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YASAL UYARI Medya Derneği © 2013
Medya Okulu’na katılan eğitmenlerin yaptıkları 
konuşmalar eğitmenlerin kişisel görüşlerinin ifadesi-
dir. Bu görüşler, Medya Derneği’nin kurumsal görüş, 
ilke ve değerlerini yansıtmayabilir. Bu kitabın yayın 
hakları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported 
License altındadır. Kitapta yer alan notların kaynak 
gösterilmek kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde 
kullanılmasında, paylaşılmasında ve alıntılanmasında 
sakınca bulunmamaktadır. Aksi durumlarda Medya 
Derneği’nin yazılı onayının alınması gerekmektedir. 

TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA

Medya Derneği - İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile 
düzenlenen Medya Okulu’nun üçüncü yılında, “Teknoloji ile Değişen Medya” 
konusu ele alındı. Programda medyanın uzman isimleri gazeteciliğin 
geleceğini tartıştı. 

8 hafta süren etkinlikte katılımcılar, internet, mobil cihazlar ve sosyal 
ağların medya sektörüne etkileri konusunda görüş alışverişinde 
bulundular. Aralarında üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, profesyonel 
gazetecilik yapan veya medya ile ilişkili bir işte çalışanların da yer aldığı 
65 katılımcıdan programa düzenli olarak devam edenler, önceki yıllarda 
olduğu gibi sertifika almaya hak kazandı. 

Hem medya şirketleri, hem de katılımcılar için önemli bir etkinlik olduğuna 
inandığımız bu eğitim projesinde konuşulanları bu kitapta derledik. 
Burada bulacağınız notlar, 8 hafta boyunca işlenen konuların birer özeti 
niteliğindedir. 
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Gazetecilik yapısal olarak değişiyor

Gazetecilik değişen bir pratik. Medya bitiyor diyorlar ancak medya 
ve gazetecilik yapısal olarak değişiyor. Değişimin getirdiği yeni fır-
satlar bu değişimin olumlu olduğunu gösteriyor. 

Medyanın bildiğimiz üç ana fonksiyonu var: Bilgi ya da haber top-
lama; bunları yorumlama yahut değerlendirme; ve bu haberleri da-
ğıtma. Teknoloji ve internet, bu üç unsurdan haberin toplanış şeklini 
ve dağıtım kanallarını ciddi anlamda değiştiriyor.  Artık herkes bilgi 
ya da haber toplayabiliyor, herkes muhabir gibi çalışabiliyor, haberi 
dağıtabiliyor. 

‘‘Yurttaş gazeteciliği artıyor, bizim mesleğin önemi azalıyor’’ di-
yorlar; ben buna katılmıyorum. O kadar çok bilgi toplanabiliyor ve 
o kadar kolay dağıtılabiliyor ki yazı işleri ve yorumlama/değerlen-
dirme çok daha büyük önem kazandı. Bu süreçte taraf olmak ve 
kutuplaşma kaçınılmaz.

Gazeteciliği; kağıt gazeteciliği, internet gazeteciliği, televizyon ha-
berciliği olarak ayırmak yanlış. Teknolojiyle değişen medyada aynı 
haber farklı dağıtım mecraları için o mecranın gerektirdiği şekilde 
hazırlanacak. 

9 KASIM 2013

Açılış konuşması
Salih Memecan
Medya Derneği Başkanı
Karikatürist

Habercilikte yeni vizyon



Meslekte var olabilmenin yolu: Marka olmak

Yeni düzende üç ana fonksiyon (haber toplama-yorumlama-dağı-
tım) bir arada. Siz de bu haritadan kendinize bir yer seçin ve her 
iki-üç ayda bir dönüp bakın, ben ne yapıyorum ve medyada neler 
değişti diye kendinize sorun.

Gazetecilikte var olabilmenin tek ve en kolay yolu marka olmaktır. 
Ben bunu ‘Bizim City’, ‘Limon ve Zeytin’ ile başardım. 

Teknolojiyi takip etmek medyada var olabilmek için önemlidir. 
Website, blog, Twitter gibi araçları iyi kullanmalısınız. 

Ben Amerika’da bulunduğum süre içinde internet ve teknolojinin 
sunduğu imkânları kullanarak kilometrelerce uzakta olsam da Tür-
kiye ile ilgili karikatür çizip gazeteye gönderebiliyordum. 

Yurtiçi ile yurtdışı arasında fark kalmadı, bu da teknolojinin getir-
diği bir sonuç. 

Gazetecilik önü çok açık bir meslek, çünkü şu an en değerli şey 
bilgi; o  bilgiyi dağıtanlar ise medya kuruluşları... 

Teknoloji sürekli değişiyor, bu değişimle meslek de dönüşüyor. De-
ğişimin getirdiği yeni fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor.
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‘‘Gazetecilikte var
olabilmenin tek ve 
en kolay yolu marka 
olmaktır. Ben bunu
‘Bizim City’, ‘Limon ve 
Zeytin’ ile başardım’’ 



Değişimin nedeni dijitalleşme

İçinde yaşadığımız çağ,  kendimizi sürekli yenilemeyi gerektirmek-
tedir. Bilgisayar diliyle söyleyecek olursak, bilgi ve becerilerimizi 
sürekli olarak “update” etmek yani güncellemek zorundayız. Biz-
den önceki kuşakların daha az ihtiyaç duyduğu bu “güncelleme” 
zorunluluğu; yaşımız, konumumuz, bilgimiz ve becerimizden ba-
ğımsız olarak hepimizi kuşatıyor.

Bu nedenle, öğrenme hayatımızın belirli bir evresiyle sınırlı bir sü-
reç olmaktan çıkıyor ve hayatımızın tamamına yayılıyor. “Yaşam 
boyu öğrenim” yaklaşımı bir yanıyla hayatımızı zenginleştiren, 
yeni bilgi ve becerilerle hayatımızı farklılaştıran fırsatlar sunsa da, 
her yaşta öğrenimi zorunlu hale de getiriyor.

Günümüzde tüm meslek sahipleri mesleklerini daha etkin icra ede-
bilmek için yeni bilgilere sahip olmak zorundalar. Bu zorunluluk 
medya alanında çok daha belirleyici oluyor. Medya profesyonelleri 
hangi alanda çalışıyor olurlarsa olsunlar, dijitalleşmenin ortaya çı-
kardığı hızlı değişime ayak uydurma ihtiyacı içindeler. Aksi halde, 
değişen medya ortamına uyum sağlayamama ve mesleğini etkin bir 
biçimde icra edememe gibi hayati bir sorun ile yüz yüze kalma du-
rumundalar.

Dijitalleşme ile değişen sadece teknoloji değil aslında. Dijitalleşme 
ile medya içeriğinin üretim koşulları, üretim biçimi ve bu içeriğe 
erişim yöntemleri de değişiyor. Bir başka ifadeyle, mesele bilgisa-

9 KASIM 2013

Açılış konuşması
Prof. Dr. Peyami Çelikcan
İstanbul Şehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı

Medyada dijitalleşme



yar kullanmayı öğrenmek değil artık. Mesele bilgisayar kullanarak 
bilgisayar ve internet ortamına uygun olarak içerik üretebilmek ve 
yayabilmek. 

Günümüzde medya profesyonellerinden beklenen sadece konven-
siyonel medya için konvensiyonel içerik üretmek değil elbette. 
Yeni medyayı da içine alacak şekilde “yeni içerik” üretmek önemli 
hale geliyor. İçerik geliştiriciler ve içerik sağlayıcılar çoklu ortam-
larda kullanılabilecek “yeni içerik” oluşturmak zorundalar. Medya 
içeriğindeki değişimi ifade etmek üzere Marsha Kinder tarafın-
dan kullanılan ve sonrasında Henry Jenkins tarafından geliştirilen 
“Trans-Media” kavramı tüm bu değişimi ifade eden anahtar bir 
kavram.

Transmedya kavramı, çoklu ortam uygulamalarına uygun özellikler 
taşıyan, dijitalleşen “yeni içerik”i ifade ediyor. 

Meslekler yeniden tanımlanıyor

Değişen medya içeriği, içeriği üretenlerin de değişimini zorunlu kı-
lıyor. Medya alanındaki klasik meslekler bile yeniden tanımlanıyor. 
Mesleklerin standartları değişiyor. Standartlar değiştikçe, bilgi ve 
becerilerin de değişmesi, yenileşmesi ve farklılaşması gerekiyor. 

Dünyadaki bu değişim Türkiye’de de etkili oluyor, fiilen ve res-
men. Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde yürütülen mes-
lek standartlarını belirleme çalışmaları bu değişimi içerecek şekil-
de yürütülüyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun meslek örgütleriyle 
birlikte yürüttüğü meslek standartlarını belirleme çalışmaları hızla 
sürüyor. 
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‘‘Değişen medya içeriği, 
içeriği üretenlerin de 
değişimini zorunlu kılıyor. 
Medya alanındaki klasik 
meslekler bile yeniden 
tanımlanıyor.’’



Radyo-Televizyon sektöründeki ana mesleklerin neredeyse tama-
mının standartları belirlendi. Bu standartlar sözgelimi televizyon 
program yönetmeninin bilmesi ve yapması gerekenleri yeniden ta-
nımlıyor. Bu çerçevede çoklu ortam uygulamaları alanı yönetmen 
için yeni bir mesleki standart dizisi oluşturuyor.

Meslekler yeniden tanımlanırken, mesleği icra edenlere de yeni so-
rumluluklar yükleniyor. Yakın bir zamanda sertifikalı bir televiz-
yon program yönetmeni olabilmek için çoklu ortam uygulamaları 
alanındaki standartları karşıladığımızı kanıtlamamız gerekecek. Bir 
başka deyişle, değişime ayak uydurmak bir tercih değil, aynı za-
manda bir zorunluluk haline gelecek. 

Değişime ayak uydurmak sürekli eğitimden, yaşam boyu öğrenim-
den geçiyor. Medya Derneği’nin Şehir Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi işbirliği ile düzenlediği Medya Okulu kapsamında 8 hafta 
boyunca verilecek seminerler sizlerin değişime ayak uydurmanıza 
büyük bir katkı sağlayacaktır.

Artık karşımızda ne verirsen onu alan değil, içeriğin üretim süreci-
ne katılan, etkileşimli içerik talep eden ve yeni medya deneyimleri-
ne açık olan bir izleyici kitlesi var. 

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir dünyada etkin olabilmek için 
yeni bilgilere sahip olmak gerek. 
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‘‘Artık karşımızda ne 
verirsen onu alan değil, 
içeriğin üretim sürecine 

katılan, etkileşimli içerik 
talep eden ve yeni medya 

deneyimlerine açık olan 
bir izleyici kitlesi var.’’ 
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    Gazetecilik bisiklete binmeye benzer, sü-
rekli pedal çevirmeyi gerektirir

Eskiden erkek mesleği olarak görülen ga-
zetecilikte, şimdilerde kadın haberci sayısı 
artmaya başladı. Bu da bizleri sevindiriyor. 
Çünkü daha derli toplu ve daha hırslılar. 
Ben, gazeteciliğe 1993’te İhlas Haber Ajan-
sı’nde stajyer muhabir olarak başladım. 
Gazetecinin öncelikle bu mesleği sevmesi, 
sürekli okuması ve kendisini yenilemesi ge-
rekir. Apple’ın efsanevi kurucusu ve CEO’su 
Steve Jobs, sevdiği işi yapan kişinin başarılı 
alacağını gösteren en güzel örnektir.

Sayın Salih Memecan’ın belirttiği gibi, ga-
zetecilikte üç temel halka olan haber takibi, 
takip edilen haberin merkeze getirilmesi ve 
işlenmiş haberin müşteriye ulaştırılması, ge-
lişen teknolojilere bağlı olarak sürekli deği-
şime uğruyor. 90’lı yıllarda haber iletiminde 
çok fonksiyonel bir araç olarak kullanılan 
faks, artık müzelerde. Filmli fotoğraf ma-
kinaları ve kasetli kameralar öyle. Ama ga-
zetecilik dünya var oldukça devam edecek, 
hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir!

Gazetecilik, olaylara ayna tutmaktır

Her bilgi haber midir? Haberle bilgi arasında 
fark vardır; bilginin habere dönüşmesi için 
çapraz teyit gerekir.

Haber, muhabirin ve kurumunun namusudur. 
Haber doğru bilgiyi içermeli, objektif ve yo-
rumsuz  olmalıdır.

Mesleğimizde değişim çok hızlı bir şekilde 
gerçekleşiyor. İHA, televizyon haberciliğini 
başlatan kurum olduğu için, önümüzde doğ-
ruları içeren bir model yoktu. Birçok şeyi de-
neme yanılma yöntemi ile öğrendik.

Eskiden gazetecilerin olayları manipüle ede-
bilmeleri kolay ve bu eylem yaygındı. Gü-
nümüzde durum çok daha farklı. Muhabirin 
yazdığı haberde gerçekler saptırılmışsa erte-
si gün bir de bakıyorsunuz, olayın cep telefo-
nu ile çekilmiş görüntüsü Youtube’da.  Tek-
noloji ve yöntemler değişse de gazetecilik 
özünde hiç değişmiyor. Gazetecilik, olan bir 
olaya ayna tutmaktır! Onu olduğu gibi oku-
yucuya dinleyiciye, izleyiciye iletebilmektir.

9 KASIM 2013

İsmail Ballı
IHA Genel Müdür Yardımcısı

Geleceğin
medyasında 
haberciliğin
yeri ne olacak?



‘‘Görsellik işitselden daha 
önemli artık. Güvenlik
kameraları bile teyit için 
önemli birer araç.’’

Mesleğin özü muhabirliktir

Evrensel gazetecilikte eksikliklerimiz var. 
Bu eksiklikleri, evrensel gazetecilik yapan 
Reuters ile Türkiye’deki haberciliği kıyasla-
dığımızda görebiliyoruz. Haberin kapsamı, 
tarihsel ve sosyal olaylarla ilişkisi, evrensel 
gazeteciliğin gereğidir.

Gazeteciliğin özü muhabirliktir. Türk med-
yasında muhabirlik ancak birkaç yıl yapılıp 
sonra terfi edilecek bir meslek olarak gö-
rülüyor. Bir kişi beş yıl muhabirlik yaptığı 
halde hala şef ve müdür olamamışsa eksik-
lik olarak algılanıyor. Bu son derece yanlış 
bir algı. Dünyadan örneklere baktığımızda, 
Christiane Amanpour çok başarılı bir mu-
habirdir, mesleğini 30 yıldır muhabir olarak 
sürdürmektedir ve asla terfi etmek gibi bir 
beklenti içine girmemiştir.

Hiçbir bilgi gereksiz değildir

Gazeteciliğin bir akademik, bir de pratik ta-
rafı var. Bize İletişim Fakültesi mezunları 
başvuruyor, ama hiç staj deneyimleri yok; 
bu açıdan pratik bilgi önemli.

Gazetecilik bir yazma mesleğidir. Gazeteci-
likte her bilgi önemlidir, hiçbir bilgi gereksiz 
değildir; illa iletişim mezunu olmanıza gerek 
yok. Ben 9 buçuk sene itfaiyecilik yaptığım 

için bir gün bir yangınla ilgili haberde itfaiye 
müdürünün açığını yakaladım ve konu ile il-
gili profesyonel sorular sorabildim.

Habercilikte hata yapmamak lâzım. Bir ke-
resinde bir ünlünün adına açılan sahte Face-
book hesabını gerçek zannedip haber yaptık, 
sonra özür dilemek zorunda kaldık. Artık 
doğru yapan da, yanlış yapan da ortada. Hata 
yapıldığında önemli olan, hatayı kabul et-
mek ve özür dilemektir.

Artık değişen ve gelişen medyada şeffaflık 
çok önemli. Çünkü hiçbir şey saklı kalmıyor, 
her şey göz önünde.

Görsellik her şeyin önüne geçti

Görsellik işitselden daha önemli artık. Gü-
venlik kameraları bile teyit için önemli birer 
araç.

Ajansımıza günde 250 video haber, 1200-
1300 tane yazılı haber geliyor.  Her görüşten 
kurum abonemiz olduğu için, yelpazeyi ge-
niş tutmak gerekiyor. Bunların içinde görsel 
haberler daha çok ilgi çekiyor.

Sürekli tekrarlanan bir şey haber olmaz. Ha-
ber; az olan, nadir olandır! Nadir olmasının 
yanında çekici ve okunacak haber olması 
önemlidir.



   Ne haber kadar tarafsız, ne de mülâkat 
kadar düz...

Röportaj kelimesinin anlamında bir kayma 
var, önce bunu konuşalım isterim. Edebi 
bir tür olan röportaj, yazarın-anlatıcının 
bir konu, bir kişi ya da yer ile ilgili olarak 
topladığı bilgileri kişisel fikrini ve duy-
gularını da katarak aktarmasına deniyor. 
Anlatıma edebi bir dil hakim ayrıca orada.  
Bizim, röportaj gazeteciliğinden bahseder-
ken kullandığımız kelimede ise soru cevap 
ve dolaysız aktarım var. Gazeteciler olarak 
aldığımız cevaplara kendi duygumuzu ve 
fikrimizi katmıyoruz. Soru sorup cevap 
alıyoruz ve aynen aktarıyoruz, bu haliyle 
yaptığımız iş röportajdan çok mülâkata ya-
kın. 

Soru sormak da bir sanattır. Cevabı belir-
leyen bir ölçüde sorudur çünkü. Sorunun 
nasıl bir düşünce akışında, olay aktarımın-
da ve duygusal konsantrasyonda ve nasıl 
bir terkip içinde nasıl bir tonlamayla sorul-
duğu, cevabın içeriğini yani akıbetini be-
lirleyebilir. Soran ile cevaplayan arasında 

bir tür güven ilişkisinin kurulması gerekir 
bir anlamda. Bu nedenle soru soran kişinin 
konuşmanın akışını, trafiğini de yönetme-
si beklenir. Bu ve pek çok başka nedenle 
röportaj gazeteciliği giderek bir uzmanlık 
hâline geldi.

Gazeteci toplumun bilgi alma konusunda 
meşru temsilcisidir. Bizim işimizi haberci-
likten ayıran şey 5N1K’dan öteye geçebil-
memizdir. Röportaj gazeteciliği 5N1K’nın 
yetersiz kaldığı, daha etraflıca ve derinle-
mesine bilgilenme ve anlama ihtiyacı doğ-
duğu noktada başlar. Pek çok meseleyi bu 
noktadan sonra sorulan doğru sorular saye-
sinde öğrenebiliyoruz. 

Röportaj, haber kadar tarafsız değildir; 
mülâkat kadar da düz değildir. Röportaj 
haberden farklıdır; sonradan habere dönüş-
türülmesi zordur. Habere dönüşse de çok 
şey eksilmiş olur ondan. Çünkü sorular, en 
az cevaplar kadar önemlidir ve her röpor-
taj bilginin, yorumun, analizin yanı sıra bir 
fikir ve duygu da barındırır. 
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Söyleşi ve röportaj
teknikleri



‘‘Röportaj yapan kişinin
gündemi iyi takip etmesi, 
boşlukları, zıtlıkları,
çelişkileri iyi görmesi, her 
şeyden en azından hareket 
edebileceği kadar anlaması 
ve konunun uzmanının kim 
olduğunu bilmesi gerekir.’’ 

Röportajcı her konuda bilgili olmalı

Her röportajda, olayın kendi neşesi veya 
vahameti olabilir; fikir ve duygu edinir-
siniz okuduğunuzda. Kendinizi o konuda 
yetkin hissetmenizi sağlar, eğer iyi bir rö-
portajsa.

Röportajı yapan kişinin konuşulan mese-
leyle ilgili elbet bilgisi ve fikri olmalı. Ol-
malı ki hareket noktası sıfır noktası olma-
sın ve derinleşmek mümkün olsun. 

Röportaj yapılırken teknik ve etik tarafları-
na dikkat etmemiz gerekir ayrıca. 

Gazetelerin pazartesi röportajlarında ge-
nellikle gündemdeki bir isim veya konu 
vardır, ya da gündeme gelmesi arzu edilen 
bir isim ve konuk vardır. Genelde sıcak ge-
lişmelerin derinine, mahiyetine ilişkin so-
ruların karşılığını bulmaya çalışırız röpor-
tajlarda, kamuoyunun beklentisi budur. O 
konuyla ilgili konunun uzmanlarının etraf-
lıca bilgi aktarması beklenir, istenir yani.  

O isim ve konu belirlenirken de önce zih-
nimizden gündemdeki meseleleri geçirip 
‘’Bu konuda konuşulmamış ne kaldı ve 
bunu en iyi kim anlatır?’’ diye düşünürüz. 
Dolayısıyla röportaj yapan kişinin günde-
mi iyi takip etmesi, boşlukları ve zıtlıkları, 

çelişkileri iyi görmesi, her şeyden en azın-
dan hareket edebileceği kadar anlaması ve 
hangi konunun uzmanının kim olduğunu 
bilmesi gerekiyor. 

Düz değil, meselenin içinden soru soruyo-
ruz çünkü. Örneğin, Suriye’de veya Orta-
doğu’da ne olduğunu, nasıl bir tarihselliğe 
sahip olduğu, hızla değişen dengeleri bil-
memiz gerekiyor. Ya da Kürt meselesi ve 
çözüm sürecinde tarafları, aktörleri, faktör-
leri, değişkenleri, denklemleri, projeleri ve 
olası etkilerini bilmelisiniz. Veya Türkiye 
demokrasi tarihini, Alevi sorununu, kadın 
sorununu, eğitim sorununu, milliyetçiliği, 
AB ilişkilerini…

Gündem sürekli değiştiği için doğru konu-
yu seçmek ve doğru soruyu sormak zor olsa 
da gerekli. Bir hafta Fenerbahçe Kongresi 
oluyor, diğer hafta başörtüsü meselesi gün-
deme geliyor;  hepsinden araziyi tanıyaca-
ğınız kadar bile olsa biraz anlamınız lâzım 
ki o alanda iyi bir iş kotarabilesiniz.

Röportajda konuşmanın akışını gazeteci 
belirlerler. Konuğunuz o akış içinde sizi, 
konuşmayı elbette bir yere, belki bam-
başka bir yere taşır. Ama dağılmamak ve 
doğru soruları sorabilmek için hakimiyeti 
kaybetmemeniz gerekir. 



‘‘

‘‘Röportaj yaparken ters
köşeye yatıran sorular ya da 
çelişkileri kurcalayarak
sormak önemlidir; ama
karşı tarafı incitmeden,
rencide etmeden,
nezaketinizi koruyarak
sormanız gerekiyor.’’ 

Röportaj için soru hazırlamak

Ama nihayetinde karşınızdaki insana bir 
şey öğretmeye değil, ondan bir şey öğ-
renmeye gidiyorsunuz, dolayısıyla cid-
di hazırlanmak gerekiyor. Bunun için de 
soruları iyi hazırlamalısınız. “İnsanlar bu 
röportajı neden okusun ve ben bu röpor-
tajı neden yapmak istiyorum?” sorularına 
cevap verebilmemiz gerekiyor. Uzman ya 
da o konunun aktörü ya da şahidiyle ko-
nuşacaksınız. Doğru soruyu doğru yerde 
sorabilmelisiniz.

Defterimde en az 20-30 soru oluyor röpor-
taja giderken, bir de konuşma akışı içinde 
yeni sorular beliriyor. O kişinin daha önce 
bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışma varsa 
gitmeden ona da bakmak lâzım. 

Röportaj yaparken ters sorular, ters köşeye 
yatıran sorular ya da çelişkileri kurcala-
yarak sormak önemlidir; ama karşı tarafı 
incitmeden, rencide etmeden, nezaketinizi 
koruyarak sormanız gerekiyor. 

Bir de bu meslekte zamanla ortaya çıkan 
bir durum vardır. Hangi alanın gazeteci-
liğini yapıyorsanız bir süre sonra ona dö-
nüşürsünüz. Adliye muhabirleri polis gibi 
gezmeye başlarlar mesela bir zaman sonra. 
O nedenle pozisyonumuzu asla unutma-

mamız gerekir. Biz kamuoyu adına o bil-
gileri o kişilerden almak üzere o kişilerle 
buluşuyoruz! Kamuoyunun bilgilenme 
ihtiyacının meşru temsilcileriyiz ama sav-
cı değiliz, psikiyatr değiliz, anne babaları 
öğretmenleri değiliz. 

Gazetecilik bir temas ve mesafe mesleği-
dir; mesafeyi ve ilişkiyi doğru kurmak ge-
rekir. Konuşmak için karşınızdaki kişiyle 
nasıl bir ilişki kurduğunuz çok önemli. 
Karşınızdaki kişi sizin tutsağınız değil. 
Röportajı onun kişilik haklarına zarar ge-
tirmeyecek şekilde, altın ölçüyü tutturarak 
yapmak gerekir. 

Bu konu üzerinde çok düşündüm ben, soru 
çok sarsıcıysa nasıl sorarım diye… Kar-
şımdaki insanı, kamuoyunun beklentisini, 
hakikat arayışını, meslek etiğini ve kişisel 
kriterlerimi dengelemeye çalışır ve en doğ-
ru tonu, ayarı bulmaya çabalarım. Başımı 
yastığa koyduğumda zihnen ve vicdanen 
rahat olmayı önemsiyorum çünkü. Gerçeği 
yansıtma iddiasının olduğu bir yerdesiniz. 
Bu iddia her iddia gibi haddini aşma riski 
de taşır. Allah’a şükür şu ana kadar vicdani 
bir rahatsızlık yaşamadım.

Nesnel olabilmek önemli 

Gazetecilik hız işidir; çok hızlı karar ver-



11 bin vuruş gibi bir hacim. Ama bazen rö-
portajlar 25 bin vuruş oluyor, sığdırmak çok 
zor bir sayfaya. O nedenle o konuşmanın 
iyi bir süzgeçten geçmesi, eksilmemesi ama 
konsantre hale gelmesi gerekir. Sayfanızı 
kendiniz oluşturmanız ve en doğru şekilde 
yayımlanana kadar takip ve mücadele et-
meniz, gerekirse kavga etmeniz gerekebilir. 
Bazı sözleri çıkarmak isteyecek editörler 
olacaktır, direnmek gerekir. -De,-da ekini 
röportajımdan çıkarmak isteyen editörümle 
kavga ettiğimi bile bilirim. Bir -da eki cüm-
lenin anlamını değiştirebiliyor çünkü. Bunu 
savunabilmelisiniz. 

Size emanet edilen sözün namusu sizin na-
musunuzdur. Ben sana güvenmiştim diye 
ertesi gün arayıp üzüntü bildirenler olur 
yoksa. Haklarıdır da. Yazı İşleri masası 
vahşi bir masadır, haberinizle ilişki kuran 
sizsiniz, editör sadece vuruş sayısına bakar, 
sizin röportajla kurduğunuz bağı ve neyin 
önemli, neyin önemsiz olduğunu bilemez. 

Yayın öncesi sayfamın editörlüğünü de 
kendim yaptığım için röportajı süzerken 
bir sayfaya indiriyorum; röportajın ruhunu 
da bilen biri olarak, güncel ve önemli, ilgi 
çekici taraflarını koyuyorum. Röportajın ta-
mamını da websitesinde paylaşıyorum.

Röportaj gazeteciliği bir sözlü tarih çalış-
masıdır

Biz aslında röportaj gazeteciliği yaparak 
sözlü tarih çalışması yapmış oluyoruz, o 
yüzden röportaj uçucu değildir; tarihe ka-
yıt düşmüş oluyoruz. Bazen röportaj o ka-
dar konuşma lezzeti içeriyor ki işte o za-
man keşke kamera olsaydı ve bu röportaj 
kaydedilseydi diyorum. Çünkü o lezzeti 
yazıya aktarmak her zaman mümkün ol-
mayabiliyor. 

Yazılı mecralar için röportaj yaparken kritik 
bir soru sorduğunuzda karşınızdaki “off the 
record” diyorsa siz bilgiyi yine de alıyor-
sunuz ama yazamıyorsunuz sonuçta, sözü-
nüzü tutuyorsunuz. Ancak TV röportajında 
bu böyle değildir. Zamanı kontrol etmek 
zorunda kalıyorsunuz ve karşınızdaki kişi 
“off the record” bilgi paylaşmıyor kamera-
nın önünde. 

Email üzerinden röportaj, zorunlu olmadık-
ça yapılmamalı bence. Bazı insanlar yaza-
rak kendilerini daha iyi ifade ediyorlar ve 
bundan dolayı bir kaç defa mail ile röportaj 
yaptım. Ancak çok köşeli oluyor, röportaj-
cının onu konuşma metnine dönüştürmesi 
lâzım. 

mek gerekir. Hatanız anında sicilinize işler 
ve meslek hayatınız boyunca sizi takip eder. 
Bu bizim işimizi de zorlaştıran ve vicdani 
yükümüzü artıran bir şeydir. 

Gazetecilikte tarafsızlık palavradır, ama 
nesnel olmanız gerekir. Her gün dünyada, 
ülkemizde, şehrimizde, etrafımızda binlerce 
olay oluyor ama hepsi haber olmuyor. Çün-
kü birileri –haberciler- aralarında bir seçim 
yapıyor! Seçimin olduğu yerde tarafsızlık 
yoktur. Seçim kriterleri mesleki ve ahlaki 
olsa bile!

O yüzden tarafsız olamazsınız, olmanız da 
gerekmez zaten. Ama nesnel olmak ve ha-
berin taraflarına söz hakkı vermek, aktar-
dıklarını deforme etmemek, neden sonuç 
ilişkisini göz ardı etmemek gerekir. 

Röportaj düzlemi nasıl oluşturulur?

Gürültülü değil, sağlıklı ses kaydı yapabile-
ceğimiz, konuşma konsantrasyonu sağlaya-
bileceğimiz fiziki şartları ararız. 

Bu fiziki şartlara konuşulan kişi ile eşit düz-
lemde bulunmak da dahil. Mesela bir Bakan 
ile röportaj yaparken onun makamında otur-
masını istemiyorum. Buna izin vermiyorum 
ve durumu izah ederek mutlaka iki eşit kol-
tuğa geçmeyi istiyorum. Göz hizasından 

konuşmak önemlidir. Soru soran kişinin 
kendisiyle eşit olduğunu ve soru sormasının 
meşruiyetini onun da algılaması gerekiyor. 
Bu röportajın sağlığı için elzemdir. 

Röportaj için ideal süre 

Konuşmayı çok iyi dinlemek gerekiyor. Bir 
yol haritanızın röportaj öncesinde hazır ol-
ması şart. Çok dikkatli olmak lâzım; belki 
13. sorunuzun cevabını en başta veriyordur. 

Zihinsel performans çok önemli. Özellikle 
siyasetçiler siz ne sorarsanız sorun konuyu 
değiştirebilirler. Gerginleşince bile karşılık-
lı nezaketi devam ettirmek lâzım. 

Çoğu kişi laf kalabalığına getirir meseleyi, 
konuya cevap vermekten kaçınır. O zaman 
anlarım ki doğru yoldayım ve karşı tarafı 
germeden ısrarcı olmaya çalışırım. 

Bize en az bir saat lâzım. İdeali 2 saattir ama 
süre iyi kontrol edilirse 1 saat yeterlidir. Ba-
zen siz sorarsınız, kişi ısrarla çok genel şey-
lerden bahseder, esas konuyu atlar. O zaman 
bırakırım 10-15 dakika anlatsın ve “rahatla-
sın”. Sonra asıl soruları sormaya başlarım. 

Röportajınızın eksiksiz yayınlanması için 
mücadele edin

Röportajlarım bir tam sayfa yayınlanıyor. 



   Adliye değil yargı muhabiriyiz

Bence yaptığımız işe adliye muhabirliği 
denmemeli. Çünkü adliye hepsini kapsa-
mıyor. Biz sadece adli davaları değil, yar-
gıyla ilgili her türlü konuyu işliyoruz. 

11 yıldır Zaman’dayım; 3. sınıf Hukuk öğ-
rencisiyken başladım... Bu işin severek ya-
pılması gerektiğine inanıyorum. 

Yasama, yürütme, yargının ayrı muhabir-
leri vardır. Siz sıradan bir adliyede, sıra-
dan davaları takip eden biri değil, devletin 
erklerinden birini takip eden kişisiniz yargı 
muhabiri olarak. 

Son 5-6 yıla bakınca; Balyoz, Ergenekon 
gibi davaların ne kadar önemli olduğunu 
görüyoruz. Yargı muhabiri için haber yap-
mada 2 aşama vardır; 1- soruşturmalar, 2- 
davalar.

Zanlı adliyeye geldiğinde işimiz başlar

Mesela; 12 Haziran 2007. Adliye bahçe-
sinde çay-kahve içerken birden telefon 
gelir, İstanbul’da bir evde 27 bomba bu-

lunduğunu duyarsınız. İşte orada bomba-
ların bulunmasıyla olay savcılığa intikal 
ettiriliyor ve soruşturma başlıyor. Gözal-
tına alınan kişiler(zanlı, şüpheli) emniye-
te gidiyor, ifade veriyor. Daha sonra zanlı 
adliyeye gelip savcı önüne çıkarıldığı anda 
yargı muhabirlerinin işi başlıyor. 

Gelen zanlılar kaç tane? Savcı kim, avu-
kat kim? Öğleden sonra mahkemeye sevk 
edilmesi ile  ilgili bilgiler… “Zanlı nasıl 
durdu, kavga ettiler mi?” gibi... Haber için 
gerekli ilk bilgileri öğrenmek gerek. Bazen 
zanlıyla ilgili bilgileri avukattan alacaksın. 
Avukat kendi müvekkilinin lehine bilgileri 
verir. Bizde Avrupa’daki gibi gazetecilere 
haber için gerekli bilgileri veren basın söz-
cüsü savcı yok.  

Bir bilgi kırıntısı için adliye kapısında sa-
atlerce bekleriz

Bir de soruşturma aşamasında bilgiye ulaş-
manın zorluğu vardır. Mesela Eski Genel-
kurmay Başkanı İlker Başbuğ gece tutuk-
landı, bizim mesai devam eder... Serbest 
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Değişen hukuk 
sisteminde adliye 
muhabiri olmak



‘‘Hukukçu olmamın verdiği 
büyük bir avantaj var.
Muhakeme gücü önemli. 
İddianamede çok uzun
cümleler olduğu için iyi bir 
okur olmak lazım.’’ 

kalan kişinin de açıklamalarını dinleriz. Bu 
alanın mesaisi yoktur, gece gündüz sonuna 
kadar takip etmek lâzım. 

Ufacık bir bilgi kırıntısı için akşam 8’e 9’a 
kadar adliye kapısında beklersiniz. Her gün 
yoklarsınız savcıları. İddianamenin çıkış 
tarihini öğrenmeye çalışırsınız. İddianame 
de tamamlanmışsa bu kez kimlerin şüpheli 
olduğu haber için nemlidir? Mesela 50 
kişiyse, özellikle önde gelen isimler 
kimler? Ana suçlamalar nelerdir? Bunları 
öğrenmek lazım ilk başta.

15 günlük bekleme süresi var mahkeme-
nin iddianameyi kabul etmesi için. Ondan 
önce haber yapması suç, ama çok önemli 
bir iddianame ise -eğer ulaşabildiyseniz- 
risk alıp haber yapılabilir.

5 gün evden çıkmadan
iddianame okudum

İddianameleri çok hızlı okumak lâzım. Me-
sela ilk Ergenekon iddianamesi 2455 say-
faydı, onu okuyup haber yapacaksınız. 4-5 
gün oturup aralıksız iddianame okudum. 
Ama okuduklarımdan Zaman Gazetesi’n-
de 8 gün üst üste manşet yaptım. İddiana-
meyi ara vermeden okuyunca okumamış 
olanlardan önde oluyorsunuz. Ve daha çok 

haber yapıyorsunuz doğal olarak.

Hukukçu olmamın verdiği büyük bir avan-
taj var. Muhakeme gücü önemli. İddiana-
mede çok uzun cümleler olduğu için iyi bir 
okur olmak lazım. 

Artık iddianame kabul edildi, yargı mu-
habirinin işi duruşmaları takip etmek. 
Duruşma salonundaki bilgileri hızlı not 
almak gerekiyor duruşma esnasında, ama 
özellikle büyük davalarda o şans bulunmu-
yor. Duruşma esnasında arkadaşlarla ha-
ber paslaşmak da bir yöntem; sen haberini 
yazmak için dışarı çıktığında o not alabi-
lir. Ama duruşma yapılırken kendin orada 
olup dinlemek gibisi yok, çünkü bir başka 
gazeteciye önemsiz gelen bir ayrıntı senin 
bildiğin eski bir bilgi ile haberin için çok 
önemli olabilir.

75 defa sanık oldum

Yargı muhabirliğinin en riskli yanı ken-
disinin de çok defa davalarla muhatap ol-
masıdır. Hakkında en çok dava açılan alan 
yargı muhabirleridir. 75 defa sanık oldum. 
75’inde de beraat ettim. Bu davaların açıl-
ması da konjönktürel olabiliyor. Gazete-
ciler susturulmak isteniyor. Ergenekon, 
Balyoz, derin devlet, darbe davalarında  



bunları yaşadık.

Yargı muhabirinin haber kaynağı adliyede-
ki herkes olabilir. Ama en güvenilir kay-
nağa ulaşmak lazım. O kaynağın verdiği 
bilgiyi haber yaparım ama ‘yapma’ diyorsa 
o aşamada beklerim. Haber kaynaklarının 
güvenini yok edersen bir daha bilgi ala-
mazsın. 

Yargıyla ilgili haber yaparken kişi temel 
hak ve özgürlükleri, hukuk kriterlerini baz 
almak gerekir.

Tahminde bulunmayın

Hukuki konularda kanunu açıp okumak 
lâzım. Anlayamadığımız yerde tahminde 
bulunmamak gerekir. Gerekiyorsa davanın 
birinci derece avukatlarıyla konuşabilirsi-
niz. Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, AİHM 
gibi alanlarda akademisyenlere ve uzman-
lara danışmak lâzım.

‘‘Yargı muhabirinin haber 
kaynağı adliyedeki herkes
olabilir. Ama en güvenilir 
kaynağa ulaşmak lazım.’’ 



   Türkiye’de gündemi Ankara belirler

Türkiye’de gündemi politika ve politika-
cılar belirliyor çok uzun zamandır. Daha 
önce ekonomik krizler, hükümetlerin ku-
rulması, bozulması, zamlar, kamu kurum-
larının özelleştirilmesi, kavgalar ya da dar-
beler üzerinden gündem belirleme durumu 
vardı Ankara’nın; şimdi ise ekonomik 
gelişmeler yahut iktidar icraatleri üzerin-
den... Hangi etken daha güçlüyse haberin 
ağırlığını da biraz o belirler. Ekonomi o ka-
dar gelişti ama biz gündemi siyasetten çı-
karamadık. O yüzden Ankara gazeteciliği 
bu denli önemli.

Ankara gazeteciliği denildiğinde akla ge-
len şey, Ankara büroları ve politikada neler 
olup bitiyor; açıkta olan şeyler ne anlama 
geliyor, perde arkasında olanlarla bağlantı-
sı nedir, bunları çözebilmektir.

Gündemi, siyaset ve bürokrasinin merkezi 
Ankara belirlediği için, gazetelerin Ankara 
büroları da siyasetin hem kulislerinde hem 
de bizzat içinde olurlar. Her kesimle, her 

partiyle diyalogları vardır, olmak zorunda-
dır; içeride neler olup bittiğini öğrenmek 
için. Bir başkent gazetecisinin siyaseten 
kimi desteklediğinin, hangi tarafa ait oldu-
ğunun bir önemi yoktur. Yapması gereken 
birinci iş, taraf olmadığını hissederek ça-
lışmasıdır.

Ankara’da iki alan: Parlamento ve eko-
nomi bürokrasisi muhabirliği

İstanbul’daki gazetelerin merkezlerinde 
farklı servisler vardır (ekonomi, spor, ma-
gazin vs.). Ankara’da ağırlıklı olarak siyasi 
partileri takip eden parlamento muhabirle-
ri ve bürokrasi muhabirleri vardır; ağırlıkla 
da ekonomi bürokrasisi muhabirleri.

Ankara muhabirleri sabah çıktıklarında ya 
parlamentoya giderler (eğer gündem var-
sa) ya da bakanlıklara... Meclisin günde-
minde ne var, hangi yasalar geliyor, nerden 
ve ne zaman geliyor, hangi aşamalardan 
geçecek, komisyona mı gidecek; o komis-
yonların işleyişi, meclisin işleyişi, komis-
yonların süreleri, yasanın genel kurula ge-
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Başkentte
gazeteci olmak



‘‘Başkent gazeteciliğinde
birinci unsur ilişkilerdir.
İlişkilerde güven esastır.
Güvenilir gazeteci olmak
yandaş gazeteci olmak
demek değildir.’’ 

tirilip getirilmeyeceğine dair kulisler vs., 
O prosedürü bilmek gerekiyor.

En güzel haberler kulislerden çıkar

Parlamentoda kulisler başkent gazetecileri 
için en önemli yerdir. Kulislerde herkesle 
sohbet fırsatınız olur; o bakımdan çok zen-
gindir, renklidir. Kayıt yapmak, fotoğraf 
çekmek yasaktır. Yine de en güzel haberler 
kulislerden çıkar.

Burada önemli olan şey, karşınızdaki insa-
nın sizinle konuşurken kendini rahat hisse-
dip hissetmeyeceği, konuşup konuşmaya-
cağıdır.

Kaynakla ilişkiler

Başkent gazeteciliğinde birinci unsur iliş-
kilerdir. İlişkilerde güven esastır. Güveni-
lir gazeteci olmak yandaş gazeteci olmak 
demek değildir. Aleyhine çok haber yaptı-
ğı halde hala dostlukları süren gazeteciler 
vardır.

Bu gazeteciler, ‘haberi satmak’ dediğimiz, 
gazetede iyi yer alması için haberi manipü-
le etmez, başlığı parlatmaz. Dürüst haber 
yaparsanız siyasilerle ilişkileriniz bozul-
maz. İlişkilerin iyi olması demek kaynağın 
verdiği her şeyi yazmak yahut ‘sakla’ de-

diğini saklamak değildir. Haberin kaynağı-
na en yakın yerden haber almak önemlidir 
ama “Buradan haber alıyorum, aleyhine 
haber yapmamalıyım” dememek gerekir. 
İlişkileriniz, meslek ahlakına zarar verme-
yecek şekilde olmalıdır.

Daha önce hiç soru sormadığınız birine 
soru sormak, ondan randevu almak zor-
dur. Karşı taraf sizi tanımadığı için tem-
kinli yaklaşır. Bir takım ilişkileri sağlamak 
açısından Ankara’da gazetecilik yapmak 
önemlidir. Aslında her gazetecinin yolu-
nun başkentten geçmesi gerekir.

Patronun işlerini takip: Bir şehir efsanesi

Patronların her zaman Ankara’yla işleri 
olur, çünkü gazete patronlarının gazeteleri 
dışında başka işleri de vardır. O işleriyle 
ilgili randevu alma konusunda elbette yar-
dımcı olur büro, ama bunun dışında bugü-
ne bakıldığında pek bir fayda sağlamaz. 

“Ankara’da gazeteciler patronlarının işle-
rini takip ederler” söylentisi ciddi bir şe-
hir efsanesi. Bir döneme bakıldığında çok 
da yanlış değil. Aslında bu şehir efsanesi 
durduk yere oluşmadı. 2000’li yıllara ka-
dar hükümetlerin ömrü 1,5 yıl, bakanlık-
ların ömrü (istisnalar hariç) ortalama 6 ay 



kadardı. Dolayısıyla yarın pozisyonundan 
ayrılacak olan bir bakana bir iş yaptırmak 
kolaydı, baskı sonuç verirdi. Ama geçtiği-
miz on yıllık dönemde bunun alt yapısı or-
tadan kalktı. Yani bir bakanı ne kadar zor-
larsanız zorlayın, ona yapmaması gereken 
bir şeyi yaptıramazsınız. Çünkü 12 yıldır, 
birkaç ay sonra yapılacak seçimde iktidar-
dan düşeceğini düşünen bir hükümet yok.

Yine de; kurallar kişilerin inisiyatifine bı-
rakılmayacak kadar önemlidir. Kurallar 
kişilerden daha güvenilirdir. Kişiler değişir 
ama kurallar sizin hareket tarzınızı belirler. 
Güvencenizi de aslında kurallar belirler, 
kişiler değil.

Bütün gözlerin Ankara’da olması bir sağ-
lık alâmeti değil

Ankara gazeteciliği bir dal olarak değil, 
çalışılan yer olarak ele alınmalıdır. Avru-
pa’da, Amerika’da yerel yönetimler güçlü 
olduğu için belediye meclisi muhabirliği 
de başkent muhabirliği kadar önemlidir. 
Bizdeyse ancak Ankara’ya, parlamentoya 
gelince haber değeri olur bir meselenin. 
Oysa İstanbul’da falanca belediye bir şeyi 
geçirirken niye manşet yapmadın? Yani 
aslında İstanbul’daki bir imar sorununu 

iktidar partisi sorunu hâline getirmemek 
lazım.  Ama gazetecilik reflekslerimiz be-
lediye meclisi düzeyinde çok duyarlı değil. 
Parlamentoya gelince duyarlı oluyoruz.  
Parlamentoda muhabirin var, ama belediye 
meclislerinde muhabirin yok. Bu biraz da 
gündemi Ankara’nın belirlemesiyle alaka-
lı... Bütün gözlerin Ankara’da olması bir 
sağlık alâmeti değildir aslında.

Yerele bakmak da önemli

Ankara’nın bu kadar önemli olmasının so-
rumlusu biraz da medyanın kendisi. Anka-
ra’daki parlamentoya baktığı kadar yerel 
meclislere bakmıyor. Medyaya düşen, ye-
rele daha fazla ağırlık vermektir. Dünyada 
yerel medya güçlenerek ulusal medya hâ-
line gelir, Türkiye’de ise yerelden değil, 
İstanbul’dan, Ankara’dan başladı medya. 
Hala İstanbul’a kar yağdığında Türkiye’ye 
kar yağmış oluyor! Kitlenin çoğu nerede, 
ekonomi nereden yönetiliyor, reklam geliri 
nerede ise ora merkezli bir gazetecilik an-
layışı hâkim Türkiye’de.

Konya, Adana, İzmir ve Bursa gibi şehirler-
de nisbeten güçlü yerel medya var aslında. 
Sabah Gazetesi İzmir’deki Yeni Asır’dan 
çıkmıştır ve ulusal bir gazete olmuştur. 

Yine de yeterli değil. Bizim medya olarak 
belediye meclislerinde neler yapılıyor ona 
da bakmamız lâzım.

Aslında nereye baktığımız orayı daha da 
güçlendiriyor. Hep Ankara’ya baktığımız 
için bu Ankara’yı da güçlendiriyor.

Tek parti iktidarı bize yaramadı

Önceki yıllardaki seçim aralıklarına bak-
tığımızda, 18 aylığına seçilmiş bir millet-
vekili, kendini seçildiği yere hizmet gö-
türmekle yükümlü hissediyordu. Hâliyle 
bakanlarla, bürokrasiyle kavga ediyorsu-
nuz, çünkü süreniz kısa. Ayrıca kısa süreli 
bir hükümette iki defa bakan değişiyor. Es-
kiden her bakanlığa birkaç muhabir gön-
derilirdi, artık böyle değil. Milli Eğitim’de 
bir sorun varsa oraya 1-2 muhabir, sağlıkta 
sorun varsa Sağlık Bakanlığı’na 1-2 mu-
habir gönderiyorsunuz. Eskiden 60-70 kişi 
ile çalışan bürolar 20-30 kişiyle çalışıyor. 
Buradan bakılırsa, uzun süreli tek parti ik-
tidarı istihdam anlamında biz gazetecilere 
yaramadı denilebilir.

Profil arşivi oluşturmak önemli

Siyasette de, gazetecilikte de kişi profilleri 
çok önemlidir. ‘Google Alert’ ile bir siya-
siyi takibe alabilirsiniz. SETA Vakfı’nın 

sitesine girerseniz Suriye, Irak ile ilgili 
önemli kişilerin profilleri vardır. Örneğin 
Barzani kimdir? Kafanızda bir portre arşi-
vi olması gerekiyor. Ben o arşivlerden çok 
yararlandım. Başbakan bir ülke lideriyle 
mi görüşecek? O kişiyle ilgili bir portre çı-
karmışsanız bu işinizi daha iyi yapmanızı 
sağlar.



   Bir dış haber editörü ne yapar?

En basit tabiriyle, bir dış haber editörü ha-
ber yazar. Gün boyu haber merkezlerine 
ülkenin çeşitli noktalarından, başkent ko-
ridorlarından ve dünyanın geri kalanından 
haber yağar. Editörün başlıca görevi de neyi 
haberleştirileceğini seçmektir.

Ben bir dış haberci olarak on yıldır çeşitli 
televizyon kanallarında çalıştım. Mesleği-
mize dışarıdan bakanlar bizi, kargo panto-
lonlarla, bol cepli yeleklerle, elde fotoğraf 
makinası ile sürekli çatışma bölgelerinde 
gezen ve çok keyifli işler yapan insanlar 
sanıyorlar. Nadiren seyahat etme fırsatı bul-
sak da, bir dış haberci bütün gününü, haber 
merkezinde oturup akan haberlerin hızına 
yetişmeye çalışarak geçirir. Bizim işimiz 
haber üretmek olduğu için sürekli haber ya-
zıyoruz. Dünyanın dört bir yanından haber-
ler akıyor ve biz hangi haberi seçeceğimize 
değil, hangi haberi seçmeyeceğimize karar 
vermeye çalışıyoruz.

Neyin haber değeri taşıdığı çok eski ve de-

rin bir tartışmadır. Bunun yazılı kuralları 
yoktur. Çalıştığınız kurumun öncelikleri 
ve hassasiyetleri, izlenme/okunma kaygısı, 
editörün inisiyatifi başlıca kriterlerdir. 

Nereden buluyoruz bu haberleri?

 Haber kaynaklarını birincil ve ikincil kay-
naklar olarak gruplandırabiliriz. Birincil 
kaynaklar abonelik sistemi ile çalışan ulus-
lararası haber ajansları (Reuters, AP, AFP 
gibi), yabancı ülke temsilcilikleri ve mu-
habirlerdir. Temsilcilik orada ofisiniz oldu-
ğunu gösterir. Muhabir ise ofis değil tek bir 
adamınız olduğunu anlatır.

İkincil kaynaklara ise bunların yetersiz kal-
dığı durumlarda başvurulur. Örneğin sıcak 
bir gelişme söz konusu ve bölgede muha-
biriniz yoksa yerel basın, Youtube’a görgü 
tanıkları tarafından yüklenen videolar, sos-
yal medyada paylaşılan yorumlar oldukça 
değerli bilgi kaynakları hâline gelir.

Örneğin, Libya’daki savaş ve müdahale sı-
rasında sosyal paylaşım sitelerinde anahtar 
kelime ve ‘hashtag’ aratarak olaylar ile il-
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‘‘İnsanların  zaman zaman 
acılarını görmezden gelip
habere en kısa sürede 
ulaşmamız gerekiyor.
Cep telefonlarının izini
sürüyoruz. Bu esnada 
yaptıklarımızın ne kadar
etik olduğu şüphe götürür.’’

gili haberler yaptık. Halihazırda Suriye’de 
pek çok kişi çektikleri videoları Youtube’da 
paylaşıyor. Biz de bu kaynaklar sayesinde 
haberlere ulaşabiliyoruz.

Bir diğer ikincil kaynak ise İHH, Deniz Fe-
neri gibi çeşitli ülkelerde ağı bulunan yar-
dım kuruluşlarının temsilcileri, ofislerdir.

Bu kaynaklardan gelen bilgi ile ilgili başlıca 
sorun ise güvenilir ya da test edilir olmama-
larıdır. Bu yüzden dikkatli biçimde kullanıl-
maları gerekir.

Haber seçerken bir diğer önemli konu, etik 
kurallarıdır. İnsanların  zaman zaman acıla-
rını görmezden gelip habere en kısa sürede 
ulaşmamız gerekiyor. Cep telefonlarının 
izini sürüyoruz. Bu esnada yaptıklarımızın 
ne kadar etik olduğu şüphe götürür.

Temel sorunumuz; dış haber kaynakları-
nın tek yönlülüğü ve orada olamamak

Türkiye’de dış haberci olmanın temel sorun-
ları; haberlerin tek merkezden gelmesi, ola-
yın gerçekleştiği yerde olamamak, gerekli 
özelliklerin yetersizliği  ve son dönemin en 
popüler kavramlarından biri olan “iliştiril-
miş” gazeteciliğin handikaplarıdır.

Haber kaynaklarının tek yönlü olmasını şöy-

le açabiliriz: Dış haber editörlerinin ana kay-
nakları olan uluslararası haber ajanslarının 
tamamı, Batı merkezli şirketler. Bu durum 
haberlerin sürekli olarak kısıtlı bir coğraf-
yadan akmasına neden oluyor. Komşu ülke-
deki bir durumu o ülkeye 10 bin kilometre 
uzaklıktaki bir merkezden öğrenmek bu 
mesleğin günlük rutini haline geldi.

Türk haber ajanslarının ana sorunu ise dış 
haber söz konusu olduğunda halen yeterin-
ce etkin ya da düzgün çalışamıyor olmaları.  
Zaman zaman bize yanlış tercüme ile haber-
leri ulaştırıyorlar.

Alanda olamamak

Sahaya muhabir göndermek pahalı ve zah-
metli bir iştir. Türkiye’deki pek çok med-
ya kuruluşunda hâkim olan düşünce ise 
“Ajanslara o kadar para veriyoruz, ne gerek 
var muhabir göndermeye?” şeklindedir. Bu 
durum haberlerin tek tipleşmesi ve çoğu 
önemli noktaların ıskalanması ile sonuç-
lanmakta, muhabirliğin değeri gün geçtikçe 
düşmektedir.

Batının ve bizim hayata bakış açılarımız 
farklı olabileceği için onların süzgecinden 
geçenler ile bizimkiler uyuşmayabiliyor. Bu 
bize yabancılaşmayı getiriyor. İran yanı ba-



şımızda  bir ülke olmasına rağmen acaba biz 
İran’ı ne kadar tanıyoruz? İran’ı Reuters ha-
ber ajansının geçtiği haberlerden tanıyoruz. 
Bizim için çok önemli olan Kudüs’te bile 
çoğu gazetenin temsilciliği yok. Suriye’ye 
gitmek ise gerçekten zor. Sınır Tanımayan 
Gazeteciler örgütünün rakamlarına göre, 32 
aylık çatışmada şu ana kadar haber yapan 
110 kişi öldürülmüş.

İliştirilmiş gazetecilik

Hayatımıza Irak Savaşı ile giren ilişti-
rilmiş gazeteciliğin temelleri neredeyse 
Kırım Savaşı’na dayanıyor. Vietnam ve 
2. Dünya Savaşı’nda gazeteciler çıkarma 
yapan askerlerin gemileri ile savaş alan-
larına gitmiştir. Irak Savaşı ile birlikte 
şöyle denmeye başlandı; “Çatışma böl-
gelerinden haber ulaştırmanın tek yolu 
ilişmektir.” Çünkü savaş başlamıştır, as-
kerler yolu açmıştır. Sizin orada tek başı-
nıza çalışma imkânınız yoktur. Mecburen 
askerler ile birliktesinizdir.

İliştirilmiş gazeteciliğin en önemli tehlikesi 
nesnellik iddiasında olmamasıdır. İliştiril-
miş  gazeteciliğin tarafsızlığı zedelediği id-
diası habercilik etiği tartışmalarının ötesinde 
aynı zamanda hukuki bir sorundur. İliştiril-
miş gazetecinin askeri teçhizatın rengi ve 

görünümü ile uygun kıyafetler giymesi onu 
savaşta yasal bir hedef haline getirmektedir. 
Bir başka tehlike, gazetecilerin sürekli ilişki 
içinde olduğu haber kaynağıyla özdeşleş-
mesi ve bunun medya etiği açısından kabul 
edilemez oluşudur.

Kurumsallaşamıyoruz

Dış haberciliğin en temel sorunlarından bir 
diğeri ise meslekî-teknik yetersizliğimizdir. 
Tek yabancı dilin bile yetersiz kaldığı bir 
dünyada Türk basın kuruluşlarının dış ha-
berler masalarında oturan editörlerin büyük 
çoğunluğunun İngilizce bilgisi çok yetersiz. 
Hatta akıl alması zor ancak bazıları hiçbir 
yabancı dil bilmiyor.

Meselenin bir de masa başı ve kurumsallaş-
ma boyutu söz konusu. Türkiye’de uzman 
muhabir bulmak neredeyse mümkün değil. 
Dış haber masalarında da aynı eksiklik söz 
konusu. Herkes her konuyu biraz biliyor, 
her şeyden biraz anlıyor ama “Ben Arap Ba-
harı,  Filistin Sorunu ya da Avrupa Birliği 
üzerine uzmanım” diyecek editör bulamı-
yoruz. Türk basınında dış habercilik profes-
yonelleşemedi.

‘‘İliştirilmiş gazeteciliğin en
önemli tehlikesi nesnellik 
iddiasında olmamasıdır.
İliştirilmiş  gazeteciliğin 
tarafsızlığı zedelediği iddiası 
habercilik etiği tartışmalarının 
ötesinde, aynı zamanda
hukuki bir sorundur.’’ 



   Soğan haberciliğinden ekonomi haber-
ciliğine

Bu derste öncelikle sayıları habere dö-
nüştüren meslek olarak ekonomi gazete-
ciliğinin Türkiye’de nasıl başladığını an-
latacağım. Tarihçesinden, toplum hayatı 
ve medya için öneminden, bir medya türü 
olarak nasıl yapılandığından ve son 15-20 
yılda değişen ekonomiyle birlikte mesle-
ğin de nasıl dönüştüğünden bahsedeceğim.

Ekonomi gazeteciliği Türkiye’de 1970’ler-
de soğan haberciliğiyle başladı. DPT 
(Devlet Planlama Teşkilatı) soğan fiyatla-
rına bakarak ekonomiyi izlerdi. Henüz biz-
de borsa icat edilmemişti. Döviz, faiz, kur 
gibi kavramlar devletin hazine biriminde 
çalışan uzmanların işiydi. Ara sıra “Çarşı 
pazar el yakıyor”, “Fiyatlar karaborsaya 
düştü” gibi haberler 3. sayfalarda yayın-
lanırdı. Cümlede para kullanıldığı zaman 
ekonomi gazeteciliği yaptığımızı sanıyor-
duk.

Asıl dönüşüm 1980 yılında 24 Ocak karar-

larıyla başladı. O dönemde rahmetli Turgut 
Özal DPT Müsteşarıydı. O kararlarla bera-
ber içe kapalı ithal ikameci toplumdan dışa 
açık büyüme modelini seçtiğimizde Türk 
toplumu bir anda dövizle, kurla, piyasay-
la, karaborsayla, gölge fiyatla, bankerlerle, 
hisse senetleriyle tanışmış oldu. Hepimiz 
birer homo-economicus’a dönüşünce aca-
ba gazetelerde bu haberleri nasıl tek bir 
sayfaya toplarız diye düşünmeye başladık.

Bir anda gündemimiz değişmişti. Önce-
den döviz alıyor, döviz satıyorduk. Ancak 
Türk Parasını Koruma Kanunu bir gecede 
kaldırılınca, cebinde döviz taşıyanın hap-
se girdiği, dövizi olmayanın da zarar ettiği 
bir iklime uyandık. Cebinde döviz taşıya-
nın sürekli kaçtan aldığını, kaçtan sattığını 
takip etmesi gerekiyordu. Tabii o zaman 
internet ve özel televizyonlar yoktu, gaze-
teler vardı.

İlk ekonomi sayfası

Ben Tercüman gazetesinde çalışırken, 1986 
yılında, Cağaloğlu’nda Ziraat Bankası’nın 
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‘‘Ekonomi mezunu gazeteci
değil, gazetecilik mezunu
ekonomi gazetecisi olmak
çok daha verimli. Ekonomiyi
ve ekonomi bürokrasisini
bilmek, matematikle haşır
neşir olmak gerekiyor.’’ 

ikinci katında bir odada Borsa sayfası yap-
tık. 24 tane önemli büyük kuruluşun hisse 
senedi vardı, telefonla fiyatlarını öğrenip 
yayınlardık. Eski Bakan Yılmaz Karako-
yunlu ile bir endeks kuralım dedik; dünün 
fiyatı, bugünün fiyatı, azalmış mı, artmış 
mı, onu gösteren basit bir endeks oluştur-
duk. Ama bu bile bir devrimdi ve insanlar 
gazetemizi satın almaya başladılar.

Artan kolay para kazanma trendi ve ban-
kerler furyasıyla birlikte ekonomi dolarlaş-
maya, marklaşmaya, franklaşmaya başla-
dı. Yavaş yavaş bütçe, enflasyon, rahmetli 
Özal’ın deyimiyle “hayat pahalılığı” gibi 
konular önem kazandı. Gittikçe tek say-
faya sığmaz olduk, iki sayfaya çıktık. İlk 
sayfaya rakamlar ve döviz kurları, ikinci 
sayfaya da ekonomi haberleri koymaya 
başladık. Adliye kökenli kötü ekonomi ha-
berleri yayınlıyorduk, şirket batırma veya 
hayali ihracat konuları gibi. Borsanın art-
masıyla birlikte sayfa sayısı arttı ve eko-
nomi sayfalarının ilânları artmaya başladı. 
Böylece gazetelerin de fiyatları artmaya 
başladı.          

Ekonomide bildiğin 100 şeyin 20’sini ka-
muyla paylaşırsın

Ekonomi mezunu gazeteci değil, gazeteci-
lik mezunu ekonomi gazetecisi olmak çok 
daha verimli. Ekonomiyi ve ekonomi bü-
rokrasisini bilmek, matematikle haşır neşir 
olmak gerekiyor. Yaptığın tahminler doğru 
gittiği, para kazandığı zaman kimse gaze-
teyi aramıyor ama çuvalladığın zaman ga-
zeteyi basmalar, tehditler başlıyor. En çok 
işten çıkarma durumunu Borsa bölümün-
de yaşadık, çünkü yaptığın her yanlış sana 
geri dönüyor. 

Dünya Gazetesi sahibi Nezih Demirkent 
bana “Spekülasyon işine girme. Senin uz-
man diye yazdırdığın birçok yazar portföy 
yönetiyor,” demişti, inanamadım. Bu ka-
dar kirliliğin döndüğü bir alanda biz neyi 
yazıp neyi yazmamamız gerektiğini öğ-
renmeye çalıştık. “Insider trading” denilen 
şirketlerin mahrem bilgilerinin ne kadarını 
yayınlamamız gerektiğini düşündük, hangi 
adımları atmamamız gerektiğini öğrendik.

Ekonomide bildiğin 100 şeyin 20’isini ya-
zar, 80’ini kendine saklarsın. Kamuoyuyla 
paylaşacağın %20’yi anlamaksa en az 20 
yılını alır.



2001 krizi bize haddimizi bilmeyi öğretti

2001 krizi ekonomi basınını da  çok etki-
ledi. Özellikle medyanın kanaat oluştu-
rucu etkisinin artan önemiyle haddimizi 
daha çok bilmeye başladık. Manipülasyon 
ve etik kirlenmeyi önlemek için borsayla 
ilişkisi olan, portföy yöneten veya kanaat 
oluşturan insanları ayıklamaya çalıştık. 

Siyaseten yapılan haber sübjektif olabilir, 
bu haberle bir etki yapabilirsiniz. Ama eko-
nomi basınında bir haberle bir şirketi ba-
tırabilir, bir diğerinin haksız kazanç sağla-
masına önayak olabilirsiniz. Ayrıca bütün 
şirketler kendilerinin iyi yönlerini ön plana 
çıkarıp kötü yönlerini sizden saklamaya ça-
lışırlar; bunun da farkında olmanız gerekir.

Şirketlerin Halkla İlişkiler birimi, patronu-
nu koruyan bir sektöre dönüşmüş durum-
da. Reklam yeteneğiyle birlikte size bilgi 
sızdıran, hatta dikte eden bir konumda. Bu 
da bize yeni arayışlar ortaya çıkardı, sektör 
muhabirlikleri icat etmek gibi... Eskiden 
bütün haberleri tek bir gazeteci yaparken 
artık ayrıştık, ihtisaslaşma yoluna gittik; 
perakende, konut , büyümelere bakan mu-
habir, şirketleri takip eden muhabir gibi.

Bir arayüz olarak ekonomi gazeteciliği

Genellikle ekonomi basını devletin aldığı, 
ekonomi bürokrasisinin geliştirdiği veya 
şirketlerin kamuoyuyla paylaşmak istediği 
tüm bilgilerin arayüzüdür. Ekonomi gaze-
teciliğinin görevi ekonomiyi kendi okur 
kitlesinin anlayacağı şekilde çerçeveleyen, 
yorumlayan ve bunu aktarırken kamu ya-
rarını gözetmesi gereken bir yapıdadır, bu 
yüzden de sorumluluğu fazladır.

Şimdi ekonomi basınında her ne çıkarsa, 
altında “Bu bir reklamdır” yazısı yazmadı-
ğı sürece okuyucu tarafından haber olarak 
algılanıyor. Özellikle eğitim sektörü bunu 
çok kullanıyor, çünkü ekonomi gazetecili-
ğinin güvenilirliği toplumda çok daha fazla.

İşimiz verileri habere dönüştürmek

Soğan fiyatlarından yola çıktık ama bizim 
kamu ile paylaşmamız gereken bir veri tak-
vimimiz var. Ayın 1’inde İstanbul Ticaret 
Odası’nın, ayın 3’ünde ise Devletin Resmi 
Enflasyon Rakamları açıklanır. Bütçe her 
ayın  1’inde,  Türkiye İhracat Meclisin-
ce açıklanan İhracat Rakamları her ayın 
20’sinde… Ayrıca geçmiş ayın dış ticaret 
rakamları, eğitim istatistikleri, kadın ista-
tistikleri, işsizlik istatistikleri ve istihdam 

verileri vs.  Şimdi bunların bir tabanı var. 
Genellikle dramatik değişiklikleri kamu ile 
paylaşıyoruz. 

Yeni ekonomi sayfaları hazırlamak artık 
uzmanlık gerektirdiği gibi, okumak da ya-
vaş yavaş uzmanlık gerektirecek.

Tahmin, doğası gereği hatayı da içinde 
barındırır

Ekonomik kavramları insanların anlaya-
cağı dile ve algı düzeyine dönüştürme 
(‘indirgeme’ demiyorum) rolümüz var.  
Gazeteciliğin asıl ustalığı da orada ortaya 
çıkıyor. Bir insana kan biyolojisinden söz 
edemezsiniz, ama onun hayatına dokuna-
cağın noktayı anlatmak zorundasınız ki 
ona göre tedbir geliştirsin.

Bu kadar yazıp çizmemize rağmen günün 
sonunda insanlar gelip bize şu soruyu soru-
yor: “Altın ne olacak?” Sizden şunu bekli-
yorlar; “Altını şu fiyattan aldım, ne zaman 
satayım?”  Normalde “homo-ekonomi” 
(yani ekonomi insan) davranışlarında ken-
dine bir yön bulmak için bizi kullanıyorlar. 

Ekonomi basınının yüklenebileceğinden 
çok daha fazla bir beklenti oluşturulmuş 
durumda. Bu iyi; hala bu kadar kirlilik içe-
risinde ekonomi basının verilerine güve-

niliyor. Kötü tarafı şu; biz bu beklentinin 
tamamını karşılamaktan hala biraz uzağız.

Ekonomide ‘orkestra şefliği’

Ekonomi sayfalarının bir yönetmeni var 
(mesela benim gibi birini yönetmen ya-
pıyorlar). İş ise bir çeşit orkestra şefliği; 
çünkü günün sonunda okuyucu o sayfalara 
bakmayınca hiçbir değeriniz yok. O say-
faya bakmıyorsa sizin bir varlık sebebiniz 
yok. Bunun şöyle bir uzantısı var; reklam 
veren o sayfalarda yer almak isteyecektir. 
Eğer oraya reklam vermiyorsa, sürdürüle-
bilir bir başarı söz konusu değil. Bu da, ne 
kadar ilan alacağız, ne kadar haber bıraka-
cağız sorununu doğuruyor. 

Ayrıca, şirketlerin kendi pozitif haberleri-
ni, duyurularını, başarılarını, yatırımlarını, 
ortaklıklarını ve yeni ürün lansmanlarını 
nasıl duyuracaksınız? Bunun için bir ara-
yüz oluşturacaksınız. Ancak bunu yapar-
ken bir reklam bölümünün temsilcisi gibi 
değil, kamuya sorumluluğu olan bir yayın-
cı gibi davranmanız gerekiyor. 

Ekonomi gazeteciliği 90’lardaki durumun-
dan biraz daha iyi şu anda. Ancak temel sı-
kıntımız hala mevcut okurla kurduğumuz 
ilişki. 



Ekonomide yeni tür:
‘Memo-stick gazeteciliği’

Şimdi ekonomide yeni tür oluştu. Ben ona 
‘Memo-stick gazeteciliği’ diyorum. 2001 
yılındaki krizde çoğu arkadaşım işsiz kal-
dı. Bunlardan bazıları Halkla İlişkiler / PR 
şirketlerinde kendilerine iş buldular ve bi-
zim burada ekonomi servisinde verdiğimiz 
hizmeti oralarda verir oldular. 

Pek çok şirket itibar açlığını gidermek için 
medyanın alkışına ihtiyaç duyuyor. Ku-
rumsal iletişimcilerin yüzde 80’i sadece 
şirketlerinin reklamını yapmak peşinde-
ler; sosyal sorumluluk projesi yaptım diye 
reklam yapıyorlar. Oğluna sünnet düğünü 
yapıp çalışanlarını çağırmış diye haber 
yapmamızı istiyorlar. PR ekipleri hazırla-
dıkları bu haberleri gazetecilere memory 
sticklerde hazır veriyorlar. İşin acı yanı, 
gazetelerde gerçekten de bu tarz haberler 
yer alabiliyor.

Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı

Ekonomi haberciliğinde temel haber yaz-
ma tekniğinin yanı sıra ağzınızdan çıkanı 
kulağınızın duyması gerekiyor. Rakamlara 
dikkat etmek, milyon ve milyar arasındaki 

farkın bilincinde olmak gerek. Yüzde fark-
larına dikkat etmek gerek. 

Bir başka temel sıkıntı alkışlama ve şirket-
lerin olumlu taraflarını gösterme çabası. 
Reklam ve yargı süreci, işten attırma teh-
ditleri gibi ekonomi gazetecisinin üzerin-
de baskı kuran mekanizmalar var. Ancak 
ekonomi gazetecisi kamu yararına haber 
yaptığının farkında olmalıdır. Sahte haber-
lere dikkat etmek gerekir. Mesela çok para 
bağışlayan şirketler ödül alıyor ve bunu 
reklam olarak kullanıyorlar.

Piyasadaki veriler çok fazla. Kimi zaman 
şirketlerle ilgili yaptığımız haberlerle bor-
sada (mesela insanların beklentilerini aşırı 
yükselterek) kırılmalara yol açıp insanları 
zarara uğratabiliyoruz. Bunu yapmamak 
için kendimi ve arkadaşlarımı son derece 
disipline eden bir tutum içerisinde çalışı-
yorum; çünkü çok fazla veri var, bizim de 
kafamız karışabiliyor.

Ekonomi basınının kalitesi artmaya baş-
ladı

Eskiden ekonomi basınında daha fazla etik 
dışı bilgiler yayınlanıyordu, 2010’lu yıl-
larda bu durum azaldı; ortadan kalkmasa 

da artık denetleniyor, regülasyonlar gel-
dikçe ekonomi basınının kalitesi de artma-
ya başladı. Ama basının itibar kaybından 
ekonomi basını da nasibini almış durumda. 
Genellikle olaylara el attığımızda, özellik-
le hoşlanmayan muhatapları kamuoyunda 
sizi itibarsızlaştırmayı deniyorlar. Hikâye 
burada haberinizi ne kadar savunacağınız-
la ilgili. Bu tür haberlerde ekonomi basını 
yolsuzlukları ortaya çıkarma konusunda 
inanılmaz bir başarı sergiliyor.

Fakat toplumda basına karşı genel olarak 
var olan güvensizlik yüzünden bizim üret-
tiğimiz verilere karşı da kuşkuyla yakla-
şılıyor. Geçtiğimiz süreçler ve yaptığımız 
yanlışlar yüzünden kimseyi de suçlamıyo-
rum bu açıdan; haklılar.

Ekonomi servisinde çalışmak bir üniver-
site bitirmeye bedeldir

Şu noktada bir gazetede çalışılabilecek en 
iyi yer ekonomi servisidir. Çünkü saha ne-
redeyse bir üniversite kadar meslek öğre-
tiyor insana.  Günde 200-300 sayfa metin 
okuyup, 2-3 toplantıya katılıp, farklı ek-
ranlardaki (Forex vs.) ilişkileri takip edip, 
farklı kanalları karşılaştırmak ve birçok 
insanla konuşmak, ekonomi basınını kişiyi 
iyi yetiştiren bir segment haline getiriyor.

Ekonomi servisinden çıkıp iyi şirketlerde 
önemli pozisyonlara gelen, kendi şirketle-
rini kuran, piyasada uzman olarak çalışan 
arkadaşlarım da oldu.

Bunun yanında ekonomi basınında başka 
bir alan da oluşmaya başladı; gazetecilik 
geleneğinden gelmemiş uzman yazarlar 
kullanıyoruz artık. Burada belki bir etik 
sıkıntı var, Türkiye’nin onu aşması gere-
kiyor. Gelenler geldikleri kurumları temsil 
edercesine yazarak kendi şirketlerini koru-
yan bir tutum içerisinde de olabiliyor. Ba-
tı’da, yazan kişinin hangi firmada çalıştığı 
belirtilerek bu sorun çözülmüş, bizde ise bu 
yapılmıyor. Kendi grubunun beklentilerini, 
Türkiye’nin gerçeği ve kamuoyunun fikri 
gibi sundukları için bir bilgi kaydırmasına 
sebep olabiliyor bu uzman yazarlar. Türki-
ye’nin aşması gereken problemlerden biri 
de bu belki, ekonomi haberciliğinde.

Ekonomi gazeteciliğinin geleceği

Bu çerçevede ekonomi gazeteciliğinde ya-
zılı olan kısım yavaş yavaş önemini, itiba-
rını sanal sitelerdeki habercilikle zorunlu 
olarak paylaşmak durumunda kalıyor. Ki-
şisel olarak benim yazılarıma gelen tepki-
lerin yüzde 80’den fazlası internetteki pay-
laşımlar üzerinden oluyor.



Bu da ekonomi basınının bir sonraki adı-
mını tanımlıyor: İnsanların ham veriye 
ulaşması için artık bana ihtiyacı yok! Gün-
lük veri, anlık veri için cep telefonu ben-
den çok daha hızlı bilgiyi sağlayabiliyor; 
insanlar bunun yanında dövizle ilgili yo-
rumları bir arada okuyabiliyor. Hatta bu-
nun için tasarlanmış akıllı yazılımlar var.

Fakat şirketlerle ilgili öngörüler, derinle-
mesine bilgi, yorumlama, bunlar ekonomi 
basınının artık içine sıkıştığı ve ustalaşaca-
ğı alanlar olmaya başladı.

Bu alanı meslek olarak seçmek isteyen ar-
kadaşlar için, ben artık iki soru soruyorum: 
Ana dilini biliyor musun? Bu işi her türlü 
zorluğa katlanacak kadar çok seviyor mu-
sun? Bu alan zor bir alan, o yüzden sevme-
den yapılabilecek bir meslek değil.

Ekonomi gazeteciliği size dünyayı dolaş-
tırıyor, size toplumun karar vericileriyle 
çok yakın olma şansını (biraz iş dünyası 
üzerinden) sağlıyor,  ama daha önemlisi 
ekonomi gazeteciliği size ölçme, biçme, 
değerlendirme ve yönetme yetisi kazandı-
rıyor.

 

                                               Soru - Cevap

Ekonomi gazeteciliği, insanların yatırım-
larını yönlendirme konusunda nerede 
durmalı  (altınla ilgili mesela)?

Yöntem önerebilirsiniz. Yöntem önerip 
normalde karar süreçlerinde yardım ede-
cek metodu verebilirsiniz.  Daha fazlasını 
yapmanın ekonomi basını için haddini aş-
mak olduğunu düşünüyorum.

Ekonomi haberi yazarken nelere dikkat 
etmeliyiz?

Arkadaşlar bu meslekte iki hata var: 1) 
Alfa hatası - Doğru haberi atlamış olmak. 
Bu kabul edilebilir, ama uyarmak gerekir. 
2) Beta hatası - Doğru olmayan bir habe-
ri doğruymuş gibi yaymak, yalan haber 
yapmak ki bu bağışlanamaz; ben kovarım. 
Temel olarak benim habercilikte yaptığım 
şey; yalan haberin asla içeri girmemesi için 
iki bağımsız kaynaktan haberi doğrulamak. 
BBC’nin bir zamanlar dünyada uyguladığı 
bir yöntemdi. Bu benim hata yapmamı en-
gelliyor. 

Bir başka şey de var: Bir şirketin haberini 
biliyor olmanızdan kim, ne kadar yararla-
nır, bunu tartıyorum. Normalde habercilik 

açısından çok sansasyonel bir haberin ba-
zen birinci sayfaya taşınmasından imtina 
etmek gerekebilir, kamu yararı gözetildi-
ğinde. Bu tür, sıkıntılara yol açacak ha-
berlerin şiddetini yönetmek zorundasınız. 
Habercilik açısından benim kuralım bu. 
Benim için hayati olan kısım haberin doğ-
ruluğudur.

Ekonomi gazetecisi olarak haberleri halkın 
anlayabileceği hâle getirmek konusunda 
özel bir çaba sarf etmek gerekiyor. Ben 
grafik kullanıyorum genelde. Toplumun 
yapısına göre basitleştirmek gerekiyor bazı 
verileri; anladığını bile okumuyor çoğun-
lukla toplum. Verileri alıp görselleştirerek 
vermek gerekiyor.

Ekonominin bir siyasi boyutu da var, bu 
anlamda siz rakamlara işkence etmek zo-
runda kaldınız mı?

Siyasetçilerin istediği şekilde rakamlarla 
her türlü yalanı söyleyebilirsiniz ama ben 
yapmıyorum. Verilere ne kadar değer ver-
diğimizle bitireyim. Yavaş yavaş, rakamla-
rı telâffuz ederken doğru söylemeye çalışı-
yoruz, hala hata yapıyoruz, düne nazaran 
daha az olmakla birlikte; rakamları daha az 
eğip bükmeye başladık.



    Muhabirlikte uzmanlaşmanın önemi

2004 yılından beri sadece sağlık haberleri 
yapıyorum. Bir muhabir olarak uzmanlaş-
manın ne kadar önemli olduğunu biliyo-
rum. 

Gazeteciliğe ilk başladığınızda genellikle 
polis/adliye olaylarını takibe verirler sizi. 
TRT’de ilk işe başladığımda istihbarat 
şefi beni hemen telsizin başına oturtmuş, 
“Muhabirlik ilk buradan başlar” demişti. 
Üniversite 4. sınıftaydım, henüz kadrolu 
değildim. 1998 yılında kadroya alındım. 
Başbakanlık muhabirliği yaptım; hala da 
akrediteyim. 

Daha sonra, muhabirlikte tatmin olmak 
için mutlaka uzmanlaşmak gerektiğini an-
ladım. Önce eğitim ve sağlık haberlerine 
bakmaya başladım. Sonra, 2004’te yaşadı-
ğım bir olay beni tamamen sağlık haber-
lerine yöneltti. Çünkü insanlara dokunabi-
liyorum bu şekilde. İnsanlar için sağlıktan 
daha önemli bir şey düşünemiyorum. İn-
sanlara dokunmak beni çok mutlu ediyor.

Özetle, istihbarattan başlayıp sonra farklı 
alanlara geçebiliyorsunuz. Ancak bunun 
için uzmanlaşmak çok önemli. Eğer mes-
leğinizi ciddiye alırsanız habercilikte bir 
şeyleri kökten değiştirebilirsiniz.

Sağlık haberini kimler yapar?

Sağlık editörleri ve muhabirleri, istihbarat 
ekipleri, ekler sağlık haberleri yapar. Ha-
berci gözü her zaman sizin gördüğünüzden 
farklı bir detay arar.

Türkiye’de TRT dışında sağlık haberlerine 
ayrı bir bölüm olarak bakan bir kanal yok, 
bu yüzden kendilerine teşekkür ediyorum.

Sağlık muhabiri nasıl olmalı?

Bunu aslında mesleği yaparken öğreni-
yorsunuz. Doğru ile yanlışı ayırmayı öğ-
renmek gerekiyor. Doktorlarla konuşarak 
röportaj yapıyorsunuz, doktorların dilini 
anlamak çok önemli.

Sağlık çok geniş ve uzmanlaşma gerekti-
ren bir alan. Yapılacak en küçük hata geri 
dönüşü zor sonuçlar doğurabilmektedir.
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Fatma Demir
TRT Sağlık Muhabiri

Tıp dünyasından
‘sağlıklı’
haber vermek



‘‘Sağlık haberleri gazeteler
ve internette en çok okunan, 
televizyonlarda en çok izlenen 
haberler. Çünkü hepimiz
hastalanıyoruz. Herkesin
ailesinde kronik hastalığı
olan biri var.’’

Sağlık muhabiri her şeyden önce önüne 
gelen her bilgiye kuşkulu bir şekilde yak-
laşmalıdır.

Bilgi en büyük güçtür. Ancak bilirseniz 
yanlışı bulursunuz. Sağlık muhabiri önüne 
gelen hazır bülteni yazan kişi olmamalıdır. 
Sağlık muhabiri;

Sağlık sistemini iyi bilmelidir.

Her an ulaşabileceği kaynakları olmalıdır. 

Sürekli yeni teknolojiler ve hastalıklar ko-
nusunda kendini geliştirmelidir. 

Bir haberin sorumluluğunu taşımayı bil-
melidir. 

Aynı zamanda sorgulamayı bilmelidir. Şu 
anda basına baktığımızda okuyucularda 
hiç sorgulama yok gibi. Yazılanların nere-
deyse hepsi doğru olarak algılanıyor. Doğ-
ru bilgiyi ulaştırmak bizim için çok önemli.

Sağlık haberleri neden ilgi çeker? 

Sağlık haberleri gazeteler ve internette en 
çok okunan, televizyonlarda en çok izlenen 
haberler. Çünkü hepimiz hastalanıyoruz. 
Herkesin ailesinde kronik hastalığı olan 
biri var. Onunla ilgili haber gördüğümüzde 
ilgimizi çekiyor.

Sağlık alanındaki gelişmeleri insanlar 
medyadan takip ediyor. Medya da insanla-
rın bu ilgisine karşılık veriyor. Bir araştır-
maya göre, basında çıkan haberler arasın-
da sağlık haberlerinin okunma oranı yüzde 
14’lük bir payla ilk sırada yer almakta.

Sağlık haberlerindeki çıkmazlardan biri 
de mucize

Özellikle çağın hastalığı kanserle ilgili 
‘‘mucize’’ kelimesi sıklıkla kullanılmakta-
dır. Tıpta, bilimde mucize diye bir şey yok-
tur. Bu noktada sağlık muhabirine büyük 
görevler düşüyor. 

Yurtdışında hiçbir gazetenin takip etmeye-
ceği bir haber Türkiye’de manşet olabili-
yor.

Peki sağlık haberciliğinde verilere nasıl 
ulaşılır? 

Sağlık verilerinin toplandığı yer Sağlık 
Bakanlığı’dır. Yapılacak haberlerle ilgili 
buradan bilgi almak en doğrusudur. Zira, 
1 Eylül 2013 tarihinden itibaren üniversite 
hastaneleri ve  özel sağlık kuruluşları tanı 
ve tedavi hizmeti verdikleri hastalara iliş-
kin tüm verileri Sağlık Bakanlığı’na gön-
dermek durumundadır.



“Gazeteciliğin şekliyle
birlikte terimleri de değişmiş 
durumda. Yeni terimler
gazeteciliğin ne yöne gitti-
ğini, kendine ne tür kriterler 
edindiğini gösteriyor.”

Ulaştığınız verilerle ilgili kaynak mutlaka 
belirtilmeli, haber sansasyonel olmamalı-
dır. 

Ben genelde üniversite ve devlet hasta-
nelerine gidiyorum. İnsanların büyük bir 
bölümü devlet ve üniversite hastanelerine 
gidiyorlar. O yüzden oralarda neler olup 
bittiğini bilmek gerekiyor.

TRT dışında muhabirlerin devlet hastane-
lerine uğramaları için skandal bir haber 
olması gerekiyor. Genelde özel doktorlarla 
görüşüyor diğer haberciler.

Sağlık haberi yaparken hangi doktordan 
görüş almak gerekir?

Görüş alınacak doktor her şeyden önce ala-
nının uzmanı olmalıdır. Günümüzde bazı 
hekimler daha çok ilgi çektiğini bildikle-
ri için kendi alanları dışında da görüş ve-
rebilmektedir. Medyada akademik unvan 
önemlidir. Yakın bir tarihe kadar Anadolu 
Ajansı, unvanı profesör olmayan doktor-
lardan görüş almamaktaydı. Bu konu ise 
tartışmaya açıktır. Bilgili olduğuna emin 
olduğunuz ve unvanı profesör olmayan 
doktorlardan da görüş alınabilir.

Ayrıca belirtmekte fayda var; pek çok dok-
tor basın danışmanları ile çalışmaktadır. 

Basın danışmanları da her ay çalıştıkları 
hekimle bazı konular üzerine basın bülteni 
hazırlamaktadır. Bu bültenler basın mensu-
bunun önüne hazır bir şekilde gelmektedir. 
Çoğu muhabir de önüne gelen bülteni pek 
fazla sorgulamadan yayına vermektedir. 
Hazır bültenlerde doktoru sizin seçmenize 
imkân yoktur. Bu durum bazen de muhabir 
üzerinde baskı unsuru olabilmektedir.

Özetle, sağlık muhabiri sıkça doktorlardan 
görüş alır. Peki medya hangi doktoru tercih 
eder? İşbirliği yapan, sorulara hızlı yanıt 
veren, kapsamlı ve odaklı bilgi veren, ör-
nekleyen… Medya hangi doktoru sevmez? 
Asık suratlı ve “Vaktim yok” diyen; Latin-
ce ve/veya İngilizce terimlerle konuşan…

TV haberi ve yazılı haberler birbirinden 
farklıdır

Televizyon haberlerinde görsellik önem-
lidir, bir görüntü ile her şeyi anlatmanız 
mümkün olabilmektedir; o yüzden kurgu-
su farklı olur. Görüş aldığınız hekimlerin 
akıcı ve herkesin anlayacağı dilden ko-
nuşması verilecek mesaj açısından büyük 
önem taşımaktadır. Yazılı basında ise ha-
berler çok daha detaylıdır.



te denetleme yok, çok fazla bilgi ve bilgi 
kirliliği var. Bu haberler zaten çoğu zaman 
reklam amaçlı yapılıyor.

Avrupa ve Türkiye arasında sağlık haber-
ciliğinde farklar nelerdir?

BBC’nin doktor danışmanları var. Sürekli 
bilimsel makaleleri takip ediyorlar. Haber 
değeri taşıyan konuları alıp muhabirlere 
getiriyor bu danışmanlar. Türkiye’de PR 
ajansları var, genelde onların yönlendirme-
siyle sağlık haberleri yapılıyor.

Bu anlattıklarınıza bakarak TRT’de çı-
kan sağlık haberlerine güvenebilir miyiz?

En azından kendi yaptığım haberlere, gö-
rüş aldığım doktorlara dikkat ediyorum. 
Özellikle işini ciddiye alan, insanları bi-
linçlendirmeye çalışan kişilerden görüş al-
maya gayret ediyorum. 

Nitelikli sağlık haberinin özellikleri nasıl 
olmalı?

Haberde kaynak belirtilmeli. Muhabir ob-
jektif olmalı ve insanları yanlış yönlendi-
recek bilgilerden ve görüntülerden uzak 
durulmalı, yorumdan kaçınılmalıdır. Ha-
ber sansasyonel olmamalıdır. Haberi yan-
lış sunarak yanlış anlaşılmalara mahal ver-
memeliyiz.

Teknoloji ve medya

Ben 1998 yılında üniversitede 3. sınıftay-
ken stajyer olarak işe başladığımda kurum-
da hala daktiloyla haber yapılıyordu. Kısa 
zamanda teknoloji ile çok şey değişti. Tek-
nolojik imkânlar bize çok yarar sağladı, 
çünkü habercilik hız demektir. TRT de bu 
tür gelişmelere çok çabuk uyum sağladı.

                                              Soru - Cevap

Son 20 senede sağlık haberleri daha da 
önemli olacak mı? Bizim nesil gittikçe 
yaşlanıyor.

Evet haklısınız, Türkiye nüfusu gittikçe 
yaşlanmakta, yaşlılık da hastalığı berabe-
rinde getiriyor. Sağlık pahalı bir sektör, 
Türkiye’de Avrupa ülkelerine göre çok 
daha ilerleme var. Ben sağlık haberlerinin 
insanlık var olduğu sürece daima önemli 
olacağını düşünüyorum.

Bundan sonrası için halkı bilinçlendirmek 
önemli ve toplumu korumak için bu tür ha-
berlere önem verilmeli. Şu aşamadan sonra 
sağlık haberciliği daha çok önem kazana-
cak ve branşlaşma artacak.

İnternet sitelerinde sağlık haberciliğinde 
pratik bilgiler görüyoruz, hangi bitki ne 
işe yarar gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsu-
nuz bu durumu?

İnternet sitelerinde pratik bilgiler var, kay-
nak yok ama çok okunur. Fakat uzmanla-
rın verdiği haberler daha az okunur. Bence 
internette düzenleme yapılması gerekiyor. 
Özellikle okuyucuların daha dikkatli ve 
seçici olması gerekiyor. Çünkü internet-



    Benim hikâyem

Sizin yaşlarınızda olduğum için sizi moti-
ve etmek adına kendi hikâyemi anlatmak 
istiyorum. Bu sektörün kadınlar için zor 
olduğu veya çalışmak için bir tanıdığa 
ihtiyaç olduğu gibi önyargılar hâkimdir. 
Ama kendi hikâyemi anlattığımda bunla-
rın gerçek olmadığını göreceksiniz. Ben 
Zonguldak doğumluyum ve orada yetiş-
tim. İstanbul’da Enformasyon bölümünü 
kazandığımda çevremdekiler arşivci mi 
olacaksın diyerek gitmemi istemediler. Fa-
kat ben bir şekilde televizyon kanallarına 
girerim düşüncesi ile geldim. 

Okuduğum yıllarda televizyon kanalları-
na nasıl girebilirim diye düşünürken, şans 
eseri NTV-MSNBC’de editör olan biriyle 
tanıştım. Hayat bize bir şekilde fırsat su-
nuyor. Bizim o fırsatları en iyi şekilde de-
ğerlendirmemiz gerekiyor. Tanıştığım kişi 
bana 15 günlük staj ayarladı ve kanala gir-
dim. Staj sonrası bir yıl boyunca para al-
madan günde 12 saat çalıştım ve sonrasın-
da kadrolu oldum.

Bir spor muhabirinin haber kaynakları 
nelerdir ?

Futbol ciddi paraların döndüğü ve izlenirli-
ği fazla olan bir spor olduğu için medyada 
daha fazla yer alıyor. Ama biz NTV Spor 
olarak bunu kırmaya çalışıyoruz. Basket-
bol, hentbol, voleybol maçlarını yayınlıyo-
ruz.

Öncelikle biz de diğer kanallar gibi ajans-
lardan yararlanıyoruz. Yabancı ajanslardan 
da faydalandığımız için spor muhabiri ol-
manın en önemli şartı yabancı dil bilmektir. 
Bunun dışında yabancı haber sitelerinden 
faydalanıyoruz. Fakat bunların doğruluk-
larını araştırdıktan sonra kullanıyoruz.

En önemli haber kaynağımız istihbarat 
ekibimizdir. 

Haberde istihbarat 

Bir haber merkezinin başarılı olmasının en 
önemli faktörü istihbarat ekibinin güçlü 
olmasıdır. İstihbarat ekibinin kulüp yöne-
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Futbol değil
spor haberciliği

Tuğba Dural
NTV Spor Spikeri



‘‘Sadece ajanslardan veya 
yabancı haber sitelerinden 
aldığımız haberlere sığınırsak 
rutin, düz bir habercilik 
yapmış oluruz.’’ 

ticisi, sporcusu, çalışanı ile yakın ilişkiler 
kurması gerekiyor. Spor dünyasında inişler 
çıkışlar oluyor ve böyle zamanlarda istih-
barata büyük işler düşüyor. Örneğin, Fatih 
Terim’in aniden işine son verilmesi. Böy-
le durumlarda istihbarat ekibinin en doğru 
bilgiye ulaşması gerekiyor. 

İstihbaratın gündemdeki kişilere ulaşıp 
birinci kişiden bilgi alması izlenebilirlik-
te fark yaratıyor. Rekabeti ancak fark ya-
ratarak aşabilirsiniz. Bu noktada kişilerin 
bireysel çabası öne çıkıyor. 

Doğruluğun yanında izlenebilirlik çok 
önemli. Benim yapmış olduğum Çerçeve 
programına Hakan Şükür’ü konuk ettim. 
Eğer ertesi gün gazetelere taşınmışsa bu 
bir başarıdır, hem de doğru bir başarıdır. 

Sadece ajanslardan veya yabancı haber si-
telerinden aldığımız haberlere sığınırsak 
rutin, düz bir habercilik yapmış oluruz. 

Kendi adıma şunu söyleyebilirim ki; en 
önem verdiğim şey kimsenin yapmadığını 
yapmaya çalışmak ve kimsenin aklına gel-
meyeni yapmak, kolay ulaşılamayan kişi-
lere ulaşabilmektir. Tabii ki bunlar çok zor 
oluyor fakat çabaladığımız zaman yapabi-
liriz. Bir program haftada beş kez yayınla-

nıyor ise bu alanda fark yaratmış demek-
tir. En büyük örnek Mehmet Ali Birand...  
Kimsenin ulaşamadığı kişiler ile program-
lar yapmış ve izlenmiştir. 

Uzmanlık alanı

Uzmanlaşmak, sizi çok başka bir konuma 
taşıyabilecek bir olaydır. Ama bir alanda 
uzmanlaşırken diğer alanlardan uzaklaş-
mamamız gerekir. Benim uzmanlaşmayı 
tercih etmememin sebebi tek bir alana özel 
ilgimin olmamasıdır. Şu an için her branş 
ile ilgiliyim. Örneğin basketbol konusu ile 
ilgili program yapacağım zaman uzman-
lık alanı basketbol olan arkadaşlarımdan 
destek alıyorum. İnsanların neyi merak 
edeceği ve neler sormam gerektiği gibi 
konularda fikir alıyorum. Bu anlamda uz-
manlaşmak sizi bilgi merkezi yapabiliyor.

Kadın spor spikerleri

Neden kadınlar spor haberciliğine daha 
çok ilgi göstermeye başladı? Burcu Esmer-
soy ile açılan bir yol vardı ve bu işi iyi yap-
ması ile ilgi gördü; dolayısıyla arkasından 
bir nesli sürükledi. 

Kadınlar spor haberciliğine farklı bir ba-
kış açısı getirdi diye düşünüyorum. Ekran 
önünde kadın spiker görüyorsunuz fakat 



ekran arkasında da kadın çalışıyor. Bundan 
dolayı spor servislerinde çok erkek ege-
men bir ortam varken ister istemez o ortam 
yumuşamaya başladı. 

Kadınlar spora dahil olduktan sonra er-
kekler önceden teknik-taktik konuşurken 
artık daha çok insani boyutu konuşuluyor. 
Ben bir konuk ağırladığım zaman işin tek-
nik-taktik boyutlarını konuşmaktansa psi-
kolojik taraflarını konuşmak istiyorum. 
Çünkü başarı veya başarısızlıkta tekniğin, 
taktiğin etkisi olduğu kadar insan  psiko-
lojisinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. 

Kadınların ekranda olmasıyla beraber, ka-
dın ve çocukların da spora ilgisi arttı. 

Futbol dışı  branşlar

NTV Spor reyting ve tirajı bir kenara bı-
rakarak insanları futbol dışındaki spor 
haberlerine alıştırmaya başladı. Okunmu-
yor, izlenmiyor da olsa siz bir ay boyunca 
farklı spor dallarından haberleri yayınlar-
sanız, bir noktadan sonra insanlar alışacak 
ve merak etmeye başlayacak. Ama rekabet 
olduğu için çoğu gazetede tiraj kaygısı var. 
Ama bu NTV Spor için geçerli değil.  Çün-
kü reytingi göze almadan bir yayın politi-
kası oluşturdular.

‘‘Ben bir konuk ağırladığım 
zaman işin teknik-taktik 
boyutlarını konuşmaktansa 
psikolojik taraflarını 
konuşmak istiyorum.’’



   Benim hikâyem

25 yıl önce, 1989’da, Uğur Dündar ve Ka-
dir Çelik’in yanında Hürriyet Gazetesi’nde 
bu işe başladım. 1995 yılından beri Sabah 
Gazetesi’ndeyim. Sabah Gazetesi dördün-
cü iş yerim ve 18 yıldır Sabah’tayım. Şu 
anda Sabah Gazetesi Günaydın eki Yayın 
Koordinatörüyüm.

Magazin haberciliği

Bulvar veya diğer adıyla magazin gazete-
ciliği, günümüz gazeteciliğinde çok yay-
gın olarak görülen gazetecilik türüdür. İn-
sanoğlunu bilgilendirmekle beraber hoşça 
vakit geçirmesini vurgulayan magazin 
gazetelerinin izleyicisi, fikir gazetelerine 
oranla çok daha fazladır. Her eğitim düze-
yine hitap edebildiğinden, vakit geçirmek, 
oyalanmak için de okunur.

Bol resimli, büyük puntolu daha kısa ha-
berin yer aldığı sayfa düzenli magazin ga-
zetelerinin anlatımı genelde çok basittir. 
Kullanılan haberler tatlı haberlerdir. Haber 
konuları ise çok çeşitlidir. Sosyete dedi-

kodusundan, sanatçıların yaşamına, basit 
sokak cinayetlerinden, hayat pahalılığına, 
çeşitli yemek reçetelerinden yıldız falına 
değin çeşitlidir. 

Magazin gazetelerinin amaçlarını ise eğ-
lendirirken bilgi vermek şeklinde özet-
leyebiliriz. Gelişmekte olan bir ülke olan 
Türkiye’de magazin gazeteleri çok yaygın-
dır. Bu gibi ülkelerde magazin gazeteleri, 
haberleri olayların aslına sadık bir şekilde 
verdikleri ölçüde, toplumu çeşitli olaylara 
karşı bilgilendirmede başarı sağlayabilir-
ler. Ancak tam tersi de olabilir.

Magazinin dibe vurduğu yıllar

Magazinin 10 yıl öncesini net hatırlama-
sanız bile mutlaka duymuş veya görmüş-
sünüzdür. Bir tele-vole gazeteciliği ortaya 
çıktı. Ben üniversiteden mezun olup gaze-
tede çalışmaya başladığımda 4 yıl boyunca 
işim İstanbul’da bulunan tek 5 yıldızlı ote-
le gidip, havuzda bikinili bayan fotoğrafı 
çekip gazeteye getirmekti. İşimiz sadece 
buydu. 
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Mahremiyet algısı
değişirken magazin
muhabirliği

Sinan Özedincik
Günaydın Yayın Koordinatörü



‘‘Magazin haberinde en
önemli kriter ilginçliktir. 
İlginç olanda ise fotoğraf 
daha çok ön plana çıkar.’’ 

Eskiden her gün arka sayfada sadece man-
kenlerin bikinili fotoğrafları olurdu. Sade-
ce son 5-6 yıldır bu yok. Biz Sabah Ga-
zetesi olarak da bunu kaldırdık. Neredeyse 
tüm gazeteler de aynı şekilde. Magazinin 
kötü olduğu dönemlerde Televole ve Reha 
Muhtar’ın Ana Haber bültenleri doğdu. 

İlginç değilse magazin değeri yok

Magazin haberinde en önemli kriter ilginç-
liktir. İlginç olanda ise fotoğraf daha çok 
ön plana çıkar. O dönemde Reha Muhtar 
birinci olmak adına her türlü ilginç habe-
ri paylaşırdı. Bu haberler sayesinde uzun 
süre 1 numarada kaldı ve tele-volede çalı-
şan arkadaşlarımız çok büyük paralar ka-
zandı. Yöneticiler yaptıkları işi çok önemli 
buldular; özellikle kendileri bizi bu işe yö-
nelttiler. Şu an farklı bir sektörde olsa bile 
en büyük örneği Acun llıcalı’dır.

Magazinde şeref ve onuru koruma

Haber değeri taşıyan kişiler siyasiler, sa-
natçılar, kamu görevlileri, sporculardır.

2000 yılından sonra magazin gazeteci-
liğinde kendi adıma ve gazetemiz adına 
önemli olan, şeref ve onur korumasıdır. 
Kullanılan dilden dolayı insan hayatına en 
çok müdahale, en yoğun olarak magazin 

haberciliğinde yaşanır.  Bu durumda şeref 
ve onur birinci planda tutulmalıdır. Buna 
çok dikkat ediyoruz. 

Eskiden podyumda yürüyen mankenlerin 
fotoğraflarını eğilerek almak gerekiyordu, 
yoksa fırça yiyorduk üstlerimizden. Ma-
gazinde en çok bilinen kelimelerden ‘Fri-
kik’ ‘Yürek Hoplattı’ ‘Üstsüz Yakalandı’ 
gibi ifadeler son 6 yıldır hiç kullanılmıyor. 
Bunları artık kullanmıyoruz çünkü bu ke-
limelerle bir yere varamıyoruz ve gereksiz 
yere insanların kafalarında başka yönlere 
kayabilme söz konusu oluyordu. 

Böyle bir magazin gazeteciliği dönemin-
den geçtik. Bunlar çok yanlış davranışlardı.

Sosyal medya ve magazincilik

2005’ten sonra sosyal medya sayesinde 
magazin gazeteciliği çok dönüştü. Akıllı 
telefonlar herkesin paparazzi olmasını sağ-
ladı. Eskiden paparazzilik için uzun zaman 
sarf etmemiz, bir kişinin arkasından ay-
larca koşmamız gerekiyordu. Artık gerek 
yok, çünkü vatandaş da her yerde fotoğraf 
çekip bize gönderebiliyor.

Magazin haberciliği her zaman küçümsen-
di, hala da küçümsenir. Ama şunu kimse 
inkâr edemez; magazin ve spor gazeteciliği 



İmirzalıoğlu’nun yeni filminin çekimleri-
nin başladığını değil; kaç paraya anlaştığı, 
daha önce hangi filmlerde rol aldığı gibi 
detayları sunuyoruz.

Magazin haberciliği ayrıntıya girmekle 
başlar. Bilgileri daha da detaylandırıp sun-
maya çalışıyoruz ki kalıcı olsun. Çünkü 
sosyal medya haberleri çok hızlı tüketiyor, 
gazeteleri okumaya gerek kalmıyor; her 
şey çok hızlı dönüyor. İnsanlar ellerine al-
dıkları gazetelerde farklı bir şey görmeye 
çalışıyor, biz de bunun için uğraşıyoruz.

Magazin haberinin gazetede yer alma-
sı için öncelikle hakkında olduğu kişinin 
ünlü olup olmadığı önemli. Herkesi ilgi-
lendiren, insanları tiksindirmeyen, eğlen-
celi gelen haberleri seçiyoruz. Her yaştan 
insanın okuyacağını düşünerek dile çok 
dikkat ediyoruz.

İyi iş her zaman duyulur

Eskiden magazin gazetecilerine dava açıl-
mıyordu, çünkü bir sanatçının albüm sat-
ması yahut dizilerin izlenmesi için pro-
mosyon önemliydi. Ama ben artık buna 
inanmıyorum. Eğer gerçekten iyi bir iş 
varsa muhakkak duyuluyor. Yeni dönemde 
çok fazla üniversite mezunu dizi oyuncusu 

görmeye başladık. Dikkat edin onlar asla 
gazetede yer almak istemiyor, sadece yeni 
bir dizi veya sinema filmi ilk çıktığı zaman 
gündemde olmayı tercih ediyorlar. Bu du-
rum onların izlenme oranını kesinlikle et-
kilememiştir.

Magazin haberciliğinde sosyallik ve çevre

Sosyallik ve çevre magazin gazeteciliğin-
de çok önemli. Ne kadar sosyalsek, çev-
remiz ne kadar genişse o kadar iyi haber 
yapıyoruz. 

2007 yılında bir restoranla ilgili bir haber 
yapmıştım, Ekonomi bölümü haber müdü-
rümüz dedi ki, “Sen neden eko-magazin 
haberleri yapmıyorsun?” İletişim mezunu 
olarak iktisat hakkında bilgim yok dedim, 
bana “Konuyu magazin yönü ile ele ala-
caksın” dedi. Hafta sonu gençler, kadınlar 
ekonomi sayfasını okusunlar diye... Tür-
kiye’de özellikle kadınlar ve gençler eko-
nomi sayfalarını fazla okumuyorlardı; ben 
kadınlara ekonomi haberlerini de okutmak 
istiyorum; altı yıldır da her pazar eko-ma-
gazin haberi yazıyorum.

Gördüğünüz gibi ekonomide de magazin 
var!  Eskiden olduğu gibi artık frikik olma-
dan da magazin haberi yapılabiliyor. On-

en çok takip edilen habercilik alanlarıdır. 
Herkesin magazine karşı bir ilgisi vardır. 
Sadece burada dikkat etmemiz gereken, ki-
şinin şeref ve onurudur. Magazin gazeteci-
leri kişilerin hassasiyetlerini incitmemeye 
çalışmalıdır.

Herkes ünlüleri merak eder. Ünlü deyince 
akla sadece sanatçılar ve dizi oyuncaları 
geliyor. Oysa bu bir marketler zinciri sahi-
bi de olabilir. ’Halk benimle ilgilenmesin, 
özel hayatımı merak etmesin!’ diyemezsi-
niz. Halka mâl olmak diye bir durum söz 
konusu. İnsanlar bazen isteyerek, bazen de 
istemeden halka mâl olur. Yanında 50 bin 
kişiyi çalıştırıyorsan yahut Türkiye’nin en 
ünlü sanatçılarından biriysen, biz de senin 
24 saatini kontrol altında tutarız! Sadece 
evine, mahremiyet bölgene, yatak odana 
girmeyiz.

İş akışı

İş akışı şöyle özetlenebilir: Muhabirlerin 
yönlendirilmesi, gündemin belirlenmesi, 
haber kaynaklarına ulaşım, son kararın 
verilmesi, basım… Sabah saat 10:30’da 
toplantı olur; dün neler oldu, neler yaşandı  
bunlar tartışılır. 

10 yıl önce, gündemdeki kişileri “Bugün 
ne yapacaksınız?” diye arardık, ama şim-
di zaten kendileri -özellikle sosyal medya 
aracılığıyla- duyuruyorlar; biz de araların-
dan ilgimizi çeken bölümü  alıp o kişinin 
üstüne gidiyoruz. 

Saat 10:30’dan sonra tüm muhabirler ken-
dilerini sokağa bırakıyor. Arkadaşlar gün 
içerisinde topladıklarını ertesi gün saat 
09:00’da masaya getirip sunuyor; ben de 
saat 10:30’da tüm servis müdürlerini topla-
yıp (17 kişi), gelen haberleri ertesi gün ya-
zıya dökülecek şekilde anlatıyorum. Yazı 
işleri müdürü haberlerden isteğini alıp, ya-
zıya çekip, gazetede kullanıyor; biz de geri 
kalanını Günaydın’da kullanıyoruz. 

Günaydın’ın manşetini toparlıyoruz. İç 
sayfalar (Sağlık, Güzellik gibi) bir gün ön-
cesinden hazırlanıyor; güncel olmasına ge-
rek yok. Saat 14:30’da basıma veriyoruz, 
ertesi gün için hazırlanmaya başlıyoruz.

Magazin haberciliği ayrıntıya girmektir

Biz özel haberleri araştırıyoruz; ölüm ve 
aşk haberleri, dizilerden oyuncu ayrılma-
sı, yeni projeler gibi haberler zaten sos-
yal medyada yayılıyor. Biz sadece Kenan 



üzerine Yasemin Yalçın’ın Bodrum’da bi-
kinili fotoğrafını çekmiştim. Eşi, “Hamile 
eşimin bikinili fotoğrafını çekemezsin!” 
diyerek üzerime saldırdı ve kameramı kır-
dı, davalık olduk. Bu olay bir dönüm nok-
tası olarak sayılabilir benim için, ama piş-
manlık duyduğum bir durum yok.

Sosyal medyanın özel hayat olma ihtimali 
yok, istersen fotoğrafını kapatabiliyorsun 
sonuçta. Bu konuda davalar söz konusu 
olmuyor.

Eko-magazin haberlerini neye göre yapı-
yorsunuz? Gündeme göre mi?

Evet aynen öyle. Her magazinci için 
5N1K’da en önemli nokta “Kim?” ve 
“Nasıl?” sorularıdır. “Niçin?” çok önemli 
değildir. Fotoğraf çekmek her magazin ga-
zetecisinin edinmesi gereken bir beceridir. 
Fotoğraftaki detay ve ilginçlik önemlidir.

Diğer gazetecilik alanlarında kaynak çok 
önemlidir. Magazin haberlerinde ise her-
keste “Bu haber kesin yalandır” algısı 
var. Sizce bunun nedeni ne?

Magazin gazeteciliğinde kaynak yok; kay-
nak haberin kendisidir. En büyük kaynak-
lar en yakınlarımızdır; en yakın arkadaş, 
aileden birisi gibi.

Hangi gazetecinin ünlü olacağına kim 
karar veriyor?

Tamamen başarısına bağlı. Reytingi yük-
sek olan kazanır. Eskiden ilişkiler önem-
liydi; ben de bundan çok çektim ama artık 
televizyon yöneticileri dışında bir kısıtla-
yıcımız yok.

lar, olmaması gereken çirkin dönemlerdi.

Ünlüleri nasıl buluruz

Birçok ünlü oturduğu restoranı gazetecile-
re bildiriyor, hatta fotoğrafını tweet atıyor. 
Bazen bize mesajla bildiriyor. Bize her 
şeyini haber veren ünlüler de var. Ancak 
uyuşturucu operasyonu gibi yüz kızartı-
cı bir haber olduğunda hemen “Bu benim 
özel hayatım!” moduna giriyorlar.  

Magazinde etik

Yaptığımız işin etiğini eleştiren ünlüler var 
ama asla katılmıyorum. Magazin gazete-
ciliği etikte en çok tartışılan ve en kolay 
harcanan daldır. Eskiden aile fotoğraflarını 
çok kolay basıyorduk, mesela eş aldatma 
haberi olduğunda hemen yanında ailesinin 
fotoğrafı basılıyordu. Artık eş ve çocuk fo-
toğrafı basmıyoruz. Hatayı kim yaptıysa 
onun fotoğrafını basıyoruz sadece.

Tarkan evini taşırken evdeki çalışanlardan 
biri Tarkan’ın çekmecedeki gizli fotoğraf-
larını alıp bir gazeteciye satmış ve gazeteci 
yayınladı. Bu bana göre gayet etik, çünkü fo-
toğrafı çalan gazeteci değil. Hatta o fotoğrafı 
ele geçirmek bir gazetecilik başarısıdır. Her 
konuda ispat için en önemli delil fotoğraftır.

                                                 Soru-Cevap

Magazin kelimesi Batı’da dergi anlamına 
geliyor. Türkiye’de nasıl bu anlamı ka-
zanmış?

Her eğitim düzeyine hitap ettiğinden ve 
belki keyifli vakit geçirmek için yapıldı-
ğından. Dergi sayfaları gibi renkli; sosyete 
dedikodusundan, bayramlarda çarşı pazar 
dolaşmaya varana kadar birçok konuyu ele 
alır. Ama ne zaman magazin Türkiye’de 
şimdiki anlamını aldı onu tam olarak bil-
miyorum. Belki 70’lerde Hayat dergisi 
gibi dergilerle bu süreç başlamış olabilir.

Yapmaktan dolayı çok pişman olduğunuz 
bir haber var mı? Çünkü etik üzerine çok 
düşünmüşsünüz, bunun bir kırılma nok-
tası vardır muhakkak.

Somut bir olay yok. Belli bir yaşa geldik-
ten sonra etik üzerine çok düşünüyorsunuz. 
Yeni insanlarla tanıştıkça ve eleştirileri 
dinledikçe yanlışlarımızı görüyoruz. Bizim 
amacımız çok fazla okunmak. Bunun için 
herkese hitap etmek gerekiyor. Evlerinde 
magazin programı izlemesi yasak olan ço-
cuklar var, demek ki kötü şeyler de yapı-
yormuşuz. 1998 yılında, editörümün isteği 



    Dijital dünya, yeni bir zihin

Sosyal medya ve özellikle internetle birlik-
te inanılmaz bir veri birikimi var. İnternete 
girdiğimizde o kadar çok veri ile karşılaşı-
yoruz ki bir süre sonra kendimizi başka bir 
dünyada bulmaya başlıyoruz. Ve bence bir 
süre sonra veri zihnimizi kontrol etmeye 
başlıyor, gerçeği olduğu gibi okumamaya 
başlıyoruz. Ekrana gömülü başka bir varlı-
ğa dönüşüyoruz. Enformasyonun çokluğu 
zihnimizi karıştırıyor. 

Enformasyonla birlikte artık yeni bir zihni-
miz var. Eski bilgilerin silindiği, tertemiz 
yeni bir zihin. Buna Matrix’in yazarı “si-
ber mekân” demiş. Bu kavramı sıkça du-
yacaksınız. Siz internetin başına geçtiğiniz 
andan itibaren siber mekândasınız ve bu 
mekânda yaşamaya başlıyorsunuz.

Siber mekânın merkezsizliği

Müzik, ses, video, fotoğraf… Bütün bunla-
rın bir araya geldiği yapıya biz siber mekân 
diyoruz. Siber mekânın en önemli özelliği 
ise merkezsiz bir yapısı olması. 

İnternetin bir merkezi yok. Bilgiler kimliği 
belli olmayan çok farklı kaynaklardan ge-
lebiliyor, sonra birçok kişi tarafından pay-
laşılıyor. Bu paylaşımlar kolektif bir zihin 
oluşturuyor. Mesela Occupy Wall Street’te 
üretilen bir içerik çok farklı yerlerde pay-
laşılıyor, görüntüleniyor; sosyal medyada 
üretilen içerik kolektif bir içerik oluyor.

Küresel bir koordinasyon yok. Bir olay ol-
duğunda ve sosyal medyada bunun üzerin-
den bir içerik üretilirken hiç bilmediğiniz 
kişiler, kurumlar buna katkıda bulunarak 
küresel bir içerik kazandırıyor.

Sosyal medyayı anlamak için sanal dün-
yanın içinde yer almak gerek

Sanal dünyanın içine girdiğinizde yeni bir 
dünyaya giriyorsunuz; size farklı bir dün-
yanın kapıları açılıyor. Her şeyi farklı gör-
meye başlıyorsunuz. 

Siber mekânın gerçekliğine baktığımızda, 
siber mekân bir olayı olduğundan daha bü-
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‘‘İletişimci olarak bu dünyaya 
uygun kodlar geliştirmelisi-
niz. Bu dünyanın kodları,
belki iki yüz yıldır var olan 
geleneksel medyanın kodla-
rıyla uyuşmuyor, çatışıyor.’’ 

yük gösteriyor. Bu gerçek olmayabilir ama 
siber mekânda üretilen içerik gerçek olma-
sa da bundan etkilendiğimiz bir gerçek. 

O nedenle biz gazeteci olarak siber mekâ-
nı, sosyal medyayı incelerken bizi etkile-
yen kısımlarına bakmalı, bizi etkileyen kı-
sımlarıyla ilgilenmeliyiz. Bunu başarmak 
için bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu 
anlamaya çalışmalıyız. Bu dünyayı ancak 
deneyimleyerek, yaşayarak, içinde olarak 
anlayabiliriz.

Hata yapmaktan korkmayın!

Gazetecilikte eskiden bir haberi yayınla-
mak için doğruluğunu farklı kaynaklar-
dan kontrol etmek gerekirken, şimdi in-
ternetten duyduğumuz bir haberi anında 
paylaşabiliyoruz. Oysa sosyal medyada 
doğru olmayan haberler de dolaşıyor. Bu 
yüzden hataya açık bir mecra. Böylesi bir 
ortamda hata yapmaktan kaçınamazsınız. 
İnternetin böyle bir sorunu olduğu ger-
çek. Ama bunun önüne yine aynı bilginin 
farklı kaynaklardan doğruluğunu sorgula-
yarak geçebiliriz; haberi paylaşmayarak 
değil. Gazeteci olarak haberi birkaç yerden 
kontrol ederek paylaşabiliriz. Başka türlü, 
etik kaygılara, toplumsal kodlara çok fazla 
takılırsak bu dünyanın hızına yetişmemiz 

mümkün değil. 

Oysa gazeteci olarak bu dünyanın hızına 
yetişmemiz gerekiyor. Bu dünya hataya 
açık bir mecra ve evet, hata yapabiliriz. 
İnternette hata çabuk unutulur. Kaygı dü-
zeyini asgariye indirin. Etiği unutun demi-
yorum ama hata yapmaktan korkmayın. 

Gerçeklik, teknoloji, değişen gazetecilik

Yaşamımız, deneyimlerimiz gün geçtikçe 
daha da çok teknoloji ile iç içe geçmiş du-
rumda. Teknolojiyle birlikte değerlerimiz, 
toplumsal etik kodlarımız da değişiyor. 
Bizim bütün gazetecilik refleksimiz değiş-
meye başlıyor. Gazetecilik kurallarımız, 
haber kaynaklarımız, haber içeriği de de-
ğişmeye başlıyor. 

İletişimci olarak bu dünyaya uygun kod-
lar geliştirmelisiniz. Bu dünyanın kodla-
rı, belki iki yüz yıldır var olan geleneksel 
medyanın kodlarıyla uyuşmuyor, çatışıyor. 
Geleneğin üzerine bir şey kurmaya çalışır-
sak, bu iki dünyayı birleştirmeye çalışmak 
zorlaşabilir; geleneksel gazetecilik, tele-
vizyon ve gazetelerin üzerine siber dünya-
yı eklemek zor olabilir. Bu kodlarla siber 
mekânı yürütmek zorlaşır. 

Siber mekân ve sosyal medyayla birlikte 



Gazeteci olarak fark yaratmak için bu de-
neyimin içinde olmanız gerekir

Artık insanlar ayrıntılarla uğraşmıyor, 
hiçbir şeyle ilgili kesin bir yargıda bulu-
namıyoruz. Bilgi paylaşımı açısından bir 
gazeteci ile sıradan bir kullanıcı arasındaki 
farklar ortadan kalkmış gibi görünüyor bu 
dünyada. 

İnternette bir bilgi çöplüğü var. Biz bunun 
içinden anlamlı bir şeyler çıkartmalıyız.  
Bir olay oluyor ve internetle birlikte bu 
olay aynı anda, anında duyuluyor. Gazete-
ci olarak bu dünyayı daha fazla deneyim-
lersek, paylaşılanları değerlendirip iyi bir 
sentez ortaya koyarak kendi farkımızı gös-
terebiliriz. 

Bu yüzden bir süre sonra belki artık her ha-
beri bilgisayarlar, tabletler üzerinden ver-
meye başlayacaksınız.

İnternet, söz söyleme imkânıdır

Bana interneti tek cümleyle anlatır mısın 
diye sorsaydınız, söz söyleme imkânıdır 
derdim. Bu hız içinde -dediğim gibi- hata 
yapmak çok kolay ama internette negatif 
bir bilgi çok çabuk unutuluyor. Biz artık bu 
dünyada başkalarının hayatlarıyla değil, 
aslında kendi hayatlarımızla ilgileniyoruz 

ve bu narsisizm değil; keşfedilmesi gere-
ken bir imkân... İnternet sizin söz söyleye-
bilmenize olanak sağlıyor.

Yeni çağa adapte olmak bir tercih

Geleceğin dünyası neredeyse teknolojik 
bir makine gibi yaşamanızı gerektiriyor. 
Bu bir zorunluluk değil, bir tercih. Bu dün-
yaya adapte olmak istiyorsanız eğer, üzeri-
nize dijital bir tulum giyip tüm kaygıları-
nızdan sıyrılmalısınız.

İçerik değil, imge

İnsanlar bu dünyada uzun bir zamandır 
anlamın peşinden koşmayı bıraktılar. İn-
sanlar artık çerçeveyi izliyor; içeriğe değil, 
mesaja değil, imgeye bakıyorlar. Böyle bir 
dünyaya içerik üreteceksiniz. 

İnternet artık her türlü deneyimi yaşatıyor. 
İnternet bize öte dünya deneyimini bile ya-
şattığı için artık merak edecek hiçbir şey 
kalmadı. Bu dünyada artık mekân duygusu 
neredeyse yok. Her an her yerde olabildi-
ğimiz, tanımlayamadığımız bir alan için-
deyiz.

artık kendimize ait bir mecramız var. Bu-
rada hiç kimse hesap vermek zorunda de-
ğil. Bu yüzden, toplumsal kodlara çok faz-
la odaklanırsanız, bu içerik tüketicilerinin 
ilgisini çekmez. Sosyal medya içerik üre-
ticisi olarak, geleneksel toplumsal kodları, 
etik değer kaygılarını azaltmak gerekiyor.

Teknoloji ve siber medyayla değişen bir 
başka şey ise şu: İnsanlar içine giremedik-
leri iletişim biçimlerini kabul etmiyorlar; 
etkileşime girdikleri alanlar ilgilerini çeki-
yor.

Mesafe bilinci yok

İnternette, siber mekânda mesafe bilinci-
nin olmaması meslek olarak gazeteciliği 
zorlaştırıyor olabilir. Bu haberleri, kişiler 
zaten sosyal medyada kendileri paylaşıyor 
ve bunlara herkes ulaşabiliyor. Bunun için 
yapılacak şey bütün bu haberleri, bilgileri 
sentezleyip, analiz ederek yeni bir şey or-
taya çıkarmak ve bunu paylaşmak. 

Bu dünya -sosyal medya- artık uzman-
lıkları, özel yetenek gerektirecek alanları 
ortadan kaldırıyor. Bu dünyada, bu kaos 
ortamı içinde birbirinden kopuk, bağımsız 
şeyleri sentezleyip,  anlamsız şeyleri bir-

leştirip anlamlı bir şeyler ortaya çıkarmak 
gazeteci veya sosyal medya içerik üreticisi 
olarak sizin farkınız olur. 

Artık bu dünyada biz teknolojiye bağımlı 
gibiyiz, bu anlamda yaptığımız birçok şeyi 
kendimizi kanıtlamak için yapıyoruz. Ben 
kendi açımdan bir tweet paylaşırken ne 
kadar retweet edileceğini, bir fotoğraf pay-
laşırken ne kadar beğeni alabileceğini dü-
şünerek yapıyorum. İçerik üretirken böyle 
bir dünya için içerik üretiyor olduğumuzu 
bilmemiz gerekiyor.

Başka bir kimliğe bürünebilmek

Bu teknoloji içinde farklı kimliklere bü-
rünebilmek mümkün. Bu dünyanın bir 
gerçekliği de bu. Bu kimlikler içinde top-
lumsal kodlardan, baskılardan sıyrılıp fikir 
üretebiliyorsunuz. İçerik üreticisi olarak 
siz sahte hesapların, “trollerin” varlığını 
bilmezseniz bu sektörde barınamazsınız. 
Bu zihin yapısını bilmezseniz, bu sahte 
kimliklerin kötü olduğunu söylerseniz. 
Oysa bu dünyanın içindeki sahte hesap ve 
“troll” gerçeğinin ağırlıklı olarak mizah ol-
duğunu bilmelisiniz. İnternet size bir sürü 
olanak sunuyor.



Bunun yanında sosyal medyada dezen-
formasyonla mücadele eden siteler de var. 
Belgeyi yüklediğinizde sizi ilk kaynağa 
götürüyor ve haberin gerçek olup olmadı-
ğını bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz.

Bunlarla birlikte “hacklemek” de (bilgi-
sayar korsanlığı) bir haber kaynağı mı-
dır? Evet, bilgileri alıp yayınlayabilirsiniz 
“hack” faaliyetleriyle. Bilgisayar korsanlı-
ğı da bir haber kaynağı sayılabilir. Sonuç 
olarak farklı bir dünyadayız.

Sosyal medyada dezenformasyon

Çok yakın zamanda yapılan bir araştırma-
ya göre insanlar haberleri önemli ölçüde 
sosyal medya aracılığı ile alıyorlar. Bu 
dünyada gerçeğe benzeyen ama gerçek 
olmayan bir sürü kötü kopya da üretiliyor, 
dezenformasyon var. Biz de bir süre son-
ra gerçek ile yalanı ayrıştıramayabiliyo-
ruz. Baudrillard “Gerçeğin artık yalanlarla 
mücadele edecek gücü kalmadı” demiştir. 
Gazeteci olarak bir haberi teyit edip öyle 
paylaşmak önemlidir.

Örneğin Rahşan Ecevit öldü haberleri dola-
nıyordu sosyal medyada. Kimlerin paylaş-
tığına baktım, bu hesapların troll olduğunu 
gördüm. Troll olduğunu bilirseniz paylaş-
maz, yayılmasını da engellemiş olursunuz.

Biz gazeteci olarak bu dünyanın içinde 
yaşayarak, onu deneyimleyerek, kontrol 
ederek gerçeği yanlıştan ayrıştırabilmek 
zorundayız.

Anı fevkalâde derin yaşayıp anında tüket-
mek

Sosyal medyada geçmiş eriyor. Geçmişte 
yaşadığımız bir şeyi alıp bugün nostalji 
diye tüketiyoruz ama bugün yaşanan hiçbir 

şey artık nostaljiye dönüşmüyor. Artık her 
şeyi yaşadığımız anda tüketiyoruz. 

Sosyal medyada her şey haber mi?

Her şey haber olabilir, olayları yakından 
takip ederseniz... Editörseniz bir siyasinin 
tweeti ile bir fotoğrafı birleştirerek bundan 
haber çıkarabilmek gerekiyor. Bu da dene-
yim gerektiren bir şey.

Etik değerler değişiyor demiştik. İnternet 
deneyimi yalanla gerçeği ayırmamıza ola-
nak tanıyor, ancak bu deneyimi yaşamak 
koşuluyla! İnternet bize eskiden hiç ulaşa-
mayacağımız veriler, bilgiler sağlıyor. Bir 
gazeteci olarak bunlardan yararlanmalıyız.

Deneyimi birleştirmek

Gündemi takip ettiğiniz sürece olayların 
birbirini nasıl tetiklediğini görebilirsiniz. 
Olayları birleştirip analiz ederek nasıl bir 
sonuç yaratacağını tahmin edebilir ve bu 
analizler üzerinden haber yapabilirsiniz. 
Sosyal medyanın içinde olduğunuz zaman, 
habere bakış açınız da değişiyor bir süre 
sonra.

Resmi hesaplardan ve farklı kaynakları 
araştırarak gerçek bilgiye ulaşabilirsiniz. 



    Herkesin akıllı telefonunun olduğu bir 
dünya

Artık herkesin akıllı  telefonu olmasının 
sonucunda  çok fazla paylaşım var. Son 
Papalık seçimindeki cep telefonu kullanım 
oranlarına baktığımızda, Papa seçildiğinde 
medyaya yurttaş gazeteciler tarafından çok 
önemli sayıda bilgi akışı sağlandı. Youtu-
be’da şu an bir dakika içerisinde 5 milyon 
video izleniyor. Eskiden biz bu paylaşımla-
rı haber olarak algılardık. Fakat artık haber 
noktasından içerik noktasına gidiyoruz ve 
anlam kaybolmaya başlıyor. Siber mekân 
dediğimiz yeni bir iletişim ortamı doğuyor. 

Yeni bir çağ, yeni bir kuşak

Benim dedem ile ilişkim aşağı yukarı aynı 
şekildeydi. Fakat şu an benim kızım ile 
olan ilişkim çok farklı. Çünkü onun kul-
landığı aletler ve bilgi alacağı mecralar 
çok farklı. Artık yeni bir çağ, yeni bir ku-
şak var. “Deden öldü” diyorsun, “Başka 
canı yok mu?” diyor çocuk. Bu çağı en iyi 
“dijital yerliler” (bu teknolojinin içinde 

doğmuş olanlar) anlar. “Dijital göçmenler” 
ise (sonradan bu teknolojiyi kullanmaya 
başlamış olanlar) onu anlamakta zorluk 
çeker.  

Televizyonların yerini tablet, akıllı telefon 
gibi etkileşimli ekranlar almaya başladı. 
Türkiye’de 15 Mayıs 2011 tarihinde inter-
net sansürüne karşı yürüyüş yapıldı ve 60 
bin kişi katıldı. Basın özgürlüğü için yü-
rüyüş yapılacak dediğimizde Galatasaray 
Meydanı’na 100-200 kişi toplanıyor. Do-
ğalgaza % 1000 zam geldi deseniz kimse 
dışarı çıkmıyor. Ama insanların internetini 
elinden aldığınız zaman insanlar sokaklara 
dökülüyor.

Değişim: Tarih, kültür, toplum, yaşam…

Çağ dediğimizde aklımıza şunlar geliyor; 
ilkel çağ, tarım çağı, endüstriyel çağ ve en 
son yeni bir çağa girdik; ama bu yeni ça-
ğın ismini koymakta hep acele ediyoruz. 
1940-50’lerde atom çağı dendi. 1960’larda 
uzaya gidilmeye başlandı, uzay çağı dendi. 
1970’lerde ilk bilgisayarlar çıktı, hemen 
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‘‘Yeni çağın karakterini
belirleyen en önemli şey
metropolde yaşayan
ve ekranlar arasında
gidip gelen birey.’’

bilgi çağı dendi. Sonra internet geldi ve 
bilgi iletişim çağı deniyor. Bence sürekli 
devinen bir şey olduğu için adını koymak-
ta acele ediyoruz. Bilgi-iletişim ikilisine 
medya ve içerik de eklendi. Yeni çağ bu-
nun için deniliyor zaten. Çünkü yeni, eski 
olmayan ve farklı olandır. Belirsizliği ifade 
eder.

Bizi yeni çağa götüren etkenler nelerdir? 

Biz tarım çağında köylerde yaşıyorduk. 
Endüstri çağında köylerden şehirlere gel-
dik. Şehirler daha fazla kitleleri çekmeye 
başlayarak büyüdü; bir iki şehrin üst üste 
gelmesi ile büyük şehirlerden, metropoller-
den söz etmeye başladık. Metropollerin en 
büyük sorunu kişi başına kullanılan alanın 
azalması. Bunların sonucu olarak çekirdek 
aile yapısını kaybediyoruz. İnsanların daha 
çok kendilerine ait bir alanda yaşamak is-
temesinden dolayı birey noktasına doğru 
gidiyoruz. 

Tarım çağında doğada serbestçe yaşarken, 
endüstri çağında iş, okul, binalar arasında 
gidip gelmeye başladık. Endüstri çağı son-
rasında bu binaların içindeki mahpusluğu-
muzu, bu ekranlar üzerinde tekrar yeni bir 
özgürlüğe çevirmeye çalışıyoruz. 

“Ekrana bakan metropol birey”

Yeni çağın karakterini belirleyen en önem-
li şey metropolde yaşayan ve ekranlar ara-
sında gidip gelen birey. “Ekrana bakan 
metropol birey” dediğimiz yepyeni bir 
insan profili var. Bu bireyler teknolojiyi 
etkin kullanan, sanal, çok kimlikli kişiler. 
Ayrıca etkileşimliler; yalnız ama sosyaller, 
duygu ve düşünce üretip tüketiyorlar, pay-
laşımcılar, açık ve şeffaflar.

Dijitallik bu bireylerin özelliklerinden 
birisi. Birleri ve sıfırları çok iyi kullanıp 
oradan kendisine bir dünya ve kimlik ya-
ratıyorlar. Bu bireyin önemli özelliklerin-
den bir diğeri, siber mekânda etkileşim. 
Bundan, yalnız ama sosyal olma durumu 
ortaya çıkıyor. Bilgisayarın başında yalnı-
zız ama milyarlarca insan ile sosyalleşme 
durumumuz var. Belki eski değerlerimiz 
ile bunu asosyal olarak değerlendiriyoruz 
ama bu yeni bir sosyalleşme biçimi. 

Burada duygu düşünce tüketimi de baş-
lıyor. Duygu ve düşünceler tükenmeye 
başladıkça biz daha çok paylaşmaya ça-
lışıyoruz. Belki de insanlar kendi fiziksel 
kimliklerinden koparak, sosyal medyada 
ideallerindeki kimliklerini ortaya koyuyor-
lar. Sosyal medya bazen şeffaflaştığımız, 



bazen insanları yanılttığımız, bazen kendi-
mizdeki beğenmediğimiz noktaları törpü-
leyip onları gizlediğimiz, fakat kendimizle 
ilgili olumlu olarak düşündüğümüz yanları 
ise ortaya koyduğumuz ve yansıttığımız 
bir mecra oluyor.  

Çoklu işlem nedeni ile odaklanamama 
problemi yaşıyoruz.

Kâğıdı tablete dönüştürmek yeterli değil

Geleneksel medya tarafından düzen olarak 
görünen şey kâğıttan tablete, tv’den mobil 
tv’ye  geçmek sanılıyor. Fakat web site, 
blog, mobil  uygulamalar gibi mecraların 
farkında değiller. Yeni medya, yeni bir ya-
yıncılık anlayışı getirdi. Kâğıdı tablete dö-
nüştürmek yeterli değil.  

Yayıncılık inisiyatifi artık bireye geçiyor.  
Yurttaş gazeteciliğinin çıkış noktası da tam 
olarak budur. İçeriği artık sadece yayıncı 
değil, birey de üretiyor. İçerik artık dura-
ğan değil, akışkan; kontrollü değil, viral.

Etkileşimli bir dünyada yeni arayışlar

Eskiden etkileşim yoktu ve bir köşe yazarı 
sırça köşkte padişahtı. Ama şimdi internete 
o yazı girildiğinde eleştirmeler başlıyor ve 

ondan daha iyi bilenler çıkabiliyor. Sürekli 
katılım sağlanıyor. Bazı geleneksel gazete-
ciler köşe yazılarının altına yapılan yorum-
ları bu yüzden kapattırdılar.

Yeni medya dünyasının haber odağından 
çıkıp içerik odağına gelen, pasif izleyen-
den çıkıp etkileşimli ve aktif duruma ge-
len ve artık kitlesel gündem değil de yerel 
gündemler ile uğraşan; kendi  kişisel gün-
demini yerelleştiren veya kişiselleştiren bir 
durumu var.

Artık kişiselleştirebildiğimiz hizmet ve 
ortamların peşindeyiz. Yeni medyanın ru-
huyla kişisel içerikleri en uygun formatta 
öyküleştirmek mümkün.

Harita, geleneksel medyanın hiç kullanma-
dığı fakat yeni medyanın en çok kullandığı 
uygulamalardan  birisidir. Türkiye’de Van 
depremi sonrasında enkaz olan yerleri kır-
mızı renk ile pinleyelim, afet ekipleri ora-
da çalışmaya başladığında sarıya dönsün 
ve işlem bittiğinde yeşile dönsün istedik 
ama tam anlamıyla uygulayamadık. 

Yeni medya düzeninde gazete değil gaze-
tecilik önemlidir. Gazeteciliği iyi bilenler 
iyi birer yurttaş gazeteci olurlar. 

‘‘Yayıncılık inisiyatifi artık 
bireye geçiyor. Yurttaş 
gazeteciliğinin çıkış noktası 
da tam olarak budur. İçeriği 
artık sadece yayıncı değil,
birey de üretiyor.’’ 



    Gazetecinin varlık sebebi

Bir haber merkezinin yöneticisiyim; ak-
tif bir gazetecilik hayatım var. İnternet 
medyası ve dijital platform dediğimiz 
alan bizi gerçekten yeni bir ufka ve yeni 
bir  dünyaya götürüyor ve biz bu durum-
dan olabildiğince  istifade etmek istiyoruz. 
Gazeteciğin temelini oluşturan haberdir.

 Haber olmadan hiçbir yayın olmaz. Ya-
yıncılık ilkelerini bilmekte fayda var; bu 
yüzden geleneksel medya hala tercih edi-
lir durumdadır. Bizim varlığımız esasında 
doğru olabilecek haberlere ulaşabilmek, 
teyit etmek ve kamuoyuna sunabilmek için 
gerekli.

Bir vatandaş sizi çok zor durumda
bırakabilir

Şu bir gerçektir ki ciddi bir sıkıntı içeri-
sindeyiz. Çünkü rakiplerimiz arttı. Bir va-
tandaş bile basit bir yanlışınızı görüp sizi 
çok zor durumda bırakabiliyor. İnternette, 
bir gazete köşe yazarının yazdığı yazının 
altına yazıyı alt üst edebilecek  bir yorum 

gelebiliyor (bazı köşe yazarları bu yüzden 
yorum bölümünü kapattırıyorlar internet-
te). Televizyon habercisi olarak biz  de 
aynı durumu yaşayabiliyoruz. Bir kare gö-
rüntümüz yanlış olduğu anda bunu yakala-
yan, fotoğraflayan bir vatandaş internet or-
tamında bizi çok zor duruma düşürebiliyor.

Emperyalist iletişim ağından herkesin et-
kin olabildiği iletişim ağına 

Bugün geldiğimiz noktada gazetecilik 
mesleğinin zorlu bir dönemini yaşıyoruz. 
Şahsen kendim  20 yıldır bu mesleğin içeri-
sindeyim, hiç bu kadar zorlandığımı hatır-
lamıyorum. Tarihi zamanlardan birini yaşı-
yoruz.  Türk medyası bir kırılma noktasına 
geldi. Geleneksel medya dediğimiz gazete, 
televizyon,  sosyal medya yüzünden ken-
dini yavaş yavaş tüketiyor. Geleneksel 
medyanın güvenilirliği eskisi gibi değil; 
yeni yönelimler var. Bu yeni yönelimler, 
özellikle aktif olarak kullanılan Twitter, 
Facebook, Youtube gibi mecralar, bizi zor 
duruma düşürebiliyor. Eskiden geleneksel 
medya hiçbir şekilde rakip tanımazken, tek 
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rakibimiz kendi meslektaşlarımızken, şim-
di tüm dünya rakibimiz!

Aynı lisanı konuştuğunuz herkes size bir 
şeyleri empoze edebiliyor. Bu kötü bir 
durum değil, çünkü  içinde bulunduğu-
muz  medya  yüzde yüz doğrulara ve ger-
çeklere ulaşır diyemeyiz. Sosyal medya-
nın, internetin varlığı birey olarak benim 
için özgürlüktür. Şu açıdan; medya emper-
yal bir düzenin ürünüdür, gazetenin varlığı 
zaten sömürü üzerinden gelmiştir. 

Batının bu anlamda bir kırılma noktası ya-
şayacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. 
Her ne kadar teknoloji onlar tarafından 
üretilmiş ise de şu anda ciddi yazılımlarla 
bu kırılabilir ve kırılıyor da! Emperyalist 
bir iletişim ağından herkesin etkin olabile-
ceği bir iletişim ağına geçiyoruz. Bu iyi bir 
şey. Bunun için çok fazla paraya da ihtiyaç 
yok; internetin olması yeterli.

Televizyonda bir günlük rutin akış

Sabah saat 9 gibi herkes gündemi tarar, 
kendi özel kaynaklarını arar, internette-
ki güncel olayları not alır. Saat 10:30’da 
herkes toplanır; o günün gündemini, al-
dığı notlar eşliğinde aktif olarak konuşur. 
Editoryal toplantıda asıl amaç, o günün 

gündemini ekrana nasıl yansıtacağımızdır. 
Konular Dış Haber, Yurt Haber, İstanbul, 
Ankara gibi başlıklar altında toplanır. Ha-
ber toplantısında her şey rahatça ve de-
mokratik bir şekilde konuşulur. Oradan 
geçmekte olan çaycının ortaya attığı bir 
fikir bile bazen gündemimizi değiştirebilir. 

Sonra muhabir arkadaşlar çıkar, haberini 
takip eder ve yazarlar. Biliyorsunuz, tele-
vizyonda farklı bir durum daha var; haberi 
görselliğine çevirmek zorundayız. Haber 
yazılıp görüntüler toplandıktan sonra, önce 
ses / perfore okunur. Ses kaydı tamamlan-
dıktan sonra görüntüler ile beraber haberin 
montajı yapılır.

En son bir akış hazırlanır. Akış, siyaset 
haberlerinden başlayıp yaşam haberleriy-
le (yani “light” dediğimiz haberlerle) son 
bulacak şekilde hazırlanır. Genellikle tüm 
kanallarda bu böyledir.

Biz daha haberi yayınlamadan, internet 
bu haberi tüketebiliyor

Eskiden haber bu kadar hızlı tüketilmezdi. 
Biz daha haberi yayınlamadan, internet bu 
haberi tüketebiliyor.  Bir bakıyoruz ki bir 
günde üç-beş yeni gündem daha oluşabili-
yor ve biz elimizdekini yetiştiremeden  in-

‘‘Aynı lisanı konuştuğunuz 
herkes size bir şeyleri empo-
ze edebiliyor. Bu kötü bir
durum değil, çünkü içinde
bulunduğumuz  medya 
yüzde yüz doğrulara ve
gerçeklere ulaşır diyemeyiz.’’



cak vs.; bunlar zor işler. Bunlar zaman isten 
işler ve biz zamanı çok çabuk tüketiyoruz. 
Her şey anında olsun, verilsin istiyoruz. Bir 
muhabirin belli bir alanda yetişmesi, uz-
manlaşması da çok zor bu yüzden. 

Muhabir yetiştirmek geleneksel medya-
da daha güçlü bir gelenekti çünkü biri işi 
devrediyor ya da öğretiyordu. Örneğin rah-
metli Mehmet Ali Birand böyle idi.

Soru - Cevap

Sabah olan bir haberi herkes internetten 
öğreniyor; neden akşam tekrar bu haber-
leri izleyelim?

Bu soruyu her gün tartışıyoruz biz. Bizim 
bir fark yaratmamız gerekiyor. Fark çok 
basit. O da halka dokunabilmek. Fazla da 
bir alternatifimiz yok.

Yaptığınız sabah haberlerinin  diğer sa-
bah  haberlerine göre farklı olmasının 
izlenme oranınıza etkisi nedir?

Fatih halkın nabzını çok iyi tutan bir arka-
daşımız. Halkın içinden geldi, elitist değil; 
halkla aynı refleksleri veren bir insan. Bu 
da reytinglere yansıyor.

Günümüzde geleneksel medya ile yeni 

medya tartışılıyor. Ben yeni medyanın sa-
dece geleneksel medyanın önünü açaca-
ğını düşünüyorum. Geleneksel medyada 
“background” var ama yeni medyada bu 
yok. Bu açıdan geleneksel medyanın de-
vam edeceğini düşünüyorum. Siz ne dü-
şünüyorsunuz?

Dediğiniz konuda çok haklısınız. Arka 
plan ve teyit olmadan gazetecilik olmaz. 
Yeni medya arka plan bilgisi açısından çok 
zayıf.

Dizi saatinde neden haber
yayınlıyorsunuz?

Bu bizim tercihimiz değil. Bize çok gü-
veniyorlar, siz bunu başarırsınız diyorlar. 
Nitekim de başardık. Sınır ve sinirleri ko-
ruyarak biz özgür bir medyayız. Sınır ve 
sinir meselesi önemli.

Bankadan para çekerken bile fiş almıyo-
ruz, ağaçları korumak için; dünkü  ha-
berleri okumak için binlerce ağaç ke-
siliyor. İnternet üzerinden okuyabiliriz 
haberi. Bu konu hakkında ne düşünüyor-
sanız?

Bu bir gereksinimdir. İnternet henüz para 
kazanılacak bir mecra değil. Bu değiştiğin-
de kâğıt da bitecek.

ternet onu da tüketebiliyor. Ama şunu unut-
mayın, internet şu an Türkiye’de yaygın 
olmasına rağmen gündemi belirleyen tek 
mecra değil. Halkın gündemini belirleyen 
yer hala geleneksel medyadır. 

Ben artık gazete almıyorum ama bütün ga-
zeteleri okuyorum. Demek ki halkın büyük 
çoğunluğunun gündemini geleneksel med-
ya belirlese de, gazetecinin gündemini in-
ternet belirliyor artık. 

Geleneksel medyanın en önemli özelliği, 
sizin adınıza haberi teyit ediyor olmasıdır. 
Gazetecinin toplum adına teyit görevi var-
dır. Arka plan ve teyitli bilgi olmadan iyi 
gazetecilik yapılamaz.

Sadece habere ulaşmak yetmiyor artık

Bir işin en önemli yanı fizîken orada bu-
lunmaktır. Sadece habere ulaşmak da yet-
miyor artık. Bugün montaj bilmeyen mu-
habirim yok benim. Muhabir, Hakkari’de 
çektiği yarım saatlik görüntüyü 3  dakikaya 
indirerek göndermeyi bilmeli. Teknolojiyi 
bilmeden, sadece haberciliği bilerek hiç-
bir yere varamazsınız. O devir geçti artık. 
Kendinizi her alanda geliştirmek zorunda-
sınız. Bizim zamanımızda fotoğraf çek-

mek ve yazı yazmak yetiyordu, ama şimdi 
öyle değil. Gazeteciyseniz sayfa yapmayı, 
Power Point ve grafik kullanmayı, fotoğ-
rafı belli bir şekle şemâle sokmayı, montaj 
yapmayı da öğrenmeniz gerekiyor.

90 Muhabirden 9 Muhabire 

Eskiden Hürriyet Gazetesi’nde 90 muhabir 
vardı. Düşünün, Çakıcı Fransa’da yaka-
lanmış, İstanbul’a getirilecek; Hürriyet’in 
istihbarat şefi (Celal Korkut) havaalanın-
dan itibaren bütün kavşaklara muhabir 
koymuştu! Bugün ise çoğu kanal ve gaze-
te  9-10  muhabir ile çalışıyor.

Bir muhabir kolay yetişmiyor

İnsanlar haberi nasıl elde edeceğini bilmi-
yor, bilse bile buna zamanı kalmıyor artık. 
Sizin göreviniz haberi seçip onlara sun-
mak. Ama bunu yapabilmek için insan gü-
cünüz sınırlı; az kişiyle sürekli değişen bir 
gündemi takip ediyorsunuz. 

Diyelim ki sağlık muhabiri olmak istiyor-
sunuz. Eğer çalıştığınız kurumda daha önce 
bir sağlık muhabiri yoksa olmanız çok zor. 
Niçin? Çünkü doktor tanıyacaksanız, has-
tane tanıyacaksınız, oradaki bir skandalın 
gerçeğini bulacaksanız, vatandaş size ulaşa-



   Ben bu mesleğe asistan editör olarak baş-
ladım. Profesyonel hayata yaklaştığım an-
dan itibaren internet haberciliği ile ilgilen-
mek istedim. Bir gazetede çalışmak elbette 
çok keyifli ama internette çalışmak ayrıca 
çok keyifli ve heyecanlı, ayrı bir temposu 
var çünkü.

Editör haber mutfağının şefidir

Batılı anlamda editör demek hemen hemen 
işin her şeyi demek, fakat ülkemize geldi-
ğinde işler biraz değişiyor; kurumsallaşma 
ülkemizde çok yerleşmediği için sorunlar 
yaşıyoruz.  

Editör haber mutfağının şefi, yemeklerin 
hazırlanmasında, sunulmasında, servis 
edilmesinde bütün sorumluluğu üstlenen 
kişidir.  Ama gene de bu mesleğin odak 
noktasının muhabir olduğunu unutmamak 
gerekiyor. En başta editörün bunu unutma-
ması şart.

Muhabire gereken önemi vermek

Muhabirlerin isimleri çoğu zaman anılmaz.  

Oysa bu mesleğin özünde,  haber üretimi-
nin en birinci noktasında muhabir vardır. 
Eğer ki şu anki işimizi geleceğe taşımak, 
tam anlamıyla sorumluluklarımızı yerine 
getirebilmek istiyorsak, muhabire gereken 
önemi vermemiz gerekiyor. Bu da en çok 
editöre düşüyor.

Bir editör, akşam işten çıkana kadar gelen 
haberlerle, tüm gününü başkalarının haya-
tını yaşayarak geçirir. Eğer editör olmak 
istiyorsanız başkalarının hayatını yaşama-
yı, onlar adına düşünmeyi ve onları baş-
kalarına anlatmanın sorumluluğunu kabul 
etmeniz gerekiyor.

İşe yabancılaşma

Her işte olduğu gibi bu işin de bir handi-
kapı var: İşe yabancılaşma. Editör haber-
leri alırken sunumunu düşünür ama bu çok 
büyük bir handikap. Başkalarının hayatını 
yaşarken onların sorumluluğunu da unut-
mamak gerekiyor. Biz eğer kamu hizmeti 
yapıyorsak, bahsedildiği gibi 4. Güç isek, 
bu handikaplara karşı uyanık olmalıyız. En 
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başta insanız, gazeteci değiliz.

Editörün görevi: Dengeyi sağlamak

Editörlerin rollerini az çok biliyorsunuz: 
Servislerden ve muhabirlerden gelen her 
türlü şeyi düzenlemek, düzeltmek, yeri 
geldiğinde kısaltmak, yeri geldiğinde ye-
niden yazmak,  malzemeleri lezzetli hale 
getirmek. 

Editör olduğunuz zaman belki aşağı doğru 
hiyerarşide birkaç basamak yükseliyorsu-
nuz ama yukarıya karşı da sorumlulukları-
nız artıyor. Bu hiyerarşik tabloda ben edi-
törü yeri geldiğinde politik olması gereken 
biri olarak görüyorum. 

Muhabirler heyecanlıdır. Muhabirler heye-
canlı, meraklı olmalı. Her şeyi hemen yap-
mak istemeli, büyük hedefleri olmalı. Bu-
nun yanı sıra yukarıdan da pek çok nokta 
işler, bazen grup için, bazen o medya gru-
bunun bakış açısıyla ilgili işler istenebilir. 
Editörün bir görevi de bu ikisi arasında bir 
denge tutturmaktır. Bir editör bu anlamda 
politik olmalı, “office politics” dediğimiz 
şeyi iyi yönetebilmeli, kriz yönetimlerini 
iyi yapabilmeli... “Office politics” her yer-
de var. Bunu işimizin bir parçası olarak ka-
bul edersek daha rahat çalışırız.

İnternet haberciliğinde Editör olmak

İnternetin ve sosyal medyanın da etkisiyle, 
haber nedir, artık çok da emin olamıyoruz. 
Eskiden haber olan şeyler artık haber değil 
ya da olmayan şeyler artık haber. Bunu her 
iki anlamda da yaşıyoruz; hem iyi anlam-
da, hem kötü anlamda. 

Günümüzde haber denilen şey; hayatımıza 
giren, hayatımızı ilgilendiren, insanlara te-
mas eden her şeydir bence. Bunun çizgile-
rini tekrar çizmeye gerek yok. İnsan hakla-
rını ihlâl etmeyen, kişilik haklarını rencide 
etmeyen temel kurallarla sınırlayabiliriz. 

Haber tercihlerinde dikkatli olmak

Bunca haber karmaşası içerisinde özellik-
le bize, mutfakta olan kişilere düşen şey, 
eğer ki editoryal tercihlerle bir marka ya-
ratmaksa bizim sorumluluğumuz; haber 
tercihlerinde çok daha dikkatli olmak, zih-
nimizi açık tutmaktır. Önce aslında temsil 
ettiğimiz markanın nasıl bir marka olduğu-
nu bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz 
gerekiyor.

Editörün görevi: En sıkıcı haberi bile  ilgi 
çekici hâle getirmek

Bütün mecralar içerisinde en kolay ölçüle-

‘‘Günümüzde haber denilen
şey; hayatımıza giren, 
hayatımızı ilgilendiren,
insanlara temas eden her
şeydir bence. Bunun
çizgilerini tekrar çizmeye
gerek yok’’ 



bilen mecra internet mecrasıdır.  Bir haber 
seçimine verilen tepkiyi ben haber müdürü 
olarak anında görebiliyorum.   Burada dik-
kat etmemiz gereken nokta; karşımızdaki 
kitlenin bizim gibi haber üzerine çok fazla 
düşünmek zorunda olmadığıdır. Onlar ta-
mamen algılarına göre hareket ediyorlar. 
Editörün görevi, bir haber ne kadar sıkıcı 
olursa olsun, onu anlaşılır ve daha fazla 
kişinin ilgisini çekecek hâle getirmektir.  
Bunu yeri geldiğinde başlıkla, grafikle, 
görselle yaparsınız. Sizin önce haberi bu-
lup, sonra o haberi anlaşılır ve ilgi çekici 
hâle getirmektir birincil göreviniz. 

Kamusal görev: Doğruya ulaşmak

Bazen daha fazla insana ulaşmak, ilgi çeki-
ci yapmak için haberin başlığını, içeriğini 
marjinalleştirirsek gerçek bilgiyi gözden 
kaçırırız. Bu hatadan kaçınmak iki saniye-
lik bir iş. Haberi aldığınızda sıyrılıp tek-
rar düşünmeniz gerekiyor: “Benim başıma 
gelseydi ve haber böyle sunulsaydı ben ne 
hissederdim?” Bu sorgulamayı yapmanız 
gerekiyor. 

Bu çok yorucu bir iş. İşin zaten kendisi 
yorucu; ama size yüklenen kamusal görev 
nedeniyle bu tür bir sorgulama yapmanız 
da şart. Bizim görevimiz aslında yorularak 

insanların yorulmamasını sağlamak; habe-
rin içinde boğulmalarını, kaybolmalarını 
önlemek.

Haber toplantılarında yüksek sesle dü-
şünmek

Bu yüzden aslında haber merkezi denilen 
yerde, yazı işlerinde, insanların yüksek 
sesle konuşması gerekiyor. Bu yapıldı-
ğında doğruya daha çabuk ulaşılabiliyor. 
Bu tür toplantılarda çok kavga olabilir. 
Bu kavgaları çok fazla kişiselleştirmemek 
gerek. “Başlığı atınca her şeyi geride bıra-
kacağız” çok eski  bir yaklaşımdır. Doğru 
tarafları var ama bence yanlış tarafları da 
var. Haber merkezinde bazen heyecanla ne 
söylediğimizin farkında olmayabiliriz, in-
sanlar alınabilir, siz de alınabilirsiniz. Ama 
eskiler hep böyle çalışmış.  Haber toplantı-
larında yüksek sesle düşünmek, bir toplu-
luk olarak hareket etmek gerekir.

Egonuzu işin merkezine oturtmayın

Bu işin  takım çalışması boyutu çok önem-
li. Editörün bu takım çalışmasında kendini 
nasıl konumlandırdığı ve bu takım çalış-
masına yaptığı katkı çok önemli. “Office 
politics” dediğimiz şey, fikirlerin, bulundu-
ğumuz bina içinde doğru dolaşımını sağla-

‘‘Bazen daha fazla insana 
ulaşmak, ilgi çekici yapmak 
için haberin başlığını,
içeriğini marjinalleştirirsek 
gerçek bilgiyi gözden
kaçırırız.’’ 



bir gündemi var. Yaptığımız işe dışarıdan 
bakmamız çok önemli. 

Haberinizi yazarken bir yandan da oku-
yacaksınız. Yazmanın bir şehveti var; bu 
şehvete kapılırsanız, yaptığınız işin içinde 
kaybolursunuz. 

Haber çok pahalı bir iş. Mesleğimizin fi-
nansal çerçevesi değişiyor, değiştiği için 
de bazı alanlar daralıyor; biz de buna karşı 
pozisyon almak zorundayız. Müşteri, kâr, 
pazarlama, hedef kitle, reklam bu sözcük-
lerle barışmamız gerekiyor.

mak, açık fikirli olmak, kendine güvenmek 
ve başkalarına güvenmekle alâkalı. Ancak 
bu duygularla ilerletebiliriz bu işi. Çünkü 
iddialı bir iş yapıyoruz.  

Kabul edin ya da etmeyin, çoğunuz bu işi 
egonuz için yapıyorsunuz. Bu işin en bü-
yük motivasyon kaynağı kendinizi göster-
mek. Başlangıç motivasyonunuz bu olabi-
lir, ama işin merkezine bunu oturtursanız 
çekilmez biri olursunuz. Kendinize başka 
motivasyonlar bulmalısınız. Merak denen 
şeyin peşinden koşmak bence daha heye-
canlı.

İnternetle değişen habercilik

Ben bir editör olarak bu mesleğe başladı-
ğımda, başlıkları kendimiz için atıyorduk. 
Çünkü biz ağabeylerimizden, ablaları-
mızdan böyle öğrenmiştik. Başlık atmak 
önemli bir meseleydi. Sonra zamanla rey-
ting sorunu ortaya çıktı, bu defa insanlar 
için başlıklar atılmaya başlandı; insanların 
ilgisini çekecek başlıklar… Şimdi ise baş-
lıklarımızı makinalar için atıyoruz; arama 
motorlarının algoritmalarına göre haberi-
miz daha üstte çıksın, daha çabuk ulaşılsın, 
görülsün diye. Bu örneği veriyorum çünkü 
10 yıl öncesinden daha farklı bir kitle ile 

karşı karşıyayız.

Eğer bir haber önemliyse gelir beni bulur 
diyen çok önemli bir kitle var. Çok farklı 
kaynaktan her türlü habere ulaşan bir kit-
le bu ve bu kitleye karşı çok daha dikkatli 
davranmalıyız. Dolayısıyla haber seçimi-
ni, haber sunumunu yaparken bu kitleye 
göre yapmamız gerekiyor. Yaptığınız işi 
boyutlandırmanız lâzım. Bu bahsettiğim 
şeyi yapabilmek başka bir yükümlülük de 
getiriyor: İnsan kalitesi gerekiyor. 

Mecra değişince davranış değişiyor

Kitleyi tanımanız çok önemli. İnsanlar 
mecra değiştirdiklerinde davranış farklılığı 
gösteriyor. Kendinizi düşünün: İnternete 
geçtiğinizde çok farklı davranabiliyorsu-
nuz. Magazinel haberlerin öne çıkması 
aslında hep bundan. İnternete geldiğinizde 
artık yalnızsınız; bütün biriktirdiklerinizle, 
algılarınızla baş başasınız. Dolayısıyla ora-
da farklı bir davranış sergileyebilirsiniz.

Yaptığımız işin özü algıları yönetmek

Bizim yaptığımız işin özü aslında algıları 
yönetmek. Dolayısıyla insanların algılarını 
çok iyi takip etmek gerekiyor. Biz gazete-
cilerin bir gündemi var, insanların da farklı 



    Kalemlerin kılıç gibi kullanıldığı bir 
ortamdan geçiyoruz

İçinde yer aldığım mesleğin bir okul hâlin-
de sizlerin de ilgisiyle devam etmesi mes-
leğimin geleceğiyle ilgili olumlu düşün-
cemi oldukça pekiştiriyor. Bugün sizlerle 
konuşacağım konu köşe yazarlığı. 

Şu sıralarda kalemlerin kılıç gibi kullanıl-
dığı bir ortamdan geçiyoruz. Dolayısıyla 
acaba ben de böyle kan dökücü bir köşe 
yazarı mı olacağım diye endişelenmeniz 
çok normal. Son iki haftadır okuduğunuz 
köşe yazarlarını unutun. Önemli bir mes-
lektir köşe yazarlığı. Haberler de önemli, 
evet, ama iletilen haberlerin doğru yorum-
lanması da önemli.

Köşe yazarlığı yurtdışında çok önemli de-
ğilmiş gibi düşünülse de on beş günde bir, 
haftada bir yazanlar artık her gün yazmaya 
başladılar. Dolayısıyla yurtdışındaki trend 
yavaş yavaş bizimkine benzemeye başladı.

Haber akışı içerisinde insanlar haberleri 
çeşitli yerlerden ediniyorlar; televizyon 

gibi, sosyal medya gibi... Ancak o olay-
ların, haberlerin yorumlanması gerekiyor. 
Bizim konumuz bu.

A Gazetesi yazmazsa B Gazetesi yazıyor

Hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir dünyada 
olduğumuz için, “Bizim haberimiz haber 
yapılmıyor” diyenlere inanmıyorum. A 
Gazetesi yazmazsa B Gazetesi yazıyor. İn-
ternette gündeme taşınmanız bile yeterli. 

Amerika’da da artık gazeteler kapanıyor, 
bunun yerine çok canlı bir internet med-
yası oluşuyor. Uzun uzun verilemeyen ha-
berler sitelerde rahatça yayınlanıyor. İşini 
kaybedenler ayrılıp internet sitelerinde ga-
zetecilik yapıyorlar.

İnternet sizin için daha da önemli olacak

Önümüzdeki dönem, internet sizin için 
daha da önemli olacak. Amerika’da iki yıl 
önce genç bir kadın gazeteci 200 dolara 
kurduğu internet sitesinde, Edward Snow-
den’ın çaldığı gizli belgelerle ortaya çıkar-
dığı konuyu tek başına, sadece kendi araş-
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tırmalarına dayanarak gündeme getirmişti.

Dijital medya bizim için geleneksel med-
yanın yanında bir çıkış noktası durumun-
da. Alternatif medya organları bugün var, 
yarın daha da önemli hâle gelecek.

Reklam gelirlerinin mecra değiştirmesiy-
le değişen denklemler

2007 yılında Amerika’da 50 milyar do-
larlık reklam gelirinin 47.5 milyarı, yani 
%97’si gazeteler ve dergilerden gelirken, 
2012’de reklam gelirlerinin sadece %47’si 
geleneksel medyadan gelmektedir. Bu ister 
istemez denklemleri değiştiriyor. Ameri-
ka’da da gazete satışları yavaş yavaş düşü-
yor, dijital medya daha fazla tercih ediliyor. 
2011’de Amerika’da gazetelerin cirosu 35 
milyon dolarken sadece Google’ın reklam 
cirosu 37 milyon dolar!

Geleneksele karşı dijital medya

Geleneksel medya yanında en fazla görüş 
belirtmeyi sağlayan platform alternatif, 
dijital medya. İnsanlar acaba beni filanca 
gazete köşe yazarı olarak alır mı diye dü-
şünmek yerine, fikirlerimi hangi platform-
da paylaşayım diye soruyor. 

200-300 dolara kurduğunuz altyapıyla 300 
milyon dolar eder bir internet sitesi oluştu-
rabiliyorsunuz. Huffington Post, Washing-
ton Post’tan daha çok para ediyor mesela. 
İngiltere’de Daily Mail gazetesi batmakta 
olan bir gazete haline gelmişken internet 
gazeteciliğine yatırım yaparak varlığını 
sürdürüyor.

Sosyal medyanın etkileri

Artık sosyal medya sayesinde insanların 
140 karakterle fikirlerini paylaşabildikleri 
bir dünyada köşe yazarlığının sona erece-
ğine dair yanlış düşünceler var. Gelenek-
sel medyadaki daralmalara rağmen farklı 
mecralar daha da büyüyerek gelişiyor, 
böylelikle köşe yazarlığı da gittikçe büyü-
yor ve çeşitleniyor.

Bugün bir gazetenin maksimum 50 köşe 
yazarı olmasına rağmen internet sayfala-
rında 3000 blog yazarı olabiliyor. Sonuçta 
bir gazetenin tirajı için okur kitlesine hitap 
etmesi çok önemli olduğundan, internette 
çok okunan blog yazarları köşe yazarı ola-
biliyor.

Çok sayıda yazar olduğundan rekabetin de 
arttığını söyleyebiliriz. Eskiden edebiyat-
çılar köşe yazarı oluyordu. Bir araya gelip 

‘‘Geleneksel medya yanında
en fazla görüş belirtmeyi
sağlayan platform alternatif, 
dijital medya. İnsanlar
‘acaba beni filanca gazete
köşe yazarı olarak alır mı’
diye düşünmek yerine,
fikirlerimi hangi platformda 
paylaşayım diye soruyor.’’ 



tartıştıkları konuları yazılı hâle getirirler-
di. Artık sürekli akan haberler, köşe yazarı 
denilen yorumcuyu bunları nasıl değerlen-
direceği konusunda zora sokuyor. Daha 
renkli, daha cazip ve farklı yorumlamanız 
gerekiyor. Dolayısıyla köşe yazarının işi 
gittikçe daha da zorlaşıyor. 

İnternet sayesinde istediğiniz gazeteleri 
okuma şansınız artıyor, ancak aynı zaman-
da sizin hatanızı ölçecek insanların sayısı 
da artıyor.

Bilgi kirliliğine dikkat!

Artık kaynaklara erişmek de çok kolay; 
binlerce kitaba sahip olmanıza gerek yok, 
hepsini tabletinize toplayabilirsiniz. Kay-
naklar arttıkça yanlış bilgiye ulaşma olası-
lığı da artıyor. Bilgi konusunda dikkatli ve 
seçici olmak gerekiyor.

İşin sırrı: Berrak zihin ve açık fikirlilik

Köşe yazarlığı berrak zihne sahip olmayı 
ve açık fikirli olmayı gerektirir. Düşün-
celerinizi derleyip toplayıp akıcı bir köşe 
yazısına dönüştürebilmeyi becerebilmek 
lâzım. Mutlaka başta hatalar olacaktır, bu 
işin ustalığı süreç içinde gelişiyor.

Eskiden (bundan 50-60 yıl önce) köşe ya-

zısını gazeteye bizzat götürürdü yazarlar. 
Şimdi beş-altı ay boyunca yazdığı gaze-
teye uğramayan yazarlar var. Teknoloji bu 
noktada önemli bir araç.

Peki, köşe yazarıyla çalıştığı medya gru-
bunun patronu arasındaki ilişki nasıldır? 
Köşe yazarı patronun ideolojisini mi tem-
sil eder, yoksa kendi fikirlerini mi yansıtır? 
Bir diğer soru da köşe yazarının işi bırakışı 
nasıl olur?  Bu işten emekli olunuyor mu?

Cevap: Eskiden “Şu kişinin kalemi kuvvet-
lidir” şeklinde işe alınırdı. Bunun emeklili-
ği 80 yaşına veya belki ölene kadar sürer-
di. Ama gerçekten üretkenliği bittiği anda 
gazeteciliği bırakması en doğrusu. Benim 
daha önce hep okuyup sonra bana daha 
fazla bir şey veremediğini fark ettiğim 
köşe yazarları var. 

Köşe yazarları için siyasi baskı durumu el-
bette var olabilir, kendini dolaylı da olsa 
hissettirir. Patronlarla olan ilişkim yok de-
necek kadar azdır. Sonuçta patronlar o ka-
dar yatırım yaptıkları gazetelerinde kendi 
görüşlerine yakın yorumların yapılmasını 
isteyecektir. Ama köşe yazarının kendini 
özgür hissettiği bir alan da olması gerekir. 
Sürekli aynı çizgide aynı haberlerin çık-
ması da gazeteyi bitirir. Eskiden her başya-

‘‘İnternet sayesinde
istediğiniz gazeteleri okuma 
şansınız artıyor, ancak
aynı zamanda sizin hatanızı
ölçecek insanların
sayısı da artıyor.’’



Taraf’ın yayınladığı MGK belgeleri yü-
zünden hakkında dava açılması konu-
sunda, sizce devletin işlediği suçu basına 
yansıtmak suç mudur? 

MGK ile ilgili haberler daha önce de ya-
pılıyordu. Bu kez belge açıklandı. Belki, 
yasak belgeyi sunmadan haber yapsalardı 
dava açılmazdı. Yasada “MGK kararları 
yayımlanamaz” diye bir kural varsa ya-
yımlanamaz. Yargı bu işler için var. Birile-
rinin yargıya başvurması dert edilmemeli. 
Bizi ancak yargının nasıl davranacağı ilgi-
lendirir.

Sizin önünüze gizli bir belge geldiğinde 
yayınlamama kararı almayı gazetecilik 
mesleği açısından etik buluyor musunuz?

Evet, çünkü gelen belge güvenilir olmaya-
biliyor ve yalan bir belgeyi yayınladığınız 
takdirde başınıza büyük bela açabiliyorsu-
nuz. Emin olup öyle yayınlamak veya ge-
nel yayın yönetmeniyle paylaşmak gerek. 

Önünüze hazır gelen belgeleri yayınlarsa-
nız, o belgeleri bavulla önünüze koyanlar 
yarın başka şeyler isterler. Meslek hayatı-
mın başında bir prensip kararı aldım, ken-
diliğinden masama gelen hiçbir bilgiyi, 
belgeyi yayınlamadım. Çünkü yönlendir-

me olabiliyor. Hep araştırıp kendi bulduk-
larımı yayınladım

Sizce bir köşe yazarının dün yazdığı ya-
zıyla bugünkü arasında nasıl bir bağlantı 
olmalıdır? Eğer görüşlerinde değişiklik 
olduysa bunu yazılarında ne ölçüde belli 
edebilir?

Normalde herkesin belli bir çizgisi vardır. 
Elbette insan gelişen bir varlıktır. Ancak 
çizgi kırılmaları, zikzaklar, dün kara dedi-
ğine bugün ak demeler dikkat çeker. Pole-
mikler bu işin tadı tuzu ve en güzel tarafı.

Bir köşe yazarı her konuda yazabilir mi, 
uzmanlaşması mı gerekir?

Her şeyi yazıyor gibi görünsek de ilgi ala-
nımıza giren konuları seçiyoruz.

zarın yazısı gazetenin genel çizgisini gös-
terirdi. Oktay Ekşi’den sonra bu bitti.

Twitter gazeteciliği

Yeni oluşan trendlerden biri de Twitter 
gazeteciliği. Çıkan bir haberle ilgili Twit-
ter’daki yorumlardan esinlenip ertesi gün 
yazısında kendi fikriymiş gibi lanse eden 
köşe yazarları var. Ben bunu riskli buluyo-
rum, çünkü aldığınız yorumlar yanlış bil-
giye dayandırılmış olabiliyor, çok dikkatli 
olmak lâzım. 

Benim kendime ait Twitter hesabım var; 
gazeteden bir arkadaş orada yazılarımı 
paylaşıyor, kendim girmiyorum. Bir ola-
yın akabinde sosyal medyada hemen fi-
kir açıklamak yerine serinkanlılıkla ertesi 
günkü yazımda paylaşmak daha anlamlı 
geliyor bana.

                                                 Soru-Cevap

Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda 
bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?

Ben bugünkü basının Türkiye tarihinde hiç 
olmadığı kadar özgür olduğunu düşünüyo-
rum. Tutuklu gazeteciler var elbette, ama 
onların içeride olmasının nedenleri farklı. 
Ahmet Şık gibi isimlerin içeride tutulmasını 
zaten hiç anlamlandıramıyordum ama ney-
se ki yargı geç de olsa hatasından döndü. 

Dediğim gibi şu anda köşe yazarları bir 
savaş hâlinde. Gazeteciler özgür olmalı-
lar ama tüm dünyada olduğu gibi bizim de 
yasal sınırlarımız var. Ayrıca yargılanmak 
ömür boyu mahkum olmak anlamına gel-
miyor. Bana göre bir siyasinin gazeteciyle 
ilgili sorunu için yargıya başvurmasında 
bir sakınca yok. Bugün İngiltere’de 200 
gazetecinin yargılandığı bir dava var, ara-
larında genel yayın yönetmenliği yapmış 
insanlar da var. Başkasının mahremiyetine 
burnunu sokarak yasaların suç saydığı ey-
lemlere de girmişler.

Günlük hayatınız nasıl ilerliyor? 

Sabah bizim gazeteleri ve takip ettiğim ya-
bancı gazeteleri okuyorum.



   Tasarım bir markanın kimliğini
   oluşturur

Temelde herkes bir faaliyet ortaya koydu-
ğunda onu tasarım sürecinden geçiriyor. 
Her faaliyetin marka değerine katkıları 
olacağı için tasarım terbiyesi ve süzgecin-
den geçmesi gerekiyor. Tasarım sürecinin 
çok sağlıklı ve doğru işlemesi bir zorunlu-
luk. Ancak bu sağlanırsa çıkan iş tasarım 
olur. Bir tasarımın markaya katkısı içinse 
zamana ihtiyaç vardır.

Bir şeyin tasarım olması için fonksiyonel 
olması şart.  Ayrıca bir şeyin tasarım ol-
ması için estetik olması gerekiyor. Estetik 
olan her şey tasarım değildir fakat her ta-
sarımın estetiklik barındırması lâzım. Mar-
kanın oluşmasını sağlayan bu iki olgunun 
getirdiği kimliktir. Kimlik bir sonuçtur. Siz 
fonksiyonel ve estetik bir tasarım yaptıysa-
nız kimlik kendiliğinden oluşacaktır.

Kimlik markanın omurgasıdır,
marka ise bir algı

Neden kimlik? Çünkü kimlik dediğiniz şey 

markanın omurgasını oluşturan kritik bir 
olgudur.  Estetiği, fonksiyonu ve kimliği 
bir araya getirdiğimizde elimizde bir tasa-
rım olacak.

Marka nedir?

Marka bir duygudur. Markayı elinize ala-
mazsınız; marka bir algıdır. Markanın 
yüzü genellikle logo olarak karşımıza çı-
kar. Ama marka bir logodan ibaret değildir. 
Marka, karşınızdakinin sizin hakkınızda 
düşündüğü ve hissettiği şeylerdir. Marka 
ile kişi arasında çok hissi bir durum var. 
Marka bir nesne olmak zorunda değil. Ben 
bir markaya belki dokunmamış olabilirim 
ama o benim için çok iyi bir marka olma 
özelliğinden bir şey kaybetmez.  Marka, 
hafızamızda kalan bir tortudur.

Tipografi

Markayı anlatırken kullandığımız üç temel 
unsurdan birisi tipografidir. Karşımızdaki-
ler ile renkler, yazılar aracılığı ile iletişim 
kurmamıza olanak sağlar. Belki sizin ürü-
nünüz logo ile değil de rengi ile öne çıkar.
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Türk gazetelerinin bir benzeşme problemi 
var. Türk gazetelerinin çoğunda, baştan 
sona kadar incelendiğinde çok çeşitli yazı 
karakterleri (font) bulabiliriz. Aynı gazete-
de çok fazla font kullanılması sonucunda 
bir kimlik oluşamaz. The Guardian 5 yıl 
önce tekrar dizayn edildi. İngiltere’de ya-
şanan basın krizinden sonra boyutu dahil 
çoğu özelliğini değiştirdi. Kendisi için The 
Guardian Egyptian adı ile anılan yeni bir 
yazı karakteri tasarlattı. Bu font ve renk-
lerin sonucu The Guardian yeni kimliğini 
oluşturdu. Türk gazetelerinin logolarını 
kapattığımızda ise geri kalan tasarım birbi-
rine benzer. Tasarım boyutu ile markalaş-
mış çok fazla gazeteden bahsedemiyoruz. 
Türkiye’de genel olarak bir gazete başarılı 
olmuş ise diğer gazeteler onu taklit eder.

Times New Roman fontu, The Times gaze-
tesi için tasarlanmış bir fonttur. Şu an The 
Times fontunu biraz daha keskinleştirdi.  
Ama kimliğinden ayrılmadı.

Renk ile marka kimliği oluşturmak

The Economist reklam dizaynı çok ilginç-
tir. The Economist’in yaptığı şey kırmızı 
zemin üzerine çarpıcı bir cümle ve sağ alt 
köşeye The Economist yazmak. Artık logo 
koymasına gerek kalmıyor, çünkü kırmızı 

zemin gördüğümüzde The Economist aklı-
mıza geliyor. Biz başka bir kırmızı zemin 
üzerine yazı gördüğümüzde de aklımıza 
The Economist geliyor ve bu The Econo-
mist’in hanesine artı olarak yazılıyor.

National Geographic diyor ki “Sarı çerçe-
ve benim ticari markamdır, asla kullana-
mazsın.” Artık sarı çerçeve herkesin ak-
lında bir yer edinmiştir.  Time ise kırmızı 
çerçeve kullanır. Vodafone kırmızı zemin 
kullanıyor.  İki gün önce bir haber için say-
fa tasarımı yaptım ve kırmızı zemin üzeri-
ne yazı yazdım. Bu bana Vodafone’u hatır-
lattığı için onu değiştirdim ve farklı renk 
kullandım.

Markalaşmak için yapılması gerekenler

Markalaşmak için aşama aşama şunları 
yapmamız gerekiyor:  Eğer sıfırdan başlı-
yorsak öncelikli olarak insanların dikkatini 
çekmek önemli. Yaptığınız şey ile insanları 
düşündürmelisiniz. Düşündürdükten son-
ra hissettirmeniz ve kalplerini fethetmeniz 
gerekiyor. Siz ihtiyacı karşılıyorsanız karşı-
nızdakinin kalbini kazanmışsınız demektir.

Tasarımınızı tescilleyin

Samsung mekan tasarımını Apple’a ben-
zettiği için, Apple mekan tasarımını tes-

‘‘Markalaşmak için aşama 
aşama şunları yapmamız
gerekiyor: Dikkat çekmek, 
düşündürmek, hissettirmek
ve kalpleri fethetmek.’’



cillemiş. İyi veya kötü bir internet sitesine 
sahipseniz bile tescillemeniz gerekiyor. Sır 
ambalajı ile markalaşan ürünler var. Apple 
sadeliği ile markalaştı.

Okurun ihtiyacını karşıladığınızda iyi bir 
marka olabilirsiniz

Bir araştırma haberi için muhabire finans 
sağlayıp bir yere gönderiyorsanız, bu oku-
yuculara değer ve önem  verdiğinizi gös-
terir. Hele ki insanların hayatına dokunan 
ve bilmek istedikleri bir konu ise bu daha 
önemli bir şey. Okurun ihtiyacınızı karşı-
ladığınızda da iyi bir marka olabilirsiniz.

Steve Jobs üniversitede kaligrafi dersleri 
aldı ve daha sonra orada öğrendiklerini uy-
guladı. Şu an ekranlarda yazı karakterlerini 
bire bir görebiliyorsanız, o fitili ateşleyen 
kişi Steve Jobs’dur. Bu işlerin arka planı 
grafik tasarıma gidiyor. Apple’da tasarım 
sorumlusu ve başkan yardımcısı, kraliçe 
tarafından Lord ilan edildi.

Tasarım ile marka oluşturmak istiyorsak, 
iyi bir fikrimizin olması lazım. Grafik ta-
sarımın amacı sadeliktir. Estetik ve fonk-
siyonel olması gerekiyor. Reklamlarla des-
teklenerek kararlılık gösterilmesi lâzım. 
Müşteri odaklı olması, kurumu yansıtması, 

benzersiz  ve kesinlikle ihtiyaç odaklı ol-
ması gerekiyor.

‘‘Tasarım ile marka
oluşturmak istiyorsak,
iyi bir fikrimizin olması
lazım. Grafik tasarımın
amacı sadeliktir.
Estetik ve fonksiyonel
olması gerekir.’’ 



   Basılı yayından dijital dergi
yayıncılığına

Dergi yayıncılığı dediğimizde, aklımıza 
öncelikle son zamanların en moda tartış-
ma konularından olan “print mi, dijital 
mi?” soruları geliyor demek mümkün. 
Biz dergi yayıncılığının hiçbir zaman bi-
teceğine inanmıyoruz. Tam tersine bunun 
bitmeyeceğine, bir şekilde dönüşeceğine 
inanıyoruz. Belki bildiğimiz mecralarda 
devam etmeyecek ama farklı noktalardan, 
kaynaklardan devam edecek diye düşünü-
yoruz.

Okur neredeyse içerik de orada olmak zo-
runda

İşimiz gereği dijitalle hemhâl olduğumuz 
için bize soruyorlar, “Yaptığımız içerikleri 
nasıl dijitale taşıyabiliriz?” Bu tür sorular-
la çok sık karşılaşıyoruz çünkü gidişat bu 
yönde. Biz de bunu açıkçası çok doğal kar-
şılıyoruz. Okur neredeyse içerik de orada 
olmak durumunda. Gidişatta bir soru işare-
ti yok; sadece ne kadar ve nasıl hazırlana-

biliriz, biz ona bakıyoruz. 

Dergiler dijitali kendilerine rakip görme-
meli. Okur, yayın stratejisinin merkezinde 
olmalı.

Mecra seçimi önemli

Online tabii ki mecralardan bir tanesi, ama 
bütün argümanlar için tek başına yeterli ve 
uygun bir mecra demek de zor. Özellikle 
dergi yayıncılığı yapan içerik sağlayıcılar 
için bunu söylemek daha zor. Dergi yayın-
cılığı için konuşursak, klasik anlamdaki 
web siteleri üzerinden gitmek tabii ki bir 
tercih, ama bununla bir dergi okuma, de-
neyimleme keyfi sağlamak o kadar kolay 
değil.

Uzunca bir süre bu işle uğraşan biri olarak 
ben de şunu söylemek istiyorum: Tablette-
ki zevki ben hiçbir dergiden alamıyorum. 
Dolayısıyla bu mecraların seçimi önem-
li, Android mi, iPad mi, telefon mu yok-
sa web sitesi mi? Bunlara içerik sağlayıcı 
kendi elindeki malzeme neyse onları uyuş-
turarak karar verecek.
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Tablete adapte olabilen dergiler
yaşayacak

Yani tabletler dergiciliği öldürmeyecek, 
adapte olan dergiler yaşayacak gibi bir 
çıkarım yapmak mümkün. Sadece der-
gicilikte değil, genel anlamda yayıncılık 
için de bunu söyleyebiliriz. Gidişat belli. 
İstatistiklerimizden takip ettiğimiz üzere, 
kullanıcılarımızın %45’i mobil. Neredey-
se iki insandan bir tanesi içeriğimize dijital 
ulaşıyor. Yani bu yüzden mecranın seçi-
mi, hangi araçları kullanacaksınız, bu çok 
önemli.

Yayıncının yeni nesli yakalaması, onların 
zihinlerine ve kalplerine ulaşması yayıncı-
lığın geleceği için hayati önem taşıyor.

Tablet yayıncılığı nedir?
Neden önemlidir?

 Peki niye tablet? Doğuştan dijitale aşina 
bir nesille karşı karşıyayız. Yeni nesle, 
son dönem teknolojisini kullanan bir kitle-
ye hitap etmek şu demek: Daha az metin, 
daha fazla görsel. 

Yine istatistiklere göre, online izleyicinin 
dikkat süresi 4 dakika ile sınırlı. Biz ken-
dimiz de buna dikkat ediyoruz işimizde. 
Bu anlamda daha az okuyan bir kitle var. 

Ve bu insanlar daha fazla gezen, yeni şey-
leri takip etmeyi seven, daha çok şehirli, 
iyi eğitimli profillere sahipler. Bu kitlenin 
nabzını tutmak tabii yine içerik sağlayıcı-
lara kalıyor.

Fakat şunu unutmamak gerekiyor: Basılı 
yayın tek başına alternatif değil. Belki de 
tamamlayıcı gözüyle bakılması gerektiğini 
düşünüyoruz biz. Evet, tabletler var ama 
dergilerin bayilerden kaldırılması gibi bir 
şey söz konusu değil. Bu bir gerçek. Tablet 
medya bir anlamda geleneksel medyanın 
rakibi, ancak Türkiye’ye baktığımızda bu 
iş çok yavaş gelişiyor; dünyada ise daha 
farklı seviyelerde demek mümkün.

Tablet dergide maksimum interaktivite 
kullanılması gerekiyor. Tabletteki olanak-
lar genel anlamda hem yazılı yayından, 
hem online’dan (çevrimiçi) çok daha fark-
lı. Yazılı yayına sadece resim ve metin 
koyabilirsiniz; tablette ise mesela video 
ekleyebilirsiniz. Bir de (bütün yayıncılık 
kuralları bunu kapsıyor ama) iyi bir hikâ-
ye anlatıcısı olmak gerekiyor. Çünkü hem 
metin, hem görsel, hem video var; bu kon-
santrasyonu iyi sağlamak gerekiyor.

Yani içerik güzel olacak ama bunu güzel 
bir şekilde servis etmek de çok önemli. 

‘‘Yayıncının yeni nesli
yakalaması, onların
zihinlerine ve kalplerine
ulaşması yayıncılığın geleceği 
için hayati önem taşıyor.’’



Birkaç merhaleden oluşuyor bizim işimiz: 
Önce içerik hazırlanıyor, daha sonra tasa-
rım yapılıyor, sonra animasyon ekleniyor, 
sonrasında animasyon ve tasarımın birleş-
tirilmiş hâli koda dönüştürülüyor; yani bir 
sayfa sadece görsel veya video değil, bir 
kod. Web’e koyduğunuz zaman da bu şe-
kilde deneyimleyebiliyorsunuz.

Biz sadece metni okuyun, videoyu izleyin 
demiyoruz; bir anlamda metni de okuyun, 
videoyu da izleyin ama bir yandan da do-
kunun, oynayın, bütün bu interaktiviteleri 
kullanarak içerikle bütünleşin istiyoruz.

Dolayısıyla tablet dediğimiz şey üçü bir 
arada: Televizyon var, dergi var ve online 
var.

Başta da belirttiğim gibi okuyucu artık 
kullanıcı oldu. Gösterge diline hâkim bir 
kitleyi sürekli bir interaktiviteye yönlendi-
ren direktifler var tablet yayıncılığında. Bu 
okuyucular için teknoloji vazgeçilmez.

Reklamcılık ve pazarlama

Tablet yayıncılığı reklamcılık alanı için de 
inanılmaz avantajlı, çünkü taşlar yerinden 
oynuyor, insanlar reklamı sadece görmü-
yor. Biz interaktivite ile birlikte kullanıcının 
etkileşime geçmesini hedeflediğimiz için 
kişilerin tepkisini anında ölçebiliyoruz ve 
reklam verenlere bildirebiliyoruz. Hazırla-
dığımız reklamları etkileşimli hazırladığı-
mız için kullanıcının reklamı görmemesi 
veya atlaması mümkün değil; hatta reklam-
la bütünleşmemesi mümkün değil. Bu açı-
dan reklam verenler için de çok avantajlı bir 
alan tablet yayıncılığı. Bu anlamda zengin 
içeriklerle donanınca viral reklamlar da çok 
etkileyici oluyor. Bu sektörün gelişmesi 
motivasyonuyla hareket eden interaktif rek-
lam üretici kurumları olmamasına rağmen 
biz bu işi de gerçekleştiriyoruz.

Tasarım ve animasyon

Tasarım da dergi yayıncılığında, özellik-
le işin tablet tarafında önemli bir başlık. 
Normalde de önemlidir diyeceksiniz ama 
yaptığımız deneylerle gerçekten tasarımın 
içerik için ne kadar önemli olduğunu ve 
içeriği ne denli öne çıkardığını gördük ve 
rakamlarla da bunu tecrübe ettik.

Ancak tablet dergiciliği tarafında tasarım-
dan da fazla öne çıkan bir konu var ki o da 
animasyon. Animasyonla kullanıcının say-
falar arasında yürümesini sağlayan ilginç 
bir deneyim hazırlayabiliyorsunuz.

Biz tablet yayıncılığını animasyon, tasarım 
ve iyi bir hikâye anlatıcılığıyla şekillenmiş 
bir bütün olarak görüyoruz ve dergi yayın-
cılığının geleceğinin de burada olduğunu 
düşünüyoruz.

İçerik hazırlama

Ekip olarak 5-6 kişi içerikle ilgileniyor 
ama tasarım, yazılım ve animasyon ekibiy-
le birlikte 17 kişi olarak çalışıyoruz. İçeri-
ği hazırlamak için önce toplantı yapıyoruz. 
İçeriği nasıl hazırlayıp sunacağımız daha 
fazla vaktimizi alıyor, çünkü -tabiri caizse- 
kullanıcı içerikle “oynasın” istiyoruz.



    Artık hepimiz birer içerik sağlayıcıyız

Öncelikle şunu sormak istiyorum: Bu sa-
londaki kaç kişi Radyo, Sinema, Televiz-
yon başlığı altında toplanabilecek bölüm-
lerde okuyor? Sayı oldukça az görünüyor. 
Peki kaç kişi Facebook, Twitter, Pinterest 
gibi sosyal medya platformlarını kullanı-
yor? Hepimiz.

Artık sadece izleyen değil paylaşanız da. 
Belki profesyonel değiliz ama bu koca 
dünyaya içerik sağlayıcıyız.

Sosyal medya çok önemli bir mecra

İnternet ucu bucağı olmayan bir dünya ve 
bu dünyanın bir parçası olmak için profes-
yonel gazeteci, muhabir, sunucu veya ya-
pımcı olmak zorunda değil hiç kimse. O 
yıla damgasını vuracak bir fotoğraf veya 
videoyu herhangi biri çekebilir. Bir gün 
telefonunuzu çıkarır bir fotoğraf çekersi-
niz ve o günün fotoğrafı olacak derecede 
önemlidir. Bir gün bir bilgiyi paylaştığınız 
bir tweet atarsınız, bu çok önemli bir kay-
nak olabilir. Veya bir konuyla ilgili bir yo-

rum yazar, Twitter’da paylaşırsınız ve o er-
tesi gün gazetelerin manşeti olabilir. Artık 
gazetelerin de Tweet köşeleri var; sosyal 
medya bu derece önemli bir mecra!

İnternetle yeniden şekillenen televizyon

Bu dersi vermeyi kabul ettiğimde önce-
likle sorduğum sorular, “İnternet benim 
hayatımda ne değiştirdi? İnternet bizim 
hayatımızda ne değiştirdi?” ve “7 yıllık 
profesyonel hayatımda internet neleri de-
ğiştirdi?” oldu. Bu ders tamamen benim 
bakış açımı yansıtacak. Akademik bir id-
diam asla yok, onu en baştan belirtmek is-
terim.

Bu dersi iki alt başlığa ayırdım: “İnternetle 
yeniden şekillenen televizyon yayıncılığı,” 
yani bir televizyonun 24 saatlik yayın akışı 
içerisindeki tartışma programları, diziler, 
kadın programları, sağlık programları, talk 
show programları vb. ve “internetle ye-
niden şekillenen televizyon haberciliği.” 
İkinci başlık benim alanıma giriyor.
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İnternetle yeniden şekillenen televizyon 
yayıncılığı

İnternetle yeniden şekillenen televizyon 
yayıncılığı derken biliyoruz ki artık sadece 
canlı yayınlanan programlar değil banttan 
yayınlar da seyirciyi çekiyor. Mesela artık 
dizilerde hashtag (#) kullanılıyor. Bu hem 
seyircilere bir manevra alanı oluşturuyor, 
hem de seyircinin düşüncelerini ve anlık 
reflekslerini görebilmeyi sağlıyor. Tartış-
ma ve kadın programlarında da atılan bir 
tweet programın seyrini değiştirebiliyor. 
Spor programlarında da taraftarlar prog-
ramın içeriğini veya akışını yönlendire-
biliyorlar. Örneğin herhangi bir protesto 
olacağı zaman yapımcı bilgilenip oraya bir 
kamera gönderebiliyor.

İnternetle yeniden şekillenen televizyon 
haberciliği

Habercilik kısmına geldiğimizde hem 
avantajlar, hem de dezavantajlar var. Bilgi-
ye ulaşmak çok kolay. Eskiden ansiklope-
diler bile gazete kuponlarıyla satılıyordu, 
şimdi tablet veya PC’lerle bilgiye ulaşmak 
çok kolay. Markası veya kalitesi önemli 
değil, eğer elimizde bu teknolojik aygıtlar 
varsa bilgiye ulaşma noktasında hepimiz 
eşitiz. Dolayısıyla internetle birlikte daha 

eşit bir toplum haline dönüştüğümüzü söy-
leyebiliriz. 

Herkesin bilgiye erişebildiği bu noktada 
bilgiyi nasıl sunduğumuz önem kazanma-
ya başlıyor.

İnternet gazetelerin tahtını sallıyor

Yeni habercilik dediğimiz zaman yazılı ve 
görsel haberciliğin ayrıştığı noktalar var. 
Gazeteler  artık internetle birlikte daha 
dezavantajlı konumda yer alıyor. Bilgiler 
7/24 akarken gazetelerin basıldığı saatler 
bellidir. Sabah saat 7’den sonra olan bir 
olayı gazeteye işleyemiyorsunuz. Bazen 
gece 11’de 12’de çok büyük bir olay olu-
yor, ertesi gün gazete manşetine bakıyor-
sunuz çok alakasız ve önemsiz bir olay 
işlenmiş. Buna çözüm online gazetecilik 
oldu. Türkiye’de neredeyse bütün gaze-
teler online gazetecilik yapıyorlar. Bu bir 
seçimdir ama ben bir gazetenin sahibi ol-
sam muhakkak online gazeteciliği tercih 
ederdim. 

Dolayısıyla hayalinde gazeteci olmak iste-
yenler varsa yeniden düşünmeli. Eski usûl 
gazetecilik, köşe yazarlığı artık kalmadı. 
Artık hepimiz aşağı yukarı her konuda fi-
kir sahibiyiz, başkasının fikirlerine çok ih-

‘‘Artık dizilerde hashtag
(#) kullanılıyor. Bu hem
seyircilere bir manevra alanı 
oluşturuyor, hem de seyircinin 
düşüncelerini ve anlık
reflekslerini görebilmeyi 
sağlıyor.’’ 



tiyaç duymuyoruz. Köşe yazarlığı hala ge-
rekli ama eskisi gibi o kadar da önemi yok. 
Gazetelerin tahtları sallanıyor ve daha da 
dezavantajlı duruma gelecekler ileride. Ar-
tık dünyada da gazetelerin birçoğu online 
habercilik yapmakta ve gazeteyi de sem-
bolik olarak çıkarmakta. Bloglar, internet 
portalları gibi birçok mecra daha çok önem 
kazanıyor. Dolayısıyla bu noktada gerek 
okuyucuların, gerek yazarların, gerekse de 
gazete patronlarının gazetenin geleceğini 
yeniden sorgulaması gerekiyor. 

Gazeteler için dezavantaj olan TV için 
avantaj

Televizyonculuk açısından ise gazete için 
dezavantajlı olan unsurlar tam tersine 
avantaja dönüşmektedir. Televizyon gün-
cel bilgi aktarımına çok daha açık; ancak 
dezavantajlı olduğu konu bilgi kirliliği... 
Özellikle yakın tarihte -Gezi sürecinde ör-
neğin- bunu çok yaşadık. Televizyon ha-
bercilerinin bilgi kirliliği konusunda çok 
dikkatli olması lâzım. Özellikle sosyal 
medyadan akan haberlere her zaman inan-
mamak ve şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

Artık vatandaş, “Ben niye televizyon iz-
leyeyim ki? Her şey internette elimin al-
tında, her şeyi takip edebiliyorum,” diyor. 

Ben on sene sonra prime time’da haber 
bültenleri yer alacak mı emin değilim. Bu 
konuda endişeliyim diyebilirim. Hava du-
rumundan spor haberlerine kadar her türlü 
haberi istediğimiz zaman SMS’le bile ala-
biliyoruz. Artık ana haber bültenleri bile 
zipleniyor. Eskiden mesela 19-20 arası 
gibi 1 saat sürerdi, peşinden spor ve hava 
durumu haberleri olurdu. Şimdi 35-40 da-
kikadan fazla sürmüyor. Bültenler bir var 
olma savaşı içindeler.

Sosyal medyaya gözünü kapatanlar gele-
cekte var olamayacak

Yeni yayıncılıkta sosyal medyaya gözünü 
kapatanlar gelecekte asla var olamayacak. 
Bu konuda Türkiye olarak dünyanın ol-
dukça gerisindeyiz. Bizde ekranlarda ge-
nelde dizilerde hashtagler, haftanın en çok 
beğenilen Vine videolarının paylaşılması, 
Facebook ve Twitter’daki yorumların ya-
yınlanması söz konusu; ancak bundan da 
ötesini başarmak, seyirciyi televizyona 
daha da entegre edebilmek lâzım.

Seyirci programın bir parçası olmayı sevi-
yor, birçok içerik üreticisi ve yapımcı bu-
nun üzerine kafa yoruyor. Tabii internet ve 
sosyal medyayla birlikte sakıncalı durum-
lar olabiliyor; mesela TT olma çabası... 

‘‘Televizyon güncel bilgi 
aktarımına çok daha açık;
ancak dezavantajlı olduğu 
konu bilgi kirliliği.’’ 



edemezdik. Bence gelecekte televizyon 
çok kompakt ve butik olacak; televizyonun 
içeriğini kendimiz oluşturacağız veya bel-
ki kendi kanalımızı oluşturacağız. Gazete, 
televizyon ve interneti birbirine entegre et-
meyi becerebilen kazanacak ama hepsinin 
içeriklerinin birbirinden farklı ve özgün 
olması koşuluyla.

Televizyonların temel sorunu sizce ne?

Türkiye’de medyada teknoloji oldukça ge-
lişti, kanallar son teknoloji çalışıyor. An-
cak temel sorunumuz vizyon eksikliği. Şu 
an pek çok televizyon yöneticisi “Sosyal 
medya için ne yapalım?” sorusunu sordu-
ğumuz zaman cevap veremiyor. Para, tek-
noloji, heves var ama vizyon yok. Sosyal 
medya uzmanı olduğunu söyleyen kişiler 
de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Konuk ne 
söylüyorsa onun ağzından tweet atayım 
demek yeterli olmuyor. İstersem açar iz-
lerim zaten. Benim daha farklı bir içeriğe 
ihtiyacım var.

Bir insanın sunucu olması için hangi 
özelliklere sahip olması gerekir?

Bence bir sunucunun en önemli özelliği 
sunduğu haberin konusuna hâkim olma-
sı ve sunduğu şeyin ekrana geliş süreciy-

le ilgili de haberdar olmasıdır. Ve tabii ki 
çok çalışması ve bundan şikayet etmemesi 
lâzım. Ayrıca Türkçeye hakim olması ve 
üslubu, kendini ifade ediş şekli, tonlaması 
çok önemli. Ancak konuya hâkim olma-
dıktan sonra en iyi Türkçeyi de konuşsanız 
ilgi çekemezsiniz. 

Reyting kaygısı ile ilgili düşünceleriniz 
neler?

Tıklanma sayısı ve reytinge hiç inanmıyo-
rum. Magazinsel bilgiler benim de ilgimi 
çekiyor, ancak “Ünlüleri hiç böyle görme-
diniz” veya “Ünlülerin makyajsız hâlleri” 
gibi haberler bizim önceliğimiz olmama-
lı. Elbette bir kanal için para kazanmak 
önemlidir ancak bence en önemlisi itibar 
sahibi olmaktır. Bir iki ay para kazanayım 
kaygısıyla kanalın itibarını yerle bir etmek 
ne kadar anlamlıdır bilemiyorum. Ayrıca 
reyting zaten bana hiç doğru bir ölçüt gibi 
gelmiyor. 2500 kişi 75 milyonu nasıl yan-
sıtabiliyor, ben algılayamıyorum. Yurtdı-
şındaki ölçüm şekilleri nasılsa, onlar göz 
önünde bulundurularak yeni bir yönteme 
gidilmeli diye düşünüyorum.

Elbette programcı için de, sunucu için de, 
kanal için de önemli bir durum Twitter’da 
TT olmak. Aslında siz de bilirsiniz ki Twit-
ter’da TT olmak çok kolay, cüzi bir mik-
tar para ödeyerek TT kampanyası başlatıp 
başarılı olabilirsiniz ama bana bu hiç etik 
gelmiyor. Kişilerin insafına ve vicdanına 
kalmış bir durum ama sosyal medyada çok 
konuşulan olmak uğruna parayı kullanmak 
sakıncalı bir durum bence.

Aranızda herhangi bir kanalın Twitter he-
sabını kullanan var mı? Var görünüyor. 
Çoğu Twitter hesabında yapılan; o an ek-
rana gelen ya da yayına girecek program-
la ilgili bilgi verilmesi. Gelecek kişi, işle-
necek konu ve canlı yayınla ilgili bilgiler 
paylaşılıyor. Bu güzel bir şey ama yeterli 
değil. Bakın burada bu kişi var, hadi izle-
yin demek yeterli değil. Amerika’da bir-
çok televizyon programı sosyal medya için 
özel içerik üretiyor. 

Sadece bilgiyi aktarmak değil, ona yorum 
ve üslup eklemek

Televizyonların ayakta kalabilmesi için 
ekranda internette olmayan bir şeyleri, 
kendi internet mecrasında ise televizyonda 
olmayan bir şeyleri paylaşması gerekiyor.

“Boğaz Köprüsü’nde kaza oldu. 1 kişi öldü 
3 kişi yaralandı” gibi bir habere her mecra-
dan ulaşabilirsiniz. Artık sadece bilgiyi ak-
tarmak değil, ona yorum eklemek, kendine 
özgü üslup eklemek habercinin işi olmalı-
dır. Örneğin, “Trafik kazaları son yıllarda 
artmaktaysa bu nasıl önlenebilir?” gibi... 

Yapımcının işi de televizyonda olmayanı 
internette, internette olmayanı televizyon-
da paylaşmayı becerebilmektir. 

                                             Soru - Cevap

Sizce 10 sene sonra televizyonculuk ola-
cak mı?

Sorduğunuz soru Apple’ın da üzerinde dü-
şündüğü bir konu. Apple TV gibi müzik, 
film, dizi, internet, haber vb. her şeyin bir 
arada olduğu bir aygıt üretme çabası bun-
dan kaynaklanıyor. Ben de iyimser yak-
laşarak televizyon hep var olacak demek 
isterim. Ancak epey kabuk değiştireceği 
ve kan kaybedeceği de kesin, belki birçok 
insan işsiz de kalacak, belki onlardan biri 
de ben olacağım; bilemiyoruz şu an. On 
sene önce bugün 140 karakterle tüm dün-
yaya seslenebileceğimizi hiçbirimiz hayal 



Sporda şiddet, korsan kitap gibi örnekler 
verdiniz, bunların sorumlusu sistem değil 
mi?

En korktuğum şey kul hakkı yemektir 
ama kitap konusunda çok zaafım olması-
na rağmen korsan kitap almıyorum. Ama 
dediğiniz gibi 23 TL’ye yasal olarak satı-
lan bir kitabın 6 TL’ye korsanını alan bir 
öğrenci için o aradaki 17 TL’nin ne kadar 
önemli olduğunu anlıyorum. Ancak sistem 
gibi soyut kelimeler de hoşuma gitmiyor. 
O sistemin içinde kim var? Hepimiz varız. 
Trafik kazasında ölen biri varsa hepimiz 
suçluyuz. Birçok spor programı var, temiz 
spor temiz tribün diyorlar ama kendi prog-
ramları şiddet, hakaret, küfür, aşağılama 
dolu. Sen kendini düzeltmezsen nasıl bu 
değişimi bekleyebilirsin ki? Bize de düşen 
bu programların farkında olmak, izleme-
mek. Eğer izlemezsek zaten yok olacaklar; 
bu gücümüzün farkında olmamız lâzım. 
Aslında sistem diyerek kendimizi suçtan 
kurtarmaya çalışıyoruz ama hepimiz suç-
luyuz. Dolayısıyla durumu değiştirmek bi-
zim elimizde.

İnternetle birlikte televizyon yeni bir döne-
me girdi. Televizyon ve gazete rakibim yok 
diye düşünürken internet rağbet görmeye 

başlayınca, şimdi -tabiri caizse- makyaj 
yapmaya, daha fit olmaya, kendini dönüş-
türmeye çabalıyor. ‘‘Rekabet, ürünler için-
deki en iyiyi, insanlar içindeki en kötüyü 
ortaya çıkarır.’’ diye bir söz var. İstemedi-
ğimiz kayıplar olacaktır, her süreçte oldu-
ğu gibi. Ancak kim televizyonu ve yazılı 
her türlü ürünü birleştirir, internet ayağını 
da katıp entegre, kompakt bir ürün ortaya 
çıkarırsa o kazanacaktır. İnternete veya 
sosyal medyaya sırtımızı dönerek bir yere 
varamayız. Şu an en önemli sorun vizyon. 
Yeniye adapte olabilenler ve bu vizyo-
na sahip olanlar hayatta kalacak. İnşallah 
ileride televizyonda daha güzel içeriklerle 
karşılaşırız. 

İnternette kendinizi ne kadar özgür hisse-
diyorsunuz?

Ben ekranda “kendim olarak” özgürüm. 
Bu zamana kadar hiçbir yayınım öncesi 
bana bir telefon veya program öncesinde 
“Sakın şunu sorma’’ gibi bir uyarı gelme-
di. Yaptığım programlardaki konuk skalası 
zenginliği beni çok mutlu ediyor. Sosyal 
medyada daha çok özgürüm, çünkü daha 
çok eğlenebiliyorum. Trollcülük yapabili-
yor veya bir espri yazabiliyorum; o anlam-
da daha özgürüm. 

Hem sosyal medyada, hem de ekranda 
gözettiğim tek kural muhatabımı rencide 
etmemek. Türkiye’de açılım, çözüm sü-
recinden derbi maçına kadar birçok konu 
çok bıçak sırtı. Barış süreciyle ilgili bir 
tweet yazarken; bir şehit asker annesinin 
de, bir Kürt’ün de rencide olmasını istemi-
yorum. Her şey konuşulabilir ancak üslu-
ba dikkat edildiği sürece! Her yayıncının 
bir oto-sansür mekanizması olmalıdır. Fi-
kir özgürlüğü var olmalı, bilgi kirliliğine 
dikkat edilmeli, doğru bilgi, doğru üslupla 
paylaşılmalı. Dolayısıyla kendi çizdiğim 
sınırlar içerisinde özgürüm.

Türkiye’de haberlerde içeriğin kalitesizli-
ği önemli bir sorun değil mi?

Gazetecilik havadis aktarmak üzere bir iş 
olduğu için o gün kimselerin bilmediği bir 
şeyi aktarmak ister. Diğer gazetelerin mu-
habirleri de bunun peşinde koşar. Birinci 
sayfada magazin haberi de olabilir, önemli 
olan gazetenin geri kalanında doğru bil-
gi, doğru yorum var mı? 45 dakikalık bir 
haber bülteninin iki dakikası magazinden 
oluşuyorsa problem yok. Bu hafta İstanbul 
Moda Haftası ise manşete o da gelebilir. 
Ancak dediğiniz gibi önemli olan kalite-
li içerik. Mesela insanları küçük düşüren 
yarışma programlarından hiç hoşlanmıyo-
rum; bir araba için düştükleri durum bana 
çok acıklı geliyor. Kaliteyi sadece haber-
lerde değil, dizilerde, televizyon program-
larında da aramalıyız. İnsanlar birçok te-
levizyon programını eleştiriyor. Program, 
içerik kötüyse seyretmeyin; onun yaşama-
sına fırsat vermeyin! Seyrettiğiniz sürece 
yayında kalırlar.



    Radyo kutsal değildir, gelişir!

Medyanın bu kadar çeşitlendiği bir ortam-
da radyo şüphesiz önemli bir başlık. Bir 
radyocu olarak bunu söylemiyorum; dinle-
yiciler olarak siz de eminim bana hak ve-
receksiniz. 

Kutsalların doğal olarak değişmezleri var-
dır. Dolayısıyla onların gelişmelerinden de 
söz edemeyiz. İnanç temelli oldukları için 
buna ihtiyaçları da yoktur; zira çağlar üs-
tüdürler, tartışılmazları vardır. Bu gerçeğin 
zaman zaman sosyal hayatta da yansıma-
larını görürüz. Tartışılmasını istemediği 
konuları birden kutsamaya başlar insan. 
İyi niyetle, sevgiden kaynaklanan bir ko-
ruma arzusu da olabilir sebep. Fakat bu 
durumun, gelişimin de önünü kestiği mu-
hakkak. 

Tartışmaya, dolayısıyla eksi ve artılarını 
görmeye kapattığınız her alan statikleşir. 
Radyo gibi bir iletişim aracı için de böyle 
bir risk var mı? 

Radyo konusu açıldığında belli bir yaşın 

üstündekilerin kurduğu cümlelere dik-
kat edilirse, geçmişe özlem ve o günlerin 
hâtırasına hürmetin getirdiği korumacılık 
dikkat çeker… “Aaah o zamanlar!” diye 
başlayan cümleler, gerçekten de kıymetli 
anıları, zihnin koridorlarından bulup çıka-
rır. Geçmişe özlem duygusunun sanatsal 
karşılığı olarak da tanımlayabileceğimiz 
nostalji, korumacıdır. Aşırı korumacılıkla 
belki radyonun geçmesi gereken aşamaları 
biraz daha ağır atladığı söyleniyor. Ne var 
ki, zamanın önünde durmak mümkün de-
ğil. Nitekim teknoloji girdiği sahada hızlı 
değişikliklere yol açıyor.

Biz de radyoculukta yeni trendlere hem 
kamu - özel sektör mukayesesi, hem de 
içerik ve teknik başlıklarında bakalım; so-
mut veriler ışığında bakalım.

2000’ler... 

Bilim-kurgu filmlerinin gözde konusuydu 
2000’ler…Uzayda kurulan medeniyetler, 
uçan kişisel taşıtlar, birbirinden gelişkin 
elektronik cihazlar… Üçüncü milenyumun 
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on küsur senesini geride bıraktık; görüyo-
ruz ki, hayal gerçekten hızlı. Fakat hayalin 
de gerçeğin davetçisi olduğunu unutma-
mak gerek. Bildiğiniz ev eşyası olan möb-
leli radyodan, cep telefonuna dahil olan 
radyolara varmadık mı? Ayarlarıyla oyna-
manıza gerek kalmayan, onu da otomatik 
halleden alıcılarınız mühim tabii. Ancak o 
gelişmiş cihazlardan ne duyulacağı, sesin 
hangi kaliteyle yayılacağı da önemli. 

Günümüzde akıllı telefona sahip her kişi 
bir kanaat önderi, bir yazar olabiliyor. 
Radyo ise bunun çok kritik bir noktasında 
var oldu. Türkiye’de radyo 1920’li yıllarda 
gelişmeye başlayan, 26’lı 27’li yıllarda ise 
varlık gösteren bir mecra. 

Radyonun biteceğini düşünenler
yanılıyor

Bugün ise sayısal ya da “dijital” ilerleme-
ler, yayın sektöründe kimi aktörleri sarstı. 
İnternette bilgiye ulaşmanın tartışmalı ko-
laylığı, kağıda dayalı yayıncılığı düşün-
dürüyor. Hatta, düşünmeyi bitirip eyleme 
geçen, yayınını dijital ortama aktaranlar 
artıyor. Özellikle yayıncılık alanındaki her 
yenilik, benzer yorumları getirir beraberin-
de: “Bu, falancayı bitirir!” Bu öngörülerin 
gerçekleştiği durumlar oluyor elbette. Bir 

icadın kendisinden önceki alanı yeniden 
belirlediği de. Televizyonun evlere girme-
siyle radyonun biteceğini düşünenler yok 
muydu? Günümüzde televizyon, bırakın 
evleri, ceplerden bile ulaşmıyor mu dileye-
ne? Hemen belirtelim, radyo da ceplerde. 
Hatta o alanda televizyondan daha popüler!

Radyoya sahip çıkmak zorundayız

Akademik araştırmalara göre biz bilgilen-
meyi ve gündem hakkında bilgi edinmeyi 
sadece görsel ile sağlamıyoruz. Radyoyu 
zamanlamayı değiştirerek düşünün, 40 
sene öncesine gidin; televizyonun olmadı-
ğı bir ortamda en albenili kaynağınız rad-
yodur. Radyoda size “Sayın”  ile doğrudan 
hitap edilmesi, birebir etkileşim oluşması-
nı sağlıyordu.

Şunu söylemek isterim; ben bir radyo mu-
hafazakârı değilim. Hele ki radyo konu-
sunda klasik tutkularım da yok fakat yap-
tığımız işlere profesyonel yaklaşımla sahip 
çıkmamız gereğini de kabul ediyorum: 
Radyoya sahip çıkmak zorundayız. 

Radyo bir zihin tiyatrosudur

Ben ve benden önceki kuşak radyo tiyatro-
larını sever. Sizler belki radyo tiyatrolarını 

‘‘Ben bir radyo muhafazakârı 
değilim. Hele ki radyo
konusunda klasik tutkularım 
da yok fakat yaptığımız işlere 
profesyonel yaklaşımla
sahip çıkmamız gereğini de
kabul ediyorum: Radyoya
sahip çıkmak zorundayız.’’ 



bilir ama bizim kadar sevmezsiniz. Nede-
ni ise sizin hep renkli bir dünyanız oldu. 
Yalnız tüm bu renkli dünyanın altında hep 
radyo vardır. Radyo zihin dünyamızı zen-
ginleştirir. Radyo bir zihin tiyatrosu oluş-
turur. Bunun en iyi örneği görme engelli-
lerdir. Radyo böyle bir temel oluştururken, 
bugün biz radyonun geleceğini tartışmak 
durumunda mıyız? Bugün  televizyonun, 
internetin de geleceğini tartışıyorsak bu bir 
varoluş problemi değil. 

Düşünceyi yaymak 

Radyo kutsal değildir ama yaptığınız iş-
lerle kutsallaşabilir. Elinizde sosyal medya 
araçları ile kendi düşüncenize göre “cihat” 
yapabilir, tebliğde bulunabilirsiniz. İleri 
götürmek gerekirse, ihtiyacı olan toplum-
larda radyoyla Rönesans getirebilirsiniz! 
Sanatı mesaj kaygısından azade sadece sa-
nat için yaparsanız etkili olmazsınız. Top-
lum için yaparsanız jargonu kaçırabilirse-
niz. İkisi de gerekli.

Kamu yayıncılığı

Türkiye’de ilk radyo TRT ile başlamadı. 
İlk, özel teşebbüs olarak başladı, daha son-
ra kamu kuruluşu olarak hizmet vermeye 
devam etti. Aslında kamu yayıncılığı son 

derece muteber bir yayıncılıktır fakat yan-
lış uygulamaları ile şöyle bir algıya sebep 
oldu: “Devlet” radyoları, “devlet” televiz-
yonları oldu.

Bizim üst neslimiz,  TRTci olarak adlan-
dırdığımız, o ilk uygulamaları iyi bilen us-
talarımızın hassasiyet ile üzerinde durdu-
ğu noktalar var. Bunlardan biri Türkçenin 
doğru kullanılması. Bunu yapabiliyorsanız 
ve içerik ile bunu destekleyebilmede ba-
şarılı iseniz, ne ala size. Fakat bunu yapa-
mazsanız, ilgi çekme durumunda kalırsı-
nız. Özel sektörde ilgi çekmek için de her 
yolu deneyebilirsiniz. Kamu yayıncılığın-
da böyle bir şey yoktur çünkü yasalar bunu 
sınırlar.

Radyonun gelişmesi için
arz - talep gerekir

Radyonun gelişebilmesi tamamen arz - ta-
lep ile alakalıdır. Radyo ile ilgili öngörüler 
vardı, televizyon çıktı. Radyo bitti dendi 
(daha yaygını söyleyelim: Yazılı basın bit-
ti dendi. İlk olarak Amerikan basını dijital 
basına geçecekti 2015’te;  New York Times 
yazılı medyayı tamamen kaldıracak ve di-
jital medyaya geçecek dendi), bunların hiç 
biri olmadı. Basılı medya yahut radyo kay-
bolacak mı? Tabii ki hayır. Çünkü dünya-

‘‘Radyo kutsal değildir
ama yaptığınız işlerle
kutsallaşabilir. Radyoyla
Rönesans getirebilirsiniz!’’



nın farklı yerlerinde Uzay Çağı yaşanırken 
bir başka yerinde Orta Çağ yaşanıyor. Bu 
bir eleştiri değil. Zaman her yerde aynı iş-
lemiyor.

3G, 4G’lerle hızlı bir şekilde yayılan tek-
noloji aslında şu an var olanın çok ötesin-
de, ama ancak ticari bir karşılığı oldukça 
piyasaya sürülüyor. Bu durumda radyola-
rın bir kaygı duymasına gerek olmadığını 
düşünüyorum. 

Pasta paylaşımı konusunda televizyonun 
hayli büyük bir dilime talip olduğu malum. 
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte tele-
vizyonun tahtındaki sarsıntıları da görmek 
gerek. Diyeceğimiz o ki; yayıncılık ala-
nındaki teknolojik ilerlemeleri iyi okumak 
lâzım. Teknik şartların iyileşmesi, yeni bir 
başlığın açılması, diğerlerinin vedası an-
lamını taşımıyor. Bu gelişmeleri iyi takip 
eden, kendisini güncelleyen güçlenerek 
yoluna devam ediyor. Tabii ki sahneye yeni 
oyuncuların çıkması rol dağılımını etkiler. 
Ama bu, herkesin rolünü olabilecek en iyi 
şekilde oynamasına mâni değil. Radyo gü-
nün gereklerini gördü ve sesini buna göre 
ayarladı. 

Radyoculukta yeni trendler

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da, 
radyolarını 2000’lerde süratle güncelledi. 
Radyo kıdemli aktör olarak gelenekle ba-
ğını da hep canlı tuttu. Bir taraftan sayısal 
teknolojiyi, internet ortamını, taşınabilir 
uygulamaları değerlendirdi. Diğer yandan 
da; “Alo Alo Muhterem Samiin” anonsun-
dan bugüne, geçmişi silmedi.

TRT radyoları  bunu nasıl sağladı? 2000’li 
yılların başından  itibaren dijital radyolara  
çok hızlı geçti. Bizde bölge radyoları var. 
Önce yayın ekipmanları sistemine geçildi, 
daha sonra otomasyon sistemine; sonra da 
daha akıllı medya uygulamalarına geçildi. 
Tüm bunlar olurken gelişmeler sizi zor-
luyor. Halkın  yardımı ile de dönüşümüz 
hızlı oluyor.

Trabzon bölge radyosu bilgisayar destek-
li yayına geçti; bunun gibi diğer illerdeki 
radyolarımız da sistemlerini buna uyarladı 
ve dijitale geçmeye halen devam ediyorlar. 
Bu konuda özel radyolar kamu radyola-
rından hiç geride değil. Büyük şehirlerde 
yayın yaptıkları için medyaya daha büyük 
yatırımlar yapıyorlar.

‘‘Radyo kıdemli aktör olarak 
gelenekle bağını da hep canlı 
tuttu. Bir taraftan sayısal 
teknolojiyi, internet ortamını, 
taşınabilir uygulamaları 
değerlendirdi. Diğer yandan 
da; “Alo Alo Muhterem Samiin” 
anonsundan bugüne, geçmişi 
silmedi.’’



problemlerini kim, ne kadar anlatacak? Şu 
anda İsveç’te mahallenin sorunlarından 
söz eden ve bunları çözmek için uğraşan 
radyolar var. Medya bir adım öteye gitti 
ve icra makamında olmaya başladı. Bunu 
feryat figan ile değil yasalar çerçevesinde 
nasıl yapabiliriz ile..

Yerelde demokrasiyi yaymak için mikrofo-
nu halka açmak lâzım. Böylelikle tedirgin-
lik de ortadan kalkar. Birbirlerine dindar 
- laik - sağ - sol ayrımı yapmaksızın ken-
dini ifade şansı verdikçe ve konuştukça, 
insanlar birbirlerine daha da yaklaşacak. 
Medyanın çokluğu, çeşitliliği doğal olarak 
alternatif düşünmeyi getirecektir. 

Radyo yerelleşecek, bireyselleşecek ve bir 
müddet sonra belki elenecek ama henüz 
değil. İnsanların mobilize olduğu saatlerde 
radyo çok dinleniliyor. Radyo kaybolma-
yacak, sadece evrilecek.

Gücünü tazeleyen ayakta kalır

Fikirlerinizi doğrularla tazeleyebiliyorsa-
nız ayakta kalırsınız. Doğruluğundan söz 
edemediğimiz, insan türüne faydasından 
söz edemediğimiz hiçbir görüş ayakta kal-
mıyor. Yayıncılık için de bundan çok fark-
lıdır diyemeyiz. Radyoculuk bir gün insan 

hayrına olmayacaksa ortadan kalkacaktır.

Arz - talep eğitimli insanlar tarafından şe-
killendirildiğinde, talepte bulunanlar da 
eğitimli insanlar olduğunda arz edilenler 
doğruya evrilecektir. Ben o yüzden med-
yadan çok şikâyet etmiyorum.

                                               Soru - Cevap

TRT radyosu ile özel radyolar arasında 
reklamlarda reyting kaygısı var mı?

TRT’nin reyting kaygısı yok. Olmamalı. 
TRT bütçesini reklamdan kazanmıyor ama 
reklamlar iyi gelir sağlıyor. Radyo kapsa-
mında eğer iyi yayın yapıyorsanız zaten 
desteklenirsiniz.

Peki içerik nasıl değişiyor? Aslında beni 
en çok ilgilendiren içerik trendleri ama ilk 
olarak teknoloji  ile başlayalım.

Radyo yoluna nasıl devam edecek?

Örnekleri çok açık: Nasıl ki televizyon in-
ternete geçmede bir risk görmedi, nasıl ki 
gazeteler cep telefonundan okunmayı bir 
gurur meselesi yapmadı, radyo da bu de-
ğişime elbet uyacak. Dünyanın hızı sizi za-
ten uymaya mecbur ediyor.

Radyolar hâli hazırda internetten yayın 
yapabiliyorlar. Bundan sonra trend nasıl 
şekillenebilir? Ben bunu içerik  ve teknik 
olarak 2’ye ayırdım:

Teknik olarak internet üzerinden yayınlar 
kaçınılmaz olacak. Niye mi? Çünkü mas-
rafsız.  Şu an elinizdeki telefondan ses 
kaydı yapıp radyo ortamında sunabilirsi-
niz. Yani internette kurumsal radyoculuk 
devam ederken, diğer taraftan bireysel atı-
lımlar görüyoruz. Kişinin yetenekli olma-
sına bile gerek yok; elektronik konusunda 
donanımlı olması yeterli. 

Radyoculukta içerik olarak trend bence 
“bireyselleşme” olacak. 

Bireyselleşme de nereye kadar?

Bir yayıncı mutlaka popüler olmak ister. 
Peki burada popüleritenin tanımı ne? Çok 
insana ulaşmak mı, yoksa etkili olmak mı? 
İkisi birbirinden çok uzak değil; çünkü 
sesinizi ne kadar çok insana duyursanız, 
etki gücünüz o kadar artar. Fakat sadece 
çok insana ulaşayım diye teknik davranır 
ve ortalama bir dil tutturursanız, bu sefer 
de etkili olmaz. Etkili olmak için marjinal 
olma şuçlamasını da  göze alacaksınız.

Kurumsal radyoculuğun biteceğini düşün-
müyorum,  çünkü bir elin sesi o kadar güçlü 
çıkmıyor. Kurumsal bir yapının getireceği 
ses, yapacağı etki çok daha fazla. Örneğin; 
mahallemdeki asfalt çalışmalarından ra-
hatsızsam bunu her yerden duyurabilirim, 
fakat benim getirdiğim ses yerel radyonun-
ki kadar olmayacaktır ve onunki de ulusal 
bir kanalınki kadar olmayacaktır. Bu, etki 
alanı ile ilgili; çok basit bir piramitten bah-
sediyorum. Hâl böyle olunca radyonun ge-
leceği için endişelenmeye gerek var mı?

Global konuşulurken yerele dönmek

Küresel anlamda veriye ulaşmak mümkün, 
peki yerele nasıl ulaşacağız? Şehrimizin 



   12 yıldır telekomünikasyon sektöründe, 
pazarlamada çalışıyorum. İş hayatına baş-
larken ‘‘Pazarlama ve teknolojinin kesişti-
ği yerde olacağım,’’ demiştim. 

Arayüz “interface”

Bugün yeni medyada reklamcılık ve pa-
zarlamayı konuşacağız. Öncelikle biraz 
arayüz denen, içerik ile buluştuğumuz yer-
den bahsetmek istiyorum. Aslında bütün 
hikâye buradan başlıyor; medya da, haber 
de dahil... 

Arayüz dediğimiz şey aslında, bilgi insan-
lar arasında aktarılırken kullanılan mater-
yal olarak başladı. İlk arayüz M.Ö. 2500 
yılına kadar gidiyor (kil tablet olarak). Bir 
insan bir mesajı kendinden sonra o ortamda 
bulunacak birisiyle paylaşamayacağı için 
bir arayüzün üzerine işlemeye başladı ve 
medya doğdu. Bunu saatlerce tartışabiliriz 
ama bu benim kişisel yorumum ve bence 
şimdi tartıştığımız konunun temeli orada 
başlıyor. Çünkü artık bilgi, aynı anda, aynı 
ortamda bulunan insanlar arasında sözlü 

olarak aktarılabilmekten; yazılarak, kayde-
dilerek bir sonraki aşamaya geçmişti. Kil 
tabletler üzerinde kaydedilmeye başlayan 
bilgi ilk medyanın doğuşunun işaretlerini 
veriyordu. 

Kilden kağıda geçiş için uzun bir süre in-
sanlığın beklemesi gerekiyor. Ağır hantal 
ve taşınamayan kilden taşınabilir bir ma-
teryal olan kağıda geçiş gerçek bir arayüz 
devrimidir. Esas devrimin etkisi kağıdın 
büyük miktarlarda üretilebilmesi ile etki-
sini gösteriyor. M.S. 1000’li yılların ortası-
na doğru geliyoruz ama arayüz hala statik. 
Matbaa ile beraber bilgi daha büyük kitle-
lere, kolaylıkla, maliyeti düşük bir şekilde 
(kağıdın da endüstri olarak üretilebilmesi 
ile) yayılabilir hâle geliyor. Medyanın do-
ğuşunun temeli atılmaya başlanıyor.

Sonra, gazetede basılan bir haberin kırsal 
bölgelere gitmesi ile ilgili kısıtlamaları da 
ortadan kaldıran bir arayüz değişimi daha 
gerçekleşiyor. Hayatımızda kağıt varken 
Ankara’daki mecliste olan bir tartışma-
yı Erzurumlu Ahmet Amca iki günlük bir 
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gecikme ile öğrenebiliyorken elektrik ile 
gelen yeni arayüz değişimi medyanın dağı-
tım hikâyesini de değiştiriyor. Artık radyo 
sayesinde, haber ve bilgi aktarma formu-
nun sese dönüştüğü ve anındalığın hızının 
arttığı yeni bir arayüz hayatlarımıza girdi. 

Sese, mesaj aktarımının en önemli öğe-
lerinden olan görüntünün de girmesiy-
le arayüz ekrana dönüştü ve Amerika’da 
1920’lerde ilk ticari televizyon başladı. 
Arayüz devriminin frekansları 1000’er yıl-
lık aralıklardan 8 yıllık devrimlere düştü 
ve bir kere daha insanlara ulaşan  içeriğin 
arayüzü değişti. Bu sefer artık hayatımızda 
görüntü vardı. Her ne kadar siyah beyaz da 
olsa, yeni bir arayüz ile beraberdik. 

Geldik 90’lara… Medyada form ve format 
bir kere daha değişti. 1993’te TSIP diye bir 
şey çıktı. O gün kim ne kadar anladı bunu 
bilmiyorum ama bu gerçekten büyük bir 
devrimin ilk işaretleriydi. İnternetin ticari 
olarak kullanılabilmesi ve erişilebilmesi 
için TSIP bir imkân sağlamıştı. İlk kullanı-
labilir tarayıcı (browser) 1993’de (sadece 
20 yıl önce!) hayatımıza girdi. 

İnternet ile değişen arayüz

1993’te gerçekleşen bu devrim, 20 yıl son-

ra hepimizin hayatını tamamen değiştirdi. 
Bütün iş yapış şekillerini temelinden de-
ğiştiren bir devrim oldu ve buna medya 
zorunlu olarak (bazen isteyerek, bazen de 
hızlandırarak) katkıda bulundu. Arayüz ta-
mamen anlık güncellenebilen dijitalleşmiş 
bir ortama geldi.

2001’de bir şey daha oldu: Sony Ericsson 
küçük bir cihaz üretti; renkli ekran artık 
telefonlara düşüyordu! O dönemde çalış-
tığım mobil operatör bu cihazı kullanması 
için insanlara bir sebep vermek gerektiği 
üzerine kafa patlattı. Maçlarda atılan gol-
lerin video görüntülerini insanların cebine 
ulaştıracak teknikler üzerinde çalışmaya 
başladık.

1997’de internet devrimi gerçekleşmişti ve 
yepyeni bir başka devrimin kapısındaydık: 
Cep telefonlarında web.  O zamanlar cep-
ten web, dial-up ile bağlantılıydı. Dial-up 
ile bağlanırsanız ve eğer aktif bekletme 
özelliğiniz açık değilse, siz internetteyken 
cep telefonunuz meşgul çalardı. Yani inter-
nete bağlandığınızda biri sizi arayamazdı. 
Daha sonra paket radyo iletişim dediği-
miz gprs teknolojisi geldi ve bugünkü 3G, 
4G’lere kadar geldik. 

‘‘1997’de internet devrimi
gerçekleşmişti ve yepyeni
bir başka devrimin
kapısındaydık:
Cep telefonlarında web.’’ 



Eskiden tuşların büyüklüğü ne kadar 
önemli ise şimdi ise ekranın büyüklüğü 
çok önemli oldu. Teknoloji inanılmaz bir 
hızla ilerliyor, arayüzler değişiyor. Lâkin, 
sonuç itibariyle, arayüz değişse bile o ara-
yüzü kullanmak için her zaman içeriğe ih-
tiyacımız var!

iPhone’un getirdiği değişim

iPhone 2007’den bu yana mobil endüstriyi 
geri dönülemez bir şekilde değiştirdi ve bu 
değişim ile beraber birden fazla taş yerin-
den oynadı. Bir tanesi cihaz pazarı. Tuşlar 
öldü, bu pazara dokunmatik ekran hâkim 
oldu. İkincisi; mobil dünyanın ağır ağa-
beyleri, kuralı söyleyenler ya da patronları 
mobil operatörleriydi; bu değişti. 

Bir kullanıcının kim olduğunu bilme ve 
onun cebinden para alma becerisi (yani 
ücretlendirme) iPhone ve iTunes çıkana 
kadar operatörün hegemonyası altındaydı. 
Çünkü kullanıcının kim olduğunu kontrol 
edebilme sisteminiz cep telefonu numara-
sıdır, sim kartıdır. Sim kartı dünyanın kim-
lik doğrulamada uyguladığı  en güvenilir 
sistemdir. Dolayısıyla o numaranın kim 
olduğu her zaman bellidir; operatör bu bil-
giye sahiptir.

Ayrıca hat alırken operatörünüz ile yap-
tığınız sözleşmeden dolayı o sizden para 
almak hakkına da sahiptir. Ay sonunda 
telefon faturasını ödemeyen oldu mu hiç? 
Liseli çocuklar aç kalma pahasına harçlık-
larını biriktirip kontör almayı tercih edi-
yorlar. Yani Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşi-
si’nin en altında bulunan ve bir fizyolojik 
ihtiyaç olan karın tokluğuna cep telefonu 
kredisini tercih ediyorlar. 

Cep telefonu operatörleri iPhone gelene 
kadar bu dünyanın sözünü söylüyorlardı. 
Fakat iPhone, iTunes ile birlikte öyle is-
tikrarlı bir sistem kurdu ki, siz oraya kredi 
kartı numaranızı vermekten çekinmez ol-
dunuz. 2010’da Farmville oyununun gün-
lük traktör mazotu cirosunu biliyor mu-
sunuz? Sanal mazot satışından Farmville 
günde 80 bin dolar kazanıyordu!

Bu arayüz sistemi sadece arayüz değişimi 
değil, bütün iş sistemini ve sektörel dağı-
tım zincirini yıktı.

Yeni arayüzler yolda...

Artık telefona da ihtiyaç kalmadı. Kolu-
nuzdaki saat hem telefon, hem internete 
girdiğiniz bir arayüz olacak. Bu henüz çok 
yeni. 

‘‘iPhone 2007’den bu yana
mobil endüstriyi geri
dönülemez bir şekilde
değiştirdi ve bu değişim ile
beraber birden fazla taş
yerinden oynadı. Bir tanesi
cihaz pazarı.’’



İnsanların sosyal medyada konuştuğu üç 
konudan ikisi hala ana akım medyada üre-
tilen içerik hakkında oluyor. Bu değişse 
bile içerik her zaman çok önemli olacak. 
Arayüz değişiyor ve değişen arayüze ayak 
uydurmak çok değerli.

Pazarlamacı ve reklamcı neredeyse ben de 
oradayım. Dijital bir ürün pazarladığım için 
ben günlerimi yaratıcı fikirler için ajansta 
geçiriyorum. Gazete için ne yapacağız diye 
bir kere bile sormadım. Çünkü artık benim 
kullanıcım orada olmadığı için gazetede 
(reklam anlamında) olmayı hiç düşünme-
dim; iş planlarım arasında da hiç yok.

                                                Soru-Cevap

Dijital reklamcılık ile basılı reklam ara-
sında temel fark nedir?

Kağıda basılı reklam bir kez tasarlanıp 
yayımlandıktan sonra artık ona müdahale 
edemiyoruz. Dijital reklamda ise arayüz 
dinamik olduğu ve kullanıcı da artık rekla-
mın bir parçası olduğu için yüzlerce farklı 
kurgu oluşturabiliyoruz.

Telefon ile ilgili enteresan bir şey daha 
var: Kredi kartımız çalındığında bunu fark 
etme ve bildirme süremiz cep telefonu-
muzu kaybettiğimizi anlamamızdan 5 kat 
daha uzundur. Cep telefonunuzu kaybetti-
ğinizi ilk 8- 10 dakikada fark edersiniz ama 
kartınızı çaldırdığınızı fark etme süreniz 
24 saate kadar uzayabilir. İletişim cihazları 
hayatımızın en temel ihtiyaçlarından biri 
hâline gelmiş bulunuyor.

Günde ortalama bilgisayar ekranına 24 
defa bakıyoruz. Peki cep telefonlarımıza 
günde kaç kere bakıyoruz? Tam 150 kere! 

Bakın, Google diyor ki; “Telefon ekranına 
günde 150 defa bakılıyor ama ben insanla-
rın 24 saat baktığı yerde olmak istiyorum!” 
Bundan Google Glass doğdu. Google Glass 
bir arayüz devrimidir bence. Tüm bu giyi-
lebilir arayüz devriminden sonra hepimiz 
3-4 yıl sonra bambaşka bir şey konuşuyor 
olacağız. 

Dikkat ekonomisi

Eğer dikkat ekonomisi diye bir şey var-
sa ve dikkat pazarında rekabet ediyorsak, 
gözlerin baktığı yerde olmak zorundayız. 
Günde bir kere bakılan gazete manşetinde 

mi, günde 24 defa bakılan bilgisayar ek-
ranında mı, yoksa günde 150 defa bakılan 
telefonun ekranında mı olmak isterdiniz?

Reklam açısından, Muhteşem Yüzyıl’ın 
reytinglerinin zirve yaptığı bir anda reklam 
kuşağının birinci spotu olarak girsem yak-
laşık  4 - 4.5 milyon insan benim mesajıma 
maruz kalır. YouTube’un ön sayfasına bir 
günlüğüne girersem 11 milyon kişiye ula-
şırım. 

Erişim kanallarının verimliliğini ölçmek 
bir pazarlama profesyonelinin en birincil 
sorumluluğudur. Bu nedenle tüketicinin 
medya tüketim alışkanlığının paralelinde 
medya karmaları hızla değişmekte, buna 
ayak uyduramayan medyalar ise sıkıntı ya-
şamaktadır.

İçerik, içerik, içerik...

İnsanlara neyle ulaşacağım, ne söyleyece-
ğim? İçerik çok, çok önemli. Artık gerçek-
lik çağında yaşıyoruz. Hepimizin ‘gerçek 
gerçek’ insana, ‘gerçek gerçek’ habere ve 
‘gerçek gerçek’ içeriğe ihtiyacı var. Tabii 
ki editoryal filtre olacak fakat gerçeği sağ-
ladığı kadar yaşayacak ve bize gösterdiği 
kadar hayatta kalacak.  



   Şöyle bir gerçek var, çikolatayı sevdiğim 
kadar teknolojiyi seviyorum. Yeni uygula-
maları bulmak, yeni araştırmaları bulmak, 
insanı gerçekten canlı tutuyor bir şekilde. 
Bunu bir iş olarak görmediğinizde hayatınız 
daha keyifli olur.

E-güvenlik için uygulamalar

Önce e-güvenlikten bahsedeceğim, sonra 
aşamaya yönelik, yani işimizi kolaylaştıra-
cak uygulamalar ve son olarak da geleceğin 
teknolojisi... 

İnternet güvenliğiniz sandığınızdan çok 
daha önemli. Her gün Google’a girip ismi-
mizi yazıp hakkımızda çıkan haberlere ba-
kamayız. Size ilk araç önerim; Google me 
on the web. Sonuçta sizin bir normal kimli-
ğiniz var, bir de sanal bir kimliğiniz var. Yani 
ben internette benimle ilgili ne yazıyorsa o 
konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. 
Bu uygulama internette hakkınızda haber 
çıktığı anda sizi e-posta ile bilgilendiriyor. 
İsterseniz eğer, hakkınızdaki içeriğin kaldı-
rılması ile ilgili Google’a e-mail de gönde-

rebilirsiniz.

Bunun dışında, Twitter konumu… Hiç kont-
rol ettiniz mi, Twitter konumlarınız açık mı 
kapalı mı? Siz bir tweet attığınız zaman twe-
etiniz altında konumunuzu bildiren, Turkey 
yazan bir yazı bulunuyor, istenirse bu konum 
bilgisi Google maps üzerinden sizi oturdu-
ğunuz binaya kadar bulabiliyor.  Herhangi 
bir tweetiniz insanların hoşuna gitmeyebilir, 
insanlar niye sizi evinize kadar bulsun ki? 
Benim size tavsiyem Twitter ayarlarınızdan 
konum bilgisini kaldırmanız. Biraz da ne 
için bu? İnternette daha güvenli olabilmek 
için...

Twitter ve Facebook’ta çeşitli uygulamalar, 
üye olduğunuzda sizin adınıza bilgilerinizi 
görüntüleyebilir ve sizin adınıza paylaşım-
larda bulunabilir. Bence bu yüzden hiçbir 
uygulamaya sosyal ağlarınızı kullanma izni 
vermeyin. Bu uygulamaların temel noktası 
şu: Siz bu uygulamaları kullandığınız anda 
kullanıcı adı ve şifrenizi üçüncü şahıslarla 
paylaşıyorsunuz. Neden böyle bir şey yap-
mak isteyesiniz ki?
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İçerikle ilgili uygulamalar

İşimizle ilgili uygulamalara gelirsek; en 
başta bizim bir bilgiyi aramamız gerek. İn-
ternette bununla ilgili neler var? Sonrasında 
bu bilgileri organize etmek, sonra yeni bir 
şey oluşturmak ve en son olarak da yayın-
lamak. Size bunlardan bahsedeceğim biraz-
dan. Peki size şöyle bir soru sorayım: Hayal 
ettiğiniz uygulamalar nelerdir? Bunlar zaten 
varsa, bunları nasıl bulacaksınız? Uygulama 
aramaya nereden başlamalısınız?

Arama yapmak

Uygulamalar için üretilmiş bir web sitesi 
var; bunun için uygulamaların Google’ı de-
niyor: Quixey... Quixey. com’a girerseniz 
epey zaman kazanabilirsiniz; istediğiniz uy-
gulamaları araştırıp kullanabilirsiniz.

Şimdi, görsel arama… Google görsel arama-
ya girerek, araştırmak istediğiniz fotoğrafı 
buraya yükleyerek fotoğrafın nereden alın-
dığını veya kaynağını görüntüleyebilirsiniz. 
Böylelikle sahte profilleri bulabilir veya fo-
toğrafların asıl kaynağına erişebilirsiniz.

Websiteleri ile ilgili bilgileri araştırmak için 
Alexa.com adlı siteyi kullanabilirsiniz. Web 
sitelerindeki bilgilerin güvenilir olup olma-

dığını bu şekilde öğrenebilirsiniz.

Organize etmek

Peki, organize etmeye geçelim şimdi… 
Evernote, gerçekten çok faydalı;  bütün bil-
gileri ve aldığım notları tek bir yer altında 
toplayabiliyorum ve istediğim zaman rahat-
ça erişebiliyorum. Dropbox veya Wetransfer 
ile de istediğiniz dosyaları rahatça göndere-
biliyorsunuz.

Resim oluşturmak ve resim düzeltmek için 
Pixlr’ı göstereceğim size, gayet keyifli bir 
uygulama. Bir resmi çektikten sonra o resmi 
kullana tıklayarak resim üzerinde çok farklı 
şeyler yapabilirsiniz, rengini değiştirebilir-
siniz istediğiniz gibi, değişik efektler uygu-
layabilirsiniz; efektleri gerçekten çok güzel, 
geniş ve ücretsiz. Kolay bir uygulama.

Ses için Soundcloud uygulamasını kullana-
bilirsiniz. Soundcloud ile ses kaydı yapabi-
liyorsunuz, düzeltme yapabiliyorsunuz ve 
anında paylaşabiliyorsunuz. Yine ücretsiz 
bir uygulama.

Bilgileri yayınlamak

Şimdi yayınlamaktan bahsedeceğiz. Blogun 
daha önceki sunumlarda yer alacağını düşü-
nerek kullanmadım. 

‘‘Websiteleri ile ilgili bilgileri 
araştırmak için Alexa.com adlı 
siteyi kullanabilirsiniz.
Web sitelerindeki bilgilerin
güvenilir olup olmadığını
bu şekilde öğrenebilirsiniz.’’



veya dergiyi ara butonu ile aratarak istediği-
niz haberlere ulaşabilirsiniz.

Geleceğin teknolojisi

Son konumuz geleceğin teknolojisi. Ömer 
Bey de bu sabah Google Glass’tan bahsetti, 
ya da artık iWatch gibi giyilebilir teknoloji-
ler olduğundan. Bir de arttırılmış gerçeklik 
dediğimiz bir uygulama var, sanal dünya 
ile gerçek dünyayı birleştiren bir uygulama, 
yani bu uygulama sayesinde iki dünyayı bir 
araya getirebiliyorsunuz.

Uygulama sayesinde kalp atışını görebilir, 
sesini duyabilirsiniz. Sadece bununla kalmı-
yor bu uygulamalar, ejderha veya bir çocu-
ğun çıktığı ve aramızda dolaştırabildiğimiz, 
istediğimiz yere yönlendirebileceğimiz eğ-
lenceli uygulamalar da var.

Bu uygulamalar gazetecilik için işimize ya-
rar mı sizce? Gazetecilikte çok fazla kulla-
nılıyor aslında bu uygulamalar, neden? Bir 
haberi daha fazla interaktif hale getirmek 
için farklı gazeteler, dergiler tarafından da 
bu uygulamalar kullanılıyor, böylelikle bir 
haberi okurken videoya veya ses kaydına 
gidebiliyorsunuz. 

Mobil Öğrenme

Peki, bu uygulamalarla ne değişecek haya-
tımızda ya da neden önemli bu teknoloji? 
Bu uygulamalar bizim mobil olarak öğren-
memizi sağlıyor.  Mobil öğrenme nedir? İn-
sanın bilgiye istediği zaman, istediği yerden 
erişebilmesidir. Eğer benim aklımda bir soru 
varsa ve akıllı telefonum varsa hemen öğre-
nebiliyorum.

Biz bilgiyi itmiyoruz, kullanıcı bilgiyi çeki-
yor

Aynı zamanda “affective context” modeli 
var. Bu modele göre bir insan bilgiye ihtiya-
cı olduğu anda erişebilirse o bilgi daha etkili 
olur. Ve mobil öğrenme sayesinde biz bilgiyi 
itmiyoruz, kullanıcı bilgiyi çekiyor.

 Bilginin yarı ömrü on yıl

Ve şöyle bir gerçek var, bu çok önemli: “Sh-
rinking half-life of knowledge” diye bir te-
ori var. Bu teoriye göre artık bilginin yarı 
ömrü on yıla inmiştir. Yani bugün bildiğimiz 
şeylerin yarısı on sene önce bilinmiyordu, 
bugün bildiğimiz şeylerin yarısı da on sene 
sonra geçerliliğini yitirecek. Bu durumda bi-
zim teknolojiyi sık sık kullanmamız ve takip 
etmemiz gerçekten çok önemli. 

Umarım kimseyi kızdırmam ama bence 
Twitter kullanmayan bir gazeteci olamaz; 
ben düşünemiyorum. Çok aktif kullanmanız 
belki gerekmez ama en azından bir Twitter 
hesabınız olması gerekir ki ne var ne yok 
oradan görebilirsiniz.

İşimizi kolaylaştıracak uygulamalara baka-
lım şimdi: Örneğin, Textgrabber... Bir yazı 
gördünüz bir kitapta ve siz bu yazının cep 
telefonunuzda olmasını istiyorsunuz.  Ne 
yaparsınız?  Fotoğrafını çekersiniz. Ama 
fotoğraf olarak pek işinize yaramayacak; 
üzerinde oynama yapamayacaksınız, kop-
yalayıp metin olarak yapıştıramayacaksınız. 
Fotoğrafını çektiğiniz metin bir uygulamaya 
direkt gelse, hatta bu uygulama onun çevi-
risini dahi yapsa güzel olmaz mıydı? İşte 
Textgrabber bunu yapıyor sizin için. İste-
diğiniz bölümü seçip, telefonunuza indire-
biliyorsunuz ve çevir tuşu ile de çevirisine 
ulaşabiliyorsunuz.

Siz konuşun o yazsın istiyorsanız: Dragon 
Dictation (üstelik Türkçe’de de iyi çalışı-
yor). Yazmaya üşenenler için müthiş bir 
uygulama; adeta sizin sekreteriniz gibi. Bu 
anlamda bir sürü uygulama var ama Türkçe 
konusunda en güzel çalışan ve hata oranı dü-

şük uygulama Dragon. Biz yazmayalım ar-
tık, Dragon yazsın demiştik, fakat Android 
versiyonu henüz yok maalesef.

CIA uygulamasını herhangi bir telefon nu-
marasının kime ait olduğunu bulmak için 
kullanabilirsiniz. Bu uygulamaya girerken 
sizin telefon rehberinizi paylaşmak isteyip 
istemediğinizi de soruyor; isterseniz paylaş-
mayabilirsiniz. Numarasını aradığınız kişi-
nin bu uygulamayı kullanması gerekmiyor, 
uygulamayı kullanan birinin telefon rehbe-
rinde kayıtlı olması yeterli veya web üzerin-
deki bir kaydı da alabiliyor.

Peki, telefon numaramızın burada yer alma-
sını istemiyorsak ne yapacağız? http://tin-
yurl.com/numarasil

Hootsuite ile Twitter ve Facebook hesapları-
nızı, sosyal ağlarınızı tek bir yerde toplaya-
bilirsiniz, ama bu uygulama da sizin adınıza 
erişim yetkisi istiyor.

Haberlerle ilgili; haber kaynaklarına  girip 
tek tek bakmadan yabancı veya Türk bütün 
haberlerin bir arada olduğu bir uygulama 
için Newsfile’ı göstereceğim sizlere. Andro-
id ve Apple için var olan bir uygulama bu. 
Bu uygulamayı kullanarak istediğiniz gazete 

http://tinyurl.com/numarasil
http://tinyurl.com/numarasil


    Dijital ekosistemi anlamak

Bugün konuşacağımız konu medyanın e-hâ-
li. Ben bir pazarlama profesyoneli olarak 
son 10 senedir sektördeyim ve sizlere biraz 
kendi gördüklerimden ve tecrübelerimden 
paylaşımda bulunmak istiyorum.

Aslında ben “sosyal medya” tabirini çok 
seven bir insan değilim. Bu tabiri kullanı-
yorum fakat onun medyanın e-hâlini tam 
olarak yansıttığını düşünmüyorum. Bizim 
daha büyük resme odaklanmamız, bir an 
için sosyal medyayı unutmamız gerekiyor. 

Son 3-4 senedir sosyal medya kavramı çok 
paketlendi, satıldı, kurcalandı. Sosyal med-
ya, pazarlama ile eşleştirildi fakat bizim 
“pazarlama” kelimesinden de kurtulmamız 
gerekiyor. Aslında yapmamız gereken, sos-
yal medyayı da içinde barındıran ekosistemi 
anlamaktır. 

İletişim > dijital ekosistem > sosyal medya

Sosyal medya, dijital iletişim, dijital pazar-
lama dijital yayın ifadelerini ne yazık ki son 

10-15 yıldır, iletişimci olmayan fakat inter-
neti iyi kullanan arkadaşlar sahiplendiler ve 
bu bize büyük bir problem getirdi. Altını 
çizerek söylüyorum; iletişim bilen, iletişi-
mi tasarlayanlar dijitali sahiplenmediği için 
iletişime uzak ve iletişimi tam anlamıyla 
bilmeyen genç ama teknik konuda üstün ar-
kadaşlar iletişim mecrasında sosyal medya-
ya akmaya başladılar ve bu büyük bir kaosu 
getirdi. Bugün bunu konuşacağız.

Eğer bugün medyanın, pazarlamanın, rek-
lamın e-hâlini anlamak istiyorsak öncelikle 
iletişimin e-hâlini anlamamız gerekir; sade-
ce sosyal medyanın değil. Çünkü iletişim 
büyüktür dijital ekosistemden; dijital eko-
sistem büyüktür sosyal medyadan...

Büyük resmi görebiliyor muyuz?

Büyük resim medyadan daha fazlasıdır. Şu 
an Türkiye’de “sosyal medya” ve “dijital 
pazarlama” kelimeleri çok kullanılıyor an-
cak bunlar konuşulurken hep pazarlama ve 
satış odaklı düşünülüyor. Şöyle ki; “Face-
book’ta 32 milyon kişi var; bunu pazarlama 

21 ARALIK 2013

Medyanın ‘e-hali’

Ercüment Büyükşener
Bilgi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
Sosyal Medya ve Dijital
İletişim Danışmanı



için şöyle kullanırsın. Instagram’a günde 6 
milyar fotoğraf yükleniyor; bunu pazarlama 
ve kampanya için şöyle kullanırsın,’’ vs.  
Halbuki mesele pazarlamadan ve kampan-
yadan çok daha fazlası.

Geniş perspektiften kastım şudur; yeni dün-
ya düzeninde (hatta kaotik durumdan dolayı 
ben buna yeni dünya düzensizliği de diyo-
rum) iletişim nasıl yeniden oluşturulmaya 
çalışılıyor, nasıl yeniden dağıtılıyor? Buna 
bir bakalım. Çünkü dijital kelimesi de, sos-
yal medya kavramı da bize gökten zembille 
inmedi. Eğer medyanın e-hâlini anlamak 
istiyorsak, son 100 yıldaki hâlini anlamak 
zorundayız.

Medyadaki değişim bir devrim değil, ev-
rimdir

Medya bir devrim geçirmiyor; sadece bir 
evrimden geçiyor. Devrim ve evrim aynı 
şeyler değildir. Devrim çok hızlı ve anidir, 
evrim ise bir şekil değiştiriştir. 

Son yıllarda herkes şunu soruyor: Gelenek-
sel medya ölecek mi?  Oysa medya ölmez, 
şekil değiştirir. Televizyon çıktığında radyo, 
gazete ölecek denildi ama öldü mü? Hayır. 
Çünkü medyanın en önemli konusu olan 
içerik ölmez; içerik de zemin değiştirir. O 

hâlde dünyanın nasıl değiştiğini; en önem-
lisi ise, iletişimin nasıl değiştiğini anlamak 
zorundayız.

Fakat ne yazık ki son 3-4 yıldır Türkiye’de 
sosyal medya kavramı üzerine dünyalar 
inşa edilmeye çalışılıyor ama sığmıyor; 
sosyal medya kabı, yeni iletişim dünyasını 
içine alabilecek kadar geniş değil.

Herkes bir amaç için burada  bulunuyor; 
herkes medyanın e-hâlini merak ediyor. 
Peki paranın e-hâli nerede? Peki ekonomi 
nereye gidiyor? Paranın şekli, ekonomik 
girdiler değişiyor. Ekonomik meta, elle tu-
tulur şeyler olmaktan çıkıp  değere dönüşü-
yor. Bakın bu çok önemli: Değere dönüşen 
bir ekonomi var.

Medya sosyalleşmiyor, bireyselleşiyor

Medya değişiyor; sadece sosyalleşmiyor, 
medya bireyselleşiyor… Ben bir birey 
olarak medya içeriği üretebiliyor muyum? 
Ürettiğim içeriği 1 milyon kişi izledi diye-
lim, fakat kimse yorum yapmadı. Böylelik-
le sosyalleşmiş mi oldum? Hayır, medya 
bireyselleşiyor! Sosyalleşmesi bir avantaj 
ve seçenek. O yüzden ki ben sosyal medya 
ifadesini kabul etmiyorum. Sosyal medya, 
büyük resmin sadece küçük bir parçasıdır. 

‘‘Medya bir devrim
geçirmiyor; sadece bir
evrimden geçiyor.
Devrim ve evrim aynı
şeyler değildir. Devrim çok
hızlı ve anidir, evrim ise
bir şekil değiştiriştir.’’



çok oyuncu ve çok seyirci  var; ama herkes 
gözünü dikmiş sürekli size bakmıyor. Ra-
kamlar (Like sayıları, takipçi sayıları vs.) 
aldatıcıdır. Skorlara odaklanma dönemi-
ni kapatıyoruz; duygusal bir döneme giriş 
yapıyoruz. O yüzden artık rakamlara değil 
deneyime odaklanmamız gerekiyor. 

Sadece sosyal medyada görünür olmakla iş 
bitmiyor, ürününüzün iyi bir deneyim yaşat-
ması da gerekiyor. Artık ne söylediğiniz de-
ğil, insanlara ne söylettirebildiğiniz önemli.

Markalar dijital pazarlama, yeni medya ile-
tişim yatırımları yapıyorlar ama kuşaklar 
arası entegrasyon yok. Kuşakların e-hâliyle 
iletişimin e-hâli eş zamanlı olarak koordine 
edilmeli. Bunun için iç iletişim yatırımına 
ihtiyaç var. Dijitale yatırım yapmadan önce 
beyinlerin dijitalleşmesine, yani dijital kül-
türe yatırım yapmak gerekir. 

Medyanın e-hâlinde “prime time” yok, 
“real time” var. 7-24 medya hareket hâlin-
de. Artık  “prime time” tam da benim iste-
diğim saattir. Araçlar nasıl değişiyor? Bunu 
anlarsak, bu araçları nasıl kullanacağımızı 
da  anlarız. 

Platformlara değil, mecralara
odaklanmalıyız

Bir sabah kalktığınızda artık Facebook ol-
mayacak. Yerine başka bir şey olacak. 50 
sene önce saman kağıdı, kuşe kağıt konu-
şulurdu çünkü başka seçenek yoktu. Şimdi 
işimizi hangi mecra üzerinden yapacağı-
mız önemli. Üretilen içeriklerin cihaz eko-
sistemindeki yerini anlayabiliyor muyuz? 
Medyanın e-hâlini anlayabilmek için hangi 
zeminde görsele dönüştüğünü de anlamak 
gerek. 

Değerin e-hâli

50 yıldır medyada kurallar işliyordu; her 
şey çok daha basitti. Gazetecilerin etik ku-
ralları, yayın yönetmeni,  yazı işleri müdü-
rü vardı; medyada kuramlar, kurallar vardı; 
yapabildiklerim, yapamadıklarım vardı. 
Şimdi, dijitalde takipçisi olan güçlü sayı-
lıyor. Tekzip yayınlatamıyorsun. İçeriğin  
güçlü ise sen güçlüsün ama nasıl, nerde? 
Prime time bitti, tiraj bitti, reyting bitti; yeni 
dünyada kural yok. Kural yoksa bu oyunun 
kazananı da yok ve bu dünyayı biz yeniden, 
hep beraber inşa ediyoruz. Eski paradigma-
lar bir bir yıkılıyor.

Dijital iletişimin ana dinamikleri yazı, fo-

O yüzden medyanın e-hâli derken bireysel-
leşen medyayı, yurttaş gazeteciliği gibi kav-
ramları da konuşmak lâzım. Önemli olan 
değişimi anlamak; birkaç kelimenin peşin-
den gitmek değil. 

Şu anda birçok gazete ve kurum, “Biz sos-
yal medyaya nasıl gireriz?” diye düşünüyor. 
Oysa böyle dar bir perspektifle düşünerek 
aslında kaybediyorlar. Çünkü değişimi an-
lamak yerine önlerine konulanı kabul edi-
yorlar.

Çağımızda pazarlama, “deneyim” pazar-
lamasına dönüşüyor. Bunun değişmesinin 
sebebi sizlerin değişmesidir. Parmaklarınızı 
eskiden defter ve ansiklopedi çevirmek için 
kullanırdınız, şimdi ise tablet ve akıllı tele-
fonlardan yeni bilgiye ulaşmak veya resmi 
büyütmek için kullanıyorsunuz. Odaklan-
mamız gereken, “Biz nasıl değişiyoruz ve 
bu değişim etrafımızdaki paydaşların deği-
şimine nasıl yön veriyor?” olmalıdır. Med-
yanın e-hâli derken, medyaya giden yolda 
ilk önce kendimizden başlamalıyız. Medya-
ya nasıl ulaşıyoruz? 

Size birkaç örnek vereceğim: Örneğin, No-
kia  bundan 10 sene önce pazar lideri idi. 
Şimdi ise işler çok farklı bir yerde; battı, sa-

tıldı… Medyanın e-hâli diyoruz ya, insanlar 
internetin içinden bu markaya seslendiler 
ve dediler ki, “Ey Nokia; bulunduğun po-
zisyondan yeni bir pozisyona geçmelisin; 
işletim sistemini değiştirmelisin.” Tüketici 
mesajını verdi ama Nokia değişmedi. Önce 
merkez binasını sattı, sonra da battı. Med-
yada ürettiğin içerik kadar, ürettiğin değer 
de önemlidir. Bu değeri oluşturmayınca, en 
batmaz denenler bile batıyor. 

Mesela Starbucks, iletişime milyarlarca lira 
yatırım yapmasına rağmen Gezi Parkı olay-
larında atılan bir tweet ile 6 dükkanının yağ-
malanmasına engel olamıyor. İşte size med-
yanın e-hâli! Meseleye geniş bakabilmek 
önemli. Mesele paydaşları eğitebilmektir. 
Örneğin Starbucks Facebook’a, Twitter’a 
yaptığı yatırım kadar, baristasına sosyal ve 
toplumsal olaylarda medyanın elektronik 
hâlinin gücünü anlatmak zorundadır. Büyük 
şirketler, marka ve kurumlar pazarlama ve 
reklam iletişimi yerine, kriz ve itibar yöne-
timi üzerine çalışmalar yapmalıdır.

Beyinleri dijitalleştirebilmek

Markalar zannediyor ki “Like” (Beğen-
di)  ikonuna basan tüketici ona yüzyıllarca 
aşık kalacak. Böyle bir şey yok. Bu oyunda 



toğraf, video, ses gibi kullanıcının ürettiği 
kontrolsüz içerik; editoryal / kurumsal yazı, 
fotoğraf, video, ses gibi kurumların ürettiği 
içerik; sosyal ağlar, bloglar, forumlar, por-
tallar gibi online platformlar ve smart tv, 
tablet, smartphone, notebook gibi online ci-
hazlar ve bunlar arasındaki etkileşim olarak 
tanımlanabilir.

Dijital ekosistem kurallar değil, değerler 
üzerine kurulu

Manşetlerle şekillendirilen bir toplum değil 
artık içinde yaşadığımız. Ver manşeti git-
sin dönemi bitti. Herkes içerik üretebiliyor. 
Yeni dünyada kural yok. Dijital ekosistem 
kurallar değil, değerler üzerine kurulu. Ku-
ralların olmadığı bir oyunun kazananı da 
olmaz. 

Değerler dönemi kurallar döneminden daha 
kaygan bir zemine sahip, çünkü değerler 
değişkendir. Değerler toplumsal değil aynı 
zamanda bireyseldir.

Bireyselleştirme, kişiselleştirme; içeriği ki-
şiye ulaştırabilme...

Dijital ekosistemde hedef kitle değil, hedef 
birey vardır. Çünkü sana ulaşabildiğim ka-
dar kitleye ulaşabilirim. Medyanın e-hâli 

kitleleri bitirmiş, bireye dönmüştür. Artık 
kurumlar bile mesajlarını kitleye değil, bi-
reye veriyor; bunu yaparken mesaja değil, 
karşı tarafın ne istediğine odaklanıyor. 

İnternette bizi kaç kişinin takip ettiği değil, 
bizim kaç kişiyi takip edip iletişim kurdu-
ğumuz önemli artık. Dijital kampanya dö-
nemi bitiyor, dijital ilişki dönemi başlıyor. 
Mesajdan çok dijital ilişkinin sürdürülebi-
lirliği önemli artık.

Reçete

Benim sizlere tavsiyem şu: Medyanın e-hâ-
line ev sahipliği yapan dijital ekosistemi 
iyi anlamanız gerekiyor. Dijital ekosistem 
dijital paydaşları da içine alan bir yapıdır. 
Farklı olmak için var olanı anlamaya çalış-
mayın, var olanın nereye gittiğini anlamaya 
çalışın; çünkü 5 sene sonra dijital ekosistem 
bugünkünden çok daha farklı olacak. Bunu 
bir evrim olarak görün ve bu evrimi anla-
maya çalışın. 

Dijital dünyada, e-medyada, e-pazarlama-
da insanları iyi anlamak ve dinlemek ge-
rekiyor. Unutmamak gerek ki medyanın 
e-hâlinde kişiler en çok yaşadıkları kişisel 
deneyimi hatırlayacaktır. Sizler onların Su-
perman’i olmaya hazır mısınız?  

‘‘İnternette bizi kaç kişinin 
takip ettiği değil, bizim kaç 
kişiyi takip edip iletişim 
kurduğumuz önemli artık.
Dijital kampanya dönemi 
bitiyor, dijital ilişki dönemi 
başlıyor.’’ 



    Bugün yeni medyada haberinizi nasıl 
öne çıkartabilirsiniz, bunu konuşacağız. 
Ama bu sadece işin küçük bir kısmını oluş-
turuyor. Bizim sektörümüzde benim gör-
düğüm bir durum; hep ilerisi, hep gelecek 
konuşuluyor. Ben biraz daha farklı olarak 
bugünü konuşma taraftarıyım. İşin mutfa-
ğında, teknik kısmında yer alan biri olarak 
size bugünü anlatacağım.

Hızlı olmak, mobil olmak

Hızlı olmayanın yeni medya düzeninde işi 
yok. Yeni medyada çalışacak, var olacak 
kişinin hızlı olmadığı sürece ne bildiğinin 
veya ne kadar bildiğinin hiçbir önemi kal-
mıyor. Habercilikte hızlı olmayan kaybe-
der. Klavyeye bakmadan yazı yazıyor ola-
bilmeniz, yalnızca bilgisayarı değil, mobil 
araçları da etkin ve hızlı kullanabilmeniz 
gerekiyor.

İnternet haberciliğinin güzel bir tarafı var; 
haberinizi düzeltebiliyorsunuz. Ama bu, 
haberi sürekli olarak düzelterek en güzel 
hâle getirmek, en güzel haberi yapmak 

değil. Haberi hızlı bir şekilde hazırlaya-
rak yeni medyada paylaşmanız gerekiyor. 
Yoksa haberinizin önemi kalmaz.

Mobil cihazlarla habercilik

Artık bilgisayarın da tarihi kapandı. Dı-
şarıdasınız ve bir haberle karşılaştınız; en 
hızlı biçimde bunu paylaşmalısınız. Bil-
gisayarı açacak, yüklenmesini bekleyecek 
vakit yok.  Haberlerinizi ön plana çıkart-
mak istiyorsanız hızlı olmak zorundasınız. 
Bu aynı zamanda mobil olmak da demek-
tir. Mobil olmanın yanı sıra bilgisayardan 
bağımsız araçlarla içerik üretmeye hâkim 
olmanız gerekiyor.

Yeni medyada var olmak isteyen sizler hız-
lı olmanın en önemli araçlarından biri olan 
mobil cihazlarla çalışmaya hâkim olma-
lısınız. Mobil çalışmaya alışın. Bir mobil 
aygıt ve bilgisayarınızın birlikte neler ya-
pabileceğini keşfedin.
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Haberi ön plana çıkartmak: Manşet ve 
görsel seçimi

Haberi ön plana çıkarmak diyorsak, bu sa-
dece haberin ne kadar iyi olduğuna bağlı 
değil. Bir internet sitesinde içerik üretiyor 
veya haber yönetiyorsanız haberin öne çık-
masının en önemli kurallarından biri man-
şettir. Bu nedenle haber siteleri en manşet 
olmayacak haberi bile bu bölüme eklerler. 
Bugüne kadar sistem böyle işliyordu. 

Yeni medyada da eski sistemden kalan bir 
mantık olarak rakamlara bağlı kalınıyor 
ve rakamlara oynanıyor. Manşette farklı 
haber içeriğinde farklı içerik gösterilerek 
rakamlara oynamanın haberi ön plana çı-
karttığı düşünülüyor, bu nedenle ilgisiz 
manşetler atılabiliyor. Şu anda böyle bir 
sistem var ama bu dönem ileride bitecek. 
Belki çok fazla kullanıcı görüyor ama oku-
yucular bundan nefret ediyor. Etik olarak 
da yanlış ve yapılmaması gereken bir şey. 
Online habercilikte sahte manşet kısa sü-
reli sansasyon yaratır; sürdürülebilir bir 
itibar yaratmaz. İleride bunu yapmayanlar 
da olacak ve bizler o haber sitelerini tercih 
edeceğiz.

Manşette mutlaka yeterli bilgi verin.  Baş-
lık atarken, “Ben bu haberi nasıl arardım?” 

diye düşünmek gerekiyor. Haberin okuna-
bilir olması da bir diğer önemli kural. Ayrı-
ca kaliteli görsel kullanmak da haberi öne 
çıkaracak bir yöntem. Önemli bir şeyi fo-
toğrafın üzerine yazmayın; arama motoru 
botları sadece yazıyı okur, resmi okumaz. 
Haberiniz görsellerinden de bulunsun isti-
yorsanız, görselleri yüklerken aratılabile-
cek terimlerle isimlendirin.

Yayıncı teknik konular hakkında bilgi sa-
hibi olmalı

Şimdiki habercilerin hepsi tam anlamıyla 
konuya hâkim olmasalar bile teknik konu-
larda bilgi sahibi olmalılar. Bir webmaster 
olmanız gerekmiyor ama yeni medyada 
var olduğunuz alanlar hakkında bilgi  sa-
hibi olmak zorundasınız. Yeni medya ya-
yıncısı olarak bütün teknolojik konulara 
hiç olmazsa %10, %20 oranında hâkim 
olmalısınız.

Teknik altyapı

Yaptığınız haberleri kimlerin okuduğuna 
bakalım. Önce makineler, yani arama mo-
torlarının botları okuyor haberinizi, daha 
sonra insanlar... Bu nedenle yayın yap-
tığınız sitenin çok iyi bir teknik altyapısı 
olmalı ve bu altyapı arama motorları ile 

‘‘Haberi ön plana çıkarmak
diyorsak, bu sadece haberin ne 
kadar iyi olduğuna bağlı
değil. Bir internet sitesinde 
içerik üretiyor veya haber
yönetiyorsanız haberin öne 
çıkmasının en önemli
kurallarından biri manşettir.’’



kıymetlidir ve genelde gündemi de bu ve 
benzeri içerikler / haberler oluşturur. Özel 
habere, özgün içeriğe daha çok önem gös-
termelisiniz.

Etiketler ve anahtar kelimeler

Eskiden var olan etiketlerdi. Mantık anah-
tar kelimeler üzerinden çalışırdı. Ama artık 
sadece etiketler sizi kurtarmaz. Arama mo-
toru haberi belli bir konu altında indeksle-
sin diye aynı sözcükleri yazının içinde sü-
rekli tekrar etmek sizleri sistemde “spam” 
olarak algılatabilir. Bu haberi ön plana 
çıkartacağım derken yapılan yanlışlardan 
biridir; aynı sözcükleri gereksiz yere yine-
lemekten kaçının.

Haberinizi ön plana çıkarmak için yapıla-
bilecek bir diğer şey ise görselinizin, imaj-
larınızın bulunmasını sağlamak olabilir. 
Google’ın böyle bir uygulaması da var. 
Kullandığınız görsele haberinizle bağlan-
tılı bir isim verirseniz, insanların, arama 
motorları kanalıyla haberinizin görseline 
ulaşmasını da sağlayabilirsiniz.

Son olarak; haberinizi öne çıkarmak isti-
yorsanız haberi okuyucuya siz ulaştırın. 
Mobil kullanıcılara mobil aplikasyonla 
bildirim gönderin. Twitter’da birden çok 

(fakat abartmadan) link olacak şekilde 
haberinizden demeçler paylaşarak viral-
leşmesini sağlayın. Haber sitelerine özel 
uygulamaların avantajlarından yararlanın.

uyum içinde olmalı; ayrıca haberin payla-
şılabilmesine olanak sağlamalı. Yani kulla-
nıcı rahat bir şekilde içeriği paylaşabilmeli.

Yeni medyada habercilikte en önemli nok-
talardan bir diğeri de haberin Google News 
ile indeksli olması. Bunun için yayın yap-
tığınız yer Google News’e kayıtlı olmalı 
ama Google News herkesi kabul etmiyor. 
Bu yüzden teknik gereklilikleri sağlayarak 
Google News’e kayıt olabilir ve haberinizi 
Google News’de indeksleyebilirsiniz. Bu 
çok önemli.

Haberinizi yayınladıktan sonraki gelişme-
leri takip etmelisiniz. Neler olduğuna ba-
kın. Haberiniz nereden okundu? En çok 
hangi vasıtayla haberinize ulaşıldı? En 
azından haberinizin arka planında neler 
olduğunu anlayabilecek kadar teknik bilgi 
sahibi olmak gerekiyor.

Değişimi doğru anlamak

Gelelim editoryal bölüme... Şunu unut-
mamak gerek: Bireysel habercilik daha da 
yaygınlaşacak ve çok yakın bir dönemde 
olmasa bile, belki de haber siteleri tama-
men kapanacak. Olay çok değişik bir yere 
gidiyor, değişim çok hızlı gerçekleşiyor. 

Haber siteleri kapanmasa bile şekil değiş-
tirecektir, çünkü insanlar artık gündemi 
Twitter’dan takip ediyor. Bunun ne kadar 
doğru olduğu tartışılabilir ama şu anda ka-
bul edilen durum böyle. 

Yayıncı mutlaka bulunabilecek haberler 
yazmalı. Bu ne demek? Haberiniz arama 
motoruyla uyumlu, güzel ama yayıncı ola-
rak manşetinizi atarken kendinize şunu 
sormalısınız: “Ben bu haberi nasıl arar-
dım?” Bunu kendinize sorduktan sonra 
başlığınızı atarsanız haberiniz öne çıkar ve 
daha çok okunur. Olayın can alıcı noktala-
rının tamamını görselin üzerine yazarsanız 
haberi kaçırırsınız. Görselin okuyucuyu 
götürdüğü yerde de haberin devamı mut-
laka olmalı.

Özgün içerik

Geldik olayın en has yerine… Şu anki 
sistem nasıl? Ajanstan haber geliyor, ha-
ber alınıyor, hazırlanıyor ve yayınlanıyor. 
Şimdi bu özgün içerik mi? Özgün içerik 
dediğimizde yeni oluşturulmuş, benzeri 
olmayan, sizin yorumlarınızın ve sizin ke-
limelerinizle hazırlanmış olan içeriği kas-
tediyoruz. İçeriğe değer katan da budur. 
Sizin tarafınızdan hazırlanan özgün içerik 



    Dijital hayatın hızlı değişimi

Son zamanlarda medya ve gazeteciliğin bi-
teceğine dair çok şey duyduk fakat bence 
medya ölmüyor, çeşitleniyor, farklılaşıyor 
ve çok farklı bir yere doğru gidiyor. Bu de-
ğişim ve farklılaşmanın çok başındayız. Şu 
an kullandığımız cihazların çoğu 5-10 yıl 
öncesine kadar yoktu. 

Telefonun 50 milyon kullanıcıya ulaşma-
sı için 75 yıl, radyo için 38 yıl, televizyon 
için 13 yıl, internet için 4 yıl, iPhone  için 3 
yıl, iPad için ise sadece 2 yıl geçmiş.  

Yeni medya nedir?

Bir iletişim cihazı bir öncekinden daha 
hızlıysa, daha şeffaf iletişim imkânı sağlı-
yorsa ve daha kolaysa, biz ona yeni medya 
diyoruz. Yeni olan ne varsa onu elde etmek 
istiyoruz. Çünkü artık erişim imkânlarımız 
artmış durumda. 

Aya giden Apollo 11 mekiğinin bilgi-
sayarında sadece 2 kilobayt bellek ve 1 
megahertz işlemci vardı. Yani insanoğlu 

1960’larda, bugüne göre daha ilkel dene-
bilecek şartlarda, o teknoloji ile uzaya gi-
debildi. Şu an telefonlarda bu kapasitenin 
yüzlerce, hatta binlerce katını cebimizde 
tutuyoruz. Bu beraberinde hızlı değişim ve 
dönüşüm getiriyor. 

Cep telefonu örneğine bakarsak, 1980’li 
yıllardan 2000’e kadar toplam 20 yıl içeri-
sinde insanoğlu 1 milyar aboneliğe ulaştı. 
Fakat biz bunu 2000 yılından 2013’e  ka-
dar geçen sürede 7 katına ulaştırdık. Gö-
rüyoruz ki teknoloji katlanarak artıyor ve 
bundan 10 yıl sonraki teknoloji çok daha 
muazzam olacak.

Veri üretimi muazzam seviyede

Yeni medya, internet ve yeni teknolojiler 
sayesinde, eskiden sadece küçük bir azın-
lığın elinde olan yayın yapma ayrıcalığı 
ortadan kalktı. Önceden yayın yapma ay-
rıcalığı olan kişiler medya patronu olabili-
yorlardı. Ama şu an hepimiz, sahip olduğu-
muz araçlar ile birer yayıncıyız. Herkesin 
içerik oluşturduğu bir ortamda muazzam 

28 ARALIK 2013

Dünya medyasından
inovatif gazetecilik
örnekleri

Deniz Ergürel
Medya Derneği Genel 
Sekreteri / Teknoloji Yazarı



da bir veri üretiliyor. Twitter’da 1 dakika-
da 278.000 tweet atılıyor. Instagram’da 1 
dakikada 200.000 fotoğraf paylaşılıyor.

Bu kadar çok yayıncının olduğu bir medya 
ortamında gazetelerin rakibi artık sadece 
diğer gazeteler değil. Bu rakiplere sosyal 
medya, oyun, kısa mesaj, müzik gibi farklı 
mecralar da eklendi. Gazeteler okuyucu-
nun ilgisini çekmek için eskisinden daha 
farklı, daha inovatif (yenilikçi) yöntemler 
keşfetmek zorunda.

Twitter en büyük haber ajansıdır

Enformasyona erişim kolaylaştıkça de-
ğeri azalıyor; enformasyonu kavrama ve 
çözümlemenin ise değeri artıyor. Yani bir 
bilgi ne kadar gizli ve saklı ise onun için 
bedel ödemeye razı olabiliyoruz. 

Şu an dünyanın en önemli haber ajansı 
bence Twitter. İstediğimiz haberleri oku-
yoruz, paylaşıyoruz, yorum yapıyoruz. 
Önceden cep telefonu ile konuşmak çok 
pahalıydı. Şimdi böyle bir şey kalmadı. 
Artık sahip olduğumuz kontörleri kulla-
namıyoruz bile. Dakika değil data daha 
önemli bir hâle geldi.

Gazeteciler artık çözümleme ve analiz 
yapmalı

Enformasyona erişim kolaylaştıkça, enfor-
masyon yığınlarını anlamlandırma, analiz 
etme ve çözümleme kabiliyetinin değe-
ri artıyor. Örneğin, Lübnan’da bir bomba 
patladı; onunla ilgili olarak yarın haber al-
mamın bir anlamı yok. Çünkü Twitter’dan 
ben onunla ilgili haberi zaten okumuş, 
hatta fotoğraflarını görmüş oluyorum. Bu 
durumda gazeteci olarak Lübnan’daki 
durumla ilgili analiz ve değerlendirmeler 
yapmak, konunun arka planını vermek; 
bu beni neden ilgilendiriyor, ben buradan 
hayatıma ne katmalıyım, bunun bölgeye 
sonuçları ne olacak gibi sorulara cevaplar 
bulmak bizim asıl görevimiz oluyor. 

Artık biz  gazeteciler olarak bir haberi ilk 
verebilme özelliğimizi kaybettik. Çünkü 
biz habere gidene kadar zaten onlarca, 
yüzlerce insan bize bu haberi oradan ulaş-
tırıyor. O zaman ne olması gerekiyor ? Ga-
zeteci o bilgiyi kavrayıp, o bilgiyi analiz 
ederek daha üst bir pozisyona geçmeli.

Eskiden bilgeliğin sembolü “deniz feneri”, 
“ışık” veya “meşaleydi”, ama bugün o ka-
dar çok bilgi / ışık var ki gözlerimiz yanı-
yor. O yüzden bu çağın bilgelik sembolü 

‘‘Enformasyona erişim
kolaylaştıkça değeri
azalıyor; enformasyonu
kavrama ve çözümlemenin
ise değeri artıyor.’’



bence güneş gözlüğü. Asıl maharet bilgi 
yığınları arasında istediğimiz bilgiye ulaş-
mak, o kadar veri içerisinde işe yarayacak 
olanı bulup sunmak.

İnovatif gazetecilik

İnovatif gazetecilik, kullanıcıların internet 
ve dijital araçlar yardımı ile önemli bil-
gileri kavramalarına ve çözümlemelerine 
yardımcı olacak yeni ve anlamlı yollar ge-
liştirmektir. Burada temel nokta internet ve 
dijital araçlardır. 

İnovatif gazetecilik, yazılımcıların gazete-
cilere, gazetecilerin de yazılımcılara yak-
laştığı bir süreçtir. İki tarafın bir araya ge-
lerek ekip oluşturması ve emek harcayarak 
sonucunda katma değeri çok yüksek olan 
bir içerik üretmesidir; temeli veri gazete-
ciliğidir.

İnovatif gazetecilik demek etkileşim de-
mektir

Türkiye’deki haber siteleri ve gazeteler-
deki haberlere erişim süresi yaklaşık bir 
haftadır. Bir hafta sonra o haberlere ulaş-
mak çok zordur. Çünkü yayıncılık mantığı 
günlük ve anlık haber yayınlama ve oradan 
tık, reklam ve reyting alma üzerine kuru-

ludur. Ama web ağ demektir. Gazeteciler 
ve haber siteleri ürettikleri içeriği birbirine 
bağlamalı.  

Türkiye’de büyük toplumsal olaylarda 
inovatif gazeteciliği yansıtacak haberler 
yapılmıyor. Bunların nedeni haber mer-
kezlerinin günlük habere yoğunlaşmasıdır. 
Değişen medya ortamında okuyucuyu na-
sıl çekebiliriz? Okuyucuyu nasıl haberin 
bir parçası yapabiliriz? Bu soruların cevabı 
inovatif gazeteciliktir. Bunları yapmak bizi 
farklılaştırır. İnovatif gazeteciliği değerli 
kılan şey etkileşiminin çok yüksek olma-
sıdır. 

‘‘İnovatif gazetecilik, 
kullanıcıların internet ve
dijital araçlar yardımı ile 
önemli bilgileri kavramalarına 
ve çözümlemelerine yardımcı 
olacak yeni ve anlamlı yollar 
geliştirmektir.’’ 
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