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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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Gazeteciler İçin Podcast
Orhan Şener1

Giriş

Podcast, 16 yıllık geçmişi ile yeni medya çağında dahi yeni sa-
yılabilecek bir format olması nedeniyle geleceğine ve hatta bu-
günkü durumuna dair sıkça spekülasyon yapılan bir iletişim 
aracıdır. 

Bu bölüm, podcastin gazeteciler tarafından nasıl kullanıldığı 
ve kullanılabileceğine dair bir çerçeve çizmek; imkân ve kısıt-
ları irdelemek; ayrıca gerek dünyadan gerekse Türkiye’den iyi 
uygulamaları ve tecrübe birikimini derleyip, aktarmak amacını 
taşımaktadır. 

Burada altının çizilmesi gereken önemli bir husus, sıkça dü-
şülen bir yanılgı olarak podcasti teknolojik bir araca ve bunları 
kullanma becerisine indirgeyen bakış açısıdır. Podcast eğitimle-
rinde gazetecilerin en çok sorduğu sorunun içeriğe ve formata 
dair sorular değil “Bu sesi Spotify’a nasıl yüklerim”? sorusu 
olması bu anlamda manidardır.2 Bu tutum gazeteciler arasında 
çokça görülür ve sonuçta basılı mecralardan gelen gazetecilerin 
yazılı metni doğrudan sese aktarma, televizyondan gelenlerin 

1 TGS Akademi Koordinatörü
2 İlkan Akgül ile 8 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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ise görüntülü içeriği doğrudan sese aktarması gibi eklektik de 
denemeyecek, sorunlu işler çıkarmalarına ve büyük potansiyel 
vadeden podcast formatının sunduklarından faydalanamamala-
rına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle, bu bölümde öncelikle podcastin ne olduğu, ne 
olmadığı ve içeriği üreten ile tüketene diğer içerik formatlarının 
sun(a)madığı neleri sunabileceği açıklanacaktır. İlk aşamada po-
dcastin kapsayıcı bir tanımı yapılmaya çalışılacak, podcastin bir 
format olarak geçirdiği evreler aktarılarak mesele tarihselleşti-
rilecek, özellikle gelişmiş ekonomilerden örneklerle dünyadaki 
ahvali özetlenecek ve Türkiye’deki mevcut duruma dair kısıtlı 
da olsa veri ve bilgiler sunulacaktır. Ayrıca, Türkiye’de podcast 
yayıncılığı yapan gazeteciler ve podcast yayıncılığının profesyo-
nelleriyle yapılan görüşmeler ve görüşülemeyenlerin de kamu-
ya açık olarak yaptığı beyanatlardan derlenen içgörülerle Tür-
kiye’de podcast yapmanın güçlükleri, podcastin format olarak 
gazetecilere neler sunduğu, podcastin Türkiye’de kitlelere ulaş-
mak için ne şekilde kullanılabileceği ve podcast üretim süreç-
lerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi sorulara da cevap 
aranmıştır. 

Bu bölümün en önemli vurgusu iki boyutludur: Öncelikle po-
dcastin demokrasi ve ifade hürriyeti bakımından ne gibi im-
kânlar sunduğu ve ekonomi politik nedenlerle bu imkânların 
ne gibi engellerle karşılaşabileceği, dünyadaki gidişata baka-
rak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu boyutun, ifade özgürlüğü bakı-
mından zor zamanlardan geçen bir ülke olan Türkiye ve ülkenin 
gazetecileri ve tabii ki habere, bilgiye erişmek isteyen kitleler için 
kritik önemde olduğunun altı çizilmelidir. İkinci boyut ise pod-
castin format olarak doğasına dairdir. Sese dayalı bir format 
olan podcastin sunduğu ‘multitasking’3 imkânı ve okuma ile 
izleme arasındaki hibrit doğasının sunduğu imkân ve kısıtlar 
ve formatın doğasına dair diğer belirleyici özellikler geniş bir şe-
kilde ele alınmıştır.

3 İng: Aynı anda birden fazla iş yapabilmek.
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Podcasti Tanımlamak

Podcast, ABD yüksek mahkeme yargıcı Potter Stewart’ın 1964 
yılında pornografiden bahsederken söylediği ünlü deyişte (Lat-
tman, 2007) olduğu gibi tanımlanması mümkün olmasa da gö-
rünce tanınan4 bir formattır. Buna rağmen, kapsayıcı bir tanım 
yapmak, bu bölümün bundan sonraki kısımları için kolaylaştırı-
cı olacağı ve daha başlangıçta okura operasyonel bir tanım sun-
manın pratik faydaları nedeniyle gerekli görülmüştür. 

Literatürde ve podcast profesyonellerinin ortaya koyduğu 
farklı tanımlar mevcuttur:

“İnternet’ten indirilebilen ve bir bilgisayar veya MP3 oyna-
tıcıdan dinlenebilen, dijital formatta kaydedilmiş radyo progra-
mı” (Cambridge Sözlük).5

“Podcast tanımı, (iPod) ve (Casting) tanımlarının birleştirilme-
siyle oluşan bir isim. Apple iPod’ların yaygınlaşması dönemin-
de RSS Feed’ler üzerinden içerik dağıtılmaya başlanmasıyla ses 
dosyalarının ve yayınların dağıtımıyla başlayan podcasting Ame-
rika’da 314 milyon dolarlık bir endüstri haline geldi” (Podiolab, 
2020, 10 Haziran). 

Bu tanımlar kötü veya yetersiz olmamakla birlikte daha kap-
sayıcı olmak adına, birçok istisnai durum bulunabilse de podcast 
için şu tanımı yapmak mümkündür:

İnternet’e konan genellikle ses, nadiren video dosyala-
rının RSS vb. teknolojilerce talep üzerine ancak genelde 
otomatik olarak indirilmesi/çekilmesi ve genellikle iPod 
benzeri taşınabilir MP3 player tarzı bir cihazla veya gü-
nümüzdeki gibi akıllı telefonlar ile genellikle çevrim dışı 
olarak dinlenmesine dayanan ve ekseriyetle belli bir peri-
yod dâhilinde seri olarak yayınlanan içeriklerden oluşan 
iletişim formatı.

4 Tam ve orjinal alıntı şudur: “I shall not today attempt further to define the kinds of 
material I understand to be embraced within that shorthand description [“hard-core 
pornography”], and perhaps I could never succeed in intelligibly doing so. But I know 
it when I see it, and the motion picture involved in this case is not that”. Jacobellis v. 
Ohio, 378 U.S. 184 (1964)

5 Orjinal metin (İng.): “a radio programme that is stored in a digital form that you can 
download from the internet and play on a computer or on an MP3 player”
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Tanımda bahsi geçen kavramları açıklamak, podcastin ne ol-
duğunun daha kolay ve net şekilde kavranmasını da sağlayacak-
tır. Zira podcast birçok yeni medya aracına benzer şekilde yakın-
sak bir mecradır6 (Jenkins, 2004: 3) yani birçok teknolojinin bir 
araya gelmesi, iç içe geçmesi ile meydana gelmiş bir amalgamdır.

İlk adımda, podcastin dayandığı teknolojileri kısaca özetle-
mek gerekir.

Veri kayıplı ses dosyası: MP3 ve benzeri formatlarda, genel-
likle sıkıştırılmış olarak bilinen oysa teknik tanımı ile veri kayıp-
lı ses dosyaları müzik endüstrisinin geçirdiği dijital dönüşümde 
kritik rol oynamıştır. Sesin kalitesinden pek az ödün vererek, 
insan kulağının algılayamayacağı veya algılamamasının bü-
yük kayıp yaratmayacağı kısımların ses dosyasından atılması-
na dayanan bu ses dosyası formatı sayesinde podcast İnternet 
üzerinde taşınabilmiş, taşınabilir cihazlara aktarılabilmiş ve tüm 
bunlar olurken veri tasarrufu sağlanmıştır. Ancak, podcastlerde 
sıkıştırılmamış ses dosyaları da kullanılabilir.7

iPod ve benzeri taşınabilir dinleme cihazları: Podcastin tari-
hi, isminden de anlaşılabileceği gibi Apple firmasının iPod isimli 
taşınabilir dinleme cihazıyla iç içe geçmiştir. Bu cihaz kendinden 
önce gelen birçok MP3 oynatıcıdan farklı olarak İnternet üze-
rinden veya doğrudan bilgisayara bağlanarak ses dosyalarına 
ulaşmayı mümkün kılmış, popülerliği ile de podcastin bir mecra 
olarak yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur. Günümüzde pod-
castler iPod ve benzeri cihazlardan ziyade akıllı telefonlardaki 
podcast uygulamaları üzerinden dinlenmektedir (Edison Rese-
arch, 2020). Bir nevi, iPod akıllı telefonların içindeki bir uygula-
maya dönüşmüştür demek mümkündür.

RSS (Really Simple Syndication): Bu teknoloji, belli bir kay-
naktan, İnternet üzerine konan içeriklerin, abone olunarak kul-
lanıcıya ulaşmasına dayalıdır. Özellikle blogların web’i domine 
ettiği web 2.0 dönemi, yani kaba bir genelleme ile 2005-2015 ara-
sı dönemde blog içeriklerini düzenli olarak takip etmek isteyen 
takipçilerin geniş bir içerik havuzuna erişmesini otomasyona 

6 İng:  Converged medium
7 Ancak bu pek yaygın bir uygulama değildir.
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dayalı bir sistem sağlamıştır. Aşağıda da belirtileceği üzere sesli 
blog olarak da tanımlanabilecek podcastlerin de RSS teknolojisi-
ne dayanması bu bakımdan tesadüf değil, aslında formatın yara-
tıcılarının bilinçli bir tercihi olmuştur. 

İnternet: Bu üç temel teknolojinin ardında bir dağıtıcı veya 
alt yapı olarak görülebilecek İnternet mevcuttur. İnternet önce-
sinde de kasetlerin veya CD’lerin çoğaltılmasıyla veya radyo 
üzerinden düzenli aralıklarla bilgilendirici veya dini içerik-
li ve tabii eğlence içerikli sesli yayınlar mevcuttur (Sullivan, 
2019), ancak podcasti öncüllerinden ayıran esas itibariyle 
İnternet döneminin bir ürünü olmasıdır. Bu vasfı, ona esneklik, 
yaygınlık kazandırmış ve İnternet üzerinden yayılan diğer dijital 
içeriklerde olduğu gibi marjinal üretim maliyeti sıfır veya sıfıra 
yakın (yani kopyalama maliyeti olmayan) ve aynı zamanda 
kolay ve hızlı, üstelik dağıtımda da benzer şekilde hızlı, kolay ve 
ucuz bir formattır.

Bu teknolojik öğelerin üzerine sesli bir format olması ve tale-
be dayalı olmasını eklediğimizde podcastin niş alanlara, dikey 
hedef kitlelere sahip olması şaşırtıcı değildir. Zira kitle iletişimi-
nin ilgilenmeyeceği kadar küçük kitleler için bile podcast üre-
tilebilir ve hatta sürdürülebilir bir gelir modeli elde etmek de 
mümkündür. Bu bakımdan da gene bloglara benzetilebilir ki ifa-
de özgürlüğü ve demokrasi ile olan ilişkisi bakımından bu blog 
ve podcast benzerliği önem arz etmektedir. Ayrıca dünyada po-
dcastin devlet sansürünü aşmak için kullanıldığı Çin, Zimbabve 
ve Vietnam gibi örnekler mevcuttur (Frary, 2017), Türkiye’de de 
podcastin bu özelliğine atıf yapan yayıncılar vardır. Spor gaze-
tecisi Burak Kılıç, podcast yapma sebeplerinin başında devletin 
gözetimi dışında bir alan olarak daha özgür olan podcasti tercih 
ettiğini belirtmiştir.8 Örnek olarak Daktilo 1984 podcast ağının 
kurucusu İlkan Dalkuç, podcast içerikler üretmelerinin sebebini 
“medyanın söylem oluşturma kapasitesine karşı elimizden gelen 
tek şeyin alternatif söylemleri üretmek” olduğu şeklinde ifade 
etmiştir.9 Gazeteci Kemal Göktaş da podcast ve gazetecilik ilişki-
sine benzer bir açıdan yaklaşmaktadır:

8 Burak Kılıç ile 16 Haziran 2020’de yapılan görüşme. 
9 İlkan Dalkuç ile 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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“...asıl motivasyon kaynağımızın ana akımın çöktüğü, 
gazetecilerin baskı altında olduğu bir ülkede habercilikte 
ısrar etmek olduğunun altını çizmem gerekiyor. Tabii, ha-
ber dosyalarının yanı sıra yayınladığımız diğer bireysel 
podcastler veya söyleşilerdeki temel gözettiğimiz şey de 
bir kitle medyasında olması gereken çeşitliliği sağlamak-
tı.”10

Gazeteci Nilay Örnek ise podcastin sansüre karşı bir çözüm 
olma vasfına daha da ciddi bir vurgu yapmıştır:

Daha özgürsünüz. ...şimdilik sansür yok, en azından san-
sür kafası yok. Bunu sadece ‘Birileri denetlemiyor’ mana-
sında demiyorum. İnsanlar çok daha rahat, çok daha açık, 
çok daha samimi. Böyle bir içerik gazeteci için nimet. Ben 
konuklarımın söylediklerinden aktarayım; kimi ‘Gazete, 
televizyon sorsa gitmezdim, artık oralara röportaj vermi-
yorum’ diyor. ‘Senin sözümü çarpıtmayacağından emi-
nim’ diyen oluyor.11

Son tahlilde denebilir ki, podcast bir nevi sesli blogdur. Bu-
rada bir parantez açarak, farklı bir boyuttan bakmak ve podcasti 
radyo üzerinden tanımlamak da mümkündür zira podcast ta-
lep bazlı, canlı yayın kaygısı olmayan radyo yayıncılığıdır da 
denebilir. Radyonun avantajı olan geniş alana erişim, İnternet 
sayesinde podcast için de mevcuttur hatta radyonun çekmediği 
yerlerde de çevrimdışı bir cihaza indirilmiş podcast bölümlerini 
dinlemek mümkün olduğundan radyoya nazaran daha da ge-
niş bir kapsama alanı potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Radyonun 
uçucu yapısına kıyasla, kalıcı bir format olan podcast bu bakım-
dan hem radyo programlarının da podcaste dönüştürülmesi ile 
uçucu bir formatın kalıcı kılınmasını sağlamış, hem de progra-
mın kaydedilmesinden çok sonraları da keşfedilip dinlenebildi-
ği için niş/dikey kitlelere zamana yayılarak ulaşabilen, ‘evergre-
en’12 bir formattır. Gazeteci Nilay Örnek, podcast programının 
bir amacının da bu olduğunu şu şekilde ifade etmektedir: “Ben 

10 Kemal Göktaş ile 30 Haziran tarihinde yapılan görüşme.
11 Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
12 İng: Uzun ömürlü.
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bilinçli olarak, inatla “zamansız” iş yapma gayretindeyim. Bir-
takım değerli insanların ses kaydını, öğüt envanterini tutmak 
istiyorum”.13

Podcastin Format Olarak Getirdiği Yenilikler

Podcastin format olarak altı özelliği, yayılımında ve önem ka-
zanmasında belirleyici olmuştur denebilir:

İlk özellik, podcastin sesli içeriğin tüketiminde zaman ve 
mekân sınırlarını kaldırmasıdır. Podcast, diğer bir sesli içerik 
formatı olan radyo yayıncılığı ile kıyaslandığında en temel fark 
podcastin uçucu değil kalıcı olması ve gene podcastin talep 
yönlü olmasıdır (Perks vd., 2019). Podcast, kendisi kalıcı bir for-
mat olmanın yanı sıra uçucu veya Innis’çi bir deyişle mekân-me-
yilli bir iletişim aracı (Innis, 1991) olan radyonun canlı yayın 
dayatmasını ortadan kaldırır (Murray, 2009: 199), zira radyo 
yayınlarının daha sonra podcast olarak yayınlanması14 ile uçu-
cu içerikleri kalıcı içeriklere de dönüştürür (Marcu, 2019). Talep 
yönlü olmaktan kasıt ise podcastin dinleyici tarafından önceden 
abone olunarak cihaza indirilmesidir. İndirilen bu içerik daha 
sonra istenen yer ve zamanda, istenen hız ve ses düzeyinde, 
istenen süre boyunca dinlenir. Oysa radyoda neyin ne zaman, 
ne şekilde dinleneceği radyo programının yapımcısı tarafından 
belirlenmektedir. Podcastin bu talep yönlü yapısı onu radyodan 
yoğunluk bakımından da ayırmaktadır zira podcast yayınları 
genellikle daha kısa zamanda, daha çok enformasyon aktarma-
yı yani yoğun bir içerik sunmayı amaçlamaktadır.15 Öte yandan 
radyo kültürünün, yaygın olan toplumlarda podcast dinlemeyi 
yaygınlaştırabilecek bir avantaj olabileceği de belirtilmelidir.16

Televizyon veya dijital mecraların en yaygınlarından YouTu-
be ile kıyaslandığında ise podcast, sesin doğası gereği zaman ve 
mekân kısıtının kalkmasına el, ayak ve gözlerin boşta kalma-

13  Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
14 BBC Radio 4’ün klasiği In Our Time programı podcastin radyo yayıncılığında tamam-

layıcı bir unsur olarak kullanımına örnek olarak verilebilir. Türkiye’de buna en iyi ör-
nek Açık Radyo yayınlarıdır.

15 Özgür Mumcu ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
16 Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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sı, yani ‘multitasking’i de ekler. Spor yaparken, bulaşık yıkar-
ken de podcast dinlenebilir. Bir ekrana bakılamayacak her yerde, 
kulaklıkla podcast dinlenebilir (Heshmat vd., 2018). ABD’de ya-
pılan araştırmalar da podcast dinleme sebeplerinin başında her 
zaman, her yerde dinlenebilmesi ve dinlerken başka işler de ya-
pılabilmesi gösterilmektedir (Edison Research, 2020). Türkiye’de 
özellikle İstanbul’da trafikte ve toplu taşımada geçen sürelerin 
uzunluğunun podcast dinleme bakımından bir fırsat olduğu da 
söylenebilir.17 Podcastin televizyona nazaran bir dezavantajı ise 
televizyon beraber, ailecek izlenebilen bir mecra iken podcast 
dinleme eyleminin genellikle atomize bir şekilde tek başına ya-
pılmasıdır.18

Podcastin yayıncı ve dinleyicilere sunduğu en önemli kat-
kı, sesli içerik yayıncılığında eşik bekçilerini aşarak içeriğin 
üretimini tabana yayması (Park, 2016), demokratikleştirmesi 
(Park, 2017) ve merkezsizleştirmesidir (Johnson, 2012). Bunu 
yapabilmesinin iki sebebi vardır: 

Podcast üretiminde giriş bariyeri düşüktür. Bu, gazeteciler 
için de bir artıdır. Niş ve dikey kitlelerin podcast ile kendileri-
ni duyurabilmelerinin temel sebebi, podcast yayıncılığının giriş 
bariyerlerinin diğer formatlara göre oldukça düşük olmasıdır. 
Bu çalışma için görüşülen neredeyse tüm yayıncılar da görsel 
formatlara, özellikle de YouTube yayıncılığına nazaran çok daha 
basit ekipmanlarla, ev ortamında, görselliğin psikolojik ve lojis-
tik baskısı olmadan19 yayın yapabilmenin podcast yayıncılığını 
seçmelerinde en önemli etken olduğunu belirtmişlerdir. Benzer 
bir şekilde, sahada haber yapmakta olan gazeteciler için de po-
dcastin (yüksek prodüksiyon beklentileri bir kenara bırakılırsa) 
kolay üretilebilmesi, anlık olarak dramatik ses içeriklerini kitle-
leri ile buluşturabilmesi imkanını sunmaktadır.20 Son olarak be-
lirtmek gerekir ki, giriş bariyerinin düşüklüğü çok fazla podcast 
üretilmesine ve dolayısı ile birçok vasat veya vasat altı işin de 

17  İlkan Dalkuç ile 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
18 Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
19 İlkan Akgül ile 8 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme ve Nida Dinçtürk ile 7 Ha-

ziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
20 Uraz Kaspar ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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podcast ekosistemine yayılmasına sebep olmakta ve ortalama 
kaliteyi düşürmektedir.21

Podcast niş ve dikey kitlelere yönelik yayın yapılabilmesi-
ni kolaylaştırmaktadır. Özellikle İngilizce yayın yapan podcast 
programları, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış spesifik ilgi 
alanlarından insanlara ulaşarak anlamlı büyüklükte bir kitle 
oluşturulabilmektedir (Spinelli & Dann, 2019: 9). Türkçe yayın 
yapan podcastler için kısıtlı da olsa benzer bir erişimden bah-
setmek mümkündür. Daha ilk günlerinde dahi podcast, çok spe-
sifik ilgi alanlarının ve geniş kitlelere diğer araçlarla ulaşması 
pek de mümkün olmayan yayıncıların içeriklerinin yayılmasını 
sağlamıştır. 

Podcastin bir diğer artısı da, okuma ile izleme arasında ko-
numlanarak bu ikisine dayanan formatların (metin ve video) 
artılarından faydalanabilmesidir. Neil Postman’ın McLuhan 
(2005) ve Innis’e (1991) dayanan bir yaklaşımla televizyon özelin-
de görsel kültürü eleştirirken belirttiği gibi televizyon görmeye 
dayanır ve bu pasif, duygulara dayalı, bağlamsız bir tecrübedir 
(Postman, 2005). Oysa metin, aktif bir katılımcı, rasyonalite ve 
bağlam gerektirir. Bu bakımdan Postman, rasyonel tartışmaların 
televizyondan gerçekleştirilmesinin pek de mümkün olmadığını 
savunur.22 Benzer şekilde, Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahne-
man’ın da belirttiği gibi insanlar, evrimsel süreçleri boyunca iki 
farklı bilişsel sistem geliştirmişlerdir (Kahneman, 2011). Kahne-
man’ın sistem 1 ve 2 olarak isimlendirdiği bu sistemlerden ilki 
Homo Sapiens’in savanada geçen milyonlarca yıllık serüveninde 
hayatta kalması için gereken hızlı karar verme, indirgemeci ge-
nellemelere dayanma, farkında olmadan eyleme geçme gibi oto-

21 Emre Saklıca ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
22 Öte yandan mecra ve formatlara aşırı özcü yaklaşımların tehlikeli olduğu da ayrıca 

belirtilmelidir, zira McLuhan (2011) Nazi rejiminin iktidara gelişi için dahi radyoyu 
suçlayabilmiştir. Oysa aynı radyo 2. Dünya Savaşı sırasında Britanya Başbakanı Wins-
ton Churchill tarafından Nazilere karşı yapılan savaşta halkını motive etmek için de 
başarıyla kullanılmıştır. Burada düşülen hata, mecra veya formata içkin bir özellik at-
fetmekten ziyade, içkin özelliğinin yanlış tanımlanmasıdır: Radyonun içkin özelliği 
kitleleri Nazizm ve benzeri tehlikeli ideolojilere sürükleyebilmek değil, tarihte ilk kez 
çok geniş kitleleri tek bir kaynaktan yapılan yayın ile mobilize edebilmektir ki tam da 
bu nedenle radyo ilk kitle yayın aracı (İng: broadcasting medium) olarak gösterilmekte-
dir. 
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matik dürtülere dayanır. Sistem 2 ise modern Homo Sapiens’e 
ait bir bilişsel yapıdır ve yerleşik hayata geçilmesi ile meydana 
gelmiştir. Sistem 1’in aksine Sistem 2 bilinçli, yavaş, rasyonel bir 
yapıdır. İnsanların metinlerle olan ilişkisi yerleşik hayata geçme 
ile doğrudan bağlantılıdır, birçok açıdan da Sistem 2’ye atfedi-
len vasıfların ekseriyeti okuma ediminde de mevcuttur. Postman 
da buna benzer şekilde okumanın rasyonel, yavaş ve bilinçli bir 
eylem olduğunu savunur. Podcast yayıncıları arasında “okuma 
eforlu, dinleme ise daha kolay” ifadeleri ile buna vurgu yapanlar 
mevcuttur.23

Podcastin okuma ile, özellikle de uzun okumalarla olan ben-
zerliğine dair Socrates podcast editörü Cem Pekdoğru şunları 
söylemektedir:

“...son dört beş yıl içerisinde, bilhassa Türkiye’deki dijital 
alışkanlıkların longform’un24 aleyhine çalışmaya başla-
dığını gözlemledim. ...Podcast, bu yeni dijital (tüketim) 
alışkanlığ(ın)a daha uyumlu olabilecek bir mecra olarak 
dikkatimi çekti. ...Dört başı mamur bir longform yayınla-
mak/yayımlamak için gereken ön hazırlığın podcast için 
de geçerli olduğunu, bunlara iki gazetecilik metodu ola-
rak bakıldığında da longform ile podcast arasında hayli 
fazla geçişkenlik noktası bulunabileceğini düşünüyorum. 
Bu sayede, longform hazırlama süreçlerimi belli ölçü-
lerde podcast tasarlama sürecime tercüme edebildim. 
(Örneğin, videoda izleyiciyle sağlıklı bir ilişki kurmanın 
yolları, çok daha farklı beklentilerin karşılanmasını ge-
rektiriyor. Bir yazar olarak, bu beklentileri (en azından 
birçoğunu) karşılamak ilgimi çekmiyor.)”25

Düşünüldüğünde, dinlemenin de görmek ve izlemekten zi-
yade okumaya daha yakın olduğu savunulabilir zira aktif ve bi-
linçli bir katılım gerektirir, argümantasyonun tutarlı ve mantıklı 
olması, metinsel yapılarda olduğu gibi elzemdir. Öte yandan, 
metinlere nazaran sesli içeriklerde hikâye anlatımı için daha ge-
niş bir yelpazede araçlar mevcuttur. Bir alıntı yapıldığında doğ-
rudan alıntı sahibinin sesi kullanılabilir, ara sesler ile dikkat top-

23 Emre Saklıca ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
24 İng: Uzun metin, uzun okuma...
25 Cem Pekdoğru ile 25 Haziran 2020’de yapılan görüşme.
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lanabilir, ciddi bir konu tartışılırken araya konan eğlenceli bir ses 
klibi ile dinleyicinin hem rahatlaması hem de dikkatini tekrar 
toplaması mümkün kılınabilir. Özetle, sesli anlatıma dayalı po-
dcast, doğru kullanıldığında metnin rasyonalitesi ile görsel içe-
riklerin duygulara hitap eden eğlenceli olma vasfını bir potada 
eritebilir. Bir diğer deyişle bilgi aktarımı ile, duygu aktarımının 
dengeli bir sentezi podcastlerde potansiyel olarak mevcuttur.26 
Yapılan mülakatlarda katılımcılar da benzer görüşlerle televiz-
yonun dramaya odaklandığının altını şu ifadelerle çizmişlerdir: 
“Televizyonda çalışırken üç kişinin hayatını kaybettiği bir olay 
için yapımcı ‘görüntüsü iyi mi’ diye soruyordu; televizyon şişir-
me iken, podcast gerçeğe daha yakın.”27

Hem dünyadan hem de Türkiye’den veriler, podcast tüke-
timinde bilgi edinme amacının kullanıcılar arasında önemli bir 
yer kapladığını göstermektedir. Türkiye’de podcast tüketimine 
dair güncel ve güvenilir bilgi eksikliği mevcuttur. Ancak Podio-
lab tarafından kendi takipçileri arasında yapılan ankete göre, ta-
kipçilerin “%49,1’i yeni bir bilgi edinmek, %28,7’si kişisel eğitim 
(örneğin yeni bir dil öğrenmek), %17,9’u günlük haber ve geliş-
meleri takip etmek amacıyla podcast dinlediğini” belirtmektedir 
(İbrişim, 2020, 15 Haziran). 2019 yılında Medyapod podcast ağı 
tarafından kendi takipçileri arasında yapılan araştırmanın bul-
guları da benzer şekilde dinleyicilerin podcastleri öncelikle bilgi 
edinmek, haber almak ve ancak sonrasında eğlence amacıyla tü-
kettiklerini göstermektedir.28

Bu da podcastin okuma ile olan ilişkisine dair bir delil olarak 
gösterilebilir. Öte yandan Türkiye’nin hala bir televizyon toplu-
mu olduğu ve enformasyonu görsel olarak tüketmeye meyilli ol-
duğu da Türkiye’de podcast üretmek isteyen gazetecilerin akıl-
da tutması gereken bir zorluktur.29 Benzer şekilde Türkiye’de 
dinleme kültürünün güçlü olmayışı, toplumun “dinlemekten 
çok konuşmayı sevmesi” gibi zorlukların varlığından da bahse-

26 Emre Kızılkaya ile 5 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme ve Nida Dinçtürk ile 7 
Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.

27 Zeynepgül Alp ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
28 Uraz Kaspar ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
29 Emre Kızılkaya ile 5 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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dilmiştir.”30 Bu noktada ses ve metnin iç içe geçtiği hibrit hikâye 
anlatım formatlarının önemine değinmek gerekmektedir: Met-
ne dayalı bir içeriğe eklemlenmiş veya yedirilmiş sesli içerikler, 
okurun haber tüketim tecrübesini olumlu yönde etkileyebilecek-
tir.31

Gazetecilik açısından podcastin bir diğer artısı da sesli içe-
riğin dinleyici ile sunucu arasında organik bir güven ilişkisi 
kurmasıdır (Funk, 2017). Metne göre daha doğal, görüntüye 
göre daha güçlü bir bağ kuran ses, gazetecilere kitleleri ile an-
lamlı bir bağ kurma imkânı sunmaktadır.32 Nilay Örnek’in şu 
sözleri bu hususu vurgulamaktadır: “Hazırlanıyorsun bir ko-
nuya deli gibi, millet tokana yorum yapıyor! ...Podcastte ise çok 
acayip dinliyor insanlar, hissini anlıyor.”33 Bu alıntının da gös-
terdiği üzere, podcast aynı zamanda gazetecinin televizyon veya 
(YouTube vb.) online ekranlarda karşılaşabileceği bir soruna da 
çözüm olmaktadır: Ekranda söylenen sözün ötesinde, nasıl gö-
züktüğünüz de çok önemlidir ve bu durum birçok gazeteci için 
gereksiz bir zorluk yaratabilmektedir. Gazeteci Gonca Tokyol bu 
konuda şunları söylemektedir:

“Gazeteciliğe yazılı formatta başladım. Son 6 senedir 
internet medyasında farklı rollerde görev almam mul-
tidisiplinder üretimlerle (video, fotoğraf vb) ilgili hem 
yönetici hem üretici olarak görev almamı gerektirse de 
‘ekran önünde olmayı’ hiçbir zaman benimseyemedim. 
Podcast uzun süredir takip ettiğim bir disiplindi ve haber 
üretiminde kullanmak da hep aklımdaydı ancak cesaret 
edemiyordum. İçerik ve üretim anlamında biraz dene-
yim kazandıktan sonra, bunun benim için yazılı üretim 
dışında da ‘anlatıcı’ rolünü üstlenebileceğim ancak ‘ek-
ran önünde’ de o kadar olmayan bir disiplin olduğuna 
karar verdim.”34

Son olarak, ses dosyalarının videodan çok daha az veri har-
caması sebebiyle podcast özellikle gelişmekte olan ülkelerde, İn-

30 Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
31 Uraz Kaspar ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
32 Emre Kızılkaya ile 5 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
33  Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
34 Gonca Tokyol ile 30 Temmuz 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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ternet erişiminin kısıtlı veya pahalı olması sorununa bir çözüm 
olarak sunulabilir. Bu özellik genelde göz ardı edilmekle birlikte, 
Türkiye’de özellikle düşük gelir grubundaki geniş kitlelerin İn-
ternet’e sadece akıllı telefonları üzerinden ve satın aldıkları mo-
bil veri ile eriştikleri düşünülürse habercilik açısından büyük bir 
potansiyel taşıdığı görülebilir.35

Tüm bu ayırt edici özelliklerden faydalanabilmek için gazete-
cilerin öncelikle çok sayıda ve farklı türlerde, özellikle de dünya-
dan iyi örnekleri dinlemeleri tavsiye edilebilir.36

Podcast Yayıncılığının Süreçleri ve İlgili Teknolojiler

Tüm yaratıcı endüstrilerde olduğu gibi podcasti kavramak için 
de temelde üç, ancak detaylı incelendiğinde belki de üç buçuk 
süreç ve bunlara bağlı teknoloji/aracı kavramak gerekir:

Üretim/yaratım: Podcastin yapımcısı tarafından tasarlanma-
sı, planlanması, içeriğin taslak haline getirilmesi, kaydın alınma-
sı ve post-prodüksiyon aşamalarından oluşan bu süreç diğer sü-
reçlerin arasından sıyrılır, zira içerik burada oluşturulmaktadır. 
Burada, yazılı veya görsel içeriklerdekine benzer şekilde yaratıcı 
bir ekip veya kişi/kişiler çalışır, esas ‘yaratım’ ise kayıt sırasın-
da meydana gelir. Teknoloji ve araçlar bakımından burada kayıt 
araçları yani mikrofonlar ve ses ekipmanları ayrıca37 uzaktan ile-
tişim araçları kullanılır.

Ses kaydı için çok yüksek meblağlı profesyonel ekipmanlar 
kullanılabileceği gibi, basit bir ses kayıt cihazı ve hatta akıllı te-
lefon ile de kayıt alınabilir.38 Birçok gazeteci ve küçük yayıncı 
düşük maliyetli basit yaka mikrofonlarıyla ve sessiz, yankısız 
bir odada kayıt almaktadır. Bu bakımdan podcastin yayıncılar, 
özellikle de gazeteciler açısından önemli bir artısının altı çizilme-
lidir: Podcast üretiminin giriş bariyeri oldukça düşüktür; büyük 
maliyetler, uzun ve emek yoğun süreçler, uzun zaman ve emek 

35 Emre Koçak ile 1 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
36 Özgür Mumcu ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
37 2019-2020 yıllarında dünyayı derinden etkileyen Covid-19 pandemisinde açıkça gö-

rüldüğü üzere.
38 Zeynepgül Alp ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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alan know-how birikimi gerekli değildir.39 Tam bu noktada pod-
cast, YouTube başta olmak üzere görsel yayıncılıkla da kıyasla-
nabilir. Görüşülen podcast yayıncılarının pek çoğu “neden You-
Tube yayını yerine podcast yayıncılığı yapıyorsunuz” sorusuna 
“üretimin kolaylığı ve ucuzluğu” yanıtını vermişlerdir. 

Dağıtım: Podcast, yukarıda da belirtildiği üzere İnternet 
üzerinden yayılır, dağıtılır. Bunu yapmak için dağıtıcı40 araç ge-
reklidir. 2020 itibariyle Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan 
araçlar Speaker ve Anchor olarak sıralanabilir. Ayrıca Soundcloud 
veya bir sitenin içine dosyayı yüklemek ve hatta YouTube gibi 
görsel içerik mecralarında sesli olarak var olmak gibi alternatif 
yollar da tercih edilmektedir. Alanın dünya çapında uzmanları 
ve Türkiye’de yayıncılık yapan uzman ve yayıncılarla yapılan 
görüşmelerden çıkan sonuçlar, dağıtıcı seçerken şunlara dikkat 
etmek gerektiğini göstermiştir:

 ‒ Olabildiğince çok dinleme/tüketim mecrasına pratik bir 
şekilde dağıtım yapabilmek

 ‒ İçeriğin sahiplik haklarının üreticiye ait kalacağının net 
bir şekilde belirtilmesi, böylece ileride doğabilecek telif 
hakları sorunlarının yaşanmasının önüne geçilmesi41

Dağıtıma, hem üretim hem de tüketimle de ilintili olan tanı-
tım aşaması da dâhil edilebilir. Tanıtım, niş kitleleri hedefleyen-
ler, özellikle de gazeteciler için oldukça önemlidir, zira arkasında 
büyük yayıncıların profesyonel desteği olmayan bu yayıncılar 
kitlelerine kendi imkânları ile ulaşmak zorundadırlar; bir nevi 
kendi pazarlama departmanları gibi çalışmak zorundadırlar ki 
gazeteciliğin temel pratikleri ile çok da yakın olmayan bu uğraş, 

39 En azından ilk aşamalarda çok profesyonel ekipmanlara ihtiyaç duyulmadığı görüşü-
len yayıncılar ve alanın profesyonelleri tarafından özellikle belirtilmiştir. Ancak küre-
sel çapta dinleyiciye sahip, büyük ve profesyonel bir mecrada yapımcı ve ses mühen-
disi olarak çalışan Emre Koçak, daha ilk günden itibaren eldeki ekipmanı optimum 
düzeyde kullanmayı öğrenmek gerektiğini, yani ekipmandan ziyade bilgiye, beceriye 
(know-how’a) yatırım yaparak eldeki imkânlarla elde edilebilecek en iyi ses kalitesine 
ulaşmanın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, içinde bir ses uzmanının da yer aldığı, 
farklı uzmanlıkları olan üyelerden oluşan ekiplerle çalışmak sadece ses kalitesi değil, 
yayının bütüncül kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur.

40 İng: Distributor
41 Aykut İbrişim ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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gazeteciler için zorluk çıkarabilmektedir.42 Ancak doğru ekipler-
le çalışarak ve sosyal medyanın doğru kullanımı ile bu zorluk 
aşılabilir.

Podcast üretim ve dağıtım süreçlerinin genel döngüsü aşağı-
da özetlenmiştir:43

Prodüksiyon öncesinde ilk aşamada program oluşturmak 
yani neyin, ne amaçla ve kim için üretileceğine karar vermek 
gereklidir. Amaca karar vermek ve bunu tüm süreçlerde akılda 
tutmak çok önemlidir, zira “Aynı içeriği yazılı olarak veya vi-
deo formatında yapsam daha çok insana daha fazla fayda sağ-
layabilir miyim?” sorusu kritik önem taşımaktadır.44 Bunun için 
de ilk adımda bir konu ve bu konunun aktarılacağı hedef kitle 
belirlemek çok önemlidir. Bu ikisi yapılırken, ulaşılabilecek ve 
ulaşılması planlanan hedef kitleden hareketle (demografik ve 
içerik tüketim alışkanlıkları dikkate alınarak) gelir modeli üze-
rine de düşünmek gereklidir ki gazetecilerin genellikle zayıf 
kaldıkları bu adımda kendilerine destek olacak uzmanlarla ça-
lışmaları veya işin bu tarafında onlara destek olabilecek podcast 

42  Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
43 Bu döngü katı değil akışkandır; aşamalar yer değiştirebilir, iç içe geçebilir.
 Bu bölümün ana hatları ses mühendisi ve podcast yapımcısı Emre Koçak ile 1 Ha-

ziran 2020 tarihinde yapılan görüşmeye dayanmaktadır. Farklı kaynaklardan alınan 
kısımlar ayrıca belirtilmiştir. Buradaki safhaların profesyonel ekiplerin nasıl çalıştı-
ğını göstermek bakımından kapsamlı tutulduğu dikkate alınmalıdır, zira Türkiye’de 
birçok podcast yayıncısı bu safhaların bir veya birkaçını bilgi veya kapasite eksikliği 
nedeniyle atlayabilmektedir.

44 Emre Kızılkaya ile 5 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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ağları içinde yer almaları faydalı olabilir. Gelir modeli reklam, 
markalı içerik, sponsorluk, kişi veya kurumlardan alınan hibeler 
veya kitle fonlaması gibi farklı kaynaklara veya bunların çeşitli 
kombinasyonlardaki birleşimlerine dayanabilir. Türkiye’de gelir 
modelleri genellikle kısıtlı da olsa sponsorluklara ve reklamlara, 
fonlara ve kısmen kitle fonlamasına45 dayanmaktadır. Kısa Dal-
ga podcast kanalının gelir modellerini ve yaşadıkları zorlukları, 
kanalın kurucusu gazeteci Kemal Göktaş şu şekilde açıklamak-
tadır:

“Türkiye’de podcastler için henüz istikrarlı bir gelir mo-
deli mümkün görünmüyor. Dinleme sayılarındaki artışa 
rağmen reklamverenlerin ilgisinin tam olarak podcast-
lere yönelmediğini görüyoruz. Aslında podcastin rek-
lamverenler açısından çok elverişli bir ortam sunmasına 
rağmen siyasi iklimden kaynaklı olarak reklamverenlerin 
kendilerini özgür hissetmediğini ve ne yazık ki haberci-
lik yapan platformların reklamverenlerin ilgisi dışında 
kaldığını gözlemliyoruz. Böyle olunca fonlarla çalışmak 
kaçınılmaz bir sonuç oluyor. Kısa Dalga’da gönüllü po-
dcast üretimi de bir çeşit sponsorluğa dönmüş durum-
da. Bireysel katkıların yanı sıra Dış Politikada Kadınlar 
Grubu ve Kapsül Haber ile yapılan anlaşmalar sonunda 
kaliteli podcast içeriklerinin üretilmesini sağladık. Kitle 
fonlaması ile ilgili girişimlerimiz ise henüz yeni ve bu 
alanda kampanyamızı yoğunlaştırdığımızda alacağımız 
sonucu biz de gerçekten merak ediyoruz.”46

Format ise birçok alt başlıkta incelenebilir; kaç kişinin, ne 
şekilde konuştuğu (monolog, diyalog, açık oturum, söyleşi, ha-
ber bültenleri, analiz/yorum, belli konuların derinlemesine ve 
didaktik şekilde anlatımına dayalı kısa açıklayıcılar,47 bir konu-
yu derinlemesine inceleyen belgeseller vb.); anlatının kurgusal48 
mı yoksa kurgu dışı mı olduğu, dramatik anlatım öğelerinin ne 
şekilde kullanıldığı, sürenin uzunluk veya kısalığı gibi çeşitli 

45 Dinleyicilerin küçük miktarlarda düzenli maddi desteği.
46 Kemal Göktaş ile 30 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
47 İng: Explainer
48 Klasik radyonun en özgün işlerinden olan radyo tiyatrosuna benzer bir mantıkla ha-

zırlanan kurgu seriler podcastte de kendine yer bulmaktadır. Türkiye’nin ilk podcast 
kurgu serisi Podbee ağında yayınlanan Karanlık Bölge olmuştur.
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kategorizasyonlar yapılabilir. Süre önemli bir öğedir ve Türki-
ye’de gazetecilerin uzun içeriklere meyletme eğiliminde olduk-
ları gözlemlenmiştir. Oysa süre bakımından ise 2-4 dakikalık 
mikrocastler, 5-10 dakikalık kısalar, 15-30 dakikalık orta uzun-
luklar, 30 dk-1 saatlik uzunlar ve 1 saatin üstündeki ekstra uzun 
podcast mevcuttur. Süreye karar verirken konu derinliği, kar-
maşıklığı, bütünlüğü ve dinleyicinin ilgi, bilgi seviyesi ve ayrıca 
podcastin genellikle nerede, nasıl dinleneceği49 önem arz eder.50

İçerik ve formata karar verdikten sonra hedef kitle ve gelir 
modeli de düşünülerek bir isim seçilebilir.51 Podcastin isminde 
sıkça kullanılan bir taktik, podcastin yapımcısının veya sunu-
cusunun ismini kullanmaktır, ancak bunun başarılı olabilmesi 
için ismin hâlihazırda tanınan bilinen birine ait olması gereklidir 
(Podiolab, 2020, Haziran 10). ABD’de ünlü gazeteci Ezra Klein’in 
kendi adını taşıyan programı52 veya dünyanın belki de en ünlü 
podcast yayıncısı Joe Rogan’ın şovu buna örnek gösterilebilir. 
Türkiye’de ise sadece yayıncısının ismi ile yayınlanan bir gaze-
tecilik podcasti henüz olmasa da Mirgün Cabas, Kemal Göktaş, 
Nilay Örnek gibi tanınmış gazetecilerin adları, podcastlerinin is-
minin yanına eklenebilmektedir.

Mevcut bir gazetecilik yayınının uzantısı işlevi gören podcast-
lerde ana mecranın adını kullanmak da yaygındır. Türkiye’de 
günlük haber özetlerini mail bülteni olarak gönderen Kapsül 
Haber’in uzantısı olan Kapsül Podcast buna örnek gösterilebilir.53 

İsim seçiminde dikkat çekici ve akılda kalıcı olması, içerik ve 
formatla uyumlu olması, en azından ters düşmemesi veya çok 
ilgisiz olmaması gibi podcaste mahsus olmayan genel kaidelerin 
yanında SEO’ya54 uygun bir isim seçmek gibi yeni medya eko-
sisteminin dayattığı bazı güncel gereklilikler de mevcuttur. İsim 

49 Podcast süreleri belirlenirken en sık kullanılan metro güzergahlarının ortalama süresi-
ni dikkate almak sıkça başvurulan bir taktiktir.

50 Emre Koçak ile 1 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
51 İlk tanıtıma kadar bu seçimin ertelenmesi de mümkündür.
52 The Ezra Klein Show
53 Kapsül Podcast, aynı zamanda Kısa Dalga podcast Ağı’nın içinde yer aldığından, iki 

farklı habercilik podcast yapısının iş birliğine örnek olmak bakımından da önem arz 
etmektedir.

54 İng: Search Engine Optimization - Arama Motoru Optimizasyonu
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seçimi sadece podcast programı değil, bölümü için de önemlidir, 
zira bölümlere ‘Bölüm 1-2’ gibi isimler koyma kolaycılığı, dinle-
yiciye içeriğe dair yetersiz bilgi sunma ve dikkat çekmeme so-
runları yarattığı için tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine her 
bölüme özgün bir başlık verilmelidir (Podiolab, 2020, 10 Hazi-
ran).

Yayın öncesinde ekipmana karar verilmesi ve hazırlanması, 
planlama, araştırma ve yayın akışının belirlenmesi gerekir. Ya-
yından önce yayıncının okuma ve araştırma yapmasının ve bir 
yayın akışı, taslak hazırlamanın önemine görüşülen yayıncı ve 
sektör profesyonellerinin pek çoğu değinmiştir.55 Burada önemli 
bir nokta da hazır bir okuma metni ile yayına çıkmamak, konu-
şulacak hususları maddeler halinde özetleyen konuşma notları 
kullanmaktır; zira sesli okumak ve konuşmak birbirinden net şe-
kilde farklıdır.56 Son safhada ise yayın öncesi tanıtımlar ile hedef 
kitlede bilinirliğin sağlanması hedeflenir. 

Prodüksiyon aşaması ise kaydın alınması ve sonrasındaki 
ses/içerik düzenlemelerinden oluşmaktadır. Buraya kadar olan 
tüm süreçler, ciddi emek ve zaman gerektirebilmektedir. Örnek 
olarak Burak Kılıç, 20 dakikalık bir program için 2 hafta araş-
tırma ve okuma yaptığını belirtmiştir.57 Nilay Örnek de hazır-
lık, planlama, kayıt ve sonrasındaki düzenleme süreçlerinin -bir 
ekiple çalışmasına rağmen- önemli bir zaman ve enerji gerektir-
diğini “...bir bölüm, benim bir hafta neredeyse hiç başka iş ya-
pamamam demek” şeklinde ifade etmektedir.58 Kayıt öncesi ya-
yıncının yayına hazır olmasının önemi şu şekilde belirtilmiştir: 
“Mikrofona basmadan önce ‘bugün podcastim var, açayım da bir 
şeyler kaydedeyim, bir şeyler konuşayım’ bakış açısı... özellikle 
de monolog programlarda işe yaramaz.”59 Bu hususa gazeteci 
Nevşin Mengü de benzer bir açıdan yaklaşmaktadır: 

55  Sarphan Uzunoğlu ile 9 Haziran 2020’de yapılan görüşmede literatür taraması yapma-
nın öneminden dahi bahsedilmiştir.

56 Emre Saklıca ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme. 
57 Burak Kılıç ile 16 Haziran 2020’de yapılan görüşme. 
58 Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme. 
59 Uraz Kaspar ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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“Herkes sosyal medyada habercilik yaparken görüş akta-
rıyor, herkes kendince analiz yapıyor. Her yer analiz şela-
lesi de bilgi yok, haber yok. Ben ana akım doğru düzgün 
haber veremediği için, haberin satacağını düşünüyorum. 
Trend Topic bir podcast olarak bu yönüyle öne de çıkma-
ya başladı. Yalnız benim yaptığım tarz epey uğraşmalı 
oluyor. Zaten podcastimin adı trend topic, gündemdeki 
bir konuyu ele alıp, dosya haber gibi hazırlıyorum. Baya-
ğı bir okuma yapmak haber taramak, uygun sound-bite-
ları60 ayarlamak falan bayağı bir iş oluyor açıkçası. Yani 
bazen tüm bir günü, en az yarım günü alıyor.”61

Kayıt için optimum çözüm stüdyo ortamı olmakla birlikte 
yankı yapmayan bir odada, doğru seçilmiş bir mikrofonla yapı-
lan ve popüler olmuş pek çok örnek mevcuttur. Burada önemli 
olan ortama uygun ekipmanın seçilip, doğru kullanılmasıdır. 
Sesin kalitesi dinleme deneyimini doğrudan etkileyeceği için, 
gazetecilerin mümkün olduğunca bu alanın uzmanları ile çalış-
ması62 ve kendilerinin de en azından temel kavramlara aşina ol-
maları önerilir. Türkiye’de gazetecilerin podcast üretimine dair 
en büyük eksiklerinin “sesin mühendisliği ve sanatındaki bilgi 
eksikliği”63 olduğu söylenebilir.

Ses mühendisliği hususunda Socrates Dergi podcast editörü 
Cem Pekdoğru’nun sözleri dikkat çekicidir:

“2019 yazında, Socrates Podcasts’i yeni kurumsal kimli-
ği ve süreklilik kazanmış yeni yayın programıyla hayata 
geçirmek için hazırlık yaparken, öncelikler hiyerarşisinde 
ses kalitesiyle içerik kalitesini eş düzeyde tanımladık. O 
güne kadar Türkiye’de üretilen ve atmosfere yayılan pod-
castlerin ses kalitesine baktığımızda, kulaklarımıza yete-
rince nazik davranmadığımız tespitini yaptık. Videonun 
aksine yalnızca bir duyu organımızı uyaran bu mecrada 
belli ses standartlarını karşılamak adına bir yüzer oda 
inşa etmeyi, programcılarımızı bu stüdyoda buluşturma-
yı ve nihayet radyo yayını kalitesinde bir sese erişmeyi 
öncelikli bir hedef olarak belirledik. Stüdyomuzun inşası 

60 İng: Ses parçaları.
61 Nevşin Mengü ile 20 Temmuz 2020’de yapılan görüşme.
62 Burada da iş birliklerinin ve bir ağ içinde yayın yapmanın faydaları görülmektedir.
63 Emre Kızılkaya ile 5 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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2020’nin Şubat ayını buldu (ve COVID-19 pandemisi ne-
deniyle yalnızca bir ay stüdyomuzdan faydalanabildik) 
ama biz bundan önce de kayıtlarımızı stüdyo şartlarında 
yaptık ve yoğun bir editing aşamasının ardından yayına 
hazırladık.

Kayıtlarımızı Socrates Dergi’nin merkez ofisindeki izole pod-
cast stüdyomuz içinde, katılımcı sayısı kadar profesyonel mikro-
fon (ve ikincil ekipmanları) yanı sıra bir adet ses kartıyla, Reaper 
programı aracılığıyla kaydediyoruz. Sonrasında birlikte çalıştı-
ğımız ses mühendisliği firmasından arkadaşlarımız, benim edi-
toryal müdahalelerimin üzerine edit + mix + mastering sürecine 
giriyorlar ve yayına hazır hale getirilmiş .wav ve .mp3 dosyala-
rını bana iletiyorlar.

COVID-19 sürecinin beklenmeyen bir getirisi olarak, 
stüdyo dışı kayıtlarımızı da belli bir kaliteye taşıdık. An-
cak istisnai durumlar dışında, ana üretimimizi stüdyo ko-
şullarında yapma niyetimizi koruyoruz.”64

Yayın safhası podcastin Spotify, Apple Podcast, Pocketcast gibi 
farklı podcast dinleme platformlarına yüklenmesinin ardından 
yapılan tanıtımları kapsar. Burada sık yapılan hataların başında 
podcasti tek bir mecraya yüklemektir; zira bu diğer mecralardan 
erişilebilecek kitlelere ulaşamamayı beraberinde getirir. Podcast-
lerin YouTube’a yüklenip yüklenmemesi ise hala bir tartışma ko-
nusudur.

Son safhada ise podcast dinleme verileri toplanır ve incelenir. 
Kaç kişinin, hangi mecra üzerinden, hangi cihazla bölümü in-
dirdiği ve dinlediği, dinleyenlerin bölümü sonuna kadar bitirip 
bitirmediği, bitirmediyse nerede bıraktığı gibi veriler ve dinleyi-
cilerin demografik verileri dikkate alınarak ilk aşamaya dönü-
lür (Sullivan, 2019) ve konusundan formatına, ekipmanından, 
tanıtımına kadar her aşamada gereken güncellemeler yapılır. Bu 
aşama için sadece podcast yayıncısının değil, tüm ekibin beraber 
çalışması önemlidir.

64  Cem Pekdoğru ile 25 Haziran 2020’de yapılan görüşme.
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Tüketim/Dinleme: Bu safha, son aşamadır ve arz değil talep 
odaklıdır. Dinleyiciler podcastleri dinlemek için bir fiziksel ci-
haza, bir de podcast uygulamasına (podcatcher) ihtiyaç duyarlar. 
Yukarıda belirtildiği üzere başlarda bu iPod ve benzeri bir MP3 
oynatıcı iken, bugün bu genellikle akıllı telefonun içine gömül-
müş bir uygulamadan ibarettir. 

Burada, kullanıcıların bir kısmının bilgisayardan ve artmakta 
olan ancak şimdilik kısıtlı bir kitlenin de (Amazon Alexa ben-
zeri) akıllı ev asistanları üzerinden podcast dinlediklerini be-
lirtmek gerekir. Uygulama bakımından ise dünyada iki marka 
öne çıkmaktadır: Apple Podcasts ve Spotify. Apple, podcastin 
bir format olarak doğduğu ilk yıllardan bu yana özellikle üretim 
ve dinleme safhalarında öncü bir şirket olmuştur.65 Günümüzde 
de Apple Podcasts uygulaması özellikle Amerika kıtası ve Avru-
pa’nın bazı bölgelerinde pazar lideridir. Spotify ise kulaklık za-
manı rekabetinde önemli bir boşluğu doldurmak adına podcast 
sektörüne girmiş ve özellikle Kanada, Güney Amerika, Avustral-
ya ve Avrupa’nın genelinde pazar lideri olmuştur (The State of 
the Podcast Universe Report 2019). Türkiye de, bir bakıma pod-
cast söz konusu olduğunda bir Spotify ülkesidir.

Bunun öneminin altını çizmek gerekir zira podcastin bir for-
mat olarak tanınmadığı Türkiye’de,66 neredeyse her akıllı tele-
fon sahibinin cihazında yüklü olarak gelen bir podcast dinleme 
uygulaması (iPhone kullanıcıları için Apple Podcasts, Android 
kullanıcıları için ise yüklü gelmese de kolayca indirilebilecek 
Google Podcast uygulaması) olduğunun farkında olmamala-
rı yaygın durumdur.67 Spotify, bu önemli problemi ortadan 
kaldırmış, halihazırda müzik dinlemek için kullanılan uygula-
mada podcast sekmesi de açarak kullanıcıları bu format ile ta-
nıştırmıştır. Öte yandan büyük meblağlar harcayarak podcast 
endüstrisinin üretim ve dağıtım ayaklarından önemli marka ve 
isimlerle gerek anlaşmalar yaparak, gerekse satın alma yoluyla 

65 Bkz: Ekler içinde Podcastin Bir Format Olarak Kısa Tarihi
66 Zeynepgül Alp ile 6 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşmede belirtildiği üzere gö-

rüş almak için aranan uzman veya mağdurlara önce podcastin ne olduğu anlatılmak 
zorunda kalınmaktadır; hatta medya sektörünün profesyonelleri dahi podcastin ne 
olduğunu bilemeyebilmektedir.

67 İlkan Akgül ile 8 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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ciddi bir büyüme ve pazar dominasyonu yoluna giden şirketin 
podcastin atomize, dağınık, açık, özgür ve gayrı merkezi yapı-
sını tehdit edebilecek bir duruma gelmesi68 bölümün sonunda 
tartışmaya açılmıştır. Bu iki uygulamanın dışında daha niş bir 
kitle tarafından kullanılan ancak podcast dinleme pratiklerini 
olumlu yönde etkileyecek (0.1’den 3.0’a kadar farklı hız ayarları, 
bölüm içindeki nefes sessizliklerini silen ‘trim silence’ butonu, bö-
lümün spesifik bir noktasını dinleyenin arkadaşlarıyla özel ola-
rak veya sosyal medyadan paylaşmasını sağlayan özellik, filtre-
ler ve listeler oluşturabilme, dinleme istatistiklerini tutma, web 
oynatıcısı ile eşleşme gibi) birçok özellik barındıran Pocketcasts 
ve Overcast gibi ücretli ve ücretsiz uygulamalar da mevcuttur. 

Dünyadan ve Türkiye’den Gazetecilerin Hazırladığı 
Podcast Örnekleri

Bu başlıkta öncelikle dünyadan ama mümkün olduğunca Türki-
ye’den de iyi örnekler sunarak, farklı podcast türlerinin gazeteci-
ler tarafından nasıl kullanıldığı derlenmeye çalışılmıştır.

Newman ve Gallo (2019) tarafından yapılan araştırmaya göre 
haber podcast yayınları, toplam podcast yayınlarının %6’sını 
oluşturmaktadır, ancak ABD’de popüler olan yayınların %21’ini 
oluşturmaktadır. Bu, haber podcast yayınlarının diğer podcast 
yayınlarına göre daha popüler olduğunu göstermektedir. Haber 
alanında New York Times’ın The Daily yayını gibi popüler yayın-
ların yanında, birçok küçük podcast yayını da bulunmaktadır. 
Gazeteciler podcast yayınını tamamlayıcı bir yol olarak görmeye 
yatkınken (Krogh & Svensson, 2017), bazı yayıncılar podcast ya-
yınlarından önemli kârlar elde etmektedirler. Ayrıca, yayıncılar 
tarafından podcast yayınlarının kâr getirmeseler bile tanınırlığı 
ve sadakati arttırdığı ve bunların da bir vade sonra yayının ken-
disine abone olmak sonucu vereceği düşünülmektedir.

Ancak Spotify’ın sunduğu açık verilere bakıldığında genel-
likle ünlülerin gündelik ‘muhabbetleri’ ve benzeri eğlencelik içe-
riklerin yanı sıra en popüler podcastler arasında Nilay Örnek’in 

68 Aykut İbrişim ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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“Nasıl Olunur?” programının ilk beşe, Özgür Mumcu ve Eray 
Özer’in “Yeni Haller” programının ilk ona, Ünsal Ünlü ve Med-
yascopeTV’nin de ilk yirmiye girdiği görülmektedir.  Son bir yıla 
bakıldığında Türkiye’de gazetecilik temalı veya gazetecilerin ha-
zırladıkları podcastlerde nicelik bakımından ciddi bir artış, nite-
lik bakımından da bir gelişme olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de gazetecilik podcastlerini iki kategoride değerlen-
dirmek mümkündür (İbrişim, 2020 Haziran 19): “Aktif olarak 
haber/gazete/radyo kariyeri olan ve yayınlarını podcast olarak 
da yayınlayan profesyonel yayıncılar ile bağımsız yayıncılar”. 
İlk kategoride Ünsal Ünlü’nün Scope yayınları, Yavuz Oğhan’ın 
Radyo Karakutu çevrimiçi radyosu ve aslında bir YouTube mec-
rası olan MedyascopeTV’nin podcast yayınları sayılabilir. Hâli-
hazırda başka bir mecrada yayınlanmış içeriklerin, özellikle de 
görsel içeriklerin sese dayanan podcast formatına dönüştürül-
mesi bir tartışma konusudur,69 ancak bu pratiği savunanların 
dayandığı iki sav dikkat çekicidir. Hazır bir içeriğin podcast ola-
rak da yayılmasının bir zararı yoktur ve hatta bir transmedya 
örneği olarak görülebilir (Gürsoy, 2020) ve daha önemlisi, görsel 
içeriklerin de ekseriyeti konuşan kafalar formatında olduğun-
dan, görsel içerik sese çevrildiğinde anlam ve bağlamdan pek 
de bir kayıp olmamaktadır.70 Ev Sohbetleri podcastinin yayıncısı 
gazeteci Fatima Çelik’in bu husustaki sözleri dikkate değerdir:

“Önce Skype ya da Zoom gibi uygulamalar üzerinden 
Youtube’ta yayınlanacak şekilde görüntülü yayın serisi 
hazırlayayım dedim. Ama üzerine biraz daha düşününce 
bu tür uzaktan yayınların söyleşinin ruhunu öldüreceği 
fikrine kapıldım. Çünkü soracağım sorular ve konukla-
rımın vereceği cevaplar, hem bizim için hem de dinleyici 
için dikkat gerektirecekti. Oysa evlerde video konferans 
uygulamaları üzerinden yapılan kayıtlarda - kontrolsüz 
ortamlar olduğu için - donma, senkron gibi sorunlar ya-
şanıyordu. Görünüyor olmak halihazırda stresli bir du-

69 Örnek olarak Podfresh yayıncı ve editörü İlkan Akgül ve Podfresh yapımcısı Uraz 
Kaspar görsel içeriklerin seslerinin podcast platformlarında yayınlanmasının teknik 
olarak podcast olarak tanımlanamayacağını iddia etmektedirler. Benzer şekilde aka-
demisyen ve gazeteci Uzunoğlu (2019, Ocak 11) “video formatındaki saatlik program-
ları mp3 olarak kaydetmek podcaster olmak değil” demektedir.

70 Burak Tatari ile 8 Haziran 2020’de yapılan görüşme.
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rum iken üstüne bir de bu tür teknik sorunların yaşanma-
sı dikkatin iyice dağılmasına sebep olacaktı. Görüntünün 
kalitesiz olması biçim açısından da benim için ciddi bir 
sorundu ama bunu kontrol edebilecek koşullarda değil-
dim. 

Üstelik - eğer bir performans sergilenmiyorsa - insanları 
evlerinde bilgisayar kameralarından izlemenin pek 
bir anlamı da yoktu benim için. Ayrıca karantina 
sürecinde kendi içime de kapandığım için görünmek de 
istemiyordum açıkçası.”71

‘Konuşan Kafalar’

Hâlâ yayın hayatına devam eden en eski (ve belki de bili-
nen anlamıyla dünyanın ilk) podcasti Open Source eski bir New 
York Times muhabiri olan Christopher Lydon tarafından hazır-
lanmaktadır. Podcastin format olarak yaratıcılarından Dave Wi-
ner’ın teknik desteği ile hayata geçmiş bu proje içerik ve format 
bakımından çok da istisnai bir iş yapmamaktadır zira çok yaygın 
olan ‘konuşan kafalar’a72 dayanır. 40-50 dakikalık bölümlerde 
Lydon stüdyoda ağırladığı veya telefon (veya benzeri bir araç 
ile) bağlandığı konuklarıyla genellikle ABD veya dünya politik 
gündemine dair belli bir konuda mülakat yapar. Yer yer dış ses-
lerle zenginleştirilmiş bu podcastin tüm geliri dinleyicilerinden 
gelmektedir, bu bakımdan kitle fonlamasına da öncü bir örnek-
tir. Kitle fonlaması Türkiye’deki gazetecilerin podcastleri için de 
anlamlı bir model olabilir zira “Katma değerli bir içerik ürettik-
ten sonra, küçük de olsa sadık bir topluluk, abonelik ve üyelik 
gibi yöntemlerle bir podcasti sürdürülebilir bir iş kılabilir”.73 

Bir sunucunun konuklara sorular yöneltmesi değil de, iki 
veya daha çok katılımcının birbiri ile belli bir konuda konuşma-
sına dayalı podcastler de yaygındır. Örnek olarak, teknoloji der-
gisi The Wired’ın The Gadget Lab podcasti, derginin editörlerinin 

71 Fatima Çelik ile 20 Haziran’da yapılan görüşme.
72 İng: Talking heads
73 Emre Kızılkaya ile 5 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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haftanın teknoloji gündemini ve tanıttıkları ürünleri bir sohbet 
ortamında derledikleri popüler bir yayındır.

Gazeteci Özgür Mumcu ve Eray Özer Yeni Haller isimli pod-
castlerinde hijyen, post-gerçek, nefret gibi farklı konularda de-
rinlemesine bilgiler verdikleri süreli bir podcast yapmaktadırlar. 
Ayın gazetecilik gündemini konukların katılımı ile bir webinar 
formatında tartışan J-Raporu podcasti de katılımcı podcastlere 
Türkiye’den bir örnektir.74

Günlük Haber Özeti 

The New York Times’ın hafta içi her gün, o günün en önemli 
haberini yapan Times muhabiri ile podcastin yapımcı ve sunu-
cusu Michael Barbaro ile birlikte 20-30 dakika içinde konuyu de-
taylıca ele aldığı The Daily podcastinde dış ses kullanımı yoğun-
dur. Özellikle Başkan Trump’ın azil sürecinde Demokrat Kongre 
Üyesi Elissa Slotkin’in evinde gerçekleştirilen 19 Aralık 2019 
tarihli bölüm, dış mekânın ve ortam seslerinin hikâye anlatımı 
için kullanımının iyi bir örneğidir. The Daily, alanında bir öncü 
ve lider konumundadır. Ücretsiz olan bu podcast ile The Times, 
marka bilinirliğini artırmak, yeni dinleyici ve okurlara ulaşmak 
ve belki de daha sonra üreteceği ücretli sesli içerikler için zemin 
hazırlamayı amaçlamaktadır. 

Belgesel

Gene The New York Times’a ait olan The Caliphate isimli podcast 
serisi 10 bölümden oluşmaktadır ve The Times’ın kıdemli mu-
habiri Rukmini Callimachi ve yapımcısı Andy Mills tarafından 
hazırlanmıştır. Terör örgütü IŞİD’in Irak’tan çekilirken geride bı-
raktığı çok sayıda belgenin bir yıl boyunca tercüme edilmesi ve 
analizi sonucunda ortaya çıkan ve gazetenin hem basılı hem de 
dijital sürümlerinde yayınlanan ‘The ISIS Files’75 dosyasının sesli 
bir belgesel formatında hikâyeleştirilerek aktarılmasına dayanan 
bu özel seri çeşitli ödüller de kazanmıştır. Ana mecrayı destek-

74 Gerekli açıklama: J Raporu bu bölümün yazarı ve gazeteci Emre Kızılkaya tarafından 
yayınlanmaktadır.

75 İng: IŞİD Belgeleri
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leyen podcast özel serilerine iyi bir örnek olarak gösterilebilir. 
Girişindeki iki dakikalık sekansta Callimachi ve Mills’in ilk ka-
yıt öncesi konuşmalarıyla başlar ve IŞİD’in infaz videolarından 
alınan sesler, IŞİD eylemlerine dair yapılan haberlerin sesleri ile 
devam eder. Türkiye’de Kısa Dalga mecrasında yayınlanan Tari-
katlar dosyası belgesel podcast türünde başarılı bir örnek olarak 
gösterilebilir.

Haftalık Analiz 

Prestijli ve görece pahalı bir süreli yayın olan The Monocle 
dergisi ücretsiz podcastleri ile marka bilinirliği yaratmaktadır 
ve gazeteciler açısından en dikkat çekici programlarından biri 
olan The Foreign Desk Andrew Mueller tarafından sunulmakta ve 
haftada bir 30 dakikalık uluslararası siyasetin önemli gündem 
maddelerinden seçilen bir konuda uzmanlardan da faydalanıla-
rak yapılan kapsamlı bir analiz, gene haftada bir yapılan 5-6 da-
kikalık kısa ‘explainer’76 bölümleri ile desteklenmektedir. Benzer 
bir yapı Kısa Dalga podcast ağında yayınlanmakta olan Kapsül 
podcastlerinde de mevcuttur. Günlük haber özetlerinin yanında 
haftalık olarak gündemdeki bir konuya dair 10 dakikalık açıkla-
yıcılar eklenmektedir.77

Planet Money, ABD’nin ulusal radyo mecrası NPR bünyesinde, 
esasında 2008 finansal krizini takip etmek ve ortalama vatandaşa 
karışık ekonomik meseleleri anlatmak amacıyla yola çıkan 
haftalık podcast programıdır. Finansal krizin sona ermesinin 
akabinde yayın hayatına devam eden program, Mayıs 2020’de 
1000. bölümünü yayınlamıştır.78 Spesifik bir tema ile yayın haya-
tına başlayıp, edindiği popülariteyi formatını çok da değiştirme-
den devam ettirebilmesi bakımından dikkat çeken Planet Money, 
karmaşık konuları hikâyeleştirme, doğru bir kurgu ve sesin an-
lamlı ve etkili bir hikâye anlatım aracı olarak kullanması bakı-
mından önemlidir. Görsel anlatımda kolaylıkla ifade edilebilen 

76 İng: Açıklayıcı 
77 İyi bir örnek için 12 Haziran 2020 tarihli Kısa Dalga Podcast.
78 Bu bölümde Planet Money yapımcıları, her bölümde takip ettikleri içerik akış şemasını 

dinleyiciler ile paylaşmışlardır. Podcast yapmak isteyen gazetecilerin bu programı dik-
katle dinlemeleri tavsiye edilebilir. 
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bilgileri, mesela grafiklerdeki dibe vuran hisse senetlerini, yere 
çarpan bir tabak gibi seslerle anlatması dikkate değerdir. Ben-
zer şekilde, yükselen piyasaları bir opera sanatçısının yükselen 
sesi ile aktarmaları da grafiklerin ses ile aktarımına örnek olarak 
gösterilebilir. Planet Money, kamu ve özel kaynaklardan farklı ge-
lirleri olan bir ağ içinde yer almakla birlikte kendi gelir kaynak-
larına da sahiptir; bölümlerde reklamlar mevcuttur.

Günlük Kısa Özet 

‘Microcast’ adı verilen çok kısa (1-5 dakika arası, genellikle 
2-3 dakikalık) podcastler günlük haber özetleri için yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. The Wired’ın Wired Tech In Two podcasti or-
talama iki dakika içinde günün teknoloji haberlerini özetlemek-
tedir. Benzer şekilde Monocle Minute da günün bir dakikalık 
haber özetini dinleyicilerine sunmaktadır. Türkiye’de henüz bu 
kısalıkta haber podcastleri mevcut değildir. 

Mülakatlar 

Joe Rogan Experience, sadece ABD değil, dünyanın en ünlü 
podcast programlarından biri olarak görülebilir. Esasında eski 
bir dövüşçü, stand up komedyeni, TV sunucusu olan Joe Rogan 
tarafından 2010 yılından bu yana haftada iki veya üç kez yayın-
lanmaktadır. Gazetecilikten gelmeyen Rogan, samimi üslubu, 
beş saate varan yayın sürelerinden düşmeyen performansı ve 
sorularında korkusuz davranması gibi faktörler sayesinde gittik-
çe popülerleşmiş, Elon Musk, Bernie Sanders, Edward Snowden 
gibi çok ünlü isimleri programına konuk almış ve en sonunda 
Spotify’la tartışma yaratan 100 milyon ABD Doları değerinde bir 
anlaşma imzalanması ile sadece tek bir mecrada yayınlanacak 
bir podcaste dönüşmüştür. Podcastlerini video olarak YouTube’a 
da koyan Rogan çoklu mecra kullanımı, farklı türlerin birleşimi 
ve açık podcast ekosisteminden kapalı platformlara geçişi temsil 
etmesi bakımından önem taşımaktadır (Carman, 2020).

Türkiye’de de mülakat formatı podcastler arasında yaygın-
dır. En popüler podcast programları arasında gösterilebilecek 
“Nasıl Olunur?”, gazeteci Nilay Örnek tarafından hazırlanmak-
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ta ve sunulmaktadır. Haftada bir yayınlanan programda farklı 
alanlardan gelen başarılı isimlerle alanlarında oldukları yere 
nasıl geldikleri ve mesleklerinin gerekliliklerini konuşan Örnek 
Storytel ağı içerisinde yer almakta ve bir gelir elde etmektedir.79 

Medyapod ağında yayınlanan Anlatsam Roman Olur progra-
mında gazeteci Nida Dinçtürk kültür sanat alanında başarılı 
isimlerle çalışmaları hakkında konuşmaktadır. Bu programın 
ilgi çekici yanı ham malzemenin önceden yapılmış mülakatlar-
dan oluşmasıdır. Dinçtürk, başka mecralar için yaptığı ve yazılı 
olarak yayınladığı söyleşilerin ses kayıtlarını temizleyip, basit 
bir kurgu sonrası podcast olarak yayınlamaya başlamıştır. Bu 
metodun birçok haber mecrası ve gazeteci tarafından bir pod-
cast programına başlamak için kullanılabileceği söylenebilir. 
Mülakatların pek çoğu bir kafe veya restoranda kaydedildiğin-
den arka fonda, diğer podcastlerde pek rastlanmayan (konuşan 
insanlar, çatal bıçak gibi) sesler duyulabilir. Ancak Dinçtürk, bu 
seslerin temizlenmemesinin sadece lojistik bir güçlük olmaktan 
ziyade bilinçli bir tercih olduğunu ve programa doğal bir hava 
kattığını belirtmektedir.80

Güncel Tartışmalar, Podcastin Geleceği ve Son Söz 

Podcastin geleceğine dair tartışmalar çok yönlüdür. Podcastin 
dinleme süreleri rekabetinde öne geçerek müzik endüstrisine 
zarar verip vermediği (Richards, 2019); podcastlerin dinleyici-
lerin ilgi aralıklarının kısalması ile bölüm sürelerinin kısalması 
(Stitcher, 2020). 5G teknolojisinin gelişi ile canlı podcastlerin yay-
gınlaşacak olması ve dolayısı ile dinleyici katılımının sağlana-
bileceği podcast yayınlarının yaygınlaşabileceği (İbrişim, 2020, 
15 Haziran); akıllı kulaklıkların ve evlerde sesli asistanların yay-
gınlaşması sayesinde sesli arayüzlerin öneminin artmasıyla po-
dcastlere ilginin artabileceği (Hennig, 2018) gibi çeşitli öngörüler 
mevcuttur.

Ancak, bu bölümün konusu özelinde podcastin geleceğine 
dair asıl konuşulması gereken mesele 16. yılında podcastin bir 

79 Nilay Örnek ile 2 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
80 Nida Dinçtürk ile 7 Haziran 2020 tarihinde yapılan görüşme.
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format olarak büyürken ticarileşmesi ve bir yandan yavaş ya-
vaş açık yapısını kaybediyor oluşudur. Radyonun (Standage & 
Stevenson, 2019) ve web’in (Clark, 2017) ilk yıllarındaki katılım-
cı, ifade özgürlüğüne katkıda bulunan ve demokratikleştirici 
iletişim araçları öngörülerinin ilerleyen yıllarda tonunun düşü-
rülmesi veya tersine dönmesine benzer şekilde podcastlerin de 
atomize, dağınık, gayrı merkezi ve açık yapılarını yitirerek mer-
kezi, kapalı, ticari dev ağlar tarafından yutulan bir yapıya ev-
rilip evrilmeyeceği ciddi bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bakımdan gazetecilerin podcast üretimine daha başlarken 
içeriklerinin ve mecralarının sahiplik yapıları ve sürdürülebilir 
gelir modelleri üzerine düşünmeleri önemlidir.

Son söz olarak podcast üretmek isteyen gazeteciler için ha-
tırda tutulması gereken önemli noktaları özetlemek faydalı ola-
caktır:

 ‒ Podcast bir gazetecilik aracı olmaktan önce bir anlatım 
biçimidir,

 ‒ Podcast sese dayalıdır ve dolayısı ile okuma ile izleme 
arasında bir yerde durur,

 ‒ Podcast genellikle eller, ayaklar ve gözler meşgul iken 
dinlenir,

 ‒ Podcast, tek başına bir gazetecilik mecrası olabileceği 
gibi, halihazırda faaliyet gösteren bir gazetecilik mecra-
sının destekleyici unsuru da olabilir,

 ‒ Podcast üretiminde iyi ekipman sahibi olmak önemli olsa 
da, asıl üstünde durulması gereken eldeki ekipmanın ne 
kadar doğru ve iyi bir şekilde kullanıldığıdır,

 ‒ Podcast kesinlikle iki insanın yan yana gelip o an akılları-
na geldiği gibi konuşmasından ibaret bir format değildir; 
gazetecilik odaklı başarılı podcastler ciddi bir planlama, 
uzman yapımcılar,  doğru kullanılmış iyi ekipmanlar, tas-
lak olarak hazırlanmış bir akış metni, belli sınırlar içeri-
sinde tutulmuş süre, dinleyici odaklı ve gereken yerlerde 
dış seslerin, konuk seslerinin kullanıldığı bir montaj sü-
reci, doğru dağıtım araçlarının kullanılması, dikkat çekici 
ve içeriği doğru aktaran bir marka yaratımı ve konum-
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lanma, hedef kitlenin doğru tahlili, dinleyici geri bildi-
rimlerinin toplanması ve tahlil edilmesi, sürdürülebilir 
bir gelir modeli geliştirmek için farklı yolların analitik bir 
karar verme süreci sonrasında denenmesini ve bunların 
başarı ile gerçekleştirilebilmesi için de doğru ekipler-
le çalışmayı gerektirir. Geri bildirimler sadece kantitatif 
veri değil, doğrudan dinleyici yorumları da olabilir; zira 
dinleyicilerin motivasyonlarını anlamak hem podcastin 
içeriğinin etkisini değerlendirmek hem de yayıncısını 
motive etmek için önemli bir unsurdur.81
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EKLER

Podcastin bir Format Olarak Kısa Tarihi82

Podcastin tarihi üç ana başlıkta incelenebilir:
 ‒ Kuruluş: 2003-2006
 ‒ Büyüme: 2007-2013
 ‒ Ana-akım & Ticarileşme: 2014-2020

• 2003-2004 yılarında podcastin Yaracıtıları Dave Winer ve 
Adam Curry oldu.  Dave Winer, yazılımcı ve RSS öncü-
sü 2003’te kıdemli gazeteci ve radyocu Christopher Ly-
don’ın Open Source radyosu için Dave Winer RSS ve MP3 
desteği ile bugünkü anlamda bilinen ilk podcasti üretti ki 
bu bir habercilik podcasti idi.  Adam Curry ise podcast 
öncüsü ve eski bir MTV VJ’idir. iPodder ismini verdiği 
bir program/uygulama ile RSS üzerinden iPod içindeki 
podcast’lerin eşleşmesini sağladı. 

• Ben Hammersley isimli Guardian muhabiri 12 Şubat 
2004’te Guardian’da yayınlanan makalesinde podcast is-
mini ilk kez andı (Hammersley, 2004). Bu isim daha son-
ra podcast yapımcıları ve dinleyenler tarafından kabul 
gördü ve yayıldı (Robertson, 2019). Bir yıl sonra Oxford 
Sözlük, podcasti yılın kelimesi seçti. Hammersley’nin 
önerdiği diğer iki isim ‘guerilla marketing’83 ve ‘audi-
o-blogging’84 idi. 

• Ekim 2004 itibarı ile Google arama motorunda ‘podcast’ 
aramaları dikkate değer bir şekilde artış gösterdi. 

• 2005’te Apple önce iTunes üzerinden podcast de dinlene-
bileceğini açıkladı, daha sonra 2006’da Garageband prog-
ramı ile nasıl podcast üretilebileceğini Steve Jobs şahsen 
bir tanıtımda gösterdi.

82 Kronolojinin ana hatları hazırlanırken kullanılan kaynaklar: (Spinelli, & Dann, 2019); 
(An Oral History Of The Podcast, 2019, 9 Kasım); (Quah, 2017).

83 İng: Gerilla pazarlama
84 İng: Sesli blog
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• 2006’ya gelindiğinde iPod’lara 4.8 milyon podcast indi-
rilmişti.

• 2007 ve 2013 yılları arasında ünlü isimlerin podcast 
piyasasına girmesiyle podcastin bilinirlik ve yaygınlığı 
arttı. 2007’de İngiliz komedyen Ricky Gervais ayda 250 
bin indirme ile rekor kırdı, 2009-2011 arasında Amerikan 
TV ünlüsü ve komedyen Adam Carolla 59 milyon indir-
me ile yeni bir rekora imza attı. 2013 yılına gelindiğinde 
Apple üzerinde 1 milyar podcast abonesi olmuştu.

• Podcast belli pazarlarda bilinen ve para kazandıran bir 
formata dönüşmüştü ancak gerçek patlama için belli bir 
eşiğin85 geçilmesi gerekiyordu. Tüketimi yavaşlatan un-
surların giderilmesi, kolay bir akış sağlanması için akıllı 
telefondaki tek bir uygulamaya, gerektiğinde wifi olma-
dan da içerik indirebilmek gerekiyordu ki bu, akıllı te-
lefonlardaki podcast uygulamaları ve önce 3G sonra da 
4G bağlantısının yaygınlaşması ile çözüldü. Teknolojik 
engeller ortadan kalkınca geriye sadece podcast forma-
tını kitlelere tanıtacak popüler bir içerik gerekiyordu, bu 
da Serial oldu.

• 2014 yılında yayınlanan Serial, podcaste bir format olarak 
patlama yaşattı (Hancock, & McMurtry, 2018; Porlezza 
vd., 2018)). Yapılmış en popüler podcastlerden biri olan 
Serial çıktığı gibi 5 milyon dinleyiciye ulaştı. Gerçek bir 
hikâyeye dayanan konusu, Amerika’da işlenen bir cina-
yeti konu alıyordu ve esasında bir gazetecilik belgesel 
serisi idi. Serial’ın avantajı, popüler radyo programı This 
American Life’ın bir spin-off’u86 olması idi, zira hazır bir 
kitle ve tanıtım yapacak kanallar hâlihazırda mevcuttu. 
Yapımcısı Ira Glass, popüler televizyon programı Toni-
ght Show with Jimmy Fellon’a çıkıp Serial’ı tanıtmıştı, 
bununla da yetinmemiş NBC ekranında özellikle yaşlı 
kitleler için bilgisayara ve telefona podcast nasıl indirilir 
göstermişti (Berry, 2015). 

85 Burada eşikten kastedilen Gladwell’in (2001) deyişi ile ‘tipping point’ kavramıdır.
86 İng: Bir yayının yan ürünü, yan hikayesi
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• 2019’a gelindiğinde podcast artık niş ve alternatif bir for-
mat olmaktan çıkmış, büyük prodüksiyonlarla anılır hale 
gelmişti. Örnek olarak, BBC’nin Ay’a ayak basılmasının 
50. yılı anısına hazırladığı belgesel serisi 13 Minutes to the 
Moon’un müzikleri birçok Oscarlı filmin de müziklerini 
yapmış olan Hans Zimmer’e aitti. Benzer şekilde gene 
BBC’nin bilim kurgu podcast serisi Forest 404’un müzik-
leri de ünlü müzisyen Bonobo tarafından yapılmıştır. 

• 2020 yılında Joe Rogan’ın Spotify ile yaptığı 100 milyon 
Dolarlık anlaşma podcast dünyasına damgasını vurmuş-
tur.

• Türkiye’de podcastin tarihi çok daha yenidir. İçerikleri 
kullanıcılar tarafından üretilen, 1999 yılında kurulmuş 
sosyal mecra Ekşi Sözlük’te podcast başlığı 2005 yılında 
açılmıştır.

• Türkiye’de ilk podcastin gazeteci Serdar Kuzuloğ-
lu tarafından 2009-2010 yıllarında yapıldığı tahmin 
edilmektedir. 

• 2011 yılında Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu’nun Basket-
bol Sohbetleri, spor gazeteciliği denebilecek bir formatta 
yapılması bakımından dikkat çekmektedir.

• 2013 yılında niş ve alternatif kültürel öğelere değinen Ge-
ekstra, 2014 yılında ise korku edebiyatı, sineması ve kül-
türüne dair içerikler üreten Gerisi Hikâye podcast yayına 
başlamıştır.

• 2018 yılında kurulan Medyapod87 podcast ağı ilk Podcast 
zirvesini gerçekleştirmiştir.

• 2018 yılından sonra Türkiye’de podcast üretim ve 
tüketiminde bir canlanma yaşanmış, farklı mecralarda 
ürettikleri içerikleri podcast formatında da dolaşıma 
sokan Medyascope, Ünsal Ünlü, Yavuz Oğhan gibi 
isimlerin yanı sıra Storytel, Podbee, Farklı Kaydet, 

87 Gerekli açıklama: Bu bölümün yazarı Medyapod ağında bir podcast programı 
yayınlamıştır.
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Daktilo 1984, Kısa Dalga gibi podcast ağları ve birçok 
münferit yayıncı podcast üretimine başlamıştır. 

• 2020 yılında Podfresh88 podcast platformu günlük pod-
cast bülteni, haftalık podcast söyleşileri ve aylık podcast 
dergisi yayınlamaya başlamıştır.

Görüşülen podcast yayıncıları

1. Aykut İbrişim, yazılımcı, Podcast yayın ve eğitim platfor-
mu Podiolab’in kurucusu ve Podfresh’in kurucularından 
biridir. Ha Geldi Ha Gelecek isimli teknoloji ve toplum 
podcastinin yayıncısıdır.

2. Burak Kılıç, 11 yıllık gazeteci, Hürriyet, Akşam ve Kar-
şı Gazeteleri’nde çalıştı. Diken, Fitbol ve birçok mecrada 
spor yazıları yayınladı. Boş Adam İşi adlı, futbol-siyaset 
ilişkilerini anlatan bir podcast hazırlıyor.

3. Burak Tatari, gazeteci. Fox TV, Zete.com ve Tempo Der-
gisi’nde çalıştı. MedyascopeTV’de ana haber bültenini 
sunuyor. 2 Hafta 1 Gün podcastinde, ünlü konuklarıyla 
okudukları kitaplar, izledikleri filmler, dinledikleri mü-
zikler hakkında konuşuyor.

4. Cem Pekdoğru, gazeteci ve spor yazarı. Basılı spor dergi-
si Socrates’in podcast editörü ve yapımcısı.

5. Emre Kızılkaya, 16 yıllık gazeteci. Hürriyet gazetesinde 
çalıştı. Şu anda Journo.com.tr editörü ve gazetecilik gün-
demini tartışan aylık J Raporu podcastin yayıncılarından 
biri.

6. Emre Koçak, ses mühendisi ve podcast yapımcısı. 2016 
yılından bu yana, dünya çapında popüler olmuş podcast 
ağlarında hem teknik hem de içerik olarak aktif olarak 
çalışmıştı.

7. Emre Saklıca, gazeteci. Uzun yıllar televizyon kanalların-
da sunuculuk ve yapımcılık yaptı. NewslabTurkey, Jour-
no.com.tr gibi mecralara içerikler üretti. Şu anda doğru-

88 Gerekli not: Bu bölümün yazarı, Podfresh için podcast üretmektedir.
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lama platformu Teyit.org’da editör ve T-cetveli podcastin 
yayıncısıdır.8. Fatima Çelik, Medyascope’ta muhabir 
olarak çalıştı. Şu anda DW Türkçe’de habercilik yapıyor. 
Medyascope üzerinde yayın yapan Ev Sohbetleri podcas-
tinin yayıncılığını ve sunuculuğunu yaptı. Çoğunlukla 
kültür-sanat, hak ihlalleri ve insan hikayeleri odaklı üre-
timler yapıyor.

8. Gonca Tokyol, uzun yıllar online haber platformu T24’te 
kıdemli editörlük ve muhabirlik yaptı. 2020 yılı itibarı 
ile serbest gazeteci olan Tokyol, InsideTurkey.news, In-
dependent Türkçe, NewsLabTurkey gibi mecralara ha-
berler üretiyor ve Podfresh ağında yayınlanan Dündem 
podcasti üretiyor ve sunuyor.

9. İlkan Akgül, tasarımcı, editör ve Podfresh podcast ağının 
genel yayın yönetmeni, aynı zamanda ve podcast eğitim 
platformu Podfresh Akademi’nin kurucularından biridir. 
ShortCast isimli bir teknoloji podcastinin yayıncılarından 
biri.

10. İlkan Dalkuç, Daktilo 1984 podcast ağının kurucusu ve 
Nabız programının yayıncılarından biri. 

11. Kemal Göktaş Radikal, Sabah, Vatan, Milliyet, Cumhu-
riyet gazetelerinde çalıştı. IMC TV’de “Diyalog” progra-
mını hazırlayıp sundu. Ankara Üniversitesi Gazetecilik 
Bölümü’nde ve Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik 
Araştırmaları Enstitüsü’nde eğitim verdi, araştırma yap-
tı. Diken Londra temsilcisi ve serbest gazetecidir. Kısa 
Dalga podcast ağının kurucusudur.

12. Nevşin Mengü, 2004 yılında Kanaltürk’te başladığı ha-
berciliğe, sırasıyla Habertürk, TRT Turk, Hürriyet, CN-
NTURK, DW Türkçe’de devam etmiştir. 2020 itibarı ile 
Sözcü ve Diken için serbest gazetecilik yapmakta ve Pod-
bee podcast ağında yayınlanan Trending Topic podcasti-
ni hazırlayıp sunmaktadır.

13. Nida Dinçtürk, 10 yıllık gazeteci. Dünya Gazetesi’nde 
ve Milliyet Sanat gibi birçok kurum için freelance olarak 
kültür sanat haberleri hazırladı. 2018 yılından bu yana 
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Medyapod podcast ağında Anlatsam Roman Olur isimli 
kültür sanat podcastini yayınlıyor.

14. Nilay Örnek, 25 yıllık gazeteci. Milliyet, Akşam, Ha-
bertürk, Sözcü, Vatan gazetelerinde çalıştı, televizyon 
programları yaptı. Storytel sesli kitap platformunun po-
dcastlerinden biri olan popüler Nasıl olunur podcastin 
yayıncısı.

15. Özgür Mumcu, yazar, gazeteci ve akademisyen. Birgün, 
Radikal ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. Eray Özer 
ile birlikte Yeni Haller podcasti yayınlamaktadır.

16. Sarphan Uzunoğlu, akademisyen ve editör. İletişim aka-
demisyeni olan Uzunoğlu Journo.com.tr, NewslabTur-
key.org, InsideTurkey.news gibi mecraların ve Medyapod 
podcast ağının kurucularındandır. Bu ağ içinde ve farklı 
mecralarda teknoloji ve gazetecilik üzerine podcastler ya-
yınlamıştır. 

17. Uraz Kaspar, tasarımcı, akademisyen ve podcast yayın-
cısı. Podfresh’in ve podcast eğitim platformu Podfresh 
Akademi’nin kurucularından biridir. Selobant isimli po-
dcastin yayıncısıdır.

18. Zeynepgül Alp, 15 yıllık gazeteci. Radyo ve televizyonda 
sunucu ve editör olarak çalıştı. Medyapod podcast ağın-
da Türkiye’nin ilk günlük haber bülteni olan Po360’ı ha-
zırladı ve sundu.
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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 
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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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