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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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Dünden Bugüne 
Araştırmacı Gazetecilik1

Gülseren Adaklı2

Giriş: Tanımlar

Araştırmacı (investigative) gazetecilik, bekçi köpeği (watchdog) 
gazeteciliği, dava (advocacy) gazeteciliği,3 açıklayıcı (explanatory) 
gazetecilik, bağlamsal (contextual) gazetecilik, bilimsel (scienti-
fic) gazetecilik, doğrulama (fact-check) gazeteciliği, sızıntı (leak) 
gazeteciliği, veri (data) gazeteciliği, vb. Bunlar, kısmen haber 
üretiminde kullanılan yöntemlere kısmen de haber içeriğinin 

1 Bu çalışma sırasında yardım ve desteklerini esirgemeyen araştırmacı gazeteciler Fa-
ruk Bildirici ve Cengiz Erdinç’e, taslaklarımı her zamanki gibi okuyup düzelten Murat 
Gülsaçan’a ve Alexandra Elbakyan’a teşekkürü borç bilirim.

2 Doç. Dr., Bağımsız akademisyen.
3 Dava gazeteciliği, gazetecinin, belli sosyal grupların sorunlarını duyurmak üzere aktif 

şekilde yorumlayıcı ve katılımcı olduğu, tarafını açıkça beyan eden, özgül bir yeri olan 
bir gazetecilik türüdür. Silvio Waisbord, İngiliz ve Amerikan gazeteciliğinde henüz 
nesnellik ve profesyonel habercilik idealleri yükselmeden önce yapılan ve “siyasi ör-
gütler için bir propaganda aracı, basın patronlarının politik hırsları için bir platform, 
muhabirler için politik aktivizm patikası” işlevi gören gazetecilik deneyimlerinin esa-
sen “dava gazeteciliği” adı altında toplanabileceğini belirtmektedir. (Waisbord, 2009). 

 Çoğunluğu İngilizce olan tür adlarını Türkçeye katmak bazan oldukça güçtür ve bu 
güçlük, “advocacy journalism” için de geçerlidir. Seçil Özay’ın önerdiği “dava gazete-
ciliği”ni, özgül içeriği Türkçede daha iyi yansıttığını düşündüğümüz için tercih ettik. 
(Özay, 2015).
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kendisine göndermede bulunan, bir kısmı son dönemde litera-
türe girmiş habercilik türleri. Ortak özellikleri; kamu yararını ön 
planda tutan, kamuoyundan gizlenen ve/veya anlaşılması güç, 
karmaşık ögeler içeren, muhabirlerin günlük rutin takiplerinin 
ötesinde, uzun zaman ve yoğun emek gerektiren çalışmalara 
dayanmaları. Bugün kabul edilen içeriği ve anlamı ile karşılaş-
tırıldığında her birinin vurgusu ve yöntemi farklılaşsa da, say-
dığımız türleri “araştırmacı gazetecilik” başlığı altında değerlen-
dirmek mümkün. 

Herhangi bir toplumsal fenomeni tanımlama girişimi, onun 
tarihsel ve toplumsal bağlamı ile insanların ona atfettikleri değer-
lerin zamanla değişimini hesaba katmak zorundadır. Dolayısıyla 
araştırmacı gazeteciliği ele aldığımız bu genel değerlendirme ya-
zısında, nüvelerini 19. yüzyılda gördüğümüz ve günümüze ge-
linceye kadar konuları, yöntemleri, tanımları değişen emek-yo-
ğun habercilik pratiklerini tarihsel gelişimi içerisinde anlamaya 
ve açıklamaya çalışacağız. 

Araştırmacı gazeteciliğe ilişkin ilk tanımlama girişimlerinden 
biri, gazeteci K. Scott Christianson’ın 1972 tarihli yazısında bu-
lunmaktadır: “birinin gizli kalmasını istediği önemli bilgilerin 
elde edilmesi”. Araştırmacı gazeteci Robert Greene,4 1975 yılın-
da kendisiyle yapılan bir görüşmede, bu tanıma bir ek yapmıştır 
(Aucoin, 2005: 87; 89). Ona göre, birinin araştırmacı gazetecilik 
yaptığını söyleyebilmesi için haberi kendi özgün çabasıyla or-
taya çıkarması gerekir; kamu görevlilerinin ya da özel kişilerin 
yaptıkları soruşturmaları aktarmak, belki çok iyi gazetecilik ola-
bilir ama araştırmacı gazetecilik değildir. Bu bağlamda Washin-
gton Post’un Watergate’te yaptığı araştırmacı gazetecilikti ama 
Pentagon Belgelerinin New York Times’ta yayımlanması bu kap-
samda değerlendirilemezdi (Blevens, 1997).5

4 Long Island’da politikacıların karıştığı arazi skandalını ortaya çıkararak 1970’de 
“kamu hizmeti” kategorisinde Pulitzer ödülü alan Greene, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde, sürekli çalışan ilk araştırma ekibini kuran kişidir. (Aucoin, 2005: 89).

5 İleride ele alacağımız, sızdırılan belgelere dayalı gazetecilik örnekleri için bu özellik 
çok da geçerli olmasa gerektir. Emek-yoğun ve zamana yayılan kolektif bir çabayı 
gerektiren bu örnekler, belgelerin gazetede olduğu gibi yayımlanmasının çok ötesine 
geçmektedir. 1971’te Pentagon Belgelerini ilkin New York Times’a ve ardından pek 
çok başka haber mecrasına servis eden Daniel Elsberg (“Mr. Boston”), yıllar sonra ken-
disiyle yapılan bir söyleşide, bugün olsa belgeleri nasıl değerlendireceği sorulunca şu 
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Araştırmacı Muhabir ve Editörler Derneği’nin (IRE) eski baş-
kanlarından Steve Weinberg, araştırmacı gazeteciyi şu sözlerle 
açıklamaktadır: “Okurlar, izleyiciler ya da dinleyiciler için önem 
arz eden, çoğunlukla gizli kalması istenen konuları, kendi ini-
siyatifi ve çabasıyla haberleştirir” (1996). Guardian gazetesinde 
Wikileaks olayını başından itibaren kamuoyuna aktaran David 
Leigh de, kamu yararını gözeten araştırmacı gazeteciliği “aksi 
takdirde gizli kalacak olan dünyaya dair olayların araştırılması” 
şeklinde tanımlamaktadır (Leigh, 2019: 1).

James Aucoin, 2005 tarihli Amerikan Araştırmacı Gazeteciliğinin 
Evrimi başlıklı kitabında bu tanımları gözden geçirdikten sonra, 
tür için 5 temel nitelik belirliyor: 1) Değişime yol açmak hedefiy-
le, 2) muhabirin orijinal, uzun zamana yayılan “derin inceleme” 
yoluyla ortaya koyduğu, 3) birilerinin veya bazı kuruluşların 
duyulmasını istemediği, 4) önemli bir kamu meselesiyle ilgili 5) 
bilgilerin ortaya çıkarılması (2005: 2).

Başta da belirttiğimiz gibi, tanımlar ya da kategoriler sosyal 
ve tarihsel bağlamlara sıkı sıkıya bağımlıdır, dolayısıyla kapita-
lizmin kalkışa geçtiği 19. yüzyılda ilk örneklerine rastlanan araş-
tırmacı gazeteciliğe zamanla farklı anlamlar atfedilmiş, odak 
konuları yöntemleri farklılaşmış, yeni toplumsal gelişmelerle 
birlikte eski tanımlar da geçerliliklerini bir ölçüde yitirmiştir. Ör-
neğin, Aucoin kitabını yazdığı sırada henüz Wikileaks, Snowden 
Belgeleri, “Panama Papers” ya da “Paradise Papers” gibi hacimli 
sızıntılar gündemi işgal etmeye başlamamıştır. Dolayısıyla, Wi-
kileaks’in 2010 yılında o gün için devasa boyuttaki diplomatik 
yazışmaları kamuoyuyla paylaşmasından itibaren araştırmacı 
gazetecilikte yaşanan radikal değişimleri yeni tanım çabalarına 
dâhil etmek gerekecektir. 

Çağdaş gazeteciliğin 200 küsür yıllık tarihinde bu türün, yaşa-
nan dönemin sosyal, ekonomik, kültürel özellikleriyle bağlantılı 
olarak evrimleştiği, zaman zaman kendi iddiaları ve ethos’uyla 
çeliştiği, gazeteciliğin kadim tartışmalarını yeniden canlandırdı-
ğı, söylenebilir. Kısacası, araştırmacı gazeteciliğin tarihi, esasen, 

cevabı vermiştir: “İnternete koyardım.” (McCurdy, 2013). Elsberg’in bu açıklaması, 
sızıntıların zamana bağlı olarak gazetecilik pratiklerini farklı şekillerde belirleyebile-
ceğini göstermektedir. 
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gazetecilik etiğine ilişkin en yakıcı tartışmaları bağrında taşıyan 
özgün bir deneyimin tarihidir; anlamak, açıklamak ve değiştir-
mek için demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bilmesi 
ve geliştirmesi gereken bir zanaat olarak da görülebilir.

Çağdaş gazetecilik tarihi elbette Amerikan ve İngiliz gaze-
teciliğinden ibaret değildir ve çok çeşitli ve zengin bir kültürel 
birikim başka coğrafyalarda da ortaya çıkmış ve paylaşılmıştır. 
Örneğin Fransa, Almanya, İskandinavya, Hindistan, Japonya, 
Güney Amerika ya da Güney Afrika Anglo-Amerikan geleneğin-
den çeşitli bakımlardan farklı ve yarattıkları etki bakımından çok 
önemli gazetecilik deneyimlerine sahiptir kuşkusuz. Türkiye’de 
de Abdi İpekçi’nin Uğur Mumcu’nun mirasını üstlenerek çok 
önemli toplumsal sorunları gündeme getiren araştırmacı gaze-
tecilik örnekleri vardır. Ancak giderek dünyasallaşan gazetecilik 
alanında tarihsel pek çok örnek gibi Türk basını da Anglo-Ame-
rikan modelinden beslenmiş ve hem teknik becerilerini hem de 
tarafsızlık, nesnellik, doğruluk gibi etik değerlerini bu gelenek-
ten devşirmiştir. Nitekim 1830’larla 1920’ler arasındaki dönemde 
Fransız ve Anglo-Amerikan gazeteciliğinin evrimini karşılaştır-
malı olarak inceleyen Jean Chalaby, Amerikan ve İngiliz gazete-
cilerinin modern haber kavramını icat ettiklerini belirtir. 

Anglo-Amerikan gazeteleri Fransız gazetelerinden çok 
daha fazla haber ve enformasyona yer vermektedir ve 
haber toplama hizmetlerinde çok daha iyi örgütlenmiştir. 
Röportaj gibi belli gazetecilik tekniklerini geliştirenler de 
Anglo-Amerikan gazetecileridir. Diğer pek çok ülkenin 
gazetecileri gibi Fransızlar da bu gazetecilik metotlarını 
ithal etmiş ve kendi kültürlerine uyarlamışlardır. (Chala-
by, 1996)6

Dünyanın ekonomik ve politik tarihine baktığımızda da ABD 
hegemonyasının önemli kaynaklarından birinin gazetecilik faa-
liyetleri olduğunu görmekteyiz. Hegemonyanın bireysel gaze-
teciyi ahlaken ya da siyaseten bütünüyle belirlemediğini akılda 
tutarak bu kendine özgü ve oldukça gelişkin gazetecilik kültürü-

6 Yazar başka bir çalışmasında 1980’lere kadar Fransa’da araştırmacı gazetecilik yapan 
ve “ülkenin en rahatsız edici olaylarından bazılarını çözmeye çalışan” sadece iki yayın-
dan bahsetmektedir: L’Express ve Le Canard Enchaîné. (Chalaby, 2004).
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nü anlamak, araştırmacı gazeteciliğin günümüzde kamusal ala-
nın demokratikleştirilmesi bakımından ne denli kritik olduğunu 
anlamamızı da sağlayabilir. Bu bağlamda yazıda öncelikle 20. 
yüzyıl başlarından itibaren araştırmacı gazeteciliğin gelişimini 
ve evrimini ele alıyoruz. 21. yüzyılda radikal değişimler geçiren 
türün günümüzde hangi sorunlar ve olanaklarla karşı karşıya 
olduğunu; değişen konjonktürle birlikte dev sızıntılar ve sahte 
haberler gibi güncel meseleleri somut örnekler ve normatif çer-
çeveler üzerinden sergilemeye çalışacağız.

Muckraker’lardan Watergate’te

Çağdaş gazetecilik tarihinde ilk araştırmacı gazetecilik örneği 
olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin sanayileşen kentlerinde 
“muckraker” adı verilen bir grup yazar, gazeteci ve yayıncının 
çığır açan gazetecilik çabaları gösterilir. Bu kişiler, 19. yüzyılın 
sonları ile 20. yüzyılın başlarında7 yoksulluk, işsizlik, ağır ça-
lışma koşulları, çocuk emeği, seks işçiliği gibi sosyal sorunları 
derinlemesine araştırarak habere, romana, öyküye dönüştürerek 
yasal prosedürlerin, çalışma koşullarının ve belki daha da önem-
lisi, bakış açılarının değişmesinde önemli etkiler yaratır.

Muckraker adı, tıpkı 19. yüzyıl başlarında İngiliz işçi basını-
nın sert mizahına konu olan Parlamento mensuplarının bu ba-
sını aşağılamak için kullandıkları bazı ifadeleri kendilerine isim 
olarak almaları gibi,8 muzip bir tersine çevirmenin ürünüdür. 
ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in 17 Mart 1906 günü yaptığı 
konuşmada basını sert dille eleştirirken kullandığı, “pislik-eşele-
yen” anlamına gelen bu sözcük (Feldstein, 2006),9 zamanla sis-
teme radikal bir itirazı içeren gazetecilik örneklerinin artmasıyla 
birlikte pozitif bir içerik kazanmıştır. 

7 1890’larla 1920’ler arasındaki iktisadi büyüme ve politik reform yılları Amerikan tari-
hinde “ilerlemeci dönem” (Progressive Era) olarak adlandırılmaktadır.

8 En ünlü örneklerden biri, William Cobbet’in 1812 ile 1817 arasında çıkardığı radikal 
işçi gazetesi Two Penny Trash’tir (“iki kuruşluk çöp”). 

9 Mark Neuzil (1996), Roosevelt’in basına yönelik tutumunun ardında, başkanlık yarı-
şında en büyük rakibi olan basın patronu William Randolph Hearst’le uzlaşmaz çeliş-
kisinin yattığını belirtmektedir.
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Türün ilk temsilcilerinden biri, İrlanda kökenli bir işçi sınıfı 
çocuğu olarak genç yaşta yazarlığa başlayan Elizabeth Cochra-
ne’dir (1867–1922). Cochrane 17 yaşındayken, çoğunlukla dava 
duruşmalarını takip eden, şehrin en büyük gazetelerinden Pits-
burgh Dispatch’te geleneksel kadın rollerinin savunulduğu bir 
köşe yazısına karşı öfkeli bir mektup gönderir. Yazarın tutkulu 
üslubundan etkilenen editör ondan gazetede düzenli yazması-
nı ister ve böylelikle Elizabeth Cochrane, Nellie Bly adıyla ga-
zetecilik kariyerine başlar.10 İlk yazısında boşanmanın kadınlar 
üzerindeki olumsuz etkilerini konu edinen Nellie, daha sonra 
gazetede kadın işçilerin çalışma koşulları üzerine bir dizi haber 
yapar (Simkin, 1997). Bu tür yazıların güç çevrelerinde yarattığı 
tepkiler ve gazetenin bu tepkilere uysallıkla karşılık vermesi ne-
deniyle 1887’de işten ayrılan Nellie Bly New York’a gider. 

O sırada skandal, suç, eğlence, sansasyon haberleriyle kıya-
sıya bir “sarı gazetecilik”11 akımının yükseldiği New York’ta 
William Randolph Hearst’le12 birlikte türün iki büyük isminden 
biri olan Joseph Pulitzer’in New York World gazetesinde çalışma-
ya başlayan Nellie Bly, burada önemli araştırmacı gazetecilik ör-
neklerine imza atar. Bly, gazetecilik tarihinde kimliğini gizleme 
metodunu ilk kez kullananlardan biridir. Blackwell’s Adası’nda 
bulunan ve 1.600 kadının insanlıkdışı koşullarda tutulduğu akıl 
hastanesine hasta kimliğiyle girerek 10 gün boyunca gözlem ya-
par. Buradaki kadınların bir kısmı, İngilizce bilmeyen göçmen 
kadınlardır, bu kadınlar o anda delilik emareleri gösteriyorlarsa 
bile bu, günbegün yaşadıkları işkencelerin sonucudur. Hikâye-
nin yayımlanması büyük tepki uyandırır, Bly açılan davalarda 
tanıklık eder, hastane koşulları büyük ölçüde düzeltilir (Gre-
gory, 2014).13 Gazetecilik tarihinde Nelly Bly adı, World’de yap-

10 O dönemde kadın yazarlar gazete ve dergilerde kendi adlarını kullanamıyorlardı.
11 Sarı gazeteciliğin/Sarı basının detaylı olarak incelendiği bir kaynak için örneğin bkz. 

Campbell, 2003.
12 Orson Welles, 1941 tarihli Citizen Kane filmini, William Randolph Hearst’ten esinle-

nerek çekmiştir. 
13 Nellie Bly / Elizabeth Cochrane, hem kendi dönemi hem de bugün için oldukça il-

ginç bir karakterdir. Onun gibi son derece renkli kişilikleriyle dönemin ağır çalışma ve 
yaşam koşullarını, bunlardan sorumlu olanları deşifre ederek kamuya sunan yüzlerce 
gazeteci ve yazarın kısa biyografilerini şu kaynaklarda bulabilirsiniz: Applegate, 2008; 
Reilly, 1972.
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tığı sansasyonel haberler nedeniyle “sarı gazeteci” kategorisine 
de kaydedilmekle birlikte, hayatı boyunca yaptığı çalışmaların 
toplumsal sorumlulukçu içeriği nedeniyle muckrakerlar arasında 
sayılması doğal görünmektedir. 

Muckraker’ın pozitif imajı kendisini en çok, 20. yüzyılın başla-
rında McClure’s Dergisinde yazan 15 “orijinal muckraker”da bul-
maktadır. 

“Muckraking gazetecilik” toplumun önem verdiği ko-
nulara yönelen ve bunlar üzerinde etki yaratan derin-
lemesine araştırmacı gazetecilikle eşanlamlıdır. Orijinal 
muckraker’lar 20. yüzyılın başında McClure’s dergisi için 
yazan 15 kişilik bir çekirdek gruptur. Ele aldıkları konular 
arasında şirketlerin gücü, büyük tröstler ve hükümet yol-
suzlukları bulunmaktadır. Frank Norris, Lincoln Steffens, 
Ida Tarbell, Upton Sinclair ve Jacob Riis ve pek çok başka 
gazeteci bu grubun içinde yer almıştır (Schifrin, 2018).

Ida Tarbell’in, petrol sanayiinde tekelleşen Rockefeller’ın 
ahlak dışı, acımasız patron taktiklerini ince detaylarıyla gün-
yüzüne çıkardığı The History of the Standard Oil Company (1904), 
Upton Sinclair’in et paketleme sanayiindeki sağlıksız koşulları 
ifşa ettiği The Jungle (1906), Lincoln Steffens’ın St. Louis’in yoz-
laşmış politikacılarını teşhir ettiği The Shame of the Cities (1904), 
Ray Stannard Baker’ın işsizlik nedeniyle yeraltına inen çiftçilerin 
madenlerdeki ürkütücü çalışma koşullarını aktardığı The Right 
to Work (1903) gibi McClure’de önce haber dizisi olarak yayımla-
nan, daha sonra kitaba dönüşen çalışmaları büyük yankı yarat-
mış, oyunun kurallarını değiştiren yasalara temel teşkil etmiştir. 
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Watergate: Mit ve gerçek

Gazeteciliğin sorunu basittir. Gazeteciler, bizzat tanık olmadıkları 
sürece gerçeği nadiren kendi kendilerine kurarlar; olgularını tama-
men, kendi çıkarları olan kaynaklardan temin ederler. Her şey bu 

gerçekliğin rengini taşır. 
(Edward J. Epstein, 1975: 3)

Gazeteciler, kelimenin gerçek anlamında haberi “yaparlar”. Onu bir 
yerlerden bulmazlar. Gerçekliğin transkriptlerini yayınlamazlar. 

(Michael Schudson, 2017)

Araştırmacı gazeteciliğin en ateşli temsilcileri olarak basın ta-
rihine geçen muckraker dönemini, uzun sayılabilecek bir sessizlik 
takip etmiştir. İki büyük savaş ve dünya sisteminin yeniden ya-
pılandırılması ile geçen bu dönemde gazetecilik, sonraki dönem-
le karşılaştırıldığında iktidarlarla içli dışlı, iş birlikçi ve uysaldır. 
1960’larda durum yavaş yavaş değişmeye başlar. ABD’de 1929 
Büyük Depresyonu ile 1969 yılı arasında ortalama hane geliri 
%70 oranında artmış, 1946’da günlük tiraj toplamı 51 milyona, 
1950’lerin başlarında endüstrinin toplam geliri yıllık 4 milyar 
dolara çıkmıştır (Aucoin, 2005: 43).14

ABD’nin Vietnam politikası, muazzam toplumsal hareketler-
le birlikte araştırmacı gazeteciliğin yükselişinde de merkezi bir 
yer işgal eder. 1971 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı’nın 
Vietnam’la ilgili gizli kayıtları,15 dökümantasyon merkezinde 
çalışan Daniel Elsberg tarafından sızdırılmıştır. Pentagon Papers 
olarak bilinen bu kayıtların, basına verilmesi, müesses niza-
ma yönelik güvensizliğin tepe noktası sayılabilir. (Chomsky ve 
Zinn, 1972). 1945-67 arası Amerikan dış politikasının dünyanın 
değişik bölgelerinde ama özellikle Doğu Asya’da gizlice yürüt-
tüğü faaliyetler bu belgeler sayesinde kamuoyunun bilgisine su-

14 Üçte ikisi reklamdan sağlanan bu gelirin yarısından fazlası dev basın tröstlerine aitti. 
(Aucoin, 2005: 43).

15 Resmi adıyla Report of the Office of the Secretary of Defense Vietnam Task Force. https://
www.archives.gov/research/pentagon-papers (Erişim tarihi: 16.05.2020).
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nulmuştur. Belgeler 13 Haziran 1971 günü New York Times’ta 
yayınlanmış ve Times’ı Washington Post, Boston Globe, St. Louis 
Post-Dispatch ve diğer gazeteler takip etmiştir. Ancak Pentagon 
Belgeleri, onu takip eden Watergate skandalı ölçüsünde yankı 
uyandırmamış, gazetecilik tarihinde onun kadar yer etmemiştir.

Gazetecilik tarihine altın harflerle kaydedilen meşhur hikâ-
yeyi kısaca anımsayalım. 17 Haziran 1972 gecesi 5 eski FBI ve 
CIA ajanı, Watergate adlı binadaki Demokrat Parti ofisine gizlice 
girerek dinleme cihazı yerleştirmeye çalışır. Ancak güvenlik gö-
revlisinin varlıklarını fark ederek polisi araması üzerine yakala-
nır ve 1973 yılına kadar devam eden soruşturma sonucunda 37. 
ABD Başkanı Richard Nixon için azil (impeachment) süreci baş-
latılır. Oval Ofis kayıtları, Nixon’ın Başkanın Yeniden Seçilme-
si Komitesi (CRP) aracılığıyla giriştiği yasa dışı faaliyetleri orta 
yere dökmüştür (Adaklı, 2013). Küçük bir hırsızlık girişimi gibi 
gösterilmeye çalışılan olay, Amerikan siyasi tarihinin en büyük 
skandallarından birinin işaret fişeği olmuş, 15 Eylül 1972’de 5 
“tesisatçıyla” birlikte CRP Mali İşler sorumlusu Gordon Liddy 
ile eski CIA görevlisi Howard Hunt komplo kurmak, hırsızlık ve 
federal telefon dinleme yasalarını ihlal etmekten tutuklanmışlar-
dır. Soruşturma sürecinde olayı yakından takip eden Washington 
Post’tan iki muhabir, Bob Woodward ve Carl Bernstein “Derin 
Gırtlak” adını verdikleri FBI ajanı Mark Felt’in16 anonim haber 
kaynağı olarak verdiği ipuçları sayesinde gazetede bir dizi flaş 
habere imza atmıştır. Vietnam savaşına yönelik çok daha önce 
başlayan toplumsal gerilimle birleşen bu haberlerin bir sonucu 
olarak 9 Ağustos 1974 günü Başkan istifa etmiş ve araştırmacı 
gazetecilik Watergate ile birlikte yeni bir ivme kazanmıştır. Wa-
tergate skandalıyla neredeyse özdeşleşen Woodward ve Bernste-
in’i olayın 40. yıldönümünde nostaljik bir heyecanla anımsatan 
gazeteci Leonard Downie Jr, onlardan kalan araştırmacı gazete-
cilik mirasını özetliyor: 

Konunun uzmanı ol. Kaynakların kapısını çal ve onlarla 
doğrudan konuş. Gerekli hallerde kaynağın mahremiye-

16 Mark Felt yıllar sonra bir dergiye verdiği röportajda Derin Gırtlak’ın kendisi oldu-
ğunu açıklayana dek Woodward ve Bernstein (ve Post’un o dönemdeki editörü Ben 
Bradlee) bu bilgiyi saklı tutmuşlardır. (O’Connor, 2006).



84

tini koru. Asla tek kaynakla yetinme. Belgelere ulaş. Para-
yı takip et. Çok zor edindiğin ayrıntıları biriktir ve bunlar 
anlamlı bir ilişkiler bütünü (pattern) oluşturuncaya kadar 
bekle. Birkaç yıl önce Post’tan Dana Priest, CIA’in terör 
şüphelilerini işkenceyle sorguladığı gizli denizaşırı ce-
zaevlerini benzer yöntemlerle ortaya çıkardı (Downie Jr, 
2012).

Washington Post editörü Downey Jr’ın belirttiği kontrol liste-
si ve gazetecinin bireysel çabası çok önemli, ancak onu parlak bir 
başarı hikâyesinin yegâne aktörü olarak görmek doğru bir yak-
laşım olmaz; Watergate ya da benzer başka araştırmacı gazeteci-
lik öyküleri, bireysel çabaların çok ötesine geçmektedir. Sosyolog 
ve tarihçi Michael Schudson, Amerikan hafızasında Watergate. Na-
sıl hatırlarız, unuturuz ve geçmişi nasıl yeniden inşa ederiz başlıklı 
kitabında Watergate mitinin nasıl oluştuğunu ayrıntılı olarak 
açıklar. Schudson Watergate etrafında oluşan efsaneyi, İncil’de 
geçen meşhur David ve Goliath hikâyesine benzetir (1992: 104). 
İki genç muhabir koca bir sistemi alaşağı etmiştir. Oysa durum 
hiç de böyle değildir. Ünlü araştırmacı gazetecilerden Edward 
Jay Epstein de, basının Watergate’i bir gazetecilik efsanesine 
dönüştürdüğünü ve kongre üyelerinin, mahkemelerin, FBI’ın 
skandalın ortaya çıkarılmasındaki rollerini ihmal ettiğini belirtir 
(1974; 1975). Bütün süreç, toplumsal güçlerin kıyasıya mücadele-
sinin karmaşık bir bileşkesi olarak okunabilir.17

James Aucoin, Watergate’ten önce, sadece olgulara odakla-
nan, politik figürlere karşı eleştirel mesafesi olmayan haberciliğe 
alternatiflerin ortaya çıktığını belirtmektedir: 1962’de araştırma-
cı gazeteciliğin bilinen özellikleri ortaya çıkmıştı. 1960’ların son-
larında ise pek çok gazete araştırmacı gazetecilik ekiplerini oluş-
turmuş, televizyon tarihinin en önemli haber programlarından 
biri olan 60 Minutes CBS’te yayınlanmaya başlamıştı (2005: 18).18

17 Ayrıntılı bir analiz için örneğin bkz. Adaklı, 2013. Bu konuda ayrıca David Leigh’in, 
büyük ölçüde “Başkanın Adamları” kitabı ve ardından çekilen filmle şekillenen Wa-
tergate efsanesini, kendi araştırmacı gazetecilik serüveniyle bağlantılı olarak ele aldığı 
kitabına bakılabilir (2019).

18 1968 yılında yayın hayatına başlayan 60 Minutes, yapımcısı Don Hewitt 2009 yılında 
öldüğünde, Amerikan prime time televizyon tarihinin en uzun ömürlü programıydı. 
(CBS News, 2009).
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Michael Schudson, Katherine Fink’le birlikte yaptıkları bir 
araştırmada (2014) Watergate merkezli anlatılara karşı 1950’li 
yıllardan itibaren araştırmacı gazeteciliği de kapsayan ama on-
dan daha geniş bir kategori olarak “bağlamsal gazetecilik” (con-
textual journalism) kavramını önerir. 1955 ile 2003 yılları arasında 
New York Times, Washington Post ve Milwaukee Journal Sentinel’in 
başsayfa haberlerini içerik analizine tabi tutan yazarlar, 5 kritik 
değişim saptamaktadır:

1. Haberler yerleşik siyasi düzene (political establishment) 
karşı giderek eleştirel olmaya başlamıştır,

2. Gazeteciler kendilerini halka daha saldırgan göstermeye 
başlamıştır,

3. Haberler daha uzun ve çoğunlukla daha derinlikli hale 
gelmiştir,

4. Haberler hükümet ve seçim merkezli olmaktan uzaklaş-
mıştır,

5. Haberler daha fazla bağlamsal olmaya başlamıştır.
Fink ve Schudson, önermelerine ilk kanıtı, siyaset bilimci Tho-

mas Patterson’ın haftalık dergiler üzerine yaptığı araştırmanın 
sonuçlarından çıkarırlar. 1960’la 1992 arasında haberlerde poli-
tikacılara karşı tutum, olumsuza doğru yönelmiştir. Kennedy ile 
Nixon’ın yarıştığı 1960 seçimlerinde adaylara ilişkin değerlen-
dirmelerin %75’i pozitifken 1990’da bu oran %40’a gerilemiştir 
(Patterson, 1993: 20). Bu ve başka araştırmalara bakıldığında 
gerçekten de önceki dönemde siyasi kişiliklerle çok daha samimi 
olan gazeteciler zamanla mesafelerini artırmış görünmektedir.

Tarihçi Julian Zelizer basının 1960’ların ortalarına kadar si-
yasetin önde gelen figürlerine karşı genellikle saygılı olduğu 
tespitini yapmaktadır (2007: 230). 1953 ile 2000 yılları arasında 
Amerikan Başkanlarının basın toplantılarını çözümleyen Steven 
Clayman ve arkadaşları da, gazetecilerin soru sorma üslupları-
nın giderek daha saldırganlaştığını gözlemlemişlerdir. Şu türden 
sert bir üsluba Eisenhower, Kennedy ve Johnson dönemlerinde 
rastlanmıyordu örneğin: “Sayın Başkan; Senatör A ve Senatör B, 
sizin X politikanızın ekonomi, milli savunma ve Amerikan de-
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ğerleri açısından bir felaket olduğunu söyledi, siz ne diyorsu-
nuz?” (Clayman vd, 2006; 2010).19

Zamanla politik olmayan haberler -yani özel olarak hükümet 
üyelerine ya da seçim kampanyalarına odaklanmayan öykü-
ler- başsayfalarda daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Stephen 
Hess’in 1 hafta içinde New York Times’ta çıkan haberleri inceledi-
ği bir çalışmasına göre hükümet ya da politika haberleri 1965’te 
%84 iken bu oran 1975’te %73’e, 1985’te %63’e ve 1992’de %55’e 
düşmüştür (1994: 148). Başka çalışmalarda da rastlanan bu geliş-
me, gazetelerin ve bağlantılı olarak halkın gündeminden politik 
konuların düştüğü ve yerini politika dışı konuların ya da daha 
çok eğlence ögesinin aldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. 

Bize göre bu o kadar da politik haberlerde bir “düşüş” 
olarak değil, genel kamuoyu ve politika açısından neyin 
önemli olduğuna dair genişleyen bir anlayış olarak anla-
şılmalıdır. Sağlık, bilim, iş dünyası, sanat, sosyal eğilim-
ler ve mevcut politik veya sosyal kaygılarla ilgili dene-
yimleri olan, ancak kamu politikalarının faydalanıcıları 
veya kurbanları kadar siyasi aktörler olmayan bireyler 
hakkındaki hikâyeler geçmiştekinden daha sık görülür. 
Gazeteler giderek artan oranda, eskiden kabul edilen, 
“kamusal gündem önemli siyasi figürlerin söylediği şey-
dir”in ötesinde hikâyeler sunmaya yönelmişlerdir (Fink 
ve Schudson, 2014).

1968-1988 arasında televizyondaki seçim haberlerini incele-
yen Daniel Hallin de politikacıların ve politikanın doğrudan yer 
aldığı sürenin azaldığını tespit etmiştir. Seçim kampanyalarında 
adayların vaatlerini sıraladığı parçalar (soundbite) 1968’de ortala-
ma 40 saniye iken 1980’lere gelindiğinde bu süre sadece 4 saniye 

19 James Aucoin, 1960’larda araştırmacı gazeteciliğin ivme kazanmasında, özellikle po-
litik konularda seçkinler tarafından bir silah gibi kullanılan “yayın yoluyla hakaret” 
davaları konusunda gazeteciler lehine çıkan bir kararın önemli olduğunu belirtmek-
tedir. New York Times’ta, polisin barışçıl yürüyüşe müdahalesini kınayarak Martin 
Luther King’i destekleme çağrısı yapan bir ilanın yayımlanması üzerine, Montgomery 
Polis Departmanından Komiser E. L. Sullivan, ilanda adı geçmemesine rağmen haka-
ret davası açmıştır. Yerel mahkemenin komiser lehine verdiği kararı bozan Amerikan 
Yüksek Mahkemesi, ilanın Amerikan Anayasasının 1. Değişiklik Maddesinde (First 
Amendment) güvence altına alınan basın özgürlüğü kapsamında olduğına hükmetmiş-
tir (2002: 215).
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olarak gerçekleşmiştir.20 Hallin’in yorumu da politikanın önem-
sizleştiği yönündeki tezlere karşıdır; 1960’lardan 80’lere doğru 
geldikçe gazeteci, sansasyon ya da reyting saikiyle bile olsa po-
litikacılara karşı daha eleştirel bir konuma yerleşmekte, televiz-
yon dilinin imkân ve sınırlılıklarını kullanarak haberi daha iyi 
yapılandırmaktadır.21 Seçim kampanyalarının giderek daha faz-
la “at yarışı” gazeteciliğine doğru evrilmesiyle paralel biçimde 
politik meselelere odaklanma eğiliminin de arttığını saptayan 
Hallin, bu artışın, çağdaş televizyon haberciliğinin daha üst dü-
zeyde yapılandırılmış tematik doğasını yansıttığını belirtir; ona 
göre haberler giderek daha fazla standart gazetecilik çerçeveleri-
ne uymaktadır (1994: 127).22 Bu yorum, araştırmacı gazeteciliğin 
1980’lerde bir tür anaakıma dönüştüğü tezi (Aucoin, 2005: 171-
202) ile uyumlu görünmektedir. Aşağıdaki bölümde anaakıma 
dönüşmede etkili olan, araştırmacı gazetecilerin örgütlenme faa-
liyetleri ve diğer gelişmeleri özetlemeye çalışacağız.

1970’ler: Araştırmacı gazeteciliğin 
kurumsallaşması23

Watergate’in Amerikan hafızasına ve dünya gazetecilik tarihine 
benzersiz ya da biricik kahramanlık hikâyesi olarak kaydedilme-
si, öncesinde gerçekleştirilen muazzam araştırmacı gazetecilik 
örneklerini gölgelediği gibi sonrasında yaşanan ve yine benzer-
siz denebilecek başka gelişmeleri de bir ölçüde değersizleştir-
mektedir. Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri, araştırmacı ga-
zetecilerin oldukça zorlu geçen örgütlenme girişimleridir. Haber 
çalışanlarının, 19. yüzyılın sonlarında diğer pek çok meslek gibi 

20 Soundbite terimi köken olarak radyoya aittir ve bir haber öyküsünün içinde, birilerinin 
konuştuğu görüntü ya da ses parçalarına gönderme yapar (Hallin, 1994: 117).

21 Gazete haberinde muhabir geri planda, adeta görünmezdir, daha ziyade kaynağı ko-
nuşturur. Her ne kadar bütün haberler “kaynağa bağımlı” ise de televizyonda muhabir 
hem fiziksel hem de söylemsel olarak göz önündedir ve 1960’larda bu görünürlük cid-
di ölçüde artarak, pasif ve kürsüyü/ekranı politik seçkinlere bırakan gazeteci konumu 
70’lerden itibaren radikal biçimde değişmiştir. 

22 1950’lerden 80’lere doğru bağlamsal gazeteciliğin yükselişi olgusu ABD’ye özgü değil-
dir. Avrupa’da yapılan benzer araştırmalar, değişimin burada da yaşandığını göster-
mektedir. Bkz. Djerf-Pierre ve Weibull, 2008; Salgado ve Stromback, 2012. (akt. Fink 
ve Schudson, 2014).

23 Bu bölüm büyük ölçüde James Aucoin’in kitabında anlatılanlardan derlenmiştir 
(2005). Farklı kaynaklar kullanıldığında bunlar yazı içinde belirtilmektedir.
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ilk olarak sosyal kulüpler olarak örgütlenmeye başladığını söyle-
yen Hoyer ve Lauk, bu örgütleri zamanla mesleki çıkar örgütleri 
ve son olarak da hem ekonomik talepleri hem de mesleki değer-
leri temsil eden birleşik örgütlerin takip ettiğini belirtmektedir-
ler. İlk örgütlenme girişimleri Almanya’da, İskandinavya’da ve 
Baltık ülkelerinde çıkmıştır ama mesleği tanımlayan ve kuralları 
koyarak bunların dünyanın geri kalanındaki haberciler için bir 
çekim merkezi haline gelmesini sağlayanlar, elbette konjonktürel 
koşullarla birlikte ele alındığında, Anglo-Amerikan gazetecilik 
pratikleri olmuştur.

İngiltere, sürekli bir iş olarak en uzun kesintisiz gazete-
cilik geleneğine sahiptir ve örgütlenmeye öncülük eden 
Newspaper Society, 1836 gibi erken bir tarihte kurulmuş-
tur. 1884 yılında mesleki amaçlarla oluşturulan Ulusal 
Gazeteciler Derneği, 1890’da Gazeteciler Enstitüsü’nü 
kurdu. Sendika -Ulusal Gazeteciler Birliği- ancak 1907’de 
ortaya çıkabildi. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki der-
nekler, Avrupa dernekleri gibi editörleri, gazetecileri ya 
da yayıncıları aynı çatı altında toplamıyordu. Amerikan 
Gazete Yayıncıları Birliği 1887’de ortaya çıktı. ABD’li ha-
ber çalışanları ise ancak 1890’larda örgütlenmeye başla-
dı, zira yayıncılar sendikaya şiddetle karşı çıkıyordu ve 
nihayet gazeteciler 1933’te ücret müzakereleri için etkili 
bir örgüt haline gelecek olan Newspaper Guild’i kurdular 
(Høyer ve Lauk, 2016).

Mesleki rekabetin doğal ve istenir olduğu Amerikan gazeteci-
lik kültüründe birlikte iş örgütleme ya da kolektif çalışma pratik-
lerine çok az rastlanmaktadır ve araştırmacı gazetecilik, bu kül-
türün belki de en rekabetçi parçasını oluşturmaktadır. Statükoyu 
değiştiren belki de en önemli girişim, 1974’te Araştırmacı Muha-
bir ve Editörler Derneği’nin kurulmasıdır (Investigative Reporters 
and Editors: IRE).24 1974 Yılında Indianapolis Star gazetesinden 
Myrta Pulliam ve Harley Bierce; Omaha merkezli Sun Newspa-
pers’tan Paul Williams ve Chicago Tribune’den Ron Koziol tara-
fından kurulan Araştırmacı Muhabir ve Editörler Derneği (IRE), 
araştırmacı gazeteciyi en çok karakterize eden şeyin bir “öfke 

24 Dünyadaki değişik gazetecilik örgütlerinin güncel bir listesi için örneğin bkz. https://
reporter.asu.edu/journ.htm (Erişim tarihi: 03.05.2020).
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duygusu” olduğundan hareketle İngilizcede öfke anlamına ge-
len “ire”ı kısa adı olarak benimsemiştir (IRE, 2020).25 Başlangıç 
yıllarında özellikle meşru finansal kaynak bulma sorunuyla bo-
ğuşan dernek, araştırmacı gazetecilik tarihine geçen çalışmalara 
imza atmıştır. 18–20 Haziran 1976’da Indianapolis’te gerçekleşti-
rilen ilk konferansa 35 eyaletten 40 öğrencinin de dâhil olduğu 
yaklaşık 300 kişi katılmıştır (Aucoin, 2005: 129).

Konferans kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında; 
araştırmacı gazeteciliğin son durumu, bir araştırmanın nasıl ger-
çekleştirileceği, ekip olarak nasıl çalışılacağı, suç gibi belirli ko-
nuların nasıl haberleştirileceği ve araştırmacı gazetecilikte yasal 
ve etik sorunlarla nasıl başa çıkılacağı gibi konular ele alınmıştır. 
Alınan ilginç kararlardan biri CIA, FBI ve diğer kolluk kuvvetle-
riyle çalışan habercilerin bu kurumlarla ilişkilerini sonlandırma-
yı öneriyordu. Zira bu tür ajanslardan yapılan ödemeleri kabul 
etmek, bağımsız gazetecilik ilkelerini aşağılamak anlamına ge-
lecekti (Aucoin, 2005: 130). Dernek, araştırmacı gazetecilik için 
güvenilir bir veri deposu oluşturmak, meslektaşlar arasında iş 
birliğini ve dayanışmayı geliştirmek, gazetecilik öğrencilerine, 
mesleğe katılmak isteyen ya da yeni katılanlara eğitim vermek 
gibi hepsi de zamanla büyüyecek önemli hedeflerle yola çıkmış-
tır.26 

Dernek üyeleri, derneğin de katkıları ve iş birliği olanakları-
nı da kullanarak pek çok ödüllü araştırmacı gazetecilik ürünleri 
vermişlerdir. 1974’te New York’un önemli yerel gazetelerinden 
Newsday’in muhabiri Robert Greene ve arkadaşları, Türkiye’nin 
hammadde merkezi olduğu eroin trafiğini ifşa ettikleri haber-
le “Kamu Hizmeti” dalında Pulitzer ödülünü kazanmışlardır. 
Ödül getiren haber, Türkiye ile bağlantılı olduğu ve haberin üre-
timi ile ardından gelişen dava süreci araştırmacı gazeteciliğin 

25 IRE (2020). About IRE. https://www.ire.org/about (Erişim tarihi: 11.05.2020).
26 Araştırmacı Muhabir ve Editörler Derneği’nin güncel sitesinde amaç ve hedefler şu 

şekilde belirlenmiştir: Araştırmacı Muhabir ve Editörler Derneği’nin misyonu, özgür 
bir toplum için vazgeçilmez olan araştırmacı gazetecilikte mükemmelliği sağlamak-
tır. Bunu şu şekilde gerçekleştirir: Araştırmacı gazetecilere eğitim, kaynak ve destek 
topluluğu sağlamak, yüksek mesleki standartları teşvik etmek, araştırmacı gazetecile-
rin haklarını korumak, IRE’ın geleceğini güvence altına almak. https://www.ire.org/
about erişim: 22.05.2020.
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metodolojisinde gelinen noktaya ışık tutacağından biraz detaylı 
aktarmakta yarar olabilir.27

Robert Greene, 1971 yılında ekip olarak tartışıp kararlaştır-
dıkları üzere ABD ve Fransa’da eroin piyasasının eski ve yeni 
elemanlarıyla görüşüp sayfalarca notla New York’a dönmüş, 
1972’nin başlarında Asya’dan ABD’ye uzanan eroin trafiğinin 
ana arterlerinde Les Payne ve Knut Royce ile birlikte 6 ay boyun-
ca yoğun bir mesai yapmıştır.28 Gittikleri yerlerde narkotik po-
lisi, eroin kaçakçıları, kullanıcılar, afyon üreticileri ile görüşerek 
bilgi ve belge toplamış, nihayet Türkiye’nin haşhaş ekim alanla-
rından Long Island’daki genç uyuşturucu bağımlılarına uzanan 
trafiğin detaylı bir resmini sunan The Heroin Trail (Eroin Patikası) 
başlıklı yazı dizisini 1 Şubat-4 Mart 1973 tarihleri arasında ya-
yımlamışlardır. 

Newsday’e yaklaşık 100 bin dolara malolan haber dizisinde, 
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye’den üç yüz kü-
sür kişi eroin kaçakçısı olarak listelenmiş, Türkiye kökenli yakla-
şık 50 kişilik listede yer alanlardan Mahmut Karaduman, gazete 
aleyhine ABD mahkemelerinde yayın yoluyla hakaret (libel) da-
vası açmıştır. Yıllar süren davada gazetecilerin birebir görüşerek 
bilgi topladıkları eski narkotik şube polisleri Galip Labernas ve 
Ömer Aypun mahkemede ağız değiştirmiş ve gazetecilerle hiç 
karşılaşmadıklarını, Karaduman’ı eroin kaçakçısı olarak tanıma-
dıklarını beyan etmişlerdir. Duruşmalarda gazeteyi temsil eden 
Floyd Abrams’ın son ümidi, o sırada Los Angeles’ta terzilik ya-
pan ve Mahmut Karaduman’ı yıllar öncesinden tanıyan Faracu-
lah Arras’ın tanıklığı olmuştur. 12 Mayıs 1987 günü mahkeme 
jürisi davayı daha da ilginç kılacak kararını açıklamıştır. Jüri; ha-

27 Daha sonra The Heroin Trail adıyla kitap olarak da basılan bu haber dizisi, araştırma-
cı gazeteciliğin kurumsallaşması çabalarına örnek teşkil eden ve mesleğin nasıl icra 
edilmesi gerektiği üzerine düşünen pratisyenlerin detaylı olarak aktardıkları bir çalış-
madır. Bkz. Aucoin, 2005: 93. Haberler yüzünden açılan hakaret davasında gazeteyi 
temsil eden avukat Floyd Abrams da gazetecilerin haberi yaparkenki tutum ve dav-
ranışlarını, kullandıkları metotları yazdığı kitapta ayrıntılı olarak aktarmıştır (2005: 
124-152).

28 Gazetecilerin haber üretimi sürecinde kullandıkları metotlar çok çeşitlidir: Derinle-
mesine görüşmeler, belge tarama, görsel malzeme oluşturma, uyuşturucu satıcılarının 
kimlik bilgileriyle birlikte listelenmesi, “içeriden” bilgi sağlayacak muhbirler kullan-
ma, yasadışı faaliyetleri kanıtlamak için devasa miktarda kanıt toplama, kimlik değiş-
tirme (Greene, Fransa’da kendisini avukat olarak tanıtmıştır)…
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berde Mahmut Karaduman’la ilgili büyük bir yanlışlık olduğu-
na, fakat bundan gazetecilerin sorumlu tutulmamaları gerektiği-
ne hükmetmiştir (Floyd, 2005). Bu tuhaf kararla birlikte Newsday, 
hakaret suçundan ve 30 milyon dolarlık tazminattan kurtulmuş 
ama binbir emekle oluşturdukları uyuşturucu kaçakçıları listesi-
nin gerçek olduğunu mahkemeye kanıtlayamamışlardır.

Oysa 1988 yılında Nokta Dergisinin yayınladığı MİT dosyası-
na göre Türk istihbaratı, Mahmut Karaduman’ın kim olduğunu 
biliyordu; eroin kaçakçılığından, mafyayla ve narkotik polisiyle 
bağlantılarından haberdardı.29 Nokta’nın MİT’ten ayrılan bazı 
kişilerin beyanlarını da içeren haberlerine göre narkotikçiler ve 
diğer kamu görevlileri ile mafyatik uyuşturucu kaçakçıları ara-
sında hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamayan ve çoğunlukla 
cezalandırılmayan karmaşık ilişkiler söz konusuydu.30

Newsday ve Karaduman vakasındakine benzer yasadışı girift 
ilişkiler ağını ortaya çıkarmaya çalışan gazeteciler tarihte her 
zaman o ağı yönetenlerin hedefinde olmuştur, hayatları risk al-
tındadır. Bu riski göze alanlardan biri, üstelik gazeteciliği bırak-
tıktan 6 ay sonra, gazetecilik refleksine uyup gittiği bir haberde 
uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Arizona’da siyasi 
iktidarla güç çevreleri arasındaki çıkar ilişkilerini açığa çıkaran 
gazeteci Dan Bolles’in bir haber kaynağıyla görüşmeye gittiği 
sırada aracına bomba konularak öldürülmesi, IRE’ın ilk yılları-
na damga vurmuştur.31 Arizona Republic gazetesinde çalıştığı 14 

29 Nokta (1988). MİT Raporu olayındaki ünlü 125 sayfalık ek. 04 Eylül. Nokta dosyasını 
web sayfasına taşıyan eski MİT görevlisi Mehmet Eymür, konuyla ilgili başka detaylar 
da verimektedir: Anadolu Türk İnterneti (2003). MİT Raporu Ekleri - Şükrü Balcı. 30 
Temmuz. https://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=462 (Erişim 
tarihi: 23.05.2020).

30 Araştırmacı gazeteci Cengiz Erdinç (2004), uyuşturucu hammaddelerin ve uyuşturucu 
kaçakçılığının Türkiye serüvenini, aktörlerini ve bunlar arasındaki “derin” ilişkileri 
Overdose Türkiye adlı kitabında ayrıntılı olarak işlemektedir.

31 ABD’de 20. yüzyılın ilk gazeteci cinayeti, 1943 yılında New York’ta çıkan Il Martello 
adlı antifaşist gazetenin editörü Carlo Tresca’nın öldürülmesidir. Olay elbette trajiktir 
ama profesyonel bir gazetecinin yaptığı haberler nedeniyle cezalandırıldığı bir cinayet 
değil, gazeteciliği siyaset aracı olarak kullanan bir militanın ortadan kaldırılmasıdır. 
Dolayısıyla Bolles suikasti, Amerikan gazetecilik kültüründe gerçek bir şok etkisi ya-
ratmıştır. 

 Nunzio Pernicone, “Bir isyancının portresi” adlı kitabında, Carlo Tresca’nın hem fa-
şizme hem de Sovyet rejimine muhalefeti nedeniyle suikastin perde arkasında her iki 
gücün de olabileceğini ama halihazırda kesin bir sonuca varılamadığını belirtmekte-
dir (2010: 295).
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yıl boyunca Bolles; eyalet polisinin gizli rüşvet fonu, vergi ko-
misyonlarında yolsuzluk, arazi sahtekârlığı ve Arizona’nın at ve 
köpek yarışı pistlerini kontrol etmek isteyen Emprise Corpora-
tion’la mafya ilişkisi gibi konularda çok önemli haberlere imza 
atmıştır. Yaptığı haberlerin önemli sonuçlarından biri, 1976’da 
Arizona Yasama Meclisinin, eyaletteki yarış pisti yatırımlarını 
beş yıl içinde elden çıkarmasını emrederek Emprise’ın imtiyazını 
elinden almasıdır (Aucoin, 2005: 142). 

Indianapolis’te ilk ulusal konferanslarını düzenledikleri sıra-
da Bolles’in öldürüldüğünü öğrenen IRE yönetimi birkaç gün bo-
yunca ne yapabileceklerini tartışmış ve sonunda, onun bıraktığı 
yerden devam ederek eyaletteki uyuşturucu çeteleriyle birlikte 
onlara olanak sağlayan siyasetçileri ve federal yöneticileri deşif-
re etmek üzere kapsamlı bir projede karar kılmışlardır. Amaçları, 
suikastın arkasındaki kişileri bularak adalete teslim etmekten 
ziyade, gazetecilerin öldürülmesinin sessizce geçiştirilemeye-
ceğini katillere göstermek ve bundan sonra benzer bir felake-
tin yaşanmasını önlemektir. “Arizona Projesi” için Phoenix’te 1 
takım lideri, 4 muhabir, 2 gazetecilik öğrencisi ve iki sekreter/
stenograftan oluşan bir çekirdek ekip kuran Robert W. Greene, 
Ekim 1976’da başladıkları çalışmayı Mart 1977’de tamamlayana 
kadar bütün sürecin koordinasyonunu sağlamıştır. Çeşitli vakıf 
ve kişilerden bağış toplanmış, yayın yoluyla hakaret (libel) dava-
larına karşı sigorta yaptırılmış, yeni verilerle sürekli güncellenen 
bir dosya sistemi kurulmuş, süreç boyunca ekibe çeşitli gazete-
cilik kuruluşlarından onlarca araştırmacı gazeteci katılarak katkı 
sağlamış ve nihayet 8 bin sözcükten oluşan bir yazı dizisi haber 
kurumlarına gönderilmiştir (Aucoin, 2005: 154).

New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi prestij-
li gazetelerden ve üç büyük televizyon şebekesinden (NBC, CBS, 
ABC) Arizona Projesine katılım olmaması, zamanın gazetecilik 
kültürü hakkında bir fikir vermektedir. Amerika’nın en saygın 
editörlerinden A. M. Rosenthal (New York Times), böyle bir çalış-
manın rekabet ve çeşitliliği azaltarak gazeteciliğe zarar verebile-
ceğini söylerken, Washington Post’un ombudsmanı Charles Seib, 
projeyi ve bütün araştırmacı gazeteciliği bir gazetecilik modası 
olduğunu söyleyerek kınamıştır. Bu türden olumsuz tutum ve 
davranışlar, projeye mali katkı sunan çoğu bağışçının destekle-
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rini çekmesine neden olmuş, yanısıra IRE içinde sert tartışma-
lar, kutuplaşmalar ve istifalar yaşanmışsa da o günlerde değilse 
bile ileride proje, hem kamusal hayatın demokratikleştirilmesine 
hem de gazeteciliğin gelişmesine çok önemli bir katkı sağlamış-
tır. Daha önce farklı haber kuruluşlarından gazeteciler bir araya 
gelerek rekabet etmeksizin tek bir dosya üzerinde çalışmış de-
ğillerdi. Arizona Projesi’nin araştırmacı gazeteciliğe belki de en 
önemli katkısı, haberciler arasında doğrudan iş birliğinin müm-
kün ve işe yarar olduğunu göstermesidir.32 Nihayetinde IRE’nin 
Arizona Projesiyle canlanan kolektif gazetecilik serüveni, baş-
langıçta 177 olan üye sayısının 1980’lerde 3 bine ulaşmasıyla ileri 
bir aşamaya taşınmıştır (Aucoin, 2005: 169).33

James Aucoin, Amerikan araştırmacı gazeteciliğinin 1980’ler-
den itibaren gelişen bilgisayar destekli habercilik, genel gazete-
cilik bütçelerinin yaşadığı sarsıntıya rağmen araştırmaya bütçe 
ayrılması, okurların ilgisini çeken olağandışı konulardaki “araş-
tırmacı” haberlerin gelirlerde yarattığı artış, vb. gibi gelişmelerle 
birlikte anaakımlaştığını ileri sürmektedir.34 Bu olgu, araştırmacı 
gazeteciliğin bir tür kamu hizmeti olarak kazandığı saygın ko-
numu sarsan skandal haberciliği ile birlikte değerlendirilmelidir. 
Özellikle gazetelerin daha az zahmet ve bedel karşılığında “haber 
patlatma” arzusunu harekete geçirerek, kamu yararının ötesinde 
kişisel mahremiyetleri ihlal eden örnekler, “abartılı manşetler ve 
parlak grafikler dikkatli araştırma ve titiz belgelemenin yerini 
almaya başlamıştır” (Patterson ve Russel, 1986’dan akt. Aucoin, 
2005: 118). Bu gelişmeler, 80’li yıllarda neoliberal politikalara eş-

32 IRE, Arizona Projesinin 40. Yılı olan 2017’den itibaren iktidarların tehdit ya da göz-
dağı verme çabalarına karşı olağanüstü cesaret sergileyen araştırmacı gazetecileri Don 
Bolles Madalyası ile ödüllendirmeye başlamıştır. 2019’da Türkiye’den araştırmacı 
gazeteci Pelin Ünker ödüle layık görülmüştür. IRE (2019). Turkish journalist Pelin 
Ünker awarded IRE’s Don Bolles Medal for courage. 6 Nisan. https://www.ire.org/
archives/37901 (Erişim tarihi: 31.05.2020).

33 Kriz dönemi olan 2003-2009 yılları arasında IRE’ın üye sayısı % 30 oranında düşmüş, 
daha sonra artış kaydetmeye başlayarak 2017’de 5.389’a ulaşmıştır. (Birnbauer, 2019: 
44; 49).

34 1953’te “yerel muhabirlik” dalında verilmeye başlanan Pulitzer ödülünün 1985’ten iti-
baren “araştırmacı muhabirlik” olarak güncellenmesi bu görüşü destekler görünmek-
tedir. Kategorinin orijinal isimleri şu şekilde değişmiştir: 1953-1963: Local Reporting, 
No Edition Time; 1964- 1984: Local Investigative Specialized Reporting; 1985 - In-
vestigative Reporting.
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lik eden “teknolojik devrimle” birlikte sorumlu araştırmacı ga-
zeteciliğin daha da çetrefilli sorunlarla karşı karşıya kalmasına 
yol açacaktır. İzlerkitlenin ilgisini çekecek ve özünde sistematik 
ya da yaygın hale gelmiş sosyal problemlerin hangi perspektifle 
sunulduğu, araştırmacı gazetecilik örnekleri arasında bir ayrıma 
gidilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Örneğin, 
polis eşliğinde insan avına çıkarak “günler süren takipten sonra 
gençlerimizi zehir batağına çeken uyuşturucu çetelerini açıklı-
yoruz” şeklinde başlık atan bir gazetecinin “araştırmacı” olup 
olmadığı tartışmalıdır. 

Birleşik Krallık’ta skandal gazeteciliği, araştırmacı 
gazeteciliğe karşı

Anglo-Amerikan icadı olsa da, genelde gazetecilik özelde ise 
araştırmacı gazetecilik pratikleri açısından ABD ile Birleşik Kral-
lık önemli bazı farklılıklar da göstermektedir. Her şeyden önce 
yayıncılıkta “kamu hizmeti” olgusu, Kıta Avrupası’nda olduğu 
gibi İngiltere’de de iletişim politikalarına belirgin biçimde ren-
gini vermiştir. 1922’de bir şirket olarak kurulan ancak 1927’de 
kamu hizmeti yayıncısı olarak yeniden düzenlenen BBC, araş-
tırmacı gazetecilik konusunda ABD’de ve başka politik coğraf-
yalarda örneğine pek rastlanmayan başarılar sergilemiştir. Ku-
ruluşundan itibaren yayın politikaları genel düzlemde müesses 
nizamın talepleriyle şekillense de BBC’nin göreli özerkliği (BBC, 
2020), siyasi iktidarlarla yaşadığı krizlerde örgütlü çalışanların 
ve vatandaşların desteğini arkasında hissetmesini sağlamıştır. 

Televizyonun ilk araştırmacı gazetecilik örnekleri BBC’nin 
1953’ten bugüne kadar istikrarlı şekilde sürdürdüğü güncel olay-
lar (current affairs) programı Panorama’dan çıkmıştır. Kurumun 
giderek genişleyen haber merkezinin araştırmaya dayalı çabala-
rı, günlük haber bültenlerinde daha fazla yer bulmaya başlamış 
ve gündeme taşınan sorunların takibi tartışma programları ile 
desteklenmiştir. 1955 yılında kurulan özel ticari yayıncılık kana-
lı ITV ile 1981’de kurulan ticari kamu kanalı Channel Four’un 
araştırmacı gazetecilik çabaları da BBC’nin kaliteli haber perfor-
mansı ile boy ölçüşebilecek düzeye ulaşmıştır. 1963-1998 yılla-
rında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine erişebilen World in 
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Action ile birlikte This Week, Weekend World, TV Eye, Big Story gibi 
haber programları geniş bir izlerkitleye hitap ederek ITV’ye re-
kabet avantajı sağlamıştır. Channel Four ise özellikle, 1987 yılın-
da yayınına başladığı araştırmacı belgesel programı Dispatches’te 
sözde bilimsel kanıtlarla aşıya karşı kampanya yürüten Doktor 
Andrew Wakefield, İngiltere’deki İsrail lobisinin muhafazakâr 
siyasetçilerle ilişkisi, camilerde verilen köktendinci vaazlar, vb. 
gibi tartışma yaratan pek çok konuyu gündeme getirerek araştır-
macı gazeteciliğe önemli katkılarda bulunmuştur.

Savaş sonrası “sosyal demokrat konsensüs” koşullarında hal-
kın büyük ilgi gösterdiği televizyondaki örneklerin yanısıra, ya-
zılı basında da araştırmacı gazeteciliğin kurumsallaşma eğilimi 
kazandığı görülmektedir. Bir kez, bütün basılı yayınlarda rutin 
dışı, araştırmaya dayalı haberler artmaya başlamıştır. Bunların 
bir kısmı, şöhret sahibi kişilerin özel hayatlarına ilişkin skandal 
gazeteciliği örneklerine yakınsa da, geride, iktidarların yanlış 
uygulamalarını detaylı olarak ortaya çıkaran iyi gazetecilik ör-
nekleri hatırı sayılır bir niceliğe ulaşmıştır. Bunlardan Sunday Ti-
mes’ın, 1963’te kurulan araştırmacı gazeteci ekibi Insight; Sovyet 
ajanı Kim Philby’nin milli istihbarat teşkilatı MI6’daki rolünü, 
annelerine hamilelik sırasında verilen talidomid adlı ilaç yüzün-
den uzuvsuz doğan 430 çocuğun dramını, İsrail’in gizli nükleer 
silah üretimiyle ilgili detayları ortaya çıkarmıştır. Insight ekibin-
den Phillip Knightley (2005), dönemin ruhunu şu sözlerle açık-
lıyor:

Sunday Times’ın, her hafta 48 veya 64 sayfalık kaliteli bir 
gazete çıkaran 350 kişilik bir haber ordusu vardı... Araş-
tırmacı gazeteciliğe su gibi para akıtıyordu - sadece Ta-
lidomid skandalını yayınlama hakkı için dava sürecinde 
iki milyon pound harcadı.35 Kimseden korkmadı. Her 
hafta en az 1 iftira davası açılıyordu.

35 İngiltere’de yayın yoluyla hakaret (libel), ABD’ye göre çok daha sert şekilde cezalandı-
rılmakta, çok yüksek tazminat davaları söz konusu olmaktadır. Bu durum, İngiliz ba-
sınında sıkça yer alan “hakaret turizmi”olgusuna yol açmaktadır. ABD’de aynı nedenle 
açtığı davadan kazanç elde edemeyeceğini düşünen şöhretler, soluğu İngiliz mahke-
melerinde almaktadır. İngiliz basını ve hak örgütleri yıllardır hakaretin suç olmaktan 
çıkarılması için kampanyalar düzenlenmektedir. Örneğin bkz. Chepesiuk, 2004.
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Editör Harold Evans, salı gününe kadar mahkeme celbi 
gelmediyse mutsuz oluyordu, çünkü ona göre bu, gazete-
nin işini doğru dürüst yapmadığını gösterirdi – güçsüzle-
ri, sahip oldukları iktidarı adaletsizce kullananlara karşı 
savunmak; yolsuzlukları ifşa etmek, sıradan vatandaş-
ların hayatında bir fark yaratmak. İşte böyle, bir şeylere 
inanan bir gazeteydi; işini doğru dürüst yapabilmek için 
acı çeken, editoryal ahlakı için mücadele eden bir gazete 
(akt. Bromley, 2008).

1981’de Sunday Times’ın Avustralyalı basın patronu Rupert 
Murdoch’a satılması, İngiliz medyasında araştırmacı gazetecili-
ğin düşüşünü simgeleyen önemli momentlerden biridir. 1974’te 
Muhafazakâr Partinin seçim başarısını takip eden neoliberal po-
litikalarla birlikte Murdoch gibi agresif medya sahiplerinin pi-
yasada hakimiyetlerinin artması, haber medyasının araştırmacı 
faaliyetlerine darbe vurmuştur. 1961’de The Sun gazetesini satın 
alarak İngiliz basın piyasasına adım atan Murdoch’un 1979’da 
iktidara gelen muhafazakâr parti lideri Margaret Thatcher’la ya-
kın teması onu, İngiliz medya piyasasının hâkim aktörü haline 
getirmiştir. 1986’da Murdoch’un başını çektiği bir tasfiye hare-
keti ile ulusal gazetelerin çoğu, klasik gazeteciliğin simgesi olan 
Fleet Street’ten ayrılırken araştırmacı gazetecilik reflekslerini de 
büyük ölçüde geride bırakmışlardır. İngiltere’de basının yanısıra 
radyo-televizyona ve yeni dijital mecralara da girerek piyasanın 
hâkim aktörlerinden biri olan Murdoch’ın gazeteleri, 2000’li yıl-
larda da gazetecilik kültürü üzerinde derin etkiler yaratacaktır. 

2011 yılında patlak veren telefon dinleme skandalı (phone-hac-
king scandal), ABD ile Birleşik Krallık arasındaki farkları bariz bi-
çimde görebileceğimiz bir kamusal müdahale örneği olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 1969’da Rupert Murdoch tarafından satın 
alınan News of the World gazetesi (NoW), 1984’te tabloid formata 
geçerek The Sun’ın Pazar versiyonu olarak haftada bir yayınlan-
maya başlamış ve o tarihten itibaren ünlülerin özel hayatını mer-
keze alan skandal haberleri ile tiraj rekorlarına doğru hızla ilerle-
miştir. Ünlülerin uyuşturucu kullanımları, aşk ilişkileri, polisiye 
vakaları gibi konuları büyük manşet ve görseller eşliğinde sunan 
gazete 2010 yılına geldiğinde 3 milyona yakın tirajıyla dünyanın 
en çok satan gazetelerinden biri olmuştur. 2005 Yılında gazetenin 
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Kraliyet muhabiri Clive Goodman’ın haber takibi sırasında tele-
fon dinlediği ortaya çıktığında olayın boyutunun sadece şarkı-
cılar, oyuncular, kraliyet mensupları olduğu sanılıyordu. Olayla 
ilgili soruşturma devam ederken 2011 yılında dinlemelerin çok 
daha geniş çapta gerçekleştirildiği, sadece ünlülerin değil kayıp 
çocukların, savaşta ölen askerlerin, 7 Temmuz 2005’teki terör sal-
dırısında ölenlerin, acılı ailelerin dâhil olduğu binlerce sıradan 
insanın özel hayatlarının ayaklar altında çiğnendiği ortaya çık-
mıştır (Rusbridger, 2018). 

Skandalın en trajik bölümlerinden biri, 2002 yılında kaçırı-
larak öldürülen 13 yaşındaki Milly Dowler’ın telefonunun hek-
lenmesidir. News of the World muhabiri, gazetenin tam zamanlı 
detektifi Glenn Mulcare’le birlikte, Milly Dowler’ı arama faali-
yetleri sürerken telefonuna sızarak gelen ses mesajlarını haber 
malzemesi olarak kullanmıştır (Davis ve Hill, 2011). 2003 yılında 
gazetenin genel yayın yönetmeni olan Andy Coulson, olayın sa-
dece özensiz bir muhabirin kötü gazeteciliği olduğunu söyleye-
rek kendisini savunsa da, bizzat olayların içinde olduğu özellikle 
Guardian ve BBC’deki araştırmacı gazetecilerin titiz çabaları ile 
ortaya çıkarılmıştır. 21 Ocak 2011 günü Başbakan James Came-
ron’ın iletişim başkanlığı görevinden istifa eden Coulson, 8 Tem-
muz 2011 günü tutuklanmıştır (The Guardian, 2011).

İngiliz basınında çok derin bir yozlaşmaya işaret eden haber-
ler medyada yer almaya başladıktan sonra Lord Leveson’ın ba-
şına getirildiği bir araştırma komisyonu kurulmuştur.36 Leveson 
ve ekibi, bütün haber medyasını mercek altına alan çok kapsamlı 
bir soruşturma yürütmüş, Başbakandan Metropolitan Polis Teş-
kilatının üst düzey yönetimine ve Rupert Murdoch’a kadar pek 
çok kişiyi, kamuya açık oturumlarda sorgulamış, nihayet orta-
ya çıkan 2 bin sayfalık rapor, liberal İngiliz medyasını derinden 
sarsmıştır. Liberal dünya görüşünün en önemli temsilcisi sayı-
lan İngiliz basını, temel gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alan 

36 Yıllarca sürdüğü anlaşılan dinleme skandalı, gazeteciliğe olan güven kaybının doruk 
noktasıdır. Zaman içerisinde doğrulama (fact-checking)  gruplarının ortaya çıkmasında, 
telefon dinleme skandalı gibi etik dışı gazetecilik uygulamalarının rolü büyüktür. Ama 
hikâyenin tamamı bu değildir. Doğrulama furyasında habercilerden daha önemli bir 
etkiyi, başta ABD Başkanı Donald Trump gibi üst düzey politikacılar olmak üzere güç-
lü “haber kaynakları” yaratacaktır.
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detaylar ortaya çıktıkça, Leveson’un önerdiği ve Hükümetin 
dolaylı da olsa müdahil olacağı özdenetim mekanizmasına razı 
olmaya çok yaklaşmıştır.

Nihayet, sektördeki basın temsilcilerinin yer aldığı bir öz-
denetim organı kurulması için hazırlanan Kraliyet Beratı (Royal 
Charter on Self-regulation of the Press), 30 Ekim 2013 günü Krali-
çenin onayıyla hayata geçirilmiştir. Öte yandan bu organda yer 
almayacaklarını beyan eden büyük basın kuruluşları da [Trinity 
Mirror, News UK (Rupert Murdoch), Associated Newspapers, 
Telegraph Media Group] 8 Eylül 2014 günü, Bağımsız Basın 
Standartları Örgütü (IPSO) adıyla kendi denetim mekanizmala-
rını kurduklarını beyan etmişlerdir.

Dinleme skandalının merkezindeki News of The World gazete-
si 10 Temmuz 2011 tarihinde çıkan son sayısı ile piyasadan çekil-
miştir. Bütün hikâyenin en ilginç detaylardan biri, sansasyon ve 
tiraj peşindeki gazetenin, binlerce insanın telefon mesajlarını ve 
yazışmalarına erişmek için özel detektif tutmasıdır. Gazetelerin 
yasal yollarla elde edemedikleri, çoğunlukla özel hayata ilişkin 
bilgilere erişebilmek için bir kısmı eski polis olan özel detektif-
lerle çalışması 1980’li yıllara kadar geriye gitmektedir. Skandalı 
ortaya çıkaran ekibin kıdemli üyesi, araştırmacı gazeteci Nick 
Davies, gazetecilik kültürünü zehirlediğine inandığı ve NoW ile 
sınırlı olmayan bu türden örnekleri “Düz dünya haberleri” adlı 
çalışmasında detaylı olarak anlatmaktadır.37

Meslektaşlarının etikdışı olmanın ötesinde açıkça suç teşkil 
eden davranış kalıplarını, journalism sözcüğünün bozulmuş hali 
olan churnalism sözcüğü ile karşılayan Davies, bu bozuklukları 
sistematik olarak ortaya koymak üzere Cardiff Üniversitesindeki 
araştırmacılarla birlikte, dört ulusal gazetede (Times, Telegraph, 
Guardian, Independent, Daily Mail) çıkan 2.207 haber metnini in-
celemiştir. Araştırmanın sonuçları, araştırmacı gazeteciliğe dar-
be vuran iki temel olguyu bilimsel olarak ortaya koymaktadır. 
Haber içeriklerinin sadece %12’si doğrudan gazeteci tarafından 
elde edilen malzemelerle oluşturulmuş, %80’inde, haber ajansla-

37 Davies’in; haber atlatmak, skandal yaratmak, para ve şöhret elde etmek gibi amaçlar-
la üretilen uydurma haberler için kullandığı “düz dünya haberleri”, bugünkü bağlamı 
daha farklı olsa da “sahte-haberler”i anımsatmaktadır. 
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rının ve halkla ilişkiler endüstrisinin sunduğu ikinci el malzeme 
kullanılmıştır. Çalışmanın yayınlandığı zamanlarla geçmişi kar-
şılaştıran ekibin en önemli bulgusu, bugünkü gazetecilerin eski-
sinden üç kat fazla alanı haberle doldurmak zorunda kalmaları, 
dolayısıyla daha derin araştırmalara girişmelerinin imkânsız 
hale gelmesidir (Davies, 2008). Söz konusu imkânsızlıklar, çok 
yönlü politik baskılarla birlikte “gazeteciliğin krizi” tartışmala-
rını alevlendirecektir. 

Gazeteciliğin krizi, “teröre karşı savaş” ve Wikileaks

1980’li yıllardan itibaren gazetecilik, hem bir endüstri hem de bir 
meslek olarak kurumsallaşmış olduğu Anglo-Amerikan dünya-
sında ve Kıta Avrupasında neoliberal birikim rejimi altında ağır 
saldırılara maruz kalmaya başlamıştır. Keynesyen refah devleti 
döneminde görece yüksek ücretler, örgütlenme ve ifade özgür-
lüğü ile belli ölçüde demokratikleşen gazetecilik, sektörün bir 
bütün olarak piyasalaşma, özelleştirme, deregülasyon gibi poli-
tikalarla dizayn edilmesiyle birlikte yeni bir krize girmiştir. 

Henüz büyük veri komploları, post-truth ya da fake news tar-
tışmaları, doğrulama platformları hayatımızı istila etmemişken 
medya sosyoloğu Todd Gitlin, krizi 5 temel nedene bağlamıştır: 
Tirajların düşmesi, reklam gelirlerinde azalma, okur ilgisinin da-
ğılması, gazeteciye güvenin kaybolmasıyla ilişkili olarak otorite 
krizi ve son olarak gazeteciliğin, iktidarların riskli işlerini yü-
rüttüğü giz perdesine nüfuz edememeleri veya bunu yapmaya 
istekli olmamaları (Gitlin, 2009). Nitekim 2003-2015 yılları ara-
sında basılı gazetelerin reklam gelirleri %50’den fazla azalmıştır. 
Aynı dönemde istihdam %30 oranında düşmüş, irili ufaklı bazı 
gazeteler kapanmıştır (Anderson, 2019). 

Todd Gitlin’in sözünü ettiği son gerekçe, 11 Eylül 2001 günü 
ikiz kulelere ve Pentagon’a yapılan saldırıların yarattığı ağır 
hasarın gazetecilik pratiklerine yansıyan kısmıyla ilişkilidir. İlk 
günlerde Amerikan medyası trajedi karşısında eski topluluk ru-
hunu canlandıracak bir dayanışma ve ağırbaşlılık sergilemiştir.
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Sonuç, televizyona derin şekilde borçlu olduğumuz, eşi 
benzeri görülmemiş bir birliktelik ve ortak amaç oldu... 
Ama her şeyden önce ekranlarımızdan yansıyan şey, 
medyanın ne olabileceğini ve reytingten ziyade halkın 
bilme ihtiyacını daha fazla gözetmeye teşvik edilirse ne 
yapabileceğini hatırlattı (Schell 2001’den akt. Carey, 2011). 

Bu birlik ve dayanışma, gazeteciliğin iktidara karşı tutumun-
da da sürmüştür. New York Times gibi saygın gazeteler, ABD Dı-
şişleri Bakanlığı ile istihbarat birimlerinin nüfuz alanına daha 
fazla çekilmekte,38 Irak’ın işgali ile başlayan bir dizi küresel öl-
çekli çatışmada gazeteciler ve diğer medya profesyonelleri hem 
ölüm riski ile39 hem de klasik gazetecilik normlarına bağlılık 
sorunlarıyla mücadele etmeye başlamışlardır. Schudson’ın de-
yimiyle mesafeli gazetecilik, yerini “dayanışma gazeteciliği”ne 
bırakmıştır (2007). 

Schudson, Amerikan gazetecisinin tarafsızlıktan uzaklaştığı 
üç somut durum tespit etmektedir: siyasi lidere yönelik suikast 
gibi trajediler, terör ya da kasırga gibi kamusal tehlikeler ve Do-
muzlar Körfezi çıkarmasında olduğu gibi ulusal güvenliğin bir 
bütün olarak tehdit altında olduğuna inandığı durumlarda. Bu 
üç duruma da uyan 11 Eylül saldırıları (trajedi, kamusal tehlike, 
ulusal güvenlik tehdidi) Amerikan gazetecilerinin büyük bir ço-
ğunluğunu, gazetecilik standartlarından uzaklaştırmıştır. Büyük 
ölçüde bununla bağlantılı olarak 11 Eylül saldırılarını takip eden 
“terörle savaş” sürecinde, Saddam Hüseyin’in El Kaide ile iliş-
kisi ya da Irak’ta kitle imha silahları olduğu iddialarına çok az 
haberci itiraz etmiş, uzun zamana yayılan detaylı incelemeleri 
gereksinen araştırmacı gazetecilik neredeyse imkânsız hale gel-
miştir. “Vatanseverlik”, basında, radyo ve televizyonda ve henüz 

38 Bryan Denham, 11 Eylül saldırılarından sonra New York Times’ın “uyuşturucuyla mü-
cadele” ile ilgili haberlerde ABD Dışişleri Bakanlığını ve kolluk güçlerini eskisinden 
daha fazla kaynak olarak kullanmaya başladığını bulgulamıştır (2012).

39 Bu riskin gerçekleştiği son olaylardan biri, Panama Belgeleri üzerinde çalışan araş-
tırmacı gazetecilerden Malta’lı Daphne Caruana Galizia’nın, arabasına yerleştirilen 
bombayla öldürülmesidir. Gazeteci ve bilgisayar programcısı olan oğlu Matthew Ca-
ruana Galizia da ICIJ’nin Panama Belgeleri ekibinde yer alan Galizia, Malta banka-
larının kara para aklama operasyonlarından, ülkenin online oyun endüstrisi ile mafya 
arasındaki ilişkilere ve siyasi iktidarın yolsuzluklarına kadar pek çok sorunu kişisel 
blogu üzerinden gündeme getiriyordu (Garsida, 2017).
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Facebook ya da Twitter gibi mecraların olmadığı internet mecra-
larında, Bush yönetimini eleştirme ihtimalini oldukça zayıflatan 
ve “11 Eylül neden oldu?” ya da “bu yönetim neden vatandaş-
larını koruyamadı?” gibi sorular yerine “neden bizden nefret 
ediyorlar?” sorusunu sorduran hâkim bir anlatıya dönüşmüştür 
(Mellor, 2019).

Ancak vatanseverlik söylemine ve dayanışma ruhuna 
dayanan tutum, kısa süre sonra saygın gazetecilik ku-
rumlarının temel ilkelere ve mesafeli haberciliğe dönüşü 
ile birlikte belli düzeyde değişmiş, toplumsal muhalefeti 
susturan 11 Eylül atmosferi ve bundan yararlanan siyasi 
iktidar yeniden eleştirinin temel unsuru haline gelmeye 
başlamıştır. Schudson’a göre New York Times 28 Eylül’de, 
vatanseverlik hattına girmeyen Amerikalıların başına ne-
ler geldiğini “Vatanseverlik döneminde muhalefet sessiz-
leştirildi” başlıklı haberiyle bunun ilk işaretini vermiştir 
(Carter ve Barringer, 2001).  

Büyük haber kuruluşlarının embedded gazetecilerle katıldığı ve 
“teröre karşı mücadele” söylemi ile meşrulaştırılan Amerika’nın 
Irak’ı işgali, bütün “soft power” girişimlerine rağmen araştırma-
cı gazeteciliğin aykırı örneklerini tamamen ortadan kaldırmakta 
yeterli olamamıştır. Irak’ta incelemelerde bulunduktan sonra bu 
ülkede kitle imha silahlarının olmadığını raporlaştıran İngiliz bi-
lim insanı Dr. David Kelly’nin öldürülmesini takip eden BBC ve 
Guardian muhabirleri, söz konusu aykırı örnekleri okuyucuyla 
paylaşan azınlık grubu içinde yer almaktadır.40

Büyük devletlerin yabancı topraklardaki varlıklarını, ekono-
mik ya da siyasal müdahalelerini, savaşı hem temin etmek hem 
de meşrulaştırmak üzere gerçekleştirdikleri eylemleri kamuo-
yuna aktardığı için cezalandırılan devlet görevlilerinden biri de, 
Irak’ta görev yaparken ABD Savunma Bakanlığı’nın gizli bilgi-
leri paylaşmak için kullandığı SIPRNet’teki (Secret Internet Pro-
tocol Router Network) gizli belgeleri Wikileaks’e sızdırdığı iddia 

40 Peter Beaumont, Antony Barnett ve Gaby Hinsliff (2003). Iraqi mobile labs nothing 
to do with germ warfare, report finds. The Observer. 15 Haziran, http://www.guardi-
an.co.uk/world/2003/jun/15/iraq. (Erişim tarihi: 27.05.2020). Bu konuda ayrıca bkz. 
Adaklı, 2011.
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edilen Bradley Manning adlı 22 yaşındaki genç askerdir (Adaklı, 
2011).41

Faaliyetlerine 2006 yılında Afganistan dosyası ile başlayan 
Wikileaks adlı sızıntı sitesinin dünya gündemine girmesi, 28 
Kasım 2010 tarihinde İspanya’dan El País, Fransa’dan Le Mon-
de, Almanya’dan Der Spiegel, İngiltere’den Guardian ve ABD’den 
New York Times ile ortaklaşarak eşzamanlı olarak yayınladığı 
diplomatik belgeler sayesinde olmuştur. Bir anda dünyanın her 
köşesinde yankı uyandıran belgeler (“cables”), 28 Aralık 1966 ile 
28 Şubat 2010 tarihleri arasında ABD’nin diplomatik temsilcile-
rinin, çoğunlukla bulundukları ülkelerle ilgili bilgi paylaştıkları 
gizli yazışmalardan oluşan toplam 251.287 belgeden 210’udur ve 
zaman içinde kalanlar da kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Kurucusu Jullian Assange’ın “bilimsel gazetecilik”42 olarak 
adlandırdığı Wikileaks (Khatchadourian, 2010) ve ardından 
2013’te Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) küresel gö-
zetim mekanizmasını ifşa eden Snowden belgeleri, başta ABD 
olmak üzere iktidarların halktan gizledikleri hukuk dışı faali-
yetlerini alenileştirdiği için dünyanın her yerinde bu ilişkilerin 
mağduru olanlar tarafından heyecanla karşılandı. Gazeteciler 
ifşa edilen belgeleri tarayarak düzenli olarak yayımlama ya-
rışına girdiler. Her gün bir başka “cable” ya da belgenin açığa 
çıkardığı gizli ve çirkin gerçekleri gazetelerde, televizyonlarda, 
internet mecralarında görmek mümkündü.

Wikileaks olgusunun ortaya çıkmasına zemin teşkil eden 
teknolojiler ve 2000’li yıllarda yükselmeye başlayan dijital mec-
ralar, başlangıçta kamusal alanın demokratikleşmesini sağlayan 
bağımsız platformlar olarak algılanmış, ancak zaman içinde 
“gazeteciliğin krizi”ni derinleştirmiştir (Schudson ve Downey 
Jr, 2009). Bugün teknolojik, ekonomik ve düzenleyici çerçeve-
lerle ilgili yakınsamanın (regulatory convergence) vücut bulduğu 

41 12 Temmuz 2007 tarihli Amerikan saldırısının video görüntülerini ve ardından Ame-
rikan diplomatlarının yazışmalarını içeren 260 bin kadar belgeyi Wikileaks’e sızdırdı-
ğı için Mayıs 2010’da tutuklanan Manning, cezaevindeyken hormon tedavisine başla-
mış ve Chelsea Elizabeth adını almıştır (Today, 2013).

42 “Sıradan bir insanın okuduğu haberin doğruluğunu test etmek üzere, haberin kayna-
ğına ilişkin orijinal materyallere serbest erişimini sağlayan bir gazetecilik” (Adaklı, 
2011).
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Google, Apple, Facebook, Amazon ve Twitter43 gibi çevrimiçi 
mecralar geleneksel gazeteciliğe bir tehdit gibi algılanmaktadır 
(Rusbridger, 2017): hem yarattıkları yeni iş modelleri ile hem de 
demokratik iletişimi imkânsız hale getiren gizli ortaklıkları ile… 

Araştırmacı gazeteciliğin güncel kaynakları: Dev 
sızıntılar…

“Hepsini kokla, hepsini topla, hepsini öğren, hepsini işle, 
hepsini kullan” –NSA44

Wikileaks’in başlattığı sızıntı dalgasının devamı, 2013 yılının 
başlarında Edward Snowden adlı genç bir bilişim uzmanının 
Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) yıllardır sınır tanımaksızın 
gerçekleştirdiği kitlesel gözetim mekanizmasının ayrıntılarını 
içeren yüzlerce belgeyi gazeteciler aracılığı ile açıklamasıdır. 20 
Mayıs 2013’te ajanstan aldığı bir önbellekle Hong Kong’a uçan 
Snowden burada, bir süredir şifreli iletişim kullanarak yazıştı-
ğı gazeteci Glenn Greenwald ve film yapımcısı Laura Poitras’la 
buluşmuştur. Sonraki sekiz gün boyunca Greenwald, Poitras ve 
Guardian’dan araştırmacı gazeteci Ewen MacAskill, belgeleri in-
celemiş ve tarihin en büyük sızıntılarından birini gerçekleştiren 
29 yaşındaki Snowden’ın yaşam öyküsünü bizzat kendisinden 
dinlemiştir. 

5 Haziran 2013’te ABD hükümetinin kitlesel gözetimiyle 
ilgili ilk haberler, Guardian’ın New York ofisinden yayın-
landı. Kısa süre sonra Poitras’ın temas kurduğu gazeteci 
Barton Gellman’ın çabalarıyla Washington Post, Guardian’ı 
izledi. Belgeler, Verizon abonelerinin telefon kayıtlarını 
hükümete ilettiğini gösteren gizli mahkeme emirlerini 
ortaya çıkardı. Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA/National 
Security Agency), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki he-
men hemen her telefon görüşmesinin kaydını tutuyordu. 

43 Alan Rusbridger; Google, Apple, Facebook, Amazon ve Twitter’ı “GAFAT” olarak 
kısaltıyor (2018, loc. 6342).

44 Snowden Belgelerinde ortaya çıkan bu motto, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın 
küresel bilgi akışını kontrol etme ve yönetme arzusunu yansıtıyor. Akt. Bell vd, 2017.
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Yayınlanan haberler, Birleşik Krallık’taki Hükümet İle-
tişim Merkezi’nde (GCHQ/Government Communications 
Headquarters) bulunan iki NSA programının (PRISM ve 
XKeyscore) ve Tempora’nın detaylarını ortaya koydu. 
Gözetim programı PRISM, NSA’in Google ve Facebook 
dâhil olmak üzere dokuz dev Internet şirketinin verileri-
ne arka kapıdan girmesini sağlıyordu. İlk haberlerin ya-
yınlanmasından dört gün sonra Glenn Greenwald, Guar-
dian’da Edward Snowden’in kimliğini dünyaya açıkladı 
(Bell vd, 2018; Greenwald, 2013).

Kitlesel gözetimin karmaşık mekanizmalarını, aktörlerini, 
süreçleri didikleyerek arka arkaya yayınladığı haberler ve in-
fografiklerle Guardian, araştırmacı gazetecilikte daha da önemli 
bir konum elde etmiştir. Edward Snowden tarafından sızdırılan 
büyük veriler üzerinden gerçekleştirilen habercilik, daha önce 
Chelsea Manning’in rol oynadığı Wikileaks belgelerinden daha 
fazla araştırmacı gazetecilik çabasını gündeme getirmiş, söz ko-
nusu veriler türün önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir.45

Dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda araştırmacı gaze-
tecinin kolektif veri madenciliği (data mining) çabasına dayanan 
ve yine dünyanın pek çok ülkesinin devlet başkanlarından daha 
alt düzey kamu görevlilerine ya da irili ufaklı şirketlere kadar 
uzanan bir seçkin kitlenin kamu kaynaklarını kendi kişisel çıkar-
ları için nasıl kullandıklarını, sıradan insanların hayatlarını nasıl 
tehlikeye attıklarını, daha uzun vadeli çıkarları gerçekleştirebil-
mek için giriştikleri gizli iş birliği çabalarını, vb. ortaya çıkaran 
bu yeni gazetecilik dalgası, araştırmacı gazeteciliğin gelecek viz-
yonunda önemli bir yer elde etmiştir. 

Sağladıkları off-shore bankacılık hizmetleri yoluyla vergi cen-
neti olarak bilinen ada devletlerinin dev bir yolsuzluk mekânı 
olduğunu gözler önüne seren Panama Belgeleri de bu dalganın 
yankı uyandıran son örneklerindendir. Panama merkezli bir hu-
kuk firması olan Mossack Fonseca’nın 14 bin müşterisi ve 214 
binden fazla off-shore şirketle yazışmalarını içeren 11,5 milyon 
gizli belge Süddeutsche Zeitung’a sızdırılmış, gazete, ne kadar çok 

45 Behlül Çalışkan (2016), bu türden gazetecilik pratikleri için “sızıntı gazeteciliği” terimi 
önermektedir.
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personel ve ekipmana sahip olursa olsun tek bir haber kurumu-
nun üstesinden gelemeyeceği niceliğe ve niteliğe sahip bu bel-
geleri Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu (ICIJ / 
International Consortium of Investigative Journalists) ile paylaşmış-
tır.46 ICIJ’nin koordinasyonu altında Organize Suç ve Yolsuzluk 
Haberciliği Projesinin de (OCCRP) dâhil olduğu bir grup 1 yıl 
boyunca 200 civarında ülkenin devlet başkanlarının, hükümet 
yetkililerinin, onların akraba ve yakınlarının vergi cenneti olarak 
bilinen ada devletleri üzerinden servetlerini gizlemek ve vergi 
kaçırmak üzere yürüttükleri gizli faaliyetleri ayrıntılı olarak ana-
liz etmiştir.47 

Muhabirler ve ilgili uzman ekipler “Blacklight” adını verdik-
leri veri arama programı ile 25 ayrı dildeki, 2,6 terabaytlık belge-
deki isimleri, ülkeleri ve kaynakları tarayarak ilginç buldukları 
parçaları sürekli olarak birbirleriyle paylaşmış ve her haber ku-
ruluşu, kendi iletişim ağları dışında, üçüncü tarafların erişimine 
tamamen kapalı özel kanallar kullanarak eşgüdüm sağlamışlar-
dır (Clark, 2016). O güne kadar organize suç örgütlerinin, kü-
resel ısınmaya karşı lobilerin, çokuluslu sigara şirketlerinin, vb. 
kamuoyunu yanıltarak çıkar elde etmek üzere gerçekleştirdikleri 
yasadışı işleri günyüzüne çıkaran bu kolektif çalışma grubu, ta-
rihin en büyük enformasyon sızıntısı olarak kaydedilen Panama 
Belgeleri dosyasını 3 Nisan 2016’dan itibaren kamuoyuyla pay-
laşmaya başlamıştır (NYT, 03.02.2016; ICIJ, 2020).

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran haberler, halkların pro-
testolarının yanısıra tutuklamalar, soruşturmalar, istifalar, yasa 
değişiklikleri, vergi gelirlerinin artışı, yeni sızıntılar gibi çok 
önemli sonuçlar yaratmış, vatandaşların yaşadıkları ülkenin seç-
kinlerine yönelik algısında önemli bir değişim yaratmıştır. CIJI, 
web sayfasında bu değişimleri listelemekte ve yeni gelişmeleri 

46 Yetmişten fazla ülkeden yüzlerce gazeteci ve içlerinde BBC, New York Times, Guardian 
ve Asahi Shimbun’un da bulunduğu 100 kadar medya kuruluşunun dahil olduğu bir 
gazetecilik ağı olan ICIJ, Center for Public Integrity adlı gazetecilik örgütü tarafından 
1997’de oluşturulmuş bir birimdir. Şubat 2017’de tamamen bağımsız hele gelen örgüt 
sadece bağışlarla finanse edilmekte ve uluslararası suç, yolsuzluk, iktidarın hesapvere-
bilirliği gibi konularda araştırmacı gazetecilik faaliyeti yürütmektedir (ICIJ, 2020).

47 ICIJ. (2016). The Panama Papers. https://panamapapers.icij.org/ Süddeutche Zei-
tung (2020). Panama Papers: The secrets of dirty money. https://panamapapers.su-
eddeutsche.de/en/ (Erişim tarihi: 01.06.2020).
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takip ederek kamuoyuna duyurmaya devam etmektedir (Wil-
son-Chapman vd, 2019).

Belgelerde adı geçen Türkiye kökenli 101 şirketin içinde, AKP 
döneminde devletten aldıkları büyük kamu ihaleleri ile büyü-
yen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın Mehmet 
Cengiz, Fettah Tamince, Cihan Kamer, Ahmet Hamdi Topbaş ve 
Remzi Gür de vardır.48 25 Haziran 2016 tarihinde, belgeleri ya-
yınlamaya başlayacağını duyuran Cumhuriyet Gazetesi, bizzat 
Mehmet Cengiz tarafından tehdit ve hakarete uğramıştır.49

ICIJ ekibi, Panama Belgelerinin ardından yine offshore yatı-
rımlarla ilgili 13,4 milyon gizli elektronik belgeden oluşan Cen-
net Belgeleri (Paradise Papers) dosyası üzerinde çalışmış ve ken-
di ülkelerindeki vergi yasalarından kaçan 120 bin kişi ve şirketi 
deşifre eden haberleri 5 Kasım 2017 tarihinden itibaren yayın-
lamaya başlamıştır. Bu kez haberler, eski Başbakanlardan Binali 
Yıldırım’ın yakınlarını da ifşa ettiği için Türkiye’de büyük yankı 
uyandırmış, ICIJ’de Türkiye ile ilgili belgeleri inceleyerek haber 
haline getiren araştırmacı gazeteci Pelin Ünker’e dava açılmış, 
haber dizisini yayınlamaya başlayan Cumhuriyet Gazetesi siyasi 
iktidarın saldırılarına hedef olmuştur (BBC Türkçe, 2017).

Sızdırılan belgelerin temel malzeme olduğu son olaylardan 
biri, araştırmacı gazetecilik için yeni bir mücadele alanını belir-
gin hale getirmiştir. Enformasyonun çok hızlı dağıldığı ve algo-
ritmalar üzerinden biçimlendirildiği sosyal medya platformları, 
siyasi manipülasyonun esaslı bileşenleri haline gelmiş ve klasik 
gazeteciliğin doğrulama kuralı daha kritik bir düzeye taşınmış-
tır. Sızıntı, ABD’de ve İngiltere’de muhafazakâr hükümetleri 
destekleyen Robert Mercer’in kurduğu Cambridge Analytica 
adlı danışmanlık şirketinin Facebook verilerini kullanarak Ame-
rikan seçimlerini manipüle etme girişimiyle ilişkilidir. Cambri-
dge Üniversitesi çalışanlarından Aleksandr Kogan, 2014 yılında 
Cambridge Analytica tarafından işe alınmış ve geliştirdiği veri 
analiz uygulamasını şirketin hizmetine sunmuştur. Cambridge 

48 Cumhuriyet’in listesinde, AKP sermayesinin büyük temsilcilerinin yanısıra, eski Cum-
hurbaşkanlarından Süleyman Demirel’in “prensleri”nden Hayyam Gariboğlu da yer 
almaktadır ve belgelerde en çok para akışına rastlanan kişidir (Ünker, 2016a). 

49 Cumhuriyet, 2016; Munzinger, Hannes ve Luisa Seeling, 2020. Cumhuriyet’te yayınla-
nan “Panama” haberlerinin bir dökümü Pelin Ünker’in kişisel blogunda mevcuttur: 
https://pelinunker.wordpress.com.
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Analytica, yüzbinlerce Facebook kullanıcısına sözde akademik 
amaçlı bir anket göndererek hem bu kullanıcıların hem de on-
ların arkadaşlarının kişisel bilgilerini verilerini toplamış ve oy 
verme davranışları yönetilecek olan kişi sayısı milyonları bul-
muştur.  

Kişisel verilerin Cambridge Analytica tarafından toplanma-
sı ilk kez Aralık 2015’te Guardian muhabiri Harry Davies tara-
fından haberleştirilmiş ve kamuoyu o gün, ABD Senatörü Ted 
Cruz’un milyonlarca Facebook hesabından elde edilen verileri 
kullanarak seçim çalışması yaptığını öğrenmiştir. 2015’te çok faz-
la dikkat çekmeyen olay, 2018’de eski bir Cambridge Analytica 
çalışanı olan Christopher Wylie’nin tanıklık yapmayı kabul et-
mesiyle birlikte büyük yankı uyandırmıştır. Daha önce Cambri-
dge Analytica’nın Brexit kampanyasındaki rolünü anonim kay-
nak olarak sızdıran Wylie’nin açık kaynak olarak konuşmaya 
ikna edilmesinin ardından Guardian ve New York Times’ta olayın 
detayları yayınlanınca (Cadwalladr, 2017; Cadwalladr vd, 2018) 
Facebook hisseleri sert bir düşüş yaşamış ve nihayetinde Face-
book’un CEO’su Mark Zuckerberg Amerikan Kongresinde ifade 
vermek zorunda kalmıştır (Paul, 2020).

Stefan Baack’a göre araştırmacı gazeteciliğin güncel versiyon-
ları arasına hızla giren sızıntıya dayalı gazetecilikte SecureDrop 
gibi sızıntı yükleme araçları,50 çevrimiçi güvenlik ve şifreleme 
teknikleri giderek daha fazla benimsenmektedir. Baack, 2006’da 
Wikileaks tarafından ifşa edilen Afganistan’la ilgili diplomatik 
yazışmalardan sonra gerçekleşen bütün sızıntılarda ortak olan 
öğeleri şu şekilde sıralıyor:51

1. Anonim bir kaynak, şifreli kanallarla belgeleri sızdırır.
2. Aracı olarak hareket eden bağımsız bir örgüt (WikiLeaks, 

ICIJ, vb.) değişik ülkelerden seçilmiş haber kuruluşlarına 
belgeleri iletir, ortak çalışma koşullarını oluşturur.

50 SecureDrop adlı uygulama, anonim kaynaklardan gelen sızıntıların güvenli bir şekilde 
indirilebileceği, 20 ayrı dil desteği sağlayan, açık kaynaklı bir sızdırıcı kabul sistemi-
dir. Bugün kullandığımız pek çok ticari olmayan internet özelliğinin mucidi, Ameri-
kalı bilgisayar programcısı Aaron H. Swartz (1986-2013) tarafından icat edilmiştir ve 
şimdi de Basın Özgürlüğü Vakfı tarafından yönetilmektedir. https://securedrop.org/. 
(Erişim tarihi: 30.05.2020).

51 Baack, Snowden olayını bu kalıbın dışında tutmaktadır. 



108

3. Ardından, kendi ülkesinin vatandaşlarını ilgilendiren ko-
nuları haberleştiren gazetelerin ülkeler arası ortak çalış-
maları daha geniş bir uluslararası etki yaratmak üzere bir 
araya getirilir ve eşzamanlı olarak yayımlanır.

4. Sızıntılar devasa boyutta olduğundan haberciler, veri-
yi çözümlemek, ilgili kısımlarını ayıklamak ve hikâyeyi 
oluşturmak için veri gazeteciliği tekniklerini kullanmak 
ve geliştirmek zorunda kalırlar.

Baack, Panama Belgelerinin bu süreçte ileri bir aşamayı temsil 
ettiğini belirterek Panama Belgeleriyle birlikte sızıntının, araştır-
macı gazeteciliği iki yönden biçimlendirdiğini ileri sürmektedir: 
1) veri gazeteciliği ve otomasyonun gelişmesi, 2) bir ortak üretim 
ve paylaşım kültürünün oluşması. 

Gazetecilerin yeni teknolojik araçları, kamuoyundan gizle-
nen bilgileri toplamak ve yaymak için kullanması, pürüzsüz bir 
konu değildir. Özellikle gizlilik ögesi, gazeteciliğin bazı çağdaş 
biçimlerinde demokratik ya da kamu yararı ilkesiyle uyumlu ol-
mayan amaçların haklılaştırma aracı haline getirilebilmektedir. 
1969 yılında gazeteci Seymour Hersh’ün, Mai Lai katliamını du-
yurması, sorumlu gazetecilik ölçütlerine uygundur ama “gizli 
gerçeklerin halka duyurulması”nı arkasına alan her girişim, ka-
musal yarar ilkesiyle uyuşmayabilir. İngiltere’deki telefon dinle-
me olayında ya da çoğu “seks skandalında” olduğu gibi tarihsel 
ethos’un tamamen terk edildiği örnekler, kişisel mahremiyetin 
ihlaline ve “medyatik siyaset” dünyasında gerçeğin araçsallaştı-
rılmasına yol açabilmektedir.52

Gazeteciler skandallara yönelik ilgilerini asıl olarak dör-
düncü güç kavramıyla haklılaştırmakta, siyasetçilerle 
ilgili gerçekleri araştırmanın ve ortaya çıkarmanın ga-
zeteciliğin öncelikli görevlerinden biri olduğunu savun-
maktadırlar. Bu açıdan araştırmacı gazeteciliğin özgül bir 
konumu olduğuna dikkat çeken Thompson (2000: 110), 
siyasetçilerin sırlarını ortaya çıkarmanın medya çevrele-
rinde kabul görmesi ve gazetecilik faaliyetlerinin meşru 
bir parçası haline gelmesiyle birlikte, kamu yararı ekse-
ninde farklılaşan gizlilik unsurları arasındaki ayrımın 

52 Medyatik siyaset kavramı ile ilgili bir değerlendirme için örneğin bkz. Mazzoleni ve 
Schulz, 1999.
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bulanıklaştığını savunmuştur. [vurgu benim, ga]. Yazara 
göre, “iktidarın üst tabakalarını gizleyen perdelerin açıl-
masının gerekliliği bir kez onaylandıktan sonra, iktidar 
kullanımına ilişkin sırlarla özel yaşam konusu olanlar 
arasında belirgin bir ayrım tesis etmek mümkün olama-
mış” ve böylece araştırmacı gazetecilik, kolaylıkla bir tür 
“şehvet düşkünü” haberciliğe dönüşmüştür (Taş, 2012: 
254-5).

Siyasetçi de olsalar, insanların özel hayatına kural tanımaksı-
zın dalmak, standart gazeteciliğin mahremiyet hakkına saygı ve 
haber kaynağı tarafından kendi amaçları için kullanılmaya karşı 
uyanık olma53 eksenlerinde geliştirdiği mesleki ve etik kuralla-
rı ihlal anlamını taşımaktadır. Yolsuzlukları, hak ihlallerini, vb 
haberleştirmek üzere eline geçen haber materyallerini kaynak 
güvenliği, mahremiyet, kendi amaçları dışında haber kaynağı ta-
rafından kullanılıp kullanılmadığı bakımlarından kontrol ederek 
titiz bir araştırma süreci örgütlemek başkadır, seçim öncesinde 
rakip siyasetçilerin “sızdırdığı” seks kasetini ya da gazetenin ka-
pısına bırakılan bir bavul dolusu belgeyi siyasi hasımlarını saf-
dışı etmek üzere dikkatli bir editoryal denetimden geçirmeksizin 
yayınlamak başkadır. Bu bağlamda, Panama Belgeleri üzerinde 
çalışan gazetecilerin, ham veriyi neden yayımlamadıklarına iliş-
kin bir soruya verdikleri cevap, giderek çetrefilleşen mesleğin, 
etik kurallara bağlı kalarak da yeni durumlara uyum sağlanabi-
leceğinin önemli bir kanıtı olarak görülebilir: 

Sorunuz için teşekkür ederim! Ham veriyi yayınlamaya-
cağız ve bunun için geçerli nedenlerimiz var. Kaynağımız 
veriyi gazetecilere iletmeye karar verdi, örneğin Wikile-
aks’e değil. Gazeteci olarak kaynağımızı korumak zorun-
dayız. 

53 Gazeteci ile haber kaynağı arasındaki gerilimli ilişkiyi, “haberi kim yapar” sorusu 
etrafında tartışmaya açan ilk çalışma, Herbert Gans’ın 1979 tarihli Deciding What’s 
News adlı kitabıdır (Gans, 2004). Gans’ın çalışmasını takip ederek, İngiltere’nin seç-
kin gazete ve radyo-tv kuruluşlarında yayınlanan toplam 2.609 haberi inceleyen daha 
yeni bir araştırma, habercinin haber kaynağı ile ilişkisinin 1980’lerle birlikte daha da 
sorunlu hale geldiğini göstermektedir (Lewis, Williams ve Franklin, 2008). 24 Saat 
haberciliğin kural haline gelmeye başladığı bu dönemde gazete sayfaları ve bağlan-
tılı olarak gazeteci üzerindeki zaman baskısı hızla artmış, PR şirketlerinden ve haber 
ajanslarından gelen metinlerin bazan olduğu gibi yayınlanması, gazeteci bağımsızlığı 
ile birlikte haber kalitesinde de düşüşe neden olmuştur.
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Ham veriler sayesinde birinin kaynağın kim olduğunu 
bulmasının bir yolu olmadığını garanti edemeyiz. Bu 
yüzden verileri herkese açık hale getiremiyoruz. 

Sorumlu gazeteciler olarak sıkı sıkıya bağlandığımız etik 
kurallar da var: Halkın gözü önünde olmayan insanların 
mahremiyetine zarar vermemek. Bu tür kişisel verile-
ri ayıklamak, hayat boyu çalışmak demek – elimizde 11 
milyon belge var!54

Olgulara sadakat ve gazeteciliğin yeni platformları

Gazetecilik, Jean Chalaby’nin iddia ettiği gibi esasen olguya dayanan bir söylem ise 
Amerikan gazeteciliğinde olgusal kontrolün ortaya çıkışı, bu söylemin 

inişe geçtiğini gösterir. 
(Conboy, 2018)

Tarihe baktığımızda zenginlerin ve güçlülerin, “küçük insanlara” istediklerini düşün-
dürtmek için her zaman bir çıkarları (ve genellikle bir araçları) olduğunu görürüz. 

(McIntyre, 2018: 102)

Yakıcı toplumsal sorunlardan ziyade imaj ya da prestijin ön 
plana konduğu medyatik siyasetle sahte haberin (fake-news) ya-
yılmasında önemli bir rolü olan sosyal medya platformları ara-
sında kalan klasik gazeteciliğin olgusal gerçeklikle ilişkisi son 
dönemde “hakikat-sonrası ve “sahte-haber” tartışmalarıyla bir-
likte oldukça kaygan bir zemine çekilmiştir. “Kamuoyunu şekil-
lendirmede nesnel gerçeklerin, duygu ve kişisel inanca hitap et-
mekten daha az etkili olduğu koşullarla ilgili veya bunları ifade 
eden” hakikat-sonrası terimi,55 son dönemde en çok, 2016’daki 

54 Süddeutsche Zeitung muhabirleri Frederik Obermaier, Bastian Obermayer ve Vanessa 
Wormer, 2018 itibarı ile 330 milyon “redditor”ü olan sosyal haber ve tartışma sitesi 
reddit’in AMA (Ask Me Anything) özelliğini kullanarak, 1 yıl boyunca üzerinde çalış-
tıkları Panama Belgeleriyle ilgili bir forum sayfası açmış ve takipçilerden gelen soru-
ları yanıtlamışlardır. https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4fi6ck/we_are_
the_investigative_journalists_who_worked/. (Erişim tarihi: 31.05.2020).

55 “Oxford Sözlüğü ‘hakikat-sonrası’nı, ‘kamuoyunu şekillendirmede nesnel gerçeklerin, 
duygu ve kişisel inanca hitap etmekten daha az etkili olduğu koşullarla ilgili veya bun-
ları ifade eden’ şeklinde tanımlıyor.” (McIntyre, 2018: 5). Lee C. McIntyre ise kitabının 
sonuna eklediği mini sözlükte şu tanımı yapıyor: “Gerçekliğin siyasete tabi olmasını 
sağlamak üzere duyguların gerçeklerden daha doğru olduğunu savunmak.” (174). 
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Brexit oylaması ve Amerikan Başkanlık seçimlerinde rol oyna-
yan göçmenler ya da suç oranları gibi sıcak politik konularda 
olguların çarpıtılması ile gündeme gelmiştir (McIntyre, 2018). 

Geçmişte de siyasi propagandanın temel malzemesi yalan 
olmuş, rakipleri alt etmenin en etkili yolu olarak onlarla ilgili 
çarpıtılmış imajlar sunulmuştur. Ancak Lee McIntyre’a göre bu-
gün hakikate dair farklı bir durum söz konusudur. Ona göre ha-
kikat-sonrası, varlığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir toplumsal 
sorunla ilgili yeterli kanıt olup olmadığını düşünmeye zorlayan 
bir ideolojik üstünlük biçimidir. (12). McIntyre, politik tartışmayı 
adeta zehirleyen bu kavramı gündeme taşıyan tarihsel koşulları 
ve konuları şu şekilde sıralamaktadır: 1) Bilim inkârcılığı (evrim, 
aşı, küresel ısınma, vb. gibi konularda şüphe yaratmayı amaç-
layan bilinçli ya da bilinçsiz çabalar eskidir), 2) bilişsel yanlılık 
(cognitive bias. İnsanların, kişisel görüşlerine daha yakın duran 
içeriklere inanmaya yatkın olması), 3) geleneksel medyanın za-
yıflaması, 4) sosyal medyanın yükselişi ve sahte haber, 5) post-
modernizm.56 Bu listedeki diğer maddeler, felsefenin ve bilimin 
en netameli konularını içerdiği ve konumuzla doğrudan ilişkili 
olmadıkları için, araştırmacı gazeteciliğin karşı karşıya olduğu 
güncel sorunlarla ilişkili iki maddeye kısaca göz atmakta yarar 
vardır: geleneksel medyanın zayıflaması, sosyal medyanın yük-
selişi ve sahte haber.

56 McIntyre, Trump’ta cisimleşen hakikat sonrası stratejisinin kontrol listesini şu şekilde 
sıralıyor:

1. Obama’nın ABD’de doğmadığı ya da Obama’nın Trump’ın telefonlarını dinledi-
ği gibi alışılmadık konularda şüphe uyandıracak sorular sorun (“insanlar konu-
şuyor”, “ben sadece gazetede okuduğumu tekrar ediyorum”).

2. İkna olmanın dışında hiçbir kanıt sunmayın (çünkü yoktur).
3. Taraflı olduğu için basına güvenilemeyeceğini söyleyin
4. Bu, bazı kişilerin basından duyduklarının doğru olup olmadığından şüphe duy-

masına yol açacaktır (veya en azından konunun “tartışmalı” olduğu sonucuna 
varacaktır).

5. Böyle bir belirsizlik karşısında, insanlar kendi ideolojilerinde diretmeye daha 
yatkın olacaklar ve sadece önyargılı düşüncelerine neyin uyduğuna inanmayı se-
çerek onay yanlılığına düşeceklerdir.

6. Bu, yukarıdaki 5 maddeyi güçlendirecek sahte haberlerin yaygınlaşması için 
mümbit bir topraktır.

7. Böylece insanlar söylediklerinize sadece siz söylediğiniz için inanacaklardır. 
İnanç kabile olabilir. Bir müttefik olarak gördükleri biri tarafından söylendi-
ğinde ve güvenilir bir kanıtla meydan okunmuyorsa (bazen okunduğunda bile) 
insanların inanmak istediklerine inanmalarını sağlamak çok fazla zaman almaz 
(McIntyre, 2018: 115-116).
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1980’lerden itibaren geleneksel basının kan kaybetmesinde, 
yeni bir birikim rejimi olarak neoliberal politikaların belirleyici 
olduğundan söz etmiştik. Haber üretiminde çalışanların yığınsal 
olarak işsiz ve örgütsüz kalması, artan iş hacmine rağmen haber 
merkezlerinde çalışacak nitelikli emek gücünün azalması, zama-
na karşı yarışan habercilerin 5n1k gibi temel mesleki kurallardan 
tavizler vermesi, medyatik siyasetin ivme kazanması ve insanla-
rın güncel bilgi kaynağı olarak haber kurumlarından uzaklaşıp 
Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına kayma-
ları yeni dönemi şekillendiren temel unsurlardır. Günümüzde 
sahte-haberin inanılmaz hızlı ve etkili şekilde nüfuz etmesinde 
yeni iletişim teknolojilerinin üzerinde yükselen yeni haber plat-
formlarının üretim, dağıtım ve finans modelinin ve siyasal ikti-
darların gayrımeşru ya da antidemokratik uygulamalarına rıza 
üretme arzularının etkili olduğu söylenebilir. Siyasi iktidarların 
savaşı, işsizliği, ırkçılığı meşrulaştırıcı gizli ya da açık girişimle-
rinde, NSA ve GCHQ gibi birimlerin gizli gözetim sistemlerinde, 
Cambridge Analytica gibi oluşumların İngiliz ve Amerikan seç-
menlerini hedefleyen gizli manipülasyonlarında bu arzuların ve 
sosyal medya platformlarının devrede olduğu görülmektedir.57 

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları uzun za-
mandır, kendilerinin haber kurumu değil sadece aktarıcı olduk-
larını, dolayısıyla kullanıcıların platformlarına gönderdikleri 
içeriklerden, kendi kullanıcı sözleşmelerinde belirtilen kuralları 
gözetmek dışında sorumlu tutulamayacaklarını öne sürmekte-
dir. Ancak gerçeklik bundan uzaktır. Örneğin, Buzzfeed News ta-
rafından gerçekleştirilen bir araştırma, 2016’daki ABD başkanlık 
kampanyasının son üç ayında, Facebook üzerinden yayılan sah-
te-haberlerin, saygın haber kuruluşlarından çok daha fazla ilgi 
yarattığını göstermiştir (Silverman, 2016). Söz konusu seçimler 
sırasında tam bir krize dönüşen sahte haber olgusuyla müca-
dele etmek üzere bu platformlar değişik yöntemler geliştirmek 
zorunda kalmıştır. Facebook, doğrulama (fact-check) yapan yeni 
oluşumlarla çalışmaya başlamış, Twitter, “şüpheli” twitlerin 
doğruluğunun test edilebilmesi için araç geliştirmiştir. 

57 Ron Deibert (2017); NSA’le birlikte İngiltere’de GCHQ, Kanada’da CSEC, Avustral-
ya’da ASD ve Yeni Zelanda’da GCSB’yi ülkelerindeki araştırmacı gazetecilerin baş he-
def olduğu küresel gözetim kurumlarını “5 göz” olarak adlandırıyor.
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Facebook’un bir yandan haber kurumu olduğunu reddeder-
ken diğer yandan zamanla sahte-haberler nedeniyle platforma 
gönderilen haberlerin doğruluğunu test etmek üzere olgu denet-
leyici şirketlerle ortak çalışma yürütmesi, tutarsızlığın ötesinde, 
istenen sonucu vermemektedir. Zira sahte haberleri ayıklamak 
ve sınırlı bile olsa etik kurallara uymak, Facebook’un iş modeline 
uygun değildir. Facebook’la iki yıl çalıştıktan sonra anlaşamaya-
rak işi bırakan, olgu-denetimi şirketi Snoopes’un editörü Brooke 
Binkowski, platformun öncelik verdiği olgu denetimi işlerinin 
esasen reklamverenleri rahatsız eden mesajlar olduğunu belir-
terek şu yorumu yapmıştır: “Bizi aslında kriz yönetimi için kul-
landılar… Hiçbir şeyi ciddiyetle ele almıyorlar. İyi görünmek ve 
parayı götürmekle çok daha fazla ilgililer” (Levin, 2018). 

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü, sosyal medya platformu Twit-
ter, iktidara yerleştiği günden beri sıklıkla sahte haber yaymak-
tan çekinmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın twitinin altına 
“doğruluğunu test edebilirsiniz” uyarısı eklemiştir. 12 Haziran 
2020’de ise, Rusya, Çin ve Türkiye’den binlerce sahte hesabı kal-
dırmıştır (Twitter, 2020).58 Facebook gibi Twitter da, gazeteciliğin 
eşikbekçisi işlevinden kaçamayacağını anlamış görünmektedir, 
ancak bunu ne ölçüde ve hangi yollarla sürdürebileceği henüz 
belirsizdir (bkz. Edelman, 2020). 

Facebook’ta gazeteci Brooke Binkowski’yi rahatsız eden yü-
zeysellik ve öncelikli haberler meselesi, esasen çoğu olgu de-
netçisini kapsayan yapısal bir soruna işaret etmektedir. Haber, 
temelde bir seçme işlemine dayanır, gün içinde meydana gelen 
milyonlarca olaydan pek azı haber olarak karşımıza çıkmakta-
dır, gazeteciler meşru haber-değeri kıstaslarına göre seçimlerini 
yaparlar. Hem klasik gazetecilikte hem de Facebook gibi sosyal 
platformlarda neyin haber, neyin doğru, neyin yanlış olduğu so-
ruları, güncel politik ve ideolojik mücadelenin seyri hakkında 
fikir vermektedir. Gazetecilik seçme işlemini 200 yıllık bir dene-
yimden süzerek geliştirmiştir ve sürekli düzeltmeye çalışmakta-
dır, sosyal platformlar ise çok yenidir ve yaptıkları işin kamusal 
niteliği ve sonuçları ile ilgili yeterli içgörüye sahip görünmemek-
tedirler. 

58 Twitter, Türkiye’den, AKP’nin gençlik kolları tarafından yönetildiği anlaşılan ve ço-
ğunlukla HDP ile CHP’ye yönelik eleştiri içeren 37 milyon twitin gönderildiği 7.340 
hesabı kapatmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Stanford Internet Observatory, 2020.
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Araştırmacı gazetecilik için en önemli tuzaklardan biri olan 
yanıltıcı mesajlarla başa çıkmanın bir yolu, sosyal medya plat-
formlarının, sorumlu haberciliğin altın kurallarıyla daha fazla 
karşılaşmalarını sağlamak, yani daha çok iyi gazetecilik örnekle-
ri yaratabilmek, bunun önkoşullarını sağlamak üzere çok yönlü 
ve çetin bir mücadeleye hazır olmaktır. Michael Schudson (2013), 
çoğunlukla sahte-haber etrafında gelişen mevcut gerilimleri ya 
da tehditleri yepyeni olgular gibi görmemek gerektiği uyarısı-
nı yaparak kamu yararı gözeten gazeteciliğin, yeni sorunları, 6 
başlıkta topladığı yaratıcı çabalarla aşabileceğini belirtmektedir:

1. Politik söylemin doğruluğunu denetlemek,59

2. Yeni araştırmacı gazetecilik toplulukları oluşturmak, 
3. Yerel haberi yeniden keşfetmek,60

4. Rakiplere karşı karşılaştırmalı üstünlük sağlayacak yara-
tıcı fikirlere değer vermek61

5. Gazeteci olmayan insanları gazeteciliğin temel misyonu-
na eklemlemek,62

6. Gazetecilik dışı hesap verebilirlik kuruluşlarının, haber 
üretimine özgün katkılarını meşrulaştırmak63

59 Schudson, politik bağlantılı doğrulama gruplarından ziyade, Annenberg Vakfı tara-
fından 2003’te kurulan FactCheck.org ya da 2007 yılında kurulan ve günümüzde Poy-
nter Medya Çalışmaları Enstitüsü tarafından yönetilen PolifiFact gibi hesap-verebilir 
kurumların profesyonel çalışmalarını örnek olarak sunuyor. Yazının, Trump-öncesi 
dönemde kaleme alındığını, 2016 seçimleri ve Brexit oylamasının henüz gerçekleşme-
diğini anımsatmakta yarar var.

60 Gazeteci Julie K. Brown, milyoner işadamı Jeffrey Epstein’le birlikte çok güçlü politik 
figürlerin dahil olduğu ve yoksul genç kızların seks kölesi haline getirildiği şebekeyi 
Miami Herald sütunlarına taşıdığında yerel gazeteciliğin “yeniden keşfedildiği” söyle-
nebilir. Bkz. Bauder, 2019.

61 Yazar burada, Associated Press’in rakipleri karşısında avantaj sağlamak üzere“raf 
ömrü uzun” haber üretme fikrinden yola çıkıyor. Bkz. Calderone, 2011.

62 “Yurttaş gazeteciliği” ifadesinin yanlış anlamalarına karşı yazar temel olarak profes-
yonel gazetecilere destek olabilecek binlerce insanın bilgi ve uzmanlığından yarar-
lanmayı sağlayan ABD’nin en büyük kamu radyolarından biri olan American Public 
Media’nın 2003’te “kapsayıcı, ortaklaşmacı (collaborative), topluluk odaklı gazetecilik” 
hedefiyle kurduğu Public Insight Network’ü örnek olarak gösteriyor. Bkz. https://
www.americanpublicmedia.org/public-insight-network/ 

63 Schudson bu bahiste örnek olarak, federal hükümetin veri tabanlarını daha kullanışlı 
ve erişilebilir hale getirmeye çalışan sivil toplum kuruluşlarını gösteriyor ve bu tip ça-
baların profesyonel gazetecilik evrenine bir şekilde dahil edilmesi gerektiğini belirti-
yor.
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Sonuç yerine

ABD’de 11 Eylül saldırılarını takip eden işgal ve çatışma süreci 
ile birlikte 2008 ekonomik krizinin bir çeşit toplumsal karşılığı 
olan ABD’de Occupy, İspanya’da Indignados, Kuzey Afrika ülke-
lerinde Arap Baharı, Türkiye’de Gezi protestoları gibi toplumsal 
isyan hareketleri, aktarmaya çalıştığımız araştırmacı gazetecilik 
tarihi ile kuşkusuz sıkı sıkıya ilişkilidir. Neoliberal politikala-
rın hem ekonomik hem de siyasi olarak aşındırdığı araştırmacı 
gazetecilik, söz konusu toplumsal hareketlerle birlikte oldukça 
karmaşık, girift, çözülmesi zor sorunlarla baş etmek zorunda 
kalmıştır. 

Günümüzde araştırmacı gazetecilik, 30-40 yıl öncesinden 
oldukça farklı koşullarda hayatta kalmaya, dolayısıyla herşeye 
rağmen koşullara uyum sağlamaya çalışmaktadır. Haberlere 
sıklıkla sızdırıcıların (whistleblower) kaynaklık ettiği, devletlerin 
ve büyük şirketlerin yasadışı-gizli faaliyetlerini kamuyla paylaş-
mak üzere teçhizatlanmış kolektif gazetecilik platformları, dö-
nüşümün tipik temsilcileridir.64

Araştırmacı gazeteciliğin günümüzdeki en önemli temsilci-
lerinden biri olan İngiliz Guardian gazetesinde medya sayfası-
nı yöneten Roy Greenslade bu dönüşümü ima ederek, “haber 
merkezleri küçülürken, araştırmacı gazeteciliğin geliştiğini” ile-
ri sürmektedir. Ona göre, önceleri tehdit olarak görülen dijital 
araçlar artık gazeteciliğe benzersiz bir katkı sunmakta. Benzer 
bir iyimserliği, Columbia Gazetecilik Okulu öğretim üyesi Sheila 
Coronel’de de görüyoruz:

On yıl önce, New York’a ilk taşındığımda ve Columbia 
Gazetecilik Okulu’nda ilk dersimi verdiğimde, öğren-
cilere, küresel muckraking’in Altın Çağı’na çok yakınız 
demiştim. Harika bir sınıftı, ama bana inanmadılar. An-
cak şu anda nerede olduğumuza bir bakın: Bazılarınız 
böyle hissetmeyebilir ama daha önce hiç olmadığı ölçü-
de, dünya çapında bir araştırmacı gazetecilik patlaması 
görüyoruz. Şu an ABD dışında 100’den fazla araştırmacı 

64 Alanda uzmanlaşmış olan Tow Dijital Gazetecilik Merkezi ile Columbia Gazetecilik 
Okulunun birlikte hazırladığı “Snowden’dan sonra gazetecilik” başlıklı kitap (2017), 
değişime dair geniş bir perspektif sunmaktadır.
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gazetecilik merkezi ve kuruluşu var. Bugün Ermenistan, 
Bulgaristan, Nepal, Venezuela, Arap dünyası gibi yerler-
de bile muckrakerler var (Coronel, 2016).

Günümüzde sızıntılarla gelen büyük verilerle önemli ilerle-
meler kaydedildiyse de araştırmacı gazeteciliğin ufkunda sadece 
sızıntılar ve bunları habere dönüştürmek için gereken karmaşık 
teknolojiler yok elbette. Yeni kolektif oluşumlar, tarih boyunca 
varolan eşitsizlik, savaş, şiddet yoksulluk, salgın, işkence, ırk-
çılık, göç, gibi sorunları geçmişte olduğu gibi bugün de, hem 
ikiyüzyıldır varolan hem de yeni geliştirdiği yeni araçlarla ince-
liyor ve kamuoyuna duyuruyor.65 Yani gazetecinin bir haberin 
uçurulmasından önce, yaşadığı dünyaya geniş bir perspektiften 
ve mümkün mertebe derin bir bilgi dağarcığı ile bakabilmesi, ilk 
bakışta görünenden her zaman kuşku duyması, hakikati biri ya 
da öteki şeklinde dayatılan ikiliklerde değil, çok daha girift, çok 
daha çeşitlilik barındıran olguların birbirleriyle ilişkisinde ara-
ması gerekiyor. Para, itibar ya da seçim zaferi için gerçeğin eğilip 
bükülmesine karşı uyanık, yeni “uydurma haber ekosistemine” 
karşı (Higgins vd, 2016) asgari teknik bilgi ve beceriye sahip ol-
ması gerekiyor. 

Dünyanın en doğru haberlerini yapmak, onlara sahip çıkacak 
okurlar/vatandaşlar olmaksızın etik gazeteciliğe istediği top-
lumsal meşruiyeti sağlayamaz. Dolayısıyla gazeteciliğin meşru 
bir bilgi kaynağı olarak varlığını sürdürebilmesi için toplumun 
demokratikleşmesi ile daha açık söylemek gerekirse politika ile 
ilgilenmesi gerekir. Bu, gazetecilerin politik militan gibi davran-
masını herhangi bir politik görüşe daha çok yakın durmasını 
vb gerektirmez, bir yandan tarihte iyi gazeteciliğin, kelimenin 
soylu anlamında politikanın içinden çıktığını içselleştirmeyi di-
ğer yandan olaylara politik gözle bakmayı gerektirir. Mesleğini, 
mevcut koşulların, dünyanın değişmesi hedefiyle ilişki kurma-
dan yapmak, araştırmacı gazetecinin kendi varoluş koşullarına 
bir anlamda sırt çevirmesidir. Bu tutum, gazetecinin tarafsızlı-

65 Son örneklerden biri, dünyaya kapalı bir şiddet toplumuna dönüşen Güney Sudan’da 
olan biteni dünyaya duyurmak üzere koşulları zorlayan ve sıradan insanların ellerin-
deki “akıllı olmayan” telefonları saha araştırmasında akıllıca kullanan serbest gazeteci 
Carolyn Thompson’ın araştırmacı haberciliğidir (Thompson, 2020).
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ğına gölge düşürmez; demokratik değerler herhangi bir politik 
görüşün ya da yapının tekelinde değildir, yani araştırmacı gaze-
tecilik, onu mümkün kılacak koşulları aramayı ve yaratmayı da 
gerektirir.

ABD ve İngiltere merkezli bazı araştırmacı gazetecilik 
kuruluşları
1975 Investigative Reporters and Editors
1977 Center for Investigative Reporting
1996 Type Investigations
1997 Center for Public Integrity 
2003 Centre for Investigative Journalism (İngiltere)
2003 Global Investigative Journalism Network (76 ülkeden 177 kuruluş)
2006 Organized Crime and Corruption Reporting Project 
2010 Bureau of Investigative Journalism (İngiltere)
2010 ProPublica
2017 International Consortium of Investigative Journalism
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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.
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