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Elinizdcki kitap. lnsan Hak]arı Merkezin,ıizin düzenlcdiği ilk kon-

l'cransta sunulan bir kısııı,ı bildirilcrin metiı,ılerindcn olı.ışuyor.

Kont'eransııı programına uygun olarak bu bildiriler. iıısan hak]arı

ihlallerine yol açan bellı başlı ncdcnler üzerinde yoksrılluk, terör. ayırüm

cılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorrıı,ıun da temelindc bıı]ııırın

bilgisizlik üzeriı,ıde yoğuı,ıIaşıyor. Vc cn öııeıı-ılisi. bu bildirilcrde tartışı-

laı,ılat. iı,ısan hakları ihlal]eri yaparak iıısaı,ı lıaklarınııı korrınaıııiıyıe iığ ııı ı ı c

dünya düzeyindc ıçlık. eğitiıısızlik. tedavi cdilebilir hasta]üklardın iilümler

deVam ettiği Siirece inSan (»]urunun korunaı,ıayacağl n ı göSteriyor.

Bildiri ıı-ıetinlerini bizc göndererek bu kitabı gecikmelı de olsa ya-

yın,ı layabilmemizi sağladıkları için değerli ıne slekdaşlarıma ve kitabın bas-

kıya hazıı-lan:nasında bana yardımları için Mustıli Koç'a teşekkürleriııri

Sunarlm,

Istanbrıl. Ağustos 20I 0 Ioanna Kı-ıçı"ırac,li

İırsan Hakları Gününü kutlamık aı,ı,ıacıyla dtizenlediğimız bu kon-

l'erans. İstanbul ValiIiği ile Maltepe Kayı-rıakamlığının işbirliğiyle, ]0 ve ] l

AraIık 2007 günlcrindc yapıldı.



Yeni Habercilik Aruyışları ve Hak Odaklı Hcıbercilik'

Sevda Alankuş

Medya biitün dünyada bir güycı] sorunu yaşıyor. bı-ınun en öneınIi

nedenlerinden birisi de. haberciliğin gtlnliınüzde alıı-ıış o)duğu biçim. Tanı

da bu nedenlc, akadcnıik rlüıryatlan gelenlerle uygtılamadan geIenlerin bir-

leştikIeri bir nııkta var: gazeteciliğe, haberciliğe yitirıı-ıiş olduğu güveni

yeniden kazandırıııak gerekliliği. Ancak brınuıı nasıl yapılacağı konusunda

bir göıüş birliği yok. Bu ncdenle^ stınuşLımun başlığından da dikkatinizi

çckcccği gibi^ bir arayıştan değil. arayışlardaıı sözediyorum. Diğcr yandan

bu başlık aynı zan,ıanda. eliınizde bilnıiş. neredc drırıcağıınrzI sajyleyen.

habercilik aırlamında gideceğiır,ıiz yolu bize kesjıı olarak bildiren bır yol

haritası. ya da gelenekscJ gazctcCi]iğin bütülı sorunları krını.ısı.ında zihin
kapılatıırıızı açacak altın bjr analıtar olınadığıı,ıa da işarc1 cdiyor. Brıııunla

beraber. konaklıyacağüı,ü,ıüz. durınadan ilerleyeıı,ıeyeceğimiz yeni gızcteci-

liUhabercilik adresleri dc var, Bu sunuşla bcniıı anıacını ise. "ctik vc poli-
iik cıltırcık soruı1llu guzı«,ilıi" için önenıli adresleıden biri tılarak giirdii-

ğüni hak odaklı hahcrciliğinin gerekliliği ve nasıl yapılabileceği konusı.ında

bir tartışma açırrak. Tabii, az ölıcc dc söylcdiğiın gibi. hık odaklı habercili-

ğin ya da bu haberciliğin yaı,ıısıra haşka adreslçr dc ı ar, Örncğiıı. bunlardan



birisi, kiikcni A.B,D olan ve l99()'lı yıllardı tırtaya çıkırıış olan fııı,lfuı,s

Gıı:aıat,iliği. diğcri isc kıvrııı,ı tılarık Avrupa'da vc l97()'lcrdc kullanılırıa

1ı hışlınıııukl;ı hirIikıe. l']qü]'lt 1ıllııJ.ı r< .]zulliklc İılunılı. İ.rıil çibi

çatışı,ı,ıa hiilgclcriııdc rıygulanıa olaıak gelişcn B.lrüş G.ı:cıc(iliği.

Bcnin,ı yaklaşıınım, adlarını andığın bu üç arayışı, "ctik va polilik

olıırtık sorııııılıı gd:ctecilik"i11 bizi birbirinc ı,qkın cıclreslerc gi)lijracek ü!-

r o k l ıı r ı o l tı r u k griıııc,( biçiıı-ıindc. Kan ımca ara]arındaki t'arkl ı l ıkları rağ-

ıı,ıeı,ı buı,ılardan hiçbiri bir diğcrini dışlaıııyor. ya da aslında hak habercili-

ğini bütün diğerlerinin mcrkezine yerJeştirmek, olmazsı olınazlığının altıııı

çizıııck gcrckiyor,

Şiındi öncelikle biraz önümü açarak ilerleıı,ıek üzere, "etik vc poli-

tik olarak soruır,ılu gazctccilik" kavraınını neden bu arayışları kapsayacak

şckilde kullandığııııı açıklan,ıalıyıırı. Bı.ı kavı,aııı aslında.200() yılından beri

eIçkır,1ııik oı,ıaında hahcrçilik 1apııl B.ı.qıııı.iı:- l1,1i!iüüü 4iü pr,,jcsinın

(u,rvrv.bianet.org) yercl ırıcdyaya yönelik olarak düzcnlcdiği eğitiınler so

ııucunda orlaya çıkan kitap dizilerinden i]kinin ikinci kitabı llle.h,ı, Elik v
Hukuk \2005J kitabımızın Önsijzündc gcliştirıııeye ça]üştüğümıZ bir kaVraın.

Bu ıradu hir nı-Jt Jü>ğrçk. hır yındııı iki tsİA kiıJp Jizisiııın edııörü rc BİA

eğitiınlerinin koordinatörü, diğer yandan iletişim alanında çaiışan bir aka-

dcınisycn sıtatıyla birazdan suııuş içcrisinde ku llaı,ıacağı ırı tıpkı etik ve

politik oIarak sorumlu gazetecilik gibi kaı,raıılalla yapacağıün tartışıı]ala-

rın, bu deneyiınlet içerisinde oltaya çıkalü birikiınden süzülcrck geldiğini

belirtn,ıeliyim. Başka ifadeyle, büttin bunlarIn. hcp ctkileşinı ıçinde bulun-

duğum BIA projesi kotırd in atörleri ve cdilajllcri. yerel gazetecıl,.-r, BİA

cğilneni akademisyen vc gazetcci arkadaşlaı,ııııla yaptığımız tartışınalar ve

kitapların editirriüğünü yaparkeı,ı tckrar tekrar düşünıııck duruınunda kaldı-

ğını bilgilcrdcn süzülerek geldiğini söylcnıctiyiın. O halde.,.
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Niye "eiik ve polilik ııIarak sııruınlıı gazetecilik" ılenıek iıırunılo
h i sseııi k kenıliın izi?

Ya da "niye etik ve politik olarak soruınlu" gazeteciIikten

siizediyoruz da sadcce "elik gazetecilik" deınekle yetinmiyoruz örncğin?

Çünkü "etik" derken kastcttiğimiz gcnelgeçer gazeteciliğin kodlarına uygun

olarak yapılan bir gazetecilikten farklı/öte bir şcy, Çünkü bütün bu gazete-

cilik kurallarının evrense Ileş m esiııden. kiıni yaptırın,ı|ara ktınu olmaların-

dan slınra art|k medya vc gazeteciler en azından "bana ne etik kodlardan"

diyen,ıeyccck haIe geIııiş oldtıklarıı,ıı biliyoruz. Ancak huna rağmen etik

yanlışlarla yüklü habcrciiik yapıldığına da tantğtz. Dtılayısıyla aslında ga-

zetccilik ııesleğinin prof'esyoncI mcslek idcolo1isinin bir parçası haiine

gelııiş etik kodlara uygun davranıırrnın gazeteciIerin kcndilerini görevleri-

ni yapıırış olmanın huzuru içinde hissetmelerine yetmeycccği iddiasındayız,

Burada hatırlayalıın: nasıl bugün genclgeçcr haberciliğin alfiıbesi niteliğin-

de olan "ob;cktif'lik" koşulu A.t].D'de tarıı da ıı,ıedyaı,ııır cndüstrilcşıneye ve

kendi için bir çıkar mcrkczi haline gclmeye başlaııası sırasıı,ıda ve biraz da

bunun üzerini örtmek için ortaya çıkıı,ıışsa. etik ktıdların evrense lleşııcs i de

ıncdyanın tekeIleşırıesi, askeri. ckonomik, siyasal çıkar çevre|erinden yana

konurıılanııası sürccinc cşlik cden bir gclişıııeyle olııyor. BöyIelikle bir

yaı,ıdan da. genelgeçer gazeteciliğin yenidcn-üretinri gibi bir işlev görü1.,r.

Dcıııck ki, sadece "etik gazetecilik" deınekle yetiı,ııncırlcınızın ne-

dcni, hiçkimsenin "bana ı,ıe clik kodlırdan" diycııediği. hatta bu kuralları
uyduğu durumlarda bile etik ıhlaIlcrin ortırya çıkıyor olıııısı. BöyJclikle,
"ctik ve politik olaıak sorumlu gazclccilik dcrken". geneIgeçer etik kodlar

da dahil. gazclecilik ve habercilığe dair daha köktcn bir cleştirel kiınuıı,ıdan

kcınuşuyoruz. Bu arada 1abii "politik" söıcüğünü dar aı,ılamında değil. cn

gcıriş anlamında kı.ıllanıyiırunı. Ç'ünkii biliyoruz ki. eşitsizlik ilişkileri gün-
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delik hayatın bütüıı ılanlaı,ıııa sızıı,ıış oldı-ığu iilçüde. bu hayata dair söyle-

diğiniz hcrşcy. aldığını7 her tutuııı da politik, tanı da bu ııcdcnlc hııır.ıi ınee-

tadan akıy,oı,olrırsı olsun hııhcr tb lıaı, :tınıon 7ırılılit. Aııcak habcrlc ilgili

tc!ı,ıcl soruıı. diğet anlatı tiillcrindcn iıırklı olarak aslındı btı konuda "bi-

liın^'in dc idilialıı,ıyJa ajrtüşüvor habcrin bizi "tkığrııltırı, geı,ç,cklcri ,ıiiı,lii-

ııır" gilıi .ıtı7ıı,ııi ta ra l'lınd ırıııası ııda, Yani bizin,ı "politik sorı.ılı,ılulLık"

vtıtgtııııuz. kıvrııııı eıı geı,ıiş aı,ılaırııyla kuIlanmak kaydıyla her türlü haber

l]1cCraslnln "politik olarak d,ıığı,u" \pııliıit,ııl (,or],C(;l c.\.\) davranıııası gerek

liliğiyle ile ilgiJi hir vurgu.

"Politik doğrııluk" i]e anlatınak istedıginıiz ise. ajzetle "öteki karşı-

sında polilik olırak doğru/srıruıı-ılı.ı habcr yapıııak". Fcırklı olııp du bu./iırk-

lılıkltırınc]tın iilijrii dtI |üıı(,ülüklonı ıığrcı.ı,ıı ıı lu rtı, tlczııı,tınl ujlı ıılcın grııplortı

kcırşı .ııırıınılu bit gazeteciliği an]atıyor. Eıırekli ı,ı,ıaiışını alabiIı-ı-ıek için

banka kuyruğunda beklcrkcn hayatını kaybedeıı yaşlılar da bu katcgtıride,

kendilerinc lıarckct edebilıııclcrini. kaıııusal alana çıkabilmelcrini sağIaya-

cak donaııınılar sağlaıınadığü için bunu yapamayan cngclliler de, ebeveyıı-

lerinden şiddct görcn çocuklar da, yoksullar da. kadınlar da, etııik. cinsel,

diııscl azıı,ılıklaı-da... Yani aslındı büyük bir yelpaze içindcki insanlaı,dan.

tuzu kuı,tı olınayaıı çtığunluklardan siiz cdiyoruz.

Bu vurguIarla koıruyı "(iiriş"i uzattığımın l'arkındıyını. Şinıdi esas

sorrılıırııı,ıı cevaplaıııaya girişeyiın. liet]cn octıbu,ı,cni bir hııberc,ilik tınluı,ı-

.şınıı ihtiı,tıt,ı,cır'.) Bııııtı buğlı olıırtık niı,c htık oıkıklı hulıcıı,ilik.ı,tılıııulı,ı-ız.)

Neılen yeni hir habercilik anloJlışttıtı ilıtiyacınıız ı,ar?

Çiinkü haber vc habcrci]ik "ciddi" (1iırkındaysınız 1ırnak içindc

krıllaıııyoruıı,ı ) bir iş. Sıdccc bizi en yakın çevreıııizden başlayarak hayıta
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dair biIgilendirdiği, bu anlaında da bir güvcn duygusu verdiği için değil.

bunu yaparken 1rışıdığı iıltlicılıır yüzündcn ciddi bir iş (yoksı. diyclim "ma-

sal" gibi bir kurgu olduğunu bize apaçık söylcycn türlerden bir tarkı kal-

ıııazdı). Bu da hıberin "gerçck, doğru, taraliız" o]mak iddiasından kaynak-

lanıytır. Ne yapıyor habcr? Bizi bilgilendirirkcn bütün tıiup bitenler konu-

suııda bir bakış, bir sunuş, bir anlaıı,ıa çerçevesi. bir açıklaııa çcrç!.\c\i
sunuyrır ki, bu da bizi çoğunlukla f'arkcl_nıeksizin giiııdelik ıılanın en ince

ayııntılarındaıı. ulusal/küresel ıneselelere dajr lıcr ktınuda hayat karşısında

konuııılayın bir şey. Dolayısıyla haber bize siyasai, ekonoıııik, kültürcl.

ıskcri, trıpluınsal v.b. her türlü iktidar ilişkisinc dair bır şey söylediği ölçü-

de. politik ı,c ideoIojik bır nitcljk taşIyor. O halde hubcrin ikıidar/giiç, ilişik-
leriııin karıııtışık .ı,cıpısı iç,erisintle hizi kiü ler kcırşısındıı ı,o ı]d kiıılerı]en
ı,cınq kıınıınılcıılığıgibi üzcrine katıı yormak gerckcn bir ınesele var ortada.

Bu söylediğiıııe itiraz cdcrek, haberin bize "gerçckleri" tarafiız bi-

çimdc ııilsterebiIeccğin i söyleyenler çıkabilir aranızdan. Buna iki türlü iti-
razım oluı. Önce]ikle. "gerçck dcııilen şeyin, hiçbir zaırıan dolayıııısız ola-

rak kavranaıııayacağı, bize herzaınan dilscl. giirsel v.b. temsillerlc ıılaştığı,

bu anlaında da "inşa edildiği" biigisini hatıriatarak. htıberin "gerçek" cledi,

ğiııi ("gerçek" deıııck için de bir "teınsil" sistc!ü,ıine, yani biı sözcüğe ihti-

yaç duymuyor nıuyuz?).şcı..iır hclirli bir koııuıııclıııı yııpılun tcıı.ıillerindcn
.ıııclac,a bir lancsi olduğuıııı söyleyebilirim, İkiııcı .,lırak. lııberin "gerçcği"
doğru, taratiız ve nesne] olırak ten,ısiliı,ıiıı imkinsızlığı bir yana, bizzat

Iıabcri haber yapan genelgeçer gazctcciIik/habercjlik kurallırının, ilkeleri-
nin. kodlırının da buı,ıa izin verı,ııediğini düşünüyoruıı.

Bu iki sorıın a|aıııı,ıdan ikincisinc dair siiy Ieyecek leriı,ıı i dalıa soıı-

raya saklayarak. heı,ııeı,ı şinıdi. haberin nasıl bir "gerçeklik" kurduğunu

örııekleyeyiın. Mese]a hukuk ıııctiıı]criııiıı taı,ıııı,ı]adıklarıııın yııııııda, bir de

153



ıncdyanın yaptığı "suç" ve "suçlu" tan]nlarümız var. []ağümsüz lletişim Ağı

taraflndan gerçekIeştirilcn eğitin ınctinlcrinden bir tanesi olın «/.,/ii
Oe]ııklı Hcıbert,ilik kitabümIzda örneklendiği gibi. bakıyoruz ki ııedya "ti-

ırerci çocuklar" diyc bir ''suçlu" vc "onlara rizgü stıç^'kategorilcri yaratınış

durunıda (C-angöz 2008. Ttısun 2007). "Tincrci çocuk" dcyiı,ıce aklınıza ııe

geliyor örneğin? "Suç ıı,ıakinaları" dcğil nıi'? Aır-ıı kiıııse, sözkonusu oIan

"çocuk" ise, onlara "suçlu" dcnilemeyeccğini düşünüıiiyor. Dalıası. ncdcn

"çocuk" ve "tiner" sözctiklerinin biiyle yanyana gclebildiği konrısrınun da

tlstü kapatülıyor. Bu arada biz. "suçlu" deniIen çtıcı.ıkların evlcriı,ıi

tcrkcderek sokakları ı,]]esken tutar hale gelıııesinin soruııılularını değil de.

bu çocukları bc|lcr hale geliyoruz. Sanıyorum ki ıı,ıedyirnın gündelik dilimi-

ze kaltüğı "tiııerci çocuklar^' kavraıı,ıı^ habcrin "gerçcklik" kurgı-ısunı.ın ne

kadar sorunlu olduğı.ınu yeterincc ijrnekliyor. O halde neden habcri izleyici-

Ier ve bu koı,ıuda düşünen akademisyenlcr olarak "ciildiyc alıyoruz"?

('ilnkü haber bizi siizünün. göri]ntüSünün doğruluğuna. gerçCkliği-

nc inandırıııak için çeşitli stralrjilcf kullanıyor. Brınu örneğin kcı,ıdiı,ıi an-

Iamsal oIarak ijltmeye" kapatınaya. t'arklı biçiıııde "okıını,ııasıı,ıı^^ engcllc-

mcyc çalışarak yapınaya çalışıyor. (İnal. l995). Bıı açıdan da örncğin. tcle-

vizyonda izlediğiniz bir duruın koııedisiırden. halta l]aber-tarlüşma progra-

ıırından (bile) furklı. 't'elevizyiında bir duruın ktın,ıedisi ya da bir tartışııa

programı izliyrırsalıız, oı,ıun içinden birşeyleri scçip gülersiniz, ya da tar-

tışma programının katı lımcılarından g(jrüşünilze yakın bulduğunı.ızdan yına

kıınuııılanırsınız. Yani istediğinizi anlaıı,ıak konusunda bu ikincilcrde çok

dalıa sınırlı tılmak üzere az çok scrbest bırakılırsınız. Aıııı I,ııbcr sizi böylc

serbest bırirkııraz. ('ünkü buna izin vern,ıeyccck biçinıde yapılanınışlır. Ila-

tırlayın. haber srınucuları televizyonda nasıl dt,ığrudaı,ı yüzleri sizc diinük

olarak otururlar. gözlcrinizin içine bakarak konuşurlar. nasıl silylcdiklerini

ciddiye alı,ııanızı sağlayacak biçin-ıdc giyinirler vc nıısıl bir tonlan,ıayla.
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cüırılc kurgusııyla. kelimc seçinılcriylc koı.ıuşıırlar. Eğer bir ktııırıkları var-
sa, o ktını-ık "yan" taralir oturı_ır. izlcyicinin gözalniin içine bakarak ktınuşına
1lrsatü vcren kııııera açısı onun değildir. sonsözü hiçbir ıaınan konuk siiy-
Ieıı,ıcz. I)olayısıylı bir zaıııaıılar çok izlcncn bir tcleı,izytın kaııalıııda l.ıaber-

lerdcıı soırıa yıllarca tekraılanmış olaıı ..gerçeklcri izlcdiniz.^ dcyişinin
iizclliklc lclcvizyonun yaraltI_ğI bülü!ı gerçcklik/taıııklık yanıIsaıı-ıısına
rağmcn "tı kana]ın. belirli bir ılıcdya krıruluşı.ınrıı.ı. statiikonLın gcrçeklcri-
nın izlcndiği" biçinıindc anlışıIn.ıası gerekir. Diğer yandan brı strıtcjiler
habcr ıı,ıecrasına gtire dcğişiklikleı,dc qijslcfmekted ir, [Ju aı.ılan.ıda az iincc
siiylcdikle riıı. yazılı basın için de dtığrudıır. ()rneğin. yine Gtı:a/e,t.ilili ı,e,

llubcrcilik kitabıınızcla işlcndiği gibi. gazcle tasarüüııındı krılIaı.ıılan fbııllar"
krıIlanılan bliıklanıa sisteıı,ıj r,b. habcrın "gcrçckliği"nc tlair iıkur izlcniınini
giiçlcndirccck bir "otorilc" ı. c "kcsiılik" tasıı.ı.ıaktırrlır:

Haberin kendini "uerçek. doğru. tarafiız"ııış uibi gösternıcsivle il-
gili stratcjilerin hepsi yazılı oln.ıaıııaklı biı.liklc. bunların hiçbiı,i tesadiil'dc
değiIdir. Yılların haberciIik pratikleri içinile bircr kod. _gazetccilcriı içscl-
l"-ştirdiklcri bjr nıeslck ideolqisi hıIine gelcrck yapılınınışlarrlır. Krışkrısrız
bu "anIaın kapatını" işlcıııi hcr zaırııın bu kadar apaçık ü:özünüziin içinc
sokrılarak yapıln,ııyor. biIinçli olarak oturulup düşünülünliş bir edilajrye]
tcrcihi de yitnsıtn]ıyor. ('ünkli tckrarlayayını. bu yapılaı.ılır çoğtı ziıı.ıın
gcnelgeçer gazctcciliğin kuralları içiı.ıc^ gazetccilcrin priıt'esyonel ıııcsIek
iIkeleri içerisine idcolojik kodlar olarak sızıı.ıış durıınıda. Yanj hıber bir
yandan gündelik hayatün cşitSizliklerini 1,eniden iiretip hık ıhlallcri yapar-
kcn, diğcr yandan bizi oluşturacağın]!ı anIaııı krınusı-ıııda ilzglir bırakııa-
ınak için de elinden gelcni yapan bir ıııclin.

DoIayısıyia siyasal. ckonoırıik. kt]ItüreI. askeri. 1tıplun-ısal v.b.
hertür]ü iktıdar ilişkisinc dair bize bir şey söyIediği ve onlaıı yeııidcn-
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kurduğu. potansiyel olarık da yerinden cdebilcceği bir nıetin niteliğı taşıdı-

ğü ölçüde haber ı]ilin ı,c .siiı,lanıin tılunı gibi polilik |a idcıık|ik hir ı,ıilelik

dc taşüyor. O ha]de haberi tartışırkcı,ı, rınuı,ı bizi ıoplıııncltıki iklidıır/giiç,

ilişikleriniıı kırıııoşık ı,ııl,ıı.ıı içeri.siııtle kiııılcr kcırşı,sınclcı .ı,ıı dcı kiıılcrt]t,n

ıtıntı konıınıltıelığı gibi bir nıesclenin üzerinc de düşünınck durı,ııundıl ız',

Niçiıı gandgeçer haherciliğin ,-üpısol olarak hak ihloli yopnala

açı k oltluğ u ıı u söyl iilııı r uz?

Habcı ile insan hakları arasında teınel bir ilişki var: habcr insana

dair olduğu ölçüde insın hakları ataııına gircn bütün hak ve ijzgürlüklerle

doğrudan ilişkili (Dı,ırsun,2007). En çok da. aıııacı bilgileırdirnıek o|duğu-

na göre "bilgi ediıııne hakkı" r,c "itiıdc özgürlüğü" ile ilişkili, Bu nedcn]e

haberin izler-kitlcnin bilgi eclinıne hakkına hizmet ederken, ifade i)zgürlü-

ğüniin de ııracısı olması gerekiyor. Dahası. bu l,ı izıııeti,i ırac ı lık giiı,eıini

ycrine getirirkcn yaşan,ıa hakkı. özel l,ıayıtıı,ı gizliliği. suç ispat edilene ka-

dar ıı-ıasuırı sayılırıak gibi teınel hukuk ilkelcrine saygılı dıvrannıak zorun-

da. Ötc yanrlın Eleştirel İlctişinı Çalışııaları ı]anından gelcn biI grup aka-

deıııisyeırin iddiasına göre. biziıı ilctişiın l)kültelcı,indc size ijğrettiğinriz

_5A /K kuralından tutunuz. lıaberin "ters piraıı,ıil"e uygun bir anlatüyla oluş-

turulııasındaı] tlıtuül Vukarlda değindiğim gibi "haberin ve lıaber dcğeri-

ııiıı ı,ıe tılduğu". "haber kaynaklarıı,ıın ı,ıclcr oldlığtı"nı kadar. habcrciliğin

alliıh(.ini ,,luşttırııl kurlllırJı hiı srıı,uıl rur,

Şiındi nc den,ıek istediğiıni daha iyi açıklayabilıııck için. geııelgcçer

gazetecilik anlayışının habcre dair söylcdiklerinin bir kısı,ı,ıınıı,ı üzcrindcn

şiiylc bir gidelinı ve az öııcc biraz dcğinııiş olduğuı,ıı konııyu dal,ıa

ayrı ırtıland ı rmaya çalışalıın.
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Okığanılış ı lı k ha ber !..

Burada lıeınen herkesin artık bildiği klişeyi tckrarlayalın.ı: .'Köpek

insanı ısırıncı değil, insan köpeği ısırınca lrabcr tılur". Buna bağlı tılarak
hemen söyleyebilcceğimiz şcy, olağandışılığın habcr değeri taşıdığı. Yani,
depreıı. sel. tsuı,ıanıi gibi dtığı olayları. çok öliiııılü kazaIar. savaşlar,..
Bunlar l,ıaber değeri tışıınaz ını? Taşıt tabii, Ama hemcn sorgrıJamaya baş-

layalıın. Ilaber dcğerini sadece olağındışılığa aftctıiğinizde, şöyle bir sonuç
orlaya çıkıyor: Örlıcğin savaş haberleriı,ıin "cazibesi" karşısında. uzuıı srı-

]uklu, sabır gcrektireı,ü. çoğu zaman iğneyle kuyu kazar gibi kazanın.ı]arla
ilerleyen barış çabalatı lrıber olmuyor. Şiındi kıçıı.ı.ıızın İsrail ve Filislin
mcse]esindc, İsrai] ordusunun sa]dırıları. Fi]istinli "intihar kiııııaı.ıdoları''
dışında, bu iki topluıııun barış aktivistlerinin yiirtltııüş oldrıkları çılışma-
lardan. örneğin " Rcıdio All lbr Peocc" isimli bir barış radyosu girişiıııinden
haberi var diye sorayıır,ı. ()ysa -devam cdeyiıı bunu bilıııek, cn az diğerlc-
rini bilınek kadar (jııeınli dcğil ıni'i

Diğer yandan eğcr doğa olayları, savaşIaı, kazalar vb. haber değeri
tışüyorsa ki bunu reddetıııiyoruz vc buı.ılardan bazıları gelişmişlik-
gelişmen,ı işlik, yoksulluk- zenginlik ayırt etn.ücksizjn insanlarııı başına ge-

lcbildiği halde, bazıları ya da be]ki de hepsi gelişıncıııiştik. yoksulluk v,b,

nedeniyle daha acı sonrıçlara yolaçıyorsa, bu hcp yrıksulları/yoksul ıilkeleti
vc sadece tın]arın "rrı,ı/rı.ı, .ııık!;ıınlııklurı" ii:erinılen hdber ,y,tıptıb ilıııam iz
anlamına gelıncz ıni'i Bu. dünyayı bir yandı "acıı.ııIacak biçareler'., dieeı.

taralta "büyiik fblaketleri bile ıizer]erinden uygarca atmayI beccrclı ler"den

o]uşan bir "siyah-beyaz" liıoğratiın ibaret halc getirmez nıi? Böylc bir
diinya tbtoğratı çizı,ı,ıek, ıpaçık söylcmeden, izlcr-kit]enin gelişınişJcr-
den/vars ı ]lardan yana taratlanıüıasını sağJamaz ını'i Öyle ya. hangiıniz şu
sadecc birbir]erini yiyip duran Atganlıları, Pakistanlıları scvebiliriz? ()nlara
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dair "ttız loprak içindc. kılık kıyat'elcri perişan sı)dırgan kitleIer"dcn başkı

bir tek "ilıi^' inıgcı,ı,ıiz r ar ıııı'?

t}(iylclikle satlccc olağandışılığı» l,ııbeı- sııyılııasının soııuctı. "si-

yahlarııı". kadınlarıı,ı, ytıksıılların. elııik. ciııscI. kiilttircl ızınlıkların ya 1,e

terincc 1eıı]siI cdilı-ıreıı,ıc]cri ya dı tcııısil cdildiklcrindc "ı,ı,ıağdı-ır" reyı "lıı-

il" olarak teınsil cdilme]eri oluyOı,. [ltüı,ıa tipik bir ijrnek kadın]arın dutuıııı,ı,
'l-abii burada ajrncği bilylc veriıcc^ bir grı-ıp kadınıı biı de "ıııcşI,ırıı,laı"'kiı-

tası içerisindcn tenısil cdi]ıı,ıç şınsı bulduklarını. brınrıı,ı dı çtığunlukla "be-

dcnIcriııiıı ıeşhiri ı,e istisül]arı'^ üzcriı,ıden gerçcklcştiğini cklcıı,ıcliyiz..,\yrı-

ca yiıre iirnck kaclın oluıca. bı-ınuı,ı tcı,ısil açısııdan ayrıcalıklı ya da a.v- rıca-

]ıksüı bütiln kcsiııılcrden kadınIarı çapraz kescn bir iıIuır-ıstızIuk olarak kar-

şıııııza çıktığını cla siiyleıneliyiz. ('ünkti. airncğin "bcyaz" kadıı,ılar "bclaz"

crkeklcrc görc dılra az lcüı,üsil cdiIdiklcri gibi. ytıksullar,"'siyal,ılar" arasında

da kadıırlaı erkck]ere görc daha az teı,ı,ısiI cdiliyorlar: Kiirt kadınliır Kürt

erkcklcte g(irc daha az. cşcinseI kadınlar eşciıısel erkcklere giırc dalıa az

lcnısil cdiliyorlar... Yıııi. tcnısil açısından kadın tılduğunuz zanıan çific

ayrııı,ıcılığa uğru},orsuııtız.

G iiııccI ıılaıı lıuber!..

Haberin günccl. taze olıı,]ast gerektiğini de si)yltiyoruz. Yanlış ır-ıı'?

Doğru. erıııa örıreğin F tipi cczıcvlerindc tcpki için girdiklcri açlık greı leri

nedcniylc sağlıklarını yitircn oıılarcır insanın bı.ıgünkü dııı,uıı,ıu ırtık lııbcr

değeri taşıı,ıııyor ııııı'] Batııaıı'daki "kadın intihırları" diyc araştırılıp ilzeri-

ı,ıc söylcnebilecck. hatlı yapı]acak çtık şey bı.ıIunaı,ı bir olguırun l,ıatırlaııına-

sı için. lıer delasında yeni bir kadının daha intihar etn,ıesii intihara zıırlanma-

s]n 1 mı beklemek gerek']
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"S oygı n " ki nıseIe r/ku r uııı l ur bi ri n cil lııı ber ta ııı nı l ayı t ı l urı !..

Ce]e]im haberiıııizi kimlere dayanarak yapacağımı7 konusuna. Ila-
beriınizi "saygıı,ı" kurum ve kişilere dayandırn,ıaıııız beklcniyıır, yaı.ıi btıııJar

çoğu zan]an sadece haber kaynağı olnıakla kalmıyorlar. hqlıere konıı oltının

ç,erçeı,clcnıııa, ckılu.y,ısı_ı,lıı t.üü,lü.|ülD?.ı biç,iııini, sörlaııiiıl dc tanıınlıyoı-ltır.

Bu yiizden bı-ııı]ata. isıııi iyi bilincn bir eleştirel kulamcı Stuart Hall'u iz]e-

yerck birin<,il htıbcr leınııılo.ı,ıcılıırı diyoruz. Kiın]erın birincil l.ıaber tanıın-
layıcı tılduklarıı,ıa bakıldığında ise karşıııııza ekonomik. siyasal. kii]türc]

seçkinlcr çıkıyor ya da askeri, bürokrat. siyısal otoriteler. Bunlar kiııı örnc-

ğin 'l-ürkiyc'de'i 'l'ürban ıneselesi dcscın. F]l Kaidc cyleınlcri dcscn.ı ya dı
Kıbrıs n,ıeselesi, siz baııa heınen şiındi bclirli askcri vc ııülki erkanıı.ı.

TÜSİAD teııısilcilcriııiı,ı. çıığıınlrıklu İstuııbul r c Aıkırı'Jakı iinivçrsitele[-
den akadcııı isyen lerin. eınekli k(ı!ııLıtilırlarlı Mİf ıncnsuplurının isimlerini
vcrcbilirsiı,ıiz. Çiinkü, özclliklc de "kriz" zıııııanlarıı,ıda, buılardan l.ıep ıynı
isiıııieriı,ı. bir tclcvizyon kanalından diicrinc koşturulııp durduklırını görii
yoruz. Bu da. habcrin "gerçekliğinin" as]ında hep bu çoğunlukla "bcyaz ve

crkck elitler" taral'ıı,ıdan kuru]ır,ıası, böylclikle herhangi bir güncel olayla
ilgili bağlanıın belirli iktidar ıneı,kczlcrin iıı halihazırdaki hegeınonik anlatı-

larıııın içine yerlcştirilınesi dcıııektir. Bu arada ikincil hııbar laııınıltı.ı.ı<,ıltı

rlnd, yanj gazetecilcrc düşen, bu lıcgeııırınik anlatıların yeııiden-tircliınini
sağlamak. meşruiyetini yenidcn kurınak olııyor tıbii, Bu al.adı "haber kay-

nak]arı" tılirrak kinılcrin ku]ianıldüğIna baktığtn-üızda da önceIjkle resııi
otoritelere, oı,ıların raporlırına. tanık]ıklarınır başvurulduğunu g(irii) oruz.

Yani bır trallk kazası rılduğuııda. cinayct işlendiğindc başvurduklaı.ııııız
öncelik]c polis kayıtları tıluyor; nıağdı.ırlar ya da laillere. onların yakınIarı-

nın ifiıdelerinc aııcak eğcr saıısasyonel bir sıradışıiık varsa başvuruluyor.

Dolayısıyla konu doğrudan kendisiyle ilgili olduğunda bilc "sıradan in-
San"/Vurltaş haber kıyı,ıağı oImuy()r. taı,ııklığı sayılııııyor.
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Bu duruıııdı da, 
-I'ürkiyc'nin giindcıııindeki azııılık sıırunu. AB ile

ilişkilcr kcınusıı. lıikIik vc ttirban lartışnıaları gibi günccl politik stırunlar-

dan. yoksulluk. sağlıklı yaşaıı-ı. çevrc, "tajre" ciııayetleri. kan darısı. eriçi

şiddet ve lccaviiz. çocuk istisüü,üarı. çocuk porııtısu gihi sosyal vc ekononıik

sorunlırra kadar pek çok konunun tırt]şılabileccği çerçevcnin araya ınuha-

lil giirüşle ı,de ır sızıııalar iılsa bile esas olarak statükonun sünüIları içerisinde

beIirIendiğini söyleycbilecek durun-ıdayız.

Biliyoruz ki habcr yazılırken ı.ıyrılınısı gcreken bir kural olarak

gcııclgeçer gazcteciliğin artık all'abcsi haline gcln,ıiş bıı iki kural. yaı,ıi habe

rin ilk cüm]eleri içcrisindc "kime. nc. ncrccle, nc zanaır vc niçin oldu'/"

srırulaıına ccr,ap verilııcsi gerekliliği. l9, Yiizyıl stınlarındaki haliylc Aıı,ıc

rikan gazeteciliğinin. habcrciliğe arıııığaırı! Ccrckçe isc okuyucı.ınuı,l

a]ınılaıııtısıııı kolaylaştırn,ıak. ayrıca edittirtiı,ı anlıın kaybtılınıdaıı habcri

küsaltabilınesinc. zaınaııdaı,ı kazaı,ııııasına. ınaliycti düşürlıresine tılanak

vcrıı,ıek. Diğcr yandaıı btı şekildc haklılaşıırılıyor olsa bilc. siizktıırusu kı-ı-

rallar!n ortaya çıkışı ile ilgili aı,aştırııalaı- r,e elcştirel yaklışınılar bülün

diğct gazetccilik stındart]arı gibi bıınların ()rta),a çıkışı ilc ıııedyanın kapita-

]izıııin diııaıııik]criyle bir cndiistrı t,ıalinc gclı,ı,ıesi ırasında yıkın bir ilişki

oldı.ığunıı sijyltiyor. ki bu da as]ındı pckili "gcrçckIik. tarıl'.sızIık, doğruluk

etkisi yaratacak stratc.jilerlc ıncdy,aı,ıııı artaı,ü tara1l ü lü ğı n üıı] statiikocultığtın Lın

üslüniin airtiilı],ıcsi" biçiı-ııinde de anlaşılabilir.

Cclcyiıı-ı bu krıralların uygrılanıı,ıasındı nasıl bir sotrın giirdüğüme.

Öncclıklc "gerçck" dediğiııizdc buntlan "tılgusal gcrçcği" anlınıaııız koşrı-

Iuyla "nc. neredc. ı,ıası]. ne ııIT]an ıe kim" soruları l,ıayatıı karlı,ıaşık tlokrı-

sı,ı içcrisinde iırtaya çıkaır ıılgularııı bilgisini bizc \cIebilınck açıslndan
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hiçbir zaılıan yeterli değil. O halde bir l,ıaberin btı rıInıazsa iılııız sorıılara

cel,ap verılekle yetinlıesini ki bıırada "gcrçcğc" dair fbtoğralın bütüniinii

kavranıanın hiçbir zanıan maimkün o]madığtnı da I,ıatırlatay|ııı lıabere

konu olan olguların,1olaylarııı teııısili açısından bir eksiklik/siırun yarattığünü

söyleycbiliriz. Heıııcn Kadın Odak]ı llabercilik cğitiınlcriıııizdcn birisinde

f'en,ıinist kadın gazctcsi/dcrgisi Po:qrıcsi'nin yapttğı haberci]ikle ilgili "bi-

ziı,ıı haberleı,imiz lıer zaıııan olabiIdiğincc çok stırı-ıya ceı,ap verıncyc çalı-

şır" diyen Beylıan Deıııir'e bir giinderıııe yapı,ııık istcrim.

Şimdi bir de. haberin "editajryel değerler" denilen, benim ise ko-

nuşmamIn başlarında haberin "gerçeklik" iddiısını clcştirirkcn kısn,]en tar-

tıştığım diğer olınazsı o Iı,ı-ıazlarıı,ıa bakalıı,ıı; yani "doğruluk" ve "taratiız-

lık" meselesine ge le l iıı,ı.

Haberiıı ıloğruluğu!

Haber tabii ki "tloğru" rılıı,ıalı. "yalan habcr" yapılnıamalı. Dolayı-

sıyla "yalaııcı habcrcinin muınunun yatsıya kadar bile yanaırıayacak" tltı-

ruına geldiği güıüınüzde. haberin doğrııluğunun kanıtını artık "tılgrısal

gerçeğe olabildiğiı,ıcc sadakatindc" araınalıyız. Ancak bunu sağlamak kolay

ıı,ıı? Yukırıda "gerçek"in tabiatü ile ilgili söylcdiklcriı,ııi burada haşkı iüılü
lekrarlarsam ve "gerçeğin bakış açıırıza. odaklandığınız, kaıııeranızı çcr ir-

diğiniz ycrc görc lhrklılaşan yüzleri,ltariI'lcri varsa". I,ıaberiınizin "doğrulu-

ğuı,ıti' ya da "olgusal gcrçeğc sadakıtini" nasıl sağlayacağız'/ tstınun için

"en az iki haber kaynağına drığrulatılıııaıırış bir habcri yapmayın" dcniIiyor.

Habcr kıynaklarıyla ilgiIi tıIarak az öncc söyledikleriıni de hesırba katarsak

acaba bu yeterli n,ıi'?

H u heri n nes ne Iliği ıe ılengeIiliği !
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Bunı,ın iizcrilıde. dalıa iincc de dcğindiğiııı için. l)zlı durnıayaca-

ğın,ı. Ancak genclgeçcr gazctcciliğin hıbcrin "ncsnclliği" vc "dcngeliliği^'

ilc "doğı,uluğu" arasında kurduğu liırklılığın. "habcriıı olgusal gcrçcklığe

sıdıkat"i ilc "gızctccinin iılgusal gcrçcğc sıdakıti" gibi bir ayrın,ıdan kay-

naklaı,ıdığıı,ıı sii1,1eyeyinı (jncelik]e. Gazetecinjn lıabcrjnin kontısuüüa. ijznc-

]crinc hcliı,li biı, nıcsılcden yık)aşıığı. y()ruıılLıI]u katınadan gördiiğlinü.

işiltiğini yazdığırsöylediği. bunu yaparkcn tlc taraIların konuııılarıııı dcngcli

bir biçimdc lcınsil cttiği bir duı,ı-ın,ıdan siizcdili1"or. ()ysı. brıı,ıları cleştireı,ı-

lcrin hcp tekrarladığı gibi. haber lıcı,zaınan [-ıir scçiı,ı,ı işi. neyi haber yıpılı
yapıı,ıayacağtnız. kinılerlc krı ı,ı uşacağı n ız, Iıaıgi lbtıığral)arı yayınlıyıcığı-
nız r,.s. Dılıısı. ncsncllik vc dcngcliliğin sığlaıııııası için öncrilenler. tıpkı

haberin doğruluğtınun sağlaıııasıyla ilgili olarak tavsiye edildiği gibi. cn ız
jki taı,alln giirüşlcrinin ılıırııııısı tıluııca. yinc aynı kirrşı ıı,günıanlırrı ileti

stirınek ı,ııtiıı,ıküır, I)olaylsı1,1a, gt,nalgcç,tı, gıı:clccili.ğin kıırıll,:ırının ııı,gıı-

ltınıııtı.ııııııı ş4ct,t,lt,ı,i ı,uhu1 ıı\,ıııııtııııı:u,|,alneLligi bir duruıııdiııı siızcdiyoruz,

Haherin (erkck) ılili ve siilılaıııi...

Bijtiin btınlırürü yıııında üzcriııdc durnıık istcdigiııı bir diğcr sorun

alanı da hıbcri kuraıı dil ve söylcnı. Aslıı,ıda eıı başedilnıesi ztır o]ııı,ı soruı,ı

alaı,ıı da hı,ı. çtinkü biz bir dile doğup. bu dılın s(iyleın yapıları içindc ken

dinıizi r,c "ijlckilcri" tıril'ctıüücyi. dolıl,ısıyla lııbcr yapnııyı (da) öğreniyo-

ruz vc btı. ayırdıııa varıln,ıadan işleyen [-ıir siireç. Oysa dil yanlı. lıralIı.
idcolilik ıılarak ktıdIııınıış. yapılannıış bir lcnısil sistcn-ıi (Motıtlt vc

[-aclau. l992: L,llis ve ('orvard. ] 985).

13izc çok ıı,ıısıını gelen biıçok tantıı,ı]aına aslıııda diiııl"ıvı nısıl bir

politik konı.ını içcı,isiııdcn ınlaınlandıı,tlığııı!ı! g(islcIcn hir nitclik taşıyor,

I}ışkı ilır,lcylc. hıngi tınıııılıııııyı kul]anıısınız^ bışkı bir konı-ınıdın ses-
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Şin,ıdi bu di|iı,ı. Kutlııı Ot]uklı l /ııharcilik kitabüDln Onsözaindc tar-

tıştığınr gibi. nısıl crkck-cgcnıen ya dı lhllOgO-nrcrkczli bir nitelik taşıdüğü-

na da bakaIım. "Kadın" sijzcüğü örneğin '|'ürkçede, özeIlikle de habcr di-

linde. artık neredeyse. bir kadıııa hakaret edilmek istendiğinde, aIılaksızlı-

ğına göndcrı,ı,ıe yapıln,ıak istcndiğindc kullanılır halc gclnıiş dı;rumda, bu

ııedelıle tctsine giinderıne yıpılan duruııılarda bir sıfiıt olduğu halde "ba-

yan", "hanııır" sözcükleri tercih ediliyor. Bi)yleliklc erkek cinsi saiz konusu

oIduğunda yapılı,ı-ıayın "bcklircl" ilc ilgili "oğlan-crkek" ayrııırı. "öteki"

ciı,ıs sözkoı,ıı.ıstı oiduğunda yapılıytır, (')yle ki. öıncğin egitiın çalışııaları-
ınızda biıçtık ycrel gaıctccinin dillendirdiği gibi. "crkck"in ııuadiIi "kadın"

olduğu halde. eğer evli olnıayın bir kadın için kullınılırsa, bu. ilgili kadının

erkek akraba]arı tırrallndııı bir "nınıus" sotunı.ı halinc gctirilcbiliyor. BLı

arada da böyle hassasiyetlere dıkkıt eden ga7eteciler. "sınır]arıınızı deldit-

nıeyiz". "devlet girdi". "sınırlarınıızı teca\,üz ettirıneyiz'^ gibi açıkça kadın

bcdeni üzcrindcki ınlitecaviz eı,kek söylcırıiniıı içindcn başlıklır atabiliyor-

]ar.

Dolayısıyla dilin/siiylemin alanı böyle çtık ıı-ıasuıı,ı gibi giiriinen

sözcük, tlil seçiınleri, ciiınlc kurguları vb. ilc bir taşla dtirt-beş kuş vurulan^

hcrtürlii ırkç!lüğt, cinsiy,etçiliği. ayırııncılığı yeniden-ürctcn, ancak bunrı da

cıı çtık kadın cinsini aşağılayaıı bir anIatı dili içcrisindcn yapan. bu arada da

bu problcnıatik nitcliği cn az soı-gulanan bir alan,

Şin,ıdiye kadar an]:ıtılaıılırdın soııra. genelgcçer habercilik stan-

dartlarıııı vc gündelik hayatın dili ile bı,ınıın habcr diline ve siiylcın kurgı.ı-

suna yansın]asını pı,tıblcnı lcştirnıedcn yapıIaıı bit habcrciliğin. gazctccili-

ğin. toplunıdaki siyasal. askeri, külttirel. ekononıik ve l,ıep erkek cgeıı,ıeıı
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tı,lerkezler lchinc bir nilclik 1aşüyacığını. bunun kadııı]ar başta olıü,üık iizcrc.

çocrıklatııı. yaşlıların. yoksulların. 1irklı cinscl yiinclinılcri tılaı,ıların. elnik.

dinscl irzıı,ılıklarıı,ı scsleriı,ıiı,ı r,c soruırlırıırın hiç duyrılıııııııasıı]a. yurttaşlar

oIarak haklarının bilinciııc r.,arırık güçlcnınclcrinin. siyasaI-kaıııusal ılıı,ırlı
cşitlcr olarak tcıısil cd j]ıneleriniı,ı engellenıııesine 1ol ıçtığını^ bu tck-scs]i

nıedya tırtaınıyla birliklc sil,ısaI rcjin-ıin dcn-ıokratikleşn,ıesinin de iinüüütin

tıkadığını siiyleınek n,ıüıııkün. () haldc. nc(lcr) yapıııılı'?

Hak Odaklı Hobe rcilik

Hak odaklı haberciliğin şöyle dajrtlti bir anlaııı yar huk ihlallerini

lıcıber ,vcıpıp, tukip eclen hir habcrı,iliği, biitIjn h«barlcri ijıckiler lehinc

oı]uklı kılnıtıı,ı, ,ıon olurcık lıabcr ı,tıpcırkcıı huk ihlcıli ı,op ıııcı ıııtıı,ı, lıtıklor

kıınıısuııtlu bilgilcnılirici, kııllunııılcırı koıııı.sııııılcı r,ı,.çurailandirici hcıbcr

ı,rı7ııııızli anlalıyor].

Dolayısıyla. ijncelik]e hak ihlal]erinin hala "lıabcr dcğcri"' taşıdığını

biıe hatürlatan bir gazctcciliklcn sözcdiyorrız ki. bu '|'iirkiye gibi dcı.lct

kıynaklı hak ihlallcrinin gtindelik ha.vatın (jnen,ıli bir parçısı hılinc gclcrck

ı,ıerecleyse sıradanlaştığı ülkclcrdc iizclliklc ijncn,ıli. Ancak bu. insan hakları

sorLınuIıLl çiiztnüş gijriincn. brı kııııuda kencli]erini "iirnck" alınaııız bcklc-

ncn iilkcler için de gerekli. ('li!ıkli giiriintiisii. şiddcıi rc bcdcli dcğişınekle

bir]ikte hak ih]a]iııdc brı]unıııayıın hir iilkt, deılet 1,tık, Üıtclik "gelişııiş"

Bıtıdı 1l Eyliil sonrasında dalra,,1ı güçlcncn "kiik1,,,,1',,. İsl.ını parınoya-

sı" i]e öze]likle üııüsliiüü,üaıü ülkclcıdcn _uclcıı giiçıııeıılere. hatta bıı ü]kçlcr

ka'kcn]i yurtlışlara yönclik iıısın lıakIarı ihlalleri giderek artIy()r vc !]1cşru-

laşıvor. O ha]de. artlüğ! oranda sıradanlışan yı da ııcşruIaş(tırıl)an hak

ih]a]lerjni haber kr:ınusu yapnıaktııı vaı_qcçnıc!,cn bir habercıliğe ihtiyıç

Yar.
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ıkinci olarak. bütün habcrlerin hak odaklı kılınınası deıııek. habcriı,ı

tanümıı,üın, çerçeıelenıııe biçin,ıinin değişıııesi. eliı odaklı olınakıan çıkarak.

l'arklılıklarından ötürü hak ilıla]lcrinc vc ayırııııcılıklara daha çtık uğrayan

"ötekiler" ]eIıiırde kılınıııası ıleır-ıck.

Son oIarak. bütün bunları yapabilıııek, hak ihlaline uğrayanlaı,daı,ı

yana "taraflı" ve r,ıkı.ıyucu. dinleyici, izler kitleyi haklarının biIincine r ırına

ve kultanma, korrııa anlamında yufttaşlar ıılarak harekete gcçiren pro-aktil'

bir gazetecilik gercktiriyor. Haberin -'ciddiyetini" onu eril bir tür olmaktan

çıkarıp. başka bir yerde kurınak gerekiyor.

Sonuç oIarak..,

Özetle, habcrin genelgeçcr pıot'esyoncl kodlara uygun davranıldı-

ğında bile hak ilılali yapan bir tür olarak karşımıza çıknrası karşısında. bun-

ları stırunsallaşlırarak bütün lıabcrierin hak tıdaklı hale getirilmesi gerekli-

liğinin altını çizen hak haberciliğinin. bütün gazeıccilerin uğramadaıı başka

adreslere gideıneyccekleri bir "baş duı,ak", yani "olmazsa olınaz" bir nitelik

taşüdığını tekrarlaı,ıanı gcrek. Böyle bir çabanın kuraıırsallaştı rılmas ı ve

uygulaı,ııaya krınulmasında ise Bağımsız İletişinı Agının 20Oıl yılında baş-

Iayan haberciliği hak odakll haberciIik konusı.ıııda öneıı,ıli bir deneyiın oluş-

turuyoI.

O l,ıalde sunuşumun cn başıı,ıda "etik ve politik olarak sorumlu ga-

zeteciliğin" anlamını size açıklamaya çalışırken söylediklcrime bir eklemc

daha yaparak bitireyim. H atı rlayacaksın ız. bu iladeniıı gazetecinin "etik
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Üçüncü olarak, Iıaber yaparkcn hak ihlali yapınamak dcmek, aslın-

da haberin tanınıındaı,ı kaynakların seçiıı,ıine. yazımına kadar genelgeçer

gazeleciliğin hak ihlali yapılııasına izin vercn standartlarının yeriı,ıdcn

edilmesi dcınek.



sorunıluluğu^'ilc yetinnıcyip, "politik sorun,ılultığunun" da altıııı çizeı bir

ifhdc olduğunu vc bı-ı vurguyla "iitcki kırşısında politik olarık doğ-

ru/stııuııılu lıaber yapnııyı" an]attığıı]]!zI söyle ı,ı,ıiştiı,ı,ı. Şinıdi isc Iıak lıabcr-

ciliği yapıııınıı. içindc yaşadığın,ıız hak ihlallcri1,1e dtıIu dcır,ıokı,asi ve

ıülcdya 0rtamlı,üda sadecc editiirycl bir ıercih değil. Polililt ıorıııılıılıığııııııı'
:üü, hLü.|,u/tu ılıırıışııııııı:ıı ııtı.ııl lcııı ıınludı,ğını ı:l4 il{ili hir biı.aı,.scl lert.ilı
o lclıığıııı ı tckrırlaı,ı ak istivorun].
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