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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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Savaş ve Çatışmalarda 
Gazetecilik

Can Ertuna1

Giriş

Yaklaşık 20 milyon insanın hayatını kaybettiği, bir o kadar sa-
yıda insanın da yaralandığı Birinci Dünya Savaşı günlerinde 
Birleşik Krallık Başbakanı Lloyd George, Manchester Guardian 
gazetesi yayın yönetmeni CP Scott’a cephe hattında yaşanan kı-
yımı kastederek şöyle der: “Eğer insanlar hakikaten gerçekleri 
bilselerdi savaş yarın sona ererdi. Ancak elbette ki bilmeyecekler 
ve bilemezler” (aktaran Greensdale, 2014). Geçen onca yıla, yaşa-
nan savaş, çatışma ve yıkımlara rağmen bu söz hâlâ geçerliliğini 
koruyor mu? Gelişen teknolojinin de yardımıyla savaş bölgele-
rinden 24 saat yapılan yayınlar, cepheden anlık olarak medya 
kuruluşları ve sosyal medyaya yansıyan görüntü, fotoğraf ve bil-
giler bizi gerçeklere daha fazla yaklaştırdı mı? Savaş ve çatışma 
ortamlarında doğruları ararken ya da onu anlatmaya çalışırken 
nasıl bir gazetecilik yapılmalı? Örneğin bir habercinin,  iki farklı 
siyasi hareketin görüşüne eşit yer verilen bir seçim kampanya-
sı haberi ile düzenli bir ordunun teknolojik silahları tarafından 
bombalanan sivillerin bulunduğu bir savaşa dair habere yakla-

1 Dr. Öğretim Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi.
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şımı aynı mı olmalı? Bir gazeteci kendini ait hissettiği toplumun 
dahil olduğu bir savaşı, uzak bir coğrafyadaki bir çatışmayı anla-
tır gibi “taraflara” eşit bir mesafeli duruş ile mi anlatmalı? Gaze-
teci salt olayların tanığı olarak sahada gördüklerini anlatmakla 
mı yükümlü, yoksa kayıpları ve acıları en kısa sürede sonlandı-
racak barış sürecinin de bir parçası mı olmalı? Bu sorulara hem 
gazetecilik sektörünün içinde, hem de akademide yıllardır yanıt 
aranıyor. 

Bu bölümde, savaşların nasıl aktarılması gerektiğine dair 
farklı görüşler, iletişim çalışmaları alanında yürütülen akademik 
yaklaşımlar çerçevesinde kısaca sıralanacak. Ancak bu yazı, de-
neyimlerle sınanmış pratik bir içerik sunmak gibi bir niyetin de 
yansıması. Bu nedenle aynı zamanda alandaki bir habercinin ya-
şadığı ikilemler ve yer yer uğradığı kurumsal ve toplumsal baskı 
altında nasıl bir yol izlenebileceğine dair görüş ve düşünceler 
de güncel bilgi ekosistemini şekillendiren iktidar medya ilişkileri 
çerçevesinde değerlendirilecek. 

İnternet erişimi olan her kullanıcının aynı zamanda bir içerik 
üreticisine dönüştüğü dönemde, özellikle de her zaman rahat-
lıkla erişim sağlanamayan ve/veya güncel haber aktarımında 
sorunlarla karşılaşılan ve sıklıkla tarafların sıkı denetimine tâbi 
olunan savaş ve çatışma bölgelerinde yürütülen bir habercilik fa-
aliyetine dair ihtiyacımız tartışma konusu. Bir süredir diğer bir-
çok alanda olduğu gibi savaş ve çatışma bölgelerinden akan kul-
lanıcı türevli içeriğe aşinayız. Ancak bu yazının öncelikli tezi, bu 
tür olayları anlamlandırmaya çalıştığımız aşamada bu çok çeşitli 
bilgi, görsel ve görüntü akışına rağmen bir gazetecilik faaliyeti-
nin hâlâ gerekli olduğu yönünde. Özellikle savaş ve çatışma böl-
gelerine ait sosyal medyada dolaşıma sokulan kullanıcı türevli 
içeriğin genel özelliği, anlık, anonim, doğrulanmaya muhtaç ve 
geçici olması. Bu içeriğin ait olduğu olaya dair bağlamın oluştu-
rulmasında ve daha uzun vadeli sonuçların sergilenmesinde ise 
hâlâ bir gazetecilik çabasına ihtiyaç var (McLaughlin, 2016: 88). 

İnternet sayesinde, özellikle de sosyal medya platformları 
üzerinden geleneksel medya dönemine göre çok daha fazla ve 
geniş yelpazede bilgiye ulaşmak mümkün. Ancak sosyal med-
yada içerik üreten ve/veya bilgileri dolaşıma sokanların da 
sıklıkla yoğun eleştirilerin yöneltildiği geleneksel medya men-
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suplarından daha “bağımsız” olup olmadıkları ve kendilerini 
“biz” ve “onlar” ikileminden ayrı konumlandırma yetenekleri 
ayrı bir tartışma konusu (Allan, 2004: 362). Bu bölümün yazıl-
dığı dönemde, hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok nokta-
sında, özellikle kriz dönemlerinde insanların bir numaralı haber 
kaynağının hala televizyon olduğu kamuoyu araştırmalarıyla 
ortaya konuyor. Bunun yanı sıra, sosyal medya platformlarında 
gündem belirleyen içeriklerin ağırlığının da hâlâ genellikle ana 
akım/yaygın medya kuruluşlarının olduğu gözetildiğinde savaş 
ve çatışma bölgelerine dair yürütülen gazetecilik faaliyetinin de-
ğerlendirilmesi önemli bir başlık olma niteliğini sürdürüyor. Bu 
noktada da “nasıl bir gazetecilik?” sorusu gündeme geliyor.

Barış Gazeteciliği Kavramı ve Tartışmalar

Norveçli sosyolog Johan Galtung’un “barış gazeteciliği” kav-
ramını yaklaşık yarım yüzyıl önce dolaşıma sokmasından son-
ra, ayrı bir gazetecilik çabası olarak barış gazeteciliğinin gerekli 
olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Bu farklılaşmada medyanın 
çatışmaların önlenmesi ve yapıcı bir şekilde dönüştürülmesi için 
bir aktör olarak rol oynayabileceği bir ayrı gazetecilik yaklaşımı 
olarak “barış gazeteciliği” ve bunun karşısında, mevcut evrensel 
gazetecilik ilkelerinin eksiksiz hayata geçirilmesiyle alternatif bir 
etiket aramaya gerek kalmayacağını savunan iki farklı ana yak-
laşımın bulunduğunu aktarmak mümkün (Alankuş 2016: 24). 
Örneğin gazetecilik alanından akademiye geçiş yaparak barış 
gazeteciliği üzerine çalışan Jake Lynch (2014: 6), alışılagelen ha-
liyle gazeteciliğe karşı yer yer başkaldıran bir gazetecilik önerir. 
Ona göre  bu gazetecilik, “... yanıt olarak sunulanları yinelemek 
yerine sorular sorar, ‘biz’ ve ‘onlar’ şeklindeki genel kabule mey-
dan okur. Olaylar hakkında düzenli olarak gündemi belirleyen, 
soru ve yanıtları sağlayan kaynaklardan farklı anlatı ve yakla-
şımlar arar”. Bu yaklaşıma göre barış gazeteciliğinin bir gün-
demi vardır kısacası; o da çatışmaların barışçıl çözümüne katkı 
sağlayacak bir gazetecilik faaliyeti yürütmektir. 

Peki, gazetecilik böyle bir görev için ileri sürülmeli midir? 
Politikacıların sorumluluklarının gazetecilere yüklenmesi, barış 
gazeteciliğine getirilen temel eleştirilerdendir (Hanitzsch, 2004: 
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484). Gazetecilerin savaştaki “rolünü” değerlendirirken barış ga-
zeteciliğinin de ötesinde, gazetecilerin idealize edilen “tarafsız” 
duruşunu dahi sorgulayan bir yaklaşım da var: BBC için Bosna 
Savaşı’nı izleyen ve hatta bu görevde yaralanan gazeteci Martin 
Bell, “nesnel gazetecilik” tanımına inancını yitirdiğini açıklaya-
rak bir “bağlılık” (attachment) gazeteciliği önerir. Bell’in bu yeni 
yöneliminde Bosna’da tanık olduğu katliamlar etkilidir. Ona göre 
gazetecilik, “iyi” ve kötü” arasında, “kurban” ile zalim” arasında 
tarafsız bir duruş sergilememeli (tam tersine iyiden yana taraf 
olmalı), gerçek, üzerinde durulan ahlâki zeminin farkında olarak 
yansıtılmalıdır (Bell, 1998: 103).  Ancak bu yaklaşıma gazetecilik-
teki temel değerler olan nesnellik ve tarafsızlığı ortadan kaldır-
dığı, yansızlığın yerine bağlanmayı getirdiği, doğrulama yerine 
savlara alan açtığı ve nesnellik yerine öznelliği öne çıkardığı için 
karşı çıkan gazeteci ve akademisyenler de azımsanmayacak sa-
yıdadır. Onlara göre bu tarz bir “bağlılık” hali tam da yukarıda 
sıralanan nedenlerden ötürü “barış gazeteciliğine” engel olmak-
tadır (Hanitzsch, 2004: 487).

Dünyada ve Türkiye’de bir ayrı tür olarak “barış gazetecili-
ğinin” destekçileri arasında bile gerçekleştirilmesinin ne kadar 
mümkün olduğu medyanın ekonomi politiği çerçevesinde süre-
gelen bir tartışmadır. Özellikle Noam Chomsky ve Edward Her-
man’ın medyayı bir propaganda aracı olarak ele aldıkları model 
çerçevesinde bakılınca, gerçek anlamda bir “barış gazeteciliği” 
en azından ana akımda, gazetecilik faaliyetini var eden ve de-
netleyen sermaye ve iktidar ilişkilerinin baskısı altında mümkün 
olmamaktadır. Bu, Türkiye için de geçerli bir saptama olarak 
değerlendirilebilir. 2016 yılında yapılan bir çalışma “barış gaze-
teciliği” olarak nitelendirilebilecek bir yaklaşımın ana akımdaki 
birkaç isim ile bazı alternatif haber mecralarına sıkışıp kaldığı 
saptamasında bulunuyordu (Alankuş, 2016: 28). Geçen zamanda 
medyada iktidar etkisinin artması, buna paralel olarak yaşanan 
işten çıkarma/tasfiye ve istifa süreçleri ile bu sınırlı temsilin bile 
ortadan kalktığını gözlemlemek mümkün. Ancak yine de Gal-
tung’un barış gazeteciliği üzerine çalışmalarda sıklıkla alıntıla-
nan iki farklı gazetecilik türüne; barış odaklı gazetecilik ve bu-
nun karşısında savaş odaklı gazetecilik ayrımına dair bir vurgu 
gerekli (bkz. Tablo 1).
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Tablo 1. Savaş gazeteciliğine karşı barış gazeteciliği (Galtung, 2013: 98)

Barış/çatışma gazeteciliği Savaş/şiddet gazeteciliği 

1. Barış/çatışma odaklı
• Çatışmanın oluşumunu araştır-

mak,
• x taraflar, y hedefleri, z konuları 

(sorunları)
• Genel “kazan-kazan” yaklaşımı
• Açık mekân, açık zaman;
• Nedenler ve sonuçlar, tarih ve 

kültür dâhil şeffaflaştırılır
• Bütün tarafların sesini duyur-

mak; duygudaşlık
• Çatışma/savaşın bir sorun ola-

rak anlaşılması,
• Çatışmayla ilgili yaratıcılık
• Bütün tarafların insancıllaştırıl-

ması; bütün silahlar olumsuz
• Önleyici: çatışma/savaş olma-

dan engellemek
• Şiddetin gözükmeyen etkilerine 

odaklanmak (travma ve zafer, 
yapıya/kültüre zarar)

1. Savaş/şiddet odaklı
• Çatışma sahasına odaklanır, 
• 2 taraf, bir hedef (kazanmak), 

savaş
• Genel “elde var sıfır” yaklaşımı
• Kapalı mekân, kapalı zaman
• Sahadaki nedenler ve çıkış,
• İlk taşı kim attı
• Savaşları anlaşılmaz/gizemli 

kılmak
• Propaganda, “bizim” sesimiz
• “onları” sorun olarak görmek
• Savaşta galibiyete odaklanmak, 

“onların” kişiliksizleştirilmesi; 
• bir tarafın silahının olumsuz-

lanması
• Tepkisel: Haberleştirmeden 

önce şiddeti beklemek
• Şiddetin sadece gözüken etkile-

rine odaklanmak (ölen, yarala-
nan, maddi hasar)

2. Gerçek odaklı
• Bütün taraflarda gerçeğe uyma-

yanların ve gizlenenlerin ortaya 
çıkarılması 

2. Propaganda odaklı
• “onların” gerçeğe uymayan 

yönlerini ortaya çıkarmak
• “bizim” taraftan gizlenenlere/

yalanlara yardımcı olmak

3. Halk odaklı 
• Herkesin; kadın, yaşlı ve çocuk-

ların acılarına odaklanmak
• Sesi duyulmayanları duyurmak
• Suçluları adlandırmak
• Barış için çalışanlara odaklan-

mak 

3. Seçkin odaklı
• “bizim” acılarımıza odaklan-

mak; güçlü kuvvetli, seçkin 
erkeklerin sesi olmak

• Onların suçlularını adlandırmak
• Seçkin barış mimarlarına odak-

lanmak 

4. Çözüm odaklı
• Barış = şiddetsizlik + yaratıcılık
• Barış girişimlerine dikkat çek-

mek, 
• Ayrıca daha fazla savaşı önle-

mek
• Yapıya, kültüre ve barışçı toplu-

ma odaklanmak
• Sonrasında: çözüm, yeniden 

inşa ve uzlaşı

4. Zafer odaklı
• Barış = zafer + ateşkes
• Zaferden önce barış girişimleri-

ni gizlemek
• Antlaşma ve kuruma odaklan-

mak
• Kontrol altındaki toplum
• Başka bir savaşa yönelmek, 

eskisi alevlenince geri dönmek
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Adına “barış gazeteciliği” denilsin ya da denilmesin, bu tab-
loda “barış odaklı” gazetecilik alanda yapılması gerekenlere dair 
etik bir yol haritası sunarken “savaş/şiddet odaklı” gazetecilik 
tam da sakınılması gereken noktalara işaret ediyor. Ancak bu 
tabloyu bir kez daha hatırlatmamızı gerektiren bir unsur daha 
var; o da bu yazının kaleme alındığı 2020 yılı itibariyle Türki-
ye’de yaygın medyanın tamamındaki yaklaşımın (Galtung’un 
tanımları çerçevesinde bakıldığında) “savaş odaklı” olması. Ya-
şanan birçok olayda görüldü ki bir çatışma süreci iktidar tara-
fından “ulusal güvenlik” parantezine alındıktan sonra -ki uzak 
coğrafyalardaki askeri harekâtlarda dahi bu çerçevelemeyi sık-
lıkla görmek mümkün - farklı koşullarda iki zıt kutupta yer alan 
medya gruplarının haber kuruluşları dahi ortak bir tutumda 
buluşabiliyor. Bu da Galtung’un savaş ve şiddet odaklı gazete-
ciliğin özellikleri olarak sıraladığı; propaganda, seçkin ve zafer 
odaklı yayıncılık anlayışı paydasında buluşma anlamına geliyor.

Sahadaki Pratikler, Sorunlar ve Öneriler:

Uzak coğrafyalardaki savaş ve çatışmaları takip etmek haber 
kuruluşları için masraflı operasyonlar. Türkiye’nin dahil olduğu 
Kore Savaşı (1950-53) ve Kıbrıs Harekâtı (1974) bugünkü ölçülere 
göre sınırlı sayıda Türk gazetecinin takip ettiği savaşlardı. Med-
ya sektöründe birbiri ardına açılan özel televizyonlarla artan re-
kabet ve 90’lı yıllar sonunda 7/24 haber televizyonculuğunun 
başlamasıyla özellikle Türkiye’deki kamuoyunun gündeminde 
yer alan Bosna Savaşı (1992-1995), Körfez Savaşı (1991-1992), 
Kosova Savaşı (1998-1999) ve sırasıyla Afganistan (2001) ve Irak 
savaş ve işgal süreçleriyle (2003-) çok sayıda haberci masraflı an-
cak tirajı ve reytingi yüksek bu olayları yerinde izlemekle görev-
lendirildi. İsrail’in Lübnan işgali, yıllara yayılan İsrail-Filistin ge-
rilimi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları ile 2010 yılında 
Tunus’ta başlayıp, ardından Mısır, Libya ve Suriye’ye yayılan 
ve Libya ve Suriye’de kanlı savaşlara evrilen ayaklanmalar da 
yakından takip edildi.2 90’lı ve 2000’li yıllarda Irak’ın kuzeyine 
yönelik harekâtlar ve bölgedeki etkileri sınırlı sayıdaki haberci 

2 Bu noktada Bahreyn ayaklanması ve Yemen’deki kanlı savaşın Batılı 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de gündeme kapsamlı bir biçimde 
alınmadığını not etmek gerekiyor.
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tarafından ağırlıklı olarak akreditasyon koşullarıyla izlenirken, 
Suriye’deki savaş ve Türkiye’nin ülkenin kuzeyindeki üç kap-
samlı müdahalesi (2020 Mayıs ayı itibariyle) buna göre çok daha 
fazla sayıda gazetecinin takibinde gerçekleştirildi. Habercilerin 
bir bölümü ordu ve Türkiye’nin desteklediği milis güçlere akre-
dite biçimde sınırı geçerek Suriye’den “bildirdi”, bir bölümü de 
günlere, haftalara, hatta aylara yayılan “çatı üzeri gazeteciliği”3 
ile savaş ve çatışmaları aktardı. 

Savaş muhabirliği, gazetecilikte evrensel olarak, güç ilişkile-
rinin en çok etkilediği alanlardan biri. Medyanın genel eğilimi, 
sahiplerinin ve okuyucu/izleyici kitlesinin bakış açısını sahip-
lenmek ve ülkesindeki yöneticiler ve dış politika seçkinlerinin 
yaklaşımını yansıtmak üzerine kurulu (Boyd-Barrett, 2004: 29). 
Türkiye’de yaygın (bir süre öncesine kadar ana akım olarak ad-
landırılabilecek) medya kuruluşlarının sahiplik yapısı ve gazete-
ciler üzerindeki politik ve toplumsal etki göz önüne alındığında, 
daha önce de değinildiği gibi, yaygın bir “barış gazeteciliği” pra-
tiği beklemek –en azından bu yazının kaleme alındığı dönemde– 
hayalcilikten öteye geçemiyor. Ancak yine de bazı kurumlarda 
habercilerin bir propaganda makinesine dönüşmesi ya da savaş 
borazanlarını üflemesi beklenmediği halde bu eğilime bilerek ya 
da bilmeden teslim olanların sayısı da azımsanmayacak ölçüde. 
Diğer birçok gazetecilik alanında olduğu gibi, iyi örneklerin sek-
törden birer birer silinmesi ya da etki alanlarını yitirip “görün-
mez” olmasıyla birlikte, kötü pratiğin git gide bir norm haline 
gelmesi de söz konusu. Oysa ki egemen söylemin gerilimli dö-
nemlerde artan baskısı ve haber merkezlerinde bir bulaşıcı has-
talık gibi kuşaktan kuşağa geçmeye başlayan “çeksem de yayın-
lanmaz”, “yazsam da haberden çıkarılır” yaklaşımının ağırlığına 
teslim olmanın ötesinde yapılabilecekler var.  Anlatımda kul-

3 Bu tanım bir savaş/çatışma bölgesine ya da yakınına giderek sürekli 
sabit noktalardan yayın yapılması üzerine kurulu anlayışa, özellik-
le televizyon haberciliğine referansla geliştirildi. Martin Bell (2008) 
bu pratiği “gıcır gıcır giyinmiş bir muhabirin dünyadaki en meşhur 
iki palmiye önünde seyircilere seslendiği, muhabir(ler)in bölgede 
bulunduğu ancak olay yerinde olmadığı, haber gibi gözüken ancak 
yayının habere, balık ezmesi havyara ne kadar benziyorsa o kadar 
benzediği” bir süreç olarak tanımlar.  
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lanılan kavram ve sözcüklere yapılacak bir “tarafsızlık” ayarı, 
habercilik pratiğini “çatı üzeri” gazeteciliğiyle sınırlandırmama 
arayışı belki barış ve uzlaşı yolundaki dikenleri ayıklamak için 
yeterli olmayabilir ancak çatışma dönemlerindeki bilgi ekosiste-
minin propaganda ve nefret söylemiyle doldurulmasının önün-
de değerli bir bariyer oluşturabilir. Bunun ötesinde, bu alanda 
evrensel olarak gazeteciliği de dönüştüren televizyon yayıncılı-
ğının (ve aynı paralelde ilerleyen internet haberciliğinin) sürekli 
güncelleme baskısı altında, yüzeysel ve kolay tüketilebilir “eğ-
lenceli bilgi” (infotainment) anlayışının dayattığı “tabloidleşme” 
etkisiyle de (Thussu, 2005: 122) mücadele etmek gerekiyor. 

Savaş ve çatışma bölgelerinde gazetecinin deneyimi, salt onun 
hayatta kalmasına ve haberini geçebilmesine olanak sağlayacak 
bir gereklilik değil ancak aynı zamanda onu “basın bülteni” ga-
zeteciliğinden çıkaracak ve uygun koşullarda, yaşanan sürecin 
insan hayatı, kültürel miras ve hatta çevre üzerindeki etkilerini 
sorgulamaya yöneltebilecek önemli bir özellik. Belirli bir dozda 
heyecan, haberciliğin şevkle gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
bir özellik ancak deneyimle daha da perçinlenen bir soğukkanlı-
lık, habercinin olayların hızlı akışına kapılmadan egemen çatış-
ma dili ve kurumsal ve toplumsal baskıyla daha rahat mücadele 
edebilmesini de beraberinde getiriyor. Uzun süre alanda çalış-
mış bir haberci yer yer bazı konularda “körleşme” ve heyecanını, 
reflekslerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olsa da merakını 
ve şüpheciliğini taze tutabildiği ve entelektüel birikimini artıra-
bildiği ölçüde deneyimini olumlu biçimde sahaya yansıtabiliyor. 
Tüm bu sıralananlar elbette bir gazetecinin doğruluk, tarafsızlık, 
hesap verebilirlik ve insancıllık gibi temel ilkelere bağlı çalışma 
niyeti olduğu sürece geçerli. Uluslararası bir kuruluş olan Etik 
Gazetecilik Ağı (2016), yukarıda barış gazeteciliğinin değerlen-
dirildiği bölümde aktarılan ilkeler ışığında alandaki gazetecilere 
yönelik biraz daha sadeleştirilmiş bir ilkeler listesi sıralıyor: 

• Hikâyenin tüm boyutlarını anlatarak doğru ve adil bir 
duruş benimsemek; ön yargılara ve ayrımcı yaklaşımlara 
karşı “ötekilerin” hikâyelerini de işlemek.

• Çatışmaların insanların yaşamları üzerindeki etkilerini 
hissettirmek için çalışmak; siyasetçilerin/yöneticilerin 
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nefret uyandırabilecek açıklamalarının ardında hangi 
amaç ve güdülerin olduğunu sorgulamak.

• Çatışan tarafların birinin yanında konumlanmadan çatış-
manın dışında kalarak uzlaşmacı dile alan açan bir anla-
tım çerçevesi benimsemek.

• Yapılan haberlerde provokatif ve/veya propagandif söz-
cük ve görüntü kullanımından kaçınmak ve nefret dili 
kullanmamaya özen göstermek.

Savaş ve çatışma coğrafyalarında sıcak haber takibi, genellik-
le, fiziksel olarak olayın/cephenin bir tarafında konumlanarak 
gerçekleştirilir ve bu durumda gazeteci çatışmanın bir cephesine 
belirli bir oranda “iliştirilmiş” hale gelir. Ender durumlar hariç 
bir habercinin sürmekte olan bir çatışmayı izlerken kısa süreli 
şekilde bir taraftan diğerine geçmesi mümkün değildir. Özellikle 
silahlı çatışmalarda bunu deneyen çok sayıda gazeteci hayatını 
kaybetmiş, yaralanmış ve/veya gözaltına alınmıştır. Bu gibi du-
rumlarda “karşı taraftan” gelen bir haberci, tehdit olarak algı-
lanmasa dahi kendisine dair şüpheler geliştirildiği ortadadır; bu 
durum en azından habercilik faaliyetini olumsuz etkileyebilir. 
Dolayısıyla çatışmayı bir taraftan izlemek, habercinin yukarıda 
sıralanan barış odaklı gazetecilik ilkeleri doğrultusunda çalış-
ması önünde fiziksel ve duygusal engeller doğurabilir. Gazete-
ci birlikte bulunduğu noktadaki güç sahiplerine hayatta kalma, 
barınma ve beslenme gibi konularda bağımlı hale gelebilir. Bu 
bağımlılık ilişkisi ve olası bir “akreditasyon” iptalinin yarattığı 
endişe, bir noktadan sonra haberin tarafsızlığına darbe vurabilir. 
Zamanla ortaya çıkan bir başka tehdit de birlikte hareket edilen 
tarafa dair geliştirilmesi muhtemel yakınlık duygusudur. Çatış-
manın taraflarından biriyle geçirilen uzun süre ve ortak bir teh-
dide dair “kader ortaklığı” bir gazetecinin tarafsızlık iddiasını 
yitirmesine yol açabilir. 

İşte bu nedenlerle bu zorlu koşullarda doğru, tarafsız ve in-
sancıl yönü öne çıkan bir habercilik bir noktadan sonra kolek-
tif bir çabayı da gerektirmektedir. Öncelikle alandaki muhabir 
“her ne pahasına olursa olsun” merkeze haber geçme çabasında 
olmamalı, çalıştığı kurum tarafından bu konuda zorlanmama-
lıdır. Ekibin can güvenliği ve sağlığı her şeyden önce gelir. Bu-
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nun ötesinde, bazı haberler ertelenebilir. Sıcak bölgede ve olay 
gerçekleştiği sırada yapılan bazı haberlerin yayımlanması, canlı 
yayınlar yapılması, haberciyi her iki taraf için de bir anda “he-
def” haline getirebilir. Özellikle savaş ve çatışma ortamlarında 
belirli bir tehdidi üzerinde hisseden gazeteci, eğer olanak varsa 
haberini geçmek ya da yayınını yapmak için o tehdidin ortadan 
kalkmasını beklemelidir. Bu sadece can güvenliği açısından de-
ğil, haberin doğrulara daha da yaklaştırılabilmesi için önemli bir 
süredir. Bu hassasiyet, aynı zamanda çatışma bölgesinde bulu-
nan diğer insanlara karşı da bir sorumluluktur. Haberde yer alan 
bir bilgi ve/veya görüntünün oradaki insanları tehlikeye atma 
olasılığı varsa, bunlar haberden çıkarılmalı; gerektiğinde isimler, 
kimlikler, yer adları ya da yerleri belli eden ayrıntılara haberde 
yer verilmemelidir. Yayımlanan haberlerin, yansıtılan görüntü-
lerin çatışmanın tüm taraflarınca takip edilebileceği unutulma-
malı, dengelerin hızla değişmesi durumunda özellikle bölgedeki 
sivillerin bir haber yüzünden tehlike yaşayıp yaşamayacağı her 
adımda sorgulanmalıdır. Dolayısıyla haberciliğin temel kuralı 
olarak sıralanan 5N1K kuralı; yani her haberde “Ne? Nerede? Ne 
zaman? Neden? Nasıl? Kim?” ögelerinin bulunması yönündeki 
kural, birçok farklı nedenden ötürü uygulanamayabilir. 

Sonuç

Çatışmalı ortamlarda yaşananların insan hayatı üzerindeki etki-
sinin izlerini sürmek ve kamuoyunu bu yaklaşım çerçevesinde 
hazırlanan haberlerle buluşturmak “barış odaklı” gazeteciliğin 
olmazsa olmazları arasındadır. Bu noktada çoğu zaman çatışma 
hattının ötesine bakmak gerekir; anlık galibiyetlere odaklanmak, 
silah sanayiinin tanıtım kampanyalarını gönüllü olarak üstlen-
mek “çatışma odaklı” kurulan bir anlatının göstergeleridir. 

Önceki satırlarda, bir habercinin sürmekte olan bir çatışma-
da sürecin iki tarafına dair eş zamanlı bir habercilik faaliyeti 
yürütmesinin güçlüğü vurgulanmıştı. Çoğu zaman kısa aralık-
larla “çatışma hattının” her iki tarafında çalışmak da mümkün 
olmayabilir; ne kadar evrensel ilkelere sadık kalınarak habercilik 
yapılmış olursa olsun, “karşı tarafın” sesini duyuran bir haberci, 
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izleyici ve okuyucular tarafından olmasa da o çatışmanın için-
dekilerce bir “taraf” olarak değerlendirilebilir. Ancak bu durum 
çatışma odaklı bir haberciliğin mazereti haline de gelmemeli-
dir. Fiziksel koşullar olanak tanımıyorsa dahi, çatışma hattının 
ötesinden geleneksel ve yeni medya araçları ve/veya birincil 
kaynaklardan doğrudan gelen bilgi ve görüntüler gazetecilik 
filtresinden geçirildikten sonra haber akışına eklenmelidir. Bu 
noktada haberciliğin kolektif boyutu ön plana çıkmaktadır. Bir 
haber kuruluşu bir çatışmanın iki tarafına da eş zamanlı olarak 
aynı anda haberci görevlendiremeyebilir. Ancak bunun dengesi 
ya aynı haber bülteni ya da aynı gündem sayfası içinde farklı 
sesleri izleyici/okuyucularla buluşturma çabasıyla sağlanabilir. 
Bu mümkünse iki haberin yan yana ya da mümkün olan en kısa 
sürede servis edilebilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bunu yaparken 
de Galtung’un sıraladığı, gerçek odaklı, insancıl ve çözüm he-
defleyen barış odaklı gazetecilik ilkelerini hassasiyetle uygula-
mak gerekmektedir. 

Savaş ve çatışma bölgelerinde yürütülen habercilik faaliyeti, 
ağırlıklı olarak, can güvenliğine dair tehditler başta olmak üzere, 
fiziksel güçlükler ve gazetecilerin yaşadıkları travmalar bağla-
mında gündeme gelir. Oysa bu bölümde değinildiği gibi, tüm bu 
baskıların yanı sıra, egemen kültür ve bu bağlamda şekillenen 
söylemin barış odaklı bir yaklaşıma karşı yarattığı engeller de 
bir gazetecinin üstesinden gelmek zorunda kaldığı önemli zor-
luklardandır. Ancak bu zorlukla mücadele kararı ve üstesinden 
gelebilme başarısı tam da basit bir anlatıcılık ve gazetecilik ara-
sındaki farkı belirler. Savaş ve çatışmada yürütülen barış odak-
lı gazetecilik, kamuoyunun haber alma hakkını güvence altına 
alarak, halkın bilgilenmesini sağlar, nefret söylemi ve ötekileş-
tirmenin zehirleyerek kuruttuğu zeminin diyalogla yeniden ye-
şermesini sağlayabilir. Kısacası, iyi gazetecilik barışa kapı aralar. 
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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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