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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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Yurttaş Gazeteciliği
Ayşe İdil Aybars1

I. Giriş

Yurttaş gazeteciliği, geçtiğimiz on yılda hem popüler hem de 
akademik söylemde giderek önem kazanan ve haber yapma ko-
nusunda meydana gelen dönüşümü ifade eden bir kavramdır. 
Yeni teknolojiler, internet, sosyal ağlar, akıllı telefonlar ve böy-
lelikle tabandan yükselen medyanın gelişimi, bilginin toplan-
ması, yayılması ve paylaşılması anlamında önemli bir değişimi 
de beraberinde getirmiştir. Yurttaş gazeteciliği, bu değişimin bir 
ürünü olarak, geleneksel medya yapılarının dışında gerçekleşen 
ve prensipte herkesin yapabileceği, alternatif bir haber toplama 
ve aktarma yolu olarak öne çıkmaktadır (Sienkiewicz, 2014). Veri 
ve görsellerin tüketiminin tüm yaşantımızı belirlediği bir çağda, 
her an yeni bir bilgi (enformasyon) dalgası telefonlarımızın ve 
bilgisayarlarımızın ekranlarına ulaşmaktadır. Ancak bizler artık 
yalnızca bu sürekli akışın alıcıları değil, aynı zamanda yaratıcıla-
rı haline geldik. Bilginin özgürleşmesi, herkesin, her an, her tür-
lü olaya ait deneyimlerini gerçek zamanlı olarak paylaşmalarına 
izin vermektedir. Akıllı telefonlar, herkesin gazeteci olarak haber 
oluşturabilmesini, kameraya kaydedilen her olayın başkalarıyla 
paylaşılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu yeni aktarma for-

1 Doç. Dr., ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi.
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mu, geleneksel medya yapılarının dışında meydana gelmekte, 
medyanın haberlerindeki yanlışlığı ve/veya eksikliği gözler 
önüne serebilmektedir.

İlk örneklerinin ABD’de 1990’lı yılların sonunda görülmeye 
başlandığı ‘yurttaş gazeteciliği’, profesyonel gazeteciler tara-
fından değil, ana akım medya kuruluşlarının dışında yer alan 
amatör medya kullanıcıları tarafından yeni dijital teknolojiler 
kullanılarak üretilen, bir araya getirilen, yorumlanan ve yaygın-
laştırılan haber içeriği (metin, ses, video, görsel, vb.) olarak ta-
nımlanabilir (Atton, 2009; Wall, 2015; Campbell, 2015). Kavram 
son yıllarda, yalnızca bloglar ya da bağımsız web sayfaları gibi 
formel online platformlar için üretilen içeriği değil, yurttaşların 
haber sürecine katılımını içeren sosyal medya paylaşımlarını, 
yeniden paylaşımları, beğenileri, etiketlemeleri ve yorumları da 
içerecek şekilde genişlemiştir (Kim ve Lowrey, 2015).

Amatör medya kullanıcıları, genel olarak gazeteciliğin mes-
leki niteliklerine ya da eğitimine sahip olmayan; yurttaş, top-
lum üyesi ya da aktivist konumları çerçevesinde haber yazan ve 
aktaran bireylerdir. Yurttaş gazeteciliği kavramını tanımlamayı 
amaçlayan farklı çalışmalar olsa da, tek bir tanım üzerinde anlaş-
mak mümkün olmamıştır (Allan, 2009; Nip, 2006; Goode, 2009). 
Yurttaş gazeteciliğinin ana akım, profesyonel gazetecilikten fark-
larını ortaya koymayı amaçlayan çok çeşitli çalışmalar bulun-
maktadır. Bunlar genel olarak kavramın farklı perspektiflerini ve 
pratiklerini ele alarak, ‘alternatif gazetecilik’, ‘yurttaş medyası’, 
demokratik medya’, ‘radikal medya’, ‘katılımcı gazetecilik’ gibi 
kavramlar ortaya atmışlardır. Ancak bu kavramların yaşamak-
ta olduğumuz bu dönüşümü ‘yurttaş gazeteciliği’ kavramı ka-
dar karşılayamadığı söylenebilir (Cottle, 2014). Örneğin yaygın 
olarak kullanılan ‘kullanıcı türevli içerik’ (user-generated content, 
UGC) kavramı, aktif yurttaş katılımı boyutunu karşılamamakta-
dır (Wall, 2015). Tüm bu kavramların ortak noktası ise, amatör-
lüğe ve yeni teknolojilere yaptıkları vurgu olarak özetlenebilir. 
Popüler söylemde ise, 2011’de Arap Baharında meydana gelen 
protestolardan canlı olarak tweet atan ve şiddet görüntülerini te-
lefonlarının kameralarıyla belgeleyen yurttaşların odak noktası 
haline geldiği, kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin ön plana 
çıktığı bir anlatı ortaya çıkmıştır (Sienkiewicz, 2014).
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Yurttaş gazeteciliğinin tüm dünyada yaygınlaşması, yeni so-
ruları da beraberinde getirmiştir: Gazetecilik nedir? Kim gazete-
ci olarak tanımlanabilir? Sıradan insanlar, özel ve kapsamlı bir 
eğitim gerektiren gazetecilik rolünü ve işlevlerini üstlendikleri 
zaman ne olur? İnternet ve dijital olanakların gelişmesiyle içerik 
üretme ve paylaşma konusunda yeni fırsatlar ortaya çıkmış, bu 
da medyanın kamusal söylemi üretmekteki rolünün yeniden ta-
nımlanmasını gerektiren yeni bir durum oluşturmuştur (Holt ve 
Karlsson, 2015). Yurttaş gazeteciliği bugün tüm dünyada haber 
toplama ve aktarmanın ana unsurlarından biri haline gelmiştir. 
Öyle ki, içerik üretmeye istekli yurttaşlara erişimimiz olmadığı 
takdirde, hem küresel hem de yerel düzeyde önemli olayları ka-
çırmamız söz konusudur. Yurttaş gazetecilerin ürettikleri parça-
lı ama güçlü içerik, ölmek ve kurtulmak, yıkım ve yenilenme, 
umut ve umutsuzluk ile ilgili görselleri ve ifadeleri, kısacası ya-
şamla ilgili en temel anları içermektedir (Wall, 2015).

II. Yurttaş Gazeteciliği ve Ana Akım Haber Medyası

Yurttaş gazeteciliğine odaklanan çalışmaların büyük bir bölümü, 
onun profesyonel haber medyası ile nasıl bir etkileşim içinde 
olduğuna ve ikisini ayıran temel noktalara odaklanmıştır. Pro-
fesyonel haber içeriklerinin, genel olarak ücretli, eğitimli ve de-
netlenen gazeteciler tarafından, gazete, televizyon, radyo ve in-
terneti de içeren haber medyası kuruluşlarında üretildiği kabul 
edilir. Profesyonel gazeteciler ise tipik olarak kurumsal yapılar 
içinde, yerleşik gazetecilik rutinlerine ve normlarına göre çalışan 
kişiler olarak görülmektedir. Öte yandan yurttaş gazeteciliği sık-
lıkla ücretsiz, eğitimsiz yurttaşların web-temelli gazetecilik pra-
tikleri olarak tartışılmakta, bu da gazeteci ve izleyiciler, haber ve 
bilgileri üretenler ve tüketenler arasındaki ayrımı belirsizleştir-
mektedir (Kim ve Lowrey, 2015). Yurttaş gazeteciler konu seçme, 
bir araya getirme, aktarma, yaygınlaştırma ve paylaşma gibi ha-
ber yapma ve haber kullanma süreçlerinde yer alırlar; ancak bu 
süreçler genellikle sistematik değildir ve kabul edilen gazetecilik 
ilke ve standartlarını barındırmamaktadır. Yurttaş gazetecilerin 
büyük çoğunluğu da kendilerini gazeteci olarak görmemekte 
ve gazetecilik amaçları gütmemektedir. Oysa kavrama yönelik 
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tartışmalar, genel olarak kimin gazeteci olabileceğine ve kimin 
bu etiketi kullanabileceğine yoğunlaşmış, herkesin gazeteci ola-
bileceğini savunanlar ile mesleki beceriler, eğitim ve normların 
değersizleştirildiğini savunanlar arasında bir ayrım ortaya çık-
mıştır (Campbell, 2015).

Kavramın öne çıktığı ilk zamanlarda, ana akım haber kuru-
luşları yurttaşların ürettiği farklı içerik türlerini nasıl ele ala-
cakları konusunda farklı denemeler yapmışlar, buna paralel 
olarak, araştırmacılar da dönüşmekte olan katılım türlerine (çe-
şitli haberlere yapılan yorumlar, mesaj panoları, anketler vb.) ve 
giderek artan yurttaş katılımına yanıt olarak gelişen süreçlere 
odaklanmışlardır. Bu etkileşime yönelik çalışmalar, özellikle ilk 
zamanlarda geleneksel medya kuruluşlarının, amatör içeriği ve 
bununla birlikte giderek yükselen katılımcı atmosferi, profesyo-
nel gazetecilerin otoritelerini koruma ihtiyaçlarıyla çelişen bir 
‘kültür çatışması’ olarak algıladığını göstermektedir (Thurman, 
2008; Wall, 2015). Dolayısıyla bu ilk dönemlerde geleneksel med-
yanın genel olarak katılımı daha düşük seviyede tutmaya çalış-
tığı ve profesyonel haberciliğe önem verdiği söylenebilir. Ancak 
bu dönemde de bazı medya kuruluşlarının, bu katılımcı atmos-
ferin yarattığı baskıyla, yurttaş gazeteciliği için sınırlı da olsa yer 
ayırmaya başladığı gözlenmiştir. Örneğin, BBC 2005 yılında ‘Se-
sini Duyur’ (Have Your Say), CNN de 2006’da iReport uygulama-
larını başlatmıştır. 

Bununla beraber, bazı medya kuruluşlarının da profesyonel 
ve yurttaş içeriği arasında bir ayrım yapmaya başladığı, çoğun-
luğun ise yurttaş gazeteciliğine tamamen kapılarını kapattığı 
görülmüştür. Yurttaşların ürettiği içerik, güvenilmez, fazlasıyla 
sübjektif ve duygusal görülmüş, teknik nitelikleri zayıf ve ger-
çek haber değeri olmayan içerikler olarak eleştirilmiştir (Wall, 
2015; Pantti ve Bakker, 2009). Kimi zaman yurttaş gazeteciliği, 
önemli haberlerin tutarlı bir resmini sunamayacak kadar eksik 
olarak tanımlanmış, bazen de profesyonel olmayanların ‘gerçek’ 
haber üretemeyecekleri, çünkü genellikle bilgi ve olguları sun-
mak yerine, ‘yumuşak’ ya da haber-olmayan olaylara ve duygu 
paylaşımına odaklandıkları savunulmuştur (Wall, 2015; Holt ve 
Karlsson, 2015).
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Ancak profesyonel ve yurttaş arasındaki çatışma sadece içeri-
ğin niteliği ya da kaynaklar üzerinde kalmamıştır. Birçok araştır-
ma, gazetecilerin kendi rutinlerini terk etmek istemediklerini ya 
da otoritelerini paylaşmak istemediklerini göstermiştir (Lewis, 
2012; Örnebring, 2013). Bir başka deyişle, medya kuruluşları 
yurttaşların gönderdikleri içerikleri giderek daha fazla kullansa 
da, haber yaratmakta kendi pozisyonlarını korumak ve yurttaş-
ların rolünün genişlemesini önlemek için yeni rutinler oluştur-
muştur. Örneğin, Avrupa ve ABD’deki televizyon kanallarının, 
yurttaş içeriği kullanırken, kendi kontrol mekanizmalarını de-
vam ettirmek üzere özel anlatı stratejileri kullandıkları; profes-
yonel gazetecilerin kendilerini yurttaş habercilerden ayırmak 
için uzmanlık, etik, kurumsal kimlik gibi unsurları öne çıkardık-
ları görülmüştür (Örnebring, 2013).

Öte yandan, yurttaş gazetecilerle giderek artan iş birliği de 
gene araştırmalar tarafından ortaya konulmakta, ‘ortaklaşa ga-
zetecilik’ ağlarının da giderek önem kazandığı görülmektedir. 
Ancak bu ortaklaşa ağlar da kendi içlerinde farklı söylemler ba-
rındırmaktadır. Örneğin profesyonel gazetecilerin yurttaş gaze-
teciler tarafından üretilen görsel içerikle ilgili görüşlerini orta-
ya koymayı amaçlayan bir araştırma (Anden-Papadopoulos ve 
Pantti, 2013), üç farklı görüş tespit etmiştir: (i) profesyonel gaze-
tecilerin yurttaş içeriğini kendi haberleri için olası ham maddeler 
olarak gördüğü, ancak işbirliğini reddettiği ‘direniş’ pozisyonu; 
(ii) profesyonellerin dijital ağlarla örülü bir ortamda çalışmanın 
bir parçası olarak yurttaş içeriğini kullanmak zorunda hissetti-
ği ‘teslimiyet’ pozisyonu; (iii) yurttaş içeriğinin haberlere yeni 
sesler ve bakış açıları getirdiğini savunan ‘yenilenme’ pozisyonu 
(Wall, 2015).

Özet olarak, dünyanın neredeyse her yerinde geleneksel ha-
ber medyası, yurttaş gazeteciliği pratiklerini farklı şekillerde ve 
derecelerde de olsa giderek artan şekilde kapsamak ve bu içeri-
ği üreten yurttaş gazetecilerle iş birliği yapmak durumundadır. 
Bunda internetin yol açtığı dönüşüm, özellikle de sosyal medya-
nın insanların haber ve bilgi edinmesinde ve bunlarla etkileşime 
girmesinde oynadığı rolün vurgulanması gerekmektedir. Artık 
yurttaşlar haber almak için gazete ve televizyonlara ihtiyaç duy-
mamakta, haber ve bilgiye sosyal medya yoluyla ulaşmakta ve 
kendilerini ifade edebilmektedirler.
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III. Yurttaş Gazeteciliği ve Sosyal Medya

Yurttaş gazeteciliği ile ilgili bir başka tartışma, yurttaş gazeteciler 
ve giderek interneti daha iyi anlayan genel kullanıcılar arasında-
ki farka odaklanmıştır. 21. yüzyılda bireysel olarak üretilen yurt-
taş gazeteciliği, genel olarak sosyal medyada paylaşılan içerik-
lerden oluşmaktadır. Bunlar, önce giderek yaygınlaşan bloglar, 
daha sonra da YouTube videoları ve Twitter paylaşımları yoluy-
la, bireylerin olayları kendi yorumlarıyla aktarmak için ‘kendilik 
teknolojileri’ni kullanmaları olarak özetlenebilir (Siles, 2012). Bu 
alandaki tartışmalar, bunların ‘rastlantısal gazeteciler’ (Lasica, 
2003) tarafından yapılan ‘rastgele gazetecilik eylemleri’ (Allan 
vd., 2007) olarak mı değerlendirilebileceği, yoksa yeni gazeteci-
lik ve gazeteci türlerini mi temsil ettikleri üzerinde odaklanmış-
tır (Campbell, 2015). Sosyal medyanın gazetecilikte giderek daha 
önemli bir rol oynadığı, çünkü kullanıcıların gazetecilerin bile 
bilmediği olayları bulabildikleri ve kullanıcılar arasında bir ‘top-
luluk’ fikrini besledikleri, öne çıkan görüşler arasındadır (Kim 
ve Lowrey, 2015). 

Kurumsal platformlar ve sosyal medya şirketleri, anlamı-
nı kamusal alanın diğer üyeleriyle etkileşimden alan; yorum 
yazma, beğenme, paylaşma yoluyla birlikte içerik oluşturan 
bireyselleşmiş bir yurttaş gazeteciliğini özellikle mümkün hale 
getirmiştir. Sosyal medya platformlarını kullanan bu bağımsız 
yurttaş gazetecilerin ilk dalgasını oluşturan amatör haber blog-
gerları, sıklıkla ana akım haber yorumlarına meydan okuyan, 
hızlı ve öznel yorumlarını içeren, farklı bir anlatı biçimiyle öne 
çıkmışlardır (Robinson, 2009). Bazıları orijinal içerik sağlasa da, 
büyük çoğunluğu profesyonel haberlerden gelen bilgileri düzen-
lemeyi tercih etmişlerdir. Bu özellikler hala Twitter gibi sosyal 
medya araçlarını kullanarak üretilen yurttaş gazeteciliğinde gö-
rülmektedir. Bir zamanlar bağımsız editörler olarak kendi blog-
larını yazan yurttaşlar, çoğunlukla bu emek-yoğun siteleri terk 
ederek, Twitter gibi daha az beceri ve sorumluluk gerektiren sos-
yal medya platformlarına yönelmişlerdir. Son dönemde, ‘Twit-
ter gazetecilerinin’ ve dramatik olayların anlık fotoğrafını ya da 
videosunu çekip sosyal medya sitelerinde paylaşan bir defaya 
mahsus tanıkların yükselişinden söz edilmektedir (Wall, 2015). 
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Toplumsal olaylarda sosyal ağların oynadığı rol, sosyal med-
yanın yurttaş gazeteciliğine olanak sağlamasının yanı sıra gele-
neksel medyanın da haber kaynağı durumuna gelmesi ile daha 
da önem kazanmıştır. Bu anlamda özellikle Twitter, yurttaşların 
birer gazeteci gibi paylaşımda bulunmalarını sağlayarak yurttaş 
gazeteciliğini mümkün kılan en önemli mecralardan biri olarak 
öne çıkmaktadır. Bir mikroblog sitesi olan Twitter, toplumsal 
olayların tartışıldığı ve hashtag kullanımı ile herkesin bir gün-
dem başlığı oluşturabildiği bir ortam sunarak, ‘Twitter gazete-
ciliği’ olarak adlandırılan yeni bir akım başlatmıştır (Uçar, 2017).

Hangi sosyal medya platformu olursa olsun, geleneksel haber 
medyasının kontrolünde olmayan bir ortamda, profesyonel ve 
amatörlerin bir araya geldiği bir ‘ortak haber üretme alanı’ ya da 
‘haberlerin ortak çalışma yoluyla beraber yaratıldığı’ (Hermida, 
2013) bir alanın oluştuğu söylenebilir. Bu da, geleneksel olarak 
profesyonel gazetecilerin haberler üzerinde oluşturduğu kontrol 
ve otoriteden radikal bir kopuş olarak öne çıkmaktadır. Ancak 
sıradan insanlar ve profesyonel gazeteciler tarafından oluşturu-
lan içeriğin her zaman istenilen şekilde harmanlanmadığı açıktır. 
Aksine, önce bloglar, sonra da Twitter’ın yükselişiyle, profesyo-
nellerin sosyal ağ paylaşımlarının çoğunlukla bilginin en önemli 
kaynağı olduğu, bunun da medya anlatılarındaki dominant ko-
numlarını yeniden ürettiği söylenebilir (Wall, 2015).

Bu anlamda en önemli örneklerden biri olan Arap Baharına 
yönelik araştırmalar, sosyal medya yoluyla yayılan yurttaş içe-
riklerine rağmen, haberlere ana akım medya kuruluşlarının ege-
men olduğunu göstermektedir (Aday vd., 2013). Yurttaş içeriği 
uluslararası izleyicilere ulaşmayı başarmış, ancak bunu profes-
yonel haber beklentilerine uyarak yapmıştır. Yurttaşlar küresel 
izleyicilere erişebilmiş, ancak ana akım medya kuruluşları bunu 
kontrol altında tutmuştur. Profesyonel ve amatör gazetecilerin 
Twitter gibi ortak platformlarda ‘çoklu gazetecilik’ yapma ola-
sılığı vardır ki bu da, her ikisi de kendi pratik ve normlarını 
barındıran, yurttaş ve profesyonellerin haberlerinin birbiri ile 
harmanlandığı ve diğerini şekillendirdiği, karşılıklı faydaya da-
yanan bir ortaklık olarak görülmektedir (Murthy, 2013). 
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IV. Siyasi-Sosyal Sistem ve Yurttaş Gazeteciliği

Yurttaş gazetecinin coğrafi ve siyasi konumu ile ürettiği içeriğin 
niteliği arasında yakın bir ilişki olduğunu söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Yurttaş gazeteciliği üzerine yapılan çalışmalar, genel 
olarak Batı’daki siyasi ve sosyal sisteme odaklı olmuş, dünya-
nın farklı yerlerinde yurttaş gazeteciliğinin ne olduğuna yönelik 
açıklamaları eksik kalmış ya da çarpık anlaşılmıştır. Medya araş-
tırmalarının çoğunda olduğu gibi, genel olarak ABD ve Avrupa 
deneyimlerine dayanan araştırmalar, dünyadaki medya sistem-
lerinin küçük bir bölümüyle sınırlı kalmıştır. Elbette ki, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde yurttaş gazeteciliği, farklı yurttaşlık 
fikirlerine bağlı olarak farklı tanımlanmakta ve anlaşılmaktadır 
(Rodriguez, 2014). 

Yurttaş gazeteciliği kavramı sıklıkla Batılı demokratik mode-
le bağlı olarak incelenmiş ve dünyanın farklı yerlerinde devlet 
ve yurttaşlar arasındaki farklı ilişkiler göz ardı edilmiştir. Örne-
ğin baskıcı ülkelerde yurttaş gazeteciler, ürettikleriyle yeni yurt-
taşlık biçimleri yaratıyor görünmektedir (Moyo, 2014). Önemli 
bir fark, dünyanın belirli yerlerinde yurttaş gazetecilerin ciddi 
zorluklarla ve yasal ya da siyasi olarak önemli kısıtlamalarla kar-
şılaşmakta olduğudur. Bazı ülkelerde yurttaş gazeteciliği statü-
koya ciddi bir tehdit olarak görülmekte, bunu yapanlar siteleri-
nin ya da hesaplarının engellenmesi, fiziksel zarar, hapis ve hatta 
ölüm gibi tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Benzer şekilde, 
gelişmiş ülkelere dayalı çalışmalar, yurttaş gazetecilerin karşıla-
şabileceği, teknolojiye sınırlı erişim, internet filtreleri ve sansür, 
izleme ve takip gibi farklı zorlukları da dikkate almamaktadır 
(Wall, 2015).

Yurttaş gazeteciliğinin giderek yaygınlaşmasının, sadece ‘an-
lık özgür basın’ fikrini akla getirmediği, yazarların sosyal yaşa-
mın normları ve değerleri ile çok daha karmaşık bir ilişki içinde 
olduğunu vurgulamak önemlidir (Matheson, 2009). Örneğin, 
İran’da yurttaş gazeteciler, yurttaşlığın kendisinin sorunlu bir 
kavram olduğu bir bağlamda çalışmaktadırlar. Hindistan’ın bazı 
bölgelerinde yurttaşlar, genel anlamda ülke demokrasisi kapsa-
mında ifade özgürlüklerini kullanabilirken, içinde bulundukla-
rı bölgenin siyasi ve askeri baskısına maruz kalmaktadır. Suu-
di Arabistan’da kadın yurttaş gazeteciler, erkeklere göre ciddi 
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anlamda daha kısıtlı sivil ve siyasi haklar çerçevesinde hareket 
etmektedirler. Çin’deki yurttaş gazetecilerin bazıları, Batı’da-
ki benzerlerine göre çok daha fazla takipçiye ulaşmakta, ancak 
eylemleri devlet tarafından ciddi şekilde izlenmekte ve ancak 
ulus-devlete bağlılık çerçevesinde yurttaşlık hakları tanınmak-
tadır (Campbell, 2015).

Özellikle yazarlığın anonim kalabildiği ortamlarda, yurttaş 
gazeteciliği farklı bir propaganda türü olarak ortaya çıkabilir. 
Ancak bilginin sıkı bir şekilde kontrol ve manipüle edildiği yer-
lerde, etnik, dini ya da diğer şiddet türlerini tetikleme olasılığı-
na da sahiptir. Örneğin, Çin’de yurttaş gazeteciliğinin yabancı 
düşmanlığı ve yeni-milliyetçilik gibi akımları güçlendirdiğine 
yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Xin, 2010). Suriye gibi savaş 
bölgelerinde ise yurttaşlar tarafından üretilen içeriğin savaş için 
bir araç haline dönüşebildiği görülmektedir (Al-Ghazzi, 2014). 
Bir başka deyişle, yurttaş gazeteciliği, içinde yer aldığı siyasi, 
sosyal ve ekonomik sistemin özellikleri içinde anlaşılmalı ve de-
ğerlendirilmelidir.

V. Yurttaş Gazeteciliği ve Demokrasi

Yurttaşların haber üretimine ve haber akışına artan katılımı, 
yurttaş gazeteciliğinin demokrasiye katkısı yönünde tartışmala-
rı da beraberinde getirmektedir (Campbell, 2015; Goode, 2009). 
Yurttaş gazeteciliğinin tanımında ‘kamusal’ ve ‘siyasi’ kavramla-
rı öne çıkmaktadır. Bir başka deyişle, yurttaş gazeteciliği, kamu 
için ve siyasi amaçlı içeriklere işaret etmektedir (Kim ve Lowrey, 
2015). Öte yandan yurttaş gazeteciliği üzerindeki tartışmaların, 
aslında alternatif dünya görüşleri üretmek için gerekli araçlara 
erişimi olan, son derece sınırlı ve ayrıcalıklı bir azınlığın eylem-
lerine odaklandığı söylenebilir (Meadows, 2013). Başka bir dilde 
ya da başka bir kültürel veya siyasi sistem üzerine akıcı olarak 
yazabilme, evrensel ya da yaygın bir beceri değildir. Bu da, yurt-
taş gazeteciliğinin çoğunlukla coğrafi konuma bağlı olarak şekil-
lendiğini göstermektedir (Papacharissi, 2010).

Öte yandan, yurttaş gazeteciliği alternatif bir kamusal alan 
ya da önemli siyasi dönüşüm süreçlerinde muhalif bir haber sis-
temi oluşturma potansiyeli de taşımaktadır. Yurttaş gazeteciler, 
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en basit anlamıyla profesyoneller tarafından takip edilecek flaş 
haberler oluşturabilirler. Yurttaş gazeteciliğinin, sosyal hareket-
lerle birlikte değerlendirilmesi, kurumların ve profesyonelleş-
menin dışında kalması gerektiğini savunan yaklaşımlar da bu-
lunmaktadır. Özellikle baskıcı ortamlarda yurttaş gazeteciliğinin 
siyaset dışında kalarak doğrudan yurttaşlıkla ilgili eylemlerde 
bulunması, örneğin çevre sorunları ya da doğal afetlere yönelik 
yurttaş tepkilerini koordine etmesi de bu kapsamda değerlen-
dirilmektedir. Aksi takdirde, yurttaş gazeteciliğinin de var olan 
iktidar yapılarını yeniden üretmekten öteye gidemeyeceği ileri 
sürülmektedir (Moyo, 2014). 

Yurttaşların kendi kendilerine ve diğer yurttaşların yararı-
na gazetecilik eyleminde bulunduğunu savunan bir başka gö-
rüşe göre ise yeni, katılımcı ve online medya, önemli olanaklar 
sunmaktadır (Bruns, 2008; Jenkins, 2008). Online medya genel 
olarak masrafsız ve sıradan insanlar tarafından yayınlanabilen 
içerik üretimine izin vermektedir. Ayrıca, geleneksel medyanın 
sınırlamalarına tabi olmayıp, farklı haber, bilgi ve bakış açıları 
sunabilmektedir. Dolayısıyla, yurttaş gazeteciliği sıklıkla ka-
musal söylemi zenginleştiren önemli bir alternatif olarak görül-
mektedir. Yeni medyanın katılımcı özellikleri, yurttaşları içerik 
üretme sürecine katılmaya teşvik etmekte, bu da yurttaşların ka-
musal söylemle ilişkilerini arttırmaktadır.

Burada altı çizilmesi gereken nokta, yurttaş gazeteciliğinin, 
alternatif ya da tabandan gelişen girişimler şeklinde, ana akım 
medyanın dışında oluştuğudur. Yurttaş gazeteciliği, haber ku-
ruluşları içinden birbirleriyle etkileşim ve iş birliği içinde olan 
ya da gazetecilerle birlikte haber oluşturan bireyler demek de-
ğildir. Birbirleriyle eşit düzeyde ilişkilerde olan, ana akım haber 
kuruluşlarından bağımsız ve çoğu zaman onlara muhalif olan 
bireylere atıfta bulunmaktadır (Deuze, 2009). Dünyanın farklı 
yerlerinde, yurttaş gazeteciliğinin farklı türlerinin, etnik azınlık-
lar, feminist hareketler, yerel topluluklar ya da küresel sosyal ha-
reketler gibi dezavantajlı toplulukların seslerini duyurmalarına 
ve güçlenmelerine nasıl aracı olduğuna yönelik çok çeşitli örnek-
ler bulunmaktadır. Tüm bu girişimlerin ortak noktası, dışlanma 
olasılığı yüksek olan pek çok insanın katılımı önündeki engelleri 
azaltan teknolojidir. Ancak hala bazı grupların, dışlayıcı Web ta-
sarımları ve internet ücretleri gibi erişim ve erişilebilirlik sorun-
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ları yaşamakta olduğu da açıktır. Bu da dijital teknolojilerin, de-
zavantajlı bazı grupların toplumsal hayata katılımını zorlaştıran 
çevresel engelleri yeniden ürettiği anlamına gelmektedir (Luce 
vd., 2017).

VI. Türkiye’de Yurttaş Gazeteciliği

Yurttaş gazeteciliğinin Türkiye’de gelişmesinin en önemli araç-
larından biri, 2006 yılında kurulan ve bugün dünyada en yaygın 
sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter olmuştur. Gazeteci-
lik eğitimi ve deneyimi olmayan, ancak olaylara bizzat tanıklık 
eden, olayları gözlemleyen ve deneyimleyen pek çok insan, bu 
mecra yoluyla haber ve bilgi paylaşmış ve yaygınlaştırabilmiştir. 
Özellikle 2013’te Gezi Parkı’nda başlayıp ülke çapında yayılan 
protestolar karşısında geleneksel medya sessiz kalmış, Twitter 
başta olmak üzere sosyal medya çok daha etkin ve hızlı bir ha-
berleşme aracına dönüşmüştür (Arık, 2013). Çok sayıda siyasi 
ve sosyal kriz, hukuki süreçler, doğal afetler, toplumsal olaylar, 
geleneksel medyanın nesnelliğinin ve güvenilirliğinin sorgulan-
dığı bir ortamda sosyal medyanın merceği altına girmiş ve pek 
çok durumda yurttaş gazeteciliği, büyük kitlelere ulaşabilme po-
tansiyeli ve farkındalık arttırıcı gücü ile olayların akışını değişti-
rebilmiştir. Ancak herhangi bir filtreden ya da editoryal süreçten 
geçmeden yapılan paylaşımların haber niteliği ve doğrulanabi-
lirliği üzerinde de önemli tartışmalar gerçekleşmektedir.

Arık (2013: 283-284), yakın dönemde Twitter gazetecileri-
nin dava takiplerinde oynadıkları önemli rolün altını çizerken, 
adliyeler ve mahkemelerden canlı yayın yapan aktivistlerin 
geleneksel medyanın aktarmadığı olayları kitlelere nasıl ulaştı-
rabildiklerini, bunların farklı dillere çevrilip tüm dünyaya duyu-
rulabildiğini ve haber alma hakkı anlamında bu yeni mecraların 
önemini aktarmaktadır. Gene çoğunlukla Twitter üzerinden ya-
yın yapan ve örgütlenen 140 Journos, Ötekilerin Postası, Bianet 
gibi yurttaş gazeteciliği örnekleri, ana akım medya tarafından 
göz ardı edilen ya da değinilmeyen konuların bağımsız ve taraf-
sız haberler yoluyla sayısız takipçiye ve toplumun farklı kesim-
lerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu tür girişim-
lerin aynı zamanda sivil toplumun kendini ifade edebilmesinin 
aracı olarak işlev gördüğü söylenebilir.
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VII. Sonuç

‘Yurttaş gazeteciliği’ kavramı, bir başka deyişle sıradan insan-
ların ürettikleri haber içerikleri tüm dünyada yaygın bir pratik 
olarak kabul edilmeye, milyonlarca insan tarafından alternatif, 
özgün haberler, hatta gündelik yaşamın bir parçası olarak gö-
rülmeye başlamıştır. Aynı zamanda bu olgu profesyonel haber 
medyasıyla öylesine iç içe geçmiştir ki, yurttaş gazeteciliğinin or-
tadan kaybolacağını düşünmek anlamsızdır. Yurttaş gazeteciliği, 
bütünsel bir medya ekolojisinin bir parçası olarak görülmelidir; 
yani bağımsız hareket ediyor görünseler bile, yurttaş gazeteci-
liğini geleneksel haber medyasından tam anlamıyla ayırmak 
mümkün değildir. Gazetecilik, toplumu oluşturan eylemler ağı-
nın yalnızca bir parçasıdır; yurttaş gazeteciliği ise amatör insan-
ların toplumun pek çok alanına daha fazla katılımını içeren ge-
nel bir dönüşüme işaret etmektedir. 

ABD’deki Katrina kasırgasının ya da Çin’deki Wenchuan 
depreminin görgü tanıkları tarafından anlatımı ve sıradan in-
sanların eleştirel tepkileri; Irak savaşının yarattığı siyasi, hukuki 
ve insani krize yönelik protestoların savaş blogları tarafından 
yansıtılması ve sivil toplum ile sosyal hareketler arasındaki iliş-
ki; yurttaş gazeteciliğinin Brezilya, Hindistan, İran, Filistin, Çin 
gibi dünyanın çeşitli yerlerinde insan hakları ve demokrasi için 
verilen mücadelelerdeki rolü; Antarktika’da iklim değişikliğine 
yönelik online farkındalık yaratma çabaları ya da yurttaş med-
yasının Kenya’daki seçimler, Barack Obama’nın ABD seçim kam-
panyası gibi siyasi krizlerde oynadığı rol, tüm dünyada yurttaş 
gazeteciliğinin çok çeşitli ifadelerini ve biçimlerini gözler önüne 
sermekte, krizler, afetler ve adalet arayışları ile yakın ilişkilerini 
ortaya koymaktadır. Türkiye’de de yurttaş gazeteciliğinin yay-
gınlaşmasının en önemli zemini olan sosyal medya, özellikle de 
Twitter, siyasi, sosyal, çevresel ve kültürel pek çok aktivist hare-
ketin örgütlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Yurttaş gaze-
teciliği, içinde bulunduğu kültürel ve örgütsel yapıları, siyaset 
ve sivil toplum arasındaki ilişkileri ifade eden; ‘yurttaşlık’ ve 
‘gazetecilik’ kavramlarını ve bunların çoklu anlamlarını yansı-
tan önemli bir olgu olarak önümüzdeki yıllarda da tartışılmaya 
devam edilecek gibi görünmektedir.
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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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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




