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Demokrasinin ve kurumsal endüstriyel medyanın derin kriz içine gir-
diği günümüzde, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin üstlendiği ger-
çeklerin halka duyurulması görevi giderek daha da hayati bir konu 
haline gelmiştir. Çünkü başlangıcından beri varlığını dördüncü güç 
olma niteliğine borçlu olan basın/medya artık bu görevini hakkıyla 
yerine getiremez olmuştur. Bu nedenle basının üstlendiği bu görevi 
büyük ölçüde beşinci güç olarak da tanımlanmaya başlanan yurttaş 
inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşları devralmaya başlamıştır. Ancak 
gazetecilik mesleğinin tarihsel süreç içinde oluşmuş norm ve değer-
lerinin gözden geçirilerek bu inisiyatifler tarafından ivedilikle benim-
senmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bu değerlerden yoksun 
bir gazetecilik aynı zamanda toplumsal bütünlüğe tehdit oluşturacak 
bir araca da dönüşme riski taşımaktadır. Bu riskin izlerini yalan ha-
berlerin siyaseti imkânsız hale getirecek derecede yaygınlaşmasıyla 
yakından gözlemliyoruz.
Bu kitap, gazeteciliği hak temelli bir perspektifle Türkiye’deki sivil top-
lum kuruluşları arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
projesinin somut çıktılarından birisidir. Kitapta kriz içindeki gazetecilik 
mesleğini hak temelli bir perspektifle yeniden değerlendirmek amaç-
lanmıştır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarının hak mücadelelerini ken-
di haberlerini yaparak etkili bir şekilde kamusal varlık göstermelerini 
sağlayacak bir perspektif sunmak hedeflenmiştir. 
Hak mücadelesine adanmış bir gazetecilik, aynı zamanda gerçeklerin 
ne pahasına olursa olsun dile getirilmesiyle mümkündür. Gerçekleri 
yaşamı pahasına dile getiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’nun 
anısına kurulmuş olan um:ag Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu işbirliğiyle çıkarılan bu kitabın hak temelli gazeteciliğin sivil 
toplum kuruluşları arasında ve bütün toplumsal alanda yaygınlaşma-
sına vesile olmasını umuyoruz. 
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Haber Yazma Teknikleri
Gökçer Tahincioğlu1

Haber nedir, nasıl oluşturulur?

1. “Ne haber?”

Haberin ne olduğunu anlayabilmenin en iyi yollarından biri, 
arkadaşınızla yaptığınız gündelik bir sohbeti esas almaktır. Bu 
sohbette, arkadaşınızın yönelttiği gündelik soruya vereceğiniz 
yanıt, haberle haber olmayan bilgi arasındaki farkı anlayabilme-
yi de sağlar. Soruyu yönelten arkadaşınıza, genelgeçer bir yanıt 
dışında aktarmaya değer gördüğünüz bilgi neyse, gazetecilerin 
kamuoyuna bilgi vermek için yaptığı ayrım da odur. 

Arkadaşınıza evlenmek üzere olduğunuzu, yeni bir iş buldu-
ğunuzu ya da ortak bir arkadaşınızla ilgili şaşırtıcı bir bilgiyi ak-
tarabilirsiniz. Bu durumda, sohbetin ana konusunu, hemen söy-
lenmeye değer gördüğünüz bu bilgi oluşturacaktır. Arkadaşınız 
bu bilgiyi çok ilgi çekici bulabilir, hiç üzerinde durmayabilir, 
konuşmaya değer görebilir. Siz, bir bilgiyi arkadaşınıza hemen 
aktarmaya değer görmüşsünüzdür; arkadaşınızın algısı ise bek-
lediğinizin üzerinde ya da altında olabilir. Gazetecilerin habere 
bakışı da bundan farklı değildir.

Haberi tanımak, haberin kokusunu almak gazeteciliğin ilk 
kuralıdır. Gazetecilikte, deneyimle birlikte gelişen refleks de 
haber olmaya değer gördükleri bilgiyi hemen tanıyabilmektir. 

1 Gazeteci, T24.
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Gazeteciler, haber olacak bilgiyi tanırlar. Ancak zaten haber ol-
muş, tartışılan bazı olayların içinde bazı gazetecilerin önemli bir 
haberin izini bulabilmeleri, kokusunu almaları mesleki başarıyı 
sağlayan, gazetecilerin haber yarışındaki farkı yaratan en önemli 
unsurdur. Haber, hem gazeteci hem de okur açısından bu yönüy-
le algıyla yakından ilgilidir.

Yine de genel bir tanım yapmak gerekirse, haber konusunda, 
“Vaktinde verilen, toplumda çok sayıda kişiyi ilgilendiren ve et-
kileyen, bu kişilerin anlayabileceği olay ya da kanaat” gibi genel 
bir tanım yapılabilir (Bülbül, 2000).

Her gün gelişen milyonlarca olaydan sadece bir bölümü ha-
berleştirilir ve haberleştirilen binlerce olaydan sadece bir bölü-
mü yayımlanır (Tokgöz, 2010). Bu nedenle, mümkün olduğunca 
en çok merak edilen, en çok ilgi çekebilecek bilgiyi bulup ha-
berleştirmek amaçtır. Haberi yazan kişi, okurun yerine kendisini 
koyarak, “Neden bu habere ilgi duyayım, neden okuyayım?” so-
rusuna da yanıt vermelidir (Girgin, 2002).

a- Odak noktası

Gazeteciliğe yeni adım atanların en çok zorlandıkları konu, 
özel bir haberi nasıl bulacaklarıdır. Gidilen bir basın toplantısı-
nı, gönderilen bir açıklamayı haberleştirmek, bu konuda verilen 
görevi yerine getirmek dışında, muhabirden beklenilen, sadece 
çalıştığı kuruma özel bir haberi oluşturmasıdır. Bu haberi oluştu-
rabilmek için öncelikle düşünsel bir aşama geçirilir. Bu aşamada, 
gazete ve televizyondaki, internetteki haberlerden, bir kaynağın 
fısıldadığı bir bilgiden, akla takılan bir sorudan yararlanılabi-
lir. Tıpkı öykü ya da roman yazmak gibi, okumadan yazmak 
mümkün değildir. Gündemdeki gelişmeleri, o gelişmelerin ne 
olduğunu, var olan bir bilginin nasıl genişletilebileceğini bilmek 
gerekir. Haber olabilecek bir konu düşünüldükten sonra “odak 
noktasını” bulmak gerekir (Yüksel ve Gürcan, 2007). Bu habere 
neden ihtiyaç var? Haberin omurgasını, odak noktasını hangi 
bilgi oluşturacak? 

Dünya genelinde görülen bir salgınla ilgili olarak Türkiye’de 
tek bir günde onlarca bilgi ve haber kamuoyuna yansır. Düşün-
me aşamasında, sizin bu tartışmalara nasıl bir haberle katkı su-
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nabileceğiniz üzerinde durabilirsiniz. Örneğin, salgının çocuklar 
arasındaki bulaşma hızı, yaşlıların salgından nasıl korunabile-
cekleri aklınıza takılabilir. Ardından odak noktasına koyduğu-
nuz bu soruya yanıt ararsınız. Uzmanlarla görüşür, bu konuda 
yazılmış güncel makaleleri inceleyebilirsiniz. Bulduğunuz ya-
nıtlar, çok ilgi çekici olabilir. Bir uzman, çocuklara asla hastalık 
bulaşmayacağı gibi iddialı bir bilgiyi savunup, bunu bir araştır-
maya dayandırabilir. Aklınıza takılan soruya, beklediğinizden 
iddialı bir yanıt bulmuşsunuzdur. Doğal olarak odak noktası 
da kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Düşünmek ve odak noktasını 
bulmak, haber yazmanın ilk aşamasıdır.

b. Ham haberler
Haberin henüz yazılmamış bu hali, literatürde, soyut ve so-

mut haberler olarak tarif edilir. Soyut haberler, okurun açıklayıcı 
bilgiler olmaksızın anlama imkânının olmadığı haberler olarak 
tanımlanabilir. Gazeteci, okurun konuyu anlaması için gerekli 
unsurları bulmak ve haber metnine koymak zorundadır.

Somut haberlerin çerçevesi ise nettir. Deprem, sel, yangın, do-
ğal afetler, kazalar somut haber örnekleridir. 

2. Haberde dengelilik

Haberin yazımı aşamasında en çok dikkat edilmesi gereken 
kural, dengeli bir metin oluşturulmasıdır. Haberle ilgili aldığımız 
bilgiler birini itham ediyor mu, tek yönlü ve kendi düşüncemiz 
doğrultusunda bir haber mi hazırladık, haberde karşıt fikirlere 
yer verdik mi? Bu soruların yanıtları, haber metninin denge-
li olup olmayacağını da ortaya koyar. Dengelilik, uzun süredir 
Türkiye medyasında ihmal edilen bir zorunluluktur. Hakkında 
bir iddiaya yer verilen kişiyle görüşmek, bu kişi görüşmek iste-
miyorsa görüşme çabasını aktarmak da yine ihmal edilen bir ku-
ral. Ancak dengeli bir haber metni, okuyucuya, “neden şu kişiye 
de sorulmamış, bunun fikri alınmamış, bu bilgi neden eksik?” 
gibi soruları sordurmamayı amaçlar.

Dengeliliği tartışırken, en önemli tartışma başlıklarından biri 
olan, “Haber tarafsız mıdır?” sorusuna da yanıt aramak gerekir. 
Taraflılık, haberde sadece başlıkla, metinde savunulan fikirler-
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le ortaya çıkan bir olgu değildir. Seçtiğiniz sözcükler, görüştü-
ğünüz kişiler de haberi “taraflı” hale getirir. Aksine tarafsızlık 
da mümkün değildir. Haberi yazan muhabirin, okuyan haber 
müdürünün, sayfayı yapan editörün de herkes gibi bir dünya 
görüşü vardır. Çalıştığı kurumun da bir yayın politikası. Yayın 
politikasının kendisi zaten taraflı olmayı gerektirir. Bir haber 
metninde kullanılan sözcükler, sıfatlar metnin taraflı olduğu-
nu gösterir. Bir örgüt lideri için, “bölücü” ifadesinin yer aldığı 
bir haber metnini görmek mümkündür. Aynı kişi için bir baş-
ka haberde, “Örgüt lideri” ifadesini görebilirsiniz. Bu bile, okur 
gözünde taraflılığın işaretidir. Tarafsızlık mümkün değildir ama 
nesnellikten ayrılmamak zorunluluktur. Dengeli olmayan haber 
metninde, sadece kendi dünya görüşümüzü, bir olay karşısında-
ki tutumumuzu destekleyen ifadelere, bilgilere, uzman görüşle-
rine yer veriyor, diğer görüşleri bütünüyle dışlıyorsak, bu haber 
nesnellikten uzaktır. 

Bir trafik kazasında, lüks bir araç sahibini, kurallara uyma-
sına rağmen, dünyaya bakışımız nedeniyle, “Lüks araç çocuğu 
öldürdü” gibi bir başlıkla vermeyi tercih ediyorsak ya da tartış-
malı bir konuda, “Ezan okunurken müziğin kapatılmasını istedi, 
öldürüldü” şeklinde bir haber hazırlamış, cinayetle ilgili diğer 
bütün iddiaları dışlamışsak dengelilikten söz edemeyiz. Dengeli 
haber, tüm iddiaları ortaya koyar ve mümkünse hem kamunun 
bu konudaki görüşünü hem de karşıt görüşleri içerir. Taraflı ola-
biliriz ama nesnellikten ayrılamayız.

Kasıtlı olarak eksik bilgi verme, bilgiyi çarpıtma, bilgiyi yok 
sayma, nesnellikten uzak, dengeli olmayan haberlere yol açar. 
Artık haberle ilgili bu tartışmaların yerini sahte haber (fake news) 
denilen kavramın alması, bu yöntemle bilinçli olarak hatalı bilgi-
lerin haberleştirilerek yayılması, hem haberin kitleler üzerindeki 
etkisini hem de dengeli ve nesnel haber metinlerinin önemini 
göstermektedir. 

3. Niteliklerine göre haber çeşitleri

a. Genel haberler: Her zaman ortaya çıkabilecek haberlerdir. 
Kısa kişi haberleri, konuşmalar, görüşmeler, mülakatlar, 
toplantılar, gösteriler, yarışmalar genel haberlere örnek 
gösterilebilir.
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b. Basit haberler: Yorum içermeyen, ölüm, hastalık, cenaze, 
yangın, sel, deprem, hava durumu, cinayet, kavga gibi 
haberlerdir.

c. Karmaşık haberler: Yargı haberleri, siyasal partiler ve tartış-
malarla ilgili haberler, ekonomi, savunma vb. uzmanlık 
gerektiren haberler, karmaşık haberlere örnek gösterile-
bilir.

d. Özel konulu haberler: Belli bir alanda, sadece o yayın kuru-
muna özgü, sadece kaleme alan muhabir tarafından yazı-
lan, başka bir muhabirde ve kurumda bulunmayan bilgi, 
konuşma vb. haberler, özel haberlerdir.

4. Haberde temel ilkeler

a. Açıklık: Haber metinleri herkes tarafından anlaşılabilecek 
biçimde, sade sözcüklerle, genele hitap eder bir dille ya-
zılmalıdır.

b. Doğruluk: Haberin amacı doğru bilgiyi ilgililere ulaştır-
maktır. Bu nedenle doğruluk, haberin olmazsa olmazıdır.

c. Sadelik: Haber, edebi bir tür değildir. Bu nedenle ilgili çe-
kici bir dil ve üslup kullanılsa da sade olmasına özen gös-
terilmeli, dar bir zeminde, mümkün olduğunca çok olay 
anlatıldığı unutulmamalıdır.

d. Kesinlik: Günümüzde gazeteciliğin en çok yara aldığı 
konulardan biri “kesinlik” ilkesidir. Özellikle sosyal 
medyanın bir haber iletim aracı olarak kullanılmaya 
başlamasından bu yana, temel gazetecilik kuralları gör-
mezden gelinmektedir. Bir bakanın “Kazada iki kişinin 
ölmüş olabileceğini söylemesi” haberdir ancak asıl haber 
bu bilginin gerçek olup olmadığının bulunmasıdır. “Böy-
le söyleniyor…” şeklinde bir dille yazılan haber, gazeteci 
ile herhangi bir sosyal medya kullanıcısı arasındaki far-
kı ortadan kaldırmaktadır. Gazeteci, söylenen o bilgiyi 
bulmak, doğru olup olmadığını araştırarak yazmakla so-
rumlu kişidir.
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5. Haber teknikleri

a. Ters piramit tekniği:

En eski ve en çok kullanılan haber yazma tekniği, ters piramit 
tekniğidir. Tekniğin oluşmasında telgrafla haber aktaran gazete-
cilerin, mümkün olan en az kelimeyle, en önemli bilgiyi aktarma 
çabaları yatar. Ters piramit, günümüzde de aynı işlevini koru-
maktadır. Mümkün olan en az kelimeyle, en az olayın anlatıldığı 
bu teknikte, ayrıntılar, haberin gövde kısmında yer alır. Haber, 
tepeden aşağıya doğru piramit şeklinde genişler. Haberin girişi, 
haberin reklamının yapıldığı kısımdır (Yüksel ve Gürcan, 2007).

Bu teknikte aslında haber giriş paragrafında verilir. Bu tek-
nikle yazılmayan bir haberde, örneğin “Milli Güvenlik Kurulu, 
dün, saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplandı…” 
yazılarak, alınan kararlar, haberin gövdesinde sıralanır. Ters pi-
ramit tekniğinde ise, “Milli Güvenlik Kurulu’ndan, Suriye’ye 
müdahale kararı çıktı” şeklinde bir giriş yapılıp, toplantının ne-
rede, ne zaman kaçta gerçekleştirildiği, kaç saat sürdüğü, alınan 
kararların detayı gövde bölümünde aktarılır. 

Gövde oluşturulurken kronolojik bir dizin izlenebilir. Giriş-
ten sonraki paragrafta, önce toplantının nerede, kaçta yapıldığı 
aktarılır. Sonraki cümlede, Cumhurbaşkanlığı’nın başkanlığın-
daki toplantıya kimlerin katıldığı ve toplantının kaç saat sürdü-
ğü anlatılır.

Toplantıda, kimin sunum yaptığı, biliniyorsa, bu sunuma kar-
şı katılanların hangi yorumları dile getirdiği anlatılır. Son bölüm-
de ise toplantıdan çıkan kararlar aktarılır. Olayların gerçekleşme 
sıralamasına sadık kalınan bu yöntem, ters piramit tekniğinde 
sıkça uygulanır.

Kronolojik dizin gibi blok paragraflarda olayların aktarılması 
da ters piramit tekniğinde uygulanan bir yöntemdir. Her parag-
rafta, toplantıyla ilgili bir bölüm detaylı olarak aktarılır.

Ters piramit tekniğinde, bir haberde bulunması gereken 5N1K 
unsurlarının tamamının yanıtına girişte yer verilebileceği gibi, 
girişte sadece en önemli kısmın aktarılmasıyla da yetinilebilir.



SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN HAK TEMELLİ GAZETECİLİK KILAVUZU

23

b. Düz piramit (piramit) tekniği
Bu teknikte haberin en önemli kısmı gövde bölümüne yer-

leştirilir. Az önemliden, çok önemliye doğru bir sıralama izlene-
rek, haber metninin bütününün okutulması amaçlanır. Daha çok 
klasik anlamıyla röportajlarda bu tekniğin uygulandığı görülür. 
Yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısı esas alınacaksa, bu teknik-
te, Suriye ile ilgili alınan kararlar haberin son bölümünde, top-
lantının gerçekleştirildiği ise haberin girişinde yer alacaktır.

c. Dörtgen veya kare tekniği
Günümüzde bu teknik, genel bilgi vermek amacıyla kulla-

nılır. Haberin bu teknikle yazılmasından çok, ters piramit kura-
lıyla yazılan haberlerde, destekleyici bilgi verilirken bu tekniğin 
uygulandığını görürüz. Bu teknikte, “neden” sorusunun yanıtı, 
haberin girişinde aranır. Gövde bölümünde ise eşit öneme sahip 
bilgiler sıralanır. Bu nedenle, haber teknikleri anlatılırken, ters 
piramit kuralı ile dörtgen kuralının bir arada uygulandığı mode-
lin anlatılması tercih edilmektedir (Bülbül, 2000).

6. Haber girişleri ve başlıkları

Haber yazma yöntemleri aktarılırken, aslında haber girişle-
rinin nasıl olması gerektiği de anlatılmaktadır. Ancak haberlerin 
girişi sadece bu tekniklerle yazılmasından ibaret değildir.

Başlıklar, birkaç kelimeden oluşan, genellikle yargı bildiren 
haber özetleridir. İlgi çekmek ve haberin önemini göstermek 
açısından başlık belirleyicidir. Başlığın haberle çelişmeme-
si, haberde verilmek istenilen bilgi ve duyguyu aktarabilmesi, 
bilgiyi olduğundan çok daha önemli ya da çok daha az önemli 
göstermemesi gereklidir. Başlık kompozisyonu, yayın anlayışı 
ve tasarıma göre şekillenebilir. Başlıkla birlikte, üst ve alt başlık 
kullanımı da söz konusu olabilir. Başlığın en fazla üç veya dört 
kelimeden oluşacağı düşünülürse, üst veya alt başlıkların da 5 
ila 10 kelimeyi geçmemesi gereklidir. 

Başlık, üst başlık ve alt başlık atmayı düşünürken, haberle il-
gili ilk tanıma dönmekte fayda bulunmaktadır. “Bu olayı, ben bi-
risine anlatırken en kısa nasıl anlatırım?” sorusu başlık bulmayı 
da kolaylaştırır. 
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Bazı kurumlarda, başlıkla birlikte spot kullanımı da söz ko-
nusudur. Gazetelerin birinci sayfalarında gördüğümüz, haber 
özeti olarak nitelendirilebilecek spotlarda, 15-20 kelimeyle haber 
özetlenir. 

Haberde, paragraflarda bulunan bazı önemli bilgileri göster-
mek ve kolay okunmasını sağlamak için ara başlık kullanımı da 
söz konusudur ve sık başvurulan bir yöntemdir. 

Başlık bulunduktan sonra haber girişi yazımına başlanır.

a. Tek olaylı giriş: Tek cümlede, tek bir olay aktarımı yapı-
lır. “Cumhurbaşkanı, banka faizleri ile ilgili olarak, ‘…’ 
dedi.”

b. Çok olaylı giriş: İlk paragrafta birden çok gelişme ak-
tarılır. “Cumhurbaşkanı’nın banka faizleri ile ilgili, 
‘…’ açıklamasının ardından, kamu bankaları hızla faiz 
indirimine gitti. Konut kredisi faizleri, yüzde 0.80’e 
indi…”

c. Özetleyici giriş: Az cümleyle, konunun özeti aktarılır. Çok 
olaylı girişle benzerdir.

d. Tanımlayıcı giriş: Gelişen olaylardan çok özneyi tanımla-
yan girişlerdir. “Cumhurbaşkanı, konut faizleri ile ilgili 
ilk kez konuştu.” Devamında, gövde kısmında bilgiler 
aktarılır.

e. Alıntı giriş: Habere bir cümle ile başlanır. Farklı üslupla 
yazılan haberlerde kullanılır.

f. Sorulu giriş: İlgi çekmek amacıyla haberin girişinde, soru 
kullanılır. Nadiren başvurulan bir yöntemdir. 

g. Yargı bildiren giriş: Haberde aktarılan bilgiyle ilgili genel 
bir yorum ya da yargı girişte aktarılır. “Kadına şiddet va-
kalarının ardı arkası kesilmiyor.”

h. Karşıtlık kurulan giriş: Vurgu amaçlı kullanılır. “Donduru-
cu soğukta plaj keyfi…”

i. Öyküleyici giriş: Olay örgüsü, giriş bölümünden başlana-
rak, öykü anlatır gibi bir üslupla aktarılır. Daha çok bir 



SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN HAK TEMELLİ GAZETECİLİK KILAVUZU

25

kişinin portresinin, yaşam öyküsünün aktarıldığı haber-
lerde kullanılır. 

j. Okur odaklı giriş: Doğrudan haberi okuyan kişiyle etkile-
şim kurulan girişlerdir. “Kulaklarınıza inanamayacaksı-
nız…”

Kitabi olarak aktarılan bütün bu giriş türleri, aslında pratik-
te yazılan haberlere bakılarak kategorileştirilmiştir. Bu nedenle, 
bilginin en doğru ve çarpıcı biçimde aktarılmasının önemli oldu-
ğu unutulmamalıdır. Aslında, haberin girişini kendinize söyledi-
ğiniz cümle belirler. Sizi o haberi yazmaya iten motivasyon, ha-
berin girişini de oluşturur. Çok şaşırtıcı bir bilgi, çok ilginç gelen 
bir yaşam öyküsü, yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bir gelişme… 
Haberin odak noktası, haberin girişini kendiliğinden kurar. So-
ma’daki maden faciasını haberleştirmeye giden bir muhabir, 
“genel” nitelikli bir haber yazarak, kaç madencinin öldüğünü, 
kaçının hala kurtarılmayı beklediğini haberin girişinde anlatır. 
Aynı muhabir, bir madencinin hikâyesine odaklandığı başka bir 
haberinde ise “çizmelerimi çıkartayım mı?” sorusuyla haberin 
girişini oluşturabilir. Ya da o madencinin hangi koşullar nede-
niyle yerin binlerce metre altına girdiğini anlatarak. Odak nokta-
sı, haberin girişidir. Ve o giriş, tekniklerden birine mutlaka denk 
gelecektir.

7. Haberin anatomisi ve 5N1K

Standartlara uygun bir haber, aynı zamanda anatomisi kolay-
ca çözülebilecek olan haberdir. Bu noktada, bir haberde yanıtı 
mutlaka bulunması gereken soruların ne olduğunu anımsamak 
gerekir. 5N1K olarak özetlenen ve yaygınlaşan bu formül, kimi 
zaman haber girişlerini, kimi zaman haberin bütününü anlamak 
için kullanılır.

5N1K’nin açılımı şöyledir:
• Neden: “Mevlâna, ölümünün 735. yıldönümünde anıl-

dı.” Neden anıldığı sorusunun yanıtı verilmektedir.
• Nerede: “Anma etkinlikleri Konya’da yapıldı.” Etkinli-

ğin yeri bildirilmektedir.
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• Ne zaman: Anma etkinliği dün gerçekleştirildi. Zamanı 
bildirilmektedir.

• Nasıl: Anma etkinlikleri, görkemli bir törenle, protokolün 
katılımıyla yapıldı. Nasıl gerçekleştirildiği sorusunun ya-
nıtı verilmektedir.

• Ne: Mevlâna için anma etkinliği yapıldı. Ne yapıldığı 
sorusuna yanıt verilmektedir.

• Kim: Mevlâna anıldı. Öznenin kim olduğu aktarılmakta-
dır.

Bir haberin iskeletini çıkarabilmek, hem haberle ilgili kodları 
çözebilmek hem de haberin standartlara uygun olup olmadığını 
anlayabilmek açısından önemlidir.

5N1K’de yer alan sorulara haberde yanıt bulabiliyorsanız, 
bu, haberin temelini çözdüğünüz anlamına gelir. Ancak haberi 
çözerken başlığa, başlığın haberi tanımlayıp tanımlamadığına 
yorum yoluyla ulaşmak, alt ve üst başlıklarda kullanılan dili 
çözümlemek, doğru bir yargı oluşturulup oluşturulmadığını 
tartışmak da haberin anatomisini anlamak açısından mühimdir. 
Gazeteci, bir haberi okurken, kaynağının kim olabileceğini de 
tahmin edebilir. Kaynağın kim olabileceğini, haberin unsurların-
dan çıkartır ve bir başka haberde kullanmak üzere bu kaynağı 
not eder. Haberin anatomisi, nesnellik başta olmak üzere bize 
haberin kalitesini gösterir.

5N1K, elbette bütün unsurlarıyla, başarılı bir haberi anlamak 
için yetersizdir. Komplike, ses getiren haberleri açıklamak için 
bu sorular ve yanıtlar yetersiz kalacaktır. Buna karşılık, özellikle 
temel gazetecilik bilgisi açısından rehber niteliği taşımaktadır.

8. Hikâye anlatıcılığı

Türkiye’de son yıllarda unutulan, dünyada ABD ve İngilte-
re başta olmak üzere medyanın etkililiğini sürdürdüğü ülkeler-
de sıkça kullanılan haber yazım tekniklerinden biri de hikâye 
anlatıcılığıdır. Cumhuriyet dönemi medyasına bakıldığında, 
özellikle de 50’li yıllardan sonra, yaygın medyada hikâye anla-
tıcılığının bir üslup olarak kullanıldığını görebiliriz. Ancak, 90’lı 
yıllardan sonra daha kısa metinlerin kullanılması, spot haberin 
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ağırlık kazanması, 2000’li yıllarda dijital medyanın hayata gir-
mesiyle, haberlerin çok daha kısa metinlerle aktarılması, hikâye 
anlatıcılığının çok geride kalmasına yol açmıştır.

Oysa evrensel örnekler, hikâye anlatıcılığının okur tarafın-
dan da tercih edildiğini, doyurucu ve ilgi çekici olduğunu gös-
termektedir (Semercioğlu, 2020). Bu noktada, Türkiye medya-
sındaki bir eksikliğin daha tartışılması şarttır. Türkiye’de son 
yıllarda, muhabirlerin sayısı giderek azalmakta, editörlük mu-
habirliğin yerini almaktadır. Haber merkezlerinin dağılması, az 
sayıda kişiyle çalışma tercihi, işsizlik, kısıtlı imkânlarla kurulan 
internet sitelerinin sadece editörlere yatırım yapması, muhabir-
liği geri plana itmiştir. Oysa gazetecilik, muhabirliktir. Mesleğin 
en önemli unsuru muhabirdir. Muhabirlik de tanıklıktır. Orada 
bulunmak ve bilgilerle birlikte gördüklerini aktarmak… Muha-
birler de son dönemde, izlenim aktarımını kullanmamaktadır. 
Bir yargı haberi yapılırken, duruşmada neler olup bittiği aktarıl-
makta ancak mahkeme salonundaki atmosfer, sanığın ruh hali, 
hâkimin terlemesi gibi ortamı okuyucuya gösterebilecek bilgi-
ler kullanılmamaktadır. Hikâye anlatıcılığı ile haber yazmanın 
önemli avantajlarından biri, muhabirin kişisel tüm gözlemlerini 
de haber metnine koyabilme özgürlüğünü kendisinde bulabil-
mesidir.

Hikâye anlatıcılığı yöntemi ile haber yazımı mutlaka geliş-
tirilmeli, bu konuda gazeteciler cesaretlendirilmelidir. Özellikle 
bir kurumun, bir takımın, bir kişinin, bir grubun yaşadıkları ak-
tarılırken kullanılabilecek bu yöntem, içeriğin gücünün yüksel-
tilmesi ve okurun ilgisinin çekilebilmesi açısından önemlidir. Bu 
alanda çalışmalar yapan “newslab” adlı internet sitesinde konuy-
la ilgili örnekleri bulmak mümkün. Sitede yer alan rehbere göre, 
bir “hikâye haber” hazırlarken, şu unsurlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir (Semercioğlu, 2020).

• Oluşturduğunuz anlatıyı doğru bir çerçeveye oturttunuz 
mu? Bu anlatı için yeterli bilgiyi toplayacak çalışmayı 
yaptınız mı? Aynı konuyu ele alan farklı haberlerin pers-
pektiflerine baktınız mı?

• Hikâyenizde kullandığınız temalar bir bütün oluşturu-
yor mu? Hikâye kendi içinde kopuk mu?
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• Haber hikâyenizi anlatırken konuyla ilgili güç dinamik-
lerini yeterince değerlendirdiniz mi? Hikâyenin verdiği 
mesajla sizin vermek istediğiniz mesaj arasında bir uyuş-
mazlık ya da çatışma mevcut mu?

• Baştan sona okunduğunda hikâyenin bir akışı veya ritmi 
mevcut mu? Bu akış ve ritimde bir bozukluk var mı?

• Haberin hikâyesi, kullanılan çerçeveler, temalar, mesajlar, 
anlatım, kültürel referanslar ve dil haberin ulaşması iste-
nen hedef kitleye ulaşıyor mu?

Rehbere göre, hikâye hazırlanırken de şu unsurların bulun-
ması gerekmektedir.

• Bunun için ilk adım bir profil çıkarmak. Ham haberi 
yönlendirecek, hikâyenin akışını sağlayacak kişi ya da 
kişiler kimler? Bu aynı zamanda insandan farklı, habere 
konu olabilecek her şey olabilir. Kişinin hikâyenin 
merkezinde yer aldığından da emin olmak gerekiyor.

• Ardından bu kişinin başına nelerin geldiğini anlatan ve 
nasıl sorusunun peşine düşen açıklayıcı bir metne ihtiyaç 
var. Her hikâyede olduğu gibi haber hikâyesinde de be-
timleme yapmak ve konunun farklı özellikleri hakkında 
bilgi vermek önemlidir. Ardından kişi ve detaylar ister 
istemez gazeteciyi elindeki malzemeye bir adım geriye 
çekilerek, daha uzak bir perspektiften bakmaya sürükler. 
Böylece büyük resmi görmeye başlarız. Konu tam olarak 
neyle ilgili? Kültürle mi yoksa ekonomiyle mi?

• Giderek gelişen anlatıya paralel anlatılar, mikro ölçekli 
bakış açıları, tabiri caizse yan hikâyeler gerekir. Haberin 
merkezindeki kişinin yaşadığı olayla ilgili başkaları ne 
düşünüyor, nasıl yorumluyor, konudan etkilenen kişiler 
kimler gibi birtakım sorular burada kilit noktadadır. Bir 
haber hikâyesi bu kısım olmadan da yazılabilir fakat yan 
hikâyeler hem merkezi hikâyeyi destekler hem de konu-
ya derinlik katar.

• Eğer hikâye kişiler üstüyse bunun gündelik yaşama nasıl 
yansıdığı, tam tersiyse gündelik yaşamın genele nasıl ak-
settiği bir diğer aşama olabilir.
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• Artık elimizde bir hikâyenin tüm unsurlarını karşılaya-
bilecek kadar malzeme mevcut. Bunları hem bir gazeteci 
hem de bir edebiyatçı gibi, karakteri olan bir hikâyeye, 
sahneleri olan bir filme dönüştürmek mümkün.

• Diğer yandan gazetecilikle dijital dünya arasında da artık 
kopmaz bir bağ var. Bu yüzden hikâyede bol miktarda 
görsel ve video yer almalı, var olan veriler görselleştiril-
meli, grafikler ve illüstrasyonlar kullanılmalı, kodlama 
bilinmese dahi dijital araçların nimetlerinden faydala-
nılmalı, hikâyenin uygun yerlerine mesela bir ses kaydı, 
bir ham görüntü eklenmeli. Bunlar hikâye çok zayıf olsa 
dahi bunları maskeleyebilecek unsurlar. 

Özellikle dijital medyada kullanılması çok daha verimli olan 
bu yöntem, geniş bir görsel ağı da haberle birlikte kullanma im-
kânını vermektedir (Şener, 2018).

Sonuç

Günümüzde haberi iletme biçimleri, araçları büyük bir deği-
şim gösterse de haber aslında klasik denilebilecek niteliklerini 
korumaktadır. Sosyal medyada, 140 karakterle bir haberi özet-
leyip aktarma telaşı, geçmiş yıllarda uzun bir metinden 2-3 sa-
tırlık spot haber çıkartma çabasından çok farklı değildir. Ya da 
haberi işitsel araçlarla aktarmaya dayalı yeni yöntemler, 50 yıl 
önce haberlerin radyoya taşınmasından çok da farklı bir nitelik 
göstermez. Eskiden bu yana daha fazla erişilebilir olma, daha 
çok kişiye ulaşma, daha çok ilgi çekme çabası, farklı yöntem ara-
yışlarına yol açmış ve bunları geliştirmiştir. Ancak haber, orada 
bir yerde geçmişte de bugün de aynı şekliyle aktarılmayı bekle-
mektedir. Bu yönüyle haberin kokusunu almak, habere erişmek, 
haberi yazmak ve aktarmak aslında araç ve yöntemler değişse de 
benzer çabaları içeriyor. Kamuoyunun yakından ilgilendiği bir 
davanın duruşması aktarılırken, daha nitelikli haber, hukuki te-
rimleri anlamlarıyla özetleyen, dosyaya giren evrakın anlamını 
aktaran, duruşmanın atmosferini okura geçirebilen metinlerden 
çıkıyor. Aynı haber, sadece duruşmanın akışı aktarılarak yazıl-
dığında ise başka, derinlikten yoksun bir biçime bürünüyor. Bu 
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nedenle meslekte uzmanlaşma, daha nitelikli haberlerin ortaya 
çıkmasını eskiden bu yana sağlıyor. Hangi haberin hangi teknik-
le yazılması halinde daha ilgi çekici olacağını da bu deneyim-
ler belirliyor. Bazı olaylar, düz haber formatında aktarıldığında 
daha çok ilgi çekerken, bazı haberleri hikâye gibi aktarmak gere-
kiyor. Bazen, 5N1K’ya bütünüyle uygun klasik bir giriş yapmak 
gerekirken, bazen tek cümlelik ve kişiyi çarpan bir giriş cümlesi, 
haberin büyük etkileşim almasını sağlayabiliyor. Bu deneyim 
de ancak pratikle kazanılabiliyor. Haber yazma ve teknikleri 
öğrenilirken, mümkün olduğunca karmaşık, birden fazla olayı 
içeren bilgilerin aynı metinde yazılmaya çalışılması deneyim 
kazanabilmenin en etkili yolu. Yazılmış bir haberin unsurlarını 
belirlemeye çalışarak, aynı haberi o unsurlarla yeniden yazmaya 
çalışmak da etkili bir pratik yöntemi. Haber yazımı ve haber yaz-
ma teknikleri öğrenildikçe, yazım biçimi geliştikçe, habere karşı 
eleştirel bakış açısının gelişmesi ve bunun sonucu olarak daha 
nitelikli haber metinlerinin ortaya çıkması, toplumsal cinsiyet 
odaklı haber yazımı, ayrımcılık içeren metinlerin ayıklanması da 
mümkün olacaktır. 

Kaynakça
Bülbül, R. (2000). Genel Gazetecilik Bilgileri. Ankara: Nobel.
Bülbül, R. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel.
Girgin, A. (2000). Yazılı Basında Haber ve Habercilik. İstanbul: İnkılap.
Girgin, A. (2002). Haber Yazmak. İstanbul: Der.
Hohenberg, J. (1973). Gazetecilik Mesleği. F. Ofluoğlu (Çev.). İstanbul Gazeteci-

ler Cemiyeti Yayınları.
Yüksel E. ve Gürcan, H. İ. (2007). Haber Yazma Teknikleri. Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi Yayınları.
Tokgöz, O. (2010). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge.
İnternet Kaynakları
Semercioğlu, C. (2020, 6 Ocak). Gazeteciler İçin Hikâye Anlatıcılığı. Web Sitesi. 

Erişim Adresi: https://www.newslabturkey.org/gazeteciler-icin-hikaye-an-
laticiligi/ (Erişim tarihi: 14/07/2020).

Şener, O. (2018, 30 Eylül). Haberciler için hikâye anlatımında yeni görsel formatlar. 
Web Sitesi. Erişim Adresi: https://www.newslabturkey.org/habercilik-i-
cin-yeni-fotograf-formlari/



um
:a

g

ISBN: 978-605-7882-44-8

Demokrasinin ve kurumsal endüstriyel medyanın derin kriz içine gir-
diği günümüzde, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin üstlendiği ger-
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lerinin gözden geçirilerek bu inisiyatifler tarafından ivedilikle benim-
senmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bu değerlerden yoksun 
bir gazetecilik aynı zamanda toplumsal bütünlüğe tehdit oluşturacak 
bir araca da dönüşme riski taşımaktadır. Bu riskin izlerini yalan ha-
berlerin siyaseti imkânsız hale getirecek derecede yaygınlaşmasıyla 
yakından gözlemliyoruz.
Bu kitap, gazeteciliği hak temelli bir perspektifle Türkiye’deki sivil top-
lum kuruluşları arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
projesinin somut çıktılarından birisidir. Kitapta kriz içindeki gazetecilik 
mesleğini hak temelli bir perspektifle yeniden değerlendirmek amaç-
lanmıştır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarının hak mücadelelerini ken-
di haberlerini yaparak etkili bir şekilde kamusal varlık göstermelerini 
sağlayacak bir perspektif sunmak hedeflenmiştir. 
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anısına kurulmuş olan um:ag Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu işbirliğiyle çıkarılan bu kitabın hak temelli gazeteciliğin sivil 
toplum kuruluşları arasında ve bütün toplumsal alanda yaygınlaşma-
sına vesile olmasını umuyoruz. 
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir.

 Sivil Toplum Kuruluşları için 
Hak Temelli 

Gazetecilik Kılavuzu

Sivil Toplum Kuruluşları için 
Hak Temelli 
Gazetecilik Kılavuzu

Editör: Tezcan Durna

Editör: Tezcan Durna

um:agum:ag

umagvakfi

9 786057 882448

gazetecilik-klavuzu-gri.indd   1 1/17/2021   12:24:55 PM




