil düĢünsel 

yapılarına kadar her alana müdahale edici yapılar inĢa etmeye 
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baĢlamıĢtır. Hint, Çin ve diğer Uzak Doğu bölgeleri de bundan 

nasibini almıĢtır. Dünya, Avrupa ülkeleri tarafından kültürel 

ve sermaye olarak paylaĢılmıĢtır. Türkiye‟de (Osmanlı) bu 

paylaĢımlardan nasibini almıĢtır. Kültürel ve siyasi müdahale-

lerin yanında Alman sermayesinin yatırım alanı haline gelmiĢ-

tir. Ancak konu ile ilgili olarak emperyalizmin aktif zamanı 

halkın kamu meselelerin katılımının arttığı bir döneme denk 

gelmiĢtir. Çünkü “Gazete alan, oy veren veya sokaklarda teza-

hürat yapan kitlelerin siyasetle daha çok haĢır neĢir olması 

(diğer Ģeylerle birlikte) emperyalist rekabet için elveriĢli bir 

ortam yarattı. Günümüzde sporda olduğu gibi bu çekiĢme, 

uluslaĢma konusunda bayağılaĢtırılmıĢ romantizmin egemen 

olduğu bir çağda ulusal rekabete dönüĢtürüldü.” (Roberts, 

2015, ss. 520-522). Bunun yapılabilmesi için sürekli haber 

akıĢı ve haberin kullanıcılar için toplayıp dağıtması gerekir. 

Bunu yapabilecek gücü olan haber ajansları toplumsal yapıda 

her alanın takip ettiği kurumlar haline gelmiĢtir. 

Gazete ve haberin toplum için öneminin artması ve gün-

delik hayatın bir parçası olması temelinde dönemin kentleĢme 

ve sanayileĢme olgusunun birey ve toplum üzerindeki etkisine 

de bakmak gerekir. Roberts (2015, s. 451) 1900 yılında Avru-

pa‟da 500 bin üzerinde nüfuslu 24 Ģehir olduğunu ve bundan 

bir yüzyıl önce sadece Londra ve Paris‟te nüfusun 500 bin 

rakamının üzerine çıkarken yüzyıl sonra kentlerde müthiĢ bir 

nüfus hareketliliği yaĢandığını belirtir. Bu sanayileĢmenin bir 

sonucudur. Ayrıca aynı zaman dilimi Avrupa‟da modern Ģehir-

ciliğin ortaya çıktığı dönemlerdir (Mumford, 2018, ss. 4-40). 

Kentte biriken kitle için haberleĢme önemlidir ve haberlerin 

de kitle sistemine uygun Ģekilde piyasa Ģartlarına ve piyasa 

için üretilip tüketilmesi gerekmektedir. Bu noktada ajanslar 

haber ve bilginin toplandığı ve dağıtıldığı yerler olmuĢtur. 
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Ajanslar sadece Avrupa kentlerinde değil, dünyanın da ha-

ber ve bilgi merkezi haline gelmiĢlerdir. Merkez olmalarında 

kendi birikim veya ticari becerilerden öte içinde bulundukları 

devletlerin siyasi durumu ve emperyalist yaklaĢımları etkilidir. 

1900‟lü yıllara varıldığında emperyalist yapının da desteği ile 

ajanslar tüm dünyayı kendi içlerinde paylaĢmıĢ ve alanda te-

keller oluĢturmuĢlardır. Batılı sömürge devletleri, kendi ulusal 

ajanslarını dünya haber alanlarının paylaĢımında yer almasını 

teknik ve askeri yapılarla desteklemiĢlerdir. Sömürgeler deği-

Ģime uğradıkça ajans konusunda da değiĢimler yaĢanmıĢtır. 

Ancak ajansların gücünün asıl arttığı dönem, savaĢ döneminde 

habere olan ihtiyaç ve bunun piyasa için sermayeye dönüĢtü-

rülmesidir. Ġlk uygulamalar 1854-1856 yılları arasında Kırım 

SavaĢı‟nda geliĢmiĢ ve Osmanlı topraklarında iletiĢim sistemi-

nin de geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Sömürgeci ülkeler Fransa 

ve Ġngiltere‟nin Osmanlı‟da telgraf sistemini geliĢtirmesiyle 

buradan haber ve bilgi akıĢı hızlanmıĢ ve sistemin batı stan-

dartlarına yaklaĢması sağlanmıĢtır. Devletlerarası iletiĢimim 

geliĢimi, sosyal olayların da iletiĢim olgusuna dâhil olmasına 

öncülük etmiĢtir. Telgraf sistemi sadece savaĢ sürecinde değil, 

aynı zamanda savaĢ sonrası için de planlanmıĢ ve Osmanlı 

Devleti‟nin de izniyle Osmanlı toprakları iletiĢim sisteminin 

paylaĢıldığı ve diğer bölgelere geçiĢin anahtarı konumuna 

gelmiĢtir. Telgraf sistemlerinin geliĢiminde Fransa ve Ġngiltere 

arasında rekabet, Asya- Ġngiltere iliĢkisi ile güçlü devlet Fransa 

yanında Osmanlı‟nın Ġngiltere tercihi etkili olmuĢtur. Diğer 

taraftan güçlenen Rusya‟ya karĢı iki güçlü batılı ülkeyi mütte-

fik olarak yanına çekme telgraf konusunda belirleyici olmuĢ-

tur. Böylece telgraf hatları Avrupa hattı, Avrupa- Hint hattı ve 

Anadolu- SüveyĢ hattı olarak daha genel ve içeride ise bölgesel 

hatlar oluĢturulmuĢtur (Davison, 1990, ss. 133-145). Artık 
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Osmanlı Devleti ve toplumu, telgraf sistemi ile batıya entegre 

edilmiĢtir. Böylelikle haber kaynakları ve diğer iletiĢim sistem-

leri bunlara bağlı ve birlikte düĢünülmesi gereken bir araç 

haline gelmiĢtir. ĠletiĢim sistemi aynı zamanda düĢünce de 

taĢıyan bir mekanizma ve geliĢimin aracısı olmuĢtur. 

19. Yüzyıl sonunda telgraf sistemi, devletlerin haberleĢme 

sistemine bir düzen getirme ve sistemi bütünleĢtirme çabaları 

ile dikkat çeker. Ülkeler arasında sorun yaĢandıkça zorunlu 

olarak telgraf birlikleri geliĢmeye baĢlamıĢtır. 22 ülke arasında 

kurulan Telgraf Birliği de alanda düzenlemelerin zorunlu so-

nucudur. Bu birlik, aynı zamanda haberleĢme hakkı çerçeve-

sinde hareket ederken güvenlik sorununda devletlerin müda-

hale hakkını da teslim etmiĢtir. Bu aynı zamanda sömürgeci 

ülkelerin sömürgelerinde bir yandan güvenlik ve kontrol diğer 

taraftan ticari kaygılar nedeniyle üretmiĢ oldukları sisteme 

diğerlerinin girmesini ve her devletin kendi hâkimiyetinin 

telgraf sistemi üzerinde de devam etmesi olarak okunmaktadır 

(BaĢaran, 2014, ss. 58-59). Birinci Dünya SavaĢı ile birlikte 

ajansların gücü daha da artmıĢtır. Özellikle Reuters kısa süre-

de bütün dünyaya muhabirler göndererek bir ağ sistemi kur-

muĢ ve savaĢı bütün dünyaya aktarmıĢtır. SavaĢ artık birçok 

ülkenin aynı anda takip ettiği bir olay haline gelmiĢtir (ġenkul, 

2018, s. 19). Bunu sağlayan haber ajansları böylece büyük bir 

güç elde etmekle kalmamıĢlardır. Aynı zamanda kazandıkları 

güçleri kendi arzuları üzerine kullanırlarken kamuya ait bilgi-

lerin dahi değerlendirilmesinde problem çıkarmaya baĢlamıĢ-

lardır. 

Haber alanındaki güç, farklı alanlarda gücün oluĢması veya 

elde edilen gücün fazlalaĢmasına neden olmuĢtur. ĠletiĢim 

alanında yapılan yatırımlar alanda tekelleĢmeyi beraberinde 

getirmiĢtir. Bunun üzere bazı gazete ve haber ajansları 1910 ve 
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1920‟li yıllarda kablosuz iletiĢim radyo baĢladığında kablo 

tekelleri ve kartellerini Ģiddetli eleĢtirmiĢlerdir. Birinci Dünya 

SavaĢı sonrası Dünya ĠletiĢim Konferansında tekel, imtiyaz ve 

kartellikle ilgili yapılan tartıĢmalar ve suçlamalar ABD ve Ġngi-

liz basını üzerinden gerçekleĢmiĢtir. Her ne kadar bu eleĢtiri-

ler bir tarafta yer alsa da pratikte pek karĢılık bulamamıĢtır. 

Haberin ekonomi politiği ve emperyal davranıĢlar bu süreçte 

etkili olmuĢtur. Diğer taraftan basın ve haber ajansları, piyasa 

Ģartları içerisinde maliyetli, güvenilir ve anlık iletiĢim sistem-

lerinin de desteği ile kitlelerin desteğini alarak faaliyetlerine 

devam etmiĢlerdir (Winseck, 2021, s. 20). 

SavaĢ sonrası dünyanın bazı bölgelerinde haber akıĢları da 

değiĢime uğramıĢtır. Haberde bölgeselleĢmenin önemi azal-

mıĢ, haberin sınırları geniĢlemiĢ ve uluslararası bir nitelik 

kazanmıĢtır (Tiryaki ve Balcı, 2018: 225). Özellikle Çarlık, 

Osmanlı, Hasburg imparatorluklarında rejim değiĢikliği ve 

imparatorlukların yıkılıp yeni devletlerin kurulması yeni haber 

ajanslarının da kurulmasını zorunlu kılmıĢtır. Her ne kadar 

ulusal ajanslar, uluslararası ajansların gölgesinde ve takibinde 

kalsa da sisteme yeni oyuncular olarak dâhil olmuĢlardır. Milli 

ajanslar, küresel ajansların parçası haline gelmiĢlerdir. Bu sü-

reçte yeni kitle iletiĢim aracı radyo devreye girmiĢtir. Radyo, 

telgraf ve telsiz sisteminin bir üst aĢaması olarak hızlı bir Ģe-

kilde iktidar ve toplumda kendine yer edinmiĢtir. 1928‟de 

radyoculuk ve kısa dalganın habercilikte kullanılmaya baĢla-

ması, ajansların zaman ve mekânla birlikte hız olgusunda 

önemli bir aĢama kaydetmiĢlerdir (Palmer, 2019, s. 90). 

Ġkinci Dünya SavaĢı, habercilik ve ajans olgusunda zorunlu 

değiĢimleri de beraberinde getirmiĢtir. SavaĢın dönem için 

değiĢen galipleri gibi, ajans olgusunda da Avrupa‟da değiĢim-

ler olmuĢtur. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası „Soğuk SavaĢ‟ dö-



GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 33 

neminde taraflarla birlikte, ajansların durumları farklılık gös-

termiĢtir. Sovyet sistemi Tass Ajansı üzerinden haber olgusu-

nu Ģekillendirirken Batı‟da; Fransız, Ġngiliz, ABD destekli 

ajansların kendi içlerinde farklılaĢtığı gözlenmektedir (Palmer, 

2019). Haberciliğin değiĢen yönü; yeni iletiĢim teknolojileri ve 

kitle iletiĢim araçlarının da değiĢimini sağlamıĢtır. Telgraf 

üzerine geliĢen radyo yayıncılığı kendi gazetecilik türünü geliĢ-

tirirken haber anlayıĢı ve ajans konusunda açılımlar göstermiĢ-

tir. Politika, dinleyici ve sahiplik yapılarında da değiĢim mey-

dana getiren radyo, yeni teknolojilerin geliĢmesiyle ortadan 

kalkmamıĢ aksine uydu ve dijital teknolojiye uyum sağlayarak 

yeni alanlarda kendine yer bulmuĢtur (Larson, 2002, s. 284). 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası Amerika baĢta olmak üzere dün-

yanın yeni habercilik ve kitle iletiĢim aracı olarak televizyon 

öne çıkmıĢtır. 1949 yılında bir milyon civarında Amerikalı 

televizyon sahibi olmuĢtur. Televizyon bugün temel insani 

ihtiyaç olarak her evin köĢesinde yer almaktadır. Televizyon 

haberciliğinin yaygınlaĢmasını sağlayan televizyon kendi içeri-

sinde geliĢim göstererek farklı zaman dilimlerinde halkın te-

mel bilgi kaynağı olmuĢtur (Huntzicker, 2002, ss. 286- 296). 

1960‟lı yıllarda Reuters, dünyanın 112 ülkesinde yaklaĢık 

6500 gazeteye haber kaynağı olarak dünyanın en geniĢ haber 

ağını oluĢturmuĢtur. 70‟li yıllarda piyasa Ģartları ve parasal 

değiĢimler arasında özellikle „Forex‟ (foreign exchange rates) 

iĢlemleri ajans haberciliğinin yeni iĢlevi ve yönlendiricisi ola-

rak iĢ yapmıĢtır. 80‟li yıllar habercilikte ekonomi haberciliği-

nin öne çıktığı ve bilginin yeniden ekonomi üzerinde odaklan-

dığı dönemdir. Yeni iletiĢim teknolojileri ve bilgisayar alanın-

da geliĢmelerle bireysel bilgisayara ulaĢma, kablolu yayıncılık 

ve 24 saat haber kanallarının Ġngiltere baĢta olmak üzere diğer 

ülkelerde geliĢimi, 90‟lı yıllarda „Körfez SavaĢı‟nda dünyanın 
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özellikle Amerikan network televizyon kanallarının (ABC, 

CBS, NBC) CNN‟in gözüyle savaĢı görmesi, habercilik alanın-

da değiĢimin temel taĢları olmuĢtur. Öte yandan habercilik 

alanındaki değiĢim internetle birlikte ivme kazanmıĢtır. Ġnter-

net ve çeĢitli dijital teknolojiler ve uygulamalar haber endüst-

risini değiĢtirdiği gibi medya pratikleri ve iĢ yapısını tamamen 

dönüĢtürmüĢtür. Ayrıca ajanslar sosyal medyanın geliĢmesine 

katkı sağlamıĢlardır (Palmer, 2019, ss. 166-168-178-254). 

3. Haberin KüreselleĢmesi ve DeğiĢim 

Küresel medya on dokuzuncu yüzyılın sosyoekonomik ve 

politik sürecinde geliĢmiĢtir. Avrupa ve Amerika‟nın; ekonomi 

ve bilgi alanındaki yükseliĢi gibi iletiĢim alanında da bu top-

lumların yükseliĢine Ģahit olunmuĢtur. Batılı sömürge devlet-

leri diğer politikaların yanında iletiĢim ve haber politikalarını 

da belirlemeye baĢlamıĢlardır. Birinci dünya savaĢı sonrası 

güçlenen Amerika elde ettiği politik güç ve teknolojik unsur-

larla birlikte dünya politikasında yön verici bir ülke olmuĢtur. 

Böylece küresel iletiĢim politikalarının da temeli güçlendiril-

miĢtir. Özellikle 1921 yıllındaki Kablo Lisans AntlaĢması bu-

günkü iletiĢim alanında örgütlenme ve geliĢmiĢ sistemlerinin 

de yapı taĢını oluĢturmuĢtur. Bilginin serbest dolaĢımı, ülke 

içerisinde kontrollü müdahale, ülke dıĢından gelecek yayıncılı-

ğın kontrolü, ulus- devlet süreçleri ve piyasa Ģartlarının da 

desteği ile iletiĢim alanındaki geliĢmeler, batı adına küresel 

hegemonyayı ortaya çıkarmıĢtır. ĠletiĢim alanında kurulan bu 

düzen hala devam etmektedir (Winseck ve Pike, 2007, s. 345). 

Özellikle sermayenin iletiĢim alanında yatırımları ve değiĢimin 

öncülüğündeki tutumu, medyanın güçlenerek yolculuğuna 

devam etmesini sağlamıĢtır.   

ĠletiĢim alanında basın ve ajans merkezcilikten medya sek-

törüne geçiĢle birlikte haber ve haber içeriği geneli kapsamak-
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tan öte tematik alanlara doğru bir evrilme yaĢamıĢtır. Her 

ülkenin iletiĢim alanında değiĢim ve dönüĢümü farklı olsa da 

izlenen süreçlerde benzerlikler dikkati çekmektedir. Giritli-

Ġnceoğlu (2000, ss. 53-64) Amerikan medyasını tartıĢırken 

yasal düzenlemeler, yayın Ģebekeleri, kablolu TV ve reklamlar 

üzerinden bir kategorilendirme yapar. Bu süreçte denetim ve 

yayın Ģebekeleri ile kablolu yayıncılık arasında rekabetin dö-

nüĢümü de önemlidir. Kablolu TV sistemi, aynı zamanda izle-

yicilere getirdiği serbestlikle rekabeti kazanan olmuĢtur. 90‟lı 

yıllarda iletiĢim alanı sadece ABD‟de değil dünya genelinde 

köklü bir değiĢikliğe uğramıĢtır. Soğuk SavaĢ‟ın bitmesi ve 

kamu yayıncılığı tekelinin kaldırılarak özel yayıncılık alanının 

geliĢtirilmesi yayıncılık dünyasını değiĢtirmiĢtir. Bununla bir-

likte, içeriklerin türü, üretimi, aktarım biçimleri baĢta olmak 

üzere sektör yeniden düzenlenmiĢtir (Kaya, 2009, ss. 118-

120). Bu düzenlemeden haber ve içerikleri de etkilenmiĢtir. 

ġirketlerin iletiĢim alanında güçlenmesi; küreselleĢmenin hız-

lanması ve kapsamının geniĢlemesine olanak sağlamıĢtır. 

Güçlenen küresel sistemin demokratik değerler ve piyasa 

Ģartları (kapitalizm) üzerinden Ģekillenmesi, haberin de değer 

dünyası olarak aynı özellikler üzerinden geliĢmesini zorunlu 

kılmıĢtır. Çünkü medya alanının profesyonelleĢmesi ve pro-

fesyonelleĢmenin kökeninde yer alan değerlerin batı merkezli 

oluĢu, haber ve medya iliĢkisinde de bu değerlerin yayılması 

olarak görülmüĢtür. Ekonomik küreselleĢme, ekonominin 

yapısını değiĢtirdiği gibi medyanın yapısını da değiĢtirmiĢtir. 

ÖzelleĢtirmeler, liberalleĢme ve deregülasyon değiĢimi gözle 

görülür Ģekilde arttırmıĢtır. Kamu ve devlet politikasının te-

mel belirleyici olduğu alan ticari sistemler ve hibrit yapıların 

alanı haline gelmiĢtir. Her alanda ticari payda temel belirleyici 

olmuĢtur (Waisbord, 2013, ss. 174-176). 
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Haberin uluslararasılaĢması, haber ajansları tekelinde pro-

fesyonel bir süreçte takip edilmiĢtir. Özellikle neyin haber 

olacağı ve uluslararası alana servis edileceğine karar veren 

profesyoneller, toplumun önceliğinden öte ticari kaygılar üze-

rinden hareket etmiĢlerdir. Her ne kadar tarafsızlık iddiası 

temel argüman olsa da haberin öncelikleri, veriliĢ tarzı ve kiĢi-

lerle olan iliĢkisi batı merkezli bir bakıĢ açısı ile sunulmaktadır 

(Ayhan, 2003, s. 89). Uluslararası haber ajanslarının karĢısın-

da diğer haber üretim merkezlerinin örgütlenme ve küresel 

sisteme dâhil olması imkânsıza yakın bir durumdur. Çünkü 

küresel sistemde her ülkede hatta haber önceliği olan her 

alanda iletiĢim büroları kurma, gerekli uzman ekibin oluĢtu-

rulması, finansal ve siyasi desteğin oluĢturulması az geliĢmiĢ 

ve geliĢmekte olan ülkelerin çözmekte zorluk çektiği sorunlar-

dır. Aynı zamanda üretilen haberi küresel dolaĢıma sokma ve 

batılı ülkeler tarafından onanma sorunu da buna eĢlik etmek-

tedir. Vural (2013, ss. 35-36) bu konuda küresel haber ajans-

larının yerel toplumlara baĢlangıçta antlaĢma yaptıkları ulusal 

ajanslar üzerinden haber değiĢimi sunduğu ve kendi haberle-

rini ulusal iletiĢim kanalları ile dağıtıma soktuğu, melezleĢme 

olsa da bu dağıtımda uluslararası alandaki iletiĢim dengesizli-

ğinin ve güçlü batılı devletlerin diğer alanlardaki gücünün 

habercilikte devam ettiğini ifade eder. 

90‟lı yılar aynı zamanda internetin kapsayıcı ve bireyselleĢ-

tirici özelliği ile kitle iletiĢim olgusunun yeniden düzenlenme-

si ve yeni açılımların oluĢmasına olanak sağlamıĢtır. „Ġnternet 

Gazeteciliği‟ baĢlığı altında toplanan bu olgu, geleneksel med-

yanın internet yayıncılığının yanı sıra bireyin de gazetecilik 

yapmasını açıklar. Bu aynı zamanda bilgi, haber ve haber kay-

nağı ile ilgili klasik yapıların değiĢimini de getirmiĢtir. Devlet 

merkezli kamu ile ticari alanların ortaklaĢa kurguladığı ve 



GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 37 

iĢlevde bulunduğu haber olgusuna sıradan bireylerin dâhil 

olduğu bir süreç baĢlatmıĢtır. Haberin toplayıcısı, dağıtıcısı ve 

satıcısı olan ajansların dıĢında haber üretim ve dağıtımında 

sosyal ağlar vasıtasıyla bireyin yükseliĢi, habercilik türlerini 

değiĢtirmiĢtir. Artan dijitalleĢme ve enformasyonun merkezde 

olması, gazetecilik türlerini de geliĢtirmiĢtir. 

Bunlardan öne çıkan „VatandaĢ Gazeteciliği‟ ve „Robot Ga-

zetecilik‟tir. Robot gazetecilik, makineleĢmenin ve dijitalleĢ-

menin bir sonucu olarak gazetecilik alanının her aĢamasında 

optik yapıların kullanımını içerir. Haber üretimi, seçimi, servis 

edilmesi, haberin okuyucuya ulaĢımı ve haberin dönüĢü baĢta 

olmak üzere haberde tercihleri etkilemeye yönelik birçok yapı 

yeniden inĢa edilmektedir. Özellikle haberin veri olarak iĢlen-

mesi ve verinin her kullanıcı tarafından farklı amaçlara doğru 

yönlendirilebilecek olması, gazetecilik ve haber olgusunun da 

geleceğini belirlemektedir. Algoritmaların devreye girmesiyle 

insan faktörünün devreden çıkması (Narin, 2017, ss. 84-85) 

haber, haber ajansları ve haber üretimindeki profesyonel faali-

yetler ile süreçlerin yeniden inĢa edilmesini gerektirmiĢtir. Bu 

süreçte gazeteciliğin veri üzerinden bilgi alımı ve dijitalleĢmesi 

üzerine geliĢen uzmanlıklar, haberin sadece bilgi ve iletiĢimin 

ötesinde gazetecilik ve haber olgusunu değiĢtirmiĢtir. Her ne 

kadar olumsuz birçok özellik “kiĢisel bilgilerin güvenliğinin 

sağlanamaması, gazetecinin failliğinin ortadan kalkması, veri-

ye ulaĢmadaki eĢitsizlikler ve kaynak olarak resmi kanallara 

fazlaca bağımlılık, gibi bir dizi sorunu da beraberinde” taĢısa 

da, mevcut durum internet ve sosyal medya platformları ile 

birlikte verinin büyük ve çoğulcu yapısı gazetecilik faaliyetle-

rinde zorunlu yapı değiĢikliğine neden olmuĢtur (Narin, Ayaz, 

Fırat ve Fırat, 2017, ss. 220-231). 
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Habercilikte bir baĢka nokta vatandaĢ gazeteciliğinin orta-

ya çıkarak haber ve haberin içeriğine yapılan müdahaledir. Bu 

gazetecilik türü, internet ve sosyal medya platformlarının da 

etkisi ile katılımcı bir yaklaĢımla, profesyonel bireylerin yer 

aldığı medya sistemlerinin haber üretim ve sunum olgusuna 

ek olarak haber üretim sürecine dâhil olma olarak okunabilir. 

Özellikle medya ve güvenirlikle ilgili tartıĢmaların yoğunlaĢtığı 

dönemlerde vatandaĢın kendi haber ve bilgi pratiğini üretme 

arayıĢını temsil etmede öne çıkan bu tür gazetecilik ve haber 

pratiği, geleneksel habercilik formlarında kurumsallığın yerine 

bireyin dâhil olmasıdır. Aynı zamanda vatandaĢ gazeteciliği, 

geliĢim aĢamasında ve teknolojik unsurlarında desteğiyle bi-

reylerin gündelik hayatında daha fazla yer almaktadır (Ayhan 

ve Baloğlu, 2018, ss. 81-92). DijitalleĢme ile birlikte haber 

üretmede ajansların yerine geçmeye baĢlayan sosyal medya 

platformlarında takipçi sayıları ile milyonlara ulaĢan bireyler 

geleneksel medyanın haber özelliklerini aĢan unsurlar taĢı-

maktadır. Bireylerle birlikte anonim hesaplar ve gruplar tara-

fından oluĢturulan milyon takipçi hesaplar dijital haber ajansı 

görevi görmektedirler. Bu hesaplar, her ne kadar geleneksel 

ajanslar kadar profesyonel olmasa da çeĢitlilik ve yerellik baĢta 

olmak üzere olumlu birçok özelliği ile katılımcı bir nitelik az 

etmekte ve haberin dengesiz ve düzensizliği ile batı tipi zorun-

lu haberciliğe uluslararası alanda alternatif oluĢturmaktadır. 

Fakat uluslararası zeminde klasik ajanslar dijital alanda da 

faaliyetlerini yürüterek varlıklarını sürdürmektedirler. 

Sonuç 

Haber ve bilginin evrensel özelliklerinin yanında iletiĢim 

sisteminin kurumsallaĢması ve iletiĢim düzeninin oluĢmasın-

da ticari ve siyasi kaygıların katkısı büyüktür. Bunun pratikte 

karĢılığı haber ajanslarıdır. Haber ajansları, Rönesans döne-
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minden bu tarafa batı toplumlarında aktif bir Ģekilde haberle 

ilgili kurumların sürekliliğini devam ettirmektedir. Ajanslar, 

modern anlamda uluslararası iletiĢimin de kurucularıdır. BaĢ-

langıçta sınırlı olsa da ilerleyen zamanda ajanslar, gündemle 

ilgilenen bireylerin gündelik hayatında her sabah görmek iste-

dikleri ve vazgeçemedikleri bir araç olarak karĢımıza çıkmak-

tadır. KitleleĢen toplumların habere olan ihtiyacı, ajansların ve 

uluslararası iletiĢimin güçlenmesini sağlamıĢtır. Diğer taraftan 

iletiĢim alanında çıkan her teknoloji ile habercilik ve ajansın 

iĢlevlerinde değiĢimler yaĢanmıĢtır. 

Uluslararası iletiĢim, batı merkezli ve emperyalist devlet-

lerin hâkimiyeti altında devam etmektedir. Bu hâkimiyetin 

sağlanmasında haber ajanslarının etkisi büyüktür. On doku-

zuncu yüzyılda dünyayı haber ajansı açısından paylaĢan bu 

devletler günümüzde de hâkimiyetlerini devam ettirmektedir-

ler. Her ne kadar ulus devlet süreci ile ulusal haber ajansları 

kurulup iĢletilse de bu ajanslar, batılı uluslararası ajansların 

haber değiĢiminde bulunduğu, aboneliklerini kullandığı aynı 

zamanda uluslararası ajansların kaynağı olan kurumlardır. 

Son onlu yıllarda geliĢen dijital teknolojiler ve internet ya-

pılı sosyal ağlar, gazetecilik ve haber türlerinde yeni alanlar 

açmıĢtır. Bu alanlar haberin içeriği, türü, toplanması ve dağı-

tılması ile ilgilidir. Sosyal ağlar ve enformasyon toplumunda 

bireyin yükseliĢi, uluslararası iletiĢim ve haber olgusunda 

ajanslar kadar, anonim gruplar ve bireyi de öne çıkarmıĢtır. 

Bireyin haber üretici ve dağıtıcı pozisyonu haber açısından 

olumlu özellikler taĢırken, geleneksel haber ajansları hem 

dijital alan hem de klasik yapıda faaliyetlerine devam etmiĢtir. 

Fakat haber ajansları, haberin üretim-dağıtım gücünü bireyler-

le paylaĢmak zorunda kaldıkları gibi haber dağıtımında tekel-

leri de kırılmıĢtır.    
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BÜYÜK VERĠ VE VERĠ GAZETECĠLĠĞĠ 

Selahattin ÇAVUġ1 

GiriĢ 

Bilgisayar teknolojileri, gazetecilikte iĢleri kolaylaĢtırmak 

ve haber üretiminde doğruluğu arttırmak amacıyla 1952 yılın-

dan bu yana artan yoğunlukta kullanılmaktadır. Bilgisayar 

Destekli Habercilik (Computer Assisted Reporting/CAR) adı 

verilen ilk gazetecilik biçiminde, haberin hammaddesi olan 

verinin sayısal ortamda en doğru Ģekilde analiz edilmesi ve 

habere dönüĢtürülmesi amacına uygun olarak bilgisayar ve 

çeĢitli yazılımların kullanımına yönelim olmuĢtur. Böylece 

bilgisayar teknolojileri, haberciliğin temel ilkelerinden olan 

doğruluğun tesisinde, haber üretim sürecinin bir parçası hali-

ne gelmiĢtir. Ne var ki bilgisayar destekli gazetecilik, 1990‟lı 

yıllara gelindiğinde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢimiyle 

gözden düĢmüĢ, diğer yandan kavramın isim babası Philip 

Meyer, ağ ve yazılım altyapısının ulaĢtığı seviye karĢısında 

terimin artık yetersiz kaldığını itiraf etmiĢtir. Yeni dönemde 

veri tabanlarının büyümesi ve haber merkezlerinin dijital alt-

yapısının geliĢmesi ile daha çok Büyük Veri (Big Data) ve Veri 

Gazeteciliği (Data Journalism), araĢtırmacı ve uygulayıcıların 

ilgisini çekmeye baĢlamıĢtır. 

Büyük veri, ilk kez 1997 yılında kullanıldığından bu yana 

farklı disiplinlerin ilgi alanına giren bir kavramdır. II. Dünya 

SavaĢı‟ndan sonra yaĢanan teknolojik geliĢimin tüm insanlık 

tarihiyle eĢit olduğu varsayımıyla birlikte düĢünüldüğünde, 

1 Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü,  
selahattincavus@aksaray.edu.tr. ORCID ID: 0000-0003-0774-9594 
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verinin artıĢ hızı ve toplum üzerindeki etkileri medya profes-

yonellerini ve araĢtırmacıları bu alana yöneltmiĢtir. Veri gaze-

teciliğindeki dönüm noktasıysa Wikileaks Skandalı‟dır. ABD 

baĢta olmak üzere bazı hükümetlerin ve kurumların Küba‟dan 

Irak‟a, Afganistan‟dan Guantanamo‟ya uzanan faaliyetlerini 

içeren 1 milyon 200 binin üzerinde belge internetten yayımla-

nınca, bazı küresel medya kuruluĢları verilerin analiz edilmesi 

için arayıĢa girmiĢtir. Büyük hacimli verilerin analiz edilme-

sinde geleneksel gazetecilik yöntemlerinin ve araçlarının ye-

tersiz kalması neticesinde haber merkezleri ilk kez özel veri 

tarayıcıları ve veri analiz araçlarıyla tanıĢmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın amacı, verinin haber merkezlerinde iĢlenme 

biçimindeki tarihsel dönüĢümün teknolojik boyutlarını ele 

alarak veri gazeteciliğinin geliĢim seyrini ve veri gazeteciliğin-

de haber yapma biçimlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrul-

tusunda büyük veri ve iliĢkili kavramlar, veri gazeteciliğinin 

geliĢim aĢamaları, haber üretim süreçleri ve kullanılan araçlar 

incelenmiĢ, son olarak insan emeğinin en aza indirildiği yapay 

zekâ gazeteciliğine değinilmiĢtir. 

1. Veri Nedir? 

Veri, Latince „gerçeklik‟ anlamına gelen „dare‟, „datum‟ ke-

limelerinden türetilmiĢtir. Veri, zaman zaman „bilgi‟ kavramıy-

la karıĢtırılmakta veya bu iki terim birbirinin yerine kullanıl-

maktadır. Örneğin bilgi, „bilmek‟ eylemiyle ilgilidir ve bilmek, 

insana has bir özellik olan „merak‟tan doğar. Epistemolojik 

açıdan insan, kendisini ve çevresini aydınlatarak sorunlara 

güvenilir çözümler bulma çabası içindedir. Bu da bilginin elde 

edilmesiyle mümkündür (Karasar, 2010: 3). Çevrede olan 

biteni anlamak ve sorunlara çözüm üretmek için öncelikle 

„ham‟ verilere ihtiyaç vardır. Veri, bir nevi bilginin çekirdeğidir 
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ve bu nedenle veri, bilgiye götüren kanıtlardır. Veri, bazı kay-

naklarda Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır: 

“Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan 

ana öge, muta, done” (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2021). 

“Şeyleri inceleme, anlama veya karar vermede kullanılan olgusal 

gerçeklikler veya bilgiler” (Oxford Learner's Dictionaries, 2021). 

“Veri, henüz işlenmemiş kanıtlardır” (Karasar, 2010: 132).  

“Veri, bir kişinin formülleştirmeye veya kanıt etmeye değer buldu-

ğu her türlü olay ve fikir anlamına gelir” (Burma, 2009: 12). 

Günümüzde veri, teknik ve teknolojiden bağımsız düĢü-

nülemez. Buhar makinesiyle baĢlayan endüstri devrimlerinin 

ikinci durağı olan elektriğin icadı, verinin elde edilmesi, iĢ-

lenmesi ve kullanılmasında köklü değiĢimlere yol açmıĢtır. 

Dijital teknolojilerin temelinin atıldığı 20. yüzyılın ilk yarısın-

da bilgisayar altyapılarının geliĢtirilmesi; verinin depolanması, 

iĢlenmesi ve paylaĢılmasında büyük kolaylıklar sağlamıĢtır. Bu 

süreçte „veri tabanı‟, „veri madenciliği‟ ve „büyük veri‟ kavram-

larından söz edilmeye baĢlanmıĢtır. Veri tabanı, “birbiriyle iliş-

kisi olan verilerin tutulduğu, kullanım amacına uygun olarak düzen-

lenmiş veriler topluluğunun mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının 

olduğu bilgi depoları” (Burma, 2009: 12) Ģeklinde tanımlanmak-

tadır. Günümüzde veriler sayısal olarak üretilmekte ve -kamu 

ve özel sektör ayrımı olmaksızın- bütün kurum ve kuruluĢlar-

ca iĢlenmekte ve kullanılmaktadır. Veri; üretim, ticaret, ulaĢ-

tırma, eğitim, sağlık, medya gibi alanlarda farklı amaçlara uy-

gun biçimde kullanılmaktadır. Her saniye katlanarak artan 

verilerin iĢlenmesi, veri tabanlarının kontrolünü ve düzenlen-

mesini zorunlu kılmaktadır. 

Bilgisayar teknolojileri veriyi sayısal hale dönüĢtürerek, 

verinin üretim, depolama ve dağıtımını hiç olmadığı kadar 

kolay hale getirmiĢtir. Ancak hızla biriken sayısal verilerin 
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iĢlenmesi ve yönetilmesi ise profesyonel süreçleri gerekli kıl-

mıĢtır. Örneğin bu süreçte ortaya çıkan veri madenciliği, ham 

verilerin yönetilmesinde kullanılan disiplinlerarası bir çalıĢma 

alanı olarak dikkat çekmektedir. “Veri madenciliği, anlamsız gö-

rünen veri yığını üzerinde birçok işlem yapılarak, önemli ve anlamlı 

bilgilerin çıkarımına olanak sağlama süreci” (Ersöz, 2019: 15) Ģek-

linde tanımlanmaktadır. Veri madenciliğinde amaç „bilgi‟ye 

ulaĢmaktır. Bu nedenle, milenyum sonrası standart bilgisayar-

ların iĢleme kapasitesinin ötesine geçen büyük veri eko-

sistemi üzerine araĢtırmalar hızla artmaktadır. 

2. Büyük Veri (Big Data) 

Ġlk kez 1997 yılında kullanıldığından bu yana büyük veri, 

tanınırlığı giderek artan disiplinlerarası bir kavram haline dö-

nüĢmüĢtür. KavramsallaĢtırma giriĢimlerinin o yıllara denk 

düĢmesi elbette tesadüf değildir. Milenyuma yaklaĢırken bilgi-

sayar ve internet altyapısının hızla geliĢmesi, dijital veri artıĢı-

nı beraberinde getirmiĢtir. Statista‟nın (2021) raporuna göre, 

2010 yılında 2 zettabayt civarındaki küresel büyük veri hacmi 

(oluĢturulan, kopyalanan, tüketilen) 2021 yılına gelindiğinde 

74 zettabayt seviyelerine ulaĢmıĢtır. 2022 tahmini 20 zetta-

baytlık artıĢla 94, 2023 tahmini ise 118 zettabayt olarak öngö-

rülmektedir. Bu hızla artıĢ gösterdiği takdirde büyük veri 

hacminin 2024 yılında 149 zettabayta ulaĢması beklenmekte-

dir.  
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ġekil 1: 2010-2024 Yılları Arasında OluĢturulan Büyük Veri Hacmi  

(Statista, 2021) 

Gartner Ģirketi, milenyumun ilk on yılındaki geliĢmeler 

ıĢığında büyük veriye iliĢkin 3V modeliyle tanım getirmiĢtir. 

Buna göre büyük veri; veri hacmi (volume), veri hızı (velocity) 

ve veri çeĢitliliği  (variety) gibi özelliklerden oluĢan enformas-

yon varlıklarıdır (Gürsakal, 2017: 26).  Daha sonra bu modele 

veri gerçekliği (veracity) ve veri değeri (value)  de eklenerek 

model 5V halini almıĢtır. Büyük verinin ayırt edici özelliği 

hacimdir. Tüm sistem içerisinde toplanan verinin miktar, bo-

yut, ölçek ve hacmini kapsayan bu özelliği daha da önemli 

kılan, toplanan veri miktarındaki kartopu gibi büyüyen hacim-

dir. Büyük verinin iĢlendiği süreyi ifade eden hız ise özellikle 

iĢletmeler açısından önem taĢımaktadır. Dünyada her dakika 

milyonlarca video iĢlenmekte/izlenmekte, milyonlarca e-posta 

gönderilmekte ve yine milyonlarca arama yapılmaktadır. Veri-

lerin sahip olduğu türsel özelliklere gönderme yapan veri çe-

Ģitliliği de yine karmaĢık veri yapısının anlamlandırılması ba-

kımından oldukça önemli görülmektedir. Modele sonradan 

eklenen veri gerçekliği verinin bütünlüğü, orijinalliği, depola-
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nan platformların güvenilirliği ve hesap verilebilirlik ile iliĢki-

lendirilmektedir. Modelin son unsuru olan değer ise daha çok 

veri değeri ve veri hacmi ile birlikte ele alınmaktadır (Aytaç ve 

Âdem, 2020: 25-28). 

Büyük veri setlerini toplamak, analiz etmek ve karĢılaĢ-

tırma yapmak için bilgisayarların „teknolojik‟ gücünü kullan-

mak ve giderek artan algoritma doğruluğu, büyük verinin bi-

rincil dinamiğini oluĢturmaktadır. Nitekim kabaca 1950 son-

rası hız kazanan yazılım ve donanım geliĢtirme çalıĢmaları, 

ilerleyen yıllar içerisinde dramatik kırılmalar ve dönüm nokta-

ları ile günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Hız, doğruluk, kapasite ve 

eriĢilebilirlik gibi özelliklerine ek olarak artan iĢlevleri ve kü-

çülen hacimleri ile bilgisayarlar geniĢ kitlelere hitap etmekte-

dir. „Analiz‟ ise büyük veriye dair ekonomik, toplumsal, teknik 

ve yasal iddialarda bulunmayı sağlayan önemli bir diğer feno-

mendir. Analiz yetenekleri geliĢtikçe istatistiksel üretimler ve 

çıktıların toplumsal etkisi de artmaktadır. Büyük veri dinamik-

lerinden belki de en dikkat çekeni „mitoloji‟dir. Esasen büyük 

veri setlerinin daha önce imkânsız olduğu düĢünülen üretim-

lere kapı aralayacağı düĢüncesi, büyük veriye yönelik yaygın 

bir inanıĢa dönüĢmüĢtür. Bu inanıĢın 50‟lerde baĢlayan ve 80 

sonrası hız kazanan robotik, yapay zekâ ve otonom araçlarla 

ilgili tahayyüllerle doğrudan iliĢkili olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır (Boyd ve Crawford‟dan aktaran Lewis ve West-

lund, 2017: 158). 

Davenport (2014: 29), büyük verinin ortaya çıkardığı veri 

fırsatlarını üç değer baĢlığı altında ele almıĢtır. Birinci değer 

maliyet düĢürme, ikincisi karar vermede iyileĢme ve son ola-

rak ürün ve hizmetlerde iyileĢmedir. Rekabet, büyüme, verim-

lilik ve yenilikler açısından konuya yaklaĢan Gürsakal (2017: 

23) ise büyük verinin sağladığı faydaları 5 baĢlıkta ele almıĢtır. 
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Buna göre en baĢta büyük veri emek ve sermaye faktörü gibi 

önemli bir üretim faktörü olarak değerlendirilmektedir. Ġkinci-

si, Davenport‟un da ifade ettiği gibi büyük veri, müĢterilere, 

ürünlere ve pazarlara iliĢkin ayrıntılı veriler sağlayarak değer 

oluĢturabilmektedir. Üçüncüsü, büyük veri sayesinde pazar 

bölümlendirmesi yapılabilmektedir. Dördüncüsü, yine Daven-

port tarafından da dikkat çekilen karar vermede kullanılan 

karmaĢık analiz teknikleridir. (Örneğin daha fazla algoritma 

yerine daha fazla veri kullanan Google‟ın baĢarısı buna örnek 

verilebilir). Ve son olarak büyük veri ile yeni ürün ve hizmet-

lerin geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi mümkün olabilmektedir. 

Büyük veri ve gazetecilik mesleğini bir araya getiren en 

önemli geliĢme ise 1950‟li yıllardan itibaren yazılım sistemle-

rinin ilk örnekleri ile çerçevelenen bilgisayar destekli gazeteci-

lik uygulamalarıdır. Veri gazeteciliğine öncülük eden bu mo-

del, aynı zamanda gazetecilikte yapay zekâ kullanımı ve robot 

gazeteciliğe giden yolun yapıtaĢını oluĢturmaktadır.  

3. Bilgisayar Destekli Gazetecilik 

1952 yılı, yalnızca Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) baĢ-

kanlık seçimlerinin siyasal sonuçları bakımından değil, aynı 

zamanda gazetecilik mesleği üzerindeki etkileri açısından da 

oldukça önemli bir yıldır. Nitekim CBS News tarafından ilk 

kez, Cumhuriyetçi aday Eisenhower ile Demokrat aday Ste-

venson arasındaki baĢkanlık yarıĢının sonuçlarını erken geri 

bildirimlerle tahmin etmek amacıyla bilgisayar kullanılmıĢtır. 

Seçim sonuçlarının yakın olacağına yönelik genel kanının ak-

sine Remington Rand UNIVAC isimli bilgisayar, seçimi Ei-

senhower‟ın çok büyük farkla kazanacağını tahmin etmiĢtir. 

Ancak CBS yetkilileri, bilgisayarın hayli iddialı tahminini ya-

yınlamakta kararsız kalmıĢtır. Seçim sonuçları açıklandığında, 

CBS, UNIVAC‟ın tahminini yayınlamadığı için eleĢtiri ve alay 
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konusu olmuĢtur. Çünkü Eisenhower, Amerikan kamuoyu-

nun beklentilerinin aksine seçimi çok büyük farkla kazanmıĢ-

tır (Cox, 2000). 

1967 yılına gelindiğinde The Detroit Free Press‟ten Philip 

Meyer, Detroit ayaklanmalarını analiz etmek amacıyla bilgisa-

yarlı analiz tekniklerini kullanan ilk isim olmuĢtur. Detroit 

ayaklanmaları, ABD ırkçılığının o dönemde yaygın olan yan-

sımalarından birini temsil etmektedir. Siyahlara yönelik polis 

Ģiddeti ve halkın tepkisiyle bir anda büyüyen olaylarda çoğun-

luğu siyahi olmak üzere 43 ABD vatandaĢı ölmüĢ, kentte bü-

yük maddi hasar meydana gelmiĢtir. Meyer, bu olaylar sırasın-

da gerçekleĢtirdiği ankette, hipotezinin aksine üniversiteli 

siyahilerin de tıpkı liseyi yarıda bırakmıĢ olan öğrenciler gibi 

isyana katılma eğiliminde olduğunu göstermiĢtir (Cox, 2000). 

Meyer‟in daha sonra „Precision Journalism‟ adıyla kitaplaĢ-

tırdığı yöntem, gazeteciliğin bilimsel nitelik kazanmasına yö-

nelik bir arayıĢ olarak nitelenmiĢtir. Meyer kitabında, veri 

analizlerinin ve sosyal araĢtırma yöntemlerinin habercilikte 

kullanılabileceğini kanıtlamak amacıyla çalıĢmalar yürütmüĢ-

tür. Bir tür bilgi toplama metodolojisi olarak ün kazanan bu 

kavram ile Meyer, habercilerin daha az hata yapmalarını hedef-

lemiĢtir. Meyer‟e göre, bilgisayar altyapısı ve sosyal bilimlere 

ait yöntemlerin daha fazla kullanılmasıyla habercilerin hataları 

en az seviyeye inecektir. Habercilikte hikâye oluĢtururken 

anketlerden yararlanan ve bilimsel veri analizlerinden destek 

alan muhabirler, hassas/kesin gazeteciliğin (precision journa-

lism) gerektirdiği Ģekilde hareket edeceklerdir (Garrison, 

1998: 270).  

Garrison (1998), bilgisayar destekli gazetecilik için geliĢti-

rilmiĢ stratejileri ayrıntılı biçimde ele almıĢtır. Bunlardan biri 

veri analizini haber hikâyeleriyle birleĢtirme stratejisidir. Açık 
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kaynaklı verileri kullanarak güçlü haber hikâyeleri oluĢturula-

bileceğini ABD örneğinde ele alan Garrison, dönemin depola-

ma araçları olan kaset ve disketlerle gelen verilerin Access, 

SPSS ve Excel programları kullanılarak analiz edildiğini ve 

haberleĢtirildiğini aktarmıĢtır. Buna göre o yıllarda yalnızca 

büyük medya kuruluĢlarında değil, aynı zamanda yerel haber 

kuruluĢlarında da veri tabanı kullanımı hızla yaygınlaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Ayrıca bilgisayarların geliĢimi, aynı zamanda mu-

habirlerin bu araçları kullanım oranlarını giderek artırmıĢtır. 

Böylece bilgisayar destekli habercilikte haberin toplanması ve 

röportaj gibi süreçlerde sayısallaĢtırma biçimleri öncelikli hale 

gelmiĢtir. Garrison, adeta günümüzü iĢaret edercesine veri 

tabanı odaklı haber yazımının giderek yaygınlaĢtığına dikkat 

çekerek, gazete ve dergilerin yanında telekomünikasyon hiz-

metlerinde de veri odaklı içerik üretimine önem verilmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir.  

Garrison‟ın „Veri Tabanı Çağı‟ olarak nitelendirdiği günü-

müzde, Bilgisayar Destekli Gazetecilik terimi de artık tartıĢ-

malıdır. Ġnternetin yaygınlığının artması, veri tabanlarının 

büyümesi ve haber merkezlerinin dijital altyapısının geliĢme-

siyle bilgisayar destekli gazeteciliğin sınırları belirsiz hale gel-

miĢtir. Bu yüzden bilgisayar destekli gazeteciliğin isim babası 

Philip Meyer bile terimin artık terk edilmesi gerektiğini sa-

vunmuĢtur (Maier, 2000). Çünkü internetin her eve girmesi 

üretici-kullanıcı iliĢkisi bakımından yeni bir dönemin kapıları-

nı aralamıĢtır. Bu dönem Web 2.0‟ın dinamiklerini inĢa eder-

ken, veri gazeteciliğinin sistemleĢmesinde etkin bir rol oyna-

mıĢtır.   

4. Veri Gazeteciliği (Data Journalism) 

Ağ ve yazılımın kitlelerin eriĢebileceği seviyeye ulaĢması 

ile geleneksel gazeteciliğin biçim ve iĢleyiĢinde büyük değiĢim-
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ler yaĢanmıĢtır. Matbaalarda basılan gazetelerin belli merkez-

lerden kitlelere ulaĢtırıldığı uzun ve yorucu yayın sürecine 

karĢın, bugün haberin üretim ve dağıtımı son derece hızlı ger-

çekleĢtirilebilmektedir. Yeni medya eko-sistemi içerisinde 

haber üretim ve dağıtım biçimlerinin yanı sıra, tüketim ve 

yeniden üretim süreçleri de modern gazetecilik tanımına uy-

gun olarak Ģekillenmektedir. Nitekim 2000‟lerin henüz baĢla-

rında bilgisayar destekli gazeteciliğin anlam ve boyut değiĢ-

tirmeye baĢladığını gören araĢtırmacılar, veri ve gazetecilik 

terimlerini yeniden ele almıĢtır. Bu yıllarda veri gazeteciliği-

nin, veri toplama ve analiz etme tekniği biçiminde çerçevele-

nen bilgisayar destekli gazetecilikten daha kapsayıcı ve karma-

Ģık bir gazetecilik biçimi olduğu görüĢü öne çıkmıĢtır.  

Bilindiği gibi veri, haberin hammaddesi ve haber üretimi-

nin temelidir. Yazılım ve ağ sistemleri ile sayısal dünyanın 

bizatihi kendisi veri ile tanımlanmaktadır. Gray ve arkadaĢla-

rının (2012: 23) vurguladığı gibi artık içerikler 24 saat sınırsız 

kaynaktan akmakta; sosyal medya, bloglar ve diğer yeni medya 

araçlarının biçimlendirdiği içerikler bu büyük ağ düzeninin 

parçası haline gelmektedir. Bu nedenle profesyonel gözle bu 

yapıyı ele almak, veri toplamak, filtrelemek ve görselleĢtirmek 

değerli ve önemlidir. Küresel sistemde tüm bu içerikler ve 

insanlar arasında görünmez bir bağlantı vardır. Bu bağlantının 

dili ise veridir.  

4.1. Veri Gazeteciliğinin GeliĢimi 

Bilgisayar destekli gazetecilik uygulamalarının 1952‟ye da-

yanan uzun bir geçmiĢi olsa da Veri Gazeteciliği terimi bu-

günkü Ģekliyle ilk kez 2008 yılında Guardian‟da yazan Simon 

Rogers tarafından kullanılmıĢtır. Rogers yazısında, Guardian 

geliĢtirme ekibinin ham verileri alıp düzenlenebilen bir harita-

ya dönüĢtüren uygulama geliĢtirdiğini duyurmuĢtur. Rogers, 
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etkileĢimli grafiklerin oluĢturulabileceği bu yapıyı Veri Gaze-

teciliği olarak tanımlamıĢtır (Knight, 2015). Watson ve Hill 

(2012: 150), teknik boyutuna ek olarak amaçları bakımından 

veri gazeteciliğini, haber hikâyeleri üretmek için istatistiksel 

verileri kullanarak, resmî/özel kurum ve kuruluĢların hesap 

vermelerine odaklanan gazetecilik bir türü biçiminde tanım-

lamıĢtır. Bunun ilk dikkat çeken örneği, UK Daily Telegraph‟ın 

2009-2010 yıllarında Ġngiltere‟de parlamento ve Lordlar Ka-

marası üyelerinin parlamento ödenek yolsuzluğunun ortaya 

çıkarılması olarak gösterilmiĢtir. Yolsuzluğa karıĢanlar arasın-

da, milletvekilleri ve bakanların bulunduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Telegraph gazetesinin veri toplama ekibi daha sonra Lordlar 

Kamarası‟nın içinde bulunduğu yolsuzluk olaylarını gün yü-

züne çıkarmıĢ, böylece Ġngiltere, uluslararası alanda itibar 

kaybetmiĢtir. Küresel Yolsuzluk Endeksi olarak bilinen Ulus-

lararası ġeffaflık Örgütü, BirleĢik Krallık‟ı 2006 yılında Temiz 

Ülkeler Liginde 6 basamak birden düĢürerek 20. sıraya yerleĢ-

tirmiĢtir.  

Veri gazeteciliğinin öneminin artmasında Ġngiltere‟de ya-

Ģanan yolsuzluklara benzer küresel çapta etki uyandırmıĢ olay-

lar etkili olmuĢtur. Bu olaylardan en dikkat çekeni Wikileaks 

belgelerinin ifĢasıdır. Wikileaks, hükümetlerin ve bazı kurum-

ların çok sayıda belgesini internet üzerinden yayımlayan Ġsveç 

merkezli bir organizasyondur. Wikileaks‟ın veri tabanında 1 

milyon 200 binin üzerinde belge bulundurmaktadır. Bu yapı 

özellikle ABD ordusunun 2004 ve 2009 yılları arasında Afga-

nistan SavaĢı‟nda tuttuğu 92 bin belgeyi ifĢa etmiĢtir (ġeker, 

Sine ve ÇavuĢ, 2012: 385).  

2007 yılında Julian Assange tarafından kurulan ve kâr 

amacı gütmeyen Wikileaks, amacını, Ģeffaflık sayesinde hü-

kümetlerin daha az yolsuzluğa karıĢacağı, bunun da daha iyi 
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demokrasilere yol açacağı düĢüncesine dayandırmaktadır. 

Küçük bütçelerle ve az sayıda çalıĢanla faaliyetlerini yürütme-

sine rağmen Wikileaks, ABD askerlerinin Guantanamo hapis-

hanesindeki yasa dıĢı eylemlerini deĢifre etmiĢ ve yaĢananları 

uluslararası kamuoyunun gündemine taĢımıĢtır (Watson ve 

Hill, 2012: 322). 

Wikileaks, yalnızca Afganistan ve Guantanamo değil, aynı 

zamanda Irak gibi diğer savaĢ bölgelerine ait belgeleri de ka-

muoyuyla paylaĢmıĢtır. Olağanüstü büyüklükteki veriler, sa-

vaĢ bölgelerinde faaliyette bulunan iĢgalci güçlere ait sayısız 

kayıt içermekteydi. Çok fazla ayrıntının yer aldığı bu belgelerin 

çözümlenmesi ve anlamlı hale getirilmesi için analitik iĢlem 

kabiliyetine sahip araçlara ihtiyaç duyuluyordu. Çok büyük 

hacimli veri setlerini iĢlemek, hem zaman hem de anlamlı 

hikâyeler oluĢturmak bakımından çok zor görünüyordu. An-

cak özel bir veri tarayıcısı sayesinde muhabirler, anahtar keli-

meler veya bazı kavramlarla tarama yapma imkânı buldu. Böy-

lece terabaytlarca büyüklükteki verilerin kolayca iĢlenmesi 

imkânı doğdu. Guardian, haberlerin etkisini arttırmak için 

çeĢitli haritalar ve çizelgeler kullanmaya baĢladı. Bu sayede 

veri gazeteciliğinin ilk ve en iyi örneklerinden biri ortaya çık-

mıĢ oldu (Knight, 2015: 58). 

Wikileaks gibi oldukça kötü Ģöhrete sahip Panama Belge-

leri skandalı da 200 binden fazla Ģirkete ait faaliyetlerin yer 

aldığı 12 milyon belge ile küresel düzeyde ses getirmiĢtir. 

GeçmiĢi 1970‟lere dayanan ancak 2015 yılında Panama mer-

kezli bir kaynak tarafından ortaya çıkarılan belgeler, devlet 

baĢkanlarından bürokratlara birçok gizli kalmıĢ faaliyetin orta-

lığa saçılmasını sağlamıĢtır. Burada ise Alman Süddeutsche 

Zeitung için çalıĢan muhabir Bastian Obermayer öne çıkan 

isimler arasındadır. Can güvenliği nedeniyle kimliği hala bi-
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linmeyen kaynaktan elde edilen belgeler sayesinde gelir eĢit-

sizliği ve adaletsizlikler gün yüzüne çıkarılmıĢtır. Süddeutsche 

Zeitung devasa hacimdeki verilerin iĢlenmesi amacıyla ulusla-

rarası bir medya platformundan yardım istemiĢtir. 2016 yılın-

da belgelerden elde edilen haberler yayımlanmaya baĢlamıĢ, 

aynı zamanda mobil gazetecilik, araĢtırmacı gazetecilik ve veri 

gazeteciliği yazılım araçlarının kullanılmasıyla baĢarılı bir ha-

ber üretim süreci gerçekleĢtirilmiĢtir (Ahmad, Ping ve Meng-

Qi, 2017).  

2011 yılında Ġngiltere‟de veri gazeteciliğinin karakteristi-

ğini ortaya koyan baĢka geliĢmeler de yaĢanmıĢtır. Yaz ayla-

rında yoksulluk gerekçe göstererek baĢlatılan sokak olayları 

ülke geneline yayılmıĢtır. GörünüĢte sosyal medya örgütlen-

mesiyle geliĢen olaylar karĢısında hükümetin sergilediği tavır, 

isyanın daha da büyümesine yol açmıĢtır. Hükümet, yoksullu-

ğun bahane edildiği iddiasıyla eylemci grupları suçlamıĢ, ancak 

eylemciler geri adım atmamıĢtır. Bu sırada The Guardian, 

olayların sebepleri ve yağmalamayı gerçekleĢtirenlerin gerçek 

niyetleri üzerine araĢtırmalarını yoğunlaĢtırmıĢ, veri gazeteci-

liği tekniklerini kullanmaya baĢlamıĢtır. Hatta The Guardian, 

ayaklanmalar sırasında sosyal medyanın etkin kullanımını 

daha iyi incelemek amacıyla Manchester Üniversitesi‟nden 

Profesör Rob Procter öncülüğündeki akademisyenlerle çalıĢ-

mıĢtır. Gazeteden bir grup, ayaklanmalar sırasında Ġngiliz Ģe-

hirlerinde bir dizi röportajlar yaparken, bir baĢka grup, sosyal 

medya hareketlerini ve özellikle Twitter paylaĢımlarını mercek 

altına almıĢtır. 2,6 milyon isyan tweet‟ini inceleyen ekip, Twit-

ter‟da söylentilerin yayılma biçimi, farklı aktörlerin bilgi akı-

Ģındaki rolü, platformun isyanların teĢvik edilmesindeki rolü 

gibi baĢlıklara yoğunlaĢmıĢtır. Olaylar baĢlıca isyan dönemi ve 

isyanlarla geliĢen yeni hikâyelerin toplanması, analiz edilmesi 
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ve bulguların raporlanması süreci olarak iki dönemde ince-

lenmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçları Aralık ayından itibaren 

okurlarla paylaĢılmaya baĢlanmıĢtır (Gray, Bounegru ve 

Chambers, 2012: 85-87). 

Gray ve arkadaĢları (2012) Avustralya‟nın kamu yayıncı 

kuruluĢu ABC (Australian Broadcasting Corporation) ve BBC 

(British Broadcasting Corporation) medya kuruluĢlarının veri 

gazeteciliğinde attığı öncü adımları mercek altına almıĢtır. 

ABC‟nin “Coal Seam Gas by the Numbers” isimli çokluplat-

form projesi 2011 yılında hayata geçirilmiĢ, bu kapsamda içe-

rikler; etkileĢimli haritalar, veri görselleĢtirmeleri ve metinler 

aracılığıyla üretilerek okuyucuya sunulmuĢtur. Projede geliĢti-

rici, tasarımcı, gazeteci, stajyer ve yöneticiler bulunmaktadır. 

Hükümet baĢta olmak üzere, çeĢitli kaynaklardan elde edilen 

veriler iĢlenerek ABC‟nin internet sitesine yüklenmektedir. 

Türlü zorluklara rağmen, projenin uygulanmasının, ABC için 

oldukça öğretici olduğu bildirilmiĢtir. BBC tarafından yürütü-

len veri gazeteciliği uygulamalarında ise 3 baĢlık öne çıkmak-

tadır: (a) Okuyucuya, doğrudan iliĢkili olduğu konuları keĢfe-

debilme imkânının verilmesi, (b) dikkate değer ve daha önce 

bilinmeyen bir hikâyenin ortaya çıkarılması (c) okuyucunun 

karmaĢık sorunları daha iyi anlamasına yardımcı olunması. 

Veri gazeteciliğini on yıllardır baĢarıyla uygulayan BBC; kiĢi-

selleĢtirme, faydalı ve basit araçlar (yazılım vs.) ve veri maden-

ciliğine ağırlık vermektedir.  

Türkiye‟de veri gazeteciliğinin geliĢiminde dünyadaki ben-

zer örneklerde olduğu gibi (datadriven.net, School of Data) 

www.verigazeteciligi.com sitesi önemli bir yere sahiptir. Bu ve 

benzeri siteler sayesinde veri toplama, veri temizleme, veri 

analizi ve veri görselleĢtirme için uzmanlık gerektirmeden 

habercilerin kullanabileceği araçlar geliĢtirilmektedir (Dağ, 
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2020: 130). Veri gazeteciliğinin Türkiye‟de tartıĢılmaya baĢ-

landığı 2013 yılında #uclanMade projesi kapsamında eğitimler 

düzenlenmiĢ, bir yıl sonra Kadir Has Üniversitesi‟nde veri 

gazeteciliği dersleri verilmeye baĢlanmıĢtır. Aynı dönemde 

Avrupa‟dan gelen gazeteci ve geliĢtiriciler, Türk medya temsil-

cileriyle bir araya gelerek, üniversitelerin ev sahipliğinde etkin-

likler düzenlemiĢlerdir. Bu Ģekilde hızlanan süreç, yerel dü-

zeyde etkinliklerin artmasını sağlamıĢ, veri gazeteciliği konu-

sunda seminerler verilmiĢtir (Dağ, 2014). Diğer taraftan 

TÜĠK‟in yayımladığı veri setleri ile ekonomi, sanayi, tarım, 

sağlık, nüfus, spor, turizm gibi konularda ayrıntılı içeriklere 

ulaĢılabilmektedir. TÜĠK tarafından bu veriler Excel tabloları 

aracılığıyla paylaĢılmaktadır (Kara, 2019: 87). 

Haber üretim süreci uzun ve yorucu bir iĢtir. Veri gazete-

ciliğinde ise büyük veri yığınlarının iĢlenmesinde dijital tekno-

lojilerin kullanım becerileri ön plana çıkmaktadır. Örneğin veri 

gazeteciliğinde biliĢim, mühendislik, yazılım ve programlama 

gibi uzmanlık bilgisi gerektiren alanların gazeteciliğe uygun 

biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle Bradshaw 

(2017) veri gazeteciliğinin ilkelerini 11 baĢlıkta sıralamıĢtır: 

- Veri gazetecileri, verileri kendi baĢlarına bir güç olarak 

sorgulamaya çalıĢmalıdırlar. 

- Veri gazeteciliğinde editoryal bağımsızlık teknolojik 

bağımsızlığı da içerir. 

- Veri gazeteciliği sadece kullanılan kaynaklarda ve dilde 

değil, tasarlanan araçlarda da tarafsızlık ilkesini gözetme-

lidir. 

- Veri gazeteciliğinde verilerin ulaĢılabilir ve mevcut ol-

duğu konulardaki hikâyelere odaklanmak  “tarafsızlık” de-

ğildir. 
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- Veri gazeteciliği ve veri gazetecisi, veriyi üreterek ve 

açarak verilerde göz ardı edilenlerin sesi olmayı amaçlama-

lıdır. 

- Veri gazeteciliğinin ve veri gazetecisinin, kiĢiselleĢti-

rilmiĢ haberlerde haberin bağlamı ve kapsamında editoryal 

bir sorumluluğu vardır. 

- Veri gazeteciliği ve veri gazetecisi, verilerin ıĢık tuttu-

ğu insan hikâyelerini arayıp, bulup, anlatarak önemli, ilgi 

çekici hale getirmelidir. 

- Veri gazeteciliğinde kullanılan algoritmalar incelemeye 

ve gözetime açık olmalıdır. 

- Kullanılan kodları, yöntemleri paylaĢmak daha verimli 

çalıĢmayı ve gazetecilik standartlarını yükseltmeyi sağlar. 

- Veri gazeteciliği, okuyucuları hak ve sorumluluklarını 

kullanmaları için güçlendirmeye çalıĢmalıdır. 

- Veri gazeteciliği, ortak çalıĢmaya ve ekip çalıĢmasına 

açık olmalıdır (aktaran Dağ, 2020: 137). 

4.2. Veri Gazeteciliğinde Haber Üretimi  

Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda veri gazetecili-

ğinde haber üretiminin belli aĢamalardan geçerek gerçekleĢti-

rildiğini söylemek mümkündür. Haber üretim sürecini ters 

piramit Ģeklinde sistemleĢtiren Bradshaw (2011), derleme, 

temizleme, bağlam oluĢturma ve birleĢtirme aĢamalarıyla veri 

gazeteciliğinde haber üretim sürecini modellemiĢtir. 
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ġekil 2: Veri Gazeteciliğinin Ters Piramidi (Bradshaw, 2011) 

 

Derleme: Veri gazeteciliğinin en önemli aĢamasıdır. Veri 

gazeteciliğinde iki yolla derleme süreci baĢlatılabilir. (a) Ya 

veriye ihtiyaç duyulan bir soru(n) olmalı (b) ya da sorgulan-

ması gereken bir veri kümesi olmalıdır. Veriler genellikle be-

lirli kuruluĢlar tarafından, resmi sitelerden (devlet kaynakları), 

OutWit Hub, Scraperwiki veya DocumentCloud gibi araçlar-

dan, API‟lerden bilgi çekerek veyahut gözlem, anket, çevrimiçi 

formlar ve kitle kaynaklı çalıĢmalardan elde edilmektedir. 

OutWit Hub: Ġnternet ortamında tüm kaynaklardan veri 

ve belge toplanmasına imkân tanıyan basit bir web otomasyon 

aracıdır. OutWit platformu belirli uygulamalar için sınırsız 

sayıda uygulamanın geliĢtirilebildiği veri tanıma ve çıkarma 

kütüphanesi biçiminde tanımlanmaktadır (www.outwit.com). 

ScraperWiki: KullanıĢlı verilerin baĢka uygulamalarda ye-

niden kullanılabilmelerini sağlayan bir araçtır. Özellikle gaze-
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teciler ve araĢtırmacıların veri iĢleme sürecinde iĢlerini kolay-

laĢtıran bu türden kazıyıcı araçların kullanımı genellikle sıra-

dan kullanıcıya açıktır (Gray ve ark., 2012: 112). ScraperwWi-

ki internet sitesinde bu araç için; “KuruluĢların verileri topla-

masına, analiz etmesine, görselleĢtirmesine ve yönetmesine 

yardımcı oluyoruz. Operasyon, araĢtırma, pazarlama için ihti-

yacınız olan her Ģeye” (scraperwiki.com) biçiminde tanımla-

maya yer verilmiĢtir. Bunun yanında farklı tarayıcılarda sunu-

lan ücretli veya ücretsiz kazıyıcılar da veri derleme sürecinde 

kullanılmaktadır. 

Temizleme: Bu aĢamada, insan hatalarını gidermek ve el-

deki verileri diğer verilerle tutarlı bir biçime dönüĢtürmek 

olmak üzere iki yol izlenmektedir. Veri kümeleri içerisinde 

yinelenen, boĢ giriĢlerin yanı sıra HTML kodlu bozuk giriĢler, 

eksik veya karıĢık veriler de bulunabilir (Bradshaw, 2011). 

Burada veri muhabirinin ilk yapacağı iĢ, veri kümesi edinir 

edinmez bu dağınıklığı tespit etmek ve temizleme araçları 

kullanmaktır. Dağınıklığı bulmanın en kolay yollarından birisi 

–örneğin Excel kullanarak- kategorik değiĢkenlerin frekans 

tablolarını oluĢturmaktır. Excel uygulamasında Filtre ve Pivot 

Tablolar kullanarak kategorik değiĢkenler üzerinde iĢlem ger-

çekleĢtirilebilir (Gray ve ark., 2012: 154). Bunların dıĢında 

Open Rafine aracı da veri temizlemede kullanılabilir. 

Excel: Microsoft tarafından geliĢtirilen Excel, bir hesap 

tablosudur. Excel ile her türlü veri –özellikle sayısal veriler- 

tablo ya da liste Ģeklinde dönüĢtürülebilir. Excel ile ihtiyaç 

duyulan hesaplamalar, analizler yapılabilmektedir 

(blog.bilisimegitim.com). Veri gazetecileri bu programı verile-

ri iĢleme, temizleme, birleĢtirme, analiz etme ve görselleĢtir-

me (Dağ, 2020: 146) gibi veri gazeteciliğinin hemen hemen 

bütün aĢamalarında kullanabilmektedir. 
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Pivot Tablo: Pivot tablo veya özet tablosu, bir veri setinde-

ki kayıtları çözümlemek, özetlemek veya raporlamak için kul-

lanılan bir araçtır. Pivot tablo, araç içeriğindeki iĢlevler saye-

sinde verilerin gruplandırılmasına imkân sağlar. Pivot tablo-

nun özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: (a) GeniĢ veri tabanları 

kolayca özetlenebilir, yorumlanabilir veya filtrelenebilir. (b) 

Veriler, kategoriler veya alt kategoriler düzeyinde iĢleme tabi 

tutulabilir. (c) ĠĢlemler geniĢletilerek veya daraltılarak ayrıntı-

landırma biçimi düzenlenebilir. (d) Farklı özetler oluĢturula-

rak, karĢılaĢtırılmalar yapılabilir. (e) Raporlama süreçlerine 

dâhil edilebilir veya grafikler oluĢturulabilir (Aksan, 2021). 

Özetle pivot tablo vasıtasıyla veri gazeteciliğinde kategorik 

değiĢkenlerin incelenebileceği çok sayıda iĢlem gerçekleĢtirile-

bilir.  

Open Rafine: Google Refine adıyla 2010 yılında geliĢtiri-

len, verilerin kullanılabilir hale dönüĢtürülmesini sağlayan bir 

araçtır.  Bu aracın temel kullanım amaçları arasında, (a) verile-

rin temizlenmesi, (b) verilerin dönüĢtürülmesi, (c) veri küme-

leri ile çeĢitli web hizmetlerine bağlanmak veya geniĢletmek, 

(d) temizlenmiĢ verileri, çeĢitli veri tabanlarına yüklemek gibi 

baĢlıklar bulunmaktadır (openrefine.org).  

Bağlam: Verilerin güvenilirliği, veri muhabirinin yetenek-

leriyle ölçülebilir. Verilerin nasıl ve hangi amaçlarla toplandı-

ğını ortaya koymak ve aynı zamanda kullanılan terminolojiyi 

de anlayabilmek muhabirin görevidir. Örneğin sadece Ģehirde-

ki suç oranını bilmek anlamlı olmayabilir. Ancak nüfus ora-

nındaki değiĢim, güvenlik güçlerinin sayısı, 5 yıl önceki suç 

seviyesi veya iĢsizlikle birlikte düĢünüldüğünde, eldeki veriler 

belli bir bağlama oturtulabilir (Bradshaw, 2011). Bağlam aynı 

zamanda verinin kaynağının sorgulanması ve olguların teyit 

edilmesi süreçleriyle ilintilidir. Bu nedenle, sivil toplum örgüt-
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lerinin ve kitle kaynak kullanımı ile okuyucuların da veri üre-

tim sürecine katkı sağlaması önemlidir. Bu Ģekilde farklı kay-

naklar ile güvenilirliğin sağlanmasına dönük önlem alınmıĢ 

olacaktır (Erkmen, 2018: 339). 

BirleĢtirme: Verilerin birleĢtirilmesi iĢleminde veri seti ile 

harita verileri bir araya getirilir. Veya iki veya daha fazla veri 

seti ortak bir veri noktasıyla birleĢtirilir. Bu iĢlemler için Go-

ogle Fusion Tables (Google Füzyon Tabloları) veya Open Re-

fine gibi araçlar kullanılabilir (Bradshaw, 2011).  

Google Füzyon Tabloları: Tablo verilerinin görselleĢtiril-

mesini sağlayan bir araçtır. Füzyon tabloları ile yüzbinlerce 

satır filtrelenmekte ve özet hale dönüĢtürülmektedir. Verilerin 

kullanıĢlı hale getirilmesinde kullanılan bu araç ile her türden 

içeriğin haritalandırılması imkânı bulunmaktadır (goog-

le.com). Google Fusion Tabloları son yıllarda veri gazetecili-

ğinde etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu araçlarla ilgili çevri-

miçi, çevrimdıĢı veya yüz yüze eğitimler gerçekleĢtirilmekte, 

kullanım alanlarına iliĢkin bilgilendirici içerikler üretilmekte-

dir. 

Dağ (2020: 139), dünyada veri gazeteciliği yapan basın ya-

yın kuruluĢlarının haber merkezlerindeki yapı ve iĢleyiĢini 6 

kategoride ele almıĢtır. Bunlardan ilki, veri gazeteciliğine en 

fazla yatırımı yapan, çoğunluğu küresel ölçekli basın yayın 

kuruluĢlarıdır. Kendi veri gazeteciliği ekibini oluĢturan bu 

kuruluĢlara New York Times, The Guardian, Los Angeles 

Times‟ın yanı sıra Die Zeit ve ProPublica örnek olarak gösteri-

lebilir. Ġkinci kategoride, küçük veya farklı ekipli haber mer-

kezleri bulunmaktadır. Bu ekipler, Washington Post örneğin-

de olduğu gibi veri görselleĢtirme ve gazetecilik ekipleri, web 

ve/veya basılı yayın gibi alanlarda çalıĢmalar gerçekleĢtirmek-

tedir. Üçüncü kategoride veri odaklı haber merkezleri yer al-
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maktadır. New York Times‟ın The Upshot‟ı (veri görselleĢtir-

meleri yapan bir web sitesi) buna örnek olarak verilebilir. 

Dördüncü kategoride haber merkezlerinde küçük veri ekiple-

rinin bulunduğu basın yayın kuruluĢlarıdır. CNN, ABC News 

ve Univision News gibi kuruluĢların yer aldığı bu grupta, gra-

fik ekiplerinin yanı sıra bağımsız çalıĢan web siteleri yer al-

maktadır. Bir diğer grupta geleneksel gazetecileri ve veri gaze-

tecilerini bir araya getiren küçük veri ekibine sahip etkin haber 

merkezleridir. Vox ve Mother Jones buna örnek verilebilir. 

Son grupta ise yalnız çalıĢanlar yer almaktadır. Büyük veri 

ekipleriyle çalıĢmayan bu gruptaki gazeteciler, her boyuttaki 

basın yayın kuruluĢuyla etkileĢim halindedir. Mona Chalabi ve 

The Guardian buna örnek verilebilir.  

5. Veri Gazeteciliğinden Robot Gazeteciliğe 

SayısallaĢmadaki artıĢa bağlı olarak veritabanlarının kont-

rol edilmesi ve yönetilmesi gerekliliği ile büyük veri, veri ma-

denciliği ve veri tabanı gibi kavramların tartıĢılmaya baĢlandı-

ğı, böylece ifade edilen teknik geliĢmeler ıĢığında veri gazeteci-

liğinin temellerinin atıldığı yukarıda ayrıntılı biçimde ifade 

edilmiĢti. Bu noktada, bilginin iĢlenmesi sürecinde otonom 

tekniklerin kullanıldığı yeni bir aĢamaya geçilmiĢtir. Algorit-

mik içerik üretimi olarak da ifade edilebilecek bu süreçte, veri 

gazeteciliğinde kullanılan yazılımlar, zaman içerisinde haber 

üretiminde çok boyutlu veri iĢleme tekniklerinin geliĢmesini 

sağlamıĢtır. Haber toplama ve yazmada kullanılan araçlar, 

algoritmalar eĢliğinde otonom içerik üretimini hızlandırmıĢtır. 

Örneğin haberde algoritma kullanımına paralel olarak otoma-

tikleĢtirilmiĢ gazetecilik, hesaplamalı gazetecilik, algortimik 

gazetecilik ve robot gazetecilik gibi yeni uygulama alanların-

dan söz edilmektedir (aktaran ÇavuĢ, 2020: 247-248). 
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Gazetecilikte yapay zekânın kullanımı, veri gazeteciliğine 

benzer bir süreci anımsatmaktadır. Ancak yapay zekâ gazeteci-

liğinde, haber hikâyelerini çeĢitli aĢamalardan geçirerek yayına 

hazır hale getirenler gazeteci robotlardır. Bu robotlar, haber 

yazımında verilerin toplanması, temizlenmesi, karĢılaĢtırılma-

sı, sıralanması, anlatım tarzının oluĢturulması çerçevesinde 

haberi yayına hazır hale getirmektedir. Günümüzde yapay 

zekâ gazeteciliğinde ABD, Almanya, Çin ve Ġngiltere önde 

gelen ülkeler arasındadır. Reuters, Associated Press, New 

York Times, Los Angeles Times, Washington Post ve Blo-

omberg gibi küresel medya kuruluĢları, sahip oldukları yapay 

zekâ altyapısıyla içerikleri hızlıca otomasyon sürecinden geçi-

rerek haber üretim ve dağıtımlarını gerçekleĢtirebilmektedir 

(aktaran ÇavuĢ, 2020: 248-250). 

Değerlendirme 

GeçmiĢi 18. yüzyıla uzanan veri gazeteciliği, modern bilgi-

sayarların kullanılmasıyla bugünkü kimliğine kavuĢmuĢtur. 

Henüz 2000‟lerin baĢlarında tanımlanan kavram, Wikileaks ve 

Panama sızıntıları gibi küresel skandallar ile ABD ve Avru-

pa‟da meydana gelen toplumsal olaylar ve yolsuzluklar netice-

sinde küresel ilgi odağı haline gelmiĢtir. Ġnternetin dinamik 

yapısı, uluslararası veri skandallarında enformasyonun yayılı-

mını hızlandırmıĢ, bu durum medya kuruluĢları için bulun-

maz bir fırsata dönüĢmüĢtür. Ancak sayıları milyonlarla ifade 

edilen belgelerin analiz edilmesi baĢ edilmesi zor -fakat kendi 

içinde fırsatları da barındıran- güçlükleri ortaya çıkarmıĢtır. Bu 

aĢamada ilk adımı atan uluslararası medya kuruluĢları, veri 

yığınlarını toplama, ayıklama ve belli bir bağlama oturtarak 

anlamlı haber hikâyeleri üretmek için basit ve kullanıĢlı araçlar 

edinmeye baĢlamıĢtır. Özel veri tarayıcıları ve basit eklentiler 
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sayesinde haberciler, milyonlarca belgeyi kolayca analiz etme 

imkânına kavuĢmuĢtur. 

Veri gazeteciliğinin geliĢiminde tetikleyici unsur küresel 

skandallar ve toplumsal olaylar olsa da medya kuruluĢları za-

manla uygulama alanlarını geniĢleterek, veri analizinde yeni ve 

özgün teknikleri kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu süreç, veri gaze-

tecilerinin bilgi ve becerileri ile teknik donanımlarını ve hatta 

haber merkezlerindeki istihdam biçimlerini de etkilemiĢtir. 

Örneğin veri gazeteciliğinde yazılım dilini bilmek, tasarım 

(web, grafik vs.) yapabilmek ve kod yazabilmek temel bir ge-

reklilik halini almıĢtır. Veri toplama, filtreleme ve görselleĢ-

tirme gibi çok sayıda analiz programı/aracı yabancı dil ihtiya-

cını ortaya çıkarmıĢtır. Ayrıca veri gazetecilerinin istatistik 

araçlarını kullanabilecek donanımda olmaları beklenmektedir. 

Veri gazeteciliği ekipleri kuran büyük ölçekli basın yayın 

kuruluĢları, yatırımlarını dijital veri iĢleme teknolojilerine 

kaydırarak, yeni bir gazetecilik anlayıĢının ilk örneklerini ver-

meye baĢlamıĢtır. Bu yeni tür, insan emeğinin en aza indirildi-

ği yapay zekâ (robot) gazeteciliğidir. Büyük verinin sunduğu 

fırsatları değerlendiren basın yayın kuruluĢları, hız ve anında-

lık fikrini ekonomik kaygılarla birleĢtirerek yapay zekâ gazete-

ciliğini, haber merkezlerinin iĢ akıĢ Ģemasına yerleĢtirmeyi 

baĢarmıĢtır. Bu nedenle ilerleyen dönemde veri iĢlemede yeni 

teknik ve teknolojilerin haber merkezlerinde kullanılabileceği-

ni söylemek yerinde olacaktır. 
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ĠNTERNETLE BĠRLĠKTE DÖNÜġEN HABERCĠLĠK: TIK 

HABERCĠLĠĞĠ 

Cihan ÇAKIR1 

Mihrali KÖSELĠÖREN2 

GiriĢ 

Kitle medyasının ortaya çıkıĢıyla birlikte enformasyona 

yönelim artmıĢ ve bu durum haberleĢmeyi önemli hale getir-

miĢtir. Gazeteyle baĢlayan geleneksel habercilik anlayıĢı daha 

sonra radyo ve televizyonun icadıyla birlikte geliĢimini devam 

ettirmiĢtir. Ancak tek yönlü enformasyon aktarımının öncüsü 

olan kitle iletiĢim araçları (KĠA) arasına bilgisayar ve interne-

tin eklenmesi, internet gazeteciliğinin doğmasını mümkün 

kılmıĢtır. Böylelikle mecranın özelliklerine göre Ģekillenen 

gazetecilik pratikleri birtakım değiĢikliklere neden olmuĢtur. 

Bu durum haberin biçimi, içeriği, maddi gelirleri, eĢik bekçiliği 

ve hedef kitleyle olan etkileĢimi gibi birçok unsurda önemli 

değiĢiklikler yaratmıĢ ve yeni gazetecilik türlerini ortaya çı-

karmıĢtır. 

Ġnternetle birlikte zemin bulan yeni gazetecilik türlerinin 

temelinde etkileĢim, hız, multimedya, arĢivleme, kesintisizlik 

ve ilgi çekicilik gibi pek çok unsur bulunmaktadır. Bu özellik-

ler, hedef kitlenin haber üretim sürecinde aktif bir rol almasını 

sağlayarak haberin içeriğini demokratikleĢtirirken diğer yan-

dan haber kurumları arasında rekabetin artmasına da neden 

olmuĢtur. Haberin hızlı üretim ve tüketiminin gerçekleĢtiği bu 

1 Doktora öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim 
Dalı, cihancakir001@gmail.com 
2 ArĢ, Gör., MuĢ Alparslan Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, m.koselioren@alparslan.edu.tr, 
ORCID:0000-0001-7796-5634 
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enformasyon ortamında bilginin doğruluğu ve güvenirliği ko-

nusunda ciddi sorunlar ortaya çıkarken diğer yandan reklam 

gelirlerini arttırabilmek için tıklanma kaygısı da yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. Özellikle geleneksel gazetelerdeki tirajın internet 

mecrasındaki karĢılığı olan tıklanma kaygısı nedeniyle haberin 

baĢlığından fotoğraflarına kadar birçok yapısal nitelik değiĢime 

uğramıĢtır. Böylelikle haberciliğin temelinde yer alan bilgilen-

dirme güdüsü internet gazeteciliğiyle birlikte tıklanma kaygı-

sına dönüĢmüĢtür. 

ÇalıĢmamızda internet gazeteciliği bağlamında “tık odaklı 

habercilik” üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda tık odaklı 

haberciliğin baĢta habercilik formlarında ne gibi değiĢimler 

yarattığı, okuyucunun habere yönelmesi için kullandığı tık 

yemlerinin boyutları ve bu yöndeki uygulamaların diğer gaze-

tecilik türlerindeki görünümü araĢtırmanın temelini oluĢtur-

maktadır. Bu yüzden tık haberciliğine yönelik tartıĢmaları 

derinleĢtirebilmek için öncelikle araĢtırma kapsamında inter-

net ve internetle birlikte değiĢen habercilik anlayıĢı ortaya 

konulmuĢtur. ÇalıĢmanın devamında ise tık haberciliği ve bu 

bağlamda kullanılan yem yöntemleri anlatılmaktadır. Bu iliĢki-

lerden yola çıkarak araĢtırmanın temelini oluĢturan tık haber-

ciliğinin gazetecilik türlerindeki görünümü de araĢtırma kap-

samında incelenmektedir.   

1. Kavramsal Olarak Ġnternet    

Günümüzde teknolojik geliĢmeler bireylerin yaĢamlarını 

sosyal konulardan teknik konulara kadar geniĢ bir yelpazede 

değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu teknolojilerin baĢında bilgisayar-

lar gelmektedir. Ġlk çıktıkları dönemde askeri amaçlar doğrul-

tusunda üretilmelerine rağmen tüm insanlığın kullanımına 

sunulduklarından beri kiĢilerin en çok ilgilendiği teknolojik 

aletler arasında yer almıĢtır. Bu teknoloji beraberinde internet 
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teknolojisini de yanında getirmiĢtir. Ġnternet, insanların bilgi 

almak, eğlenmek, baĢkalarıyla iletiĢime geçmek için toplumsal 

yaĢamda sürekli kullandıkları bir olgu haline gelmiĢtir. Bu 

anlamda, bilgisayar ve internet teknolojisi günümüz toplu-

munda önemli bir yer tutmaktadır. 

Bireylerin enformasyonu saklama ve eriĢimi için kullandığı 

araçların baĢında gelen bilgisayar ilk baĢlarda matematiksel 

iĢlemler için kullanılmıĢtır. Ancak mikroiĢlemci modellerin 

bulunmasıyla birlikte bu aygıtlar devasa boyuttan kiĢisel aygıt-

lara dönüĢerek gündelik hayatın bir parçası haline gelmiĢtir 

(Karakoç ve TaydaĢ, 2013, s. 33). Bilgisayarın tekniğiyle ilgili 

geliĢmeler sürerken ABD Savunma Bakanlığı Ġleri AraĢtırma 

Projeleri Kurumu‟nun (ARPANET) bilgisayarlar arasında sa-

vunma amaçlı (Castells, 2007, s. 59) bir iletiĢim sistemi tasar-

laması ilk bilgisayar ağı olarak kabul edilen internetin temelle-

rinin atılmasına neden olmuĢtur (Curran ve ark., 2012, s. 36). 

1893‟te ARPANET içinde ĠletiĢim Kontrol Protokolünün 

(TCP/IP) oluĢturulması internetin askeri amaçlar dıĢına çık-

masına olanak sağlayarak günümüzdeki kullanım formunun 

temelleri atılmıĢtır (Çakır ve Topçu, 2005, s. 75). Böylelikle 

internetin günümüzde bilgisayarlar ya da mobil cihazlar saye-

sinde kolay ulaĢılabilir olması birçok farklı eylemin hız ve sı-

nırsızlık içerisinde gerçeklemesini sağlayarak bilgilerin kalıcı-

lığı, sürekliliğine imkân vermiĢtir (Poe, 2011, s. 222-250). Bu 

yüzden internet kullanımı, evrensel bir boyuta ulaĢarak kulla-

nıcı alıĢkanlıklarının gelenekselden dijitale kaymasına yol aç-

mıĢtır (BeĢtaĢ ve Kırık, 2019, s. 116). Ġnternetin yarattığı bu 

değiĢimi detaylandırabilmek ve etkilerini anlamlandırabilmek 

için kavramsal bir tartıĢmanın yapılması gerekmektedir. 

Günümüzde en popüler bilgisayar ağı olan internet (Ob-

lak, 2005, s. 87) yalnızca bir ağa bağlı olmayan ama binlerce 



74 ■ GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME 

ağın internete bağlı olduğu bir yapıdır (Köksal, 1997, s. 21). 

Bu anlamda internet dünyadaki bilgisayar sistemlerini birbiri-

ne bağlayan (Değirmencioğlu, 2016, s. 59) “ağların ağı" olarak 

tanımlanmaktadır (Gürcan, 1998, s. 144). Bu ağ günümüzde 

„World Wide Web' in kısaltılmıĢı olan „www‟ ile gösterilmek-

tedir (Berg, 2010, s. 3). Öte yandan internet ağların yardımıyla 

üretilen bilgiyi saklama, paylaĢma ve eriĢme imkânı sağlayan 

bir mecra haline gelmektedir (Çakır ve Çınar, 2009, s. 84). Bu 

mecra arama motorlarından e-postaya, sohbetten sosyal ağ 

sitelerine ve oyundan haber sitelerine kadar birçok alanda 

kullanılarak bilgiyi eklektik hale getirmektedir (Green, 2010, 

s. 3). Böylelikle karmaĢık bir medya türü olan internet haberin 

birçok aĢamasını bir arada bulundurmaktadır (AktaĢ, 2007, s. 

32). Bu durum internetin telekomünikasyon, veri iletimi ve 

kitle iletiĢimini tek bir ortamda birleĢmesini sağlayan yön-

deĢme süreciyle gerçekleĢmektedir (Dijk, 2018, s. 20). Bu 

anlamda internetin ana niteliklerinden biri olan “yöndeĢme”, 

medya biçimlerini ağlarla bütünleĢtirerek farklı iletiĢim Ģekil-

lerine imkân vermektedir. Böylelikle internet bütün medya 

türlerini bir araya getirme yeteneğine sahip olan bir medya 

özelliği sergilemektedir (Korkmaz, 2009, s. 12). 

Ġnternet teknolojisinin sunduğu bir diğer yapısal özellik 

olan interaktiflik çift yönlü iletiĢim sürecine iĢlerlik kazandır-

maktadır (Doğan, 2015, s. 307). Bu sürecin en önemli özelliği 

mesajların birbirleriyle bağlantılı olup kullanıcının aktifliğine 

imkân tanıyacak Ģekilde yapılandırılmasıdır. Özellikle interak-

tifliğin arttığı durumlarda kontrol hedef kitleye verilmektedir 

(Öz, 2011, s. 63). Bu düzenin bir diğer özelliği de eĢ zaman-

sızlık olmaktadır. EĢ zamansızlık sayesinde haber metni veya 

içerik tek bir vakte indirgenmemektedir. Çünkü hedef kitle eĢ 

zamansızlık sayesinde istediği zaman diliminde hedeflediği 
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metne ulaĢabilmektedir (Büyükbaykal ve Fidan, 2020, s. 66). 

Ġnternetin bu özelliği, iletiĢim içeriğinin saklanılmasını ve 

istenildiği zaman kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Böyle-

likle bireyler istediği zaman diliminde bir medya içeriğini takip 

edebilmektedir (Öztemiyeci, 2017, s. 180).  

Ġnternet teknolojileri alanındaki geliĢmeler sadece yapısal 

özelliklerden, teknolojilerden, metinlerden veya tüketimden 

geçerek anlaĢılamamaktadır. Çünkü yeni iletiĢim teknolojileri 

güç ve iktidar iliĢkileri içerisinde geliĢerek kapitalist sistemin 

mantığına uygun bir Ģekilde bu sistemi ekonomik ve ideolojik 

olarak yeniden üretmek için kullanılmaktadır (Yaylagül, 2013, 

s. 232). Bu üretimde de tıpkı ana akım medyada olduğu gibi 

hiyerarĢik güç iliĢkilerinin ve eĢitsizliklerin üretimi devam 

etmektedir (Berkman, 2014, s. 50). Bu durum internetin kü-

resel ve yerel olan arasındaki sınırları belirsizleĢtirerek, ileti-

Ģim ve etkileĢimde yeni kanallar açarak ve daha fazla gündelik 

hayatın içerisinde yer alarak (Denizci, 2009, s. 48) günlük 

yaĢamın sınırlarını dönüĢtürmektedir (Demircioğlu, 2017, s. 

621). Bu dönüĢüm sonucunda ortaya çıkan sanal toplum, Ģe-

hirleri, devletleri, ülkeleri ve kıtaları aĢmıĢtır. Bu bağlamda 

internet temelli sanal toplum yapısı evrimsel bir hareket ol-

maktadır. Böylelikle sanal toplum her ne kadar bilgi teknoloji-

sinin bir sonucu gibi gözükse de (Sayar, 2016, s. 762) inter-

netle birlikte toplumsal, ekonomik ve politik yapıların değiĢ-

mesine yol açmıĢtır. Bu yapıların bir yansıması olarak faaliyet 

gösteren medyanın da internet ortamına taĢınması geleneksel 

medyanın yapısını değiĢtirmiĢtir. DeğiĢen bu yapı sonucunda 

internet haberciliği kavramı ortaya çıkarak gazetecilik pratikle-

ri internetin etkisiyle uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu durum 

internetle birlikte değiĢen habercilik anlayıĢının tartıĢılmasını 

gerekli kılmaktadır.  
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2. Ġnternetle Birlikte DeğiĢen Habercilik AnlayıĢı 

Son yıllarda gazetecilik, baĢta dijitalleĢme olmak üzere 

birçok değiĢikliğe uğramıĢtır. DijitalleĢme süreci bir bütün 

olarak toplumu etkilemiĢ ve özellikle çevrimiçi gazetecilikte 

yeni geliĢmeler ortaya çıkarmıĢtır. Sadece gazeteciliğin kendisi 

değiĢmekle kalmamıĢ çevrimiçi haber üretiminde çok daha 

aktif bir role sahip olan alıcılarla iliĢkisi de daha da geliĢmiĢtir 

(Grosser, 2016, s. 54; Ayhan, 2018, s. 87). Çevrimiçi haberler, 

gazetecilik tarihinde nispeten yeni bir olgudur. Gazeteler ve 

haber sağlayıcıları, 10 yıl önce World Wide Web'in sağlayabi-

leceği içeriğin okuyuculara neredeyse anında ulaĢtırılma ola-

naklarını keĢfetmeye baĢlamıĢtır. ġu anda, binlerce gazete, 

televizyon ve radyo istasyonu, dergi ve diğer yayınların çevri-

miçi bir varlığı mevcuttur ve milyonlarca Web kullanıcısı her 

gün internette haberleri okumaktadır (Dimitrova ve Neznans-

ka, 2016, s. 248). 

Ġnternetle birlikte geleneksel gazetecilik anlayıĢı yeni ve 

farklı boyutlara evirilerek enformasyonun hedef kitleye ulaĢtı-

rabileceği yeni bir alanı yaratmıĢtır. Bu alan internetin özellik-

lerinden dolayı sadece kitle iletiĢim araçlarından çıkan enfor-

masyonu yaymakla kalmamıĢtır (Karaduman, 2003, s. 139). 

Bu durum enformasyonun yeniden üretildiği ve yeni biçimler-

de sunulduğu bir gazetecilik pratiği olan internet gazeteciliğini 

ortaya çıkarmıĢtır (Gezgin, 2002, s. 30; Ayhan, 2007, s.295). 

Ġnternet gazeteciliği radyo, gazete ve televizyondan sonra dör-

düncü gazetecilik türü olarak haberlerin internet ortamında 

toplanması biçimidir (Bardoel ve Deuze, 2001, s. 92). Bu gaze-

tecilik türünde haberler, bir web sitesi üzerinde iki ya da daha 

fazla medya formatı kullanılarak, etkileĢimli ve hipermetin 

biçimli öğeler aracılığıyla oluĢturulmaktadır (Narin, 2017, s. 

40 Ayhan ve Baloğlu, 2018, s.83). Bu anlamda internet gazete-
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ciliği web olarak adlandırılan ortamlarda multimedya, interak-

tiflik ve yüklenebilir yazılımları içeren metinlerin oluĢumuna 

imkân veren bir gazetecilik türü olmaktadır (Çakır, 2007, s. 

138). Böylelikle internet gazeteciliği, geleneksel gazetecilik 

uygulamalarını ve rutinlerini internetin habere sağladığı yapı-

sal özelliklerden dolayı değiĢtirmektedir (Singer, 2011, s. 

218). Bu yapısal özellikler arasında multimedya, interaktivite 

(etkileĢimlilik) ve hipermetinselik gibi haberin yapısını değiĢ-

tiren unsurlar yer almaktadır.  

Ġnternet gazeteciliği, internetin kendine sağladığı olanak-

lardan yola çıkarak farklı medya kuruluĢlarının haber odalarını 

birleĢtirerek çoklu haber platformlarının üretimi olan multi-

medya özelliğini ön plana çıkarmaktadır (Quinn, 2005, s. 29). 

Bu anlamda multimedya, iki veya daha fazla medya formatının 

(örneğin metin, ses, video, grafikler vb.) kullanıldığı bir haber 

hikâyesinin sunumu olmaktadır (Deuze 2004, s. 140). Multi-

medya sayesinde internet gazeteciliği muhabirler için bir yara-

tıcılık penceresi açmaktadır. Bu yaratıcılık sayesinde internet 

gazeteciliği okuyucunun habere yönelmesini güdülerken, olay-

larında en iyi Ģekilde anlatılmasını sağlamaktadır (Jankowski 

ve Van Selm, 2000, s. 90).  

Ġnternet gazeteciliği metnin farklılaĢmasının yanı sıra çev-

rimiçi kullanıcıları da yaratmaktadır. Bu nedenle geleneksel 

gazeteciliğin yarattığı yukarıdan aĢağıya olan kitle iletiĢim 

modeli internet gazeteciliğinde etkileĢimli hale gelmiĢtir 

(Dahlgren, 1996, s. 70). Bu sayede muhabirlerin ve kullanıcı-

ların güncel olaylarla ilgili tartıĢmalarına ve vatandaĢların ha-

berlerin üretim süreçlerine doğrudan katılımına kadar birçok 

Ģey değiĢmektedir. Ayrıca interaktivite, kullanıcıların elektro-

nik gazeteyi etkin bir Ģekilde kiĢiselleĢtirip ilgilerini çeken 

haberleri seçmesini de sağlamaktadır. Böylelikle etkileĢim 
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sayesinde gazeteciler okuyucularını daha iyi tanıyarak hedef 

kitlenin ilgili olduğu haber konularına öncelik vermektedir 

(McMillan, 2006, s. 205; Deuze, 1999, s. 378; Beaudoin, 2008, 

s. 459-460). 

Hipermetinsellik ise gazetecilikteki ters piramit gibi gele-

neksel anlatı biçimlerini değiĢtirerek daha çok dijital medyanın 

içsel özellikleriyle uyumlu olduğu anlatı biçimini ortaya çı-

karmaktadır (Huesca, 2000, s. 5). Bu anlamda hipermetinsel-

lik anlamsal veya yapısal iliĢkilere dayanan açık referanslarla 

birbirine bağlanan doğrusal olmayan metnin parçaları olmak-

tadır. Bu durum hipermetinselliğin olduğu her parçanın bir 

miktar anlam özerkliğine sahip olmasına neden olmaktadır. 

Bu nedenle, tek bir okuma dizisi olmayan ve okuyucunun aktif 

olduğu bir hipermetinsellik yaratılmaktadır (Landow, 1991, s. 

126). Bu sayede hipermetinler sahip olduğu dijital ve modüller 

özellikleri nedeniyle güncellenen ve geniĢletilmesi kolay olan 

yapılar olmaktadır (Pavlik, 2013, s. 28). Böylelikle internet 

gazeteciliği multimedya, interaktivite, hipermetinselliğin ge-

tirmiĢ olduğu özelliklerden yola çıkarak 7/24 üretim döngüle-

rine, hızlı bilgi akıĢına bağlı olan haber üretim süreci ve haber-

cilik anlayıĢını ortaya çıkarmıĢtır (Tulloch ve Ramon, 2017, s. 

652). 

Ġnternet haberciliğinin getirdiği yeni özellikler ve haberci-

liğin teknolojik ilerlemelerle birleĢimi haberi hem teknik açı-

dan geliĢtirmekte hem de gazeteciliğe ait temel değerleri ve 

geleneksel haber anlayıĢını değiĢtirmektedir. Bunun sonucun-

da internet haberciliğinde doğruluk, gizlilik, kaynağın güvenir-

liliği, editöryal denetimin olmaması ve gerçekten bağımsız 

görüntülerin haberde kullanımı birtakım etik sorunlara neden 

olmaktadır. Bu durumun oluĢmasındaki temel neden haberin 

içerisindeki bilginin hızlı ve kontrolsüz bir Ģekilde yayınlan-
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masıdır (Bilecen ve Bayraktutan, 2018, s. 344; Erdoğan, 2013, 

s. 256; Yeğen, 2014, s. 20). Ġnternet gazeteciliğinde hızı yaka-

lamak için gazetecilerin haberin ana unsuru olan 5N1K (ne, 

nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim/kimler?) kurallarını göz 

ardı ettiği görülmektedir. Bu durumun gerçekleĢmesi haber-

deki kiĢiler, yer ve zaman bilgileri, olayın gerçekleĢme biçimi 

ve nedenlerinin tam olarak anlatılamamasına neden olmakta-

dır. Ayrıca bu kurallardan birinin eksik veya yanlıĢ olması 

haberdeki doğruluk çizgisini de saptırmaktadır (Aslan, 2002, 

s. 61). Böylelikle haber, kiĢileri ilgilendirip, bilgilendiren ve 

harekete geçirebilen her türlü olay (Tayfur, 2018, s. 11) ve 

gerçek bilgi olmaktan çıkmıĢ, hızlı yayılan, kiĢilerin ilgisini 

çeken ve ilginçlik özelliği üzerine kurulan bir form haline gel-

miĢtir (Yüksel ve Gürcan,  2005, s. 59). Bu durum internet 

haberciliğindeki haber değer etmelerinin sorgulanmasını be-

raberinde getirmektedir. 

Haber değer etmenleri, haberin oluĢturulma sürecinde, 

habercilerin hangi enformasyonun haber olup olmayacağına 

karar vermesine yardımcı olan unsurlardır (Rigel, 2000, s. 

202). Bu unsurlar, zamanlılık, ani geliĢmeler, ilgi çekicilik gibi 

birçok özelliği içerisinde barındırmaktadır. Haber, günümüzde 

internetle birlikte hemen eskiyen bir bilgi olmuĢ ve kiĢilere 

ulaĢtığı andan itibaren bir değeri kalmayan bir duruma gelmiĢ-

tir.  Aynı zamanda haberde geçen olayların ani ve beklenmedik 

Ģekilde olması haberin ilgi çekiciliğini artırmaktadır (Aslan, 

2002, s. 33-36). Haberin ilgi çekici olması internet haber site-

lerinin ziyaretçi sayılarını artırmakta, insanlar arasındaki ilgi 

çekici konular olan nefret, korku, kıskançlık gibi olgular dijital 

haberlerde öne çıkarılmaktadır (Tokgöz, 2017, s. 192). Ancak 

bu haber içerikleri daha zengin bir içerik ve biçime kavuĢmuĢ 

gibi gözükse de bunu yaparken okuyucuyu bilgilendirmekten 
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ziyade ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır. Böylece basılı gazete-

lerde yaĢanan tiraj kaygısı internet ortamında tıklanma kaygı-

sına dönüĢmüĢtür (Ġnce, 2018, s. 36). Bu durumun en görü-

nür olduğu alan haber baĢlıklarıdır. Tıklama tuzağı baĢlıkları 

sansasyonel baĢlıklardır. Bu bakımdan sansasyonellik, okuyu-

cuda duygu uyandırmaya meyillidir. Bununla birlikte, bu tür 

baĢlıklar ilgi çekicidir ve okuyucuların dikkatini çekmektedir 

(Dor, 2003, s. 696). Bu anlamda, haber baĢlıkları, bilgi sağla-

yan araçlar değil, sadece dikkat çekmek için kullanılan araçlar 

olmaktadır. Bu, okuyucuyu, bütün haberi okumak için ziyaret 

edilen sayfada tutmaktadır. Haberler de okuyucuya çekici gel-

mektedir. Çünkü sansasyonel baĢlığa ek olarak yeterli fotoğraf 

veya video içermektedir (Ġfantidou, 2009, s. 700). 

Medyanın içeriği boĢ olan metinlerle okuyucuları cezbet-

meye yönelmesi, medyanın kalitesini, kamu bilgilendirme 

normlarını, standartlarını ve ekonomik sonuçlarını olumsuz 

etkilemektedir. Bu anlamda, çevrimiçi bilginin mevcut duru-

mu, farklı kalitede pek çok rakip kaynak nedeniyle, okuyucula-

rın internette gördüklerinin güvenilirliğini zorlaĢmaktadır 

(Chen ve ark., 2015, s. 1). Bu anlamda haberler gerçek bilgi 

vermekten uzaklaĢmakta ve sadece haber sitesine ziyaretçi 

çekmekle ilgilenmektedir. Bu durum, haberin ve habercilik 

pratiklerinin değiĢimine yol açarak haberi sadece tık almak 

için bir araç olarak konumlandırmaktadır. Bu değiĢimlerin 

daha belirgin hale getirilmesi ve daha iyi anlaĢılabilmesi için 

Tık haberciliğinin ne olduğu ve internet haber siteleri üzerinde 

nasıl görünür olduğunun araĢtırılması gerekliliği doğmaktadır. 

3. Tık Haberciliği: Tanımı ve Haber Pratikleri  

Modern toplumdaki bireyler için vazgeçilmez hale gelen 

iletiĢim ağları giderek artan bir biçimde çevrimdıĢı dünyadaki 

sosyal ağlara eklemlenerek ağ toplumunu oluĢturmuĢtur. Ağ 
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toplumunun temelinde yer alan yeni medya teknolojisi sahip 

olduğu özellikler nedeniyle devrimsel bir nitelik taĢımaktadır 

(Dijk, 2018, s. 38). Bu durum yeni medyanın birçok alanda 

olduğu gibi bilgi alanında da önemli değiĢiklikler yapmasına 

neden olmuĢtur. Bu anlamda enformasyonun yaratıcısı olan 

gazeteciler ilk zamanlarda ürettikleri basılı haberleri artık 

(Blom ve Hansen, 2015, s. 88) yeni medya üzerinden, web 

sitlerinden ve sosyal ağlar gibi mecralardan paylaĢarak hedef 

kitleye sunmaktadır. Bu yüzden yeni medyanın sağladığı ola-

naklar sayesinde basılı medyanın büyük çoğunluğu dijitalleĢti-

rilmiĢ baskıda da takip edilebilmektedir (Beleslin ve ark., 

2017, s. 364). Bu durum medya içeriğinin yeni medya ve diji-

talleĢme özelliklerine göre uyarlanarak modernleĢmesine ve 

geleneksel medya özelliklerinden ayrılmasına neden olmuĢtur 

(Chen ve ark., 2015, s. 16). Böylelikle haber tüketiminin yeni 

medyaya taĢınmasıyla birlikte abone ücreti olmayan ve gelirle-

ri çoğunlukla reklamlardan oluĢan haber siteleri ortaya çıkmıĢ-

tır. Bu bağlamda haber siteleri okuyucuların dikkatini çeke-

bilmek ve para kazanabilmek için hedef kitlenin tıklamalarına 

ihtiyaç duymaktadır (Chakraborty ve ark., 2016, s. 9). Bu iliĢ-

kiler, gazetecilik pratiklerini değiĢtirerek dijitalleĢme ve yeni 

medyanın etkisi altında gerçekleĢen tık haberciliğini ortaya 

çıkarmıĢtır. 

Popüler kullanımdan dolayı birçok terimde olduğu gibi 

yeni gazetecilik pratiklerinden biri olan tık haberciliği kavra-

mında da evrensel ve rızaya dayalı bir tanım bulunmamaktadır 

(Alves ve ark., 2016, s. 198). Bu yüzden tık haberciliği litera-

türde „kapan manĢet‟, „çöp haber‟, „tuzak baĢlık‟ ve „tık odaklı 

haber sunumu‟ biçimlerinde adlandırılırken, bu farklılık ta-

nımlara da yansımaktadır (ÇavuĢ ve Ede, 2021, s. 29; Dön-

mez, 2010, s. 105; IĢık ve Koz, 2014, s. 27). Böylelikle tık ha-
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berciliği, internette dikkat çekmek ve ziyaretçileri belirli bir 

web sayfasına giden bağlantıyı tıklamaya teĢvik etmek için 

oluĢturulan içerik Ģeklinde ifade edilmektedir (Oxford Sözlü-

ğü, 2021). Bu içeriğin amacı sayfa görüntülemelerini artırarak; 

çok az paraya çevirme değeri olan düĢük kaliteli, formüle da-

yalı içerikleri hedef kitleyle buluĢturmaktır (Bilton, 2021). Bu 

anlamda tık haberciliği, mümkün olduğunca çok tıklama çek-

mek için okuyucuya enformasyon hakkında çok fazla bilgi 

vermeden insanları daha fazlasını görmeye teĢvik etmek ama-

cıyla özel olarak yazılmıĢ içerik olmaktadır (Shawen, 2021; El-

Arini ve Tang, 2021). Böylelikle tık haberciliği, okuyucuların 

bağlantıları tıklamaları için manĢetler, dilbilimsel teknikler ve 

fotoğraflar gibi yemleri kullanarak okuyucuları belirli içeriklere 

yönlendirip ziyaretçi sayısını arttırmak için kullandığı bir gaze-

tecilik pratiğidir (Rony ve ark., 2017,  s. 232). Bu pratik sadece 

enformasyon aktarımı gerçekleĢtirmek için yapılan bir gazete-

cilik uygulaması değildir. Aynı zamanda temelinde ekonomik 

etkileri de barındırmaktadır. 

Enformasyon teknolojisine dayalı ekonominin genel eko-

nomi içerisindeki ağırlığının arttırması sonucunda sosyolojik 

bir kurum olan medya sorumlu yayıncılık anlayıĢından uzakla-

Ģarak holdinglerin çıkarına göre hareket etmeye baĢlamıĢtır 

(Kaya, 2016, s. 153-155). Böylelikle geleneksel gazetecilik 

faaliyetlerinde tiraj reklam alabilmek için ne kadar önemliyse 

yeni medya mecralarında ise tıklanma sayıları da o kadar 

önemli hale gelmiĢtir (Chakraborty ve ark., 2016, s. 9). Böyle-

likle dijital gazeteciliğin ekonomik gerçekliğinde yer alan tık-

lanma unsuru medya pratiğinin ve içeriğinin değiĢimine neden 

olmuĢtur (Özyal, 2016, s. 283). Bu yüzden tıklamanın gerçek-

leĢebilmesi için habercilikte ilgi çekici baĢlıklardan fotoğrafla-

ra, haberin yazım biçiminden konumuna kadar birçok unsur 
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kullanılmaktadır (BeĢtaĢ ve Kırık, 2019, s. 119). Tık habercili-

ğinde hedef kitle haber manĢetlerini tıklamaz veya haberi 

okumazsa, haber sayfasında daha az etkinliğe ve dolayısıyla 

daha az ekonomik gelir potansiyeline sahip olunmaktadır 

(Blom ve Hansen, 2015, s. 87). Böylelikle çevrimiçi haber 

medyasının çoğu, hedef kitle tarafından yapılan tıklamalara 

göre reklam alması sonucunda elde ettiği gelirlere göre haber-

cilik faaliyetlerini devam etmektedir (Duman, 2018, s. 9). Bu 

durum gazetecilik faaliyetlerinin dördüncü güç olma unsurun-

dan uzaklaĢmasına neden olarak tık haberciliğinin toplumsal 

boyutunun da tartıĢılmasını gerekli kılmıĢtır. 

Haber, belirli amaçlar doğrultusunda meydana getirilmiĢ 

baĢlıklar, spotlar ve olayların sistematik bir Ģekilde yeniden 

biçimlendirilmesiyle baĢlayan bir sürecin sonucudur (Özer, 

2011, s. 69-70). Çünkü haber günün sonunda biten her Ģey 

olmaktadır. Bu anlamda haberin yayınlanmasından sonra dün-

yada yeni olan her Ģey tekrardan haber tarafından tanımlan-

maktadır (Güz, 2005, s. 60). Özellikle haber kamuoyu oluĢ-

turma, iktidarların faaliyetlerini kamu adına denetleme, eleĢ-

tirme ve toplumsallaĢtırma gibi faaliyetleri nedeniyle yasama 

yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç unsuru olarak kabul 

edilmektedir (Gezgin, 2006, s. 165). Ancak haber kavramının 

niteliğinin, anlamının ve özelliklerinin belirlenmesinde top-

lumsal yapı ve içinde bulunduğu toplumda geçerli olan ileti-

Ģim teknolojileri etkili olmaktadır (Tokgöz, 2017,  s. 242). 

Böylelikle günümüzdeki teknolojik geliĢmelerden biri olan 

internetin etkisiyle habercilik faaliyetlerinde değiĢimler yaĢa-

narak tık haberciliği ortaya çıkmıĢtır (Kazaz ve Akyüz, 2019, s. 

19). Tık haberciliği yüzünden kamu adına faaliyet gösteren 

medya dönüĢüme uğrayarak artık haberin öznesi ya da nesnesi 

gizlenmekte, baĢlık ve metin uyumsuzluğu kullanılmakta, 
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haber fotoğrafı yerine stok fotoğraflar kullanarak haberin su-

num yapısı deformasyona uğratılmaktadır. Böylelikle tık ha-

berciliğiyle birlikte haber içerikleri ticari rekabet koĢullarına 

göre düzenlenerek kamu adına faaliyet göstermekten uzakla-

ĢılmıĢtır (Banar, 2019: 63-65). Özellikle habercilik faaliyetle-

rinin ekonomik kaygılar yüzünden toplumsallıktan uzaklaĢ-

ması haber yapısının deformasyona uğratmasıyla birlikte tık 

haberciliğinde etik ilkelerin de sorgulanmasına neden olmuĢ-

tur. 

4. Tık Haberciliğinde Etik TartıĢma 

Günümüzdeki birçok gazete, haber sitesi ve sosyal medya 

hesaplarındaki tık yemlerini referans alarak haberlerini oluĢ-

turmaktadır. Bu durum haberin içeriğinden uzaklaĢmasına 

neden olurken haber baĢlıklarında isimler yerine zamirlerin 

kullanılmasına, abartılı ünlem ifadelerinin tercih edilmesine ve 

haber manĢetlerinin kasıtlı olarak kesintiye uğratılıp kullanıl-

masına yol açmıĢtır (Geçki ve ark. 2020, s. 200). Haber baĢlık-

ları baĢta olmak üzere diğer yem çeĢitleri hedef kitleyi habere 

yönelik güdülerken, çoğu zamanda okuyucuların beklentilerini 

karĢılamamaktadır. Haberde kullanılan bu tıklama yemleri, 

gazeteciliğin genel etik kurallarını ihlal ettiği için yayıncılığın 

itibarına zarar vermektedir (Omidvar ve ark.,  2019, s. 220). 

Ġnternetin yaygınlaĢmasıyla birlikte her geçen gün etkinli-

ğini arttıran internet haberciliğinde baĢarının göstergesi ana 

akım gazetecilikte olduğu gibi tiraj değil tıklanma olmaktadır 

(Dönmez, 2010, s. 105). Böylelikle gazetecilik mesleği dijital-

leĢmeyle birlikte tık alma amaçları doğrultusunda tık tuzağı, 

haberden farklı baĢlık ve arama motoru optimizasyonu gibi 

pratiklere baĢvurmaktadır (Özel ve Deniz, 2019, s.  445). Bu 

pratiklerin temelinde yer alan tık haberciliği artan ticari reka-

bet ortamında var olabilmek için gerçeğe aykırı sansasyonel 
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olan yalan haberler, güvenilir olmayan kaynakları kullanma, 

gerçek bilgi eksikliği, uyumsuz fotoğraflar, haberi yansıtmayan 

baĢlıklar baĢta olmak üzere ırkçı, Ģiddet ve cinsiyet ayrımı 

yapan haberleri ve yorumları kullanarak etik sorunlara neden 

olmaktadır. Ancak yerleĢik kaynak doğrulama ve kalite stan-

dartlarına sahip haber kuruluĢları bu tür anonim çevrimiçi 

bilgilerden uzak durma eğilimi göstermektedir. Bu durumun 

yurtdıĢındaki uygulamalarına bakıldığında daha çok yerel 

medyada tık haberciliği uygulamalarının kullanıldığı görülür-

ken ulusal ve uluslararası medyada bu tür bir uygulamaya çok 

fazla baĢvurulmadığı belirlenmiĢtir. Öte yandan bu durumun 

Türkiye‟deki kullanımına bakıldığında ulusal düzeydeki medya 

kuruluĢlarında yüksek oranda tık haberciliği örnekleri tespit 

edilmektedir (IĢık ve Koz, 2014, s. 29; Bara ve ark.,  2019, s. 

190). Ayrıca bu sorunların çözümüne rehberlik etmek amacıy-

la basın meslek kuruluĢlarından olan “Society of Professional 

Journalists” ve “Online News Association” tarafından birta-

kım etik ilkeler belirlenmiĢtir. Bu örgütlere göre gazeteciler 

gerçeğe uygun olan ve doğrulu ispatlanmıĢ haberler yapmalı, 

reklamın haber üzerindeki etkisi azaltılmalı, haberi inĢa etme 

sürecinde adil ve dürüst olunma ilkeleri benimsenmelidir (Ge-

ray ve Aydoğan, 2010, s. 316).  

Ġnternet ortamının yarattığı rekabet koĢullarına uyum sağ-

layabilmek amacıyla sergilenen gazetecilik pratikleri sonucun-

da oluĢan tık haberciliği ekonomik, toplumsal ve etik gibi 

alanlarda birtakım etkilere neden olmuĢtur. Ancak bu etkilerin 

oluĢmasında haberin baĢlığı, biçimi, konumu ve fotoğrafları 

gibi haberin ana unsurları artık tık haberciliğinde birer tık 

yemi haline getirilmiĢtir. Bu iliĢkilerin detaylandırılabilmesi ve 

tık haberciliğinin etkilerinin oluĢturduğu pratiklerin anlam-
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landırılabilmesi için tık haberciliğinin yem yöntemlerinin tar-

tıĢılması gerekmektedir.  

5. Tık Haberciliğinin Yem Yöntemleri 

Tık gazeteciliği herhangi bir bilgilendirici amaçtan ziyade 

kitleleri tıklamaya çekmenin bir yolu olarak var olan içeriği 

küçümsemek ve reddetmek için kullanılan bir pratik olmakta-

dır (Molyneux ve Coddington, 2020, s. 430). Bu anlamda tık 

haberciliği hedef kitleyi doyumsuzluğa ve meraka yöneltebil-

mek için içerikleri istismar ederek kamusal gazetecilik pratik-

lerinden uzaklaĢmaktadır (Beleslin ve ark., 2017, s.365). Böy-

lelikle tık haberciliğinin temelinde yer alan hedef kitlenin be-

lirli bir haber portalına yönelerek haber sitesinin daha çok 

sayıda ziyaretçiye sahip olmasını sağlamak için kullandığı 

yemler haberdeki içeriği ve yapıyı değiĢtirmektedir. Bu yüzden 

tık haberciliğinin nasıl çalıĢtığının anlaĢılabilmesi için yem 

olarak kullanılan baĢlık, haber yazma tarzı, yayınlama biçimle-

ri ve fotoğraflar gibi unsurların tartıĢılması gerekmektedir.  

5.1. Haber BaĢlığı 

Tık haberciği devamlı bir Ģekilde değiĢimin içerisinde yer 

alması nedeniyle sürekli daha verimli olmak adına haber form-

larını dönüĢüme uğratmıĢtır. Bu anlamda tıklanmanın amaç 

haline geldiği internet gazeteciliği ortamında verimliliğin sağ-

lanabilmesi için (Özyal, 2016, s. 279) düzgün ve kurallara 

uygun bir Ģekilde haberi inĢa etmek için kullanılan baĢlık, 

haber yazma tarzı, yayınlama biçimleri ve fotoğraflar gibi ha-

berin temel unsurları değiĢime uğramıĢtır (Tayfur, 2018, s. 

28). Haberin yapısal formlarından biri olan baĢlıklar haberin 

özetini içeren kısa ve anlaĢılır yapıda olup; ancak abartı, yorum 

ve ima içermeyen özelliklere sahip olmalıdır (Özbay, 2007, s. 

43). Bu anlamda geleneksel medyada kullanılan baĢlıklar ha-

berin kısa özetini veren dikkat çekici ifadelerle anlatan tematik 
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bir yapı da bulunmaktadır. Çünkü haberin ilk baĢta okunması 

için haber baĢlığı tarafından uyarılmak gerekmektedir (Gür-

can, 2013, s. 78). Ancak geleneksel medyadan çevrimiçi orta-

ma geçerken baĢlıklardaki açık ve net olma özelliği artık eskisi 

kadar yüksek bir değere sahip değildir (Molyneux ve Codding-

ton, 2020, s. 430). Çünkü tık odaklı haber sunumlarında yer 

alan “tıkla ve devam et” önkoĢulu internet gazetelerindeki 

haber baĢlıklarının kaçınılmaz bir gerçeği olmaktadır. 

Tık haberciliğinin baĢlıkları bilgi sağlayan araçlar olmak 

yerine, artık sadece dikkat çekmek için kullanılan araçlar hali-

ne gelmiĢtir. Bu baĢlıkların karakter sayıları sınırlı olduğu için 

internet editörleri geleneksel haber dilinden uzaklaĢmaktadır 

(Beleslin ve ark., 2017, s. 365). Bu yüzden haber baĢlıkları 

oluĢturulurken tıklanma değeri yüksek kelimeler tercih edil-

mektedir. Böylelikle kurgusal bir oyun haline gelen haber baĢ-

lıkları gerçek bilgileri göstermemektedir. Çünkü baĢlık ve 

içerik uyum içinde değildir (IĢık ve Koz, 2014, s. 172). Bu 

yüzden tık haberciliğinde kullanılan baĢlıklardaki bilgiler ka-

sıtlı Ģekilde ihmal edilerek okuyucuların dikkatini çekmesi için 

sansasyonellik, kıĢkırtıcılık, skandal ve dedikodu gibi içerik 

türleri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra haberin baĢlığında 

çoklu baĢlık, yarım cümle baĢlık, görsellik veren baĢlık ve bilgi 

gizleyen baĢlık türleri de bulunmaktadır (Alves ve ark., 2016, 

s. 203). Bu sayede okuyucu merak boĢluklarını giderebilmek 

ve haberin ne hakkında olduğunu anlayabilmek için baĢlığı 

tıklamaya zorlanmaktadır. Böylelikle hedef kitle manĢetleri 

tıklayarak haber sayfasında daha fazla etkinliğe ve dolayısıyla 

da daha fazla ticari gelir potansiyeline sahip olmaktadır (Blom 

ve Hansen, 2015, s. 87). Haberdeki baĢlığın metinle arasındaki 

uyumunu sağlayan haberde kullanılan yazım tarzıdır. Bu an-
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lamda tık haberciliğinin de kendine özgü bir haber biçimi ve 

konumu bulunmaktadır.  

5.2. Haberin Biçimi ve Konumu 

Haberin ana unsurlarını tık sayısını arttırmak amacıyla 

kullanan tık haberciliği artık haberi en basit ve doğru biçimde 

hedef kitleye ulaĢtırmak yerine nasıl daha fazla tık alırım kay-

gısı içerisinde bir gazetecilik pratiği oluĢturmaktadır (Özyal, 

201 6, s. 280). Bu durumun oluĢmasında haber yazım tarzları 

da etkili olmaktadır. Bu yüzden tık haberciliğinde okuyucuyu 

ziyaret edilen sayfada tutan ve haberi son satıra kadar okuma-

ya teĢvik eden ters piramit haber Ģeklini kullanmaktadır (Be-

leslin, 2017, s. 365). Tık haberciliğinde kullanılan bir diğer 

yöntem ise “matruĢka” olarak adlandırdığımız haber konu-

mudur. Bu yöntemde tıklanma oranı yüksek olan haberler, 

cezbedici ögelerle ana sayfaya taĢınmaktadır. Böylelikle haber-

ler tıklandığında ayrı bir sayfaya yönlendirilerek okuyucular 

önem değeri en yüksek haberden baĢlayarak önemine göre 

sıralanan haber turuna sokulmaktadır (IĢık ve Koz, 2014, s. 

174). Bazen de okuyucu, “okumak istediği” habere ulaĢana 

kadar, diğer haberlere de göz atmak/tıklamak zorunda bıra-

kılmaktadır. Böylelikle okuyucu tık haberciliğinde bir sirkülas-

yona girerek devingen bir tıklama gerçekleĢtirmektedir. Ancak 

tık yemi içerisinde haber baĢlığı, haber biçimi, konumu ve 

yazım tarzlarının yanı sıra provokatif görseller de tık yemi 

olarak kullanılmaktadır (Uzunoğlu, 2021).  

5.3. Haber Fotoğrafı  

Fotoğraflar belirli bir durumu ya da belirli bir nesneyi ha-

yata geçirebilmenin insani bir seçimi olmaktadır. Bu anlamda 

fotoğraf etrafta var olan her Ģeyin kaydedildiği bir anlamsızlığa 

sahip değildir. Çünkü fotoğraf kaydettiği hadise üzerinden bir 

ileti oluĢturmaktadır (Özyal, 2016, s. 36). Bu yüzden haberi 
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oluĢturan öğeler arasında yer alan görsel bir ileti olarak „fotoğ-

raf‟ merkezi bir konuma oturtulmaktadır. Böylelikle fotoğraf 

sayesinde hedef kitle haberde görmedikleri olaylara karĢı 

inandırılarak olayın tanığı konumuna getirilmektedir (Bayrak-

taroğlu ve Bayraktaroğlu, 2009, s. 2). Bu durumun sağlana-

bilmesi için haberde kullanılan fotoğraf 5N1K‟yla uyumlu 

olmalı, haberi tanımlamalı, doğal unsurları içermeli, olayın 

gerçekleĢtiği yerde çekilerek olay anı yansıtılmalıdır (Yüksel ve 

Gürcan, 2005, s. 195). Ancak yeni medyayla birlikte fotoğraf 

artık basılı olma niteliğini kaybederek ekranlar üzerinden pay-

laĢılarak kolaylıkla silinebilen ve sergilenebilen hale gelmiĢtir. 

Böylelikle fotoğraf artık ileti olma özeliğinden çok amaç dıĢı 

kullanılan bir metanın temsili durumuna evirilmiĢtir (Sağ-

lamtimur, 2017, s. 88). Bu durumun etkisi yeni gazetecilik 

pratiklerinden biri olan tık haberciliğinde daha görünür hale 

gelmiĢtir. Çünkü tık haberciliğinde kullanılan fotoğraflar me-

rak uyandırabilmek ve dikkat çekme uğruna olması gereken 

haller dıĢında kasten buzlandırılmakta veya haber içeriğiyle 

ilgisi olmayan fotoğraflar kullanılmaktadır (dogrula-org, 2017, 

s. 8-9). Böylelikle tıpkı haberin baĢlığı, konumu ve yazım tarz-

larının yem olarak kullanıldığı durumlarda olduğu gibi fotoğ-

raflarda artık birer yem biçimine gelmiĢtir. 

Hedef kitleyi belirli bir internet sitesine tıklamaya yönlen-

dirmek için kullanılan tık haberciliği genellikle yanıltıcı ve 

doğrulanmamıĢ yemlerle internette sahte haberlerin yayılma-

sına büyük katkı sağlamaktadır. Bu durum tık haberciliğinin 

toplumsal, ekonomik ve etik açıdan birtakım sorunlar doğur-

masına neden olmuĢtur. Ayrıca tık haberciliği gazetecilik tür-

lerinin enformasyon pratiklerini dönüĢtürerek kendi çıkarları 

doğrultusunda birer yem haline getirmektedir. Bu anlamda tık 

haberciliğinin spor, magazin ve son dakika gibi habercilik tarz-
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larında ne tür dönüĢümler yarattığı da araĢtırma kapsamında 

tartıĢılmaktadır.  

6. Tık Haberciliğinin Gazetecilik Türleri Üzerindeki 

Görünümü 

20. yüzyılın sonlarına doğru basın kuruluĢlarında tekel-

leĢmelerin, reklam ve politik baskıların görülmesi gazetecilik 

pratiklerinin sorgulanmasına zemin hazırlamıĢtır (Büyükbay-

kal, 2020). Ayrıca teknolojinin her geçen gün hızlı bir Ģekilde 

ilerlemesi yaĢanan geliĢmelerin yeni medyada sunumunu art-

tırmıĢtır (Ayhan, Baloğlu ve Livberber, 2018, s. 213). Böylelik-

le çoğulcu toplumun istekleri ve kullanılan yeni teknolojiler 

geleneksel gazeteciliğin değer yargılarını sarsmaya yöneldiği 

gibi spor, magazin, son dakika, ekonomi ve siyaset gibi alanla-

rın yeni medya mecralarında da kullanılmasına neden olmuĢ-

tur (Tokgöz, 2017, s. 77). Ancak bu alanlar gazetecilik türleri-

ne göre yapılarında değiĢiklik yaparken hem üretici hem de 

tüketici için yeni tür ve davranıĢları da beraberinde getirmiĢtir 

(Duman, 2018, s. 257). Bu anlamda tık haberciliği kapsamın-

da spor, magazin ve son dakika haberleri gibi alanların ne tür 

değiĢiklere uğradığının ortaya konulması çalıĢma kapsamında 

önem arz etmektedir. 

Kitle iletiĢim araçları için politik, sanat, ekonomi ve maga-

zin gibi önemli alt dalların dıĢından biri de spor olmaktadır. 

Spor gazeteciliği (Özsoy, 2011, s. 84), içerik ve konu olarak 

olayın tüm biçimlerinde sporu iĢleyip ve bu durumu fotoğraf, 

yorum ve grafik gibi malzemelerle destekleyen bir basın türü-

dür (Kaya, 2000, s. 233). Spor gazeteciliği ve internet gazeteci-

liğinin birleĢimi, spor haberlerindeki çeĢitliliği ve hızlılığı art-

tırmıĢtır. Özellikle okurun aktif Ģekilde yer alması nedeniyle, 

büyük bir avantaja sahip olan spor gazeteleri daha fazla tık 
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alabilmek için kadın bedenini cinsel bir obje olarak kullandığı 

görülmüĢtür (Basmacı, 2020, s. 141).  

Tematik veya ulusal haber sitelerinin yaygınlaĢması rek-

lamcılık faaliyetlerinin geleneksel medya mecrasından dijital 

alana geçmesine neden olmuĢtur. Bu durumda haber siteleri 

dijital reklamlardan pay alabilmek için büyük rekabetler yap-

maktadır. Çünkü haber sitelerinin en yaygın kazanç modeli 

tıklanmayla gerçekleĢen pratiktir. Bu yüzden tık haberciliğine 

yönelen haber siteleri (BeĢtaĢ ve Kırık, 2019, s. 133) haberi ilk 

verme kaygısı içerisinde hareket ederek son dakika habercili-

ğiyle tık haberciliğinin birleĢmesine neden olmuĢtur. Bunun 

sonucunda ortaya çıkan rekabet ortamında tık temelli internet 

siteleri kontrolsüz, gerçek dıĢı ve doğruluğu olmayan son da-

kika haberleri üreterek hedef kitlede güven sorununu doğur-

muĢtur (Sine ve Sarı, 2018, s. 372). Böylelikle asıl amacı dik-

kat çekmek ve ziyaretçileri belirli bir web sayfasına giden bir 

bağlantıyı tıklamaya teĢvik etmek olan tık haberciliği yanıltıcı 

ve doğrulanmamıĢ son dakika haberleriyle sahte haberlerin de 

yayımlanmasını sağlamıĢtır (Chen ve ark., 2015, s. 15). Tık 

haberciliğinin etkileri sadece son dakika veya spor haberlerin-

de olmamaktadır. Bunun yanı sıra tık haberciliğinde önemli 

bir yem olan görselliği temel unsur haline getiren magazin 

gazeteciliğinde tık haberciliğinin etkileri görülmektedir.  

Magazin gazeteciliği hedef kitlenin tamamına hitap eder 

nitelikte olup farklı konuları iĢleyen veya ünlü kiĢilerle ilgili 

görsel zenginliği olan içerikleri yaratan haber metinleri olmak-

tadır (Çetinkaya, 2020, s. 107). Bu anlamda eğlendirirken bilgi 

vermeyi de amaçlayan magazin gazeteciliği enformasyonun 

yerine hoĢça vakit geçirmeyi ve gündelik hayatın gerginliğin-

den uzaklaĢmayı temel hedef haline getiren bir gazetecilik 

pratiği haline gelmiĢtir (DağdaĢ, 2006, s. 101). Çünkü gazete-
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ler artık izleyici çekebilmek, reklam alabilmek ve para kazana-

bilmek için ciddi haberlerin yerine magazin nitelikli haberleri 

yapmayı tercih etmektedir. Bu yüzden yeni medya mecraların-

da da egemenliğini sürdüren magazin gazeteciliğinin (Tokgöz, 

2017,  s. 85) eğlence, spor, dedikodu gibi yumuĢak konuları 

tercih ederek dikkat çekmeye odaklanmakta, cinsel içerikli 

fotoğrafları kullanmakta ve gerçek ile kurgu arasındaki çizgile-

ri kasıtlı olarak bulanıklaĢtırmaktadır. Bu durum hedef kitle-

nin haberdeki merakını arttırarak metindeki etkinliğini arttır-

masına ve daha fazla ziyaretçi çekerek sayfanın tıklanmasına 

neden olarak tık haberciliğinin doğuĢuna katkı sağlayan un-

surlar arasında yerini almıĢtır (Chen ve ark., 2015, s. 15; Blom 

ve Hansen, 2015, s. 365). 

Çevrimiçi haber medyasının çoğu, hedef kitle tarafından 

yapılan tıklamalardan elde edilen gelirlere göre faaliyetlerini 

devam etmektedir. Bu yüzden bu mecralar tık alabilmek ve 

okuyucunun dikkatini çekebilmek için birbirleriyle rekabet 

halindedir. Haber siteleri okuyucuların haberleri tıklayabilme-

si için birtakım yemler kullanmaktadır. Ancak tıklama için 

kullanılan yemler, genellikle okuyucuların beklentilerini karĢı-

lamamaktadır ve hedef kitleyi hayal kırıklığına uğratmaktadır. 

Bu nedenle tık haberciliği yapan mecralar okuyucuları medya 

sitesini ziyaret etmeye yönlendirebilmek için; akılda kalıcı 

baĢlıklar, fotoğraflar, haber yazı türleri ve haber konumları 

gibi çeĢitli yem teknikleri kullanmaktadırlar. Bu teknikler ya-

lan haberin doğuĢuna neden olurken hedef kitlenin internet 

sitelerine karĢı güvenini zedelenmektedir. Ayrıca tık habercili-

ği magazin, spor ve son dakika gibi haber türlerinin pratikleri-

ni de kendi doğasına göre yeniden düzenlemektedir.  

Sonuç 
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Son yıllarda internet ve bilgisayar teknolojisinin insanların 

hayatlarına girmesiyle birlikte, gazetecilik anlayıĢı ve haber 

yapım süreci hem biçim hem de içerik olarak değiĢmiĢ ve in-

ternete uygun hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu anlamda, gele-

neksel gazetecilik ve habercilik anlayıĢı bir dönüĢüme uğra-

mıĢtır. Ġnternetle birlikte ortaya çıkan dijital alanda, yurttaĢ 

gazeteciliği, veri gazeteciliği, robot gazetecilik ve tık gazetecili-

ği gibi birçok yeni gazetecilik türü oluĢmuĢtur. Bu gazetecilik 

anlayıĢları, kiĢileri internet haber sitelerine yöneltmek ve onla-

rın dikkatlerini çekerek haberi okutmayı amaçlamaktadır. Bu 

durumun en çok görünür olduğu tür tık haberciliğidir. 

Tık haberciliği, ticari kaygılar yoluyla haberlerin internetin 

hızlı tüketim döngüsüne uyarlanarak sunulduğu ve kiĢilerin 

ilgilerini çekecek Ģekilde hazırlanan, etik anlamda sorunlu 

kabul edilen bir gazetecilik türüdür. Tık haberciliği, haberin 

daha çok okuyucu çekmesini hedeflemektedir. Gazetecilik 

pratiği olarak bu amacı yerine getirirken haberin baĢlıkların-

dan büyük ölçüde yararlanmaktadır. Tık haberciliğinde ilgi 

çekici, sansasyonel baĢlıklar kullanmaktadır. Ancak, tık haber-

ciliğinde kullanılan bu haber baĢlıkları, haberin içeriğinden 

bağımsız ve uyumsuz bir haldedir. Ġlk planda baĢlığı gören 

okuyucuda bir merak uyanmakta ve bu yolla haberin tamamı-

nı okumaktadır. Bunların yanında, geleneksel habercilikte 

kullanılan 5n1k gibi haberi daha doğru ve eksiksiz olarak an-

latma amacı güden tekniklerin internet haber medyasında 

kullanılmadığı ya da içinin boĢaltıldığı görülmektedir. Aynı 

Ģekilde haber değer etmenleri, okuyucuların ilgilerini çekmek 

için daha çok kullanılır olmaktadır. 

Tık haberciliği, internet ortamında kullanıldığı için haber-

lerin yayılımı ve etkisi daha hızlı ve geniĢ olmaktadır. Bu tarz 

ilgi çekici ve merak uyandıran baĢlıklarla yayınlanan haberler 
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çok hızlı bir Ģekilde kiĢiler arasında dolaĢıma girmektedir. Bu 

durum, haberin içeriğinin doğruluğunu göz ardı ederek haberi 

yapan kiĢi ve kurumların kâr elde etme amaçlarını ön plana 

çıkarmaktadır. Aynı zamanda internet üzerinde birbiriyle re-

kabet halinde çok fazla haber sitesi olduğu için bu siteler arası 

rekabet haberde doğruluktan ziyade hız ve ilgi çekicilik unsur-

larını daha değerli kılmaktadır. Bu anlamda, diğer haber sitele-

rinin önüne geçmek ve kâr elde etmek amacıyla kiĢiler haber 

yoluyla manipüle edilmektedir. 

Ġnternet üzerindeki haberlerde kontrolün geleneksel gaze-

tecilik kadar sıkı olmaması, reklam ve kâr kaygıları tık odaklı 

habercilik anlayıĢını giderek arttırmaktadır. Bu durum, inter-

net haberciliğine ve gazetecilik mesleğine duyulan güveni 

azaltmaktadır. Aynı zamanda habercinin, kamuya karĢı taĢı-

ması gereken sorumluluklarını göz ardı ederek sadece ticari 

kaygılarla hareket etmesine yol açmaktadır. Bu anlamda kiĢiler 

haber medyasından ziyade kendi sosyal ağları yoluyla haberle-

re ulaĢmaktadır. Bu durum internet haber medyasına karĢı 

azalan güveni göstermektedir. 
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ALTERNATĠF SES: YURTTAġ GAZETECĠLĠĞĠ 

Enes BALOĞLU1 

GiriĢ 

YurttaĢ gazeteciliği kavramının tarihi çok eski zamanlara 

dayanmasa da toplumsal sorunların incelenmesi „yurttaĢ‟ kav-

ramı adı altında, bireyi konu alarak Ġlk Çağlarda karĢımıza 

çıkar. YurttaĢlık kavramının ilkçıktığı dönemde bugünkünden 

çok farklı anlama geldiği, farklı bir kesime atıf yaptığı ve siya-

set literatüründe „seçkinlik‟manasında kullanıldığı bilinmek-

tedir. YurttaĢlık, günümüzde ise coğrafi, etnik topluluk ve 

hukuksal anlamda her bireyin içinde yer alabildiği bir tanımla 

karĢımıza çıkmaktadır. YurttaĢlık, toplum içinde yer alan her 

bireye söz hakkı vererek kendini ifade etme özgürlüğü sağla-

makta ve kamusal alanda toplum içindeki her bireyi düĢünce-

sini belirtmek konusunda özgürleĢtirmektedir. Kitle iletiĢim 

araçları bu süreçte yurttaĢlık kavramını destekleyen ve bireyle-

rin sesi olan temel araçlardır. Zamanla geliĢen ve değiĢen araç-

lar içinde yurttaĢ gazeteciliği hayata geçerek, bireylerin kamu-

sal alandaki katılımı ve kendilerini ifade etme alanı da değiĢim 

göstermiĢtir (Ayhan ve Baloğlu, 2018, s. 81). 

YurttaĢ gazeteliği, mesleği gazeteci olmayan bireylerin ha-

zırladığı içerikleri aktarma sürecine iĢaret eder. Bu anlamda 

yurttaĢ gazeteciliği, profesyonel gazetecilik eğitimi almamıĢ 

kiĢiler tarafından yapılmaktadır. Profesyonel gazetecilik eğiti-

mi aldığı halde bir kuruma bağlı olmadan habercilik yapan 

kiĢiler ile karıĢtırılmamalıdır. Bu tür habercilik faaliyeti yürü-

1 ArĢ. Gör. Yozgat Bozok Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, 
enes.baloglu@bozok.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3765-7546 
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ten kiĢilere „serbest gazeteci‟ ya da „bağımsız gazeteci‟ Ģeklinde 

adlandırmalar yapılmaktadır.  

YurttaĢ gazetecisi ana akım medya kuruluĢlarının atladığı, 

kaçırdığı ya da görmezden geldiği konuları gündeme taĢıyabi-

lir. Bu yüzden geçmiĢten beri önemini koruduğu ve gelecekte 

de korumaya devam edeceği ön görülmektedir. Hatta sosyal 

medya sayesinde daha geniĢ faaliyet alanı bulacağı da düĢü-

nülmektedir. Çünkü geliĢen iletiĢim teknolojileri yurttaĢ gaze-

tecisinin haber üretmesini her geçen gün daha çok kolaylaĢ-

tırmakta ve bu türgazeteciliğinyine daha kolay bir Ģekilde yay-

gınlık kazanmasına imkân tanımaktadır. 

1. YurttaĢ Gazeteciliği Kavramı 

YurttaĢ gazeteciliği, sorunlar karĢısında çözüm arayan uy-

gulamaların demokrasi tezleri ile iliĢkilendirilmesidir (Uzun, 

2006, s. 35). Ancak yurttaĢ gazeteciliği kavramı genel olarak 

internet ile iliĢkilendirilir. Fakat internet ile baĢlamadığı gibi 

sınırlarını da dijital medya belirlememektedir (Goode, 2009, s. 

2). Uzun (2006, s. 35) yurttaĢ gazeteciliğinin ortaya çıkıĢını 

“Medyanın okuyucu/izleyici kaybetmesine iliĢkin ekonomik 

sorunlarla baĢa çıkmaçabasında geliĢtirilen bir pratik olarak 

yurttaĢ gazeteciliği, söz konusu sorunlarınçözümünün demok-

rasinin geliĢtirilmesiyle bağlantısını kurmaya çalıĢır. Haber 

medyasının okuyucu/izleyici kaybetmesi hem ekonomik hem 

de sosyal ve siyasal sorunlarla bağlantılı iken, yurttaĢ gazeteci-

liğine iliĢkin kuramsal yaklaĢımlara bakıldığında yalnızca ABD 

demokrasisinin içinde bulunduğu sorunların ve bunlara iliĢkin 

çözüm arayıĢlarının vurgulandığı görülmektedir” Ģeklinde 

ifade etmektedir. Çözüm odaklı habercilik için yurttaĢ gazete-

ciliği haber medyasının kamusal iĢlevini taĢımasıyla birlikte 

gazeteciliği doğrudan halk arasındaki tartıĢmalara da bağlar 

(Barlow, 2007, s. 180). Lemann (2006) ise teoriyi ön planda 
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tutarak yurttaĢ gazetecilerinin teorik bir yük taĢıdığını belirt-

mektedir. Çünkü profesyonel gazetecilerin görmezden geldiği 

konuları da takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yurttaĢ gaze-

tecileri, profesyonellerin aracılığı olmaksızın vatandaĢların 

kamusal hayatı öğrenebileceğini kanıtlaması için var olmalıdır. 

Glaser (2006) temel olarak yurttaĢ gazeteciliğinin ortaya 

çıkıĢ fikrini, profesyonel gazetecilik eğitimi olmayan kiĢilerin 

modern teknoloji araçlarını ve internetin küresel dağıtımını 

kendi baĢlarına veya baĢkalarıyla iĢbirliği içinde kullanarak 

medya içeriği üretme, artırmak veya doğrulamak için kullana-

bilmeleri Ģeklinde belirtir. 

YurttaĢ gazeteciliği teknolojinin de desteğiyle bireyi haber 

olgusuna dâhil eden bir gazetecilik türüdür. Gazeteciliğin de-

ğiĢen doğası ve toplumsal yapıların iĢlevselliği yurttaĢ gazete-

ciliğine imkân sağlamaktadır. Özellikle demokrasi olgusunun 

yerleĢiminde basının katkısına yurttaĢ gazeteciliği ile bir aĢa-

ma kaydedilmiĢtir. Böylece klasikleĢmiĢ demokrasi eleĢtirile-

rine bir noktada çözüm önerisi olarak sunulmuĢtur. YurttaĢ 

gazeteciliği klasik bir gazetecilikten yani kurumsallaĢmıĢ yapı-

lardan öte bireysel inĢaya önem veren bir uygulamadır. Ana 

akım medyadaki günlük haberlerin otomatikleĢerek sıradan 

hal alması karĢısında yurttaĢ gazeteciliği haber çeĢitliliği de 

sunmaktadır (Ayhan ve Baloğlu, 2018, s. 90). Jurrat (2011, s. 

2) da benzer noktaya değinerek yurttaĢ gazetecilerinin özellik-

le profesyonel gazetecilerin sınırlı eriĢiminin olduğu veya hiç 

eriĢimi olmadığı durumlarda, bilgi ve günümüzün en ikonik 

görüntülerinden bazılarını sağlayarak ana akım haberlere dü-

zenli olarak katkıda bulunduğuna dikkat çekmektedir. 

YurttaĢ gazeteciliği hakkında Uzun (2006, s. 633) kamu-

sal gazetecilik, topluluk bağlantılı gazetecilik; Nip, (2006) 

katılımcı gazetecilik; Allan, (2019) dağıtık gazetecilik, hiper 
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yerel gazetecilik, ağ tabanlı gazetecilik, kullanıcının ürettiği 

içerik; Allan ve Thorsen (2009, s. 18) tarafından da tabandan 

gazetecilik, açık kaynak gazeteciliğigibi adlandırmalar yapıldığı 

görülmektedir. 

Özünde yurttaĢ gazeteciliği, habercilik, medya ve demok-

rasi kavramlarının kesiĢtiği bir denklemdir. Gazetecilik pratik-

lerinde yurttaĢı ve kamu yararını merkezine alan yurttaĢ gaze-

tecisi, demokrasinin sağlıklı iĢleyiĢine hizmet etmektedir. Bu 

anlamda yurttaĢ gazetecisi demokrasinin iĢleyiĢindeki birta-

kım sorunlu noktalara dikkat çeken ve bu bağlamda çözümler 

ortaya koymaya çalıĢan bir anlayıĢa sahiptir. YurttaĢ gazetecisi 

yaptığı haberleri vatandaĢ odaklı inĢa eder ve ana akım med-

yadaki ağırlıkta olan egemen söylemlerin ve akredite kaynakla-

rın karĢısında bir denge kurar (Kutlu ve Bekiroğlu, 2010, s. 

267). 

YurttaĢ gazeteciliğini katılımcı gazetecilik olarak değer-

lendiren Bowman ve Willis, (2003, s. 9) “Haber ve bilgi top-

lama, raporlama, analiz etme ve yayma sürecinde aktif rol 

oynayan bir vatandaĢ veya vatandaĢ grubunun eylemi” Ģeklin-

de tanımlamaktadır. Durgeç Aydoğan ise “YurttaĢları haber 

üretim sürecine daha fazla dâhil etmeyi amaçlayan yurttaĢ 

gazeteciliği ile kamu ve vatandaĢ odaklı habercilikyapılması 

amaçlanmaktadır. Bu gazetecilik türü, yurttaĢı haberin yapım 

ve yazım aĢamalarına dâhil ederek habere konu olan olayın ya 

da konunun yurttaĢ lehine sonuçlanana kadar yayınına devam 

eden bir pratik” (2017, s. 105) olduğunu ortaya koymaktadır. 

YurttaĢ gazeteciliğinde amacın her vatandaĢın haberin 

yalnızca nesnesi değil aynı zamanda özne konumunda da yer 

alabilmesi olduğunu belirten Arık, haberlerde yurttaĢlar ma-

nipüle edilen, edilgen konumdan etkin konuma geçerek ege-

men görüĢler karĢısında kendi haklarını koruyan ve savunan 
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bireyler olarak özne konumunda olması beklendiğini ifade 

eder. Ana akım medyada yer alan haberlerin tek yönlülüğü ve 

geri bildirimin kısıtlı olmasının aksine dijital medyadaki ha-

berlerde yurttaĢların lehine çift yönlü ve etkin geri bildirim 

sayesinde interaktif bir etkileĢim hedeflendiğinin altını çizen 

Arık, bu anlamda yurttaĢ gazeteciliğinin egemen güçlerin tek 

yönlü iletilerine bir geri bildirim çabasıdır Ģeklinde tanımlana-

bileceğini ifade etmektedir (2013, s. 276). 

2. YurttaĢ Gazeteciliğinin Tarihsel GeliĢimi 

Literatürde yurttaĢ gazeteciliğinin ilk örneği olarak on se-

kizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın baĢların-

da özellikle Ġngiliz sömürgeciliği karĢısında ABD‟de yöneticile-

rin keyfi uygulamalarını ortaya çıkarmak için Thomas Paine‟in 

hazırladığı broĢürler kabul edilmektedir (Junger, 2011, s. 74). 

Ancak ağırlıklı yaklaĢım yurttaĢ gazeteciliğinin 20. yüzyılda 

ortaya çıktığını kabul eder.  

YurttaĢ gazteciliğinin ortaya çıkıĢ nedenini ise Uzun‟a gö-

re (2006, s. 634) iki temel yaklaĢım açıklayabilir. Birincisi, 

ekonomik yaklaĢımdır. Bu bağlamda geleneksel medyanın 

kitle izleyicisinin/okuyucusunun azalmasındaki sorunlara 

ekonomi ile çözüm arar. Basın, bu yaklaĢım tarzı ile küresel 

pazarın beklentilerine ve çıkarlarına göre Ģekillenir. Aynı za-

manda gazetecilik alanındaki yenileĢmelerin yurttaĢ gazetecili-

ği kavramı ile yeni bir alternatif olarak ifade edildiğini vurgu-

lar. Ġkinci yaklaĢımda ise siyasal iletiĢimden kaynaklanan sos-

yal ve siyasal sorunların öne çıktığı görülmektedir. Bu yakla-

Ģım, yurttaĢ gazeteciliğini alternatif bir sorun çözme aracı ola-

rak düĢünür ve Amerikan demokrasisindeki krizlere etki ede-

bilecek bir araç olarak sunar. Basının dâhil olduğu sorunlara 

çözüm üretmesinde siyasal, ekonomik ve sosyal kaygılar birbi-

ri içine girse de burada ekonomik yaklaĢım temel çerçeve ola-
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rak belirlenmiĢtir. YurttaĢ gazeteciliğini ABD 1990‟lı yıllarda 

tecrübe etmiĢtir. Savunucuları, müzakereci demokrasiyi büyü-

tecek radikal bir reformun ötesinde, haber medyasının iktisadi 

sorunlarına çözüm arayıĢında mevcut olan medya düzeni için-

de kalarak yapılması gereken değerlendirmeler olduğunu ileri 

sürmüĢlerdir. Bu anlamda 1990‟lı yıllarda kültürel ve politik 

olarak örnekler bulunmaktadır (Atton, 2002, s. 1). 

GeliĢen iletiĢim teknolojileri sayesinde haber okuyucusu-

nun tüketici konumundan üretici konuma geçtiği bilinmekte-

dir. Bu sayede yurttaĢlar ürettiği içeriği de paylaĢarak kaynak 

olarak ön plana çıkmaktadır. Ana akım medya kuruluĢları da 

bu anlamda yurttaĢlardan gelen içerikleri gündemine almakta-

dır (Baloğlu ve Dağ, 2019, s. 103). YurttaĢ gazeteciliğinin yay-

gınlık kazanmasında terör saldırıları ve doğal afetler de etkili 

olmuĢtur. Örneğin ABD‟de 11 Eylül 2001 ve Hindistan‟daki 

2008 Mumbai terör saldırıları sonrası yurttaĢların çok fazla 

içerik paylaĢtığı dikkat çekmektedir. Ayrıca 2004 Tsunami ve 

2005 Katrina kasırgasının yıkıcı etkileri sonrası yurttaĢların 

blog sayfalarında içerikler paylaĢması haber üretimine yurtta-

Ģın katılımını artırmıĢtır (Atikkan ve Tunç, 2011, s. 58). 

Günümüzde ise ana akım medya WhatsApp Ġhbar Hatları 

aracılığıyla yurttaĢ katılımını sağlamaya çalıĢmaktadır. Yurt-

taĢların ise doğrudan haber üretip paylaĢımı noktasında sosyal 

medya platformları ön plana çıkmaktadır. Kullanım kolaylığı 

bulunan sosyal medya ağları ve akıllı mobil telefonlar sayesin-

de yurttaĢlar içeriği üretip paylaĢarak ülke gündemine alterna-

tif ses getirmektedir. Ana akım medyanın görmezden geldiği 

ya da eriĢemediği içerikler yurttaĢlar tarafından kamuoyuna 

ulaĢtırılmaktadır. Zaman zaman bu tür içerikler sosyal medya 

ağlarında büyük yankı uyandırarak siyasetin de gündemine 

taĢınmaktadır. YurttaĢların içerik paylaĢma noktasında blog 
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siteleri, yurttaĢların kurmuĢ olduğu haber siteleri ya da pro-

fesyonel bir gazeteci tarafından kurulan ancak içerikleri yurt-

taĢlardan sağlayan haber siteleri, Twitter, YouTube, Scope, 

Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları ön planda 

yer almaktadır. 

Liberal demokrasi anlayıĢı kapsamında medyaya yüklenen 

dördüncü güç olma niteliği, yurttaĢ gazeteciliğinde ise beĢinci 

güç olma misyonu atfedilerek yurttaĢı odak noktasına koy-

maktadır. Gazetecilik pratiklerini de bu anlayıĢ üzerine kurgu-

layan yurttaĢ gazeteciliği ana akım medyadan farklı haberlere 

yer verebilmektedir. Bu bağlamda yurttaĢ gazeteciliğinin, ge-

rek yerel ölçekli gerekse ulusal basında gazetecilik pratikleri 

açısından alternatif bir ses barındırması söz konusudur (Kutlu 

ve Bekiroğlu, 2010, s. 254–255). YurttaĢ gazetecilik yaklaĢı-

mıyla medya yeniden halkın yanında ve toplumsal sorumluluk 

anlayıĢı ağır basan bir pratik olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Durgeç Aydoğan, 2017, s. 710). 

3. YurttaĢ Gazeteciliğinin Avantajları ve Dezavantaj-

ları 

YurttaĢ gazeteciliği yukarıda ele alındığı kavramsal açılı-

mının yanında uygulama ve gazetecilik teorisi açısından çeĢitli 

avantaj ve dezavantajları içermektedir. Haber üretim sürecinde 

çok sesliliğe ve demokratik katılıma imkân tanıması yurttaĢ 

gazeteciliğinin en önemli avantajları arasında gösterilebilir. 

YurttaĢ gazeteciliği ilk olarak çok sesliliğe katkı sağlayarak 

ötekinin de sesi olabilir. Demokratik ülkeler için bu olumlu 

bir durumdur. Çünkü ana akım medyanın görmezden geldiği 

konuları yurttaĢ gazetecisinin gündeme taĢıma potansiyeli 

vardır. Ancak bu durum Lemann‟a (2006) göre ana akım 

medyaya bir meydan okuma olarak kabul edilemez. Çünkü 

ulaĢılacak kitlenin sayısal olarak da sınırlı olacağını düĢünür. 
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Fakat bazı yurttaĢ gazeteciler, yaptıkları haber ve yorumlarıyla, 

geleneksel haber kaynaklarından çok daha geniĢ bir kitleye 

ulaĢabilecek kadar popülerlik kazanmıĢtır 

(www.techopedia.com). Örnek olarak da bu süreçte 

OhmyNews olgusu dikkati çekmektedir. Site kurulduğu 2000 

yılından bu tarafa her geçen gün katılımcı sayısını artırarak kar 

getirmeye baĢlamıĢ ve aylık ziyaretçi sayısını 600‟den 3 milyo-

nun üzerine çıkarmayı baĢarmıĢtır. Ayrıca uluslararası alana 

açılarak dünya çapında yaygın olan Ġngilizce sitesi de kurul-

muĢtur. OhmyNews, kurulum aĢamasında büyük ölçüde poli-

tik bir sitedir. Kore ulusal medya endüstrisi, dönemin muha-

fazakâr hükümetini destekleyen muhafazakâr kimlikleriyle 

bilinen gazetecilerin hegemonyasıaltında yer almıĢtır (Bentley, 

2008, s. 5). Bu yüzden OhmyNews, Kore ana akım medyası 

karĢısında alternatif bir arayıĢ ve hegemonya karĢısında karĢı 

bir hegemonya mücadelesidir. OhmyNews sitesi 10.03.2018 

tarihinde ziyaret edildiğinde görülmüĢtür ki 86 bin 832 yurt-

taĢ muhabirin 943 bin 831 makale yazdığı tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca site yeni bir katılımcının yurttaĢ muhabiri olarak katıl-

masınada imkân tanıyan bir yapıya sahiptir (Ayhan ve Baloğlu, 

2018). Çünkü sitenin temel yaklaĢımına göre her vatandaĢ 

aynı zamanda bir muhabirdir (Choi, 2005). 

YurttaĢ gazeteciliğinin demokrasiye bir diğer katkısı yerel 

konuların ulusal ve uluslararası mecralara taĢınması noktasın-

da ortaya çıkar. Bu durum aslında medya kuruluĢları için de 

bir avantajdır ve yurttaĢ ile profesyonel arasındaki simbiyotik 

iliĢkiyi de ortaya çıkarır. Bu iliĢki medya kuruluĢları için eko-

nomik avantajlar sağlar. 

YurttaĢ gazeteciliğinin avantajlarının yanında dezavantaj-

ları da önemli soru iĢareti olarak teoride ve uygulama nokta-

sında dikkat çekmektedir. Örneğin yurttaĢ gazeteciliği nesnel-
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lik ve etik açısından sorunlar ile karĢılaĢılma potansiyelini 

barındırır. Duru ve Duru‟ya göre (2016) son yıllarda vatandaĢ-

lar tarafından hazırlanan içerikler arsında habercilik etiğinden 

yoksun ve nesnellikten uzak haberler ile karĢılaĢılmaktadır. 

Yazarlara göre bunun nedeni ise eğlence ve zarar vermek ama-

cıyla olabileceği gibi olay ya da olgunun çok hızlı aktarılması 

vekomplo teorilerinin peĢinden gidilmesidir.  

YurttaĢ gazeteciliğinin bir diğer dezavantajı ise hazırlanan 

içeriklerin güvenirliği noktasındadır. Çünkü yurttaĢın bir ku-

ruma bağlı olmaması, hazırlanan içeriğin doğruluğunu Ģüpheli 

hale getirir. Birey kendi çıkarı doğrultusunda bir içerik hazır-

layabilir. Aynı zamanda dezenformasyona ya da mizenformas-

yona yol açabilir. YurttaĢın hazırladığı içeriğin ana akım med-

yada yer alması noktasında ise her zaman doğrulanmaya ihti-

yacı vardır. Çünkü kurumun doğrulamadan paylaĢacağı bir 

içerik geniĢ bir kitleye ulaĢacağı için ciddi olumsuzluklara 

sebep olabilir. 

YurttaĢ gazetecisinin ürettiği içeriğin nitelik açısından da 

zayıf kalması ihtimali vardır. YurttaĢ gazetecisinin genel eği-

tim seviyesi de muhtemel sorunlar arasında bir diğeridir. Ayrı-

ca yurttaĢ gazetecisinin araĢtırmacı haberciliğe imza atması da 

pek mümkün değildir. Çünkü bunda özel olarak gazetecilik 

eğitimi ve mesleki kodların özümsenmesi önemli etkendir. Bu 

yüzden araĢtırmacı haberciliğin gerektirdiği nitelikleri yurttaĢ 

gazetecisinin hazırladığı içeriklerde görmek pek mümkün 

değildir.  Zaten yurttaĢ gazetecisinden bunların beklenmesi de 

fazla iyimserlik olur.  

4. YurttaĢ Gazeteciliği Üzerine Alandaki ÇalıĢmalar 

YurttaĢ gazeteciliğine iliĢkin literatüre bakıldığında teorik 

ve uygulamalı çalıĢmalara rastlanmaktadır. Bu anlamda yurt-
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taĢ gazeteciliğinin akademik çalıĢma konusu olarak dikkat 

çektiği rahatlıkla ifade edilebilir. 

YurttaĢ gazeteciliğine iliĢkin literatür çalıĢması yapan 

Uzun (2006) yurttaĢ gazeteciliğinin doğuĢundaki etkili olan 

faktörleri ele alarak demokrasi ile iliĢkisine dair tartıĢmalara 

değinmiĢtir. YurttaĢ gazeteciliğinden örnekler sunularak özel-

likleri açıklanmıĢtır. Son olarak da yurttaĢ gazeteciliğinin et-

kinliğine dair araĢtırma sonuçlarına yer vermiĢtir. 

Karaman ve Önder ise 2016 yılında yaptıkları çalıĢmada 

ana akım medyadaki yurttaĢ gazeteciliğinin WhatsApp Ġhbar 

Hatları üzerinden etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamıĢtır. Üç 

ana haber bültenini 10 günlük zaman diliminde içerik analizi 

yöntemiyle inceleyen yazarların ortaya koydukları en önemli 

sonuç yurttaĢ gazeteciliğinin demokrasiye katkı noktasında 

zayıf kaldığıdır. ÇalıĢmada elde edilen bir diğer sonuç ise “Ana 

akım medya kuruluĢları, ihbar hatlarıile haber merkezlerine 

ulaĢan haberler arasından daha ziyade kiĢisel mağduriyet-

ler”ile tanık olunanenteresan görüntüleri ekrana taĢımayı ter-

cih ettikleri yönünde olmuĢtur. Ayrıca çalıĢmada siyasi geliĢ-

melere iliĢkin haber üretimi noktasında yurttaĢların kısmen 

dıĢarıda bırakıldığı vurgulanmaktadır (Karaman ve Önder, 

2017). 

Devran ve Özcan tarafından 2017 yılında 9 medya çalıĢa-

nıyla görüĢme tekniğine dayalı nitel uygulamalı bir çalıĢma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın en önemli sonucu geleneksel 

medya çalıĢanlarının yurttaĢ gazetecileri tarafından sağlanan 

içeriklere kuĢkuyla baktıklarını ve “kendi sayfalarında bağım-

sız bir haber olarak değil ama haberi metinlerle mezcedip 

kendi söylemlerine uyarlayarak” kullandıklarını ortaya koy-

maktadır (Devran ve Özcan, 2017). 
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Ayhan ve Baloğlu da (2018) yurttaĢ gazeteciliği üzerine bir 

literatür çalıĢması kaleme alarak yurttaĢ gazeteciliğinin mitleri 

ve gerçekleri üzerinden tartıĢma açmıĢlardır. Yazarlar yurttaĢ 

gazeteciliğinin geleneksel medya ile zorunlu bir iliĢki içerisin-

de bulunduğunu ileri sürmüĢtür. Ayrıca ana akım medyadaki 

klasik hale gelen haberler karĢısında yurttaĢ gazeteciliğinin bir 

farklılık sunduğunu ortaya koymuĢlardır. 

YurttaĢ gazeteciliği ile ilgili ilk yüksek lisans teziise 2009 

yılında Ceren Balel tarafından yazılmıĢtır. Balel, çalıĢmasında 

yurttaĢ gazeteciliği kavramının gerçek tanımının peĢine düĢe-

rek Türkiye‟de geliĢememesinin nedenlerini araĢtırmıĢtır. 

Balel, “ülkemizde gerçek anlamı ile yapılan bir yurttaĢgazeteci-

liği faaliyetine rastlanmadığı, yapılan faaliyetlerin ise yurttaĢ 

dolayımlı gazetecilik kapsamına girdiğini” belirtmektedir. 

Ayrıca çalıĢmada en çok ziyaret edilen haber siteleri arasından 

sadece Milliyet, Hürriyet ve Habertürk sitelerinin kullanıcılar 

için blog alanı sunduğu vurgulanmaktadır (Balel, 2009). 

Özel ise 2010 yılında sayısal iletiĢim teknolojileri ve yurt-

taĢ gazeteciliğini haber portalları üzerinden analiz etmiĢtir. 

“Ġncelenen, haber portallarının içeriğine bakıldığında, yurttaĢ 

gazeteciliğibağlamında sıklıkla eleĢtirilen geleneksel kontrol 

yapısının ve editoryal iznin katılımsürecindeki her basamakta 

iĢlediği saptanmıĢtır.” Ġçeriğe katılım noktasında ise en çok 

haberlerin altına yorum Ģeklinde olduğu ve bu yorumlardan 

doğan tartıĢmaların yer aldığı bulgulanmıĢtır. Ayrıca çalıĢma-

da kullanıcıların video haber Ģeklinde bir katılım gerçekleĢtir-

mediği öne çıkmaktadır. Saha araĢtırmasına da yer verilen 

çalıĢmada görüĢülen 1222 kiĢiden yalnızca 51 kiĢinin bir olayı 

görüntüleyip haber siteleri ile paylaĢacaklarını belirtmeleri 

dikkat çekmektedir (Özel, 2010). 
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Kamusal alan ile yurttaĢ gazeteciliği arasında bağlantı ol-

duğu varsayımıyla ġimĢek, Ģikâyet siteleri ve Ģikâyet habercili-

ği üzerinden yurttaĢ gazeteciliğini incelemiĢtir. Örnek olarak 

sikeyatvar.com sitesini 1 Temmuz 2012-1 Temmuz 2013 za-

man aralığında yer alan 983 haberi analiz eden yazar, “sonuç 

olarak kamusal alanın, gazeteciliğin ve yurttaĢ gazeteciliğinin 

sınırlarının geniĢlediği ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca tüketici yurttaĢ 

gazeteci rolünü üstlenerekkamunun büyük kesiminin bileme-

yeceği Ģeyler tekil bireyler tarafından önce medyagündemine 

daha sonra da kamu gündemine” taĢındığını belirtmektedir 

(ġimĢek, 2014). 

Alandaki diğer çalıĢmalardan farklı olarak alternatif medya 

uygulamalarındaki yurttaĢ gazeteciliğini inceleyen Gülin Küpe-

lioğlu ise yurttaĢ gazeteciliği kavramını dijital yurttaĢ gazeteci-

liği olarak yeniden tanımlamaktadır. ÇalıĢmada alternatif ha-

ber sitelerinden kiĢiler ile yurttaĢ gazeteciliği üzerine görüĢme 

yapılmıĢtır. Katılımcılara göre etik konular sadece yurttaĢ ga-

zetecileriyle ilgili olmaksızın profesyonel gazetecileri de ilgi-

lendirmektedir. YurttaĢ gazetecisinin, gazetecilik eğitimi al-

ması noktasında ise katılımcıların iki farklı görüĢte olduklarına 

dikkat çekmektedir. Küpelioğlu, yurttaĢ gazeteciliğinin Türki-

ye‟de gazeteciliğe yeni bir soluk getirmeye çalıĢtığını ifade 

etmektedir (Küpelioğlu, 2015). 

Örnek olay üzerinden incelemeyi amaçlayarak Gezi Parkı 

Olayları örneğinde yurttaĢ gazeteciliğini analiz eden KarakaĢ, 

içerik analiz yöntemi ile 1801 adet tweet analiz etmiĢtir. “Ça-

lıĢma kapsamında incelenen tweetlerin yurttaĢ merkezli olma-

sı, yurttaĢların görüĢlerini, seslerini duyurmak için bir araç 

iĢlevi görmesi, akredite haberkaynaklarından bağımsız hareket 

edilmesi ve haberlerin, haberin temel bileĢenlerinin ötesinde 
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aktarılması YurttaĢ Gazeteciliğinin temel nitelikleriyle uyum 

göstermektedir” (KarakaĢ, 2015). 

YurttaĢ gazeteciliğinisosyal ağ türü olanblog haberciliği 

üzerinden değerlendiren Eldiven ise çalıĢmasında 5 yerli ve 5 

yabancı blog sitesinin 3 aylık dönem zarfında yer alanhaberle-

rinianaliz etmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen sonuca göre “Türki-

ye‟de blog yazarlığı yapan kullanıcıların yabancı blog yazarları-

na oranla oldukça az içerik ürettiği ortaya çıkmıĢtır. Yabancı 

blog yazarlarının yerli blog yazarlarına oranla siyasikonularda 

haber yapma oranının oldukça fazla olduğu, yaĢadıkları top-

lumda olupbiten olaylarla ilgili içerikler ürettikleri anlaĢılmıĢ-

tır (Eldiven, 2018). 

Yeni medyada yurttaĢ gazeteciliğinin yeniden üretimini ele 

alarak yurttaĢ gazetecilik bağlamında çevre gazeteciliği örneği 

YeĢil Gazete‟yi içerik analizi yöntemi ile 1 aylık süre zarfında 

inceleyen Ġnamoğlu, içeriklerin tamamen yurttaĢlar tarafından 

üretildiğini saptamıĢtır. Ġçeriklerde en çok çevrenin korunması 

ve nükleer konularının yer aldığını belirten Ġnamoğlu, aynı 

zamanda halkın da en çok bu soruna tepki göstererek seslerini 

duyurmaya çalıĢtıklarını ifade etmektedir (Ġnamoğlu, 2018). 

Yeni medya ve gazetecilik kimliğinin dönüĢümünü ele 

alan Erçin, akademisyen ve gazetecilerden oluĢan 8 kiĢilik bir 

ekip ile görüĢme gerçekleĢtirmiĢtir. Katılımcıların yurttaĢ ga-

zeteciliğine iliĢkin temel görüĢleri ise “medyanın küresel ser-

mayelerin eline geçtiği ve bu sebeple medya çalıĢanları etik 

haber anlayıĢından uzaklaĢmasıyla „yurttaĢ haberciliği‟” kav-

ramının önem kazandığını belirtmiĢlerdir (Erçin, 2018) 

YurttaĢ gazeteciliğini hukuksal düzenlemeler ve bilgi 

edinme hakkı kapsamında inceleyen Selvitopu, yurttaĢ gazete-

ciliğinin çeĢitli baskılara maruz kaldığını belirtmektedir. Bu 

nedenle de “web tabanlı kamu yararına habercilik” kavramını 
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önermiĢtir. ÇalıĢmada incelenen Açık Radyo web sitesinde 

yurttaĢ haberlerine yer verildiği görülmüĢtür. YurttaĢ gazeteci-

liği ile çevre haberciliği arasında bağ kurularak aralarında para-

lel bir anlam saptanmıĢtır (Selvitopu, 2019). 

YurttaĢ gazeteciliğini televizyon haberciliğine alternatif 

mecra olarak ele alan Kaya ise çalıĢmasında 9 profesyonel 

medya çalıĢanıyla görüĢmüĢtür. GörüĢme sonuçlarına göre 

yurttaĢ gazeteciliğine hâkim yaklaĢım yurttaĢ haberciliğinin 

temel amacının haber vermek olduğu ve yurttaĢ gazeteciliğinin 

daha çok ilgi gördüğü vurgulanmıĢtır. Ayrıca “yurttaĢ gazeteci-

liğinde resmi makamların değil esas olarak yurttaĢın bilgi ve-

görüĢlerinin önemli olması ve ön plana çıkarılması olduğu için 

özveri ve tarafsızlığın ağırbastığı ifade edilmiĢtir.” YurttaĢ 

gazeteciliğinin alternatif medya olarak değerlendirilmesine 

karĢı çıkan katılımcılar alternatif medya olabilmesi için ana 

akıma alternatif üretebiliyor olmasını belirtmiĢlerdir (Kaya, 

2019). 

YurttaĢ gazeteciliği 405 farklı kuĢakta yer alan bireyler (X, 

Y, Z) üzerinden incelemeye alan Demir Askeroğlu ve Ersöz 

Karakulakoğlu, saha araĢtırması yaparak yurttaĢ gazeteciliği 

yaklaĢımının kuĢaklara yansımasını ortaya çıkarmayı amaçla-

mıĢtır. KuĢaklar, pre-tekno birey (X), tekno birey (Y) ve post-

tekno birey (Z) Ģeklinde yazarlar tarafından sınıflandırılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucuna göre X kuĢağının yurttaĢ gazeteciliğini 

en çok uygulayan kuĢak olduğu saptanmıĢtır. Y kuĢağının 

internette yer alan haberlere en çok güvenen kiĢiler olduğu ve 

Z kuĢağının da “sosyal medyada gördükleri haberlere yorum, 

paylaĢım, beğeni yapma düzeyleri en yüksek kiĢiler” olduğu 

görülmektedir (Demir Askeroğlu ve Ersöz Karakulakoğlu, 

2019). 
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Televizyon haberciliğini yeni medya uygulaması What-

sApp ihbar hatları üzerinden değerlendiren Kaya Ġlhan, NTV, 

Star TV, Show TV, ATV, A Haber ve Fox TV ulusal kanalların 

haber merkezlerinde görev yapan 11 kiĢi ile görüĢme gerçek-

leĢtirmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre “televizyon haberci-

liğinde yeni medyanın kullanımının habercilikalanına dijital 

bir ortam sunması ve yeni haber kaynaklarının ortaya çıkma-

sıbakımından avantaj sağladığı düĢünülebilmektedir.” Katı-

lımcılarıntamamının haber bültenlerinde WhatsApp ihbar 

hatlarından gelen haber içeriklerine yerverdikleri dikkat çek-

mektedir. Bu noktada da haber bültenlerinin çeĢitlilik kazan-

ması olumlu karĢılanmaktadır (Kaya Ġlhan, 2019). 

Türk medyasında etik kavramlar üzerinden yurttaĢ gazete-

ciliğini değerlendiren Metehan Özırmak ise 4 haber sitesini 

içerik analizi yöntemi ile incelemiĢtir. 28 ġubat-28 Mart 2020 

zaman aralığında mülteci krizi ile ilgili yer alan haberleri ince-

leyen yazar “yurttaĢ gazeteciliğine oranla anaakım medyanın 

bu haberlerüzerinde daha çok durduğu saptanmıĢ ve yaptığı 

haber sayısı üzerinden oranlandığında daha azetik ihlale rast-

lanmıĢtır. Dokuz8haber sitesinde mülteci krizine yönelik ha-

berlerin azlığı dikkatçekerken Bianet üzerinden yayınlanan 

haberlerde etik ihlaller kapsamında yeteri kadar özen göste-

rilmediği saptanmıĢtır” (Özırmak, 2020). 

Dijital medya örneği Onedio haber sitesi üzerinden yurttaĢ 

gazeteciliğini inceleyen Ünlü, sitenin kurucusu ve üyeleri ile 

görüĢme gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢmada “gazetecilikte alternatif 

bir uygulama alanı olarak geliĢen yurttaĢ gazeteciliğinin, yeni 

medya araçlarını ve platformlarını kullanarak daha geniĢ kitle-

lere ulaĢtığı, toplumda bir demokrasi ortamı oluĢturma adına 

çaba sarf ettiği sonucuna varılmıĢtır.” Yazar ayrıca “katılımcı 

demokratik medya kuramından hareketle, araĢtırmanın mer-
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kezinde bulunan Onedio web sitesinde üretilen haber ve içe-

rikler yurttaĢ gazeteciliği ve katılımcı gazetecilik çabalarını” 

karĢıladığını vurgulamaktadır (Ünlü, 2020). 

Sonuç ve Öneriler 

YurttaĢ gazetecisi ürettiği içeriği kendi ifadeleri ve bakıĢ 

açısına göre aktarır ve içerikten de tamamen kendisi sorumlu-

dur. Ġçerik üretiminde özgürdür. Ancak büyük bir sorumlulu-

ğa da sahiptir. Çünkü gazetecilik eğitimi almamıĢ olmakla 

birlikte gazetecilik etik kodlarının bilinmemesi yurttaĢ gazete-

cisinin editoryal özgürlüğünün yanındariskleri de barındırır. 

Ayrıca yurttaĢ gazetecisi hazırladığı içeriğini genel anlamda 

dijital medyada özel anlamda ise sosyal medyada yayımladı-

ğında çok fazla sayıda vatandaĢa ulaĢtıramayabilir. Bu durum-

da da iĢbirliğine ihtiyaç duyar ve ulusal ya da uluslararası 

medya kuruluĢlarından destek görüp içeriğin yayımlanmasını 

sağlayabilir. Bu aĢamada da yurttaĢ gazetecisinin katılımı teĢ-

vik edilebilir. Bu teĢvik sayesinde daha farklı içerikler sunula-

rak çok sesliliğe katkı sağlanabilir. Medya özgürlüğünün bir 

gereği olarak demokratik sistemde çoğulculuğun sağlanması 

açısından yurttaĢ gazeteciliğinin çok seslilik iĢlevi bu açıdan 

önemlidir. 

YurttaĢ gazetecisinin öncelikli amacı ekonomik kaygılar-

dan ziyade demokrasiye katkı olmalıdır. Ancak yurttaĢ gazete-

cisinin de katılımı teĢvik edilmelidir. Bu teĢvik yurttaĢın kay-

nak olarak gösterilmesi olabileceği gibi cüzi miktarda ekono-

mik ödenek ile de olabilir. 

YurttaĢ gazetecisinin hazırladığı içerik doğrulanmalıdır. 

Dijital medyanın yaygınlık kazanması ve sosyal medya kullanı-

cılarının sayısının her geçen gün artması gazetecilik açısından 

bazı temel kuralları değiĢtirmemektedir. Haberin üretim ve 

dağıtım sürecinde doğruluk ve tarafsızlık gibi temel gazetecilik 
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ilkelerine ve aynı zamanda mesleki etik kodlara riayet edilmesi 

önemli bir husustur. 

Literatürde yer alan yurttaĢ gazeteciliği ile ilgili çalıĢmalara 

bakıldığında hem nitel hem de nicel çalıĢmaların olduğu göz-

lenmektedir. Gerek profesyonel gazeteciler ile gerekse yurttaĢ 

gazeteciliği yapan kiĢiler ile de görüĢmeler yapıldığı dikkat 

çekmektedir. Yapılan çalıĢmalar radyo, televizyon, internet 

siteleri ve sosyal medya üzerinde çeĢitlilik göstermektedir. 

YurttaĢ gazeteciliğinin alternatif bir ses potansiyeline özellikle 

odaklanıldığı gözlenmektedir. YurttaĢ gazeteciliğinin kamusal 

alana ve demokrasiye katkısı noktasında yazarlar arasında bir 

uzlaĢı yoktur. YurttaĢ gazeteciliğinin kamusal alan ve demok-

ratik sisteme katkı sağladığı argümanı kimi çalıĢmalarda doğ-

rulanırken bazı araĢtırmalarda yanlıĢlanmaktadır. ÇalıĢmalar 

her ne kadar ikiye ayrılmıĢ olsa da yurttaĢ gazeteciliğinin geli-

Ģen iletiĢim teknolojileri sayesinde kamu gündemine yön ve-

rebildiği, kamusal alana katkı sağladığı ve farklı seslere imkân 

tanıdığı görülmektedir. Bu anlamda alternatif olarak önemini 

koruyan yurttaĢ gazeteciliğinin demokratik ortama da katkı 

sağladığı dikkat çekmektedir.  
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GiriĢ 

Yeni medya ortamı ve teknolojileriyle birlikte haber üre-

tim veya yayın aĢamaları, profesyonel gazeteciliğin demokratik 

sistem gereği kamusal misyonu ve pratiklerine yön verebilen 

nesnellik/objektiflik, tarafsızlık/yansızlık, mesafelilik, olay-

yorum ayrımı, doğruluk, dengelilik-hakkaniyetlilik, kesinlik, 

dürüstlük, güvenilirlik Ģeklindeki çeĢitli ilke/kodlarına aykırı 

boyutlara ulaĢmaktadır. Yeni habercilik pratiklerinde haberin 

bu özellikleri taĢıması için profesyonel haber üreticilerine 

mesleki „yetkinlik‟ ve yasal „sorumluluk‟ atfediliĢi çözümsüz 

kalır.  

ÇalıĢmanın amacı, yeni habercilik pratiklerinde haber ya-

yın aĢamalarını profesyonel gazetecilik ilkeleri/kodları yönün-

den irdelemektir. Bu yüzden yeni haber yayın süreçleri profes-

yonel haber kuruluĢlarının çevrimiçi faaliyetleri bakımından 

genel boyutları açısından betimlenmiĢtir. Profesyonel gazeteci-

lik dıĢı diğer unsurlara (örneğin kullanıcı türevli içerikler vs.) 

haber üretimine etkisi dâhilinde değinilmiĢ ve yeni habercilik 

denemeleri ayrı incelemelere tabi tutulmamıĢtır. Bunun yerine 
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yeni medya ortamında profesyonel gazetecilikteki değiĢim ve 

dönüĢümün yansımaları ve günümüzde gazetecilik meslek 

ilke-kodlarına öncelikle değinilmiĢtir. Bu bağlamda çevrimiçi 

gazetecilik pratiklerinde haber üretim-yayın süreçleri değer-

lendirilmiĢtir.  

1. Haber, Gazeteci ve Gazetecilikteki DeğiĢim 

Günümüzde hızlı üretilen, yayılan ve tüketilen bir olgu 

olarak haber (Ġçin Akçalı, 2003: 73),  geleneksel ve yeni en-

düstrilerin bütünleĢtiği “sektörel” ve ses-video-veri iletiĢimi-

nin tek kaynak-verici-alıcıda birleĢtiği “sayısal” yöndeĢ-

me/entegrasyon (Dijk, 2018, ss. 20, 316-317; Uzun, 2007, s. 

261) sürecinde kitle iletiĢim araçlarının (KĠA) hepsinde yer 

alan bir tür (genre) Ģeklinde nitelenebilir (Ġnal, 1996, s. 23). 

Haber, hem gazeteciler hem de “sıradan insanlar”ın yeni ileti-

Ģim teknolojileri aracılığıyla üretebildiği bir hipermetinsel ve 

çok katmanlı içeriğe dönüĢmüĢtür (Devran ve Özcan, 2017, s. 

156; Narin, 2016b, s. 143; Özel, 2014, s. 66; Öztürk, 2018, s. 

198; TaĢkıran ve Kırık, 2016; Uzun, 2006, s. 644; Ünal, 2014, 

s. 112). 

Haberdeki değiĢimler yanında gazeteci (journalist) kimliği 

ve gazetecilik mesleğinin anlamı farklılaĢmaktadır. 19. Yüzyıl-

dan beri geleneksel gazeteciliğe dair (Özer, 2010, s. 88), „mu-

habir‟, „redaktör‟ ve „sayfa sekreteri‟ gibi nitelemeler (Gailllard, 

1991, ss. 21-22) yetersizdir. Çünkü gazetecilik sadece yazılı 

basına ait bir iĢ değildir (Ġnal, 1996, s. 98). Haber üreten ve 

yayan tüm KĠA‟larda icra edilir (Agnel, 1992, s. 298). 

Dijital çağda gazetecilerden; 1- yeni medya yeterliliğiyle 

haberleri sunabilmeleri, 2- bilgisayar, internet ve ağ teknoloji-

lerinde yetkin, 3- elektronik dosya aktarabilmeleri ve kendi 

web sitelerini kurabilmeleri, 4-multimedya tasarımında özenli 

olmaları, 5-grafik ve video programlarına kadar veri akıĢ araç-
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larını doğru seçerek kullanabilmeleri, 6-elektronik veri taban-

larını yönetebilmeleri gibi sektörel beklentiler, klasik tanım-

lamaların değiĢtiğinin delaletleridir. Fakat günümüzde “kimin 

gazeteci olduğu” giderek belirsizleĢmektedir (Pavlik, 2013, ss. 

315-317, 143). Ayrıca mesleki kimlikte derinlik ve gazetecilik-

te güvenilirlik kayba uğramaktadır (Morresi, 2006, s. 152). 

Liberal basın anlayıĢı temelinde, “insanları aydınlatma ve 

doğruya ulaĢtırma” yollarından biri olarak “enformasyonun 

yazımı, düzenlenmesi, dağıtımı” iĢlemlerini gerçekleĢtirerek 

de “toplumsal gerçekliği yansıtmak” (Belsey ve Chadwick, 

1998, s. 14; Dursun, 2005, s. 70; Özer, 2010, ss. 16-17, 94; 

Tokgöz, 2010, s. 110)  yeni gazetecilik alanlarıyla birlikte tar-

tıĢmalı boyutlar kazanmıĢtır. Bu yüzden 1990‟lı yıllardan baĢ-

layarak 21. Yüzyılda dönüĢümü iyice hızlanan medya endüst-

risinde veri gazeteciliği, Ġnternet haberciliği, mobil gazetecilik, 

drone haberciliği, robot gazetecilik gibi haber merkezlerinde 

yeni iĢ tanımları ve biçimleri (Dağ, 2015, s. 1; Güz ve Yegen, 

2018; Tokgöz, 2015, s. 47) birden çok aracın habercilik örnek-

lerinden ibaret değildir. Yeni habercilik pratikleri gazetecilik 

geleneğinin yeniden sorgulanmasının vesilesidirler (Güz, 

2005, s. 14; Tokgöz, 2010, ss. 85, 114-115; Uzun, 2007, s. 

153). 

2. Yeni Habercilik AnlayıĢı ve Profesyonel Gazetecilik 

Ġlkeleri 

Haber merkezlerinin yöndeĢmesi ve gazetecilikte çoklu or-

tam eğiliminin etkisiyle gazetecilerin çoklu yetenek sergileye-

rek konvansiyonel ve çevrimiçi süreçlere uygun haber üretim 

pratikleri göstermeleri, haberler yapmaları, çok farklı mater-

yalleri kullanabilmeleri (görsel, sesli, görüntülü vs.) (Çetinka-

ya ve Karlı, 2018, s. 28) elzemdir. Fakat sıradan bir yurttaĢ 

hatta bir robotun habercilik yapabildiği yeni medyada (Güz ve 
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Yegen, 2018, s. 297), etik sorunların varlığı ve okur-izleyiciyi 

olumsuz etkileyecek biçimde haberlerin üretildiği aĢikârdır 

(Birsen, 2019, s. 12; Dolgunyürek, 2018, s. 207). 

Çoğulcu demokrasinin “dördüncü kolu” medyada haberle-

rin “bilgilendirici” ve “aydınlatıcı” iĢlevlerini (Belsey, 1998, s. 

118; Güz, 2005, s. 291; Pavlik, 2013, s. 197; Tokgöz, 1981, s. 

25) idealize eden meslek ilkeleri1 haber medyasının ortak doğ-

rularıdır. Dolayısıyla „Nesnellik/Objektiflik, Tarafsız-

lık/Yansızlık, Mesafelilik, Olay-Yorum Ayrımı (Fact-Opinion), 

Doğruluk, Dengelilik-Hakkaniyetlilik, Çarpıtma, Kesinlik-

Tamlık ve Dürüstlük, Güvenilirlik‟ Ģeklinde sıralanabilecek 

kodlar-ilkeler yeni pratikler ve yayın süreçlerinde de (Dursun, 

2001, s. 124; Ġnal, 1996, s. 21; Özer, 2010, s. 108; Tokgöz, 

1981, s. 17) gözetilmelidir. 

Profesyonel gazeteciliğin yansız haber endüstrisine dönü-

Ģüm çabalarıyla beraber 20. Yüzyıldan itibaren ABD‟de san-

sasyonel haber anlayıĢının terk edilmesiyle birlikte (Morresi, 

2006, ss. 121-122) ilkeler söylemde kalmayarak haber üretim 

                                                                                 
1 Temel gazetecilik ilkeleri, geçmişten beri profesyonel gazetecilikteki etik kuralların 

evrensel bir çerçevesi olarak değerlendirilebilir. 24-25 Kasım 1971 tarihinde Münih‟te 

kabul edilerek Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) ve Avrupa'daki birçok 

gazetecilik kuruluşunca da benimsenen “Gazetecilerin Hakları ve Yükümlülükleri 

Bildirgesi” (Münih Şartı), Fransa'da bölgesel günlük basına yönelik “Mesleki Kurallar 

ve Uygulamalar”, Kuzey Amerika Yayıncılar Birliği‟nin “Meslek Ahlakı İlkeleri”, 

İngiltere Ulusal Gazeteciler Birliği'nin “Davranış Kuralları ve Meslek İlkeleri”, Japon-

ya‟da “Nihon Şimbun Kyokai Gazeteciler Şartı” dünyadaki meslek ilkelerine dair bazı 

örnek belgeleridir. Amerika, İngiltere ve Japonya yanında Türkiye'de Türkiye Gazete-

ciler Cemiyeti (TGC) ile Basın Konseyi'nin meslek ilkeleri belgeleri vardır (IPS İleti-

şim Vakfı, t.y, ss. 13-20). Ayrıca Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin üyelerine yönelik 

“Uyması Öngörülen Gazetecilik İlkeleri” (ÇGD, t.y), farklı sektörlerden iş insanlarının 

dâhil olduğu sivil toplum örgütlerinin (STK) imzaladıkları „İletişim ve Medya İlişkileri 

Yönetiminde Mesleki İlkeler‟ (Bilişim Muhabirleri Derneği [BMD], 19 Şubat 2018) 

bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde (KKTC) ise Medya Etik Kurulu 

tarafından Gazetecilik Meslek İlkeleri, İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu (Medya Etik 

Kurulu [MEK], 2014) yayınlanmıştır. Türkiye‟de geleneksel ve yeni yayıncılık kuru-

luşlarını bünyesinde barındıran Demirören Grubu Yazılı Basın Yayın İlkeleri belgesi 

(Demirören Gazetecilik, 2018), Turkuvaz Medya Grubu Oryantasyon Kitapçığında 

belirtilen “Yayın İlkeleri” (Turkuvaz Medya Grubu, t.y) ana akım medyadan ek belge-

lerdir. 
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tekniklerini ilgilendirir olmuĢtur. Ġlkeler etrafında haber top-

lama ve yazma tekniklerinin evrensel geçerlilik kazandığı, 

gazetecilik okullarının müfredatını oluĢturduğu ve ilkelerin 

gazetecilik kurumlarını (dernek, örgütler vs.) birleĢtirici bir 

nitelik taĢıdığı (TaĢ, 2010, s. 35, 63) söylenebilir. Öte yandan 

Pavlik‟in; 1- Haber toplamada olayların doğruluğunu kontrol 

etmek, 2- Birden çok, güvenilir, seçilmiĢ kaynakları kullan-

mak, 3- Haberin özgünlüğü ve detaylarını korumak, 4- Çıkar 

çatıĢmalarından uzak durmak, 5- Web teknolojilerini kötüye 

değil verimli kullanmak, 6- Hiper linkler aracılığıyla düzeltme 

yapmak (2013, s. 166) Ģeklindeki önerileri yeni haberciliğin 

meslek ilkelerinden muaf tutulamayacağını bildirir. 

Tüm gazetecilik uygulamalarını kapsayıcı temel ilkeler kı-

saca Ģöyle açıklanabilir: 

a) Nesnellik/objektiflik: Objektiflik/nesnellik kamuoyunun 

doğru bilgilenerek oluĢması, isabetli karar vermesi ve demok-

rasinin sağlıklı iĢlemesi açılarından önemlidir. Medyada haber 

konularının seçimi, yazımı ve yayınlanmasında nesnel-objektif 

davranılması gerekir (Güz, 2005, ss. 80, 291). Haberdeki veri-

ler kiĢisel olmamalı ve habercinin bireysel değer yargılarının 

hiçbiri yer almamalıdır (Uzun, 2007, s. 32). Objektif haberci-

lik için haberin; hakkaniyetli-dengeli-nötr sunularak yansız-

tarafsız olması, çarpıtma içermeden doğru olması ve içerikte 

olay-yorum ayrımına gidilmesi Ģarttır (Özer, 2010, s. 108). 

b) Tarafsızlık/Yansızlık: Tarafsızlık veya yansızlık, yayın ku-

ruluĢunun haberdeki tutumunun algılanması olarak değerlen-

dirilebilir. Nesnel-objektiflik için haber ve haberci siyasal ve 

ideolojik bakımdan tarafsız olmalıdır. Taraflı bir haber, objek-

tif-nesnel olamaz. Tarafsız davranma gayesiyle gazeteciler 

toplumun gündeminde bulunan önemli konuları seçmelidir-

ler. Temsil edilen görüĢler ve kiĢileri, yani tarafları nesnel ola-
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rak okurlara sunarlar (Edgar, 1998, s. 142; Özer, 2010, ss. 99-

100; Uzun, 2007, s. 32).  

c) Mesafelilik: Haberin içerdiği enformasyonun nesnelliği, 

dengeliliği ve tarafsızlığının bütünüyle sağlanması ya da arttı-

rılmasında tüm sorumluluk ve görev gazeteciye ve O‟nun per-

formansına düĢer. Gazetecinin profesyonel olarak habere konu 

olan olay ve kiĢilere karĢı yaklaĢımında „mesafeli‟ olması gere-

kir (Dursun, 2005, s. 69). 

d) Olay-Yorum Ayrımı (Fact-Opinion): Tarafsız bir haberde 

siyasal eğilimlerden arınma sınırı olarak olay-yorum ayrımı 

(Uzun, 2007, s. 32) haberin objektif olarak sunulmasındaki 

dengelilik, hakkaniyetlilik, nötrlük kavramlarıyla da iç içe ge-

çen bir ilkedir. Olay-yorum farkı ilkesine göre gazeteci haber-

de kendi inanç, düĢünce ve duygularına yer vermemelidir. Bu 

ise, haberin yorumsuz aktarımıyla mümkündür. Keza „yorum‟ 

özneldir. Yoruma yer verilmediği ölçüde haber objektif olarak 

sunulmuĢ olacaktır (Özer, 2010, ss. 100, 105-106).  

e) Doğruluk: Gazetecilerin bildirdikleri olayın doğruluğunu 

kanıtlamadan objektifliğin ardına saklanmaları riski vardır. 

Ayrıca haber tarafsız/yansız olsa da, bu hususlar haberle ilgili 

veri ve enformasyonun doğruluğunu garanti etmez (Pavlik, 

2013, s. 144). Haberin doğruluğu sağlanmalıdır.  

f) Dengelilik-Hakkaniyetlilik: Gazetecilikte gerçeklerden mü-

teĢekkil bir haberde birçok karĢıt veya farklı bakıĢ açısı yer alır. 

Haber kuruluĢunun tarafsız-yansız tutumunun algılanmasın-

daki çimentoyu haberlerin hakkaniyetli ve dengeli sunumu 

sağlar. Dengelilik ve hakkaniyetlilik birbirini tamamlayan ilke-

ler olarak dikkat çeker. Örneğin dengelilik için “yüzde 50 yüz-

de 50 hakkaniyet standardı” tanımı gazetecilikte geçerliliğini 

koruyan bir düĢüncedir. 
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g) Çarpıtılmamışlık: Haberde çarpıtma; dengelilik ve doğru-

luk kavramlarıyla iliĢkili olarak açıklanabilmektedir. Objektif 

bir habercilik idealinin gerçekleĢmesi bakımından da haberin 

çarpıtılmamıĢ olması elzemdir.  

h) Kesinlik-Tamlık ve Dürüstlük: Haberin içerdiği olaylar in-

sanlar tarafından farklı biçimlerde algıya açıktır. Bu bağlamda 

nesnellik ilkesi dâhil kesinlik, tamlık, dürüstlük kavramları 

gazeteciliğin rasyonel kabul edilebilirlik ölçütleridir. Sınırlılık-

lara rağmen, gazetecilik etiğini geliĢtirmede önemlidirler.  

i) Güvenilirlik: Okurlar-izleyiciler olarak yurttaĢlar kendile-

rine sunulan haber ve enformasyonun güvenilir düzeyde ol-

masını beklerler. Bu nedenle gazetecilik kodları, profesyonel 

gazetecilerin güvenilirliği sağlamaları için gerçeği aktarmaları-

nı, doğru ve objektif-nesnel haber yazmalarını, olayları çarpıt-

mamalarını, yanlıĢ seçim-sunum yapmamalarını, yanlı ve ta-

raflı olmaktan kaçınmalarını, olay-yorum (görüĢ) ayrımını 

yapmalarını gerektirir (Harris, 1998, s. 94; Özer, 2010, ss. 99, 

102-104; Uzun, 2007, s. 37). 

Medyada birçok haberin “sıradan, bayağı, hatalı ve eksik” 

olmasında KĠA‟ların haber yapım ve dağıtım iĢlevlerinin rolü 

(Tokgöz, 1981, s. 9) dikkat çekicidir. Öte yandan geleneksel 

haber kuruluĢlarının yayıncılık yapmaya baĢladığı çevrimiçi 

ortamın niteliğinin resmi olmayan bir „hesapverebilirlik‟ 

imkânı içerebildiği (McQuail, 2010, s. 141) belirtilse de haber 

yayın süreçlerinin mesleki ilkelerle tutarlılığı sorgulanmalıdır.  

3. Temel Ġlkeler Açısından Haber Yayın Süreçleri 

Haber üretim ve dağıtım aĢamalarında sayısal teknolojiler-

le birlikte dijitalleĢen haber merkezleri (Dağ, 2015, s. 16) “da-

ha az merkezi, esnek, deneysel, giriĢimci kültüre uyarlanabilir, 

internet tabanlı ve daha serbest katılımcılardan oluĢan” bir 

profil çizerler. Dijital gazetecilik araçları ise “a) haber toplama 
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ve sunma; b) özellikle multimedya içerik olmak üzere ve-

ri/enformasyon depolama, dizinleme ve geri çekme; c) iĢlem, 

üretim ve editoryal; d) dağıtım veya basım ve e) sunum, gö-

rüntüleme ve eriĢim” iĢlevlerine sahiptirler. Fonksiyonları 

genellikle iç içe ve tek bir teknik araçta entegre edilebilmekte-

dir (Pavlik, 2013, ss. 151, 287).  

Günümüzde gazeteciliğin klasik haber toplama ve yayma 

biçimleri, yeni medya araçlarıyla da uygulanmaktadır (Atalay, 

2018b, s. 144). Olayların veya enformasyonun habere dönüĢ-

türülmesi, „AraĢtırma‟, „Seçim‟ ve „Biçimlendirme‟ olmak üze-

re üç temel aĢamada gerçekleĢtirilir. Haber kuruluĢunun haber 

konusu belirli olayları planlamasıyla haber araĢtırılır (izle-

nir/toplanır), yazı iĢlerine aktarılarak biçimlendirilir ve dağıtı-

lır. 

Çok sayıda aktörün etki ettiği tüm bu adımlar çeĢitli oran-

larda karmaĢık bir yol içerebilse de (Gailllard, 1991, s. 29) 

profesyonel gazetecilik ilkeleri bakımından çevrimiçi ortamda 

haber yayın süreçleri genel bir analitik ayrıma tabi tutulmuĢ-

tur. Genel süreçler çerçevesinde çeĢitli teknikler, süreçler, 

uygulamalarla iliĢkili sorunlara alt baĢlıklarda değinilmiĢtir. 

Çevrimiçi ortam ve pratikler içerisinde profesyonel haber 

yapım aĢamaları “AraĢtırma-EriĢim-Edinim (Haber Toplama), 

Seçim, Biçimlendirme ve Kurgulama (Haberin Farklı Editöryal 

Süreçleri), Sunum ve Dağıtım (Haber Yayınlama)” Ģeklinde 

kategorize edilmiĢtir. Haber toplama aĢamasında yeni kaynak-

ların çeĢitliliği ve riski ile bunların olanaklarından yararlanma 

biçimleri; editöryal süreçte Arama Motoru Optimizasyonu‟na 

(SEO) uyumlanma, „tık/talep‟ arttırma, izleyici-kullanıcı tü-

revli içerik kullanma, yeni tip gazetecilik uygulamalarını ger-

çekleĢtirme, haberleri yeniden yazma-derleme-uyarlama, kısıt-

lı zamanda hızlı olma gibi çeĢitli uygulamalar; sunum ve dağı-
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tımda ise yayınlanan haberlerin yol açtığı sonuçlar incelenmiĢ-

tir. Ardından gazeteciliğin temel ilkeleriyle bağdaĢımı açısın-

dan yayın süreçlerinin genel bir değerlendirmesi yapılmıĢtır.  

3. 1.  AraĢtırma-EriĢim-Edinim (Haber Toplama)  

Ġnternet, elektronik kaynaklar, veri tabanları, sosyal ağlar 

gibi yeni teknolojiler gazetecilerin haber toplama pratiklerinde 

bazı teknik yenilikler ve değiĢiklikler getirmiĢtir. Verilere üc-

retsiz eriĢilmesi, verilerin anlık iletimi ve çevrimiçinde mesleki 

iletiĢim kurma olanaklarından KĠA‟lar yararlanırlar. Resmi ve 

özel kuruluĢlara ait raporlar, yeni kaynaklar, belgeler, gazete 

arĢivleri, farklı bilgiler ve kaynakları bir arada görerek verileri 

hızla taramaları ve edinmeleri mümkündür. Habercilerin kay-

naklarla sanal görüĢme gerçekleĢtirebilmeleri, haber içeriği ve 

doğruluk kontrolü yapabilmeleri olanakları mevcuttur (Atalay, 

2018b, s. 144; Korap Özel ve Deniz, 2019, s. 463; Önal, 2008, 

ss. 293-309; Pavlik, 2013, s. 96; Tokgöz, 2010, s. 72; Uzun, 

2007, s. 264). 

Haberin belirli süreçte ve çeĢitli kıstaslara göre seçilerek 

sunulması (Ġnal, 1997, s. 137) dolayısıyla geleneksel gazeteci-

likte haber toplama aĢamasındaki çeĢitli sorumluluklar yeni 

habercilik pratiklerini ilgilendirebilir. Öyle ki çevrimiçi ortam-

da içeriği ve kaynağı Ģüpheli/belirsiz, değersiz veya kasıtlı 

Ģekilde yanlıĢ yönlendirme amacı taĢıyan çok sayıda enformas-

yon mevcuttur. Gazeteciler yeni teknolojileri kaynak ararken 

çok dikkatli kullanmalıdırlar (Pavlik, 2013, ss. 98, 125-126). 

Keza bilgisayar baĢında çok vakit harcayan gazetecilerin ger-

çeklikten uzaklaĢabilmeleri ve verileri iĢlemeden kullanabil-

meleri riski vardır. Habercilerin profesyonelliği, “geri dönüĢü 

olmayan biçimde” kaybolabilir (Morresi, 2006, s. 97). 

Bu bakımdan geleneksel gazetecilikte habercinin veri ve 

enformasyon toplamadaki çeĢitli görevleri yeni haber üretim 
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koĢullarında da geçerlidir. Gazetecinin; a) haber değeri taĢıyan 

enformasyonun yeri ve zamanını öngörmesi, b) neyi ve kimi 

göreceğini, topladıklarını nasıl ayırıp değerlendireceğini bilme-

si, c) iyi bir gözlemci olarak sorunları ve olayları izlemesi, d) 

çözümleri değerlendirirken, yazacağı haberler yönünden de-

vamlı olarak haber kaynaklarına dayanması (Tokgöz, 1981, s. 

72) Ģarttır. Gazetecinin haber için gerekli veri ve materyalleri 

toplamadan önce, araĢtıracağı konu/olay/sorun üzerine varsa 

yayınları incelemesi, uzmanlara baĢvurarak “ön araĢtırma” 

yapması, söyleĢi yapacağı kiĢileri (uzmanlar veya ilgili kiĢiler) 

“örnekleme” kurallarına göre seçmesi gerekir (Gailllard, 1991, 

s. 79). Gazeteci, veri ve enformasyonu seçmeli, haber kaynak-

larının doğruluğunu mesafeli bir Ģekilde mülakat yapacağı 

kiĢiler ve ikincil kaynaklarla denetlemeli, nesnel-dengeli ve 

tarafsız bir Ģekilde haberin çerçevesi ve sunum biçimini (Al-

ver, 2003, s. 207; Dursun, 2005, s. 69; Tokgöz, 1981, s. 76) 

belirlemelidir. 

Profesyonel gazetecilerin yeni iletiĢim ortam ve teknoloji-

leri aracılığıyla haber toplamalarında potansiyel olanaklar ve 

sorunlar barındıran iki (2) konu vardır. Birincisi sosyal medya, 

blog, forum gibi ağlar haber kaynaklarını zenginleĢtirmiĢtir. 

Uzmanlar ve yetkililere dijital platformlar üzerinden ulaĢıla-

bilmektedir (Algül ve Sütcü, 2015, s. 18; Pavlik, 2013, s. 162; 

TaĢkıran ve Kırık, 2016, ss. 224, 238). Yeni medyanın etkile-

Ģimlilik ve hipermetinsellik özelliklerinin (Atalay, 2018b, s. 

143) içerik doğruluğu ve kontrolünü arttırması ikinci konu-

dur. Bir aradaki güncel bilgi ve farklı kaynaklara hızla eriĢile-

bilmektedir. Yayın öncesi haberi kısa sürede kontrol etme, 

güvenilir kaynaklara kolay eriĢim ve içerik doğruluğunu attır-

mak mümkündür (Önal, 2008, s. 309; Pavlik, 2013, s. 162). 
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Her iki konudaki dijital ortam ve teknolojik olanaklar sor-

guya açık noktalar barındırır. Ġlkinde temel sorun, kaynakların 

profesyonelliği veya güvenirliği ile içerdiği enformasyonun 

değeri, kalitesi ve kamu yararı açısından riskidir. Ġkinci mevzu 

ise enformasyonu kontrol-teyit etme biçimlerine ve doğrulat-

madan kullanım ve izinsiz kullanıma bağlı etik problemlere 

dairdir. 

Yeni haber kaynakları ve bunlardan yararlanmaya yönelik 

boyutlar aĢağıda değerlendirilmiĢtir. 

3. 1. 1. Yeni Kaynakların ÇeĢitliliği ve Riskli Doğası  

Yeni mecralar, ana akım medya kuruluĢları ve gazeteciler 

için bir istihbarat hattıdır. Rutin ve özel haber üretiminde 

sosyal platformlar kaynak olarak kullanılır. Gazeteciler, kulla-

nıcı sayısı sürekli artan bu tür ortamlarda haber değeri taĢıyan 

veya tanıklık etmedikleri olayları düzenli olarak ararlar ve öğ-

renirler (Algül ve Sütcü, 2015, s. 18; Duman, 2019, ss. 1637, 

1651-1652; Kıyan ve Törenli, 2018, s. 48; TaĢkıran ve Kırık, 

2016, ss. 229, 238). Gazeteci rolü ve kimliğinde olmayan kiĢi-

lerin üreterek hızla yaydıkları fotoğraf, video ve veri için kulla-

nıcılarla irtibat halindedirler (Duman, 2019, s. 1639; Dumanlı 

Kürkçü, 2016a, s. 89; Erbaysal Filibeli, 2018, s. 453). E-posta, 

WhatsApp gibi mobil haberleĢme uygulamaları üzerinden de 

gazetecilere veri ve materyaller ulaĢtırılabilmektedir (Devran 

ve Özcan, 2017, s. 156).  

Gazetecilik kuruluĢları ve habercilerin yeni mecralar ve 

kanallardan veri ve enformasyon edinmeleri sakıncalı olabil-

mektedir. Youtuber, blogger, vlogger gibi kullanıcıların üret-

tikleri içerikler medyanın haberi görerek değerlendirme tarzını 

etkileyebilmektedir. Enformasyonun niteliğini büyük ölçüde 

değiĢtiren ve amatör veya anonim kiĢilikler tarafından yığınla 

üretilen içeriklerin haber kaynağı olarak kullanılması; “doğru-
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lanmamıĢ veya asılsız iddiaları” edinme ve yaygınlaĢtırma, 

çıkar kesimlerinin manipülasyon ve dezenformasyon niyetle-

rine alet olma riskleri doğurmaktadır. Resmi olmayan ve ama-

tör kaynaklardan edinilen haber ve içerikler birer zenginlik 

olarak değerlendirilse de bunlar kalite, nesnellik, doğruluk, 

gerçekçilik, dürüstlük, kesinlik, tamlık, güvenilirlik açısından 

Ģüpheli olabilir. Kullanımı riskli kaynaklar karĢısında gazeteci-

lerin toplumsal sorumlulukları vardır. Çevrimiçi kaynaklardan 

edinilen enformasyon mesleki ilkeler açısından riskliyse haber 

yayın süreçlerine dâhil edilmemelidir (Erbaysal Filibeli, 2018, 

ss. 456-467; Evers, 2010, s. 327; Çevikel, 2015, s. 225; Devran 

ve Özcan, 2017, ss. 171-172; TaĢ ve TaĢ, 2018, ss. 200, 194; 

TaĢkıran ve Kırık, 2016, s. 239; Tokgöz, 2010, ss. 93, 68). 

3. 1. 2. Yeni Kaynaklar ve Olanaklardan Yararlanma 

Biçimleri 

Haber toplama sürecinde veri ve enformasyonun doğrulu-

ğunu teyit etmek yaĢamsaldır. Veriye dayalı habercilik pratik-

lerinde görüldüğü üzere haber toplama sırasında enformasyo-

nu derinlikli incelemek, olguları teyit etmek, bağlam ve kay-

nağı sorgulamak, manipülasyon riskini gidermek ve nesnelliği 

arttırmak olanaklıdır. Farklı kaynaklardan açık-Ģeffaf bir bi-

çimde kamu yararı gözeterek verileri toplamak,  karĢılaĢtırmak 

ve değerlendirmek gerekir. Ancak birey ve toplumsal grupların 

mahremiyetini ihlal etmemek, kiĢisel verileri korumak ve unu-

tulma hakkına saygı göstermek Ģarttır (Erkmen, 2018, s. 339). 

Fakat haberi doğrulatmaya yönelik kaynaklara eriĢim ve 

edinim biçimleri meslek ahlakına aykırılık teĢkil edebilmekte-

dir. Örneğin çevrimiçi ortamda kullanıcıların kendi verilerini 

depolayabilen algoritmalardan habersiz olmaları (Narin, Kayı-

han, Fırat ve Fırat, 2017, s. 221) yahut Drone-Ġnsansız Hava 

Araçları (ĠHA) ile dijital kamera gibi teknolojiler aracılığıyla 
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görüntü temini sırasında ansızın bireyin mahremiyeti ve özel 

yaĢamının ihlal edilmesi endiĢe vericidir yöntemlerdir (Cha-

ron, 1992, s. 32; Köse, 2016, ss. 7-8; ġahin, 2018, s. 263). 

Diğer yandan dijital ortam ve araçlar enformasyonu teyit et-

meden doğrudan edinme ve kullanma gibi problemli pratikleri 

cazip kılmaktadırlar. Özellikle internet haberciliğinde baĢka 

kuruluĢlara ait içeriklerin kes/kopyala/yapıĢtır komutlarıyla 

kolayca alınabilmesi ve „aĢırmacılık‟ (intihal) uygulamaları bu 

türdendir. Bu yöntemler „telif hakkı ihlali‟ gibi sorunlara yol 

açarken doğruluğu Ģüpheli materyalleri (örneğin haber konu-

suyla iliĢkisi belirsiz veya ilgisiz fotoğraf veya görüntüler vs.) 

doğrulamamak profesyonel ilkelere aykırıdır. Finans, kâr, za-

man, rekabet gibi faktörlerin baskı unsuruna dönüĢmesi yü-

zünden kaynaklara ulaĢarak olayların kontrol edilmesi zordur 

(Girgin, 2003, s. 170; Köse, 2016, s. 8; Özer, 2010, s. 120; 

Pavlik, 2013, ss. 135-145; Uzun, 2007, s. 265). Bu yüzden 

yeni kaynaklardan yararlanmak nesnellik, mesafelilik, doğru-

luk, kesinlik, dürüstlük, güvenilirlik açısından çözüm değildir. 

Herhangi bir televizyon kanalında habercilerin rekabetçi güdü-

lerle enformasyonu kontrol ve doğruluk süzgecinden geçir-

memelerine (Postman ve Steve, 1996, s. 43) benzer tutumlar 

yeni haber toplama pratiklerinde potansiyel olarak mevcuttur.  

3. 2. Seçim, Biçimlendirme ve Kurgulama (Haberde 

ÇeĢitli Editöryal Uygulamalar) 

Profesyonel gazetecilikte editoryal süreçler toplanan en-

formasyon ve diğer içerikler arasında kaçınılmaz ve zorunlu 

bir seçim yapma, ayıklama, eleme-saf dıĢı bırakma, reddedil-

me, onaylanma, iĢlenme ve sunulma iĢlemleri (Çebi, 1996, s. 

248) bakımından önemlidir. Her gün meydana gelen ve az ya 

da çok insanları ilgilendiren olayların bir bölümünün habere 

dönüĢtürülmesi (ġeker, 2004, s. 68) sürecinde sorumlu tutu-
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lan haber odası çalıĢanlarının (Gailllard, 1991, s. 30) çevrimiçi 

pratikleri karmaĢık ve yeni medyaya özgü sorunlar içermekte-

dir. Nitekim çevrimiçi basın odası haber içeriğini geliĢtirme 

garantisi sunamaz. Çünkü tek bir standart yoktur. Dijital basın 

odasının bazı çalıĢanları sadece bilgisayar teknolojile-

ri/programları ve çeĢitli yazımlar/kodlar (HTML, Java ve 

C++) konularında uzmandırlar. Profesyonel gazetecilik geç-

miĢleri, deneyimleri ve formasyonları olmadığından mesleki 

standartları ve uygulamaları gözetmezler. Haber yapımında 

birden fazla kaynak kullanmazlar ve olayları doğrulama hassa-

siyetleri taĢımazlar (Pavlik, 2013, ss. 155-174). Bu durum 21. 

Yüzyılda “robot gazetecilik” adı verilen çeĢitli otomatik ve 

algoritmik uygulamalarla iyice kritik bir hal alır. Yapay zekâ 

tarafından haber toplanmakta, derlenmekte ve yazılabilmekte-

dir. Algoritma ürünü haberlerin etik ve hukuki sorumluluğu 

meçhul kalabilmektedir (Narin, 2016a). 

Dijital habercilikte çeĢitli editoryal süreç örnekleri; arama 

motoru optimizasyonuna (SEO) yönelen, „tık‟ alma ve talep 

edilme düzeyini attırmayı hedefleyen, kullanıcı-tüketici içerik-

lerini değerlendiren, dijital gazetecilik denemelerini içeren, 

yeniden yazım-derleme ve uyarlama tekniklerini kapsayan ve 

son kertede hız ve zaman odaklı iĢleyen biçimlerdedir. Bunlar 

yeni medyada haberin varoluĢunda birbirleriyle çeĢitli düzey-

lerde iliĢkili olabilen uygulamalardır. Fakat süreçlerin kendine 

özgü noktalarını açıklamak için aĢağıda değerlendirmeler ya-

pılmıĢtır.   

3. 2. 1. Arama Motoru Optimizasyonu’na (SEO) 

Uyumluluk 

Ana akım yayın organları dâhil haber kuruluĢları tarafın-

dan daha fazla okura ulaĢmak amacıyla arama motorlarının ilk 

sayfalarında yer almaya yönelik içeriklerin oluĢturulduğu, ha-
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ber sitelerinin hedef kitlelerine yönelik eklemeler yapıldığı, 

gelir modellerini çoğaltacak ve reklam getirecek nitelikte “tık-

lama” bazlı yöntem oluĢturulduğu ve haberde niceliğin ön 

plana çıkarıldığı belirtilmelidir (Atalay, 2018c, ss. 50-51; Du-

man, 2018, s. 259). 

Google gibi arama motorlarındaki aramalarda alt sıralarda 

kalmamak isteyen haber kuruluĢları kamu yararı ile kâr elde 

etme arasında kalarak bir karar verme ve kendilerini dizayn 

etme zorunluluğu duymaktadırlar. Arama Motoru Optimizas-

yonu/Search Engine Optimization (SEO) içerisinde üst sırala-

ra çıkma hedefiyle haberlerini güncelleme, değiĢtirme, ilgi 

çekici kılma stratejilerini uygulamaktadırlar. Haber siteleri 

organik arama sonuçlarındaki (doğal/ücretsiz) çevrimiçi görü-

nürlüğü ve sıklığını kendi lehlerine etkileyerek daha fazla 

okur/izleyici edinme ve reklam pastasından pay alma çabasın-

dadırlar. 

SEO editörlerinin yaptıkları çalıĢmalar Ģunlardır:  

- Aranan cümleleri/kelimeleri haber baĢlıklarına taĢır-

lar.  

- „Ölümsüz içerik (evergreen content)‟ adı verilen, yani 

tüm zamanlarda geçerliliği olan konuları (özellikle sağlık, ye-

me-içme, seyahat vs.) sıkça üretirler.  

- Dijital gazetelerin büyük bir çoğunluğu popüler dizi 

fragmanları, Ģans oyunları sonuçları, namaz saatleri, altın fi-

yatları vs. haberlerin baĢlıkları ve içeriklerini çoğu kez soru 

ifadelerinden oluĢtururlar. 

- Haber değeri taĢımayan çeĢitli olayları manĢet yapabi-

lirler. 

- Haberin bazı unsurlarının çarpıtılması, atlanması, ka-

sıtlı Ģekilde eksik bırakılması veya yönlendirici Ģekilde veril-

mesi gibi teknikler kullanılabilmektedir. 
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Çevrimiçi haber merkezlerinde bu tür habercilik eğilimi 

yaygınlaĢmaktadır. Gazetecilik ilkeleri açısından haber sitele-

rinin ticari boyuta ağırlık vererek tekel konumundaki arama 

motorlarıyla (Google) „kazan-kazan‟ (win-win) yaklaĢımı ser-

gilemeleri medyanın kamusal iĢlevi ve basın özgürlüğü anlayı-

Ģı açısından büyük risktir. SEO kurallarına uyumlu habercilik 

yaparak trafik yaratma, reklam-gelir elde etme mekanizması 

haberin içerik ve sunumu ile iĢ akıĢını değiĢtirdiği kadar ara-

ma sonuçlarında hakkaniyet sorunu ve haksız rekabet yaratır. 

Editoryal bağımsızlığı ve gazeteciliğin eĢik bekçiliği sürecini 

tartıĢmalı hale getirir (Deniz ve Korap Özel, 2018, ss. 84-85; 

Duman, 2018, ss. 285-287; Güzel ve Özmen, 2018, ss. 213-

225). Örneğin Google News haber sistemine sitelerin dâhil 

edilmesinde Google belirleyicidir. Kuralları ihlal ettiğine hü-

küm verilen siteler arama sayfalarından çıkartılır. Google 

News, haberlerde sıkça geçen „anahtar kelimeleri‟ kriter alır. 

Mevcut sıralamanın yerine yeni bir sıralama meydana getirir 

(IĢık ve Koz, 2014, s. 32). 

3. 2. 2. “Tık/Talep” Arttırma ÇalıĢması 

Yeni habercilik pratikleri içerisinde haberin seçim ve kur-

gulanma sürecini etkileyen önemli stratejilerden bir diğeri 

haberlerin tık sayısını arttırma suretiyle anlık talep oluĢtur-

maktır. “Tık odaklı habercilik” olarak adlandırılan süreçte ana 

akım medya kuruluĢları ve onlardan ayrı bağımsız haber site-

leri mevcut veri ve diğer materyallerle en fazla talep edilecek 

içerikleri oluĢturmaya çalıĢırlar (Kalender, 2019, s. 17; Özyal, 

2016, ss. 273-280). Temel gayesi kullanıcıların ilgisini çekerek 

web sayfasındaki bir linke tıklamalarını sağlayan içerik Ģeklin-

de nitelenebilen “Tık Yemi” (Clickbait) (UK Dictonary, ty. 

https://www.lexico.com/) tekniğinin kullanıldığı bu süreçte 

haber içeriği tıklanabilir hale getirilir. 
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Haberlerin en fazla tık sayısını alması için yapılan uygula-

malar Ģöyledir:  

- Ġlgi çekici, abartılı, mecazi ve çarpıcı vs. türden baĢlık-

lar atılarak okurlarda beklenti yaratılır.  

- Haber dili ve sunumunun merak duygusunu aĢırı 

uyandırması için; haber materyallerini mozaikleme, çeĢitli 

semboller kullanma, sesleri değiĢtirme, hareketli resimden 

yararlanma, fotomontaj tekniği kullanılarak görüntüyle oyna-

ma gibi yanıltıcı uygulamalara baĢvurulur. 

- Önemsiz bir detay üzerinde yoğunlaĢarak tema dıĢına 

çıkılabilir.   

- Haber baĢlığı ve içeriğine aykırı veya uyumsuz öğelere 

(sesli, görsel, yazılı) yer verilebilmektedir. Örneğin baĢlıklara 

iliĢtirilen görüntüler haberle ilgisiz, yanıltıcı, abartılı, anlaĢıl-

maz, merak uyandırıcı, baĢlıktaki kelime oyunlarına uygun 

veya aĢırı özellikler taĢırlar.  

Geleneksel gazeteciliğin sansasyonalist türü bile daha fazla 

gazetecilik pratiği içerirken, haberin daha fazla kiĢi tarafından 

tıklanarak talep edilmesi için içeriği zayıf ve değeri düĢük ha-

berler anında oluĢturularak popüler hale getirilmektedir. Ha-

ber yayın sürecinde belli kalıplar ve anlık takipler eĢliğinde 

düzeltmeler yapılsa da, okurlar kendilerini avlamaya yönelik 

tuzak baĢlıklardan rahatsız olmaktadırlar (Atalay, 2018c, ss. 

50-51; Ġnce, 2018, s. 311; Kalender, 2019, s. 10; Özyal, 2016, 

ss. 282-284, 294-299). Diğer yandan Küresel Kovid-19 salgı-

nından beri „tık‟ stratejisine dayalı haber üretiminin yaygınlaĢ-

tığı söylenebilir. Örneğin, Türkiye‟de birçoğu anaakım medya 

kuruluĢlarına ait ve en fazla ziyaret edilen 5 haber sitesinin 

resmi Twitter hesaplarındaki haberlere dair bir araĢtırmaya 

göre her üç haberden biri tık odaklıdır (ÇavuĢ ve Ede, 2021, 

ss. 23, 34-48). 
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3. 2. 3. Kullanıcı/Ġzleyici Türevli Ġçerik Kullanımı  

Gazeteci olmayan yurttaĢlar tarafından birtakım sosyal 

medya platformlarında paylaĢılan çeĢitli videolar, fotoğraflar 

(Facebook ve Youtube gibi sosyal medya ortamlarında paylaĢı-

lan komik/ilginç video örnekleri vs.) ile mobil platformlar 

(WhatsApp gibi) üzerinden çeĢitli ana akım yayın kuruluĢları-

nın „ihbar hatlarına‟ gönderilen kullanıcı türevli içerikler haber 

merkezlerinde değerlendirilerek kullanılabilmektedir. Örneğin 

bu tür materyalleri kaynak alan televizyon programları (TRT 

Haber‟deki „Haber Sizsiniz‟ gibi) medyanın daha çok izlenmek 

amacını yansıtırlar. Geleneksel birçok yazılı veya elektronik 

kitle iletiĢim kuruluĢu, sosyal medyadaki kullanıcılara ait içe-

rikleri kullanmayı yeğlemektedir. Bu tür içerikleri yayınlama 

sıklıkları birbirinden farklılaĢabilmektedir. 

Kullanıcı-izleyici kaynaklı içeriklerin genel özellikleri Ģöyle 

özetlenebilir:  

- Haber tüketicileri tarafından cep telefonu gibi mobil 

araçlar yoluyla sesli ve görüntülü olarak elde edilirler. Özellik-

le televizyon kanallarında „sorun, Ģikâyetler ve talepler‟, „ilk 

elden tanıklık ve izlenimler‟ ve „komik/ilginç anlar‟ gibi kate-

gorilerde değerlendirilirler.   

- Yayın için iletilen görüntüler Youtube vb. video payla-

Ģım sitelerindeki kullanıcı içeriklerine benzerler.  

- Ana akım medya kuruluĢları, WhatsApp ihbar hatları 

ile kendilerine ulaĢan haberler arasından genellikle ilginç gö-

rüntüler/sansasyonel tanıklıkları, komik anları ve kiĢisel mağ-

duriyetleri haber bültenlerinde yayınlanmak üzere tercih et-

mektedirler. Örneğin uyumak üzere olan bir çocuğun baĢının 

sürekli gidip gelmesi veya buzda ayağı kayıp düĢen insanların 

görüntüleri gibi içerikler daha „ilgi çekici‟ bulunabilmektedir.   
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- Ġçerikler nispeten dar çerçevede, lokal ve kiĢisel sorun-

lar düzeyinde kullanılır.  

- Kadına yönelik Ģiddet, hayvanlara iĢkence, yurttaĢların 

uğradığı haksızlık vb. konuların yayın için seçimi daha nadir-

dir.  

Tüm bunların genel anlamı, haberin editoryal aĢamasında 

yurttaĢların kamusal ve siyasal olguların nispeten dıĢında bı-

rakılmalarıdır. Trafik kazaları gibi olaylarda yayın sürecine 

dâhil edilmeleridir. Sosyal medya, mobil uygulamalar ve araç-

lardan kamusal problemler değil büyük medyanın daha çok 

takip edileceğini varsaydığı içerikler iĢlenmektedir. Ġçeriklere 

yönelik ana akım kuruluĢlarda editoryal tercihler ve kullanım 

biçimleri bu çerçevede Ģekillenir (Arık, 2013, s. 280; Karaman 

ve Önder, 2017, ss. 176-178; Ünal, 2019, ss. 34-42, 117-122). 

3. 2. 4. Yeni Tip Gazetecilik GiriĢimleri ve Uygulama-

ları  

Çevrimiçi alanda son zamanlarda veri gazeteciliği, robot-

otomotik gazetecilik, interaktif gazetecilik Ģeklinde yeni giri-

Ģimler veya uygulamalar görülmektedir. 

Yeni tip gazetecilik türleriyle ilintili editöryal faaliyetlerde 

genellikle Ģu çalıĢmalar yapılır:  

- Yazılımlar aracılığıyla büyük veriye (big data) yönelik 

düzenlemeler yapılır. Veri setleri ayıklanır (yazım yanlıĢları 

giderilir ve harf farklılıkları temizlenir vs.), veriler filtrelenir, 

analiz edilir, grafik-tablo-haritalarla görselleĢtirilerek haber 

için gerekli enformasyon elde edilir (Çelik, 2017, s. 176). 

- Gazetecilik ve bilgisayar mühendisliğindeki çalıĢma 

alanlarının gün geçtikçe yakınlaĢmasıyla birlikte haber üreti-

minde maliyet düĢürücü ve zaman kazandırıcı yeni bir pratik 

olarak (Narin, 2016a) “otomatik veya robot” sıfatıyla anılan 

yeni gazetecilik uygulamalarında verileri ve gerekli materyalle-
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ri arama, filtreleme, sınıflandırma, sıralama, dağıtma gibi tek-

niklerden öte algoritmalar tarafından okurların ilgi alanları, 

siyasi görüĢleri ve eğitim durumlarına uyan haberler oluĢturu-

labilir (Güz ve Yegen, 2018, s. 298; Pavlik, 2013, s. 273). 

- Ġzleyici/okuru “haber hikâyesinin içine çekerek ku-

Ģatma veya çevreleme”, “orada olma hissi” yaratma, “birinci 

kiĢi gibi olayı deneyimleme” Ģeklinde duyusal gerçekçiliği 

arttırıcı teknolojiler kullanılır. Genellikle 360 derece kamera-

larla temin edilen sanal gerçeklik hikâyeleri için orijinal ses 

kayıtları ve görüntüler kullanılmaktadır. Video, fotoğraf ve 

grafikler bir araya getirilerek „newsgames‟ olarak adlandırılan 

3 boyutlu „haber oyunları‟ oluĢturulmakta, sanal gerçeklik 

ürünü haberlere “Apple Appstore ve Android Play Store'da 

aplikasyon” Ģeklinde indirilebilir ürünler olarak yer verilmek-

tedir (Çaba, 2018, ss. 691-712). 

Her ne kadar bu tür denemeler dijital teknolojilerin katkı-

sını gösterse de, gazetecilik ilkelerine dayalı habercilik açısın-

dan sorgulanabilir. Veriye dayalı gazetecilik türünde olduğu 

gibi, muhabirin üretimde yer almadığı, genellikle “hazır veri 

devĢirme ve bunlar arasında bazı anlamlı ilintiler kurma” te-

melinde bütün habercilik faaliyetinin inĢa edilemeyeceği ileri 

sürülmektedir. “ÜretilmiĢ, hazır verilerden hareketle haber 

yazmaya yönelen bir gazetecinin” “kendi özgül yeteneklerini” 

yitireceği, örneğin “haber kokusu alma, meraklı, keĢfedici ve 

yaratıcı araĢtırma, herkesten gizlenen gerçeği ortaya çıkarma, 

sahaya çıkma, olay veya olguya yoğunlaĢma, özgün bakıĢ açıla-

rı geliĢtirme, vb. gazetecilik yetilerinin körelmeye yüz” tutaca-

ğı iddia edilebilmektedir (Köse, 2016, s. 9).  

Veriye dayalı gazetecilikle yakın iliĢkili ve maddi sonucu 

olabilen “robot-otomatik” gazetecilik uygulamaları da (Narin, 

2017, s. 83), haber analizleri ve köĢe yazılarında baĢarılı ve 
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etkili değildir. Algoritma ürünü haberlerin etik ve yasal açıdan 

sorumlu failinin meçhul hale gelmeye baĢlaması yanında (Na-

rin, 2016a) “gazeteci kimliğinde derinlik kaybı” ve gazetecili-

ğin “güvenirliğinde” zedelenme olabileceği (Morresi, 2006, s. 

152) iddia edilir. 

Algoritmaların verileri kullanarak belli konularda haber 

kliĢelerini depolayarak anlamlandırması, güncel verilerden 

benzer otomatik haber metinleri oluĢturması (Narin, 2017, s. 

82) ve ayrıca otomatik uygulamaların gazeteciliğin yurttaĢları 

politik olarak doğru bilgilendirme idealini gerçekleĢtirmede ne 

kadar baĢarılı olacağının bilinmemesi (Güz ve Yegen, 2018, s. 

298) yeni uygulamalarda meslek ilkelerinin pratikte henüz 

yeterince gözetilmediğini ortaya koyabilmektedir. 

Immersive gazetecilik, “multimedya gazeteciliği, video 

oyunu gazeteciliği, sanal gerçeklik gazeteciliği” gibi interaktif 

gazeteciliğe yönelik sanal tekniklerle yapılan çalıĢmalar, haber-

lerin “gerçeğe” uygunluğu ve gerçekliği hakkında (Çaba, 2018, 

ss. 692, 713) tartıĢmaya müsaittir. Çünkü dijital çağda “hiç 

gerçekleĢmemiĢ olan olayların sentetik ve gerçek gibi görü-

nen” görüntülerinin üretilebilmesi, “gözümle görmeden 

inanmam” gibi itibar edilen özdeyiĢleri hükümsüz bırakacak 

kadar problemlidir (Pavlik, 2013, s. 195).  

3. 2. 5. Yeniden Yazım ve Derleme-Uyarlama Yöntemi 

Yeni habercilik pratiklerinde haberin redaksiyon iĢleminin 

(haberin yeniden yazımı) uygulanabilirliği tartıĢmalıdır. Re-

daksiyon, yazı iĢlerinde haberlerin özünü zedelemeden metin-

lerde bazı düzeltme, ekleme ve yeniden kaleme alma iĢlemidir. 

Geleneksel gazetecilik kuruluĢlarında redaksiyon, geçmiĢten 

beri genelde gazeteci ve özelde muhabirlerin iyi birer redaktör 

olmalarını gerektirmiĢtir. Çünkü profesyonel gazetecilikte, 

kötü ve yetersiz yazıların düzeltmesi ve tekrar yazılması el-
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zemdir. Ancak geçmiĢte zaman sınırlılığı, muhabirlerin göz-

den kaçan unsurları habere ekleyememeleri ve olgular arasın-

daki gerçek iliĢkileri değerlendirmek için olanakların kısıtlılığı 

redaksiyon aĢamasını sekteye uğratırken (Gailllard, 1991, s. 

57; Tokgöz, 1981, ss. 36-37) günümüzde „hız‟ kültürünü te-

mel alan yeni habercilik anlayıĢıyla birlikte haberin yeniden 

yazımının uygulanabilirliği problemdir. 

Redaksiyon konusunda hal böyleyken, Türkiye‟deki inter-

net medyasında “habere takla attırma” Ģeklindeki habercilik 

pratikleri daha önceliklidir. Tespiti güç telif hakkı ihlali gibi 

sorunlar yaratan bu tür bir yöntem redaksiyondan farklıdır. 

Habere takla attırma sürecinde de yayınlanmıĢ bir haber yeni-

den yazılır. Ancak haberin bazı yönlerini eksik bırakmak ve 

yeni öğeler ekleyerek kuruluĢun „kendi haberiymiĢ gibi‟ sun-

mak Ģeklinde etik dıĢı uygulamalar gerçekleĢtirilir. Habere 

takla attırma pratiği, “okuru bilgilendirme niyeti” taĢısa dahi, 

haber öğelerini eksiltme veya zenginleĢtirme adına yapılan 

eklemelerin sonucunda metinde anlam değiĢimi, “gerçekler-

den uzaklaĢma”, aĢırma (intihal), telif hakları ihlali gibi ciddi 

sorunlara yol açmaktadır. Öyle ki habere takla attırma yoluyla 

bir gazete veya televizyon haberi aylar sonra bile baĢka kuru-

luĢlar tarafından yayınlanabilmektedir. Söz konusu pratik kes-

kopyala-yapıĢtır olanağıyla çok daha kolay yapılabilmekte ve 

“takla attırılacak çok sayıda habere” eriĢim sürmektedir 

(Uzun, 2005, ss. 49-50). 

3. 2. 6. Minimum Zaman-Maksimum Hız Baskısı 

Hızlı haber aktarımının sebep olabileceği travmaya karĢı 

haberin detaylarını doğrulamak önemlidir (Köse, 2016, s. 6). 

Ancak dijital ortamda haberi hemen-anlık yayınlama güdüsü 

ve zamana karĢı yarıĢma yüzünden “haber üzerinde detaylı 

düĢünme”, haberi tekrar gözden geçirme ve haberin geliĢtiril-
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mesine çabalamaya vakit kalmamaktadır (Evers, 2010, s. 324). 

Nitekim Türkiye‟de çeĢitli haber sitesi temsilcileri ve çalıĢanla-

rıyla yapılan bir araĢtırmaya göre, internet haber kuruluĢları-

nın bir bölümü haberi ortalama 4-5 dakika içerisinde, bir kıs-

mı ise en çok 20 dakikada hazırlayarak sunmaktadır (Araslı, 

2011, ss. 219-233). Haberlerin hızlı aktarılması, haberin ol-

gunlaĢmasını sağlayacak editoryal sürecin ortadan kalkarak 

kalite, doğruluk ve tutarlılık değerlerinin ikinci plana düĢme-

sine (ġeker, 2007, s. 42) yol açabilir.  

3. 3. Sunum ve Dağıtım (Haber Yayınlama) 

Veri ve enformasyon toplama, seçme, biçimlendirme ve 

çeĢitli uygulamalar dâhilinde yapılandırmanın ardından haber-

ler geniĢ kitlelere anında sunulabilmektedir. Haberlerin su-

numu için gerekli ve uygun bazı yöntem ve iletiĢim özellikleri 

kullanılabilmektedir (Pavlik, 2013, s. 10; TaĢkıran ve Kırık, 

2016, s. 218). Yayınlanan haber içerikleri okurlar ve izleyicile-

rin gösterdiği ilginin derecesine göre hiyerarĢik olarak listele-

nebilmekte, ilgi alanlarına göre özelleĢtirilebilmek-

te/kiĢiselleĢtirilmekte ve çeĢitli sosyal medya platformlarında 

paylaĢılabilmektedir (Çevikel, 2013, s. 9). 

Haberin tüketicilere çeĢitli sunum özellikleri Ģunlardır:  

- Ġlgi çekici yazı, video, görüntü, grafik vb. çoklu unsur-

ların bir kısmı veya hepsini içerecek Ģekilde haberler interaktif 

olarak yayınlanırlar.  

- Haberlerde arka plan bilgileri, baĢka olaylar, haberler 

ve platformlara eriĢilebilmektedir. Linkler, etiketler, dipnotlar 

ve atıflar burada aracıdırlar.  

- Haber yapısı dâhilinde biliĢsel kategorilerle birbiriyle 

iliĢkili enformasyon parçalı ve nihai bitiĢten yoksundur. Tek 

cümle flaĢlar ve altyazı bantlarından oluĢan, baĢlık-gövde ve 

detayın olmadığı haberler de yayınlanabilmektedir (Çığ, 2010, 
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s. 85; Narin, 2016b, ss. 143, 118; Öztürk, 2018, s. 198; Pavlik, 

2013, s. 28). 

- Yeni medya ortamında haberin yayınlandığı platfor-

mun özellikleri ve okur/izleyici profili haberin yayın biçiminde 

belirleyici olabilmektedir. Özellikle son dakika haberlerinin 

dağıtımı veya dolaĢımında yararlanılan sosyal medyanın dijital, 

modüler, otomasyon özellikleri aracılığıyla haber kolayca ya-

yımlanır. ÇeĢitli medya kuruluĢları hedef kitleleri ve dünya 

gündemine haberlerini devamlı sunabilmektedirler. Ayrıca 

gazetecilik mesleğinin „ciddi‟ kimliğine rağmen, “eğlence 

odaklı” platformlarda (örneğin Instagram) BBC News gibi bir 

kuruluĢ bile „ilginç‟ video haberleri yazı/müzik öğelerini kul-

lanarak paylaĢabilmektedir (Çetinkaya, 2019, s. 23; Dumanlı 

Kürkçü, 2016a, ss. 87-90; Dumanlı Kürkçü, 2016b, s. 460; 

Kıyan ve Törenli, 2018, s. 48; Sütçü ve Bayrakçı, 2014, s. 40; 

Tokgöz, 2010, s. 81; Ünal, 2018, ss. 418-419). 

Yeni medya ortamında haberin “sunum ve dağıtım” süreç-

lerinde yaĢanan problemler Ģöyledir: 

1- Rekabet koĢullarının etkisiyle enformasyon ekonomik 

bir değer olarak görüldüğünden (Çebi, 2002, s. 190) ve haber-

ciler zamana karĢı yarıĢtıklarından haber genellikle hemen 

sunulmaktadır (Evers, 2010, s. 324). 

2- “Haberin gerçeklik olarak deneyimlenmesindeki eĢ-

anlı (canlı/live)” enformasyon “aktarım süreci prematüre”, 

eksik ve yanlıĢ içerikleri doğurabilmektedir (Köse, 2016, s. 14; 

Uzun, 2007, s. 179). 

3- Reklam, çıkar odakları, nefret grupları haberlerin yön-

lendirilmesinde etken olabilmekte, örneğin haberler ile ticari 

enformasyon (reklam gibi) arasındaki çizgi belirsizleĢmektedir 

(Evers, 2010, ss. 323-325; Pavlik, 2013, s. 151).  
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4- Gazeteciler ve editöryal yetkililer enformasyonu basit-

leĢtirerek anlaĢılabilir Ģeklide iletmeye çalıĢırken haberi eksik 

ve yanlıĢ aktarma riskine yol açabilmektedirler (Morresi, 2006, 

s. 146; O‟Neill, 1998, s. 42). 

5- Emek hırsızlığı (intihal) yöntemiyle baĢka kuruluĢla-

rın haberleri izinsiz yayınlandıkça “telif hakkı” problemi de-

vam etmektedir (Korap Özel ve Deniz, 2019, s. 463). 

6- Profesyonel gazetecilik pratiklerine aykırı Ģeklide “tık 

yemi” içerikli haberler yaygınlaĢmaktadır. “Spam” ve “çöp” 

nitelikli çok sayıda web sitesi, sözde içerikler (Junk News) 

okurları/izleyicileri, reklam verenleri ve arama motorlarını 

manipüle etmektedirler (Güzel ve Özmen, 2018, s. 225; IĢık 

ve Koz, 2014). 

7- Haberin kendi içeriği değilse bile bağlantı içerdiği baĢ-

ka web sitesi/sayfasındaki enformasyonun doğruluk oranı 

bilinemez durumdadır (Törenli, 2005, s. 217). 

8- Profesyonel süreçlerin çıktısı haberler ile internet ve 

sosyal medya kullanıcıları tarafından üretilip paylaĢılabilen 

“kullanıcı türevli veya haber benzeri içerikler” arasındaki sınır-

lar bulanıklaĢarak iliĢkili hale gelebilmektedir (TaĢ ve TaĢ, 

2018, ss. 197-198). 

9- Tüm kullanıcıların (okur, izleyici ve diğerleri) haber 

siteleri üzerindeki arama davranıĢlarından editoryal kadronun 

sorumluluk sınırları belirsizleĢmektedir (Evers, 2010, s. 325). 

Haberin dağıtım ve sunumu çeĢitli problemlerin odağı 

olmuĢtur. Bunlar gazeteci ve haberin güvenilirliğinin azalması, 

okur-izleyicinin enformasyon çöplüğüyle karĢı karĢıya kalması, 

haber/reklam ayrımının zorlaĢması, kiĢilik haklarının ihlal 

edilmesi, sanal galeri-ilgisiz fotoğraf ve linklerin kullanılası, 

siber zorbalık - nefret söylemi, veri madenciliği, dijital göze-

tim, unutulma hakkının ihlali gibi sorunlardır (Atalay, 2018a, 



152 ■ GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME 

s. 35; Evers, 2010, s. 325; Korap Özel ve Deniz, 2019, s. 463; 

Narin, 2016b, s. 145). Ġlkelere tamamen aykırı haberlerin hi-

perlinklerle yayılımı ve yeniden üretimi yüzünden söz konusu 

etik problemleri gidermeye yönelebilmek, örneğin “fikri takip” 

ve “cevap ve düzeltme” uygulamalarını gerçekleĢtirebilmek 

zorlaĢabilir.  

Birbiriyle alakasız ve kalitesiz haberlerin sanal alanda hızla 

yayılımıyla beraber oluĢan yoğunluk, insanların yaĢamları 

açısından anlamlı ve değerli içeriklere ulaĢamamalarına neden 

olabilmektedir. Medyadaki “aĢırı enformasyon yükü” orta-

mında okurlar/izleyiciler haberlerin “kalitesi ve profesyonelli-

ği” konusunda bir fikir sahibi olamazlar. Çünkü karmakarıĢık 

bir haber okyanusunda gerekli haberlere en hızlı ve güvenilir 

bir Ģekilde nereden ve nasıl ulaĢılacağı bilinmez. Doğrulan-

mamıĢ ve gerçekliği kanıtlanmamıĢ enformasyonu birbirinden 

kopuk bir Ģekilde doğrudan aktarmak, olayların algılanmasını 

zorlaĢtırır ve gazeteciliğin kamuyu aydınlatma amacını gölge-

ler (Evers, 2010, s. 324; Duman, 2018, s. 259; Schiller, 2005, 

s. 44; Uzun, 2006, ss. 644-645; Uzun, 2007, s. 179; Vural ve 

Sütcü, 2019, s. 22). Öte yandan “Suriye veya iklim değiĢikliği” 

vs. gibi önemli konuların gölgede kalması (Özyal, 2016, s. 

279) ve kurgusal içerikli haberlerin sunumu kamuoyu eğilim-

lerinin yanlıĢ yönlendirmesiyle sonuçlanabilir (Güz, 2005, s. 

291; PazarbaĢı ve Turanlı, 2018, s. 92).  

Sonuç 

Profesyonel gazetecilik sadece haber üretim teknolojileri 

ve teknikleriyle değil, aynı zamanda normatif ve etik yükümlü-

lükleri kapsayıcı ilkelerle yürütülmesi gereken bir meslektir. 

Ancak yeni habercilik pratiklerinde profesyonel gazetecilikle 

alakasız ve ilkelere aykırı olabilecek boyutlar bulunmaktadır. 
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Ġlkelerin yeni haber üretim süreçlerinde iĢlevselliği kısıtlı kala-

bilmekledir. 

Haber toplama sürecinde çeĢitli veri ve enformasyon kay-

nakları güvenilirlik sorunu teĢkil edebilmekte ve objektiflik, 

doğruluk, dürüstlük, tamlık gibi özellikleri Ģaibe taĢımaktadır-

lar. Yeni kaynaklar haber toplama olanaklarını arttırsa da, 

haber için gereken materyalleri edinme biçimlerinde etik so-

runlar (özel yaĢama saygıyı ihlal, intihal, telif sorunu vs.) gö-

rülebilmekte ve enformasyon doğruluk, dengelilik, hakkaniyet, 

güvenilirlik ilkelerinin süzgecinden geçirilmeden değerlendir-

meye alınabilmektedir. 

Haber için materyalleri seçme, biçimlendirme, kurgulama 

Ģeklindeki editoryal uygulamalarda; arama motorlarında popü-

ler olma, okur-izleyici tarafından en çok “tıklanma ve görüntü-

lenme”, kullanıcılara ait çeĢitli içeriklere yer vererek ilgi çek-

me, dijital teknolojiye dayalı gazetecilik uygulamalarını öne 

çıkarma, “redaksiyon” iĢleminden farklı Ģeklide “habere yeni-

den takla attırma” ve “kes-kopyala-yapıĢtır” yöntemleriyle 

içerik devĢirme veya aĢırma, ticari rekabette en kısa zamanda 

en hızlı olma gibi eğilimler etkilidir. Gelirleri arttırmak için 

reklam almayı sağlayacak Ģekilde haberlerin arama motorları-

nın ilk ve en üst sayfalarında yer alması ve “tıklanma” sayıları-

nın arttırılması amaçtır. Haberlerin doğruluğu, kesinliği, gü-

venilirliğine aykırı olacak Ģekilde aĢırı derece çarpıtılmasına 

veya gerçeklikle iliĢkisini koparacak derecede içeriksizleĢmesi-

ne yol açacak bir takım teknikler kullanılabilmektedir. BaĢlık-

ların abartılı, konuyla alakasız, eksik Ģekilde oluĢturulmasın-

dan yanıltıcı, manipülatif veya tamamen gerçek dıĢı içeriklerin 

üretilmesine kadar bir dizi editoryal çalıĢma somut örnekler-

dir. Diğer yandan yurttaĢlar veya kullanıcılara ait birtakım 

içeriklerin arasından ticari getirisi olacağı varsayılan “eğlenceli, 
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ilginç, anlık tüketilebilir vs.” olanlar özellikle ana akım haber 

kuruluĢları tarafından seçilebilmekte veya olayların kamusal 

niteliği göz ardı edilebilmektedir. 

Nesnellik, olay-yorum ayrımı, doğruluk, kesinlik, tamlık 

ilkelerini sağlamak bakımından veri merkezli ve otomatik 

gazetecilik teknolojilerinin kullanımı değerli görülebilir. Fakat 

söz konusu ilkelerin gözetilmesinde sorumluluğu taĢıyacak, 

olaylara ve aktörlere karĢı mesafesini koruyacak ve kamusal 

bir ödev bilinciyle hareket edecek failin gazeteci olması gere-

kirken dijital ve yapay gazetecilik teknolojilerine ilkesel bir 

misyon biçilebilmektedir. Haberde doğruları ve gerçekleri 

hakkaniyetli, güvenilir, dürüstçe bir tutumla özgün ve derin-

lemesine sorgulayarak kamuyu aydınlatmak gazetecilerin gö-

revidir. Nitekim dijital teknoloji „yalın verinin iĢlenerek haber-

leĢtirilmesi‟ veya „algoritmaların standart haber yazımını‟ aĢa-

cak derecede sanal yöntemleri sınırsızlaĢtırarak izleyici-okuru 

gerçeklikten ebedi olarak koparan uygulamalara hızla eviril-

mektedir. Böyle bir medya kozmosunda gazeteciliğin ilkesel 

çizgilerini bilecek ve uygulayacak olan profesyonel gazeteciler-

dir. “Küçük olaylar ve büyük altüstlerin ayrıcalıklı tanığı” ola-

rak nitelenebilen gazetecinin topladığı haberleri doğrulama ve 

topluma uygun iĢleyerek anlaĢılır ve yararlı kılma yükümlü-

lükleri yanında sürekli canlı bir merak, sağlam temele dayalı 

bir genel kültür, “keskinleĢmiĢ eleĢtirel bir anlama yetisi, ba-

ğımsız düĢünebilme”, tam dürüstlük gibi özellikleri (Jungua, 

1992, s. 295) robotlar, otomatik yazılımlar veya gerçeklik tek-

nolojilerinin taĢıması beklenemez. 

Editoryal uygulamalar arasında haberlerin orijinalliği veya 

özgün içerik mantığı taĢıyan yeniden yazım teknikleri ters yüz 

edilmektedir. Ülkemizdeki yeni haber medyasında baĢka kuru-

luĢlara ait haberlerin içerikleri eksiltilmekte ve haberlere yeni 
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unsurlar katılarak okurlara/izleyicilere “takla attırılmıĢ” en-

formasyon sunulmaktadır. Haber aĢırma gibi pratikler aracılı-

ğıyla telif sorunu içeren haberler sürekli kılınmaktadır. 

Yeni iletiĢim teknolojileri haberi biçimlendirme ve değer-

lendirme sürecini hızlandırarak zaman kazandırdıkça yeni 

haber ortamında rekabet kültürü kızıĢmaktadır. Haberi en kısa 

sürede biçimlendirme ve yayınlama güdüsü, teknolojik olanak-

ların armağan ettiği zamanı ironik bir Ģeklide daraltarak gaze-

teciler üzerinde bir „baskıya‟ dönüĢtürebilmekte ve haberin 

doğruluğunu sağlamak giderek kaybolan bir pratiğe dönüĢ-

mektedir. Sınırsız bir hız kültürünün çevrimiçi alanda bir pa-

radigma haline gelmesiyle doğruluğun gölgede kaldığı bir or-

tamda objektif ve yansız bir habercilik zayıf bir norma dönüĢ-

mektedir. 

Haberin toplanması ve yapılandırılması aĢamalarının gaze-

tecilik ilkeleriyle ilgisiz ve aykırı birtakım pratikler ve uygula-

malarla yürütülmesinin sonucunda tüketicilere sunulan, haber 

portalı-sosyal ağ gibi farklı alanlara dağıtılan ve paylaĢılmasıyla 

viral bir etki gösteren haberler problemlidir. OlgunlaĢmamıĢ 

içeriklerden yalan veya sahte haberlere, reklam-haber karıĢımı 

ticari melezlikteki metinlerden çevrimiçi alanı “aĢırı” iĢgal 

etmiĢ yığınla enformasyona değin birçok Ģey bunu kanıtlar. 

Objektif, tarafsız, yorumsuz, doğru, dengeli, hakkaniyetli bir 

çerçevede gerçekleri kesin, dürüst ve güvenilir bir Ģekilde içe-

ren ideal bir haber anlayıĢına tamamen aykırılık söz konusu-

dur. Hatta karmaĢıklık içerisinde söz konusu ölçütlere göre 

sınanmayı ve eleĢtirilmeyi gerektiren profesyonel haberleri 

ayırabilmek kimi zaman güçleĢebilir. 

Okurlar-izleyicilerin sosyal ağ gibi platformlar baĢta olmak 

üzere her alandan yığınla akıĢ halindeki enformasyon ve prob-

lemli haberlere karĢı (yalan, sahte, yönlendirme içeren) ko-
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runmasını sağlayıcı teknolojik önlemler, profesyonel gazeteci-

liği yeni tip risk ve sorunlarla iliĢkili hale getirebilecek ve gaze-

tecilik ilkelerini hükümsüz kılmakla tehdit edebilecek yeni 

habercilik pratikleri ve uygulamalarının varlığında sadece bir 

pansuman etkisi yaratabilir. Yarım veya eksik baĢlıklı ve içe-

riksiz haberlere karĢı Twitter gibi sitelerde açılan hesaplar 

aracılığıyla yapılan karĢı mücadeleler (Özyal, 2016, s. 298)  

yahut WhatsApp gibi mesajlaĢma kanallarından söylenti ve 

sahte haberleri Ģikâyet etme olanakları (WhatsApp, 2020) 

yine teknoloji aracılı zafiyete uğratma giriĢimleriyle iĢlevsiz 

kılınabilmektedir. Google gibi algoritmaların bazı yayıncılar 

tarafından manipüle edilebilmesinden (IĢık ve Koz, 2014, s. 

32) doğrulama sitelerinin yetiĢemeyeceği derecede (Kavaklı, 

2019, s. 677) hipermetinselliği kullanarak anında yaygınlaĢtı-

rılan sahte içeriklere (Narin, 2016b, ss. 118, 145) kadar örnek-

ler mevcuttur.  

Hukuki önlemler, teknik düzenlemeler, kontrol ve uzman 

yardımıyla gereken denetim mekanizmalarının oluĢturulma-

sından (Vural ve Sütcü, 2019, s. 31) önce, gazeteciliğin kendi 

ilkelerinin içselleĢtirilmesi ve öz-denetim mekanizmalarının 

daha kapsayıcı olacak Ģekilde iĢler kılınması gerekmektedir. 

Bu amaçla medya sektörü yöneticileri, akademisyenler, araĢ-

tırmacılar, gazeteciler ve iletiĢim öğrencileri arasında iĢbirliği 

içeren kapsamlı projeler ve programlar gerçekleĢtirilmesi ge-

rekmektedir.  



GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 157 

Kaynakça 

Agnel, J. (1992). Televizyon meslekleri: yeni sınırlar, yeni meslek 

kuruluĢları. J.M. Charon (Der.). Medya dünyası içinde (s. 297-

301). (Çev.: Oya Tatlıpınar). Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları.  

Algül, A., ve Sütcü, C. S. (2015). DeğiĢen haber algısı: kullanıcılar 

sosyal medyada haberleri nasıl değerlendiriyorlar. Global Media 

Journal TR Edition, 6 (11), 18–34. EriĢim adresi: 

https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/guz-2015-sayisi-

fall-2015-issue 

Alver, F. (2003). Basında yabancı tasarımı ve yabancı düşmanlığı. Ġstan-

bul: Der Yayınları. 

Araslı, O. (2011). İnternet ve internet haberciliği: Türkiye'deki popüler 

haber sitelerinin etiksel açıdan incelenmesi (YayımlanmamıĢ yüksek 

lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

EriĢim adresi: 

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456

789/1507 

Arık, E. (2013). YurttaĢ gazeteciliğinin günümüzdeki görünümü: 

Twitter gazeteciliği örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 36, 

273-287. 

Atalay, G.E. (2018a). Dijital çağda Marshall McLuhan‟ı yeniden dü-

Ģünmek: bir uzantı ve ampütasyon olarak yeni medya teknoloji-

leri. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri, 4(6), 27-48. EriĢim 

adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/sadab/issue/38907/454684 

Atalay, G. E. (2018b). Enformasyon anarĢisi ve gazeteciliğin dönü-

Ģümü: Panama belgeleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları 

Dergisi, 5 (5), 143-157. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/40925/494182 



158 ■ GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME 

Atalay, G.E. (2018c). Blokzincir teknolojisi ve gazeteciliğin geleceği. 

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (2), 45–54. doi: 

10.30692/sisad.440148 

Belsey, A. (1998). Mahremiyet, aleniyet, siyaset. A. Belsey ve R. 

Chadwick (Ed.). Medya ve gazetecilikte etik sorunlar içinde (s. 102-

119). (Çev.: Nurçay Türkoğlu). Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Belsey, A. ve Chadwick, R. (1998). Medyada etik ve siyaset: kalite 

arayıĢı. A. Belsey ve R. Chadwick (Ed.). Medya ve gazetecilikte etik 

sorunlar içinde (s. 13-29). (Çev.: Nurçay Türkoğlu). Ġstanbul: Ay-

rıntı Yayınları. 

BiliĢim Muhabirleri Derneği [BMD]. (2018, 19 ġubat). ĠletiĢim ve 

medya iliĢkileri yönetiminde mesleki ilkeler. EriĢim adresi: 

https://www.bmd.org.tr/etik-ilkeler/ 

Birsen, H. (2019). DeğiĢen yasalar perspektifinden yeni medya ha-

berciliğinin etik sorunları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmala-

rı Dergisi, 5 (4), 9-42. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/55631/761149 

Charon, J.M. (1992). Büyük röportajdan araĢtırma gazeteciliğine. J.M. 

Charon (Der.). Medya dünyası içinde (s. 29-33). (Çev.: Oya Tatlı-

pınar). Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. 

Çaba, D. (2018). Dijital çağda değiĢen haber sunumu: gazetecilikte 

sanal gerçeklik uygulamaları. e-GİFDER Gümüşhane Üniversitesi İle-

tişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (1), 691-723. doi: 10.19145/e-

gifder.377120 

ÇağdaĢ Gazeteciler Derneği [ÇGD]. (t.y.). ÇağdaĢ Gazeteciler Derne-

ği üyelerinin uyması öngörülen gazetecilik ilkeleri. EriĢim adresi: 

http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=242&Page=1 

ÇavuĢ, S. ve Ede, N. (2021). Tık odaklı habercilik: Türk internet 

haber medyası üzerine bir içerik analizi. Selçuk İletişim, 14 (1), 23-

54. doi: 10.18094/josc.811590 

https://www.bmd.org.tr/etik-ilkeler/
https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/55631/761149


GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 159 

Çebi, M. S. (1996). Medyada haber seçiminin teorik boyutları-

ampirik haber seçimi görüĢleri üzerine bir deneme. Bilig, 3, 247-

269. EriĢim adresi: http://bilig.yesevi.edu.tr/shw_artcl-

3617.html 

Çebi, M. S. (2002). Haberi anlamak. Ankara: Gazi Kitabevi. 

Çelik, T. (2017). Changing journalism understanding: data journa-

lism/değiĢen habercilik anlayıĢı: veri gazeteciliği. E. Doğan ve E. 

Geçgin (Ed.). Current debates in public relation, cultural & media stu-

dies içinde (s. 169-182). London and Istanbul: IJOPEC Publica-

tion. 

Çetinkaya, A. (2019). Çevrimiçi gazetelerin Instagram üzerinden 

haber paylaĢımı. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 1-28. Eri-

Ģim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/kritik/issue/49545/584747 

Çetinkaya, A. ve Karlı, Ġ. (2018). Haberciliğin değiĢen pratikleri: 

çoklu ortam, çoklu yetenek, çevrimiçi gazetecilik. AJIT-e: Bilişim 

Teknolojileri Online Dergisi, 9 (35), 17-30. doi: 10.5824/1309-

1581.2018.5.002.x 

Çevikel, T. (2013). Türkiye‟deki internet gazetelerinde kullanıcı katı-

lımının iĢleyiĢi ve sınırlılıkları. Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve 

Araştırma Dergisi, Güz (37), 1-21. 

Çevikel, T. (2015). Ġnternet gazetecilerinin haber medyasında kulla-

nıcı katılımına iliĢkin görüĢ ve tutumları. Folklor/Edebiyat, 21(83), 

217-234. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe/issue/26049/274363 

Çığ, Ü. (2010). Endüstriyel bir anlatı yapısı: „ters piramit‟ haber me-

tinleri. Dil ve Edebiyat Dergisi, 7 (2), 69-90. 

Dağ, P. (2015). Gazeteciliğin geleceği veri gazeteciliği. 1-32. EriĢim 

adresi: https://veribulteni.voyd.org.tr/gazeteciligin-gelecegi-veri-

gazeteciligi/ 

https://dergipark.org.tr/en/pub/kritik/issue/49545/584747


160 ■ GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME 

Demirören Gazetecilik. (2018). Demirören grubu yazılı basın yayın 

ilkeleri 2018. EriĢim adresi: 

http://www.demirorengazetecilik.com.tr/media/DocumentFile/

yazili-medya-yayin-ilkeleri.pdf 

Deniz, ġ. ve Korap Özel, E. (2018). Google gazeteciliği: dijital çağda 

bir „gerekli kötü‟ olarak SEO haberleri ve haberin „tık‟ uğruna de-

formasyonu. Connectist: Istanbul University Journal of Communication 

Sciences, 55, 77-112. doi: 10.26650/CONNECTIST2018-0007 

Devran, Y. ve Özcan, Ö. F. (2017). Habercilikte hegemonya mücade-

lesi: yurttaĢ gazeteciliği fırsat mı tehdit mi. Global Media Journal 

TR Edition, 7 (14), 150-173. EriĢim adresi: 

https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/bahar-2017-sayisi-

spring-2017-issue 

Dijk, J. (2018). Ağ toplumu. (Çev.: Özlem Sakin). Ġstanbul: Kafka 

Yayınevi. (Orijinal çalıĢma basım tarihi: 1991) 

Dolgunyürek, D. Ö. (2018). Ġnternet gazeteciliğinde ortaya çıkan 

ihlâllerin önlenmesi için çözüm önerileri ve internet gazetecileri-

nin hakları. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1) , 205-

234. doi: 10.30561/sinopusd.424214 

Duman, K. (2018). Arama motorları ve internet haberciliğine etkileri: 

Türk internet haber medyası örneği. Selçuk İletişim, 11 (1), 257-

287. doi: 10.18094/josc.344522 

Duman, K. (2019). Haber kaynağı olarak sosyal ağların kullanımı: 

Türk internet haber siteleri üzerine bir analiz. Gümüşhane Üniver-

sitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7 (3), 1637-1654. doi: 

10.19145/e-gifder.583735 

Dumanlı Kürkçü, D. (2016a). Türkiye‟de ulusal ve yerel gazetelerin 

Twitter kullanımı. The Journal of Academic Social Science Studies, 46, 

85-101. doi: 10.9761/JASSS3442 

Dumanlı Kürkçü, D. (2016b). Ulusal haber ajanslarının Twitter üze-

rinden haber yayımı. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araş-

http://www.demirorengazetecilik.com.tr/media/DocumentFile/yazili-medya-yayin-ilkeleri.pdf
http://www.demirorengazetecilik.com.tr/media/DocumentFile/yazili-medya-yayin-ilkeleri.pdf


GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 161 

tırmaları Dergisi, 11, 458-478. doi: 

10.17361/UHIVE.20161119464 

Dursun, Ç. (2001). Tv haberlerinde ideoloji. Ankara: Ġmge Kitabevi. 

Dursun, Ç. (2005). Haber ve habercilik/gazetecilik üzerine düĢün-

mek. S. AlankuĢ (Der.).  Gazetecilik ve habercilik: habercinin el kitabı 

içinde (s. 69-90). Ġstanbul: IPS Yayınları. 

Edgar, A. (1998). Nesnellik, yanlılık ve hakikat. A. Belsey ve R. 

Chadwick (Ed.). Medya ve gazetecilikte etik sorunlar içinde (s. 141-

160). (Çev.: Nurçay Türkoğlu). Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Erbaysal Filibeli, T. (2018). Kullanıcı türevli içerik ve yurttaĢ medya-

sı: haberin dönüĢümü, sınırlar ve olanaklar. Akdeniz Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Dergisi, 29 (Özel Sayı), 453-469. doi: 

10.31123/akil.456219 

Erkmen, Ö. (2018). Büyük veri ve gazetecilik: veri gazeteciliği de-

mokrasi, katılım ve gazeteciliğe dair anlayıĢımızı nasıl dönüĢtü-

rebilir?. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 30, 322-344. 

doi: 10.31123/akil.464511 

Evers, H. (2010). Ġnternet haberciliği: yeni etik sorunlar mı?. B. Çaplı 

ve H. Tuncel (Der.). Televizyon haberciliğinde etik içinde (s. 322-

328). Ankara: Fersa Matbaacılık. 

Gaillard, P. (1991). Gazetecilik. (Çev.: Mehmet Selami ġakiroğlu). 

Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. 

Girgin, A. (2003). Yazılı basında haber ve habercilik etik‟i. Ġstanbul: Ġn-

kılâp Kitabevi. 

Güz, N. (2005). Haberde yönlendirme ve kamuoyu araştırmaları. Ankara: 

Nobel Yayınevi. 

Güz, N. ve Yegen, C. (2018). Bir dijital gazetecilik biçimi: robot gaze-

tecilik. (Ed.y.), Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Bildiri 

E-Kitabı (s. 294-305) içinde. Mersin, Türkiye: ĠletiĢim AraĢtırma-

ları Derneği (ĠLAD). EriĢim adresi: https://www.ilad.org.tr/s-

haberler.asp?Haber=63 



162 ■ GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME 

Güzel, M. ve Özmen, K. (2018). Google tekelinde haberciliğin dönü-

Ģümü. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 29, 206-229. 

doi: 10.31123/akil.401011 

Harris, N.G.E. (1998). Gazeteciler için davranıĢ kodları. A. Belsey ve 

R. Chadwick (Ed.). Medya ve gazetecilikte etik sorunlar içinde (s. 85-

101). (Çev.: Nurçay Türkoğlu). Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

https://www.whatsapp.com/. (2020). Yardım-sıkça sorulan sorular-

genel-güvenlik ve gizlilik- söylentilerin ve sahte haberlerin ya-

yılmasını engellemeye yardımcı olacak ipuçları. EriĢim adresi: 

https://faq.whatsapp.com/tr/general/26000216/?category=524

5250 

IPS ĠletiĢim Vakfı. (t.y.). Gazeteciler için pratik kılavuz. Ġstanbul: IPS 

ĠletiĢim Vakfı Yayınları. 

IĢık, U. ve Koz, K. (2014). Çöp yığınlarında haber aramak: internet 

gazeteciliği üzerine bir çalıĢma. Humanities Sciences, 9(2), 27-43. 

EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsahuman/issue/19919/2131

99 

Ġçin Akçalı, S. (2003). Kamu çıkarını korumak için araĢtırmacı gaze-

tecilik bir alternatif olabilir mi?. Gazi U niversitesi I letişim Fakültesi 

Kuram ve Araştırma Dergisi, 18, 73-96. 

Ġnal, A. (1997). Haber metinlerine eleĢtirel bir bakıĢ: temel sorunlar 

ve örnek çalıĢmalar. AÜ İLEF Yıllık, 94, 135-164. 

Ġnal, M. A. (1996). Haberi okumak. Ġstanbul: Temuçin Yayınları. 

Ġnce, M. (2018). Ġnternet haberciliğinde çok tıklanma beklentisi ve 

tuzak baĢlıklar. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

8 (2), 297-313. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/joiss/issue/47398/598148 

Jungua, D. (1992). Mesleği: gazeteci. J.M. Charon (Der.). Medya dün-

yası içinde (s. 295-298). (Çev.: Oya Tatlıpınar). Ġstanbul: ĠletiĢim 

Yayınları. 

https://www.whatsapp.com/
https://faq.whatsapp.com/tr/general/26000216/?category=5245250
https://faq.whatsapp.com/tr/general/26000216/?category=5245250
https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsahuman/issue/19919/213199
https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsahuman/issue/19919/213199


GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 163 

Kalender, A. (2019). Ġnternet haberciliğinde clickbait savaĢları: bir 

okuyucu tepkisi olarak Limon Haber örneği. Dördüncü Kuvvet 

Uluslararası Hakemli Dergi, 2 (2), 1-21. doi: 

10.33464/dorduncukuvvet.627074 

Karaman, M. ve Önder, M. (2017). YurttaĢ gazeteciliğinin ana akım 

medyaya etkisi: WhatsApp ihbar hatları örneği. Erciyes İletişim 

Dergisi, 5 (2), 164-180. doi: 10.17680/erciyesakademia.312528 

Kavaklı, N. (2019). Yalan haberle mücadele ve internet te-

yit/doğrulama platformları. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (1), 663-682. 

doi: 10.17680/erciyesiletisim.453398 

Kıyan, Z. ve Törenli, N. (2018). Sosyal medyanın gazetecilikteki rolü: 

Türkiye‟deki haber kuruluĢları üzerine bir inceleme. Gaziantep 

University Journal of Social Sciences, 17 (1), 32-52. 

doi:10.21547/jss.374938 

Korap Özel, E. ve Deniz, ġ. (2019). “Tık” ve “etik” arasında sıkıĢan 

gazetecilik: internet gazeteciliğinin ortaya çıkardığı yeni etik so-

runlar ve gazetecilerin konuya bakıĢ açısı üzerine bir araĢtırma. 

Erciyes İletişim Dergisi, 6 (1), 443-466. doi: 

10.17680/erciyesiletisim.426458 

Köse, H. (2016). Teknolojik yetkinlik çağında gazetecilik: etkili bir 

mesleğin kör noktaları ve bazı sınırlılıklar. Nişantaşı Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 1-15. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/nisantasisbd/issue/40538/6644

46 

McQuail, D. (2010). Hesapverebilirlik ve gazeteciliğin regülasyonu. 

B. Çaplı ve H. Tuncel (Der.). Televizyon haberciliğinde etik içinde (s. 

125-143). Ankara: Fersa Matbaacılık. 

Medya Etik Kurulu [MEK]. (2014). Gazetecilik meslek ilkeleri, inter-

net gazeteciliği deklarasyonu. EriĢim adresi: 

http://medyaetikkurulu.org/wordpress/ 

http://medyaetikkurulu.org/wordpress/


164 ■ GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME 

Morresi, E. (2006). Haber etiği ahlaki gazeteciliğin kuruluşu ve eleştirisi. 

(Çev.: Fırat Genç). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. (Orijinal ça-

lıĢma basım tarihi: 2003). 

Narin, F. B. (2016a). Robot gazetecilik yayılıyor: insan gazetecilerin 

sonu mu?. journo, EriĢim adresi: https://journo.com.tr/robot-

gazetecilik-yayiliyor-insan-gazetecilerin-sonu-mu 

Narin, F.B. (2016b). Ġnternet gazeteciliğinde hipermetin üretimi. 

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Sürekli Elektronik Dergisi, 43, 118-149.  

Narin, B. (2017). Uzman görüĢleri bağlamında haber üretiminde 

otomatikleĢme: robot gazetecilik. Galatasaray Üniversitesi İletişim 

Dergisi, 27, 79-108. doi: 10.16878/gsuilet.373242 

Narin, F. B., Kayıhan, B., Fırat, F., ve Fırat, D. (2017). Büyük veri ve 

gazetecilik iliĢkisi bağlamında veri gazeteciliği. AJIT-e: Online 

Academic Journal of Information Technology, 8 (30), 215–235. doi: 

10.5824/1309‐1581.2017.5.010.x 

O‟Neill, J. (1998). Piyasada gazetecilik yapmak. A. Belsey ve R. 

Chadwick (Ed.). Medya ve gazetecilikte etik sorunlar içinde (s. 30-

50). (Çev.: Nurçay Türkoğlu). Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Önal, Ġ. (2008). Türkiye‟de gazetecilerin bilgi gereksinimlerinin ve 

arama davranıĢlarının değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 9(2), 286-

314. doi: https://doi.org/10.15612/BD.2008.308 

Özel, S. (2014). ÇağdaĢ haber florasında bir katılım gerçeği olarak 

çevrimiçi videolar. Intermedia International E-journal, 1(1), 66-87. 

EriĢim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/intermedia/ is-

sue/8643/107902 

Özer, Ö. (2010). Liberal basın. Ġstanbul: Literatürk Yayınları. 

Öztürk, ġ. (2018). Gazetecilik 2.0 internet gazeteciliğinde hiperme-

tinsellik. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Et-

kileşim, 2, 198-201. doi: 10.32739/etkilesim.2018.2.37 

https://journo.com.tr/robot-gazetecilik-yayiliyor-insan-gazetecilerin-sonu-mu
https://journo.com.tr/robot-gazetecilik-yayiliyor-insan-gazetecilerin-sonu-mu
https://dergipark.org.tr/en/pub/intermedia/issue/8643/107902
https://dergipark.org.tr/en/pub/intermedia/issue/8643/107902


GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 165 

Özyal, B. (2016). Tık odaklı habercilik: Tık odaklı haberciliğin Türk 

dijital gazetelerindeki kullanım biçimleri. Global Media Journal TR 

Edition, 6 (12), 273-301. EriĢim adresi: 

https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/bahar-2016-sayisi-

spring-2016-issue 

Pavlik, J. V. (2013). Yeni medya ve gazetecilik. (Çev.: Müge Demir ve 

Berrin Kalsın). Ankara: Phoenix Yayınevi. (Orijinal çalıĢma ba-

sım tarihi: 2001) 

PazarbaĢı, B. ve Turanlı, E. (2018). Dijital medyada yayınlanan Ara-

kan savaĢ/çatıĢma fotoğraflarının göstergebilimsel analizi. Inter-

media International E-journal, 5 (8), 88-109. doi: 

10.21645/intermedia.2018.46 

Postman, N. ve Powers, S. (1996). Televizyon haberlerini izlemek. (Çev.: 

Aslı Tunç). Ġstanbul: Kavram Yayınları. (Orijinal eser yayın tari-

hi: 1992). 

Schiller, H. (2005). Zihin yönlendirenler. (Çev.: Cevdet Cerit). Ġstanbul: 

Pınar Yayınları. (Orijinal çalıĢma basım tarihi: 1973). 

Sütçü, C. ve Bayrakçı, S. (2014). Sosyal medya gazeteleri nasıl etkili-

yor? haberlerin twıtter‟da yayılması üzerine bir araĢtırma. The 

Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 4(2), 40-52. 

EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/tojdac/issue/13017/156827 

ġahin, M. (2018). Drone gazeteciliğinin haber değerine katkısı ve 

Türkiye pratiği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 47, 262-272. 

ġeker, M. (2004). Özel televizyonlarda haberin seçimi ve yapılandı-

rılması (NTV, ATV ve SHOW TV örneği). Selçuk Üniversitesi İleti-

şim Fakültesi Akademik Dergisi, 3 (2), 68-80. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/19008/200845 

ġeker, M. (2007). Televizyon haberciliğinde küresel format ve haber-

ciliğe etkileri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 

https://dergipark.org.tr/en/pub/tojdac/issue/13017/156827


166 ■ GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME 

4 (4), 36-44. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/19014/200739 

TaĢ, O. (2010). Gazeteciliğin doğuĢu: eleĢtirel bir tarihyazımına doğ-

ru. Mülkiye Dergisi, 34 (269), 29-66. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/mulkiye/issue/270/628 

TaĢ, O. ve TaĢ, T. (2018). Post-hakikat çağında sosyal medyada yalan 

haber ve Suriyeli mülteciler sorunu. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-

im Dergisi, 29, 183-208. EriĢim adresi: 

http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/41518 

TaĢkıran, Ġ. ve Kırık, A. M. (2016). Gazetecilerin sosyal medyayı 

haber kaynağı olarak kullanımı: medya profesyonellerinin bakıĢ 

açılarını tespit etmeye yönelik bir araĢtırma. Intermedia Internatio-

nal Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 3 (1), 213-

241. doi: 10.21645/intermedia.2016319269 

Tokgöz, O. (1981). “Temel gazetecilik”, 100. Doğum yılında Atatürk‟e 

armağan dizisi. Ankara: Basın ve Yayın Yüksekokulu Yayınevi. 

Tokgöz, O. (2010). Temel gazetecilik (8. baskı). Ankara: Ġmge Kitabevi 

Yayınları. 

Tokgöz, O. (2015). İletişim kuramlarına anlam vermek başlangıcından 

günümüze Anglo-Amerikan iletişim kuramı. Ankara: Ġmge Kitabevi 

Yayınları. 

Törenli, N. (2005). Yeni medya, yeni iletişim ortamı: bilişim teknolojileri 

temelinde haber medyasının yeniden biçimlenişi. Ankara: Bilim ve Sa-

nat Yayınları. 

Turkuvaz Medya Grubu. (t.y). Turkuvaz Medya Grubu Oryantasyon 

Kitapçığı. EriĢim adresi: 

https://www.tmgrup.com.tr/oryantasyon/tr 

UK Dictonary. (t.y). Clickbait. EriĢim adresi (20 Aralık 2021): 

https://www.lexico.com/definition/clickbait 

Uzun, R. (2005). Haber telif hakları ve internet gazeteciliğinde inti-

hal. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 21, 45-76. 

https://www.tmgrup.com.tr/oryantasyon/tr
https://www.lexico.com/definition/clickbait


GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 167 

Uzun, R. (2006). Gazetecilikte yeni bir yönelim: yurttaĢ gazeteciliği. 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 633-656. Eri-

Ģim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61792/924149 

Uzun, R. (2007). İletişim etiği: sorunlar ve sorumluluklar. Ankara: Gazi 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Basımevi. 

Ünal, R. (2014). YurttaĢın ürettiği içeriğin ana akım medyada kulla-

nımı: „Haber Sizsiniz‟ programı örneği. Karadeniz Teknik Üniversi-

tesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 109-125. EriĢim: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/e-kiad/issue/49299/629881 

Ünal, R. (2018). Medya ekolojisinde yeni hikâye anlatım biçimi ola-

rak Instagram: BBC News ve CNN Türk örneği. E-Kurgu, 26(3), 

403-421. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/kurgu/issue/59637/859477 

Ünal, R. (2019). Anaakım Medyada Kullanıcı Türevli Ġçeriğin Ġzini 

Sürmek: NTV ve Star TV WhatsApp ihbar hatları üzerine bir in-

celeme. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 

34-43. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/meusbd/issue/49378/586961 

Vural, N. E. ve Sütcü, C. S. (2019). Çevrimiçi gazetelerde ziyaretçi 

trafiği ve ziyaretçi süresini arttırmaya yönelik metotlar. Ege Üni-

versitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, 11, 19-

34. EriĢim adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/46530/555930 
  

https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/46530/555930


 



 

DĠJĠTAL ÇAĞDA HABER DOĞRULAMA VE 

GÜVENĠLĠRLĠK 

ArĢ. Gör. Turan ULAġ1 

ArĢ. Gör. Enes BALOĞLU2 

GiriĢ 

Dünyada ve Türkiye‟de her gün milyonlarca birey haberle-

re eriĢim sağlamaktadır. Bu eriĢim internet ve mobil cihazlar 

sayesinde geçmiĢe göre oldukça kolay bir Ģekilde yapılabil-

mektedir. EriĢim kolaylaĢırken diğer yandan dezenformatif ve 

manipülatif haberlere sıkça rastlanmaktadır. Bu durum belki 

de tarihte hiç olmadığı kadar yaygın bir hale gelmektedir. An-

cak vatandaĢların da internet ve mobil cihazlar vasıtasıyla ha-

ber üzerindeki etkisi hiç olmadığı kadar artmaktadır. Tüm bu 

geliĢmeler ıĢığında günümüz koĢullarında „enformasyon bom-

bardımanı‟ ve „propaganda savaĢlarının‟ süreklilik hale gelmesi 

sonucu doğru haber içeriklerine ve bilgiye olan ihtiyaç hayati 

derecede önem kazanmıĢtır.  

Günümüz yeni iletiĢim teknolojilerinin getirdiği en önemli 

olanaklardan biri olarak sosyal paylaĢım ağları hızlı, yüksek 

etkileĢime olanak veren ve kolay kullanım özelliği sunan yapı-

larıyla bireylerin günlük hayatlarında kullandığı en önemli 

iletiĢim araçları içerisinde yer almaktadır. Bireylerin sadece 

birbirleriyle etkileĢime geçmeleri veya oluĢturdukları gruplar 

arasında iletiĢim halinde olmalarıyla değil, aynı zamanda poli-

tikadan ekonomiye, sağlıktan spora kadar çeĢitli haberlere 
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ulaĢabildikleri önemli haber kaynakları arasında yer almakta-

dır. Ayrıca sosyal paylaĢım ağları, profesyonel olarak habercilik 

faaliyetiyle uğraĢan medya kuruluĢlarının da hem haber kay-

nağı hem de ürettikleri içerikleri topluma aktardıkları bir ileti-

Ģim aracı iĢlevi görmektedir. Ancak, sosyal paylaĢım ağları 

sağladığı tüm bu fırsatlara rağmen birtakım olumsuz durumla-

rın oluĢmasına da neden olabilmektedir. Özellikle bu olum-

suzlukların baĢında gelen yalan/sahte haberlerin yaygınlığıdır. 

Yalan/sahte haberler, sosyal paylaĢım ağlarında kontrolsüz ve 

hızlı bir Ģekilde yayılabilmekte ve toplumsal alanda çeĢitli 

sorunlara neden olabilmektedir. Sosyal alanda yalan/sahte 

haberle mücadele kapsamında özellikle yeni medya ve sosyal 

paylaĢım ağlarında yer alan ve doğruluğu Ģüphe uyandıran 

çeĢitli içerikleri doğrulamak önem arz etmektedir. Bu çerçeve-

de günümüzde çeĢitli doğrulama platformlarının ortaya çıktığı 

ve toplumsal alanda önemli bir iĢlevi yerine getirdiği görül-

mektedir. Yapılan bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‟de haber doğ-

rulama üzerine yapılan bilimsel çalıĢmalardan hareketle, sah-

te/yalan haberlerle mücadelede haber doğrulama platformları-

nın önemine dikkat çekerek doğru ve güvenilir haberdeki ro-

lünü vurgulamaktır. Ayrıca sahte haberlere karĢı bireylerin 

nasıl, ne Ģekilde ve hangi yöntemlerle korunabileceğini ortaya 

koymak çalıĢmanın diğer bir amacıdır.  

1. Yalan/Sahte Haber (Fake News) Kavramı  

“Sahte haberler kasıtlı olarak üretilmiĢ, doğru olmadığı 

tespit edilebilen ve okuyucuları yanıltabilecek haberler” olarak 

tanımlanabilir (Allcott ve Gentzkow, 2017, s. 213). Sahte ha-

berler özellikle medya kapsamında değerlendirildiğinde, sahte 

içeriklerin haber gibi tasarlanması ve kontrolsüz bir Ģekilde 

paylaĢılmasına gönderme yapmaktadır (Edson, Lim ve Ling, 

2018, s. 138). Benzer Ģekilde sahte haber, profesyonel haber 
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kuruluĢlarının ürettikleri haber içeriklerini biçimsel olarak 

taklit eden, uydurulmuĢ bilgiler olarak da ifade edilebilir. An-

cak sahte haber yayan kuruluĢlar “… haber medyasının bilgile-

rin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik olarak 

gerçekleĢtirilen editoryal norm ve süreçlerinden yoksundur” 

(Lazer ve diğerleri, 2018, s. 1094).  Dijital çağda akıllı telefon, 

tablet veya bilgisayar sahibi olan herkes çeĢitli platformlarda 

içerik üretebilir hâle gelmiĢtir. Ancak, sosyal paylaĢım ağları 

baĢta olmak üzere çeĢitli platformlarda bireylerin ürettiği bu 

içerikler, profesyonel gazetecilik faaliyetlerinde yer alan doğru-

lama kontrolü ve güvenilirlik gibi çeĢitli kritik editoryal süreç-

lerden geçmemektedir. Bu da beraberinde kullanıcılar tarafın-

dan bilerek veya bilmeyerek yalan haberlerin dolaĢıma sokul-

masına neden olmaktadır. 

Sahte haber kavramı günümüz koĢullarında ortaya çıkan 

yeni bir Ģey değildir. Ancak, günümüzdeki iletiĢim araçları ve 

özellikle sosyal paylaĢım ağlarıyla birlikte daha önceki yıllarda 

olduğundan çok daha hızlı bir Ģekilde ve daha fazla kiĢiye 

ulaĢmaya baĢlamıĢtır (Kiely ve Robertson, 2016). GeliĢen 

iletiĢim teknolojileri bireylerin haber alma davranıĢlarında 

hızlılık, kolay eriĢim ve yüksek etkileĢim gibi çeĢitli avantajları 

beraberinde getirmiĢtir. Bu avantajların yanında yeni iletiĢim 

teknolojileri gerek hızdan gerekse çeĢitli manipülasyonlardan 

kaynaklanan birtakım olumsuzluklara da neden olabilmekte-

dir. Bu çerçevede özellikle çevrimiçi alanlarda kullanıcıların 

ulaĢtıkları bilgi ve haberleri doğrulama gereksinimleri ortaya 

çıkmaktadır. 

Sahte ve yanlıĢ haberlerin toplumsal alanda yaygınlaĢma-

sında ve önemli sorunlardan birini teĢkil etmesinde her ne 

kadar yeni medya büyük bir rol oynasa da “… kullanıcıların bu 

tür bilgilere inanmaya hazır bir özellik göstermesi de sahte 
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haberlerin etkinliğini artırmaktadır” (Akyüz, Gülnar ve Kazaz, 

2021, s. 2823). Sahte haberler konusunda ortaya çıkan en 

önemli sorunlardan birisi, bu tür haberleri bireylerin önyargı-

ları çerçevesinde değerlendirmesidir. ÇeĢitli ön yargılara sahip 

olabilen bireyler, ulaĢtıkları veya haber tüketim davranıĢları 

sırasında ön yargılarıyla uyumlu olarak karĢılaĢtıkları sahte 

haberleri doğrulama gereksinimi hissetmediklerinden yanlıĢ 

bilgilere inanabilmektedirler.  

Sahte haberler siyasi bağlamda ağırlıklı olarak ortaya çık-

makla birlikte ekonomi ve sağlık gibi alanlarda da yanlıĢ ve 

yanıltıcı bilgilerle karĢılaĢılabilmektedir. Özellikle sahte ve 

yalan haberler, toplumda profesyonel olarak habercilik faaliye-

tinde bulunan medya kuruluĢlarının güvenilirliklerini sarsması 

nedeniyle tehlike arz etmektedir (Lazer ve diğerleri, 2018, s. 

1094). Güvenilirliği zedelenen medya kuruluĢları ise toplum-

sal güveni tekrar sağlama noktasında sıkıntı yaĢayabilmekte-

dirler. 

2. Sosyal PaylaĢım Ağlarında Haber ve Güvenilirlik 

Sosyal paylaĢım ağları kullanıcılarına farklı konularda ha-

berlere ulaĢmak, haberleri filtrelemek ve yorumlamak gibi 

çeĢitli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca sosyal paylaĢım ağları hi-

yerarĢik yapıları ortadan kaldırmakta, haber ve bilgiyi üreten-

ler ile bunları tüketenler arasındaki ayrıma da son vererek yeni 

fırsatlar sunmaktadır (Hermida, Lewis ve Zamith, 2014, s. 

481). Sosyal paylaĢım ağlarının tüm bu avantajlarının yanında 

birtakım dezavantajlarından da bahsetmek mümkündür. Eko-

nomik ya da siyasi kaygılarla üretilen sahte haberlerin toplu-

mu etkileme gücü günümüzde daha da artmıĢtır. Bunun en 

önemli nedenlerinden biri olarak sosyal paylaĢım ağlarının 

toplumda geniĢ bir kullanıcı grubuna hitap etmesi gösterilebi-

lir. Sosyal paylaĢım ağları toplum üzerinde olumlu birtakım 
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geliĢmelere neden olurken birtakım olumsuz geliĢmelere de 

yol açabilmektedir. Özellikle, “sosyal medya Ģirketlerinin tica-

rileĢmiĢ ekonomi politik yapıları gereği, daha çok reklam geliri 

hedefleyen algoritmalar kullanması, daha çok tıklanma için 

yalan haber üretimini teĢvik edici bir rol oynaması nedeniyle 

eleĢtirilmektedir.” (Kavaklı, 2019, s. 677). 

Habercilik bağlamında ele alındığında sosyal paylaĢım ağ-

larıyla birlikte profesyonel kiĢiler tarafından üretilen ve çeĢitli 

yapılar tarafından denetlenen içerikler yerini, bu platformları 

kullanan herkesin içerik üretebildiği ve bu içerikleri paylaĢa-

bildiği denetimsiz bir alana bırakmıĢtır. Bu da beraberinde 

birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır (Yıldızgörür, 2020, s. 46-

47). Bu sorunların baĢında yalan/sahte haber üretimi ve yayı-

lımı gelmektedir. Sosyal paylaĢım ağlarının sahte haberler 

konusunda eleĢtirildiği noktalardan biri, profesyonel olarak 

gazetecilik faaliyetinde bulunmayan bireylerin bu alanlarda 

herhangi bir yasal sorumluluk taĢımadan haber üreticileri 

olarak yer almalarıdır. Bu çerçevede profesyonel 

“…gazeteciliğin haber üretim sürecindeki kontrol ve denetim 

mekanizmalarına benzer süzgeçlerin sosyal medyada olmayı-

Ģı…” sorunlu bir durum teĢkil etmektedir (Kavaklı, 2019, s.  

678). 

“Yalan haberler genellikle doğru haberlerden daha ilgi çe-

kici içeriklere ve baĢlıklara sahiptir, bu nedenle okurların daha 

çok ilgisini çekmektedirler. Böylelikle bu tür içeriklerin sosyal 

medyada paylaĢımları da daha olasıdır” (Kocabay ġener, 2018, 

s. 487). Ayrıca sosyal paylaĢım ağlarının yapıları itibariyle 

kullanıcılarına ulaĢtıkları içerikleri çeĢitli Ģekillerde düzenle-

me, yorumlar ekleme ve bu yorumları yeniden veya herhangi 

bir düzenleme yapmadan doğrudan paylaĢma gibi imkânlar 
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sunmaları sahte haberlerin toplumsal alandaki yayılım hızını 

daha da artırmaktadır. 

Günümüzde sosyal paylaĢım ağları baĢta olmak üzere çev-

rimiçi platformlar, bireylerin haberlere ulaĢmak için sıklıkla 

kullandığı yeni alanlar haline gelmiĢtir. Bireylerin geleneksel 

medya haricinde yeni haber kaynakları olarak kullandığı bu 

alanlar kullanıcılarına birçok avantaj sağlamakla birlikte, baĢta 

sahte haberlerin yeni yayılım alanları olmaları olmak üzere 

çeĢitli sakıncalarda ortaya çıkarmaktadır (Edson ve diğerleri, 

2018, s. 138). Toplumsal alanda sosyal paylaĢım ağlarının 

kullanım oranının artması sahte haberlerin de bu platformlar-

da yayılma oranını da artmıĢtır. Sosyal paylaĢım ağlarını kulla-

nan bireyler bu platformlarda karĢılaĢtıkları çeĢitli bilgilerin 

nereden geldiğini ve eriĢim sağladıkları bu bilgilerin güvenilir 

olup olmadıklarını kolaylıkla anlayamamaktadırlar (Torres, 

Gerhart ve Negahban, 2018, s. 3983). Bu platformların geniĢ 

bir kullanıcı grubuna hitap etmeleri ve iletiĢim sürecinde hızlı 

bir yapıya sahip olmaları, yalan haberlerin doğruluğu ortaya 

çıkana kadar toplumun geniĢ kesimlerine hızlı bir Ģekilde ya-

yılmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede sosyal paylaĢım 

ağlarını kullanan bireylerin, bu alanlarda karĢılaĢtıkları bilgi ve 

haberlerin doğruluk kontrolünü gerçekleĢtirmeleri önem arz 

etmektedir.    

Dijital dünyadaki aldatıcı, yanıltıcı haberleri sadece sahte 

haber kategorisine yerleĢtirmek bazı noktaları gözden kaçır-

maya neden olabilir. Çünkü günümüzde sahte haberlerle bir-

likte “kötü” olarak nitelendirilen haberlerden de bahsedilebi-

lir. ÇeĢitli bilgi parçacıklarıyla tıklanma tuzağına çeken, eski 

haberleri yanıltıcı bir Ģekilde güncelmiĢ gibi sunan ve güvenilir 

olmayan kaynaklardan haber toplayan sitelerle karĢılaĢmak 

oldukça muhtemeldir. Bu haber biçimleri her Ģekilde kötü 
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olmakla birlikte bunları “sahte haber” kategorisine koymak 

bazı noktaları gözden kaçırmamıza neden olabilir. Bu çerçeve-

de “…sahte haberleri oluĢturan kurgular ve uydurmalar, her-

kese zarar veren birçok kalitesiz, araĢtırılmamıĢ, hatalarla dolu 

ve kasıtlı olarak yanıltıcı habercilik biçimlerini de kapsayan 

daha büyük kötü haber olgusunun bir alt kümesi” olarak de-

ğerlendirilebilir (Mikkelson, 2016). 

Sosyal paylaĢım ağları, haber bağlamında kullanılırken 

dikkat edilmesi gereken temel unsurların baĢında haber kay-

naklarının güvenilirliği ve haberlerin doğruluğu gelmektedir. 

Sosyal paylaĢım ağlarında anonim kimliklerle yer alınabilmesi 

ve yapılan paylaĢımlarda içerikleri oluĢturan kullanıcı kimlik-

lerinin belirsiz olabilmesi, içeriklerin doğruluğu konusunda 

Ģüpheler ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden sosyal paylaĢım 

ağlarındaki haberlerin doğruluğu konusunda yapılacak ilk 

giriĢim haber kaynağının güvenilirliğinin sağlanmasıdır (Kılıç 

ve Ġspir, 2017, s. 404). Çömlekçi ve BaĢol (2019), üniversite 

öğrencilerinin katılımıyla gerçekleĢtirdiği araĢtırmada, sosyal 

paylaĢım ağlarında profesyonel gazetecilerin paylaĢtığı haber-

ler ile gazetecilik faaliyetinde bulunmayan sıradan kullanıcıla-

rın ürettiği haberlere olan güven düzeyini incelemiĢtir. Bulgu-

lar, sosyal paylaĢım ağlarını kullanan üniversite öğrencilerinin 

“… kurumsal mecralara, bireysel paylaĢımlara kıyasla daha 

fazla güvendikleri ve sosyal medyayı haber alma amacıyla kul-

lananların teyit etme reflekslerinin yüksek olduğunu…” gös-

termiĢtir  (s. 56).  Bu sonuçlar sosyal paylaĢım ağlarını haber 

alma davranıĢlarında kullanan bireylerin, haber kaynağının 

güvenilirliği konusunda profesyonel medyaya daha fazla gü-

vendiklerini ortaya koyarak, haberlerin doğruluğu açısından 

profesyonel medyanın sosyal paylaĢım ağlarında da önemini 

koruduğunu göstermektedir. 
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Sosyal paylaĢım ağlarında sahte haberlerin yayılımının en-

gellenmesi ve kullanıcıları bu tür içeriklerden korumak için 

çeĢitli önlemler ve önerilerden bahsedilebilir. Öncelikle, “sos-

yal medyadaki haberlerin güvenilirliğinin belirlemek adına 

kullanıcılara, haberlerin oluĢturulma tarihi ve farklı güvenli 

kaynaklardan haberin doğrulanması, bilgiyi paylaĢan organi-

zasyonun bağımsızlığı ve içeriğin arka planı ve sosyal medya 

bağlantılarına bakılması önerilmektedir” (Kılıç ve Ġspir, 2017, 

s.  404).  

Günümüzde bireylerin, medya içeriklerinde yer alan yan-

lıĢları azaltmak, sahte haberler hakkında onları uyarmak, ya-

nıltıcı bilgilerin önüne geçmek gibi medyanın geliĢmesine 

yardımcı olacak birtakım roller üstlendikleri söylenebilir (Pa-

lomo ve Sedano, 2018, s. 1394). Özellikle Facebook, Twitter 

ve Instagram gibi sosyal paylaĢım ağlarında kullanıcılar, ister 

geleneksel medyada isterlerse çevrimiçi alanlarda yayımlanan 

sahte ve yanlıĢ haberler konusunda doğrudan bildirimde bu-

lunabilmekte, bu haberler hakkında sahip oldukları doğru 

bilgileri, haberi yayımlayanlara ve haber içeriğine ulaĢanlara 

aktararak yanlıĢ bilgilendirmelerin önüne geçebilmektedirler. 

Bu çerçevede daha önceki dönemlerle kıyaslandığında yeni 

iletiĢim teknolojilerinin kullanıcılarına sağladığı çeĢitli avantaj-

lar, özellikle çevrimiçi alanlarda yer alan sahte haberlerin ön-

lenebilmesi için sahte haber içeriği konusunda doğru bilgilere 

sahip bireylere aktif roller yüklemektedir.  

3. Gazetecilik Faaliyetlerinde Haberlere Güven ve 

Haber Doğrulama Süreçleri 

Williams (2012, s. 117), medyaya olan güveni üç farklı Ģe-

kilde değerlendirmektedir. Bunlar: 1) Haberde içeriğe olan 

güven, 2) haberi iletenlere yani gazetecilere olan güven ve 3) 

medya Ģirketine olan güvendir. Edgerly, Mourão, Thorson ve 
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Tham (2020, s.  65-66) yaptıkları araĢtırmada bireylerin ulaĢ-

tıkları haberlerde kaynak güvenilirliğinin doğrulama üzerinde 

doğrudan bir etkisi olduğunu görmüĢlerdir. Bireyler, güvenilir 

olarak kabul ettikleri ve siyasi düĢünceleriyle uyumlu oldukla-

rını düĢündükleri kaynaklardan elde ettikleri bilgileri doğru-

lama konusunda daha fazla istekli olurlarken, bunun tam ter-

sine güvenilir olarak görmedikleri kaynaklardan gelen bilgileri 

doğrulama konusunda daha az isteklidirler. Çünkü bireyler 

için, güvenilirliği düĢük olarak gördükleri bir kaynaktan gelen 

ve kesin olmayan bilgiler önemsiz olarak değerlendirilebilmek-

tedir. Bu nedenle bireyler bunları doğrulamak için bir çaba sarf 

etmezler. 

Sosyal paylaĢım ağları habercilik faaliyetlerinde gazetecile-

re birtakım avantajlar sunmaya baĢlamıĢtır. Öncelikle sosyal 

paylaĢım ağları gazetecilerin daha fazla ve çeĢitli haber kaynak-

larına ulaĢmalarını sağlamıĢtır. Bu da medyayı demokratik 

çoğulculuğa katkı anlamında teĢvik etmektedir (Hermida, 

Lewis ve Zamith, 2014, s. 480). Sosyal paylaĢım ağları, gazete-

cilerin dijital çağda kullandıkları yeni haber kaynakları olmala-

rının yanında elde ettikleri haberlerin doğruluğunu sağlayabi-

lecekleri bir alan özelliği de taĢımaktadır. Ancak, sosyal payla-

Ģım ağları gazeteciler tarafından kaynak olarak kullanılırken 

birtakım zorluklar ve riskler bulunduğu unutulmamalıdır 

(Zhang ve Li, 2020, s. 1193). Gazetecilerin, sosyal paylaĢım 

ağlarında haber değeri taĢıyan çeĢitli içerikleri doğrulama nok-

tasında “…çeĢitli platformlardan elde edilen büyük miktarlar-

daki bilgiler arasında içeriğin eĢ zamanlı olarak izlenmesi, 

filtrelenmesi ve orijinal kaynağı belirlemek için platformlarda 

ve yeniden paylaĢımlarda geri izleme ile ilgili…” çeĢitli sorun-

larla karĢılaĢabilmektedirler (Hornmoen ve diğerleri, 2017, s.  

73-74). Bilhassa, bu platformlarda herhangi bir haber içeriği 
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konusunda asıl kaynağa ulaĢma sıkıntısı önemli bir sorun 

teĢkil edebilmektedir. Sosyal paylaĢım ağlarının yeniden pay-

laĢım özelliği ile birlikte çeĢitli uygulamalar yardımıyla paylaĢı-

lan içeriğin orijinal içerik gibi algılanabilmesi ve aynı içerikle-

rin birden fazla kullanıcı tarafından paylaĢılabilmesi haber 

değeri taĢıyan bilgilerde orijinal kaynak sorununu ortaya çı-

karmaktadır. Çünkü haberleĢtirilecek herhangi bir içerikte 

gazetecinin orijinal kaynağa ulaĢması ve kaynak güvenilirliğini 

sağlaması temel sorumluluk alanlarından bir tanesidir. 

4. Yalan/Sahte Haberlerden Korunma Yolları 

Sosyal paylaĢım ağları, medya kuruluĢlarının haberler ko-

nusunda bilgi aramak için kullanabilecekleri bir alan özelliği 

taĢımakla birlikte geleneksel haberlerin profesyonelliğine de 

meydan okumaktadır (Zhang ve Li, 2020, s. 1194). “Çevrimiçi 

dünya, okuyucuları kandırmaktan ve yayınları için reklam 

geliri elde etmekten baĢka bir amacı olmayan, tıklama tuzağı 

manĢetleri ve cezbedici görüntülerle sosyal medya aracılığıyla 

yayılan sahte haberlerle doludur” (Mikkelson, 2016). Ancak, 

bahsedilen tüm bu olumsuzluklara rağmen sosyal paylaĢım 

ağlarındaki sahte haberlerden korunmanın çeĢitli yolları mev-

cuttur. Lazer ve diğerleri (2018, s.  1095-1096)sahte haber 

akıĢını ve toplumdaki etkisini azaltmaya yönelik iki yol oldu-

ğunu ifade etmektedir. Ġlk olarak bireylerin karĢılaĢtıkları sah-

te haberlere karĢı, bu haberlerin doğruluğunu değerlendire-

bilmelerini sağlayarak onları güçlendirme yöntemi benimse-

nebilir. Bireyler elde ettikleri bilgilerin doğruluğunu, haberle-

rin güvenilirliğini değerlendirerek doğruluk kontrolü yapan 

çeĢitli web sitelerinden sağlayabilecekleri gibi profesyonel ve 

güvenilir medya kuruluĢlarının yayımladığı haberler aracılığıy-

la da gerçekleĢtirebilirler. Sahte haber akıĢını ve bireylerin bu 

haberlere maruz kalmasını engellemeye yönelik ikinci yol ola-
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rak çevrimiçi alanlarda çeĢitli yapısal değiĢiklikler gerçekleĢti-

rilebilir. 

Sosyal paylaĢım ağlarını kullanan bireyleri sahte haberler-

den korumanın en önemli yollarından biri de onların, bu plat-

formlarda karĢılaĢtıkları haberleri eleĢtirel bir Ģekilde değer-

lendirebilmelerini sağlayacak eleĢtirel medya okuryazarlığını 

kazandırmaktır. Ayrıca sahte haberlere karĢı doğrudan müda-

hale olanağı sunan haber doğrulama platformları da yalan 

haberle mücadelede ön plana çıkmaktadır (Kavaklı, 2019, s.  

678). 

Kiely ve Robertson (2016), eleĢtirel düĢünen ve gerçekleri 

kontrol etme içgüdüsüyle hareket eden bireylerin çeĢitli yollar 

izleyerek neyin gerçek neyin yalan olduğunu kolaylıkla ortaya 

çıkarabileceklerini ifade etmektedirler. Bu noktada sahte ha-

berlerin nasıl tespit edilebileceğine yönelik çeĢitli tavsiyelerini 

Ģu Ģekilde sıralamaktadırlar: 

 Haber kaynağına dikkat edin. Özellikle sahte haber si-

telerinin olabileceğini unutmayın. 

 Haber baĢlıkları her zaman hikâyenin tamamını anla-

tamayacağı için sadece haber baĢlığını değil, metnin tamamını 

okuyun. 

 Haberi kimin yazdığına bakın. Yani yazarı kontrol 

edin. 

 Haberleri destekleyen resmi kaynaklar baĢta olmak 

üzere haberde çeĢitli kaynaklara yapılan atıfları sorgulayın. 

 Bazı haberler gerçek olayların çarpıtılması olabileceği 

gibi daha önce olmuĢ olayların güncel olaylarla ilgili olduğu da 

iddia edilebileceği için haberin tarihini kontrol edin. 

 ÇeĢitli haberlerin bir hiciv olabileceğini unutmayın. 
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 ÇeĢitli haberler önyargılarla birlikte okunduğunda da-

ha inandırıcı olabileceği için, haberleri okurken önyargılarınızı 

kontrol edin. 

 Doğruluk kontrolü sağlayan çeĢitli kuruluĢlardan bilgi 

edinin ve uzmanlara danıĢın. 

Tüm bu bahsedilen önerilerle birlikte her ne kadar insan-

lar arasında yayılan yanlıĢ bilgiler düzeltme yoluna gidilse de 

söz konusu bilgilerin bazıları tamamen düzeltilemez. Düzelt-

me iĢlemi gerçekleĢtiğinde bazı bireyler yapılan bu düzeltme-

lerden haberdar olmayabilir, doğru bilgilerle karĢılaĢamayabi-

lir. Bazı bireyler ise yapılan düzeltmelerden haberdar olup 

düzeltmeleri incelese bile onları kabul etmeyerek yanlıĢ bilgi-

nin doğruluğuna inanmayı tercih edebilmektedir. Hatta yanlıĢ 

bilgiler düzeltildikten sonra bile bu yanlıĢ bilgilerle karĢılaĢan 

bireylerin tutumları üzerinde etkili olmayı sürdürebilmektedir 

(Thorson, 2016, s. 477). Bu durum yalan ve yanlıĢ bilgilerin 

insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu açıkça ortaya koy-

maktadır. 

5. Habere Güven ve Haber Doğrulama Platformları 

Medya profesyonellerinin kaynak doğrulaması yaptığı gibi 

vatandaĢların da haber doğrulama ihtiyacı her geçen gün art-

maktadır. Haber doğrulama, haber metninde yer alan bilgile-

rin muhabir haricinde kullanıcılar tarafından bir veya daha 

fazla kaynak aracılığıyla teyit edilmesidir. Buttry (2016, s. 16), 

doğrulama iĢleminin “kiĢinin becerikliliği, ısrarı, Ģüpheciliği ve 

yeteneği”, “bulunabilen ve konuĢmaya ikna edilen kaynakların 

bilgisi, çeĢitliliği ve güvenilirliği” ile “belgelendirme” üzerine 

kurulu olduğunu belirtmektedir. Bireyler kuĢku duydukları 

içeriklere dair birtakım araĢtırmalar yaparak doğru bilgilere 

ulaĢabilecekleri gibi hâlihazırda bu hizmeti sağlayan dijital 

platformlar da bulunmaktadır. 
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Ġnternet çağında sahte haberlerin yükseliĢi ile ilgili sorun 

küresel bir hâle gelmiĢtir. Çevrimiçi alanlarda bireylerin, çeĢit-

li kurum ve kuruluĢların yani toplumun, sahte haber üreticile-

ri tarafından gerçekleĢtirilen manipülasyonlara karĢı güvende 

olabilmeleri için bir korunma sistemine ihtiyaç duydukları 

ifade edilebilir (Lazer ve diğerleri, 2018, s. 1094). Özellikle 

sosyal paylaĢım ağlarının sahte haberlerin yayılımını artırdığı 

düĢünüldüğünde sahte haberlerle mücadele çerçevesinde doğ-

ruluğu Ģüphe taĢıyan haberler için yeni iletiĢim teknolojileri-

nin olanaklarından da yararlanarak doğrulama hizmeti sağla-

yan çeĢitli platformların önemi daha da artmaktadır (Kavaklı, 

2019, s. 666). Doğruluk kontrolü gerçekleĢtiren çeĢitli plat-

formların temel amacı sahte haberlerle mücadele etmektir. 

Bilhassa sosyal paylaĢım ağlarında dolaĢan sahte haberlerle 

mücadele etmek için “…haber doğrulama platformlarının 

sayılarının, popülerliklerinin ve etki alanlarının artması ve 

kullanıcıların sosyal medyanın yararları kadar zararları hak-

kında da bilinç sahibi, dijital araçları kullanmaya hâkim birer 

dijital okuryazar haline gelmelerinin önemi artmaktadır” 

(Çömlekçi, 2019, s. 1553-1554).   

Doğrulama platformları bireylerin yanlıĢ bilgiler konusun-

da Ģüpheli buldukları ve kendilerine gönderdikleri haberleri 

değerlendirerek haber teyit süreçlerine kullanıcıların katılımla-

rını da sağlamaya çalıĢmaktadır. Ayrıca, doğruma platformları 

teyitlerini gerçekleĢtirdikleri haberleri sosyal paylaĢım ağların-

da yayınlayarak kullanıcıların öneri ve sorularını da dikkate 

alma yoluna gitmektedirler. Böylelikle, haber doğruma süreç-

lerinde “… sosyal medyanın etkileĢime dayalı yapısından aza-

mi Ģekilde faydalanılmakta, tek taraflı bir iletiĢim yerine oku-

yucuların da üretim sürecine katılabildiği çok yönlü bir ileti-

Ģim tarzı benimsenmektedir” (Çömlekçi, 2019, s. 1560).   
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Haberlerde doğrulama kontrolü sadece haber metinleri 

yani yazı üzerinde gerçekleĢmemektedir. Doğruluğundan Ģüp-

he duyulan haberler baĢta olmak üzere bağlamından kopartıl-

mıĢ fotoğraflar, farklı olayları yansıtan ve farklı bağlamlarda 

sunulan videolar, politikacıların demeçleri terör, deprem, sel 

gibi kriz zamanlarında sosyal paylaĢım ağlarında kullanıcıların 

oluĢturduğu içerikler de doğrulama yapılan konular arasında 

yer almaktadır (Kocabay ġener, 2018, s.  490). 

Haber doğrulama platformlarının tarihsel geliĢimine ba-

kıldığında ise ilk örnekler Amerika BirleĢik Devletlerinde orta-

ya çıkmaktadır. Bu platformlar 2000‟li yılların baĢında Ģüphe 

duyulan politik haber ve demeçlerin doğruluğunu araĢtırmak 

için kurulmuĢtur (Graves ve Cherubini, 2016, s. 6). Haber 

doğrulama platformlarının Avrupa Kıtasındaki geliĢimine ba-

kıldığında ise Reuters Enstitüsü‟nün Avrupa‟daki “fact-

checking” organizasyonlarına iliĢkin hazırlamıĢ olduğu “Digi-

tal News Report 2016: The Rise of Fact-Checking Sites in 

Europe” isimli rapor önemlidir. Raporda haber doğrulama 

platformlarının yapılanması, nasıl geliĢim gösterdiği, ekono-

mik sürdürülebilirlik ve izlenen yöntem analiz edilmiĢtir. Ra-

pora göre“Ģu an aktif olarak faaliyet gösteren 113 fact-

checking organizasyonunun %90‟ı 2010 sonrasında kuruldu. 

50 organizasyon ise sadece iki yıl içerisinde ortaya çıktı. Rapor 

için görüĢülen Avrupalı fact-checking organizasyonlarının 

iĢleyiĢi ile ilgili iki ana model var. Ġlki bir medya kuruluĢunun 

altında faaliyet gösteren, medya kuruluĢu tarafından finanse 

edilen ve doğrudan medya partnerliği olanlar. Ġkincisi ise, daha 

çok Avrupa‟nın doğusunda yaygın olarak gözüken kar amacı 

gütmeyen model. Bu modelde ise organizasyonlar kar amacı 

gütmeyen bir yapı üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor.” Söz 

konusu organizasyonlardaki faaliyetlerini yüzde 64 gibi ciddi 

bir oranda gazetecilik olarak tanımlayanların yanı sıra aktivist, 

siyaset uzmanı, akademisyen ya da teknolojist Ģeklinde adlan-
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dıranlar da vardır. Teyit organizasyonların genelinde hâkim 

olan ortak amaç “kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve sağlıklı 

bir tartıĢma zemini” oluĢturabilmektir. Ayrıca siyasilerin de 

sorgulanabilir olduğunu göstererek yanlıĢ bilginin yayılmasını 

önlemek Ģeklindedir (Foça, 2016). 

Türkiye‟deki haber doğrulama platformlarının geliĢimine 

bakıldığında Avrupa ülkelerine benzer zaman aralığında geli-

Ģim gösterdiği dikkat çekmektedir. Ġlk olarak 2009 yılında 

faaliyete baĢlayan malumatfurus.org ve yalansavar.org organi-

zasyonlarının öncülük ettiği görülmektedir. Bu öncü kuruluĢ-

ların ardından sayısı giderek artan organizasyonların faaliyete 

geçip çalıĢmalarını devam ettirdiği bilinmektedir. AĢağıdaki 

tabloda bazı haber doğrulama platformlarının kuruluĢ tarihi, 

yer aldığı merkez ve temel amacına iliĢkin bilgiler yer almak-

tadır. 

Türkiye’deki Doğruluk Kontrol Platformları (Ünver, 2020: 5). 

Platform web 

sitesi 

KuruluĢ 

tarihi 

Merkezi Doğruluk kontrolü görevi 

YalanSavar.org 2009 
San Francisco, 

CA 

Bilimsel doğruluk kontro-

lü, sözdebilim çürütme 

Malumatfurus.org 2009 Ġstanbul 
Gazete köĢe yazarları 

doğruluk kontrolü 

EvrimAgaci.org 2010 Lubbock, TX 
Bilimsel doğruluk kontro-

lü, sözdebilim çürütme 

DogrulukPayi.com 2014 Ġstanbul Siyasi beyanat doğrulaması 

Teyit.org 2015 Ġstanbul Haber iddialarını çürütme 

Gununyalanlari. 

com 
2015 Ġstanbul Haber iddialarını çürütme 

FactCheck.TR 2015 Ġstanbul Haber iddialarını çürütme 

Doğrula.org 2017 BelirtilmemiĢ Haber iddialarını çürütme 
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Türkiye için faaliyet gösteren haber doğrulama platformla-

rının bulundukları merkezlerin ya Ġstanbul ya da yurt dıĢında 

olması dikkat çekici bir noktadır. Organizasyonların kuruluĢ 

yılları farklılık gösterse de 2009 sonrası yaygınlık kazanmaya 

baĢladığı görülmektedir. Platformlar genel olarak haber iddia-

larını çürütme amacı gütse de bilimsel doğruluk, politik açık-

lamaların doğrulanması ve köĢe yazılarının da özellikle analiz 

edilmesi önemlidir.  

Teyit.org haber doğrulama platformu 2016 yılında Teyit 

Medya AraĢtırmaları Derneği tarafından kurulmuĢtur. Plat-

formun amacı “yaygın bilinen yanlıĢlardan, sosyal medyanın 

gündemine oturan Ģüpheli bilgilere, medyanın gündeme getir-

diği iddialardan, Ģehir efsanelerine birçok alanda doğrulama 

yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaĢmasını sağ-

lamak” Ģeklinde belirtilmektedir. Bu anlamda teyit.org birincil 

haber kaynağı olarak interneti kullanan bireylerin ve sivil top-

lum örgütlerinin dijital ağlarda hangi bilginin doğru, hangi 

bilginin yanlıĢ olduğunu öğrenmesini sağladığını ileri sürmek-

tedir. “Ayrıca teyit.org eleĢtirel düĢünme alıĢkanlığını kazan-

dırmayı ve yeni medya okuryazarlığını artırmayı amaçlamak-

tadır” (https://teyit.org/, 2021). 

Gazete köĢe yazarlarının doğruluk kontrolünü amaç edi-

nen MalumatfuruĢ dezenformasyon karĢıtlığını “Malumatfu-

ruĢ, okuyucularına yalan yanlıĢ bilgi yutturmaktan ya da ma-

nipüle etmekten utanmayan köĢe yazarlarından” haz etmedi-

ğini belirterek köĢe yazarlarının yanlıĢlarını kendi köĢelerinde 

okurlarından özür dileyerek düzeltmelerini beklemektedir 

(http://www.malumatfurus.org, 2021). 

Doğruluk Payı platformunun ise politik aktörlerin ileri 

sürdükleri iddia ve görüĢlerini doğrulaması noktasında beĢ 

aĢamadan oluĢan bir ölçek ile yaptığı bilinmektedir. Analiz 



GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 185 

edilecek iddialar belirlenirken; “iddianın doğrulanabi-

lir/yanlıĢlanabilir nitelikte olması” ile “iddianın görece tartıĢ-

malı ve önemli bir konuda olmasına” itina gösterildiğini belir-

ten Doğruluk Payı, kontrol noktasında “iddiada dayanak ola-

rak gösterilen nitel ve nicel verilerin kamuya açık kaynaklar-

daki verilerle uyuĢması”, “nitel ve nicel verilerin doğrulandı-

ğı/yanlıĢlandığı kaynakların kalitesi” ile “iddianın söylenme 

amacı ve bağlamın uygunluğu” kriterlerine iliĢkin bir analiz 

yaparak Doğruluk Payı Ölçeğinde ortaya çıkan farklı beĢ sevi-

yeden oluĢan ölçek ile gerçekleĢtirilmektedir. Ölçekte bulunan 

seviyeler ise; “1. ... doğruluk payı vardır, 2. ... kaydadeğer öl-

çüde doğruluk payı vardır, 3. ... kısmen doğruluk payı vardır, 

4. ... büyük ölçüde doğruluk payı yoktur ve 5. ... doğruluk payı 

yoktur” Ģeklindedir (http://www.dogrulukpayi.com, 2021). 

“Karanlığa lanet okumaktansa, bir mum yakmak yeğdir” 

mottosu ile yola çıkan Yalansavar ise “eleĢtirel düĢünce ve 

bilim tutkunlarının bir araya gelerek oluĢturduğu gönüllü bir 

platform” olduğunu açıklamaktadır. Platform amacının da 

“sağlıklı bir toplum için elzem olan eleĢtirel düĢünce alıĢkanlı-

ğını yaymaya katkıda bulunmak ve muhtelif asılsız iddiaları 

irdelemek” olduğunu belirtmektedir (https://yalansavar.org, 

2017). 

Doğrulama platformları genel olarak haber iddialarını çü-

rütme üzerine olsa da köĢe yazılarının kontrolü ve siyasi açık-

lamaların denetimi de söz konusudur. Yalansavar vb. haber 

doğrulama platformları haberlerin ve sosyal paylaĢım ağların-

da bulunan içeriklerin sorgulanarak yeniden okunmasını sağ-

lamaktadır. Bu noktada bireyler haber doğrulama platformları 

aracılığıyla kuĢku duydukları içerikleri teyit etme olanağına 

eriĢebilmektedir (Baloğlu ve Uzun, 2019). 
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6. Haber Doğrulama Platformları Üzerine Yapılan Ça-

lıĢmalar 

Yegen, çalıĢmasında sosyal medya dezenformasyonunu or-

taya çıkarma adına alan araĢtırması yaparak yarı-

yapılandırılmıĢ mülakatlar gerçekleĢtirmiĢtir. GörüĢmelere 

Beykent Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nin farklı bölümlerinde 

eğitim gören ve rassal Ģekilde seçilen 10 öğrenci katılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucuna göre katılımcıların genelinde hâkim olan 

fikir Doğruluk Payı ve Yalansavar platformlarının sosyal med-

yadan kaynaklı dezenformasyon noktasında yeteri kadar ça-

lıĢmadığı Ģeklindedir. AraĢtırmaya katılan kiĢilerin ortak görüĢ 

bildirdiği bir diğer nokta ise doğrulama platformlarının sayısı-

nın artması gerektiği üzerinedir. Katılımcıların kiĢisel olarak 

doğru haber ve içeriklere eriĢebilme noktasında kendilerinin 

doğrulama yapma bilincinde ve isteğinde olmaları da önemli-

dir. Son olarak “Katılımcılar fact-checking‟i bağımsız giriĢimle-

rin yapıyor olmasını demokratik ve objektif bulurken, kamu 

yararı gözettiğini de düĢünmekteler” (Yegen, 2018, s.  113, 

117). 

Bir diğer çalıĢmada ise Çömlekçi, Türkiye‟de ve yurtdıĢın-

da faaliyet gösteren doğrulama platformlarından birer örnek 

belirleyerek (teyit.org ve snopes.com) içerik analizi yöntemiyle 

2019 yılının Ocak ayında yer alan içerikleri değerlendirmiĢtir. 

Ġlk olarak teyit.org sitesinde bu süre zarfında 54 haber dosyası 

hazırlandığı görülürken en çok dıĢ siyaset ile ilgili doğrulama 

yapıldığı dikkat çekmektedir. Aynı süre kapsamında incelenen 

Snopes.com sitesinde ise 138 haber dosyasının hazırlandığı ve 

siyaset ile ilgili içeriklerin ağırlıklı olduğu ortaya konmaktadır 

(Çömlekçi, 2019). 

Diğer bir çalıĢmada ise özel olarak sağlık haberlerindeki 

doğrulama üzerine odaklanan Baloğlu ve Uzun tarafından 
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teyit.org haber doğrulama platformunda 2017 ve 2018 yılla-

rında yayımlanan sağlık haberleri analiz edilerek toplam 27 

içeriğin teyit edildiği belirlenmiĢtir. Ġncelenen 27 haberden 22 

tanesinin yanlıĢlanmıĢ olması ciddi bir veri olarak dikkat çek-

mektedir. Söz konusu 27 içeriğin yarısından fazlasının sosyal 

medya platformlarında paylaĢılmıĢ olması da üzerinde durul-

ması gerek bir diğer noktadır. “Hatalı 12 haberin ise birden 

fazla medya kuruluĢunda yer alması sağlık haberleri konusun-

da gazetecilik mesleğinin ciddiyetle yapılmadığını göstermek-

tedir.” Bu nedenle de haber doğrulama platformlarının gerekli-

liği ve önemi açıkça ortaya çıkmaktadır (Baloğlu ve Uzun, 

2019). 

Ġnternet doğrulama platformlarının üniversite öğrencileri 

arasındaki bilinirliği ve kullanım yaygınlığını ortaya çıkarmayı 

amaçlayan Kavaklı, Ġstanbul‟da bulunun bir vakıf üniversitesi-

ne kayıtlı 213 öğrenci üzerinde anket tekniğini kullanarak bir 

çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmanın en önemli sonucu“öğrencilerin 

sosyal medya üzerinden yalan/sahte haber olgusuna dair bir 

farkındalık geliĢtirdikleri yönündedir.” Ancak çalıĢmanın diğer 

bir sonucuna göre ise “sosyal medyada Ģüpheli bir haberle 

karĢılaĢan öğrencilerden sadece yüzde 8.9‟nun haber teyidi 

için internet doğrulama/teyit platformlarına yöneldiği görül-

müĢtür” (Kavaklı, 2019). 

Sonuç 

Dijital medya ve sosyal medya ağları aracılığıyla bilgi ve 

haberin çok fazla üretilmesi ve yayılması, doğru içeriğe eriĢim 

hususunda soru iĢaretlerini de beraberinde getirmektedir. Bu 

noktada haber doğrulama platformlarına duyulan ihtiyaç da 

artmaktadır. “Haber doğrulama/kontrol platformları yeni ileti-

Ģim teknolojilerinin sağladığı dijital araçlardan ve sosyal med-

yadan faydalanarak kamuoyuna yayılan sahte, eksik ve mani-
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pülatif haberlerle mücadele etmektedir” (Çömlekçi, 2019, s. 

1560). Ancak bu mücadelede haber doğrulama platformları 

tek baĢına yeterli değildir. Çünkü dezenformasyon ve manipü-

lasyon gibi durumlarla mücadele çerçevesinde bireylerin de 

kiĢisel olarak dijital okuryazarlık eğitimi almaları ve bilinç-

lenmeleri gerekmektedir. Bu anlamda Yegen de (2018, s. 117) 

bireylerin bilinçlenmesi gerektiğini vurgularken Erkan ve Ay-

han (2018, s. 220) ise bireylerin dijital okuryazarlık seviyeleri-

nin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Söz konusu 

gerekliliği Kavaklı da (2019, s. 398) yaptığı çalıĢmasında vur-

gulamakta ve araĢtırmasında yer alan üniversite öğrencilerinin 

haber doğrulama platformlarına iliĢkin ilgi ve bilgilerinin kısıt-

lı olduğunu ifade etmektedir. Bu çalıĢmanın aksine Çömlekçi 

ve BaĢol (2019, s.  398) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada 

ise üniversite öğrencilerinin doğrulama platformlarından ha-

berdar olduğu belirtilmektedir. 

Literatürde haber doğrulama platformlarına iliĢkin hem 

nitel hem de nicel yöntemler tercih edilerek kaleme alınan 

çalıĢmalar bulunduğu görülmektedir. ÇalıĢmaların ortaya 

koyduğu en önemli ortak sonuçlardan biri, ana akım medyada 

ve sosyal medyada yer alan içeriklerin kontrol edilmesi gerekli-

liğidir. Ancak bireylerin bu bağlamda doğrulama platformla-

rından haberdar olma oranı ya da bu platformlar aracılığıyla 

teyit oranlarının düĢük olması, doğru bilginin yaygınlık ka-

zanması noktasında düĢündürücü bir sonuçtur. Literatürde 

yer alan çalıĢmalar bireylerin dezenformasyon karĢısında diji-

tal okuryazarlık kazanması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Doğrulama platformlarının ise yaygınlık kazanması ve daha 

fazla içeriğin kontrole tabi tutulması gerekliliği ön plana çık-

maktadır.  
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HIZ VE ANINDALIK ÇAĞINDA GAZETECĠLĠĞĠ 

YENĠDEN DÜġÜNMEK: YAVAġ GAZETECĠLĠK 

Selahattin ÇAVUġ1 

Ahmet DEĞĠRMENCĠ2 

“Hız, gökçekimli ölüme en 

yakın tutkusudur insanın.” 

Özdemir Asaf 

GiriĢ 

SayısallaĢmanın tüm boyutlarıyla gündelik yaĢamı kuĢattı-

ğı varsayımından hareketle, gazetecilik uygulamalarının hem 

okur hem de gazeteci düzleminde derinlemesine etkilendiği 

bir dönem yaĢanıyor. Dijital dünyada hızın yeri ve önemi her 

geçen gün daha belirgin hale geliyor. Bu durumda çağa ayak 

uydurmanın yanı sıra hızın insanlardan alıp götürdüklerini 

yeniden düĢünmek gerekiyor. DijitalleĢme insanlık için anın-

dalık seviyesinde yoğun bilgi akıĢını, enformasyon bolluğunu 

getirirken bunun yanında bilgi kirliliğini, dezonformasyonu ve 

bilginin özünden uzaklaĢmıĢ bir sürümünü de dolaĢıma sok-

maktadır. SayısallaĢma olgusu ekseninde gazetecilik pratikle-

rinin dönüĢümüne bakıldığında bu sorunun, tık tuzaklarını, 

teyide muhtaç haberleri ve gazeteciliğin temel ilkeleri ile ör-

tüĢmeyen bildirimleri karĢımıza çıkardığı görülmektedir. Bu 

durum, gazeteciliğin geleceğini ve okurun haber alma edimini 

1
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2 Araştırma Görevlisi, Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, 
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yeniden düĢünmeyi gerekli kılmaktadır. Buna göre, kimi aka-

demik çevrelerce alternatif gazetecilik çatısı altında haberin 

hızlı tüketimine yönelik bir çözüm önerisi olarak sunulan 

yavaĢ gazetecilik kavramı dikkat çekmektedir. Kaliteli, üretimi 

ve tüketimi emek isteyen, okuru gözeten ve ekonomik yapısı 

itibarı ile yeni medya pratiklerinden ayrılan yavaĢ gazetecilik, 

bir çözüm önerisi olarak tartıĢılan gazetecilik türüdür. Yeni 

medyanın olanaklarını reddetmeyen ancak haber okurunun 

enformasyon bunalımına neden olan yeni medyanın enfor-

masyon yağmuruna bir alternatif sunan yavaĢ gazetecilik; kay-

naklarının Ģeffaf ve doğrulanabilir olduğu, haber-olay devamlı-

lığının gündem değiĢmesi nedeniyle kesintiye uğramadığı, 

haberdar olmaktan çok bilgi sahibi olmayı, algılanabilir, anlatı 

gücünü ön plana çıkaran ve haber üretim süreçlerine hem 

ekonomik olarak hem de bir üretim pratiği olarak izler kitleyi 

de dâhil eden bir gazetecilik anlayıĢı vadetmektedir. Bu min-

valde gazeteciliğin esasları ve ilkeleri itibariyle özünden uzak-

laĢmıĢ olduğunu, gazeteciliğin mülkiyet yapısının ve iĢleyiĢi-

nin günümüzde sürdürülebilir olmadığını vurgulayan yavaĢ 

gazetecilik anlayıĢı, geleneksel gazeteciliğin mali iĢleyiĢinden 

farklı bir yol tercih etmektedir. Ekonomik varlığını sürdüre-

bilmek adına reklâm gelirlerine bağlı kalmanın gazeteciliğin 

tarafsız olması gerekliliğine ters düĢtüğünü vurgulayan bu 

anlayıĢ, kitle fonlaması ve abonelik gibi okurun doğrudan katı-

lımını ve desteğini içeren bir gazetecilik biçimini uygulamaya 

geçirilmesini önermektedir.  

1. SayısallaĢma, Ġnternet ve DeğiĢen Gazetecilik 

Haber, güncel ve ilginç olarak kabul edilebilecek bir olayın 

ya da olgunun objektif bir biçimde gerçeğe uygun sunumla 

sunulması (Schlapp, 2013) Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Buna 

göre haber, en basit anlatımla olan bitenin bildirilmesidir de-
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nilebilir. Tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde haberleĢme 

olgusu kadar eski olmasa da „gazetecilik‟ kavramı günümüz-

den 2 bin yıl öncesine, antik Roma medeniyetine uzanan bir 

geçmiĢe dayanmaktadır. Antik Roma‟da tablet üzerine yazılan 

„Acta‟lar, zamanla „Acta Diurna‟ya dönüĢmüĢ ve bilinen gaze-

tenin ilk örnekleri ortaya çıkmıĢtır. Acta Diurna Latince olmuĢ 

olan „Acta‟ ve günlük, her gün gibi anlamlara gelen „Diurna‟ 

kelimelerinin bir araya getirilmesi oluĢmuĢtur. Söz gelimi, 

Acta Duirna diğer acta‟lardan farklı olarak (Acta Militaria, Acta 

Senatus, Acta Diurna vb.) günlük olayları anlatmaktadır 

(Wright, 2016). Edimsel olarak gazetecilik ise medya teknolo-

jileri aracılığıyla bilgi transferini ve bireylerin kitlesel olarak 

haber almasını sağlama düĢüncesine dayanmaktadır. Girgin‟e 

göre gazete, yazı ve fotoğraf kullanarak halka, güncel olaylara 

iliĢkin haber ve bilgi verir (Girgin, 2014). 

“YavaĢ Gazetecilik” kökenleri itibarı ile esas olarak sadece 

hızın değil, hızın yol açtığı olumsuz sonuçlardan biri olan kali-

tesiz haberlerin de karĢısında yer almaktadır. Ancak haber 

üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerindeki hızın baĢat rolünü 

anlamak adına gazeteciliğe ivme kazandıran internet habercili-

ği uygulamalarına değinmek yerinde olacaktır. 

En basit tanımı ile geleneksel olarak haber toplama, yazma 

ve haberi kitlelere sunma süreçlerinin internet aracılığıyla 

yürütülmesi anlamına gelen internet gazeteciliği, ilk dönemde 

geleneksel yöntemlerle üretilen haberlerin sadece internet 

ortamında sunulmasından ibaretti (Nisan, 2019). Olanakları 

bakımından geleneksel gazetelere karĢı çok sayıda avantajı 

olan internet gazeteciliği sayesinde okur habere 7 gün 24 saat 

ulaĢabilmektedir. Okurlar internet gazeteciliği ile haber içeri-

ğine iliĢkin video, ses ve fotoğraf gibi multimedya içeriklerine 

ulaĢabilme ve bu içerikleri kaydedip saklama olanağına sahip 
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olmuĢtur. Bunun yanında, çıktıları bakımından internet gaze-

teciliği değerlendirildiğinde haberi tüketen izler kitle dijital 

uzamda habere iliĢkin görüĢlerini ifade edip paylaĢabilme 

imkânına kavuĢmuĢtur (Çakır, 2007). Ġnternet gazeteciliğinin 

avantajları ise Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Haber saniyeler içerisinde yayınlanabilir ve aynı ivedi-

likle güncellenebilir. 

 Okur habere 24 saat eriĢebilir. 

 Haber okuru gazete arĢivlerine kolayca ulaĢabilir ve 

haberleri kaydedip saklayabilir. 

 Okur habere iliĢkin değerlendirmelerini yapabilir. 

 Haber ile ilgili konularda hiperlinkler aracılığıyla ben-

zer haber ve konulara, daha detaylı bilgilere ulaĢabilir.  

Tüm bunların yanında okur geleneksel medyada (TV, ga-

zete¸ radyo vb.) yer almayan haberlere ulaĢabilme olanağına 

sahiptir (Gürcan ve Bekiroğlu, 2007). 

Ġnternet haberciliğinin okur perspektifinden tercih edilme 

nedenlerini Karaduman Ģöyle değerlendirmiĢtir: 

 Zaman ve uzam bağlamında haberlere görece daha öz-

gürce ulaĢıp okuyabilme olanağı, 

 Anındalık seviyesinde haftanın her günü her saatinde 

habere eriĢebilme kolaylığı, 

 Ġnternet üzerinde sanal arĢivler sayesinde kayıt tutula-

bilmesi ve geçmiĢ yayınların ulaĢılabilir olması, 

 Habere ulaĢmak için herhangi bir ücret ödenmemesi, 

 Fiziksel yapısı itibarı ile internet ortamının etkileĢime 

izin vermesi ve haber okurlarının, baĢka okurların paylaĢımla-

rını görüp, yorum yapabilmesi, 

 Yazılı basın metaryelleri dıĢında video, fotoğraf ve ses 

kayıtları gibi çoklu medya içeriklerine sahip olması, 
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 YayımlanmıĢ olan haberlere farklı kanallardan ve kay-

naklardan ulaĢabilmesi (Karaduman, 2002). 

Çevrimiçi gazetelerin, geleneksel gazetecilik karĢısında yer 

alan mezkûr üstünlükleri, internet haberciliğinin hayatımıza 

giriĢinden itibaren yazılı basını olumsuz etkilemiĢtir. Okurla-

rın önemli bir çoğunluğu haber okumada çevrimiçi araçları 

tercih etmiĢ ve bu da gazetelerin satıĢ sayılarının düĢmesine 

neden olmuĢtur. Bu durum, yazılı basının ekonomik olarak 

varlığını sürdürmesini güçleĢtirmiĢtir (Dalgalıdere, Tosyalı ve 

Çelik, 2015). 

Ġnternet gazeteciliğinin temeli göz önüne alındığında sayı-

sallaĢmanın ilk örnekleri teleteks ve video teks uygulamaları 

olarak nitelendirilebilir. BaĢka bir deyiĢle, bu araçlar ilk elekt-

ronik habercilik uygulaması örneğidir (Currie, 2020). Bu ba-

kımdan internet haberciliğinin müjdecisi televizyondur. Küre-

sel düzlemde internet haberciliğinin serüvenine bakıldığında, 

basılı gazetelerin içeriklerini internet ortamına taĢıması 

1990‟lı yıllara tekabül etmektedir (Narin, 2017). 

 90‟lı yılların baĢında medyada yeni yeni tutunmaya baĢla-

yan internet gazetelerinin çok yaygın olduğu söylenemez. 

1993 yılı itibarı ile çevrimiçi gazetecilik yapan gazete sayısının 

tüm dünyada sadece 20 adet olduğu bilinmektedir. Bu rakam 

90‟lı yılların ortalarında katlanarak artmıĢ, internet haber kay-

nakları 1300‟ü geçmiĢtir. 1980'lerin sonunda ve 1990'ların 

baĢında, birkaç küçük gazete BBS yazılımı ve telefon modem-

lerini kullanarak çevrimiçi haber hizmetlerine baĢlanmıĢtır. 

Bunlardan ilki 1989'da yayına baĢlayan Albuquerque Tribu-

ne‟dür (Narin, 2017). 

Geleneksel gazetecilik ile internet gazeteciliği arasında 

üretim ve tüketim pratikleri bakımından farklılıklar söz konu-

sudur. Bu farklılıklar ortamın değiĢimi ile sınırlı kalmamakta, 
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yeni bir ekonomik yapıyı da olanaklı hale getirmektedir. Ġnter-

net medyasının ücretsiz olması onu bir yanıyla cezbedici kılar-

ken, ücretsiz olmasının ortaya çıkardığı sorunları göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir (Okkay, 2017). Nitekim reklâm 

ve haber ayrımının ortadan kalkması bu sorunlara örnek gös-

terilebilir. Gelirlerini sponsorluk ve reklâm üzerinden sağlayan 

internet haber siteleri bazen haberin okunmasına engel olacak 

biçimde reklâmların haberi kaplamasına izin vermekte, bazen 

de önemli bir haberin iki paragrafı arasına reklâm yerleĢtire-

bilmektedir. Bu durum, internet gazeteciliğinde reklâm ve 

haber ayırımının bulanıklaĢması nedeniyle eleĢtirilen bir du-

rumdur. 

1.2.  Türkiye’de Ġnternet Gazeteciliği 

Türkiye‟de internet gazeteciliğinin serüveni dünyadaki ge-

liĢmelere paralel olarak ortaya çıkmıĢtır. Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde (ABD) Washington Post, New York Times, 

Avrupa‟da Daily Mirror ve Herald Tribün gazeteleri gibi gaze-

teler ürettiği içeriği 1995 yılında sanal ortama taĢırken, aynı yıl 

Aktüel dergisi internet ortamında okurlarla buluĢmuĢtur. 

Türkiye‟de ilk sanal gazete ise “Xn” olmuĢtur. Geleneksel 

medyanın internet ortamına taĢınmasıyla içeriklerini çevrimiçi 

uzama taĢıyan gazeteler Milliyet, Hürriyet ve Sabah gibi önem-

li yayın kuruluĢlarıdır (Gürcan, 1999) Dergi uygulamalarında 

ise Aktüel‟i takiben Leman adlı karikatür dergisi internet ya-

yıncılığına baĢlamıĢtır. 

Türkiye‟de internet gazeteciliğinin serüveni kabaca iki dö-

neme ayrılabilir. Buna göre, 1995 ve 2000 yılları arası ilk dö-

nem, 2000 sonrası ise ikinci dönem olarak kabul edilmektedir. 

90‟lı yılların baĢında ortaya çıkan “Web 1.0” sayesinde izler-

kitle, internetten yalnızca okuma ve araĢtırma ortamı olarak 

istifade edebilmiĢtir. EtkileĢimin öne çıktığı asıl önemli dönü-
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Ģüm ise 2004‟te Web 2.0‟ın geliĢtirilmesi ile gerçekleĢmiĢtir 

(Gürcan ve Bekiroğlu, 2007). Böylece internet kullanıcıları, 

ilave bir yazılama gerek duymadan içerik oluĢturma, gönder-

me ve yayma olanağına kavuĢmuĢtur (Laughey, 2010). Oku-

run habere ulaĢmanın yanı sıra haber okuma, değerlendirme 

ve paylaĢması olanaklı hale gelmiĢ, hatta sosyal ağlarda içerik 

üretim sürecine dâhil olan üre-tüketiciler ortaya çıkmıĢtır. 

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya ortamları, 

kullanıcıların içerik üretim süreçlerine dâhil olmasıyla habere 

ulaĢmada yeni olanaklar ortaya çıkarmıĢtır. Türkiye‟de de ge-

leneksel medya kuruluĢlarının internet ortamında bir web 

sitesinin olmasının yanında neredeyse tamamının sosyal med-

ya hesapları vardır. Bu bakımdan habere ulaĢmak için artık bir 

gazetenin akĢam baskısını bekleme gerekliliği ortadan kalk-

mıĢtır. Bilakis haber okuru enformasyon tarafından kuĢatılmıĢ 

olarak, dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleĢen bir olaya 

canlı tanık oluyormuĢçasına bağlantılarla anında takip edebil-

me imkânına eriĢmiĢtir. 

WeAreSocial‟ın ve Hootsuite‟in müĢterek olarak hazırla-

dığı Digital 2021 adlı rapora göre dünya nüfusunun yüzde 60‟ı 

internet kullanıcısıdır. Aynı raporda dünya nüfusunun yarı-

sından fazlasının aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu belir-

tilmiĢtir. Dünya genelinde internet kullanımına ayrılan orta-

lama süre ise günde 6 saat 54 dakika olarak tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmaya göre internet kullanıcılarının %54‟ünün interneti, 

geliĢmeler hakkında kendini güncel tutmak için kullandığı 

belirtilmiĢtir.  Benzer Ģekilde sosyal medya kullananların en 

temel motivasyonu da güncel geliĢmeler hakkında bilgi sahibi 

olmaktır (WeAreSocial, 2021). Raporun Türkiye ayağında yer 

alan verilere göre, Türkiye nüfusunun %77.7‟sinin internet 

kullanıcısı olduğu, 60 milyon insanın aktif sosyal medya kul-
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lanıcısı olduğu ve ülke insanının günde ortalama 7 saat 59 

dakikasını internette geçirdiği tespit edilmiĢtir. Web ölçüm-

leme aracı Alexa verilerine göre Türkiye‟de en çok ziyaret edi-

len ilk 50 web site içerisinden 12‟si haber sitesidir (Alexa, 

2021). Smilarweb‟in ölçümlerine göre de Türkiye‟de en çok 

ziyaret edilen ilk on web sitesinden üçü haber sitesidir (Simi-

larWeb, 2021).   

Ġnternet ve sosyal medya kullanım oranlarına göre, inter-

net haberciliği ve sosyal medya haberciliği Türkiye‟de oldukça 

yaygındır. Bu nedenle internet haberciliğinin getirdiği kolaylık-

ların yanında sorunlara ve sorunların çözümüne daha yakın-

dan bakmak gerekmektedir. Tık tuzağı, SEO haberciliği, son 

dakika haberciliği ve bak-geç haberciliği gibi yeni nesil gazete-

cilik kavramları, internet gazeteciliği özelinde tartıĢılan sorun-

lar arasında yer almaktadır. Bu sorunların birer sorunsalla 

dönüĢmemeleri adına çözüm önerisi olarak tartıĢılan yavaĢ 

gazetecilik; insanları, hızın hayatı kolaylaĢtırmanın ötesinde 

onlardan alıp götürdüklerine tekrar göz atmaya davet etmek-

tedir. 

2. Hız Kavramı ve Gazetecilik 

GeliĢen teknolojiler ıĢığında gazetecilik ile hız tarihsel sü-

reç içerisinde yakın bir iliĢki içinde olmuĢtur. Bunun temel 

nedeni, bir olay yaĢandığında insanların mümkün olan en kısa 

zamanda bilgiye ulaĢmak istemesidir. Haberi ilk veren olmak 

gazetecilik mesleği özelinde rekabet unsuru olarak gözetilen 

bir durumdur. Matbaa sonrası telgraf, telefon, radyo, televiz-

yon gibi iletiĢim araçları iletiĢimin daha hızlı bir biçimde ger-

çekleĢmesini sağlayan önemli teknolojik icatlar olmuĢtur. 

Ancak ağ tabanlı teknolojik araçların mesleki pratiklere eklem-

lenmesi hızın güdümünde hareket eden ve hızlılığa vurgu 

yapan bir medyanın oluĢmasına neden olmuĢtur. Geleneksel 
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haber döngüsü, internetin iletiĢim süreçlerine etkisi ile anlık 

olarak haber üretimi ve paylaĢımına imkân verecek Ģekilde 

evirilmiĢtir. Bu durum, haber üretim sürecinde yer alan gaze-

tecilerin, hızlı olmak adına zaman baskısı ve stres altında ça-

lıĢmalarına yol açtığı gibi gazetecilik hassasiyetlerini de za-

manla göz ardı etmelerine neden olmuĢtur (Drok ve Hermans, 

2015).  

Dijital, genel anlamda “veri, ses, müzik, metin, resim ve 

imaj biçiminde her tür enformasyonun „bit‟lere veya bilgisayar 

diline, mikroiĢlemciler sayesinde dönüĢtürülmesi” olarak ta-

nımlanmaktadır. Bu teknolojiyle beraber bu verilerin üretil-

mesi, saklanması, iletilmesi ve dağıtılması oldukça kolaylaĢ-

mıĢ, “maddi iĢlem” kabiliyeti ve hızı önemli ölçüde artmıĢtır. 

Dijital teknolojilerle üretilmiĢ sistemler; ses, müzik, metin, 

resim ve imaj gibi içeriklerde kayıplara neden olan analog ya-

pının yerini almıĢ, bilgisayar üreticileri ve telekomünikasyon 

sistemlerini üretenler bu sayede süratli bir büyüme ortamı 

bulmuĢlardır (Değirmencioğlu, 2016).  

Yeni medya teknolojisinin hız odaklı doğası, çoğu gazete-

nin büyük haber medyası ekolojisindeki rollerini önemli ölçü-

de değiĢtirmiĢtir. Hız artık neredeyse tüm gazeteler tarafından 

daha fazla önemsenen bir kavram olmuĢtur (Thurman ve Wal-

ters, 2012). Çevrimiçi haber merkezlerinde gazeteciler, sadece 

rakiplerini değil, aynı zamanda okurlarını benzeri görülmemiĢ 

hızda ve detaylı bir Ģekilde takip edebilmekte ve onlar hakkın-

da bilgi edinebilmektedir. Muhabirler ve editörler, “kaliteli 

gazetecilik” kavramının ardına sığınarak bu tür bilgilere eriĢ-

mek istemektedir. Gazetecilerin ve editörlerin, belirli kullanıcı 

türlerini hedefleyerek ziyaretçi sayılarını aynı anda arttırmak 

istemesi ise mesleki gerilimlere neden olabilmektedir (Thur-

man ve Walters, 2012).  
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3. YavaĢ YaĢam, YavaĢ Medya ve YavaĢ Gazetecilik 

YavaĢ gazetecilik esasen yeni bir fenomen değildir; çünkü 

benzeri uygulamalar mesleğin modern tarihi boyunca gazeteci-

likle birlikte var olmuĢtur. Ancak Susan Greenberg‟in 2007 

yılında ilk defa kullandığı yavaĢ gazetecilik kavramı, makalele-

ri, söyleĢi ve röportajları, haberde göz ardı edilen veya deği-

nilmeyen haber ayrıntılarını ortaya çıkarmayı hedefleyen, ha-

berin üretim sürecinde ciddi ölçüde zaman ve emek harcanan 

yeni bir meslek pratiğini ifade etmektedir (Greenberg, 2007). 

YavaĢ gazetecilik kavramı da esas olarak „yavaĢ‟ hareketinden 

daha doğrusu YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinden ilham 

alarak ortaya çıkmıĢtır. YavaĢ yemek hareketi, McDonaldlaĢan 

yemek kültürünün ekonomik yapısına ve sebep olduğu tahri-

bata yönelik bir baĢkaldırıdır. Hareketin en temel argümanı, 

fast food kültürünün yerel yemek kültürlerini yok ettiği ve 

yemek kültürünü tek tipleĢtirdiği Ģeklindedir. Hareketin vur-

guladığı diğer önemli nokta ise küreselleĢme çağında hızın, 

yemek kültürünü ve sahip olunan lezzet anlayıĢını da damak-

lardan söküp aldığı yönündedir (Bulunmaz ve Çetin, 2018). 

Bugün 60'tan fazla ülkede binlerce projeyi ve milyonlarca in-

sanı içeren küresel bir hareketi temsil eden “YavaĢ Yemek” 

hareketinin öncüsü Carlo Petrini, hareketin baĢlangıç noktası-

nı ve hareketi Ģöyle tanımlıyor:  

Yavaş Yemek, 1980'lerde Carlo Petrini ve bir grup aktivist tara-

fından bölgesel gelenekleri, iyi yemekleri, gastronomik zevki ve yavaş 

bir yaşam hızını savunmak amacıyla başlatıldı. Yirmi yılı aşkın bir 

süredir hareket, tabak, gezegen, insanlar, politika ve kültür arasındaki 

güçlü bağlantıları tanıyan kapsamlı bir gıda yaklaşımını benimsemek 

için gelişti (Slow Food, 2015).  

Ġyi, temiz ve adil olma felsefesini düstur edinen yavaĢ ye-

mek hareketi, tüm insanların kendileri için, onları yetiĢtirenler 
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için ve gezegen için iyi olan yiyeceklere eriĢip tadını çıkarabile-

cekleri bir dünya tasavvur etmektedir. Burada “iyi” ile ifade 

edilen kaliteli, lezzetli ve sağlıklı yiyecekler, “temiz” ile ifade 

edilen, çevreye zarar vermeyen üretim ve “Adil” ile ifade edi-

len ise tüketiciler için eriĢilebilir fiyatlar ve adil koĢullar anla-

mına gelmektedir (Slow Food, 2015). Bu bağlamda sağlığa, 

dünyanın geleceğine ve üreticilerin rekabet edebildiği adalet 

düzenine yapılan vurgu önemlidir. Buna göre yavaĢ gazetecilik 

ile diğer gazetecilik türleri arasındaki en belirgin fark, sadece 

haberlerin üretim ve tüketim aĢamasında zaman harcanıyor 

oluĢu değil, aynı zamanda piyasa koĢullarında diğer haber 

üreticileri ile rekabet edebilme özelliğini bünyesinde barındırı-

yor olmasıdır. YavaĢ hareketi, baĢlangıç noktası itibariyle hızlı 

yeme kültürüne karĢı çıkma ile baĢlamıĢ olsa da yavaĢ yemek 

felsefesinin yaygınlaĢması ile yaĢamın farklı alanlarında varlık 

göstermiĢtir. Bu bağlamda yavaĢ yemek, yavaĢ Ģehirler, yavaĢ 

bloglar ve yavaĢ medya gibi yeni arayıĢlara da kapı aralanması-

na vesile olmuĢtur. Bu protest ve dönüĢtürücü hareket, küre-

selleĢmenin etkilerini gösterdiği her alanda bir karĢıt unsur ve 

alternatif bir doktrin gibi kendine yer bulabilmektedir.  

YavaĢ Medya fikri, insanlığı her anlamda çevreleyen ve en-

formasyon yağmuruna tutan, evirilmiĢ doğası gereği hızlı ve 

sürekli olma vasfıyla insan sağlığına zarar veren kitle iletiĢim 

araçlarına vurgu yapmaktadır. Kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla 

edinildiği varsayılan enformasyon da aslen bilgi olarak görül-

memelidir (Güven, 2011).   

Benedikt Köhler, Sabria David ve Jörg Blumtritt‟in 2010 

yılında Stockdorf ve Bonn‟da yayımladıkları YavaĢ Medya Ma-

nifestosu‟nda, 21. yüzyılın ilk on yılında sözde teknolojik ya-

ramazlar olarak tanımlanan internet, ağlar ve sosyal medyanın, 

medyanın zevahirini kökten değiĢtirerek farklı bir manzaraya 
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sebep olduğunu belirtmiĢ ve insanların daha kolay, daha hızlı 

ve düĢük fiyatlı içerik üretimine olanak tanıyan yeni teknoloji-

lere yeni dönemde insanların ihtiyaç duymayacaklarını ve bu-

na yönelik bir hazırlık içinde olmanın gerekliliğine değinmiĢ-

lerdir. Söz konusu manifesto metninde YavaĢ Medya maddeler 

halinde Ģöyle tanımlanmıĢtır: 

 YavaĢ Medya sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Sür-

dürülebilirlik, medya üretiminin temeli olan ham maddeler, 

süreçler ve çalıĢma koĢulları ile ilgilidir. Sömürü ve düĢük 

ücretli sektörlerin yanı sıra kullanıcı verilerinin koĢulsuz tica-

rileĢtirilmesi sürdürülebilir medyayla sonuçlanmayacaktır. 

Aynı zamanda buradaki anlamıyla sürdürülebilirlik terimi, 

YavaĢ Medya‟nın sürdürülebilir tüketimini ifade eder. 

 YavaĢ Medya tekli görevi teĢvik eder: YavaĢ Medya ge-

liĢigüzel tüketilemez, ancak kullanıcılarının tam konsantras-

yonunu ister. AĢçı ve misafirlerinin tüm ilgisini gerektiren iyi 

bir yemek üretiminde olduğu gibi, YavaĢ Medya da sadece 

odaklanmıĢ bir uyanıklık içinde zevkle tüketilebilir. 

 YavaĢ Medya mükemmelliği hedefler: YavaĢ Medya, 

piyasadaki yeni geliĢmeleri temsil etmek zorunda değildir. 

Daha da önemlisi, sağlam, eriĢilebilir ve insanların medya 

kullanım alıĢkanlıklarına mükemmel Ģekilde uyarlanmıĢ gü-

venilir kullanıcı arayüzlerinin sürekli iyileĢtirilmesidir. YavaĢ 

Medya, yüksek kalite standartlarına göre üretimde, görünüm-

de ve içerikte kendini ölçer ve hızlı tempolu ve kısa ömürlü 

benzerlerinden- bazı birinci sınıf arayüzlerle veya estetik açı-

dan ilham verici bir tasarımla- ayrılır. 

 YavaĢ Medya, tüketiciyi profesyonel tüketici yapar: in-

sanlar neyi, nasıl tüketmek ve üretmek istediklerini aktif ola-

rak kendileri tanımlarlar. YavaĢ Medyada, yeni fikirler geliĢ-

tirmek ve harekete geçmek için medya kullanımından ilham 
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alan bilinçli tüketici, pasif tüketicinin yerini alır. YavaĢ Medya 

ilham verir, kullanıcıların düĢüncelerini ve eylemlerini sürekli 

olarak etkiler ve yıllar sonra hala algılanabilir. 

 YavaĢ Medya kullanıcılarına saygı duyar: Kullanıcıları-

na bilinçli ve dostane bir Ģekilde yaklaĢır ve kullanıcılarının 

baĢa çıkabileceği karmaĢıklık veya ironi hakkında iyi bir fikre 

sahiptir. YavaĢ Medya ne kullanıcılarını küçümser ne de onlara 

itaatkâr bir Ģekilde yaklaĢır. 

 YavaĢ Medya, reklâmla değil önerilerle yayılır: BaĢarısı, 

tüm kanallardaki ezici bir reklâm baskısına değil, arkadaĢların, 

meslektaĢların veya ailenin tavsiyesine dayanmaktadır. En 

yakın arkadaĢlara beĢ kez hediye olarak verilen bir kitap buna 

iyi bir örnektir. 

 YavaĢ Medya zamansızdır: YavaĢ Medya uzun ömür-

lüdür ve yıllar veya on yıllar sonra bile taze görünür. Zamanla 

kalitelerini kaybetmezler, ancak en iyi ihtimalle değerini artı-

rabilecek bir miktar patinaya1 alırlar. 

 YavaĢ Medya auratiktir: YavaĢ Medya özel bir aura ya-

yar. Belirli bir ortamın, kullanıcının hayatının tam o anına ait 

olduğu hissini yaratırlar. Endüstriyel olarak üretilmelerine 

veya kısmen endüstriyel üretim araçlarına dayalı olmalarına 

rağmen, benzersiz olduklarını düĢündürürler ve kendilerinin 

ötesine iĢaret ederler. 

 YavaĢ Medya ilericidir: Teknolojinin getirileri ile ça-

tıĢmaz onları doğru ve bilinçli kullanmanın yollarını arar. 

 YavaĢ Medya, medya içeriğinin hem üretiminde hem 

de alımında kaliteye odaklanır: Kaynak eleĢtirisi, bilgi kaynak-

larının sınıflandırılması ve değerlendirilmesi gibi kültürel ça-

                                                                                 
1
 Patina: zamanın malzeme üzerinde bıraktığı iz, yeşil pas. Burada verilmek istenen 

anlam, bronz bir sikkenin zamanla oksitlenme sonucu renginin yeşile çalarak daha 

değerli hale gelmesidir. 
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lıĢmalardaki ustalık, bilginin kullanılabilirliğinin artmasıyla 

önem kazanmaktadır. 

 YavaĢ Medya güven ister ve inandırıcı olmak için za-

man ayırır. 

Le Masurier‟e göre ise yavaĢ gazeteciliğin iki farklı boyutu 

bulunmaktadır. Ġlk boyut medyadaki hızın hükümranlığına bir 

baĢkaldırıdır. Bu baĢkaldırının temeli ise gazeteciliğin özünde 

aranmalıdır. Çünkü gazeteciliğin gerçekleri kontrol etmek, 

verileri toplamak ve iĢlemek için zamana ihtiyacı vardır (Ma-

surier, 2015). Finansal faaliyetleri haberleĢtirmenin zorluğu 

bazı haberlerin kaçınılmaz yavaĢlığının iyi bir örneği sayılabi-

lir. Bu yavaĢlık boyutu yakınsama çağında haber odalarında 

deneyimlenen "bilgi girdabına" bir tepki olarak da anlaĢılmalı-

dır. YavaĢ gazeteciliğin diğer boyutunda ise araĢtırmacı yapısı 

ön plana çıkmaktadır. Halkla iliĢkiler kampanyalarının paket 

haberlerinden kaçmak, gerçekleri kontrol etmek ve muhabirin 

kaynak ağını yapılandırabilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Ġyi 

haberin bedeli de harcanan zaman olarak görülebilir (Neveu, 

2016).  

BakıĢ açısına bağlı olarak yavaĢ gazetecilik, kendine ait bir 

tür veya bir dizi gazetecilik uygulaması olarak düĢünülebilir. 

YavaĢ gazetecilik, 60‟ların dikkatli gazeteciliğinin evrim ge-

çirmiĢ bir formu, ama aslında bundan daha fazlası olarak da 

değerlendirilebilir. Farklı bir deyiĢle, 60‟lardaki dikkatli gaze-

teciliği yapmanın yeni bir yolunu bulmuĢ fakat farklı türlerde 

ve teknolojik formatlarda, kaliteli gazetecilik anlayıĢıyla haber 

üreten ve izleyici için gerekli zamanı kullanan bir gazetecilik 

türü olduğu söylenebilir (Pedriza, 2017). 

Bilecen ve Bayraktutan‟a (2018) göre, dünyada olup biten-

lerden haberdar olma, anlama ve kavrama arzusunun hiç ol-

madığı kadar fazla olduğu bir çağda yaĢadığımız varsayımın-
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dan hareket edilecek olursa yavaĢ gazetecilik; izler kitlenin, 

bilginin ne Ģekilde toplandığı ve hangi kaynaklardan elde edil-

diği hususunda aydınlatılması temeline dayanmaktadır. Konu 

ile ilgili yapılan araĢtırmalar değerlendirildiğinde yavaĢ gazete-

ciliğin temel özellikleri; anlatı kalitesi, uzunluğu ve araĢtırma 

için zaman gerekliliğidir. 

Her ne kadar yavaĢ medya manifestosu, sosyal medya 

mecralarını dıĢarıda tutmasa da Pedriza‟ya göre yavaĢ gazeteci-

liğin var olma ve büyüme alanı zincirleme reaksiyonlara yol 

açan son dakika haberlerinin cirit attığı, haber yerine sadece 

haber spotlarının yer aldığı ve kaynağına her zaman güvene-

mediğiniz haber bildirimlerinin paylaĢıldığı Facebook ve Twit-

ter gibi sosyal ağ ortamları olamaz. Sosyal ağlar, doğası gereği, 

"son dakika haberleri" yayınlamak ve fikir alıĢveriĢini teĢvik 

etmek için uygundur, ancak yavaĢ gazetecilik tarafından üreti-

len bilgi ürünlerini barındırmak için çok uygun değildir (Ped-

riza, 2017). 

Mark Berrkey-Gerard (2009)‟a göre yavaĢ gazeteciliğin 

özellikleri Ģöyledir: 

 Rekabete yenmek üzere odaklanmamıĢtır. 

 Hızlı ve ilk olmak yerine doğru kaliteli ve bağlam de-

ğeri olan haberleri tercih eder. 

 ġöhret ve sansasyondan uzak kalır. 

 Haberin üretim sürecinde haber art alanını ve haber 

ayrıntılarını açığa çıkarmanın vakit aldığı bir süreci ihtiva eder. 

 Özgün, değinilmemiĢ hikâyeler arar. 

 Anlatının gücünü kullanır. 

 Ġzler kitlesini iĢinin ortağı olarak görmektedir. 

Duman (2020), Gerard‟ın sıraladığı temel özelliklere ek 

olarak yavaĢ gazeteciliği; haber kaynaklarının teyit edilmesi, 

yayımlamada doğru araçların kullanılması, son dakika günde-
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minden azade ve ele alınan konulara ön yargısız yaklaĢan bir 

gazetecilik türü olarak nitelemektedir. Duman‟ın iĢaret ettiği 

izlekten bakıldığında, kaynakların Ģeffaf olması ve teyit edile-

bilir olması bakımından yavaĢ gazeteciliğin bazı özelliklerinin 

açık veri gazeteciliğiyle (bkz. Veri Gazeteciliği Bölümü) örtüĢ-

tüğü söylenebilir. Gazetecilikte teyit etmenin, haberi farklı 

kaynaklardan doğrulatmanın önemine vurgu yapan Ata 

(2019), yavaĢ gazeteciliğin sorunlu bulduğu konuyu, yeni 

medyanın hıza dayalı üretim pratiklerini benimsemesi olarak 

tanımlamaktadır. Hızın neden olduğu tahribatlardan biri de 

meslek etiğinin göz ardı edilerek içeriklerin özsel ve biçimsel 

olarak derlenip toparlanmadan yayınlanmasıdır. Kaynaklara 

doğrulatmadan yayınlanan haberler kamuoyunu yanlıĢ yön-

lendirilmesine olanak tanımaktadır ve bu durum da yavaĢ 

gazeteciliğin pratikte çözüm getirmeye çalıĢtığı bir sorundur. 

Erik Neveu (2016), yavaĢ gazeteciliğin özelliklerini Ģöyle 

sıralamıĢtır:  

 YavaĢlıktan ilk olarak anlaĢılması gereken hızlı tempo-

lu, son dakika habercilik kültürünün eleĢtirilmesi ile ilintilidir. 

Gazetecilik hakikatin ortaya çıkarılması ve paylaĢılması için 

zamana gereksinim duyar. 

 YavaĢlamanın diğer anlamı ise haber konusunun de-

taylarının ağ tabanlı uygulamalarda değil, mobil telefonların ve 

bilgisayarın sunduğu imkânların ötesinde gerçek dünyada 

aramaya teĢvik etmektir. 

 YavaĢ gazetecilik pratiğinden anlaĢılması gereken 

üçüncü özellik, enformasyon bolluğuna karĢı çıkıĢtır. Burada 

kitle iletiĢim araçları dolayımıyla anlık ve sürekli olarak gelen 

enformasyonlara karĢı izler kitleye daha rafine ve daha az ha-

ber sunulmasıdır. 
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 YavaĢ gazetecilik pratiğinde farkı ortaya koyan dör-

düncü özellik de anlatıyı içeren metnin alıĢılagelmiĢ olandan 

daha uzun olmasıdır. Bu da farklı gazetecilik türlerinin üretim 

araçlarına baĢvurularak yapılabilecek bir Ģeydir (Neveu, 2016). 

Edebi gazetecilik üretim pratikleri de yavaĢ gazeteciliğin tercih 

ettiği enstrümanlar arasında yer almaktadır.  Greenberg, yavaĢ 

gazetecilik uygulamalarında edebi gazeteciliğin kullandığı 

araçlara baĢvurulabileceğine değinmektedir. Edebi gazetecilik, 

okurun yalnızca bilgilenmesini değil aynı zamanda hoĢça vakit 

geçirmesini, okuduğunu daha iyi anlamasını ve haber okuma-

ya olağandan daha fazla vakit harcamasını sağlayacaktır. Bu 

minvalde edebi gazetecilik uygulamaları düĢünüldüğünde, 

yavaĢ gazeteciliğin tarihsel olarak bilinenden daha öncesine 

Daniel Defoe, Charles Dickens ve George Orwell gibi roman 

yazarlarına kadar dayandırılabilir (Greenberg, 2007). YavaĢ 

gazeteciliğin tarihi Don Belth ve Jeff South‟a göre ise çok daha 

eskilere matbaanın icadının da ötesine, seyahatnamelere da-

yanmaktadır. Öyle ki Belth ve South, seyahatnamelerin, seya-

hat sürecinde yaĢanan geliĢmeleri aktaran yavaĢ gazetecilik 

örneği olarak görülebileceğine değinir. Ġbni Battuta Seyahat-

namesi ve Marco Polo‟nun Seyahatnamesi birer yavaĢ gazete-

cilik örneğidir (Belth ve South, 2015). Bu yaklaĢıma göre, 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi‟nin de bir yavaĢ gazetecilik örne-

ği olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Pedriza, farklı bir bakıĢ açısı sunarak, yavaĢ gazeteciliği 

baĢlı baĢına bir gazetecilik türü olarak değil, gazetecilik pratiği 

çerçevesinde baĢvurulan bir araç olarak görülebileceğini be-

lirtmiĢtir (Pedriza, 2017). Anlatı kalitesi, uzunluğu ve haber 

üretim sürecinde derinlemesine araĢtırmak için gerekli zaman 

ve haber tüketimi için gösterilen özeni ve ayrılan zamanı yavaĢ 

gazeteciliğin baĢat unsurları olarak değerlendirilebilir. Ancak 
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yavaĢ gazeteciliği, araĢtırmacı gazetecilikten ve geleneksel 

gazetecilik yöntemlerinden ayıran ince fark, yavaĢ gazeteciliğin 

kamuoyunu bilgilendirme sürecinde daha geniĢ bir gözetimin 

ve hassasiyetin söz konusu olmasıdır. Bir haber uzun süren 

araĢtırmalar sonucunda yapılsa da maddi hatalar söz konusu 

olabilmektedir. YavaĢ gazetecilikte zamansızlık özelliği gereği 

yetiĢtirilmesi gereken bir baskı söz konusu olmadığı için bu 

hatalar en aza indirgenmiĢ durumdadır. 

3.1. YavaĢ Gazetecilik’in Ekonomik Yapısı 

YavaĢ Gazeteciliğin ekonomik iĢleyiĢini doğru anlayabil-

mek ve geleneksel gazetecilik pratiklerinden farklı iktisadi 

yapısını karĢılaĢtırabilmek için gazeteciliğin tarihsel art alanına 

değinmek gereklidir. Zira gazetenin doğuĢu da iktisadi saikler-

le açıklanmaktadır. Tokgöz'e göre gazete, Batı Avrupa'da kapi-

talizmin ürünü olan bir kitle iletiĢim aracı olarak ortaya çık-

mıĢtır. Kökeninde ise Avrupa'da ortaçağ sonrasının haber 

mektupları yer almaktadır. ÇağdaĢ anlamda gazete, paracı 

üretim biçimi ve piyasa ekonomisi içinde, sosyal bir müessese 

ve ticari iĢletme olarak var olabilmiĢtir. 19. yüzyılda kapita-

lizmle birlikte, bugünkü kitle gazeteleri ortaya çıkarken gaze-

telerin iĢleyiĢ mantıklarını piyasa koĢulları belirlemiĢtir (Tok-

göz, 2020). 

Medya sektörünün reklâm kaynaklı gelirlerine yönelik or-

taya çıkardığı ticari zorunluluk karĢısında, medya iĢletmeleri 

gazetecilik mesleğinin temel prensiplerinden ve kurallarından 

farklı Ģekilde bir Ģekilde bir uygulama sürecinin içine girebil-

mektedir. Gazeteciliğin en temel prensiplerinden ve gayelerin-

den biri olan doğru ve yansız habercilik düsturundan uzak-

laĢmaya sebep olan bu hal, gazetecilik mesleğinin itibarına ve 

toplumun gazeteci kimliğine duyduğu güven duygusuna gölge 

düĢürebilmektedir (Bulunmaz ve Çetin, 2018). 
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YavaĢ gazetecilik, geleneksel medya sektörünün iĢleyiĢine 

bir alternatif olarak reklâm gelirleri yerine abonelik, sponsor-

luk ve kitle fonlamasını tercih etmektedir. Bu sayede izler kitle 

ile doğrudan bağ kurabilmesi ile daha sağlam bir iliĢkiye ola-

nak tanımaktadır (Pedriza, 2017). Bu tür bir gelir modeli, 

yavaĢ gazeteciliği benimseyen yayın kuruluĢunu, haber siteleri 

gibi tıklanma ve reklâm geliri arasındaki pozitif korelasyon-

dan, büyük medya tekellerinin ve siyasi organizasyonların 

baskılarından korumaktadır (Bulunmaz ve Çetin, 2018). 

3.2. Dünyada YavaĢ Gazetecilik Örnekleri 

Ġlk örnekleri her ne kadar eskiye dayansa da günümüzde 

gazetecilik pratiği olarak çok sayıda yavaĢ gazetecilik yapan 

kuruluĢ bulunmaktadır. Ġlk yavaĢ gazetecilik örneğini sunan 

kuruluĢ ise adı gecikmeli memnuniyet anlamına gelen Dela-

yed Gratification‟dır. Long Play (MenĢei Finlandiya), The Ata-

vist Magazine (ABD), The Correspondant (Holllanda), Jot 

Down (Ġsnpanya), Delayed Gratification (Ġngiltere), Tortoise 

(Ġngiltere), Propublica (ABD), Slow News (Ġtalya), Zetland 

(Danimarka) öne çıkan yavaĢ gazetecilik kuruluĢları olarak 

dikkat çekmektedir. YavaĢ gazeteciliğin felsefesinin ve iĢleyiĢi-

nin daha iyi kavraması adına örneklerine yakından bakmak 

yararlı olacaktır. 

Delayed Gratification 

Dünyada ilk yavaĢ gazetecilik örneğini sunan Ġngiltere 

menĢeili Delayed Gratification, Slow Journalism Company 

çatısı altında faaliyet göstermektedir. YavaĢ gazeteciliğe yatı-

rım yapan Delayed Gratification kendi web sitesinde kuruluĢ 

amaçlarını ve faaliyetlerini Ģöyle tanımlamaktadır:  

“Editöryal bütçelerin kesintiye uğradığı, gazetecilerin kovulduğu 

bir zamanda yavaş gazeteciliğe yatırım yapıyoruz. Ekonomik olarak 

kaynağımız gazetemize abone olan okuyucular ve okuyuculardan gelen 
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her bir kuruşu sahada orijinal hikâyeler arayan bağımsız muhabirle-

rimize aktarıyoruz. Modern haber prodüksiyonu, yeniden basılmış 

basın bültenleri, reklâm saçmalığı ve çalkantılarla dolu. Yavaş Gazete-

cilik bunun panzehiridir: sizlere ilham vermek ve bilgi vermek için 

tasarlanmış akıllı, küratörlü, partizan olmayan haberler sunuyoruz. 

Bu, spekülasyon, varsayımdan müteşekkil, 7/24 haber tuzaklarına 

düşmediğimiz anlamına gelir. Her üç ayda bir sadece 120 sayfamız 

olduğu için her birini değerli kılıyoruz.” (Delayed Gratification, 

2021). 

The Atavist Magazine 

2011 yılında kurulan ve aylık olarak çıkan The Atavist 

Magazine yavaĢ gazetecilik pratikleri ile faaliyetlerini sürdüren 

bir diğer medya kuruluĢudur. Kullanıcıların deneyimledikleri 

ilgi çekici olayların hikayeleĢtirilmiĢ, kurgusal olmayan bir 

görünümünü paylaĢmayı teklif eden The Atavist Magazine, 

kullanıcılarını da üretim sürecine dâhil eden bir yavaĢ gazete-

cilik anlayıĢına sahip olduğu görülmektedir. The Atavist Ma-

gazine ise kendini Ģöyle tanıtmaktadır:  

“Atavist Magazine, her ay gişe rekorları kıran bir kurgusal olma-

yan hikâye yayınlar. Yalnızca dijital özelliklerimiz, derinlemesine 

gazetecilik, zarif yazı ve web'deki en iyi uzun biçimli tasarımla sine-

matik gerçek hikâyelerdir. 2011 yılından bu yana, çok sayıda diğer 

haber, yazı ve tasarım ödüllerinin yanı sıra dokuz Ulusal Dergi Ödülü 

ve iki Emmy'ye aday gösterildik. Hikâyelerimizin çoğu büyük 

Hollywood film ve TV projeleri için tercih edildi ve 2016'da Norton ile 

hikâyelerimizin ilk basılı koleksiyonunu yayınladık” (The Atavist 

Magazine, 2021). 

Slow News 

Ġtalyan menĢeili Slow News, Alberto Puliafito, Andrea 

Coccia ve Andrea Spinelli Barrile‟in ortaklaĢa giriĢimi ile ku-

rulmuĢ bir yavaĢ gazetecilik kuruluĢudur. Abonelerine ücret 
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karĢılığında sunulan Flow ve Wolf adında iki özel haber bülte-

ni üreten Slow News, abonelerinden aylık iki Euro aidat al-

maktadır. ÇarĢamba günleri, Slow News‟in yazı iĢleri ekibi 

tarafından seçilmiĢ makaleler, hikâyeler, fotoğraflar, videolar 

dâhil olmak üzere beĢ içerik içeren yavaĢ gazete, pazar günleri, 

yayıncı ve iĢbirlikçileri tarafından tasarlanan ve üretilen iki 

içerik ve yayınlanmamıĢ bir makale sunmaktadır (Perryman, 

2019). 

Tortoise 

Ezop‟un kaplumbağa ile tavĢan fablından ilhamla adını be-

lirleyen Tortoise, yavaĢ gazetecilik yapan bir diğer medya ku-

ruluĢudur. Ġngiltere‟de faaliyet gösteren Tortoise, siyasi parti-

ler ile iliĢkisi olmadığını, ticari bir ajandaya göre hareket et-

mediklerini ve kullanıcıların verilerini satmadığını, üyelerinin 

bağıĢları ile ekonomik varlığını sürdürdüğünü belirtmektedir. 

YavaĢ gazetecilik esaslarına göre hareket eden bir medya kuru-

luĢu olan Tortoise, reklâmla ilintisiz çalıĢmayı düstur edindi-

ğini bildirmenin yanı sıra gerçek anlamda haber odalarının 

kullanıcılara açık olduğunu ifade etmektedir (Tortoise, 2021). 

ProPublica 

Kendini, ahlaki güçle araĢtırmacı gazetecilik yapan bağım-

sız, kar amacı gütmeyen bir haber odası olarak tanımlayan 

ProPublica, 2010 yılında Pulitzer Ödülü almıĢ bir yayın kuru-

luĢudur. Gerçek dünyadaki etkiyi teĢvik etme potansiyeline 

sahip hikâyelere odaklandıklarını belirten ProPublica, 100'den 

fazla özel gazeteciden oluĢan bir ekiple siyaset, ticaret, ceza 

adaleti, çevre, eğitim, sağlık hizmetleri, göçmenlik ve teknoloji 

gibi bir dizi konular hakkında araĢtırmacı gazetecilik yaptıkla-

rını belirtmektedir. Kullanıcıların bağıĢları ile varlığını idame 

ettiren ProPublica, gerçek dünyadaki etkiyi teĢvik etme potan-

siyeline sahip hikâyelere odaklandığını ve hazırladıkları rapor-
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lar ile yerel ve ulusal düzeyde yasama süreçlerinde etkili ola-

bildiklerini kendi web sitelerinde ifade etmektedir (ProPubli-

ca, 2021). 

Zetland 

Aboneliğe dayalı bir baĢka yavaĢ gazetecilik organizasyonu 

olan Zetland, uzun hikâyelere ve derinlemesine makalelere 

odaklanan günlük üç ila dört haber makalesi yayınlamaktadır. 

Zetland‟ın yavaĢ gazetecilik bağlamında benimsediği prensip-

leri özetlemek gerekirse, toplumu ciddi Ģekilde Ģekillendiren 

yavaĢ değiĢimlere dair içgörünün, genellikle bir dakika önce 

olanlarla ilgili haberlerden daha anlamlı olduğunu vurgulayan 

Zetland ekibi, duyulardan ziyade bağlamlara odaklandığını ve 

gözden kaçan, yanlıĢ anlaĢılan ve önemsenmeyenlere yer açtı-

ğını belirtmektedir. Zetland‟a göre, medyanın sunduğu ola-

naklar değerlendirildiğinde eksik olan tefekkür fırsatıdır. 

Zetland bu tefekkür fırsatını okurlara tanıyabilmek adına gün-

de birkaç makale ve bir haber özeti yayınlamayı tercih ettiğini 

ifade etmektedir. Bu nedenle Zetland ekibi, bir Ģeylerin oldu-

ğunu söylemeyi en önemli görev olarak görmek yerine, olan 

bitenin neden olduğunu ve ne anlama geldiğini öğrenmeyi ve 

paylaĢmayı tercih ettiklerini bildirmektedir (Zetland, 2021). 

Long Play 

2013 yılında Finlandiyalı sekiz serbest çalıĢan (free-lance) 

muhabir tarafından kurulan Long Play, kullanıcıların bağıĢları 

ve sponsorluklarla hayatta kalmaya çabalayan bir yayın kuru-

luĢudur. Ġlkesel olarak yavaĢ medya prensiplerini benimseyen 

Long Play, bugünün büyük meselelerini gerçekten anlayabil-

mek için iklim değiĢikliği, sağlık ve teknoloji etiği, terörizm, 

ırkçılık gibi konuların hikâyeleri üzerinde çalıĢmaya çok za-

man harcayan gazetecilere ihtiyaç olduğunu belirtmektedir 

(Long Play, 2021).  
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The Correspondant2 

Ġnsanların dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı oldukla-

rını belirten De Correspondant ekibi ise, yaptıkları yavaĢ gaze-

tecilik faaliyetlerini Ģöyle ifade etmektedir: 

“Haberler çoğunlukla bugün olanlarla ilgilidir, ancak nadiren her 

gün olanlarla ilgilidir. En sansasyonel istisnaları kapsar ve sizi kural-

lar hakkında bilgisiz bırakır. Muhabir, odağı sansasyonelden temele 

kaydırarak, haberin ne olduğunu yeniden tanımlamak ister. Muhabir-

lerimiz, en son aldatmaca veya korku hakkında spekülasyon yapmak 

yerine, dünyamızı şekillendiren en önemli gelişmeleri ve temel güçleri 

ele alıyor. Başka bir deyişle: hava durumunu kapsamıyoruz, iklimi 

kapsıyoruz ve sizi dünyanın gerçekte nasıl çalıştığı hakkında bilgilen-

diriyoruz.” (The Correspondent, 2020) 

3.3. YavaĢ Gazeteciliğin Avantajları ve Dezavantajları, 

Engel ve Fırsatları 

Dünyada olup bitenleri daha iyi anlamayı vaat eden yavaĢ 

gazeteciliğin en büyük avantajlarından biri, mesleki yönden 

muhabirlere gerekli zamanı tanımak olarak değerlendirilebilir. 

Ayrıca zamanla yarıĢıyor olmanın getirdiği olumsuzluklar bu-

lunmaktadır. Bunlardan ilki muhabirin habere konu olan ola-

yın derinlemesine araĢtırılacak kadar zamanının bulunmama-

sıdır. Bu durum haberin farklı kaynaklardan teyit edilmeden 

yayımlanabilmesine yol açmaktadır. Bu bakımdan yavaĢ gaze-

tecilikte muhabire yeterli zaman tanındığından kaynakların 

doğrulanması ile ilgili sorunlarla karĢılaĢma olasılığı düĢmek-

tedir. Buna ek olarak, yeterli zaman sayesinde redaksiyon sü-

reçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve gözden kaçan imlâ ha-
                                                                                 
2
 De Correspondant 1 Ocak 2021 itibarı ile Covid 19 salgını kaspsamındaki kısıtlama-

ların faaliyet güçlüğüne neden olmasını gerekçe göstererek yayın hayatını sona erdir-

meye karar vermiştir. 30 Eylül 2019‟da kurulan ve 140 farklı ülkenden olmak üzere 20 

binden fazla aboneye hizmet veren De Correspondant‟ın, yavaş gazetecilik yapan ve 

talep gören ender kuruluşlardan biri olması nedeniyle kapanmış olsa da bu çalışmada 

yer vermeyi tercih ettik. 
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talarına daha az rastlanılacak olması ve okurun hem estetik 

olarak hem de edebi olarak daha etkili bir metin üzerinden 

haber okuyacak olması öngörülen diğer avantajlar arasında yer 

almaktadır (Pedriza, 2017). 

YavaĢ gazeteciliği öne çıkaran bir diğer avantajlı durum ise 

bu modelin reklâm gelirlerine bağımlı olmayıĢıdır. Reklâm 

gelirleri bir bakıma basın kuruluĢlarının “sermaye” ile bağı 

olarak değerlendirilmektedir. Sermayeden bağımsız bir basın 

kuruluĢunun görece daha özgür olacağı öngörülmektedir. Bu 

durumun okur cephesinde fayda sağlayan yanıysa, sadece öz-

gür ve cesur bir basından haber almak değil aynı zamanda 

haber okurunun reklâm arasında boğulmadan haber okuması-

na olanak tanımasıdır (Bulunmaz ve Çetin, 2018). 

Okurun konumundan bakıldığında gündelik yaĢamda ha-

ber okuru adeta veri bombardımanına maruz kalmaktadır. Bu 

bakımdan birbirinin farklı bir versiyonu olan haber bildirimle-

rinin ötesinde, rafine bilgiye ihtiyaç duyabilmektedir. Buna 

göre, yavaĢ gazeteciliğin yeni medyanın veri yağmurunun uza-

ğında, haber okuruna daha kaliteli bir haber vaat etmesi yavaĢ 

gazeteciliğin sunduğu baĢka bir olanaktır (Berkey-Gerard, 

2009). 

Diğer yandan günümüz insanının dijital bağımlılık sorun-

ları ve bir Ģeyleri kaçırma korkusu (Fear Of Missing Out) sü-

rekli haberdar olma arzusunu da beraberinde getirmektedir. 

Bu durumda gündemin çok hızlı değiĢtiği ülkelerde yavaĢ ga-

zeteciliği yeniden düĢünmek gerekmektedir. Söz gelimi Na-

rin‟e göre, Türkiye gibi gündemin çok hızlı değiĢtiği ve aktüa-

litenin fazla olduğu yerlerde çok fazla olay yaĢanmaktadır. Bu 

da derinlemesine bir araĢtırmayı içeren yavaĢ gazeteciliği uy-

gulama olanağının az olduğu düĢündürtmektedir (Bilecen ve 

Bayraktutan, 2018). 
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YavaĢ gazeteciliğin avantajı olarak görülen fakat uygulan-

ma noktasında güçlük çıkarabilecek esas konu ise bu tür bir 

gazeteciliğin mülki yapısıdır. YavaĢ gazetecilik kitle fonlaması 

veya sponsorluklar ile ekonomik varlığını sürdürmektedir. 

Buna göre kitle fonlamasının yapılabilmesi için her ay belirli 

bir miktar para ödemeye gönüllü haber okur olması gerekir 

(Duman, 2020). Gelinen teknolojik konum itibarıyla enfor-

masyonun bu denli kolay eriĢilebildiği bir zamanda kaliteli 

habere müĢteri bulma güçlüğü söz konusu olabilmektedir. Bu 

bakımdan ücretli içerik sunması, uygulama noktasında yavaĢ 

gazeteciliğin dezavantajı olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç Yerine 

Bilgisayar sistemlerinin, ağ tabanlı uygulamaların ve yeni 

medyanın hayatımıza eklemlenmesi, iletiĢim ortamımızı ve 

iletiĢim biçimimizi bütünüyle değiĢtirmiĢtir. Muhatabı oldu-

ğumuz bu yeni iletiĢim ortamları, iletiĢimi çift yönlü ve daha 

hızlı bir hale getirmiĢtir. Bu minvalde haber okurları, istedik-

leri bilgiye zahmetsiz denilebilecek bir Ģekilde ulaĢma imkânı-

na eriĢmiĢtir. Söz gelimi dünyanın herhangi bir yerinde ger-

çekleĢen önemli bir olayın bilgisi, cep telefonlarına ve akıllı kol 

saatlerine olayın gerçekleĢmesini takip eden birkaç dakika 

içinde gelebilmektedir. Bunun yanı sıra gerçekleĢen olayın 

bilgisini içeren video, fotoğraf, grafik gibi çoklu medya unsur-

ları da izleyici kitle tarafından ulaĢılabilir durumdadır. Bu du-

rum her ne kadar avantajlı bir konum olarak gözükse de aktü-

alite nedeniyle zaman zaman izler kitlenin olan biteni takip 

etmesini güçleĢtirmektedir. Dünyanın dört bir yanında takip 

edilecek, haber değeri taĢıyan çok fazla olay gerçekleĢmekte-

dir. Hızın bu denli baĢat bir rol oynadığı ortamda haber oku-

runun ilgisi bir olaydan baĢka bir olaya kısa sürede kayabil-
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mekte ve haberlerin hızlı döngüsü, okurun spesifik olarak bir 

habere odaklanmasını güçleĢtirmektir. 

Hızın ve hızlı olmanın baskısı ve olumsuz etkisi yalnızca 

okur tarafından değil, aynı zamanda haberin üretim aĢamasın-

da da görülmektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere muhabirler 

hızlı olmayı güvenilir olmaya tercih edebilmektedir. Sözgelimi 

mevcut ortamda haberi hemen aktarmak, haberi teyit edip 

aktarmaktan daha önemli hale gelmiĢtir. Gazeteciliğin doğa-

sında olan ise haberin önce birkaç farklı kaynaktan teyit edile-

rek yapılması ve sunulması gerekliliğidir. Bu nedenle hızın 

hükümranlığında haber üretim süreçlerinde sadece teyide 

muhtaç bildirimler değil, hız baskısı ile maddi hataların yapıl-

dığı da görülmektedir. Çünkü istenilen hızda haberi okur ile 

buluĢturmak redaksiyon süreçlerini de sekteye uğratmaktadır. 

Böylesi bir ortamda okuru metinde tutan, bilgilendiren ve 

dimağa hoĢ gelen bir anlatı gücünden bahsetmenin olanağı 

yoktur. Buna göre, üretilen haberler tüketim çağının doğasına 

uygun „kullan at‟ ürünlerine benzemektedir. Okunan, izlenen 

veya dinlenen haberlerde derinlikten ve kaliteden bahsetmek 

güçleĢmektedir.  

SEO Haberciliği, Bak-Geç Gazeteciliği, Tık Tuzakları, Çal-

kantı Haberciliği, Mobil Gazetecilik gibi hızlı tüketilen medya 

ürünlerini içeren gazetecilik türleri, yeni arayıĢları beraberinde 

getirmiĢtir. YavaĢ gazeteciliğe de bu arayıĢın izleğinden bak-

mak gereklidir. YavaĢ gazetecilik, ucuz ve kalitesi olmayan 

haberlere karĢı bir alternatif sunmaktadır. Hızın ve anlık haber 

üretim ve tüketim süreci yerine zamana yayılmıĢ, derinleme-

sine bir araĢtırma içeren, aktüalitenin güdümünde olmasa da 

aktüaliteden bağımsız olmayan, yekpare bir anın içinde haber-

dar olmak yerine düne bugüne ve geleceğe yönelik bilgi ve 

öngörü içeren, kaliteli haberleri ifade eden yavaĢ gazetecilik 
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anlayıĢı, iĢleyiĢi gereği geleneksel yapıdan farklı bir basın eko-

nomisini önermektedir. Medya kuruluĢların mülkiyet yapısı, 

çapraz tekelleĢme ve ekonomik iĢleyiĢi de sunulan medya 

ürünlerinin tarafsız ve bağımsız olması ile ilgili tartıĢmalara 

yol açmaktadır. Ġnternet haber sitelerinde, mobil uygulamalar-

da ve sosyal medyada daha fazla tıklanma ve ziyaret daha fazla 

reklâm geliri anlamına gelmektedir. Bu durum, sayfa boĢlukla-

rının reklâmla dolmasına ve haberi engelleyen pop-up 

reklâmların çıkmasına neden olarak haber okurunun haberi 

okumasını ve habere odaklanmasını güçleĢtirmektedir. Ġnter-

nette kullanılan reklâm engelleme uygulamaları her durumda 

baĢarılı değildir ve basın kuruluĢlarının dijital yapısı buna 

direnç göstermektedir. Bunun yanı sıra, sosyal medyanın algo-

ritmik yapısı da kullanıcıların belirli sınırlar içinde kalmasına, 

filtre balonlarına ve siberbalkanizasyona neden olmaktadır. Bu 

tür uygulamalar sebebiyle internet kullanıcısı sosyal mecralar-

da daha önceden muhatap olduğu medya içeriklerine benzer 

içeriklerle ve haber kaynakları ile karĢılaĢmaktadır. Bu da kul-

lanıcının çok yönlü düĢünmesine engel teĢkil eden bir sorun-

dur. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda gerek iĢleyiĢ 

biçimi ile gerek prensipleri ile yavaĢ gazetecilik, enformasyon 

çağının bireyine önemli bir alternatif sunmaktadır. Uygulana-

bilirlik düzeyinde tartıĢmalar olsa da vaat ettikleri ile alternatif 

gazetecilik türleri arasında yavaĢ gazetecilik dikkatleri üzerine 

çekmeye devam edecektir.  
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BĠLĠM HABERCĠLĠĞĠ 

Salih TĠRYAKĠ1 

GiriĢ 

Bilim ve bilimi haberleĢtirmek toplumun da geliĢimi ve 

değiĢimi de kayıt altına almak olarak okunabilir. Bu açıdan 

bilim ve bilimle ilgili haberler, bilimin kendi topluluğundan 

öte sıradan bireylerin dünyasına bir yolculuktur. Bu yolcu-

luk bilimin popülerleĢmesinin de anahtarıdır. Bilimi popü-

lerleĢtirmenin baĢka bir amacı ise, bilimin bir bilgi dağı 

olmaktan baĢka, bir düĢünme Ģekli olduğunun ifade edil-

mesidir (Sagan, 1999: 26). Bu sebeple, bilim haberleri gö-

rünenden daha fazla biçimde insanların düĢünüĢ tarzlarına 

dokunuĢlarda bulunarak, toplumun mevcut toplumsal olay 

ve konulara bilimsel biçimde yaklaĢmalarını ve sebep- so-

nuç bağlamında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamaktadır. 

Bu açıdan bilimin haberleĢtirilmesi amaç açısından günü-

müzde geçmiĢte hiç olmadığı kadar önem taĢımaktadır. 

Bilim ve teknoloji aynı zamanda geleceğin toplumunu 

oluĢturmada temel yapı taĢlarını temsil etmektedir. Bilim-

sel bilginin yeni iletiĢim araçlarıyla topluma iletilmesi bilim 

dünyası ile haber medyasının daha içe içe girmesine olanak 

sağlamaktadır. Özellikle bilim üzerine yoğunlaĢan gazeteci-

ler, toplum ile bilim dünyası arasındaki iletiĢim boĢluğunu 

kapatmak gibi bir görev üstlenmektedir. Gazete, televizyon, 

sosyal medya gibi iletiĢim araçlarında yer alan içeriklerin 

çözümlenmesine yönelik anahtar rolü ise yine iletiĢimciler 

1
 Doç. Dr.., Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü,  

salih.tiryaki@selcuk.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-0966-3359 



226 ■ GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME 

üstlenmektedir. Bilimin medya aracılığıyla halka iletilmesi, 

bilgilerin geniĢ kitleye yayılması, bilimin ve doğanın özü-

nün açıklanması, bunların halkın, karar alıcıların bilgisine 

sunulması günümüz bilim gazetecilerinin temel görevlerini 

oluĢturmaktadır (Küçükvardar, 2020: 167). 

Aynı zamanda bireylerin teknoloji ve bilim ile ilgili bilgi 

talep etmeleri günümüz bilgi toplumunun bir gerçeğidir. 

Bireyler, teknolojik ve bilimsel geliĢmeleri takip ederek 

çağın Ģartlarına uyum sağlamaktadır. Birey bu haber biçi-

mini temel bir bilgilenme yolu olarak gördüğü için bilim 

haberciliği çağımızın en önemli habercilik türlerinden biri-

ne karĢılık gelmektedir. Bilim ve teknoloji haberciliği, bili-

min ve teknolojideki geliĢmelerin sayısındaki artıĢ ve aynı 

zamanda bilim ve teknolojinin insanların gündelik hayatla-

rının bir parçası olması sebebiyle bu tip haberlere insanların 

ilgi göstermesiyle sonuçlanmaktadır. Bilimin popülerleĢme-

si ve haberlerde daha fazla yer almaya baĢlaması, farklı ko-

nular hakkında haber yapılması, kitle iletiĢimin geliĢmesi 

bilim haberciliğinde geniĢlemeye sebep olmuĢtur. Günü-

müzde her türlü gazetede bilim ve teknoloji haberlerine 

rastlanmaktadır. Bu açıdan bilim gazeteciliği, toplum ve 

bilim arasında bağlantı kurmaktadır.  

Teknolojinin hızla geliĢtiği, insan sağlığını, hayatını, ev-

renini Ģekillendirdiği bu çağda bilimsel çabaların farkında 

olmak, bu çabaları anlamak, analiz etmek, bilimsel bilgiyi 

anlamak ve doğru Ģekilde kullanmak önemlidir. Bu nedenle 

kitlelerin bu farkında olma ve anlamlandırma evrelerinde, 

bilim haberlerinin nasıl etki ettiğini anlamak için öncelikle 

bu haberlerin ve sunuluĢ biçimlerinin önemli olduğu söy-

lenmektedir (Öztekin ve ġahin, 2020: 179- 180). Haberin 

sunumu ile ilgili olarak içerik, yeniliğin insanlara sağladığı 



GAZETECĠLĠK VE HABER SÜREKLĠLĠK, DEĞĠġĠM VE DĠJĠTALLEġME ■ 227 

çıkarları yansıtmaktadır. Bunun bir sebebi de bu haberlerde 

ortaya konulan geliĢmelerin insanların ilgisini çekebilmek 

adına bireylerin gündelik hayatlarıyla kurduğu bağlantılarla 

ilgili gibi görünmektedir. Bu tip bağlantılar kurarken insan-

ların haberin içeriğinde kendileri için olumlu çıkarımlarla 

yaklaĢma isteği uyandırırken, bazı durumlarda da bu tip 

bağlantılar negatif olaylar üzerinden iliĢkilendirilmektedir. 

Bu haber türü aslında hibrit bir alandır. Genellikle bu 

haber türleri bir teknoloji ya da bilim haberinin parçasıymıĢ 

gibi görünürken baĢka bir konuya da atıf yapmaktadır. Ço-

ğu zaman bir bilim haberi içeriğinde farklı bilim dallarına 

göndermeler yapmaktadır. Bu, bilimsel geliĢmelerin sunu-

lurken getirdiği avantajların kavramsallaĢtırılmasına da 

yaramaktadır. 

1- Bilim Gazeteciliği ve ĠletiĢimi 

Gazetecilik uygulamalarının teknolojinin geliĢmesiyle 

dönüĢüme uğraması haber konularında da önemli değiĢik-

liklere neden olmuĢtur. Haberin eĢik bekçileri tarafından 

oluĢturulmasında ve olayların içinden seçim aĢamasında ilgi 

çekici konuların tercih edilmesi önemli olmaya devam et-

mektedir. Okuyucuların ve izleyicilerin en çok ilgi göster-

dikleri haber konuları arasında bilim ve teknoloji dünyasın-

daki geliĢmeleri yansıtan araĢtırmaların bulguları gelmekte-

dir. Uzay araĢtırmaları, biliĢim alanındaki geliĢmeler ile tıp 

dünyasındaki uygulamalar, haberleri takip eden kitlenin 

önem verdiği konuların baĢında gelmektedir. Bilim ve tek-

noloji haberlerine 80‟li yıllara göre internet aracılığı ile daha 

kolay ulaĢılabilmesi, popüler bilim diyebileceğimiz bu ko-

nuların yayınları hazırlayanlar açısından da tercih edilmesi-

ne neden olmaktadır (Uçak, 2020: 1343). 
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Bilim gazeteciliği, bilimsel geliĢmelerin kamu adına ta-

kip edilmesinde, sorgulanmasında ve tartıĢmaya açılmasın-

da, bilimsel bilgileri, bilim dilinden kitlelerin anlayabileceği 

bir dile ve kullanabileceği bir bilgiye dönüĢtürerek onlara 

sunulmasında, bilim insanları ile halk arasında bağlantı 

kuran bir gazetecilik türüdür. Kamuyu, bilimsel bilgiye ya-

kınlaĢtıran, kamunun bilimsel konularda bilgi sahibi olma-

sını sağlayan bilim gazeteciliği, gazeteciliğin bilim alanında 

uzmanlaĢmıĢ bir dalıdır (Öztekin ve ġahin, 2020: 179- 

181). 

21. yüzyılda içinde bulunduğumuz toplum, çokuluslu 

Ģirketler, siber uzay ve tüketiciler tarafından daha hızlı bil-

giye ulaĢmayı gerektiren bir sistem dâhilinde yönetilmekte-

dir. Bu sebeple bilim iletiĢimcilerinin aynı tempoda bağlantı 

kurma ve mesajları daha geniĢ biçimde yaymak için gele-

neksel medyanın sınırlarının ötesine geçen yollar bulmaları 

gerekmektedir. Bu amaçla, iletiĢimciler bloglar, web siteleri, 

dergiler, video oyunları, televizyon, aplikasyonlar ve filmler 

kullanmaktadır. Dijital ya da basılı, medyanın her bir ögesi-

nin kendine özgü ara yüzü olmasına rağmen iletiĢim adına 

her biri güçlü araçları temsil etmektedir. Bilimin popüler-

leĢmesi, geleneksel olarak toplumun iki kesimi arasındaki 

iletiĢimi kaçınılmaz kılmaktadır. Söz konusu iki kesim bi-

lim toplulukları ve toplumdur. Bu durum da bilimsel bilgi-

nin tanımının basitleĢmesi ile sonuçlanmaktadır (Estrada 

ve Davis, 2014, 2-4). Bilimsel tartıĢma, daha geniĢ halk 

kitleleri içinde değil, bilimsel topluluklarda yapılmaktadır 

(Murcott, 2009: 96). Dolayısıyla bu iki kitlenin buluĢtu-

rulması için bağlantılara ihtiyaç vardır. Bu noktada da kitle 

iletiĢim araçları bu fonksiyonu sağlamaktadır. 
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Bilim iletiĢimindeki uygulamalar iki büyük olayla yay-

gınlık kazanmıĢtır. Bunlardan ilki, yüksek statü ve artan 

uzmanlaĢma ile araĢtırmaların uzmanlık alanı haline gelme-

si, ikincisi ise kitle iletiĢimin geniĢlemesi ve büyümesidir 

(Bucchi, 2004, 108). Bir yandan bilimin profesyonelleĢmesi 

ve kurumsallaĢması diğer yandan ise bilime olan ilgilin artı-

Ģı ve bilimin popülerleĢmesi bilim iletiĢimini önemli kıl-

maktadır. Dolayısıyla, gerek toplum ve bilimsel topluluklar 

arasındaki iletiĢimin kurulması, gerekse kullanılan dilin 

aktarımındaki anlaĢılırlığın sağlanmasında bilim gazetecileri 

baĢat rolü üstlenmektedir. 

Bilim haberleri ilk olarak gazetelerde bilim adamları ta-

rafından yazılmıĢtır. Konuları tarım, botanik ve diğer bilim-

sel alanlara ait bilgilerden oluĢmaktadır. 1700‟lü yıllarda 

Amerika ve Afrika kıtalarıyla ilgili halkın merakını gider-

mek için yazılar yazılmıĢtır. Bu sürecin devamında, 

1800‟lerde yeni buluĢların yer aldığı ve keĢfi yapanların 

yazılarının bulunduğu bir süreç takip edilmiĢtir. 1800‟lerin 

sonlarında ve 1900‟lerin baĢlarında gazetelerde bilimin kap-

samı önemli ölçüde artmıĢtır. 1920‟li yıllarda bazı profes-

yonel gazeteciler bilim ve tıpta uzmanlaĢtılar. New York 

Times gibi gazeteler bilim konusunda muhabirler çalıĢtır-

maya baĢladılar. Bilim gazeteciliğinin geliĢiminde, bilimin 

yeni çalıĢma alanları dâhilinde geliĢmesi kadar, bilimsel 

toplulukların çabaları da göz ardı edilemez (Martin, 2009, 

1262).  

Batının geliĢmiĢ endüstri ülkelerinde Birinci Dünya Sa-

vaĢı döneminde, bilimsel araĢtırmalar bireysel kültürel et-

kinlikler olarak gerçekleĢirken, Ġkinci Dünya SavaĢı sonra-

sında hükümetler bilimsel araĢtırmalara büyük bütçeler 

ayırmaya baĢlamıĢlardır. Bu da bilim içeriğinin medyada 
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yeniden yoğunlaĢmasıyla sonuçlanmıĢtır. 1957 yılında, Sov-

yetlerin Sputnik uydusunu uzaya göndermesi, uzay çalıĢma-

larındaki rekabet, bilim iletiĢimini hükümetlerin gündemi-

ne taĢımıĢtır. Yine bu yıllarda televizyon ve radyo, bilimi 

popülerleĢtirmeye baĢlamıĢtır. Medyada bilim içeriği 

1960‟larda patlama yapmıĢtır (Dursun, 2010, 6).  

1970‟lerle birlikte bilim iletiĢimi haberlerle birlikte kitle 

iletiĢim aracılığı ile farklı konular da iĢlenmeye baĢlamıĢtır. 

Özellikle teknolojik alandaki geliĢmelerin toplumu ve bireyi 

derinden etkilediği zamanlar olarak batı toplumları, bireyle-

ri ideolojik bakıĢ açısının da etkisi ile bilim ve bilimsel ge-

liĢmeleri gündelik hayatın bir parçası haline getirmeye baĢ-

lamıĢtır. Bun noktada Tobey‟e göre, bazılarının bakıĢ açısı, 

bilimin anlaĢılması doğal olarak dönüĢtürücü bir etki yap-

makta ve bireylere yüksek derecede kiĢisel bir deneyim ka-

zandırmaktadır. Halkın bilimi anlaması sadece hayat kalite-

sinin artıĢını sağlamamakta aynı zamanda demokrasi, kül-

tür ve insan temelli düĢüncelerde yükselme Ģeklinde algı-

lanmaktadır. Bu noktada bilimin, sanat ve kültürün, insani 

geleneklerini mekanikleĢtirirken diğer taraftan ise bilimi 

insanlığın yükseliĢ yolu olarak görülmektedir (Logan, 2001, 

138). 

1970‟lerin sonunda bilgi ve enformasyon çağıyla ilgili 

paradigmalar güçlenirken, 1980‟lerde halkın bilimi kavra-

ması bir gereksinim olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Kamu-

nun bilimi kavraması yaklaĢımı 1980‟li yıllar ve 1990‟lı yıl-

lar boyunca hâkim yaklaĢım iken, kamunun bilimle bağlan-

tılanması yaklaĢımı 1990‟lı yıllar itibariyle baĢlayarak 

2000‟li yıllardan itibaren güçlenmiĢtir. (Dursun, 2010: 11). 

Çoğunlukla haber olarak sunulan ve çoğu kez promosyon 

ve gizli veya açık reklam biçimindeki bilim iletiĢimi, son 
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zamanlarda bilgisayar teknolojilerinin geliĢmesi ve diğer 

teknolojik ürünlerin dünya pazarında yaygınlığının sağlan-

ması gereksinimlerinin artıĢıyla giderek yaygınlaĢmaya baĢ-

lamıĢtır. Böylece, bilim iletiĢimi veya bilim gazeteciliği çe-

Ģitli sağlık konularını kapsayacak Ģekilde, insanları bilgi ve 

enformasyon çağına taĢıyan bilgisayar ve internet ürünleriy-

le ilgili yazılar, artarak gazetelerde görünmeye baĢlamıĢtır. 

Buna göre, basın, bilim iletiĢimi içeriği yoluyla halkın doğru 

karar vermesine, haberdar olmasına, var olan seçenekler 

hakkında bilgi edinmesine, rasyonel ve pragmatik karar 

vermesine, günlük yaĢamla ilgili olarak doğru kararlar ve-

ren, ne yaptığını bilen ve kendine bakan modern birey ol-

masına katkıda bulunmaktadır (Erdoğan, 2007: 21-22). Bu 

yüzden basında bilimle ilgili haberlere yer vermek bir gerek-

liliktir. 

Toplum ve birey, teknoloji ve bilim alanlarındaki deği-

Ģim ve dönüĢümleri takip edebilecekleri alan ve araçlara 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bilimsel alan kendi yayın araçları ve 

sınırlı eriĢim olgusu ile ürettikleri yayın faaliyetleriyle epis-

temik cemaatlerine katkıda bulunmaktadırlar. Ancak top-

lumun diğer kesimlerinin bu alanda geliĢmeleri takip etme-

leri için akademik yayın ve bakıĢ açısından daha farklı, ortak 

bilgi hazinesi ve birikimi üzerinden yapılacak yayıncılık 

unsurlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada yaĢanan 

geliĢmelerin kitle iletiĢim araçları olmaksızın takibi nere-

deyse imkânsızdır. Bu yüzden bilim ve teknoloji haberleri-

nin topluma ne biçimde aktarıldığı ve hangi unsurlarla bu 

aktarımın desteklendiğinin incelenmesi gereklilik olarak 

karĢımızda durmaktadır (Ayhan vd., 2018). Burada önemli 

haber aktarım araçları olarak öne çıkanlar; gazeteler ve do-

layısıyla internet gazeteleridir. Bilim haberleri ve iletiĢimi, 
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zaman zaman bir iletim olayından farklı biçimlerde tarif 

edilmekte ve daha çok paydaĢlarla sürdürülen aktif diyalog-

lar olarak görülmektedir. Yeni yaklaĢımla birlikte, etkili 

iletiĢim için, hedeflenen kitlenin değerleri, ilgi alanları ve 

dünya görüĢleri önemsenmektedir. Bu yaklaĢıma göre, bi-

lim adamlarının ve gazetecilerin yalnızca mesajları uyarla-

mak için kitle temelli araĢtırmaları değil, aynı zamanda 

kamusal diyalogu, fikir ve görüĢlerin değiĢimini aktif olarak 

desteklemelerini de gerektirmektedir (Nisbet, 2009, 52).   

Bilim, karmaĢık ve sıradan insan tarafından anlaĢılması 

mümkün olmayan yapısı nedeniyle toplum ile arasında bü-

yük bir kopukluk yaĢamaktadır. Bilim dıĢındaki kiĢilerin 

bilimi izlemesi zordur. Gazeteciler, bu kopukluğu tamam-

lamaktadır. Bilim gazetecisi, aynı zamanda bilim ve toplum 

iliĢkilerinde Ģeffaflık yaratmakta ve toplumun demokratik-

leĢmesine katkıda bulunmaktadır. Bilim gazeteciliğinin 

diğer önemli baĢka bir katkısı ise, bilimsel olay ve haberle-

rin çarpıtılmasını önlemek ve doğru bir Ģekilde topluma 

aktarılmasını sağlamaktır  (Bursalı, 1997, 22). Wormer‟e 

göre bilim gazetecileri, farklı kitleler için teknoloji, tıp gibi 

bilimsel konularla ilgili süreçlerin, uygulamaların ve sonuç-

ların haberlerini sağlamaktan sorumludurlar (Rosen vd., 

2016, 329). Medyanın, bilim ve teknoloji dünyasını çok 

yakından izleme ve olan bitenden toplumu haberdar etmesi 

gerekliliğinden dolayı, dünyada ciddi gazete ve haber dergi-

leri, bilim haberlerine önem vermektedirler. Bu gazete ve 

dergilerin, bilim bölümleri ya da yazı iĢleri kadrolarında 

konularında uzmanlaĢan bilim gazetecileri yer almaktadır. 

Bilim gazetecilerine okuyucuların her zamankinden daha 

çok gereksinimi bulunmaktadır.  
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Bilim insanları ve bilim gazeteciliği farklı olgulara odak-

lanmakta ve sonuçlardan yorumlar yapmaktadır. Bilimin 

gerçeklikle olan iliĢkisi, gazetecilikte belirli bir amaç doğ-

rultusunda bilgi ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda 

araĢtırma bakıĢ açısı farklılaĢtırmalara neden olmaktadır. 

Bu açıdan bilime bilim insanları ve gazetelerin bakıĢ açıları 

derinden farklılaĢmaktadır. Fjæstad‟a göre (2007, 127-128) 

bilime gazetecilerin ve bilim insanların bakıĢları Ģu Ģekilde 

farklılaĢmaktadır: 

 

Bilim Adamları Gazeteciler 

Amaç: araĢtırmanın yaygınlaĢtırılması                Amaç: haberler, aydınlanma, 

YavaĢ bilgi yayma Hızlı yayılım. 

Olgusal yönelim.                                                  KiĢisel yönlendirme. 

Rasyonel temyiz.                                                  Duygusal itiraz. 

Konsensüs en iyi resmi verir.                              UzaklaĢan sesler en iyi resmi 

verir. 

Teorik alaka önemlidir.                                        Pratik geçerlilik önemlidir. 

Kapsamlı.                                                             Seçici kapsam. 

Detaylar önemlidir.                                              Önemsiz ayrıntıları yazmazlar. 

Sonuçlar niteliklidir.                                            Sonuçlar abartılmıĢtır. 

ÇalıĢmayı meslektaĢları değerlendirir.                   ÇalıĢmayı meslektaĢları değer-

lendirir.                

Gazetecilerin ve bilim insanlarının bu temel bakıĢ açıla-

rı farklılığı, bilimsel geliĢmelerin aktarımına da yansımak-

tadır. Bilim insanlarının konulara olan talepleri ve gazeteci-

lerin aynı konular üzerinden beklentilerinin örtüĢmediği ve 

dolayısıyla gazetecilik uygulamalarında bu beklentilerin 

farklılaĢtığı açıktır. Bilimsel temaların ya da haber öyküleri-

nin seçilmesi genellikle "haber değeri" olayların ortaya çık-

ması ya da onları bilimsel olmayan nitelikteki diğer konu-
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larla bağlantı kurma olanağıyla Ģartlandırılmaktadır 

(Bucchi, 2004, 109). Gazeteciler konularla ilgili haber ya-

zımında ve seçiminde kendi istekleri doğrultusunda hareket 

etmektedir. Bu da bilim haberlerinin gazetecilik mesleği 

bakıĢ açısıyla oluĢturulması sonucunu doğurmaktadır.  

Bilim alanında üretilen bilgilerin gazeteciler tarafından 

topluma ulaĢtırılması ve kabul görmesi sürecini açıklayan 

modeller bulunmaktadır. Bunlar FildiĢi Kulesi Bilimi Mode-

li, Sırça Saray Bilim Modeli ve üçüncüsü ise Pazar Alanında 

Bilim Modelidir. Bu üç modelden günümüzde iĢlevini yi-

tirmiĢ olan FildiĢi Kulesi Bilimi Modelinde bilim, yüksek 

bilgiyi üreten açıklayan, toplum bu bilgilerden yararlanan, 

gazeteci ise ileten konumundadır. Sırça Saray Bilim Mode-

linde, bilim insanları araĢtırmalarını kitle iletiĢim araçlarıy-

la topluma iletmeye çalıĢmaktadır. Bilimsel bilgilerin med-

yada halkla iliĢkiler faaliyetleriyle sunulmasıyla araĢtırma-

cının veya enstitünün popülerleĢmesi noktasında sorunlar 

yaĢanmaktadır. En fazla kabul gören Pazar Alanında Bilim 

Modelinde ise bilimsel bilginin gazeteciler aracılığıyla top-

luma sunumu kamuoyunun ihtiyaç ve taleplerinin dikkate 

alınmasıyla meydana getirilmektedir. Böylece bilim alanın-

da toplum gündemindeki konu ve ekonomik konular tartı-

Ģılmakta, gazeteciler ise demokratik bir toplumun gereği 

olarak bilgileri objektif olarak habere dönüĢtürmekte, araĢ-

tırmaların baĢarı potansiyelinin ve tehlikelerinin toplumda 

tartıĢılmasını sağlamaktadır (Uçak, 2020: 1346). 

Bilim gazetecileri, bireylerin özel hayatları ya da politik 

argümanları hakkındaki raporlarla nadiren ilgilenmektedir. 

Bilim gazetecileri neredeyse hiç hukuki süreçle karĢılaĢmaz-

lar. Nadiren haberleri kaba ve yıpratıcı rekabete karıĢır. 

TartıĢmalı konular hakkında gazeteciliğin doğası gereği, 
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yerleĢik düĢünceyi sorgulayan araĢtırmalar hakkında rapor 

hazırlamaktadırlar. Ancak, büyük ölçüde gazeteciliğin daha 

somut yönlerinden sakınmakta, bunun yerine en yeni araĢ-

tırmaları raporlamakta ve dünyadaki laboratuvarlardan çı-

kan karmaĢık fikirler hakkında açıklamalar yapmaktadırlar. 

Bununla birlikte, iĢin niteliği gereği, bilim gazetecisinin, 

haberciliğin tarafsızlığından uzaklaĢıp bir anlamda bilimin 

savunucusu haline geldiği durumlar da mevcuttur (Murcott, 

2009, 93). 

Bilim gazeteciliğinin çoğunluğu yayın sürecinde gerçek-

leĢmektedir. Haberdeki veriler zaten dikkatlice incelenecek-

tir ve dolayısıyla bilim muhabirinin görevi rapor etmektir, 

bir Ģeyleri farz etmek değildir (Murcott, 2009, 96). Burada 

bilim gazetecilerinin temel fonksiyonlarından birinin de 

eĢik bekçiliği olduğunu söylemek gerekir, halka ulaĢtırıla-

cak haberlerin seçiminde bu kiĢilerin hem konuyu belirle-

dikleri hem de bu belirledikleri konunun sunum biçimine 

karar verdikleri düĢünüldüğünde, bilim gazetecilerinin 

önemli bir fonksiyonu daha ön plana çıkmaktadır. Burada 

kiĢisel ilgilere göre seçilen, biçimlenen ve tekrar çerçevele-

nen bir haber süreci gerçekleĢmektedir. Birçok gazeteci 

haber konusunun tek baĢına seçilmesi gerektiği ve haberin 

kendi sorumluluğunda olduğunu düĢünmektedir (Rosen 

vd., 2016, 332).  

Bilim gazeteciliği, bilim ve teknoloji baĢlıklarını halkın 

geneliyle paylaĢmak için haber medyasını kullanmaktadır. 

Haber medyası, çoğu insan için bilimsel ve teknolojik bilgi-

nin birincil kaynağı olarak kabul edilmektedir (Martin, 

2009, 1261). Gazete yoluyla yapılan yönetimsel iletiĢimin 

egemen karakteri haber, bilgi, enformasyon ve eğlence gibi 

isimler altında kitleler arasında siyasal ve ekonomik yapıla-
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ra iĢlevsel olan cehaletin yeniden üretilmesi, cehalete bilgiç-

lik taslamak ve bu tür bilgiçliğin desteklediği iliĢkiler yapı-

sını sürdüren pratikleri yapmaya gönüllü katılma sağlama 

biçimindedir (Erdoğan, 2007, 18). BaĢka bir bakıĢ açısıyla 

bilim haberleri, mevcut ekonomik politik temelinde var 

olan iliĢkileri desteklemekten ve bilim aracılığıyla yeniden 

üretilmesinden baĢka bir Ģey değildir. 

Nelkin‟e göre (1994, 15- 17), bilim haberciliğinin özellik-

leri Ģu biçimdedir:  

1- Bilim gazeteciliğinde hayal gücü çoğu zaman muhteva-

nın yerini almaktadır. AraĢtırmaların mahiyeti çok az açığa 

çıkarılarak haberde objektif unsurlar göz ardı edilerek gazete-

cinin düĢünceleri ve hayalleri de haber metninin bir parçası 

haline gelmektedir. Objektif yaklaĢımlar özellikle bazı haber-

lerde coĢkunluğu sınırlamaktadır. (Nelkin, 1994, 136). Bazı 

durumlarda araĢtırmanın geri planda kalması yüzünden habe-

re maruz kalanlar önemli geliĢmelerle ilgili bilgi sahibi ola-

mamaktadır.  

2-  Basın, bazı araĢtırmaları dramatik olaylar dizisi Ģeklin-

de sunmaktadır. Haberin okuyucuları, abartılara, beklenti ve 

ilgilerini artıracak biçimde içeriklere maruz bırakılarak satıĢın 

artırılmasını sağlanmaktadır. Habere olan okuyucu ilgisiyle 

ilgili kaygıların temelinde kar etme amacı yatmaktadır (Nel-

kin, 1994, 171).  Fakat bu beklenti ve abartıların gerçeklerden 

yoksun olması okuyucuları hayal kırıklığı ve kötümser bir 

havaya sokmaktadır. 

3- Bilim haberciliğinin merkezinde rekabet yer almaktadır. 

AraĢtırma sürecinin önemli parçasını teĢkil eden bilgi birikimi 

haber olarak görülmemektedir. Bilim insanları bu noktada 

kendilerini destekleyen basın haberlerinin tarafını tutmakta-

dır. 
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Basında bilim ve teknoloji hakkında daha çok bilgi yer al-

masına rağmen halkın bilim ve teknoloji anlayıĢı saptırılarak 

bilimsel fanteziler ve kültler devreye girmektedir. Bu biçimde 

de teknolojinin geliĢmesi olumlu kabul edilirken teknolojik 

risklere yapılan vurgular teknolojiyi insanların gözünde korku-

tucu bir hale getirmektedir.  

Bilim ve teknoloji haberlerinin genelinde yer alan drama 

ve gerçeklikten uzaklaĢtırma durumu sebebiyle gazeteciler 

yazılarını daha eğlenceli biçimde sunmaktadırlar. Burada oku-

yucuların genel seviyesinden kaynaklanan haberin eğlenceli ve 

basit olması ile derinlemesine bir içerikle karĢılaĢmak iste-

memeleri gösterilmektedir. Bazı durumlarda ise okuyucu de-

rinlemesine bilgi talep etmektedir. Bilim gazetecileri ise oku-

yucunun dikkatinin dağılmaması için bu tip haberlerin basit-

leĢtirilerek verilmesini savunmaktadır (Nelkin, 1994, 170- 

171).  Tüm bunların ıĢığında bilim ve teknoloji haberlerinin 

doğru içeriklerle üretilip doğru biçimde sunulması önemli hale 

gelmektedir. Bunun için bilimsel yeterliliğe ve bilim kültürüne 

sahip gazetecilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bilim haberciliği 

diğer türlerden daha hassas bir özellik arz etmekte ve belirgin 

biçimde uzmanlık gerektirmektedir. 

Her farklı alan, doğal olarak kendi uzman haberciliğini 

de beraberinde getirmektedir. Bilim ve teknoloji haberciliği 

de bu doğrultuda uzmanlık gerektiren bir alan olarak kar-

Ģımıza çıkmaktadır. Kitle iletiĢim araçlarında bu olgu için 

ayrılmıĢ alanlarda konunun uzmanı medya mensupları ol-

malıdır. Bu bağlamda konu hakkında üretilen haber ve bil-

ginin toplumsal iĢlevselliği açısından alanda uzmanlaĢmıĢ 

kiĢilere ihtiyaç duyulmaktadır. Haber ve bilgi olarak konu 

seçiminden, kiĢi seçimine kadar nesnellik ve özgünlük açı-

sından uzman kiĢiler üzerinden yapılması, muhabir, editör-
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den yayın yönetmenine kadar her aĢamada, bilgi ve tecrübe 

ile farklılık gerekmektedir (Ayhan vd., 2018). ÇağdaĢ bilim 

haberciliği, aynı zamanda, objektiflik kurallarının gazeteci-

liğe benimsetilmesi yolundaki ilk çabaları da yansıtmakta-

dır. Gazeteciler, bilim haberlerinde karĢıt bakıĢ açılarını 

dengeleyerek, bütün taraflara adil biçimde yer vermeyi, 

dolayısıyla tarafsızlık ve yansızlık haberin üretim sürecinde 

habercilik idealine yaklaĢmayı ummaktadır (Nelkin, 1994: 

131). 

Bu yaratım süreci, ekonomi politik açıdan da Ģirketlerin 

ve hükümetlerin sürece dâhil olmalarıyla sonuçlanmıĢtır. 

Sürecin iĢleyiĢinde yaĢanan ekonomi politik geliĢmeler, 

bilimin popülerleĢtirilmesi sürecinin giderek özel sermaye 

yararına yürütülen bir halkla iliĢkiler etkinliğine dönüĢme-

sine neden olmuĢtur. Ürünleri hedef kitlelere pazarlamak 

için reklamcılık ve halkla iliĢkiler gibi faaliyetler yürütül-

mektedir ve bütün bu faaliyetler aslında bilimsel bilgi ve 

fikirlere dayanmaktadır. Bu durum da, bilim iletiĢiminin 

giderek reklamcılık ve halkla iliĢkilerle birleĢmesi durumu-

nu doğurmaktadır  (DağtaĢ ve Yıldız, 2016, 37).  

Yazılı ve görsel medyada bilim haberlerinin artması ile 

birlikte, bilim haberciliği ve gazeteciliği de kendi pratik 

geliĢimini aĢamalı olarak sağlamıĢtır. Bilim haberleri gü-

nümüzde çoğunlukla bilim gazetecileri tarafından, gittikçe 

azalan oranda da bu konuda uzmanlaĢmamıĢ veya farklı 

branĢlardaki gazeteciler tarafından yapılmaktadır (Dursun 

vd., 2010, 61). Gazetecilerin bilim haberciliği konusunda 

uzman olmamaları nedeniyle, haber seçiminde baĢvurduk-

ları ilk kriter, kiĢisel ilgileridir. Bu durum Türkiye basınında 

bilim haberleri arasında sağlık, teknoloji ve astronomi ko-
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nularının öne çıkmasına yol açmaktadır (Burakgazi, 2017, 

245).  

Ġnsanların bir bilgi ile karĢılaĢtıklarında, bu bilginin sonra-

dan yanlıĢ olduğu anlaĢılsa bile bu bilgiyi hafızalarından silme-

leri çok zordur (Peter ve Koch, 2016, 4). Fakat bilimle ilgili 

haberlerde bazı durumlarda, haberin olması gereken içerikten 

uzaklaĢarak okunması gereken içeriğe doğru bir yöneliĢi söz 

konusu olmaktadır. Burada haberlerin tam olarak doğruluk ve 

yanlıĢlıkları değil, tüketilebilir renkliliğe sahip olmalarına ba-

kılmaktadır. Türkiye‟de ve dünyada 1980‟li yıllarda medya 

görselliğe giderek önem vermeye baĢlamıĢtır. Son yıllarda ilk 

olarak televizyon, daha sonra da yazılı basında giderek ağırlı-

ğını hissettirmeye baĢlayan magazinleĢme olgusu, bilimin 

magazinleĢmesini de beraberinde getirmiĢtir. En ciddi bilimsel 

haberler bile, magazinsel ve dramatik yanlarıyla ele alınmaya 

baĢlanmıĢtır. MagazinleĢme, bilim ve bilim pratiğinin toplu-

mun büyük kısmı tarafından algılanmasında belirleyici hale 

gelmiĢtir. MagazinleĢmenin bilim haberlerine yansıması sonu-

cu ortaya çıkan popüler bilimcilik de bu anlayıĢın bir uzantısı 

olarak karĢımıza çıkmaktadır (Utma, 2017, 788). ĠĢte bu nok-

tada önemli hale gelen, haberle birlikte oluĢan kavramlar değil 

akılda kalan görsel bir Ģölenle bağlantılı olarak haberin tüke-

timidir.  

Bunun yanında bilimle ilgili iĢlenmiĢ veya iĢlenmemiĢ ra-

fine bilgi sunan kaynaklar da bulunmaktadır. Örnek olarak 

kurumların yayınları, basın bildirileri ve bazı yavaĢ gazetecilik 

örnekleri bu magazinleĢmeden uzak daha temiz bilgi kaynak-

ları olarak sayısal bir çoğunluğun talebini temsil etmese de 

ilgilisine hizmet etmektedir. Bu açıdan, diğer önemli bilim 

haberciliği kaynakları da internet siteleri ve kurumsal sayfalar-

dır. Bu sayfalarda kendi çalıĢma alanlarıyla ilgili bilgilere 
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ulaĢmak mümkündür. Bu bilgilere sıradan kiĢiler de eriĢebil-

mektedir. Bunun dıĢında üyelik sistemiyle çalıĢan e- posta 

servisleri de son geliĢmelerden haberdar olmak için bir yoldur. 

Diğer bazı bilgi kaynakları Ģöyledir: ÇalıĢma kâğıtları, kiĢisel 

web siteleri, araĢtırma raporları, üniversitelerin basın bülten-

leri, konferans kâğıtları, haber medyasının raporları, gazete 

makaleleri gibi. Bunun dıĢında tek bir konuda uzmanlaĢan 

yayınlara da rastlamak mümkündür (Trench, 2007, 134- 135). 

Bu seçimli habere eriĢim olanakları bir açıdan sınıfsal farklılık-

ların bir sonucudur. Bu durum hem okuyucu, hem haber hem 

de habercinin davranıĢlarını etkilemektedir. 

Diğer taraftan gazetecilik, daha orta ve alt sınıf düzeyli bir 

kamu varsayımından hareketle içeriklerini oluĢturmaktadır. 

Bilim ise orta- üst sınıf bir kitlenin anlayacağı düzeyde ilerle-

mektedir. Bilim insanları medyanın bilimi basitleĢtirebileceği, 

haber editörleri ise bilimsel jargonun medya içeriklerini ka-

munun anlayabileceği düzeyden uzaklaĢtırabileceği endiĢesi 

taĢımaktadır. Bilim gazeteciliğiyle ilgili yapılan çalıĢmaların 

geneli, bilim ile medya arasında birbirini dıĢlayan ilgilerin 

olduğuna dikkat çekmektedir (Dursun, 2018). Farklı bir açı-

dan bakıldığında ise bilim insanlarının gazetecileri ne biçimde 

algıladığı ve ne tür bir değer atfettiği önem kazanmaktadır. 

2- Bilim Gazeteciliği ve Sorunları 

Haber ya da baĢlıklar hem gazetelerde hem de internet si-

telerinde ziyaretçilerini yakalamak amacıyla kullanılan oltalar-

dır (Trench, 2007, 135). Özellikle internet gazetelerinde ha-

berlerin okunurluğunu artırmak adına birçok yöntem kulla-

nılmaktadır. Etkili baĢlıkların kullanımı bunlardan biridir. 

Ġçerikteki bilginin ne kadar önemli olduğuna bakılmaksızın 

“Facebook ile ilgili önemli geliĢme, Instagram‟da artık bunu 

yapabiliyorsunuz, son güncelleĢtirme ile gelen yenilikler, 
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WhatsApp kullananlar dikkat, dünyaya çarparsa hayat biter, 

Ġsviçreli bilim adamları açıkladı” gibi baĢlıklarla verilmektedir. 

Bu tip spekülatif haber baĢlıkları, tüm toplumu etkileyen genel 

ifadeler barındırdığı için tüm okurların ilgisini çekmektedir. 

Bilimsel bilgiden uzak ve bazı durumlarda ise haber değeri 

olmayan içeriklerle karĢılaĢılabilmektedir. Bu duruma tezat 

olmakla birlikte, benzer biçimde birçok gazete içeriğinde, mit-

ler ve gerçek hikâyeler gibi sayıları gün geçtikçe artan sayıda 

bilimsel sonuçlarla çeliĢen haberler de yer almaktadır (Peter ve 

Koch, 2016, 4). 

Bilim gazeteciliğinin önemli bir iĢlevi, bilimsel olay ve ha-

berlerin çarpıtılmadan, doğru bir Ģekilde topluma aktarılması-

nı sağlamaktır. Bilim gazeteciliği, toplumun bilimsel düĢün-

mesine, eleĢtirel aklın, düĢüncenin egemen olmasına katkıda 

bulunmalıdır. Bir haberci yazdığı haberin en uzak sonuçlarının 

neler olabileceğini doğru Ģekilde tahmin edebilmelidir. Bilim-

sel ve teknolojik alanlardaki ilerlemeler, yaĢamımızın her ala-

nını yakından etkilemekte, bu alandaki haberler ile halka belir-

li inançlar ulaĢtırılarak, onları anlamlandırmaları sağlanmak-

tadır. YanlıĢ bilim haberciliğinin önüne geçmek adına, bu 

alanda hazırlanan haberlerin doğru, güvenilir bilgilere dayan-

ması zorunluluk taĢımaktadır. Bilim gazeteciliğinin en önemli 

hedeflerinden biri halkı bilime yakınlaĢtırmanın yanı sıra, yan-

lıĢ bilim haberciliğinin önüne geçmektir (Utma, 2017, 798). 

KuĢkusuz bilim gazeteciliğinin mevcut durumunu, sözde 

toplumsal fayda düĢüncesinden hareketle tümden onaylama-

mız mümkün değildir. Hedef kitlenin popüler beklentileriyle, 

yani piyasa temelli bir yaklaĢımla Ģekillenen kitle medyasının 

birçok alanı gibi bilim gazeteciliği de sorunlu ve yetersizdir. 

Bilimin medyadaki temsili, gazetecilerin ilgilerini yansıtmak-
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tadır. Bu ilgi de kamusal ilgiyle doğrudan bağlantılıdır (Dur-

sun, 2018). 

Bu bağlamda, gazeteciler, gazetecilik öğrencileri, iletiĢim 

fakülteleri ve bilim dünyası arasında bağlantı kuracak ve bilim 

gazetecilerinin yetiĢtirilmesini sağlayacak platformlar oluĢtu-

rulmalıdır (Bursalı, 1997, 29). 

Bilim gazetecisi, haberlerde bilimin karmaĢık dil ve an-

latımını, halkın anlayabileceği biçimde ifade etmektedir. Bu 

durum içeriğin bozulması ve haberin aĢırı basitleĢmesiyle 

sonuçlanabilmektedir. Diğer bir sorun ise bilim haberciliği 

özellikle dıĢ kaynaklı haberlerden beslendiğinden çeviriler-

de hatalar oluĢmasıdır. Bazı haberlerde içeriğin tam olarak 

neyi anlattığı belli olmayan durumlara da rastlanılmaktadır. 

Bu haberlerdeki sorunların temelinde haberi yapanın ve 

çevirenin konu hakkında yeterli bilimsel bilgiye sahip ol-

maması ve sonucunda haber metnini anlamlandırma konu-

sunda yetersiz kalması yatmaktadır. Bu yetersizlik bazen 

okuyucuyu okumaktan uzaklaĢtırabildiği gibi bazı durum-

larda da farklı anlamların üretilmesine zemin hazırlamakta-

dır.  

Haberin kaynağı ve büyüklüğü, haberin dağılım alanını 

da belirlemektedir. Büyük bir Ģirketin haberi medyada ko-

laylıkla yer alırken, daha küçük ölçekte bir Ģirketin haberi 

medyada daha az yer alabilmektedir, aynı Ģekilde daha az 

geliĢmiĢ bir ülke kökenindeki haber daha geliĢmiĢ bir ülke-

ye göre medyada kendine daha az yer bulabilmektedir. Bu 

anlamda haberin kaynağının hem büyük hem de etkili ol-

ması haberin dünyanın her yerinde görünür olmasıyla so-

nuçlanmaktadır. Bu kaynak durumu aynı zamanda ajansla-

rın haberleri aktarma durumunu da etkilemektedir.  
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Ajanslardan gelen haberler, bu haber türünün bu dö-

nemdeki öncüsü durumunda görülmelidir. Diğer haber 

türlerinde de olmak üzere, gazetelerin içinde bulunduğu 

yüksek maliyetli sistem, haberciliğin ajanslar üzerinden 

yapılmasına sebep olmaktadır.  

Haberlerin bazı durumlarda etik ihlali yaptıkları da gö-

rülmektedir. Bu tip haberlerde reklam ve tanıtıma yönelik 

olarak bazı tanımlamalarla bağlantılı olarak markalara iĢaret 

edildiğine rastlamak mümkündür. Bazı haberler, doğrudan 

reklam amacıyla üretilebilmektedir. Bazı durumlarda ise 

haberlerde tanıtım içeriği, habermiĢçesine okuyucuya akta-

rılmaktadır. Ticari firmalar hedeflerine ulaĢmak için bilimin 

itibarını ve bilime duyulan güveni kullanmak üzere bilim 

gazeteciliğini araçsallaĢtırmaktadırlar. Bilim muhabirleri 

haber yapabilmek adına ihtiyaç duydukları bilimsel ve tek-

nik bilgileri Ģirketlerden temin ederken, Ģirketler de ürünle-

rini satabilmek, Ģirket itibarını korumak ya da yükseltmek, 

Ģirketin faaliyetlerini meĢrulaĢtırmak gibi amaçlarla bilim 

gazeteciliğini kullanmaktadırlar (Öztekin ve ġahin, 2020: 

185). Günümüzde bilim gazeteciliği halkla iliĢkiler ve müĢ-

teri iliĢkileri bağlamında tanıtım amaçlı metinlerin de etkin 

olmaya baĢladığı, haberlerin çok yoğun ve hızlı bir biçimde 

dijital ortamda yayıldığı popüler bir yazım türü olarak ge-

liĢmektedir (Uçak, 2020: 1345). Haberin etik ve bilimsel 

anlatımının sağlanması için profesyonel bilim gazetecileri-

nin gazetelerde istihdamı konusu önemlidir. 

GeliĢen teknolojiyle sunum biçimi değiĢiklik gösterse 

bile yayıncılıkta kamusal fayda amaçlandığında, gazetecilik 

ve habercilik açısından en önemli yaklaĢımlardan birisi elde 

edilen bilginin anlaĢılır bir dil kullanımıyla enformasyona 

dönüĢtürülerek kiĢinin akılcı bir tutum geliĢtirmesine ola-
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nak sağlayabilecek içerikler hazırlamaktır (Uçak, 2020: 

1344). Günümüzde bu haber türü diğer haber türlerinde 

olduğu gibi internet gazeteciliği ile birlikte ciddi bir yoz-

laĢma yaĢamaktadır. Haberlerin gerek dili gerekse sunumu 

giderek zayıflamıĢtır.   

Sonuç 

Bilim haberleri, yeni olan veya yeni ortaya çıkan bir konu 

hakkında bilimsel bilgi sunan, nesnel gerçekliği temel alan, 

bilimsel bir kaynağa dayanan, toplumu ilgilendiren, açık, anla-

Ģılır haberler olmalıdır (Öztekin ve ġahin, 2020: 182). ĠletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler, internet ve sosyal medyanın 

yaygınlaĢması ile bilgi ağı geniĢlemiĢtir. Bu potansiyel, enfor-

masyona eriĢimin kolaylığı ve anlık bilgi paylaĢımının yanında 

bilgi kirliliği, asılsız haber gibi olumsuz sonuçlar da getirmiĢtir 

(Demir ve Balcı, 2019: 49). Sosyal medya her türlü haberin 

yayılması için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Burada yanlıĢ 

bilgilerden oluĢan bir haber de, gerçekleri kadar dolaĢımda yer 

alabilmektedir. Bu açıdan sosyal medya bilim haberi gibi gö-

rünen içeriklerin çöplüğü olmaya aday olduğundan haber oku-

yucusunun haberlere daha dikkatli yaklaĢması ve doğru haber 

kaynaklarını seçmesi gereklidir. Halkın içinde bilimsel haber-

lere yönelik okur- yazarlık artırılmalıdır. Ancak bu biçimde bir 

eleĢtirel yaklaĢımla haberlerin doğruluğu güvence altına alına-

bilir. Bilim gazetecilerini yetiĢtirmek adına lisans ve lisansüstü 

düzeylerinde dersler açılmalı ve bu derslerde bilimsel yaklaĢı-

mın temelleri ile bilimle ilgili etik ve hukuki kurallara da yer 

verilmelidir. Bilim gazeteciliği konusunda uzman bir kadro 

oluĢturulması medya nezdinde teĢvik edilmelidir. Özel sektör 

ve hükümetlerin bilim gazeteciliğine kendi çıkarları adına 

müdahalesinin en aza indirgenmesi için meslek etiği adına 

haberleĢtirme sürecinde gerekli özenin gösterilmesi yoluyla 
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halkın rafine bilgilere ulaĢması sağlanmalıdır. Bilim haberle-

rinde yer alan içeriğin reklam ve tanıtım içeriğinden uzak tu-

tulması hem haber için bir zorunluluk olduğu gibi hem de 

haberci açısından bir etik unsuru oluĢturmaktadır. Medya 

haberlerinin dili ve içeriği ile ilgili basitleĢtirmenin ölçülü ya-

pılması yoluyla farklı okur kitlelerinin haberden tatminin yük-

seltilmesi sağlanmalıdır. Bilim haberlerinin konusunun saptı-

rılmadan amacının net ve anlaĢılır bir Ģekilde aktarımı sağ-

lanmalıdır. Bilim haberlerindeki baĢlıklara, özellikle internet 

gazetelerinde gereken özen gösterilmelidir. Okuyucunun ilgi-

sini çekmek adına kullanılan çekici ve amacını aĢan baĢlıklar, 

okuyucunun haberle buluĢmasının ardından hayal kırıklığına 

yol açabilmektedir. Aynı Ģekilde, haber baĢlığı ve uyumu içerik 

üzerinden de doğru biçimde kurulmalıdır. Haber fotoğrafları-

nın seçiminde, objektif kriterler dikkate alınmalı ve haber içe-

riği ile uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Konuyla uyum-

suz fotoğraflar, haberin konusunu saptırmaktadır. Diğer 

önemli bir konu da fotoğraflar üzerinde reklam yapılabilmek-

tedir. Doğru fotoğraf seçimi tarafsızlık ilkesi kapsamında ger-

çekleĢtirilmelidir. Bilim haberciliğinde, özellikle teknoloji ve 

sosyal medya konularında gazeteler bilinçli ya da bilinçsiz 

biçimde gizli reklam yapmaktadırlar. Gerek tanımlamalar ge-

rekse görsel kullanımı bu durumu tetiklemektedir.  Bilim ha-

berciliğindeki en büyük sorunlardan biri özellikle internet 

gazeteleri için kaynak gösterimidir. Haberlerin bir kısmında 

kaynaklara yer verilirken, bir kısmında haberin kaynağı belir-

tilmeden haber yazılmaktadır. Bu durum, haberin doğruluğu-

nun kontrolünü zorlaĢtırmaktadır. Ġnternet gazeteciliğinin 

hızından dolayı haberin doğru içerik ve anlamdan uzaklaĢma-

sının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler ilgililer tarafından 

alınmalıdır.  
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