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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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Röportaj: Edebi Nitelikli 
Gazetecilik Ürünü

Faruk Bildirici1

Giriş

Gazetecilik okullarında kâğıt ve kalemin önemi öğretilir, “Ga-
zeteci not defterine güvenir” denirdi. Bizim kuşak böyle yetişti, 
duyduklarımızı gördüklerimizi hep not defterimize kaydettik, 
oradan habere aktardık. 

Not defterimize, kâğıt kalemimize aşkla bağlanmamız da bu 
yüzdendir. Çoğu gazetecinin kırtasiye hobisi de buradan kay-
naklanır. Günümüzde onların yerini bilgisayarlar alsa da özü 
değişmedi; gazeteciler yine notlarına dayanarak yazıyorlar ha-
berlerini.

Yaşar Kemal ise hiç kâğıt kalem kullanmamış. Not defteri ta-
şımamış. Anıtsal nitelikteki o röportajlarını tek bir not almadan 
yazmış.

Kendisi yazmasa inanmazdım. “Ben hiçbir röportajımda bir 
tek not almadım. Ne bir sözcük ne bir çizgi. Hiçbir zaman ya-
nımda kalemim olmaz ki. Adres yazmak için bile” diyor röpor-
tajlarını nasıl yaptığını anlatırken (Kemal, 2011:10).

1 Gazeteci, medya ombudsmanı, farukbildirici.com.
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Küçüklüğünden itibaren Yaşar Kemal ve Fikret Otyam röpor-
tajlarını hayranlıkla okumuş, meslek yaşamı boyunca o röportaj-
lara özenmiş bir gazeteci olarak duraksadım bu satırları okuyun-
ca. Uzun uzun düşündüm ustanın bu sözlerinin üzerinde.

Takır tukur haberlere benzemeyen bir dille yazılmış, edebi 
tat veren röportajlarını belleğimden geçirince anladım Yaşar Ke-
mal’in not defteri kullanmamasının nedenini. Öyle ya, Yaşar Ke-
mal haber yazmıyordu ki! Söyleşi de değil, röportaj yapıyordu.

Haber gerçeği aktarma işidir. Gazeteci, söylenenleri, öğren-
diklerini ya da bir bilgiyi kurallarına göre düzenleyip okura, iz-
leyiciye aktarır. Aktardıklarının daha açık anlaşılmasını sağlaya-
cak veriler ekleyip analizler yapabilse, kimi zaman öyküleştirici 
dil kullanmasına izin verilse bile gözlemlerini yazmaması, be-
timlemeler ve yorum yapmaktan kaçınması beklenir. Gazeteci, 
habere kendisini katmakta sınırlanır.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde röportaj dersleri veren ve 
üniversitenin haber ajansının genel yayın yönetmeni olan Kayı-
han Güven röportajın “haber veren bir tür olduğunu” vurgulu-
yor, haber ile röportaj arasındaki farkı şöyle çiziyor:   

Röportaj bakan, gören, yansıtan bir yazıdır. Yani kelime-
lerle görüntü çizmektir. Yazdığınız zaman okuru oraya 
götürdüğünüz bir yazıdır. Canlandırmaya yönelik bir 
yazıdır. Onun için röportaj konusu içinde betimlemeler 
çoktur.2

Betimlemelerin ağırlığı da röportajın aktarma değil yaratma 
faaliyeti olduğunu gösterir. Gazeteci bir konuyu araştırır, izler, 
gözlemler, konuşur ve sonunda edindiği bütün bilgiyi yoğurup 
kendi  birikimini, bilgisini, yaratma yeteneğini de kullanarak rö-
portajını yazar. Muhabir haberinde kendini gizler, röportajcı ise 
röportajında kendisini yazım, gözlem ve betimleme yeteneğiyle 
öne çıkarır. 

Yaşar Kemal, röportaj yaparken öğrendiklerini kendi içinde 
yeniden yaşıyor, içselleştiriyordu. Kâğıda dökerken de gerçeğe 

2 https://journo.com.tr/roportaj-yavas-gazetecilik (Erişim tarihi: 01/06/2020).
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sonuna kadar sadık kalıyor ama bir anlamda gerçeği yeniden 
yaratıyordu:

Gerçeğe, gerçeğin, yaşamın özüne yaratılmadan varıla-
maz. Haber gerçek değil mi, bence haber gerçeğin simge-
sidir. Haberin arkasında neler var, neler dönüyor, ne ya-
şamlar, dramlar, sevinçler var, haber bize bunu veremez. 
Röportaj haberin varamadığı yere varandır, nasıl, yarata-
rak, gerçeği değiştirerek değil, yaratarak (Kemal, 2011: 8).

Yaratı olması nedeniyle edebi niteliği de olan bir gazetecilik 
ürünüdür röportaj. Gerçeğe bağlı kalma ve kurgudan uzak olma 
zorunluluğu röportaj yazarını edebiyatçıdan ayırır. Röportaj ya-
zarı gazetecidir, röportaj da gazeteciliğin temel türlerindendir. 

Röportajın Tanımı

Röportaj, tahmin edileceği gibi Türkçe kökenli bir sözcük değil-
dir. Fransızca “reporter” fiilinden türeyen “reportage”dan Türkçe-
ye geçmiş bir sözcüktür. “Aktarmak, taşımak” anlamına geliyor. 

“Gazeteciliğin doruğu” olarak tanımlayabileceğimiz röportaj 
türü, edebiyat ile gazeteciliğin kesiştiği çizgide olduğu için ede-
biyatçılar ve dilbilimcilerin de dikkatini çekmiş, röportajın içeri-
ği ve özellikleriyle ilgili yazılar ve araştırmalar yayımlamışlardır.

Yazar ve eleştirmen Adnan Binyazar, Milliyet Sanat dergisinin 
1975’te çıkardığı özel sayı için hazırladığı “Röportajın tarihçesi” 
yazısında röportajı, gazetecilik olarak değerlendiriyor:

“Röportaj bir gazete yazısıdır, gazete için haber toplama işi-
dir. Gazetecilik olduğu için araştırmayı, incelemeyi, soruştur-
mayı, gezip görmeyi, buna bağlı olarak da ortaya nesnel veriler 
koymayı gerektirir.”  

Dilbilimci Emin Özdemir, röportajın “çok yönlü, çok boyutlu 
bir yazı niteliği taşıdığını” vurguluyor:

Röportaj, bir doğruyu, bir gerçeği, araştırma, inceleme, 
gezip görme yoluyla ya da soruşturma yöntemiyle yansı-
tır. Çok kez öyküsel bir örüntü içinde gerçekleştirir bunu. 
Gerektikçe fotoğrafın tanıklığına, desteğine başvurur. 
Böylece okuyucuyu yaşamın içine sokar; yansıttığı doğ-
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rularla, gerçeklerle yüz yüze getirir. Öğrettiğini yaşatarak 
öğretir. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır röportaj (Özde-
mir, 2007: 151).

Bu tanım, gazeteciliğin temel tekniklerinden olan araştırma 
ve soruşturma kadar gezip görme ve insanlarla konuşmanın da 
röportaj hazırlama yöntemleri arasında yer aldığına dikkat çe-
kiyor.  “Gezip görme”, kuşkusuz röportaj yazarının izlenim ve 
gözlemlerini de yazısında aktarması, başka bir deyişle “tanıklı-
ğı” anlamına geliyor. 

Tanıklık ve gezip görme, gezi yazılarının da temel yöntemi.  
Bu açıdan röportajlar ile gezi yazıları arasında büyük benzerlik 
söz konusu. Emin Özdemir de gezi ve röportaj yazıları arasında 
“akrabalık” olduğunu vurguluyor:

Ancak bu yöntemsel bir akrabalıktır. Gezi yazarı da rö-
portaj yazarının kullandığı araştırma, inceleme, bilgi ve 
belge toplama yollarından yararlanır. Dil ve anlatım yapı-
sıyla, öyküleme yönüyle röportaj gezi yazılarından ayrılır 
(Özdemir, 2007: 155).

Aslında röportajlar araştırma ve soruşturma yöntemlerinin 
kapsamı ve gerçeğin özüne varma çabası açısından da ayrılır 
gezi yazılarından. Her şeyden önce röportajda “sorunları yansıt-
ma ve toplumun kanayan gerçeklerine ayna tutma” başat özel-
liklerdendir (Özdemir, 2007: 155).

Söyleşi-Röportaj Farkı ve Kesişmeleri

Röportaj, söyleşi ile karıştırılıyor; ikisinin eş anlamlı olduğu sa-
nılıyor. Soru-yanıt şeklinde karşılıklı görüşmeye dayalı yazılara 
da röportaj deniyor. 

Oysa söyleşinin kapsamı röportaja göre hayli dardır. Sorular 
ve alınan yanıtlara dayanan yazı türüdür. Söyleşilerde gazete-
cinin izlenimleri, gözlemleri yer almadığı gibi asıl olarak söyle-
dikleri haber değeri taşıyan ünlü kişilerin, politikacıların ya da 
kamu yöneticilerinin görüşlerini yansıtma amacı taşır. 
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Cumhuriyet’in başlangıç yıllarında gazetecilerin tanınmış ki-
şilerle yaptıkları soru-yanıt biçimindeki yazılar, mülakat olarak 
adlandırılıyordu. Aslında mülakat, “karşılıklı konuşma”, “has-
bihâl”, “sohbet” anlamına geliyor ama o zamanlar basında rö-
portaj anlamında kullanılıyordu. 

Hâlbuki mülakat, günümüzdeki kullanımıyla söyleşi, röpor-
taj yazılarının dayandığı tekniklerden yalnızca biridir. Röportaj 
ve söyleşilerin kesiştiği ve ayrıldığı noktalar vardır.

Kesiştiği noktaların ilki her ikisinin de gazetecilik türü olma-
sıdır. İkincisi de röportajda da söyleşide de olduğu gibi yapılan 
konuşmalara, sohbete yer verilmesidir. 

Ancak röportajlarda işlenen konuya bağlı olarak bir ya da 
birden fazla kişiyle sohbet (ya da söyleşi) yer alabilir ama onun 
yanı sıra gazetecinin araştırma bulgularını, betimlemelerini ve 
asıl olarak da hakikate varma çabasını içerir. Konuştuğu kişinin 
sözlerinin arasına girebilir, izlenimlerini araya sokabilir, söyle-
nenin doğru olmadığını bile belirtebilir. Genellikle birinci tekil 
şahısla yazar, edebi yanı da vardır.

Söyleşide ise gazeteci tek kişiyle konuşur ve yazının odağın-
da o kişinin yaşamı, görüşleri olur.  Gazeteci yazarken de sohbet 
ettiği kişinin söylemine bağlı kalmak zorundadır. Söyleşilerin 
edebi yanından söz edilemez, aktarıcılıktır. Gazeteci, bilgi ve 
deneyimini sorularında ve yazarken yaptığı kurguda gösterir, 
geride kalır. 

Tabii burada ses kayıt cihazıyla kaydedip, deşifre ettikten 
sonra kısaltıp, özetleyip aynen yazıya dökülen ve kısa bir sunuş 
yazısıyla yayımlanan söyleşilerden ve siyasilerin demeçlerinden 
bahsediyorum. Türkiye’de son yıllarda yaygın olan ve adına 
çoğu zaman yanlış biçimde “röportaj” denen gazetecilik faaliye-
ti de bu.

Oysa Avrupa ve ABD medyasında bu şekilde sadece soru-ya-
nıt odaklı söyleşilere yer verilen yazılara pek rastlanmıyor, ikili 
konuşmaların bazı bölümleri alınarak analizlerle, izlenimlerle 
yoğrularak yeni bir metin ortaya çıkarılıyor. Metin, söyleşilen 
kişiye odaklanmaktan uzaklaşıyor.  O nedenle de bu tür görüş-
me kaynaklı metinlere görüşme ya da röportaj anlamında “inter-
view” deniyor. 
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Elbette Türkiye’de de gazetecinin kendi izlenimlerini aralara 
kattığı, yanıtları değerlendirdiği, farklı kaynaklardan elde ettiği 
bilgilerle zenginleştirdiği bu tarz söyleşilere az da olsa rastlanı-
yor. 

Kuşkusuz gazetecinin kendi damgasını her yanına bastığı bu 
tür gazetecilik ürünleri, söyleşiden çok röportaja yakındır. Söy-
leşiler ya da klasik adlandırmasıyla “mülakat” kategorisinden 
ayırmak için yine röportaj olarak adlandırmak doğru olur.

Ama “sordum söyledi” türü sadece soru yanıtları içeren me-
tinler röportaj olarak kabul edilemez. Zaten batı gazeteciliğinde 
de “interview” (Görüşme) ile “Question and Answer” (Soru-cevap) 
ayrımı yapılmasının nedeni bu. 

Gazetecilikte röportaj ve söyleşi arasındaki farkı bu kadar 
önemsemem gereksiz bir ayrıntı gibi görülebilir.  Benim gibi bu 
ayrıma titizlenen gazetecilerden Aydın Engin, bu yaklaşımlara 
“garson” örneğiyle yanıt veriyor:

Röportajı söyleşi ve demeçten kesin çizgilerle ayırmak-
ta ısrarımız abartılı bulunabilir. Mümkün ama lokantada 
‘Oğlum bana bir patlıcan yemeği getir’ diyene, garson, 
‘Silkme mi, oturtma mı, karnıyarık mı, imambayıldı mı, 
musakka mı istediğini sorar. Garsonun dil özenini gaze-
tecilik gibi malzemesi dil olan bir meslekte ısrarla aramak 
niye abartı olsun (Engin, 2018: 19).

Röportajın Tarihçesi

Gezi yazıları röportajın “atası” ise savaş muhabirliği de anasıdır. 
Günümüzdeki anlamda röportaj yazıları, savaş muhabirliği ile 
birlikte doğmuştur. “19. yüzyılda gazetelerin baskı tekniklerinin 
gelişmesi ve daha geniş kitlelere ulaşmaya başlaması içeriklerin 
de değişmesine neden olmuştu.” (Girgin, 2007: 9) Yeni içerikler-
den biri de savaş alanlarından yazılanlardı.    

1853-1856 yılları arasında Osmanlı ve Rus ordularının çar-
pıştığı Kırım Savaşı, hem “modern cephe savaşları”nın ilkidir; 
hem de uzaklardan gelen gazetecilerin izlediği ilk savaştır. İn-
giltere’nin de savaşa katılmasının ardından bölgeye gönderilen 
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muhabirler arasında yer alan William H. Russel, 22 ay boyun-
ca savaşı siperlerden izlemiş, Times of London isimli gazeteye 
yazmıştır. 1855’te ilk resmi savaş fotoğrafçısı olarak gönderilen 
Roger Fenton da savaşın vahşetini fotoğraflarıyla okurlara ak-
tarmıştır.3

Osmanlı’da Ceride-i Havadis adlı bir gazete çıkaran William 
Churchill adlı gazeteci de savaşı izlemiş hem temsilcisi olduğu 
gazetelere hem de Ceride-i Havadis’e yazılar göndermiştir. 

Malum o yıllarda iletişim teknolojisi bugünkü gibi ışık hızın-
da değildi. Bilgisayara yükleyip binlerce kilometre ötesine yol-
layamıyorlardı. Telgraf ya da mektuptan başka haberleşme yolu 
yoktu. O yüzden savaşı izleyen gazeteciler, muharebe alanındaki 
günlük ilerleme ya da gerilemeleri anlatmakla yetinemiyorlar; 
izlenimlerini, yaşadıklarını, velhasıl öğrendikleri bütün bilgileri 
öyküleştirerek aktarıyorlardı yazılarında. Böylece klasik anlam-
da haber yazmaktan uzaklaşıp röportaj yazmak durumunday-
dılar. 

Edebiyatın ve röportajların üç büyük ustası John Reed, Ernest 
Hemingway ve Albert Londres savaş muhabiriydiler. Medya 
eleştirmeni Ragıp Duran, “Röportaj Atölyesi” konulu toplantıda 
bu üç ismin de savaş alanlarından röportaj yazdıklarını anlat-
mıştır:

John Reed. “Dünyayı Sarsan On Gün” romanı aslında bir 
savaş gazeteciliği klasiğidir. Esaslı bir röportaj dizisi gibi 
okunabilir.

Ernest Hemingway’i romancı olarak biliriz, ama gazete-
ciliği/muhabirliği de vardır. Balkan Savaşı-Birinci Dün-
ya savaşı döneminde Amerikalı genç bir gazeteci olarak 
bölgeden günü gününe haberler geçmiş. Bir kısmı Türkçe 
olarak da yayımlanmıştır. Savaşın yıkımlarını, insanî tra-
jedileri çok güzel anlatır.

3 Detaylı bilgi için bkz: http://www.fotomuhabiri.com/?p=5202 (Erişim tarihi: 
19/07/2020); http://bianet.org/biamag/medya/152732-savas-medya-muhabir (Eri-
şim Tarihi: 22/07/2020).
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Albert Londres da Fransızların müthiş bir gazetecisidir. 
İki dünya savaşı arasında neredeyse bütün dünyayı dola-
şıp uzun röportajlar yayımladı. I. Dünya Savaşı sırasında 
da cephelerde dolaştı, haber yaptı.

Her üç yazar da savaşın sürmesi için değil, bitmesi için 
habercilik yapıyor. Tüm yazılar insan odaklı. Üç gazeteci 
de savaşan taraflarından birisinin propagandasını yap-
mıyor. Ölü-yaralı sayısı üzerinde durmaktansa savaşın 
nedenleri ve olası barış ihtimalleri üzerinde duruyorlar.4 

Bu isimler aynı zamanda röportaj ile edebiyat ilişkisinin de 
canlı örnekleridir. İki dünya savaşı izlemiş olan Hemingway, rö-
portajlarla edindiği birikimi “Çanlar kimin için çalıyor” gibi kült 
romanlara dönüştürmüştür.

“Dünyadaki en iyi röportaj yazarları da büyük romancılar-
dır” diyor Yaşar Kemal. Ardından da Ernest Hemingway, İlya 
Ehrenburg, Mihail Şolohov, Konstantin Simonov, Curzio Mala-
parte, Kessler isimlerini sıralıyor. Tabii bu isimlerin yanına Jack 
London, Dominique Lapierre, Maksim Gorki, Egon Erwin Kisch, 
Jean-Paul Sartre’ı da eklemek gerekli...

Türkiye’de Röportaj

Osmanlı’da da savaş muhabirliği yapan ve sonra çok sayıda ede-
bi ürün veren bir yazar var; Ahmet Râsim. Ünlü gazeteci Hikmet 
Feridun Es, “Bizde harp muhabirliği, modern anlamda savaş 
röportajı bile bu kadar eskiye dayanır” derken Ahmet Râsim’i 
örnek veriyor. (Milliyet Sanat Dergisi, 1975).

Ahmet Râsim, 1898’de Alman İmparatoru Wilhelm’in Suriye 
gezisini Malûmât gazetesi adına izlemiş, 1916’da da Sabah gaze-
tesince savaş muhabiri olarak Romanya cephesine gönderilmiş 
bir gazetecidir.5

4 http://roportajatolyesi.blogspot.com/2013/09/savas-siddet-ve-gazetecilik.html (Eri-
şim tarihi: 19/07/2020). 

5 Detaylı bilgi için bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-rasim (Erişim tarihi: 
19/07/2020).
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Osmanlı’da böyle bir örneğin varlığına rağmen Cumhuri-
yet’in ilk yıllarının, röportaj açısından kısır bir dönem olduğu-
nu söyleyebiliriz. Kuruluş yıllarında gazeteciler, röportaj yerine 
mülakatlara yönelmiştir. Gazeteciler Ruşen Eşref Ünaydın ve Fa-
lih Rıfkı Atay bu türün ünlü isimleridir. 

Günümüzde adı pek bilinmeyen Naci Sadullah (Daniş) de 
Sedat Simavi’nin “Röportaj kralı” diye andığı bir gazetecidir. 
1930’larda özellikle Yedigün ve Yarımay dergilerinde yayımlanan, 
şair ve yazarlarla yaptığı izlenimlerini de içeren mülakatlarla ün-
lenmiştir. Nazım Hikmet ve Kemal Tahir’in de yakın arkadaşı 
olan Sadullah Naci, son yıllarında İzmir gazetelerinde Kurtuluş 
Savaşı sırasında kahramanlık göstermiş kişileri konu alan tarihî 
romanlar ve yazılar yayımlamıştır. 

Yazar Haldun Taner, ondan övgüyle söz ederken yaşamının 
son yıllarında unutulmasını “Babıâli’de bir yazar sivrilir, sivrilir, 
doruğa çıkar, onsuz olunamaz olur, bir süre hep ondan konuşu-
lur, sonra bir gün iniş başlar, az aranır, hiç aranmaz, sağken ölür, 
unutulur” diye son derece çarpıcı bir dille anlatmıştır.6

Mülakatlar yıllar içinde giderek sorunların özüne inmek, 
gerçeği yakalamak yerine hafif içerikli, okunup iz bırakmadan 
geçilecek röportajlar haline gelmiştir.  Dilbilimci Emin Özdemir, 
Türkiye’de röportaj yazımını iki tarihsel döneme ayırıyor:

1950’lerden önce röportaj suya sabuna dokunmayan ya 
da okuyucuların merakını kamçılayan konuların yöresin-
de dönüp dolaşırdı. Örneğin ‘Ayının kaçırdığı kız’, Tar-
zanla birkaç saat’, Çocuk yuvasından gelen sesler’ gibi 
başlıklar altında verilir, okuyucuların duygularını ve düş 
güçlerini kamçılama temel amaç sayılırdı.

1950’den sonra giderek değişmeye başladı bu tutum. Rö-
portaj eğlencelik bir yazı türü olmaktan çıktı. Gerçeği ara-
yan, ülkemizin ve insanımızın sorunlarına parmak basan 
bir yönelim kazandı. Hem dil ve anlatım yönünden hem 
düşünsel örüntüsü yönünden değişti. Hele 1960’tan son-
ra ise bu değişim daha da genişledi (Özdemir, 2007: 154).

6 http://www.radikal.com.tr/kitap/gecmis-zaman-tesellileri-854200/ (Erişim tarihi: 
19/07/2020).
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Röportajı, mülakat geleneğinden ve eğlencelik bir tür olmak-
tan kurtaran gazeteciler arasında Orhan Kemal ve Sait Faik Aba-
sıyanık da bulunuyordu. Kaleme aldıkları öykü tadındaki rö-
portajlarda yaşamın problemli alanlarına girmişlerdir. Sait Faik, 
1942’de Haber-Akşam Postası isimli gazetede bir ay kadar muha-
birlik yapmış, izlediği mahkemelerdeki gözlemlerini de kattığı 
28 röportaj yazmıştır. 

Orhan Kemal, 1956 yılında Akşam gazetesinde “Çok Çocuklu 
Aileler Arasında” başlıklı röportaj yapmıştır. Ailelerin ona anlat-
tığı yaşantılarını, hayallerini, sıkıntılarını aktarmıştır bu röpor-
tajlarında.

Yazar Dursun Akçam da 1963 yılında Milliyet gazetesinin “En 
önemli Memleket gerçeği” konulu yarışmasında birincilik kaza-
nan “Analar ve çocukları” başlıklı röportajıyla tanınmıştır. Daha 
sonra “Doğu’nun çilesi”, “Taş çorbası”, “Kan çiçekleri”, “Ala-
man ocağı” röportajları yayımlanmıştır.

Hikmet Feridun Es, röportaj yazarlığını dış dünyaya açan ga-
zetecidir. 1948’de Hürriyet gazetesi kurulurken ABD’ye gönderil-
miş, “Amerika’da Ermeniler”, “Amerika’da Türkler”, “Mormon-
lar”, “Hollywood’un Sırları” gibi konularda diziler hazırlamış, 
az bilinen ülkelere yaptığı seyahatlerini “canlı ve tatlı bir dille” 
anlattığı gezi röportajlarıyla basına yenilik getirmiştir. 1950’de 
Kore’deki Türk tugayında savaş muhabirliği de yapmıştır.

Öyküsel ve Kurgusal Röportaj Ayrımı

Röportaj yazarlığının iki büyük ismi Yaşar Kemal ve Fikret Ot-
yam da hemen aynı dönemlerde, 1950’lerde başlamışlardır ga-
zeteciliğe. İkisi de o günün koşullarında gazeteciliğe yeni soluk 
getirmişler, ülke sorunlarıyla iç içe geçmiş, yaşamın özüne deği-
nen, öykü tadında röportajlar ortaya koymuşlardır. 

Yaşar Kemal ve Fikret Otyam’ın ortak yanlarından biri de 
İstanbul basınını Anadolu ile buluşturmalarıdır. İkisi de Ana-
dolu’nun ücra köşelerine giderek, günlerce oradaki insanlarla 
yaşayarak kaleme aldıkları röportajlarla uzak diyarları görünür 
kılmışlardır. Röportajın “tanıklık” işlevini başarıyla yerine getir-
mişlerdir.
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Amaçları, işlevleri aynı olsa da iki yazarın çalışma ve yazım 
tarzları arasında fark vardır. Güzel Sanatlar Akademisi köken-
li bir gazeteci olan Fikret Otyam fotoğraf makinesi ile destekler 
yazılarını. 1950’lerde yeni çıkan makaralı teypleri kullanmıştır. 
Kâğıt kalemini de yanından ayırmaz. 

Oysa Yaşar Kemal, fotoğraf makinesi ve teyp kullanmamak 
bir yana not defteri bile taşımaz. İnsanlarla konuşmalarını ak-
lında tutarak mı yazdı, yoksa röportajlarında geçen diyalogları 
hayali mi? Bunu bilmiyoruz, orasını tam anlatmıyor. Ama ga-
zetecilik türü olduğu için röportajlardaki konuşmaların gerçeğe 
uygun olması şarttır.

Röportaj ustaları Yaşar Kemal ile Fikret Otyam’ın yazım stil-
leri farklıdır. Yaşar Kemal, konuya roman yazar gibi yaklaşarak 
öyküsel röportajlar kaleme alırken, Fikret Otyam, senaryolarda 
olduğu gibi kurgusal yöntemlere başvurur röportajlarında.

Yaşar Kemal’in temsil ettiği “öyküsel röportaj” ve Fikret Ot-
yam’ın temsil ettiği “kurgusal röportaj” türleri arasındaki ayrımı 
dilbilimci Emin Özdemir şöyle açıklıyor:

Okuru yaşamın içine sokuyor. Ona, salt bir sorunun var-
lığını göstermekle kalmıyor, bu sorunun ardında yatan 
dramatik gerçeği sezdiriyor. Söyleyeceğini dobra dobra 
kişilerin ağzından söyletiyor yazar. Yere, özel adlara bağ-
layarak inandırıcı kılıyor söylediklerini.  Öyküsel ağrılık 
vardır röportajda. Ancak çok boyutluluğuyla ayrılır öy-
küden.  

Öyküsel ağırlığın başat nitelik olduğu bu tür röportajla-
rın yanında öykülemenin çok sınırlı kaldığı röportajlar 
da vardır. Ses alma makinesinin kalemin yerini tuttuğu 
bu röportajlar yaşamdan canlı kesitler gibidir. Anlatımda 
oldukça seyrek olarak araya girer yazar. Kalemden çok 
ses alma makinesi etkin olduğu için kurgusal röportaj da 
diyebiliriz buna. Kurgusal röportajlarda tutanak hava-
sı vardır. Bezekli donaklı değildir anlatım. Doğaldır her 
şeyi ile (Özdemir, 2007: 160).

Her iki röportaj türünde de gerçeğe sadık kalınması, gerçeğin 
deforme edilmemesi şarttır.  
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Günümüzde Röportaj Neden Yok? 

Maalesef artık Türkiye’de medya röportaj fakiri. Yaşar Kemal 
ve Fikret Otyam gibi güçlü isimlerle başlayan röportaj geleneği 
daha sonra Bekir Yıldız, Erol Toy, Kerim Korcan, Yılmaz Çetiner, 
Halit Çapın, Mustafa Ekmekçi, Hikmet Çetinkaya, Mete Akyol 
Işıl Özgentürk, Necmi Onur, Refik Durbaş gibi isimler tarafın-
dan sürdürülmüştü. Ama 1980’lerin sonlarında bu gazeteciler de 
sahadan çekildi; medyada röportaj -tek tük örnekler dışında- gö-
rünmez oldu.

İzlenim, notlar gibi gazetecilerin gözlemlerine dayanan yazı-
lara bile nadiren rastlanıyor basında. Röportajların yerini söyle-
şiler aldı. Röportaj geleneğinin terkedilmesinin nedeni, iletişim 
teknolojisinin gelişmesinden, gazeteciliğin yapılma biçiminin 
değişmesinden ve “nesnellik anlayışının gazetecilikte daha bas-
kın hale gelmesi”nden kaynaklanıyor olabilir. Hatta ses kayıt ci-
hazlarının gelişmesi, konuşmaların kolaylıkla kaydedilip deşifre 
edilebilmesinin de etkili olduğu düşünülebilir. 

Fakat nedeni ne olursa olsun röportajın olmadığı bir gaze-
teciliğin zayıfladığını, kamu yararını gözetme işlevini layıkıyla 
yerine getiremediğini söyleyebiliriz. 

Çünkü söyleşide sadece konuşulan kişinin görüşleri ve tanık-
lığı aktarılır, röportajda ise doğrudan gazetecinin bulguları ve 
tanıklığı okura yansıtılır. Röportaj, bütün boyutlarıyla hakikate 
ulaşma ve aktarma çabasıdır. Ne yazık ki, medya bu çabaya de-
ğer vermeyen bir noktada.

Röportajcının Donanımı

Röportajın nasıl yapılacağından önce röportajcının donanımı 
üzerinde durmakta yarar var. Röportaj, gazeteciliğin diğer dal-
larından farklı olduğu gibi, onlardan da izler taşır. Örneğin rö-
portaj haber değildir ama röportaj yapabilmek için haberciliği 
kavramak, haber kokusunu alabilmek de gereklidir. 

Röportajın bu özelliği, röportaj yapacak gazetecinin de rutin 
bir haber yazacak gazeteciden daha deneyimli olmasını gerekli 
kılar. Mesleki deneyimin yanı sıra bir röportajcının donanımında 
bulunması gerekenler şöyle sıralanabilir:
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Bilgi birikimi: Muhabirler çeşitli alanlarda uzmanlaşıp o 
konularla ilgili haberler yazarlar. Röportaj yazarlığında ise sınır 
yoktur, yaşamın hemen her alanıyla ilgili röportaj konuları se-
çilebilir. Elbette röportaj yazarı da gazeteci olarak her konuyu 
bilmek zorunda değildir; röportaja hazırlık aşamasında dersine 
çalışacaktır ama yine de ne kadar geniş bir bilgi birikimi olursa, 
ne kadar geniş ansiklopedik hafızaya sahip olursa işi o kadar ko-
laylaşır. 

Dil hâkimiyeti: Röportaj yazan gazetecinin öncelikle kendi 
anadilinin inceliklerine hâkim olması, röportaj sırasında ve de 
özellikle yazım aşamasında önem taşır. Gazetecinin Türkçeyi iyi 
kullanan yazarların roman, öykü gibi edebi eserlerini sindirmiş 
olması, röportajın edebi üslubuna değerli katkılarda bulunur.

Görüşme teknikleri: Röportaj, salt söyleşi yapmak demek 
değildir ama röportaj yapan gazeteci sahaya çıktığında insanlar-
la konuşmak durumundadır. Gazetecinin insanlarla konuşurken 
kime nasıl soru soracağını ve görüşme tekniklerini iyi bilmesi 
gerekir. 

Yazım yeteneği: Röportajın içeriğinin yazım tarzını belirleye-
ceği gibi, her röportajcının da kendine özgü bir tarzı olur. Gaze-
tecinin röportajı yazarken haber yazımının sınırlayıcı kalıpların-
dan uzaklaşıp özgün bir tarz yaratabilmesi, yaratıcılığına, yazma 
yeteneği ve bilgisine bağlıdır. Aksi halde röportaj, bir yaratıya, 
edebi ürüne dönüşemez. 

Gözlem gücü: Gözlem, röportajın temel taşlarından biridir. 
Röportaj, elde edilen dosyalar, belgeler, araştırma bulguları ve 
kişilerin söylediklerinin yanı sıra gazetecinin gözlemleri ve iz-
lenimlerinden oluşur. Gazetecinin gözlem gücü, betimlemelerin 
mihenk taşını oluşturduğu röportajlar için hayati önemdedir. 

Empati yeteneği: İnsanlarla empati kurabilmek sadece anla-
yabilmek açısından değil, gazetecinin görüştüğü kişi ya da kişi-
lere önyargısız yaklaşabilmesi açısından da gereklidir.  İnsanlara 
-ve tabii konulara- önyargıyla yaklaşan gazeteci, sahadaki araş-
tırmalar ve görüşmeler sırasında yeni veri elde etmekte zorlanır; 
yaşamı önceden kafasında oluşturduğu senaryoya uydurmaya 
çalışır.
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Arşivcilik ve araştırmacılık: Bir gazetecinin arşivi ve telefo-
nundaki kişiler listesi ne kadar genişse o kadar zengin demek-
tir. Arşivdeki bilgiler ve tanıdık isimler araştırmayı kolaylaştırır. 
Ama röportaj yapan gazetecinin de her gazetecide olduğu gibi 
bilgiye en kestirme yoldan nasıl ulaşabileceğini bilmesi gerekir. 
Aksi halde araştırma, çölde pusulasız ilerlemeye çalışmaya dö-
nüşür.

Röportajın Üç Aşaması

Röportajı, rastgele bir konuda herhangi biriyle konuşarak, biraz 
gezinerek üretilebilecek yazı türü olarak kabul edenler yanılır.  
Röportajın kendine özgü işleyişi, kuralları vardır

Haber ve söyleşide olduğu gibi aktarmadan öte bir işlevi 
olduğu için, röportaj sırasında gazetecinin duyargalarının açık 
olması, gerçeği ortaya çıkarma sorumluluğu taşıması, araştırdı-
ğı olguyu hissetmesi, hatta bütünleşmesi gereklidir. Zira röpor-
taj -daha önce vurguladığım gibi- bir yaratıdır, en önemlisi de 
“yaşamın özüne inme” faaliyetidir; parmak uçlarının otomatiğe 
bağlanmış hareketleriyle yapılamaz.  

Konu seçiminden hazırlığına, araştırmasından görüşmelerine 
kadar röportajın her unsuru üzerinde tek tek durulması gerekir. 
Görkemli bir yapı inşa eder gibi önceden çizilen plan programla 
ilerlenir ama yine de röportajın gidişini belirleyecek olan sahada 
elde edilecek verilerdir.  Röportajın yazım ve sunum aşaması ise 
apayrı planlama ve vizyon gerektirir.

Röportaj yazan gazeteci, birikimini ve gazetecilik yeteneğini, 
bütün aşamalarda son zerresine kadar sergilemek zorundadır. 
Hazırlık, alan çalışması ve yazım aşamalarından birinde ortaya 
çıkan aksaklık, eksiklik ve de yanlışlık röportajı sakatlar.

Röportajların hazırlık, alan çalışması ve yazım aşaması olarak 
belirttiğimiz üç ayrı aşaması üzerinde ayrı ayrı durmakta yarar 
var.
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Röportajın Hazırlık Aşaması

Röportaja hazırlık aşaması konu seçimiyle başlar. Seçilecek ko-
nunun aktüel niteliğinin bulunması, ülke gündemine getirilme-
sinde kamu yararı bulunması, gizli kalmış ya da göz önünde ol-
masına rağmen perde arkası bilinmeyen konular olması gerekir. 
Elbette her gazetecilik ürününde olduğu gibi merak edilen ya da 
ilgi çekecek bir konu olmasına da dikkat edilir.

Hazırlık aşamasında yapılacak araştırmanın önemini ve o 
dönemde harcanacak emeğin yazınsal ürünün başarısıyla yakın-
dan ilişkili olduğunu anlatmak için yine Yaşar Kemal’e başvur-
mak gerekecek.

Yaşar Kemal, “röportajlarıma romanlarım kadar çalıştım” 
diyor; “Hiçbir zaman hazırlığımı yapmadan röportajlarımı yap-
madım,” diye de ekliyor:

Kaçakçılar röportajımda bir kaçakçı gibi onlarla birlikte 
yaşadım. Ama hayatımda yazdığım en iyi röportajım Ya-
nan Ormanlarda Elli Gün. O röportajı yazmak için İstan-
bul Üniversitesi’ndeki Orman Fakültesi’ne gittim; aylarca 
adam gibi çalıştım, ne kadar kitap varsa okudum. Müthiş 
bir orman kültürüm var. Bunu röportaj için yaptım ben.7

New York Times köşe yazarı Clyde Haberman da “kapsamlı 
araştırma, başarılı bir röportajın temel yapı taşıdır” uyarısında 
bulunuyor.8 

Gazetecinin araştırması, çalışılan medya kuruluşunun arşi-
vindeki malzemelerle başlar; medyada daha önce yayımlanan 
haberlerin taranmasıyla devam eder.  Daha sonra kütüphane ya 
da başka kuruluşlarda bulunan yazılı kaynaklar incelenir. 

Yazılı kaynak taramasının ardından seçilen konu ve konu-
şulacak kişilerle ilgili insanlara başvurulur; sözlü kaynak araş-
tırması yapılır. Burada elde edilecek bilgiler ayrıntılı olarak not 

7 https://www.sabah.com.tr/pazar/2013/03/03/sahi-neydi-roportaj (Erişim tarihi: 
19/07/2020).

8 http://www.columbia.edu/itc/journalism/isaacs/edit/MencherIntv1.html (Erişim 
tarihi: 23/05/2020)
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edilir ve insanlardan öğrenilenler ışığında yeniden yazılı kaynak 
incelemelerine dönülebilir.

Gazetecinin araştırma sırasında unutmaması gereken sorun-
lardan biri, araştırmaların sonu olmadığıdır. Araştırdıkça yeni 
bulgulara rastlanır, yeni bulgular da araştırılacak yeni sorular 
ortaya çıkarır. O nedenle araştırmanın doygunluk noktasını aş-
mamaya özen gösterilmelidir.  Malum, gazeteci için zaman çok 
değerlidir.  Bilim insanları gibi illa sonuna kadar bütün mater-
yalleri inceleme ve araştırma çabası içinde olamaz. 

Röportajın Alan Çalışması

Araştırmanın tamamlandığına karar verdikten sonra bütün bil-
gileri özümsemek, röportaj sırasında işe yarayacak bilgileri ayık-
lamak gerekir. Gazeteci, elde ettiği kitap, belge, dosya gibi fiziki 
kaynakları, sözel verileri ayıklarken tasarruflu davranmak du-
rumundadır. 

Verilerin ayıklanması, bilgilerin toplanması, alan çalışması 
sırasında izlenecek yol haritasını çıkarmaya yarar. Gazeteci bu 
aşamada notlar alıp, sorular oluşturarak, röportajın temasını 
oluşturur. Ancak bu tema kesinleşmiş, asla değişmez bir tema 
değildir; alanda çalışırken ve insanlarla görüşürken ortaya çı-
kacak yeni bilgilere göre değişebilir ya da yerini bambaşka bir 
temaya bırakabilir. 

Gazeteci, illa baştan kafasında oluşan fikri alanda çalışırken 
gerçekleştirmek zorunda hissetmemelidir. Böyle yaparsa gerçeği 
zorlamaya başlayabilir ya da önüne çıkacak belki de daha çarpıcı 
yeni verileri fark edemeyebilir.

Gazeteci, önceden iyi hazırlık yapmışsa alanda çalışırken, ge-
zerken ve insanlarla görüşürken elde ettiği verileri daha doğru 
kıymetlendirebilir; doğru, yerli yerinde sorular sorabilir.  

Gazetecilik şeffaf bir meslektir, gizli yöntemler kullanılmadan 
icra edilmesi gerekir. O nedenle röportaj sırasında gazetecinin 
kimliğini gizlememesi, kendisini tanıtması ve konuştuğu kişilere 
amacını söylemesi gerekir. Bu yaklaşım insanların güvenini ka-
zanmak ve doğru iletişim kurabilmek açısından önemlidir. 
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Ses kaydı yaparken ve fotoğraf çekerken insanlardan önce-
den izin alınması yerinde olur. Ünlü ya da ünsüz, kim olursa 
olsun gizli ses ve görüntü kaydı yapılması evrensel gazetecilik 
ilkelerine aykırıdır. İnsanların mahrem alanlarına girilmesi ve 
konuşma sırasında gizli kalmasını istedikleri konuların yayım-
lanması da yanlıştır.

Alan çalışması tamamlandığında yapılacak ilk iş, tüm verileri 
ve belgeleri düzenlemek, varsa ses ve görüntü kayıtlarını bilgisa-
yara aktarmak ve yedeklemektir. Kimi zaman röportaj sonrasın-
da da yeniden araştırma yapmak gerekliliği doğabilir. Söylenen 
bir bilgi ya da belgenin doğru olup olmadığını kontrol etmek ya 
da yeni ortaya çıkan bir sorunun peşine düşmekte ihmalkâr dav-
ranılmamalıdır.

Söyleşilerin Kuralları

Kuşkusuz hiç kimseyle görüşülmeden yazılan röportajlar vardır; 
gazetecinin gözlemlerine, araştırmalarına dayanır bu tür röpor-
tajlar. 

Ama röportajın ana konusu insan olduğu için söyleşiler bu 
yazı türünün temel unsurları arasında yer alır. Röportajlarda bir 
ya da birden çok kişiyle soru yanıtlı görüşmeler aktarılacağı gibi, 
birden çok insanla yapılan ikili sohbetler de bulunabilir.

Söyleşiler, röportajların yapı taşıdır; gazetecinin edindiği bü-
tün verileri, gözlemleri bütünler; röportajın vücut bulmasını sağ-
lar. Ayrıca söyleşiler, gazeteciliğin bütün alanlarında kullanılan 
bir yöntemdir; haber yazarken, izlenim aktarırken, makale ka-
leme alırken de söyleşi yapmak, insanların tanıklığına, bilgisine 
başvurmak gerekebilir. O nedenle bütün gazeteciler soru-cevap 
ve görüşme tekniklerini iyi bilmek durumundadır. 

Türkiye’de son 15-20 yıldır röportaj yerini ses kayıt cihazla-
rıyla yapılan soru-yanıt söyleşileri almıştır. Bu söyleşilerin kale-
me alınmasında özel bir edebi kaygı güdülmez. Gazeteci, kısa 
bir sunuş yazısı dışında soru ve yanıtları deşifre ederek aynen 
ya da özetle yayımlar. Gazetecinin metnin oluşumundaki katkısı 
sorularda ve söyleşinin kurgusunda kendini gösterir. 
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Söyleşiler, amacına, konusuna ve yapılma yöntemlerine göre 
kategorilere ayrılır; Haber söyleşisi, tarih söyleşisi, spor söyleşi-
si, portre söyleşisi, araştırma söyleşisi, magazin söyleşisi, aktüel 
söyleşi, telefon söyleşisi, görüntülü söyleşi, televizyon söyleşisi, 
sokak söyleşisi. 

Söyleşi Öncesi Hazırlık

Fakat hangi kategoriye ayrılırsa ayrılsın ister yazılı ister görün-
tülü olsun, isterse yüz yüze yapılsın, söyleşilerin hazırlık yön-
temleri ve temel kuralları röportajlardan farklı değildir.  Röportaj 
yapacak bir gazeteci de ayrıntılı bir araştırma yapma durumun-
dadır; söyleşi yapacak gazeteci aynı zamanda birileri ile görüşe-
ceği ve sorular yönelteceği için salt söyleşi yapacakmış gibi de 
hazırlık yapmalıdır.

İsim seçimi ve ikna çabası- Röportajlarda ilk adım konu se-
çimidir, söyleşilerde ise konuşulacak kişinin belirlenmesi.  İkinci 
adım ise konuşmaya karar verilen kişiyi ikna etmek. İkna süreci 
her zaman kolay olmayabilir ama ısrarcı olmak, zamana yaymak 
ve peşini bırakmamak sonuç almayı sağlayabilir. 

Leyla Zana ile söyleşi yapabilmek için hapisten çıkmasını ve 
sonra bana zaman ayırmasını yıllarca beklemiştim. MİT Müste-
şarı Şenkal Atasagun ile konuşabilmek için de aylar süren ikna 
çabaları ve aracıların girişimleri sonucunda sonuç alabilmiştim.

Kişiyi araştırma- İkna aşamasını başarıyla atlattıktan sonra 
o kişiyle ilgili ayrıntılı bir araştırma ve hazırlık yapmanız ge-
rekir. Wall Street Journal’ın deneyimli muhabiri Fred Zimmer-
man, “Söyleşi yapacağınız kişiyi sadece doğru soru sorabilmeniz 
ve cevapları anlayabilmeniz için değil, aynı zamanda onu anla-
maya zaman ayırdığınızı göstermek için de araştırın. Böylece ko-
layca kandırılamazsınız”9 der.

1998’de Milliyet gazetesini satın aldığı için “Medya Baro-
nu” diye adlandırılan Korkmaz Yiğit ile söyleşiye gittiğimde, 
masanın üzerine işaretlenmiş kitaplar, notlar, soru kâğıtlarını 

9 http://www.columbia.edu/itc/journalism/isaacs/edit/MencherIntv1.html (Erişim 
tarihi: 23/05/2020)
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yaydığımda gözlerinin fal taşı gibi açıldığını anımsıyorum. “Ne 
oluyor Faruk kardeş” diye sorduğunda hazırlığımı gösterme nu-
maramın başarıya ulaştığına emin olmuştum. Böylece “Medya 
Baronu” ve “Muhabir” arasında denkliği sağlamıştık.  

1. Soru hazırlığı- Söyleşi hazırlığının en önemli bölümü soru-
ların hazırlanmasıdır. Sorulabileceğinden fazla soru hazırlamak 
söyleşi sırasında yanıtlara göre manevra olanağı sağlar; söyleşi-
nin uzaması halinde sıkışmayı da önler. Soruların temel hedefini 
oluşturmak ve vurucu (kilit) soruları doğru zamanda yöneltebil-
mek için bir tür “saldırı planı” yapmak söyleşi sırasında inisiya-
tifi kaçırmamak için elzemdir.

Vurucu soruların doğru zamanı politikacı ya da sanatçı olma-
sı gibi kişilik özelliklerine göre değişir. Politikacılara gardlarını 
düşürdükleri finalde sormak gerekirken, sanatçılarda daha duy-
gusal bir anı beklemekte yarar olabilir.

2. Kurallarda anlaşma- Gazeteci ile konuşacağı kişi arasında 
kurallar önceden belirlenmelidir. Gazeteci söyleşinin amacını ve 
izleyeceği yöntemi, söyleşinin çerçevesini açıkça söyler, söyleşi 
yapacak kişi de sınırlarını ve kayıt dışı tutulacak konuları belir-
tir; önceden anlaşma sağlanır.  Gazeteci bu anlaşmaya uymak 
zorundadır.

2009 yılında Başbakanlık Başmüşaviri konumunda olan Nabi 
Avcı ile söyleşi konusunda anlaşmıştık. Fakat söyleşi metnini ön-
ceden görme koşulunu öne sürdü. Ham metni görebileceği yanı-
tını verdim ama deşifre metinde istediği değişikliği yapabilme 
hakkı istedi. Bu isteğini kabul etsem, söyleşi onun tanıtım met-
nine dönecekti; kabul etmedim. Söyleşi iptal oldu. Bir gazeteci 
olarak başka türlü davranamazdım. 

3. Mekân seçimi- Söyleşinin yapılacağı yer seçimi de önem-
lidir. Gazeteci Sarah Stuteville, söyleşilerde konuyla ilgili bir yer 
seçilmesini” öneriyor; “insanların tanıdık yerlerde daha açık 
davrandıklarını” söylüyor.10 Bu doğru bir öneri. Yabancı ve sı-
kışık ortamlar yerine sakin, odaklanmayı engellemeyecek ve bil-
dik mekânlar tercih edilmelidir. Muhatabın mekânına da gidile-

10 https://matadornetwork.com/bnt/13-simple-journalist-techniques-for-effective-in-
terviews/ (Erişim tarihi: 19/07/2020).
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bilir, ancak bu o kişinin kontrolü eline aldığı için rahat olmasını 
sağlasa da gazeteci açısından deplasmanda oynamak gibidir. 

4. Zamanın belirlenmesi- Mekân seçimi kadar zamanın be-
lirlenmesi de önemlidir. Dar zamanda, çok erken ya da çok geç 
saatlerde konuşmak söyleşinin amacına ulaşmasını engeller, 
söyleşiyi yüzeyselleştirir. O nedenle söyleşi için zaman seçimi 
konuşulacak kişiye bırakılmamalıdır. Uygun zaman önceden be-
lirlenip ısrar edilmelidir. Zaman belirlenirken söyleşinin yayın 
zamanı ve yayın hazırlıkları için gereken süre de göz önünde 
tutulmalıdır. 

5. Cihazları ve notları kontrol- Söyleşi için yola çıkmadan 
önce ses ve görüntü kayıt cihazlarının mutlaka kontrol edilmesi, 
notlar ve soruların tablet veya dizüstü bilgisayarda bulunma-
sıyla yetinmeyip kâğıda da çıkarılması gerekir. Zira söyleşi sı-
rasında ortaya çıkacak en küçük bir teknik aksaklık, gazetecinin 
oyun planını bozabilir; ses kayıt cihazlarının çalışmaması bütün 
emekleri boşa çıkarabilir. “Ses kayıt cihazları” diyorum, çünkü 
bir gazeteci için tek kayıt cihazı kullanmak intihardır; sürekli ye-
dekli çalışmakta yarar vardır. Tedbir her zaman iyidir. 

Söyleşide Saçma Soru Olmaz

Yazar Elias Canetti, soru sormayı “iktidar aracı” olarak tanımlar. 
(Canetti, 2014: 287).  Gazeteci, soru soran kişi olarak söyleşi sıra-
sında iktidarın kendisinde olduğunu unutmamalıdır.

Eşit düzlemde oturulmalı- Gazetecinin iktidarı konuştuğu 
kişiye bırakmamasının ilk adımı, söyleşideki oturma düzenidir. 
Karşısındaki kişi kim olursa olsun, ister cumhurbaşkanı isterse 
ünlü bir sanatçı, söyleşi sırasında eşit düzlemde oturmalıdır. Ko-
nuşulan (ya da demeç alınan) kişinin farklı yerde oturması baş-
tan gazeteci üzerinde üstünlük kurmaya çalıştığı anlamına gelir.

İyi dinlemeli- Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci-
lerden Bob Woodward, “Büyük gazeteciler harika dinleyiciler-
dir” diyor.11 Yazar Mustafa Ekmekçi de “İyi gazeteci dinler, kötü 

11 http://www.columbia.edu/itc/journalism/isaacs/edit/MencherIntv1.html (Erişim 
tarihi: 23/05/2020)
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gazeteci konuşur” derdi. Öyledir de. Gazeteci, bilgisini göster-
meye çalışmak yerine ne kadar iyi dinlerse haberi yakalamakta, 
söyleşiyi yönlendirmekte o kadar başarılı olur.  Hatta dinlemekle 
yetinmeyip muhatabının mimiklerini ve vücut hareketlerini de 
izlemesi gerekir.  

Empati kurulmalı- Gazetecinin oyun planı, konuştuğu kişiy-
le empati kurmasını engellememelidir.  Aksine araştırmaya baş-
ladığı andan, söyleşinin sonuna kadar empati kurmaya dikkat 
etmelidir. Empati karşısındaki kişiyi anlamaya yaradığı gibi, ya-
nıtlarını çözümlemeye ve gizlediklerini fark etmeye, söyleşinin 
gidişatını belirlemesini engellemeye de fayda sağlar. 

Gazeteci utanmamalı- Ece Temelkuran, “Utanmayacaksın” 
diyor, “Hakikaten ta içinden bir soru geliyorsa, o soru doğru 
sorudur; soracaksın” diye de ekliyor. (Girgin, 2007: 36; Temel-
kuran, Milliyet, 31 Ekim 2003.) Çok haklı. Gazeteci aklına gelen 
her soruyu sorabilmelidir. Unutmamalıdır ki, saçma soru yoktur, 
sorulmamış soru vardır.  

Yalıtılmış sorular- Elias Canetti, “Soru sormanın nihai amacı 
tetkik etmektir. Sorular cevaplanmak içindir, cevaplanmayanlar 
havaya atılan oklar gibidir. En zararsız sorular yalıtılmış kalan 
ve başka sorulara yol açmayanlardır” diyor (Canetti, 2014: 288). 

Gazeteci, söyleşide bilgi almayı, bir kişinin farklı yanlarını 
ortaya koymayı ya da örtülü bir gerçeği itiraf ettirmeyi hedef-
leyebilir. Bu hedefini gerçekleştirebilmek için doğru sorulara, 
kaynağını ürkütmemeye, onun rahatlıkla açılmasını sağlamaya 
ihtiyacı vardır. O nedenle çoğu gazetecinin tercih ettiği gibi söy-
leşiye başlarken o kişinin son günlerdeki etkinlikleri gibi yanıtı 
önemsiz olan “yalıtılmış” sorular yöneltebilir. Bu tür sorular, o 
kişiyle ilgili gizliliği olmayan kişisel bilgiyi doğrulamak için de 
sorulabilir. Bu tür sorular net, yanıtı belli sorulardır.

Açık uçlu sorular- Açık uçlu sorular, net bir cevap gerektir-
mez. “...konusunda ne düşünüyorsunuz?” ya da “Maçı kazandı-
nız, ne hissediyorsunuz” gibi açık uçlu sorular, yanıtı tamamen 
muhatabına bırakan, gazetecinin inisiyatif almaktan kaçındığı, 
özel bir yanıt almayı hedeflemediği sorulardır.  
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Açık uçlu sorular, söyleşilerin başında kaynağı germemek 
amacıyla yöneltilebilir, yerine göre kullanılabilir ama tamamen 
bu sorularla devam edildiğinde gazetecinin yeterince hazırlan-
madığını ve konuyu bilmediğini ortaya koyar. Siyasi kişilikleri 
üzmek istemeyen ya da kendisini ona yakın hisseden gazeteci-
lerin de başvurduğu soru tarzı budur.  Bu soruları alan siyasiler, 
topu istedikleri gibi çevirir, uzun uzun konuşur, sorulmasını is-
temedikleri soruya zaman kalmamasını sağlarlar. 

Kapalı uçlu sorular- Bu tür sorular ise açık uçlu soruların ter-
sine doğrudan bir yanıtı hedefler. Çoğunlukla da yanıt, kısa ve 
nettir; muhatabına kaçacak yer bırakmaz. Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’ya “Maskelerin fiyatı ne zaman açıklanacak?” diye so-
rulmuş, o da “En geç Cuma günü açıklanacak” yanıtı vermiştir.

Ama kapalı uçlu soruların karmaşık olmaması, doğru söz-
cüklerin özenle seçilmesi şarttır. Örneğin 1960’larda Kıbrıs soru-
nunu görüşmek üzere Londra’ya giden dönemin Başbakanı Sü-
leyman Demirel’e dönüşte bir gazeteci “Efendim, neden İngiliz 
Dışişleri Bakanı’nın elini sıktınız?” diye sormuş, o da “Neresini 
sıkacaktım kardeşim” yanıtını vermiştir. Oysa alınmak istenen 
yanıt İngiltere ile anlaşma sağlanamamış olmasıdır. 

Ekonominin kötü olduğu yıllarda da bir gazeteci Demirel’e 
“Türkiye’nin durumunu tek kelimeyle özetler misiniz” diye so-
rar. Demirel, “İyi” yanıtını verir. Biraz durduktan sonra ekler; 
“Ama iki kelimeyle özetlememi isterseniz iyi değil” der.

Zor sorular- Gazeteci, söyleşi sırasında muhatabıyla tartış-
maktan, gerginlik yaratmaktan kaçınır.  Çünkü gergin ortam 
muhatabını konuşmaya ve bilgi vermeye değil kapanmaya iter.  
O nedenle gazetecilerin çoğu “zor sorular” denilen muhatabını 
zorlayan, açığını arayan, kendisiyle yüzleşmesini sağlayan soru-
lar sorar ama sert tartışmalara girmekten kaçınırlar. 

Bu tür sorularla başarıya ulaşan az sayıdaki gazeteciler ara-
sında en ünlüsü Oriana Fallaci’dir. Humeyni, Henry Kissinger, 
Yaser Arafat, Kral Hüseyin ve İndra Gandi gibi liderlere kimse-
nin sormaya cesaret edemediği soruları sormuş, söyleşileri bü-
tün dünyada yankılanmıştır. 
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’a da Vietnam Sa-
vaşı’nın ‘’nafile bir savaş’’ olduğunu kabul ettirmiştir. 1981’de 
yaptığı söyleşi sırasında İran’ın dini lideri Humeyni’ye sorula-
rıyla “İslami kıyafetleri sevmiyorsanız giymek zorunda değilsi-
niz” dedirtmiş, bunun üzerine “İmam, çok naziksiniz. Madem 
öyle dediniz, bu saçma, Orta Çağ’dan kalma bez parçasından 
hemen kurtulacağım” diyerek başörtüsünü çıkarmıştır.

Netleştirme soruları- Söyleşi sırasında muhatap bazen soru-
ya üstü kapalı, karmaşık yanıt verir; bazen de yanıt vermeden 
geçiştirmeye çalışır. Gazetecinin yanıt alamadığı soruyu iyi takip 
edip, uygun olan ilk fırsatta yeniden sorması, üzerine gitmesi ge-
rekir. Yanıt verilmeyen soruları fark etmemek ya da görmezden 
gelmek gazetecinin söyleşi yaptığı kişiyi sıkıştırmaması anlamı-
na gelir ki, çoğu zaman asıl çarpıcı haber oradadır. 

Üstü kapalı ya da karmaşık yanıt alındığında hemen anlaşıl-
madığını belirtmek, yanıtın biraz daha açıklanmasını istemek 
gazeteciyi yazım aşamasında hata yapmaktan korur. Gazeteci 
“Anlamadım” demekten çekinmemeli, “Ne demek istediniz?” 
ya da “Bu sözlerinizle kimi kastediyorsunuz?” gibi netleştirme 
soruları sormalıdır.

Vurucu sorular ve önemsiz sorular- Her söyleşide gazete-
cinin yanıtını mutlaka almak istediği ve söyleşinin asıl amacını 
oluşturan sorular vardır, bunlara “kilit sorular” ya da gazeteci 
diliyle “vurucu sorular” denir. Gazeteci söyleşi boyunca bu so-
ruları sorabilmek için kendince manevralar yapar.  

Bazı gazeteciler, vurucu soruya geçmeden önce arada çok ba-
sit, yanıtını kayda bile geçmediği “önemsiz sorular” da sorabilir-
ler. Bu tip sorular, daha önceki sorularla sıkıştırılmış olan ya da 
huzursuzlanan muhatabın yeniden konuya dönmesini sağlaya-
bilir. Önemsiz sorular, vurucu (kilit) soruların kolaylaştırıcısıdır. 
Muhatabı konuşmaya da teşvik eder.

Tuzak sorular- Muhatabını zor duruma düşürmeyi amaçla-
yan, bir bilgiyi dolaylı biçimde itiraf ettirmeye zorlayan ya da 
başka soruların öncülü durumundaki sorulara “tuzak sorular” 
denir. Gazetecinin konuştuğu kişiyi istediği yöne doğru sürük-
lemek üzere yönelttiği bu tür sorular, birikim ve zekâ gerektirir. 
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Eğer doğru biçimde formüle edilmeden sorulursa bütün söyleşi-
yi dinamitleyebilir.

Yanlış ve yanıltıcı yanıtlar- Sorular yöneltilen kişi, yanlış ve 
yanıltıcı yanıtlar veriyorsa gazeteci bunu kabul etmek zorunda 
değildir. Yalanı ve yanlışı yakalamak için gazetecinin iyi hazır-
lanmış, yeterli araştırmayı yapmış olması gerekir. Tartışmaya 
girmeden, kibarca verdiği bilginin yanlış olduğu söylenebilir. 
Doğru bilgiler vermesi için yeni sorularla yönlendirilebilir. Aksi 
halde gazeteci bir yalana alet olmuş, okuyucuya yanlış bilgi ver-
miş olur. 

Sessizliklere katlanılmalı- Sadece sorular değil, yanıtı bekle-
mek, gelen karşılığı ışık hızıyla değerlendirip sorulara yön ver-
mek de söyleşinin başarısını etkiler. O nedenle muhatabına ye-
terli zamanı vermek, arada sessizlik olsa da sükûnetle beklemek 
gerekir.12 Bu tür sessizlikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile söyleşilerim sırasında 
yaşamıştım. Sorular arasındaki uzun boşluklar çok sıkıcıydı ama 
devam edebilmek için katlanmam gerekiyordu. Yanıtı kafaların-
da tartıp biçip öyle konuşuyorlardı. Bekleme sürelerinin bir ya-
rarı da bir sonraki adımımı planlayabilmek için yeterli vaktim 
olmasıydı.

Yalan söylememeli- Gazeteci, söyleşi sırasında asla yalana 
başvurmamalı, muhatabını kandırmaya çalışmamalıdır. Yalanla 
elde edilecek bilgiler yayında kullanılamaz. Dahası yalan söy-
leyen ya da gerçeği çarpıtan gazeteci bu meslekte uzun ömürlü 
olamaz.

Sonuç olarak: 
Söyleşi ve Röportajda Yazım Aşaması

Söyleşiler ve röportajların yazımı sırasında temel bir ilke vardır; 
gerçeğe sadakat. Söyleşi yapan gazeteci, kendi sorularını ve ko-
nuştuğu kişinin söylediklerini deforme etmemeli, çarpıtmamalı, 
sözleri farklı bağlamlarda kullanmamalıdır. 

12 https://matadornetwork.com/bnt/13-simple-journalist-techniques-for-effective-in-
terviews/ (Erişim tarihi: 19/07/2020).
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Elbette bir söyleşi yayına hazırlanırken kısaltılır, kimi bölüm-
ler özetlenir. Gazeteci Nuriye Akman, söyleşi metninin düzen-
lenmesini “çapakları alınmış, tekrarları ayıklanmış, filtre edil-
miş, rafine bir metin oluşturma çilesi” olarak anlatıyor (Akman, 
1999: 9). Gerçekten de “rafine metin” oluşturma uğraşısı büyük 
dikkat ister. Anlam değişikliklerine yol açmamak, anlatıların ek-
sik kalmamasına ve söylemin bozulmamasına özen göstermek 
gerekir.

Söyleşilerin deşifre metni, konuşulan kişiye gönderilip kont-
rol etmesine izin verilebilir. Benim de problem yaratmayacağına 
inandığım kişilere ham metni gönderip, özellikle maddi hata ve 
eksik deşifre olup olmadığına bakmasını istediğim olmuştur. Bu 
yöntem gazeteciyi yanlış yapmaktan korur, ama metin üzerinde 
içerik değişikliğine izin verilmemesi temel koşuldur. 

Metnin yayına hazırlanmış son halini, sunuş yazısını ve baş-
lıkları muhatabına göstermemek gerekir. Çünkü bu artık yayım-
lama biçimi için onay istemek anlamına gelir.

Röportajları yazarken de gerçeği bozmamak ve gerçeğe bağlı 
kalmak zorunludur. Röportaj yazan gazeteci, yazdığının senar-
yo, roman ya da öykü olmadığını unutmamalıdır. Yazım yete-
neğini akıcı, rahat okunan, aynı zamanda edebi bir tat veren bir 
metin oluşturmakta kullanmalıdır.

Röportaj geleneğini akademide yaşatmaya çalışan öğretim 
üyesi Kayıhan Güven, röportaj yazmanın aktüel haber ya da 
bülten yazmaktan farkını anlatırken, giriş bölümü yazımı konu-
sunda örnekler veriyor:

Röportaj konusunda Alman kitaplarına baktığımızda 
derslerde ‘Röportaj yazısına nasıl girilir’ anlatıyorlar. Bir, 
“sahneyle gir” diyor. “Tren biraz sonra kalkacak. Koşuş-
turmalar almış başını gitmiş. Tren sesleri duyulmakta. 
Koşuşturmalar dinmiyor. Sonra hareket memuru bağırı-
yor, çağırıyor. Artık binin treni hareket ettiriyorum.”

Sonra yazıda konuşan insanlardan birinden bir alıntı yap. 
“Biraz sonra Münih’e gideceğiz. Ben Yozgat’ın Alaçatı 
Köyü’nden geliyorum. Bir maceraya girdik biz. Bakalım 
nasıl olacak? Hepimiz trende yer bulabildiğimiz kadar 
girdik.”
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Sonra kontrast bir giriş: “Bir tarafta süslü kadınlar, bir 
tarafta köylü kadınlar. Koşuşturup duruyorlar. Tren yol-
cuları bunlar. Parfüm kokusu ile tezek kokusu birbirine 
karışmış.” Kitap bunları söylüyor. Böyle böyle gir. Bunla-
rı arayın, bunları yazınıza koyun.13  

Kayıhan Güven’in vurguladığı gibi, röportaj yazarı okuyucu-
yu yakalayabilmek için giriş bölümüne özen göstermeli, yazım 
yeteneğini ve yaratıcılığını ilk cümleden itibaren konuşturma-
lıdır. Bir de röportajın okuyanda kalıcı iz bırakabilmesi, tortu-
sunun hemen silinip gitmemesi için final bölümünün çarpıcı ol-
ması elzemdir. Final cümleleri, okuyanda yarım kalmış film tadı 
bırakmamalıdır.  

Röportaj yazarları, sadece seçtikleri röportaj konularıyla de-
ğil, yazım üslupları ve anlatım tarzları ile de birbirlerinden ay-
rılır. Fotoğraflı röportaj ustası Fikret Otyam, “Foto röportajlar, 
Anadolu röportajları ilk Dünya’da çıktı. Röportaj tekniğini ken-
dim geliştirdim. Övünmek değil, bir üslup tutturdum” derdi.14 
Basit, dolaysız cümlelerle kurduğu yalın anlatım tekniğini de 
ünlü öykücü Sait Faik’e borçlu olduğunu söylerdi:

Beyoğlu’nda Baküs meyhanesi vardı. Bir arkadaşımla 
oturuyorduk. Aksaray’da kalan ve özlemi içimi yakan 
köpeğim Tek’i anlattım ve gazeteden öykümü okudum 
ona. Pardösülü, mavi gözlü bir adam da bizi dinliyordu. 
Öyküm biter bitmez adam haykırmaya başladı: “Ulan an-
lattığın gibi yazsana”. Sivil polis zannettiğim adam me-
ğer köpek sevdalısı da olan Sait Faik’miş. Ondan aldığım 
ilk ders bu oldu ve her zaman anlattığım gibi yazmaya 
özen gösterdim.15

Aslında büyük röportaj yazarlarının ortak özelliği, yaratıcı-
lıkları ve kendilerine özgü üsluplarının olmasıdır. Sıradanlaş-
mak yerine farklı olmayı yeğlemişlerdir. Sade sözcüklerle basit 

13 https://journo.com.tr/roportaj-yavas-gazetecilik (Erişim tarihi: 01/06/2020)
14 Faruk Bildirici’nin Fikret Otyam ile yaptığı söyleşinin ham halinden alındı. Bu söyleşi-

nin kısa versiyonu, 30 Mayıs 2010’da Hürriyet’te yayımlanmıştı. https://farukbildirici.
com/blog/detay/FiKRET-OTYAM (Erişim tarihi: 26/05/2020) 

15 https://ardasanatgalerisi.com/exhibition/fikret-otyam-12-nisan-30-nisan-2018/ 
(Erişim tarihi: 23/05/2020)
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görünen bir anlatım örgüsü içinde muhteşem bir evren oluştu-
rurlar röportajlarında.  Tanıklıklarını yalın bir dille anlatarak 
ulaşmışlardır okurlarına. 

Röportaj yazmak isteyen her gazeteci de bu yolu izlemelidir. 
Özgün bir üslup, yaldızsız bir anlatım. Zira röportaj, görünen 
gerçeğe değil hakikate ve “yaşamın özüne varma” çabasıdır. 

Başkalarının gittiği yollardan gidenler izleri takip eder, yeni 
ve gidilmemiş yolları seçenler ise iz bırakır. 
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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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