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Önsöz

Hak Mücadeleleri ‹çin Medya K›lavuzu Halkevleri ‹leti-
flim Hakk› Atölyesi’nin giriflimiyle bir grup gazeteci, akade-
misyen ve okurun yürüttü¤ü, yaflad›¤›m›z topraklarda alter-
natif bir iletiflim zeminini yaratmak ad›na çözümler örgütle-
meyi hedefleyen, ad›n› flimdilik ‘Halk Medyas›’ olarak koy-
du¤umuz çal›flma kapsam›nda haz›rland›. 

Kökeni 2007’de Halkevleri taraf›ndan Ankara’da dü-
zenlenen Halk›n Haklar› Forumu ‹letiflim Hakk› Atölyesi’ne
dayanan bu çal›flma kapsam›nda en fazla tart›flt›¤›m›z ko-
nulardan biri de hak mücadelelerinin ve toplumsal muhale-
fet örgütlerinin etkinliklerinin iletiflim ortam›nda nas›l daha
fazla görünür olacaklar› ve bu vesileyle halk›n somut ya-
flam gerçekliklerine uygun bir kamuoyu yarat›lmas›nda na-
s›l daha fazla etkin olunabilece¤iydi. Yapt›¤›m›z tart›flmalar
sonucunda, uzun vadede bunun ülke çap›nda ba¤›ms›z ve
tabana yay›lan haber a¤lar› kurmaktan geçti¤i sonucuna
vard›k. Haber a¤lar›n›n yaln›zca profesyonel gazetecilerle
de¤il bizzat hak ma¤durlar›yla ‘de¤ifltirmek için kendi habe-
rini yapma’ anlay›fl›yla örülmesinden geçti¤ine karar ver-
dik. 

Bu, hak örgütü üyelerinin ve hak ma¤duru tüm yurttafl-
lar›n kendi haberlerini bizzat kendileri yapmalar› anlam›na
geliyor. Bu broflür, neo-liberal politikalara karfl› kamusal
hak mücadelesi yürüten örgütlere ve yurttafllara, hem ken-
di iletiflim kanallar›n› (gazete, dergi, internet sitesi, radyo
vs...) kurmaya hem de yayg›n ve alternatif medyada daha
fazla görünür olmaya yard›mc› olacak bir rehber niteli¤i ta-
fl›yor. Broflürde habercilikle ilgili bilgiler kadar bas›nla ilifl-
kilerin (özellikle yayg›n medya) nas›l yürütülmesi gerekti¤i-



ne dair de öneriler s›ralan›yor.

Bu broflürde yer alan metinlerin büyük bölümü ‘Halk
Medya’ çal›flmas› kapsam›ndaki e¤itim ve tart›flmalar›n dö-
kümlerinden oluflmakla birlikte metinlerde önemli oranda
kaynak eser kullan›ld›¤›n› da belirtmemiz gerekiyor. Yarar-
land›¤›m›z kaynaklar› k›lavuzun en sonunda s›ralad›k. ‘Ka-
mu yarar›’ gözetmesi ve k›sa olmas› nedeniyle dipnot kul-
lanmamam›z›, eserlerini kaynak olarak kulland›¤›m›z yazar
ve yay›mc›lar›n anlay›flla karfl›layaca¤›na inan›yoruz. 

Halk›n uzun vadeli olarak topyekûn kendi medyas›n›
kurma yolunda önümüzdeki dönemde hep birlikte ortaya ç›-
karaca¤›m›z yeni ürünlerle görüflmek üzere... 



1. Medya ve Toplumsal Mücadele

Her gün televizyonlardan gazetelere farkl› medya organ-
lar›ndan bize say›s›z mesaj iletiliyor. Mesajlar›n önemli bö-
lümüyle sermaye sisteminin ideolojik bombard›man›na ma-
ruz kal›yoruz. Mesajlar sayesinde mevcut adaletsiz sistem
meflruiyetini güçlendiriyor. ‹nsanca bir yaflam için mücade-
le eden hak örgütleri, sendikalar ve yurttafllar›n sermaye-
nin belirledi¤i bu kamuoyundan farkl›, halk›n gerçek yafla-
m›n› ve sorunlar›n› yans›tan kelimenin gerçek manas›yla
bir kamuoyu kurmalar› gerekiyor. ‹flte burada medya alan›-
n›n nas›l büyük bir siyasal, toplumsal mücadele alan› oldu-
¤u ortaya ç›km›fl oluyor. 

1. 1. Medya nedir?

Medya, kelime anlam› itibar›yla tüm yaz›l›, sözlü, görün-
tülü iletiflim araçlar›n› içerse de genel olarak gündelik kul-
lan›mda medya kavram›yla kitle medyas› kastedilir. Bunlar
da a¤›rl›kl› olarak gazete, radyo, televizyon ve internettir.
Medya sistemi, kitle (izleyiciler/dinleyiciler/okurlar), içerik
(mesaj) ve düzenleyici siyasalar (medya profesyonelleri)
sistemi üzerine kuruludur. 

‹zleyici ile kastetti¤imiz medya tüketicisi, yani bizleriz.
Kurumsal olarak medya ise ço¤unlu¤u kâr amac›yla iflle-
yen kurulufllard›r. Türkiye’de ve pek çok ülkede medya ku-
rulufllar›n›n önemli bir bölümü farkl› alanlarda da yat›r›mla-
r› olan büyük patronlar›n elindedir. 

Daha derinlemesine analiz edecek olursak medyayla il-
gili farkl› yorumlardan bahsetmek gerekecektir. Liberal dü-
flünce, 19. yüzy›l bafllar›ndan itibaren medyay› ço¤ulcu, si-
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yasal sistemlerin ayr›lmaz bir parças› olarak kabul ediyor-
du. Bu görüfl, bilgilendirme ve farkl› görüflleri temsil etme
ifllevleri nedeniyle medyan›n siyasal sistem içinde yasa-
ma, yürütme ve yarg› güçlerini toplum yarar›na denetleye-
cek bir ‘dördüncü kuvvet’ oluflturdu¤unu ileri sürmektedir.
Bu görüfle ilk tepki 1930’larda akademik dünyada etkisini
hissettirmeye bafllayan, Almanya’daki sol bir düflünce ak›-
m› olan Frankfurt Okulu’ndan geldi. Frankfurt Okulu’nun ki-
mi temsilcileri, popüler kültürün elefltirel düflünceyi orta-
dan kald›r›p, bireyleri yabanc›laflt›rd›¤›n› ve onlar› kültür en-
düstrisinin pasif tüketicileri konumuna getirdi¤ini vurgulu-
yordu. 1970’li y›llarda ise bu ak›mdan etkilenen elefltirel
yaklafl›mlar ortaya ç›kt›. 

Toplumsal iktidar iliflkilerinin eflitsizli¤ini sorun eden bu
yaklafl›mdan gelen araflt›rmac›lar medyay›, toplumdaki
mevcut eflitsizlikleri yeniden üreten / kuran bir araç olarak
gördüler. Bugün de teknoloji alan›nda ve medya, sermaye,
devlet aras›ndaki iliflkilerin de¤iflimine karfl› toplumsal ilifl-
kilerin eflitsizli¤ine karfl› ç›kanlar aç›s›ndan bu tan›m hâlâ
önemini korumaktad›r. Yayg›n medya bugün bir yandan ik-
tidar sahibi kifli ve kurumlar›n anlamlar›n›, dünya görüflleri-
ni sunarken, di¤er yandan bu görüflleri do¤allaflt›rmakta ve
var olan iktidar yap›lar›na bir meflruiyet kazand›rmaktad›r.
Baflka bir deyiflle, medya eflit olmayan iktidar iliflkilerinin
yeniden üretilmesine ve maskelenmesine hizmet etmekte-
dir. 

ABD’li muhalif ayd›n Noam Chomsky burada propagan-
da modeli ad›n› verdi¤i bir yaklafl›m gelifltirir. Buna göre si-
yasi iktidara hizmet eden medya bu görevini bireylerin için-
de yaflad›klar› sistemle bütünleflmelerini sa¤layacak de-
¤erler, inançlar ve davran›fl kodlar›n› ö¤retme ve benimset-
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me vas›tas›yla yerine getirmektedir. S›n›f çat›flmalar›n›n yo-
¤un yafland›¤› günümüz toplumlar›nda bu rolün yerine geti-
rilmesi için de sistemli bir propagandaya ihtiyaç duyulmak-
ta ve medya da hâkim s›n›flar›n lehine ‘r›zay›’ yeniden üret-
me ifllevini yerine getirmektedir. 

Burada dünyan›n en büyük medya patronlar›ndan FOX
TV ile Türkiye piyasas›na da girmifl olan Rupert Murdoch’›n
sözünü medyan›n günümüz dünyas›ndaki ifllevini göster-
mek aç›s›ndan aktarmakta fayda bulunuyor: “Bas›nda kali-
te, piyasan›n tercihlerinin tatmin edilmesidir.”

Liberal görüflün iddia etti¤i tarafs›zl›k tam anlam›yla bir
yaland›r. Ders kitaplar›nda yazd›¤› ve medyadaki iflyerlerin-
de ö¤ütlendi¤inin tersine haberde tarafs›zl›k yoktur. Haber
gerçek de¤il, gerçe¤in temsilidir. Örne¤in sendikal› olduk-
lar› için iflten at›lan iflçilere polisin sald›rmas› gerçekte ‘zu-
lümdür’ birçok medya organ›nda ise bu polisin yasad›fl› bir
gösteriyi da¤›tmas› olabilmektedir!

1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik

Bugün dünyan›n dört yan›nda neo-liberal y›k›m politika-
lar›na, iflgallere, savafllara, insan haklar› ihlallerine, cinsi-
yetçili¤e, ayr›mc›l›¤a karfl› mücadele yürüten yeni toplum-
sal hareketler, iktidar›n ideolojik fliddet ayg›t› olarak med-
yan›n etkisinin artt›¤› günümüzde buna karfl› mücadeleleri-
nin önemli bir parças› olarak alternatif iletiflim mecralar›
yaratmaya her dönemden daha fazla önem veriyor. Bir yan-
dan görünür olmak için yayg›n medya üzerinde daha fazla
bas›nç uygularken bir yandan da kendi dergileri, gazetele-
ri, televizyonlar›, internet siteleri vs. gibi alternatif kanallar
oluflturuyorlar. Bu yolda teknolojinin getirdi¤i yeniliklerden
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de son derece iyi bir flekilde yararlan›yorlar. ‹flte bu nokta-
da haklar mücadelesi için habercilik anlay›fl› önem kazan›-
yor.

Bu anlay›fla göre yeni toplumsal hareketler hem kendi
bas›n organlar›nda kullan›p kitlelere bilgi ak›fl›n› sa¤lamak
hem de yayg›n medyan›n bilgi manipülâsyonlar›n›n (‹nsan-
lar›n belli gruplar›n ç›karlar› do¤rultusunda yanl›fl bilgilendi-
rilmesi ve yönlendirilmesi) önüne geçmek amac›yla kendi
haberciliklerini kendi aktivistleri ile yap›yor. Teknolojik ola-
naklar›n buna daha fazla imkân verdi¤i günümüzde (‹nter-
net, görüntü kaydeden cep telefonlar›, dijital foto¤raf maki-
neleri, dijital kameralar vs...) örgütlerin üyeleri ve mücade-
le veren bireyler ayn› zamanda bir muhabir olarak hareket
ediyor. Tüm etkinlikler, eylemler, kampanyalar profesyonel
gazeteci olmayan eylemci muhabirler taraf›ndan haberlefl-
tiriliyor. Bu noktada bu örgütlerin kendi özgün habercilik
bilgilerine sahip olmalar› gerekiyor. 

9



2. Haber

Haber en genel tan›m›yla yeni ortaya ç›kan bir olay›n,
geliflmenin, olgunun kamuoyuna duyurulmas›d›r. Kamuoyu-
na do¤ru ve gerçek biçimde yans›t›lmas› gereken haber,
toplumsal bir iflleve sahiptir. Haber yukar›da da belirtti¤i-
miz üzere gerçe¤in tam kendisi de¤ildir, gerçe¤in temsille-
rinden bir tanesidir, bunun baflkalar› taraf›ndan onlar›n
bakt›klar› yerden aktar›lan k›sm›d›r dolay›s›yla habercili¤i-
mizi dünyaya bak›fl›n›z belirler. Her temsil edimi, bir ‘taraf-
tan’ gerçekleflir. Gerilimli bir siyasal mitingde kameran›z›
polisin bulundu¤u taraftan eylemcilere çevirirseniz eylemci-
leri, eylemciler taraf›ndan polise do¤ru çevirirseniz bu defa
polisi sald›rgan olarak görmüfl olursunuz. Yani haber bir
kurguya dayan›r ve ‘taraf’ olmadan bir gerçeklik kurmak
(haber yapmak) mümkün de¤ildir. 

Hak örgütü üyeleri ile haklar mücadelesi içerisindeki
yurttafllar haber yaparken taraf olduklar›n›n bilinciyle hare-
ket etmelidir. Ancak bu kesinlikle yanl›fl bilgi vermek anla-
m›na gelmez. Liberal medya ideologlar› tarafs›zl›¤› objektif-
likle, gerçekçilikle iliflkilendirerek kavramlar›n içini boflalt-
maya çal›fl›r. Taraf olmakla gerçekçi olmak ayn› anda
mümkündür! 

2. 1. Haber De¤eri

Neyin haber de¤eri olup olmad›¤› iletiflim e¤itiminde de
önemli sorunsallardan biridir. Yayg›n medyaya göre temel
haber de¤eri k›staslar› flunlard›r: Etki alan› geniflli¤i, taze-
lik, önemli kifli veya ünlülerle ilgili geliflmeler, co¤rafi yak›n-
l›k, çat›flma, ola¤an d›fl›l›k, güncellik.
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Günümüzde özellikle heyecan verici ve ola¤anüstü olay-
lara haber de¤eri atfedilir olmufltur. Bu görüfle göre haber
bir köpe¤in bir insan› ›s›rmas› de¤il, bir insan›n bir köpe¤i
›s›rmas›d›r. Bu görüfl halk›n somut yaflam gerçekli¤inden
kopuk bir haber anlay›fl›n›n yans›mas›d›r. Bize göreyse hal-
k›n tüm sorunlar›, halk›n yaflam›n› etkileyen tüm geliflme-
ler ve halk›n tüm hak mücadeleleri haber niteli¤i tafl›r! Di-
¤er bir ifadeyle yayg›n medyan›n haber anlay›fl› ‘olay odak-
l›’, bizim habercili¤imizinse ‘sorun odakl›d›r’. 

Yani biz, kentsel dönüflüm projelerinin yaratt›¤› bar›n-
ma sorununu haberlefltirmek için evlerinin polis eflli¤inde
yoksullar›n bafl›na y›k›lmas›n› beklememeliyiz, ya da bir sa-
nayi sahas›nda ifl güvenli¤iyle ilgili problemleri haberlefltir-
mek için bu alanda bir iflçinin hayat›n› kaybetmesini... 

2. 2. Haber Toplamak

Bir haberin yaz›m›ndan önce o haber için bilgi toplamak
gerekir. Profesyonel gazeteciler için haber kaynaklar› flun-
lard›r: Haber ajanslar›, birinci el haber kaynaklar› (muhabi-
rin kendisi, tan›kl›k), ikinci el haber kaynaklar› (tan›ktan
dinleme), üçüncü el haber kaynaklar› (tan›ktan dinleyenin
aktar›m›/söylenti).

Toplumsal muhalefet aç›s›ndan haber kaynaklar› yuka-
r›da say›lanlar aras›nda haber ajanslar› d›fl›nda kalan k›-
s›md›r. Ancak haber kaynaklar› daha da çeflitlendirilebilir.
Baz› bas›n organlar›nda ç›kan haberler, köfle yaz›lar›, ilan-
lar, reklâmlardan yola ç›karak dahi yeni haberler üretilebi-
lir örne¤in. 

Egemen medyan›n haber de¤eri anlay›fl›ndan kendimizi
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s›y›rd›kça gündelik hayatta yaflad›¤›m›z birçok olay›n haber
olabilece¤ini anlayabiliriz. Bunun için gözlemci olmal›, çev-
remizdeki olaylara ve geliflmelere farkl› bir gözle, dikkatli-
ce bakmal›y›z. Haberi belirledikten sonra haberle ilgili bilgi
toplamaya bafllayabiliriz. 

Öncelikle kurumunuzun tüm etkinlikleri birer haberdir.
Kurumunuzun tüm eylemlerini, bas›n aç›klamalar›n›, bas›n
toplant›lar›n›, sosyal etkinliklerini haberlefltirip arflivleyiniz.
Unutmay›n ki bu sadece d›flar›ya kurumunuzun etkinlikle-
riyle ilgili bilgi aktarmak de¤il ayn› zamanda kurumuzun ta-
rihini yazmak, bellek oluflturmak anlam›na da gelir. 

‹flyeri veya di¤er kamusal alan merkezli örnekler vere-
cek olursak... Örne¤in bir iflyerinde kriz bahanesiyle iflten
atmalar bafllam›flt›r. Sermaye medyas› için binlerle ifade
edilmedikçe bunun bir haber de¤eri yoktur ancak bizim ha-
ber anlay›fl›m›za göre olmal›d›r. Bu bilgi üzerine çal›flanlar
aras›nda bir soruflturmayla ve do¤rudan iflyerinden bilgi
alarak bunun haberini haz›rlayabilirsiniz. Ya da bir ilkö¤re-
tim okulunda velilerden ba¤›fl ad› alt›nda para toplan›yor,
bunu haberlefltirebilirsiniz. Burada haber do¤rudan toplum-
sal mücadelenin ve de¤ifltirme çabas›n›n bir parças›d›r. Za-
manla de¤ifltirmek için haber yapma anlay›fl›n›n ne kadar
önemli bir etkisi oldu¤unu anlar›z. 

2. 3. Haber Yaz›m›

Haber yaz›m›nda ilk kural, haberi yazan kifli veya kiflile-
rin habere hâkim olmas›d›r. Haberi yazan kifli do¤ru yaza-
bilmek için habere konu olan olay›n ne oldu¤unu önce ken-
disi anlamal›d›r. Yani “Önce anla, sonra yazmaya baflla” il-
kesini uygulamak gerekir. 
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2.3.1. Haberde Anlafl›l›rl›k

Kamuoyuna duyurulan bilgi her fleyden önce anlafl›l›r
olmal›d›r. Burada ‹sviçreli gazeteci Hermann Sclapp’›n ün-
lü sözünü hat›rlamakta fayda var: “Bir metnin içeri¤inin an-
lafl›lmas› için gereken çabay› okur de¤il, yazar göstermeli-
dir.”

Farkl› haber yaz›m türleri olmakla birlikte en s›k kullan›-
lan haber türünde haber metni ilk paragraftan itibaren oku-
yan› etkilemeli ve bu ilk paragraf haberin içeri¤ini yans›t-
mal›d›r. 

Haber k›sa ve öz olmal›d›r. Maharet uzun cümleler de-
¤il k›sa cümleler kurmakt›r. Tekrardan ve manas›z süsler-
den kaç›nmak gerekir. Yabanc› kelimelerin e¤er varsa Türk-
çe karfl›l›klar› kullan›lmal›d›r. ‹lerici-ayd›n kamuoyunda
uzun yazman›n al›flkanl›k oldu¤unu biliyoruz. Bu tutuma
karfl› Alman felsefeci Thedor W. Adorno’nun yaln›zca haber
de¤il genel olarak yazmakla ilgili flu sözlerini hat›rlat›r›z:
“Metni k›saltmaktan kaç›nmamak, at›lan cümlelere hiç ac›-
mamak gerekir. Yap›t›n uzunlu¤u önemsizdir. Kâ¤›da dökü-
lenlerin miktar›n›n yetersiz oldu¤u kayg›s› da çocukça. Hiç-
bir fley s›rf var oldu¤u için, s›rf yaz›lm›fl oldu¤u için de¤erli
olamaz. Ayn› düflüncelerin çeflitlemeleri gibi duran cümle-
ler, ço¤u zaman, yazar›n henüz hakim olamad›¤› bir fleyi
kavramaya yönelik farkl› çabalar›n anlat›m›d›r. O zaman en
iyi formülü seçmek ve daha da gelifltirmek gerekir. Kurgu-
nun gerekti¤i durumlarda düflünceleri, hatta do¤urgan
olanlar› bile bir yana atmak yaz› tekni¤inin önemli bir yönü-
dür.” 
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Bir baflka örnek dünyan›n önde gelen edebiyatç›lar›n-
dan Uruguayl› yazar Eduardo Galeano’dan. Usta yazar Ga-
leano edebiyatta k›sa yazmay› gazetecilikten ö¤rendi¤ini
söyler. Yazar burada k›sa yazmaya övgüde bulunur. 

Yoksul ve yok say›lan kesimlerin e¤itim ve kültürel hak-
lara erifliminin son derece k›s›tl› oldu¤u ülkemizde haberin
anlafl›l›rl›¤› daha da önem kazanmaktad›r. 

Ancak haberi k›sa yazarken bütün gerekli bilgileri de
kullanmak gerekir. Peki nedir bu gerekli bilgiler? Bu soru
bizi 5N+1K kural›na getirir. 

2.3.2. 5N+1K Kural› ve Kural›n Yetersizli¤i

Mevcut iletiflim ortam›na ve iletiflim e¤itimine elefltirel
yaklaflanlar için eksik olmakla birlikte yukar›daki bilgilere
uygun haber yaz›m› için 5N+1K kural›n›n uygulanmas› ge-
rekir. 5N+1K kural› kapsam›nda haber,  ‘Ne’, ‘Nerede’,
‘Ne Zaman’, ‘Neden’, ‘Nas›l’, ‘Kim’ sorular›na cevap ver-
melidir. Ancak medyay› yüzeysellikle elefltiren bizler için bu
kural yetersizdir. 5N+1K’n›n yan›na neden sonuç iliflkisini
koymak, olaylar› siyasal, sosyal, ekonomik ba¤lam›na
oturtmak gerekmektedir. Yazd›¤›m›z haberlerde güncel
olaylara bütünlüklü ve tarihsel bak›fl aç›s› eklenmelidir. Ha-
berin bir bölümünde haberle ilgili geçmifle yönelik hat›rlat-
malar yap›lmal›d›r. Örne¤in bir suçla ilgili haber yap›l›rken
o suçun toplumsal nedenlerini gösteren bir anlat› kurulma-
l›d›r. 

2.3.3. Haber Yaz›m›nda Temel ‹lkeler

Haber yaz›m›n›n çeflitli türleri vard›r ancak biz bu bro-
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flürde en temel haber yaz›m türlerinden bahsedece¤iz. Ha-
ber yaz›l›rken dikkat edilmesi gereken temel kurallar flun-
lard›r: 

• Hak mücadelesi verilen zeminlerden üretilen haber-
lerde hem aç›ktan hem gizlice ›rkç›l›k,  cinsiyetçilik ve ay-
r›mc›l›ktan kaç›n›lmal›, çocuklarla ilgili yap›lan haberlerde
habere konu olan çocuklar›n yaflamlar›na olumsuz etkide
bulunulmamas› için özel dikkat edilmelidir.  

• Haberdeki tüm bilgiler do¤ru olmal›d›r. Haks›zl›klarla
dolu bu sistemde hakl› oldu¤umuzu kan›tlamak için ufak
bile olsa gerçek d›fl› bilgilere, abartmalara gerek yoktur.
Sermaye medyas›ndan ba¤›ms›z bir medya a¤› olanlar için
bu, temel ahlaki kurallardan biri olmal›d›r. 

• Haber, haberi okuyan, dinleyen ve izleyende en ufak
bir kuflku b›rakmayacak flekilde yaz›lmal›d›r.

• Hep tekrarl›yoruz, bizim için tarafs›zl›k yoktur ancak
bu, haberlerde farkl› taraflar›n görüfllerini hiçbir flekilde al-
mayaca¤›m›z anlam›na gelmez. Hatta bu durum bizim hak-
l›l›¤›m›z› dahi güçlendirebilir. Örne¤in Tuzla’da yaflanan bir
ifl kazas›yla ilgili iflyerinin patronundan görüfl almakta dahi
sak›nca yoktur. Patronun verece¤i yan›tlardaki kaçamaklar
ve acizlik sizin haberinizi daha da güçlendirecektir. Bu yön-
tem karfl› taraf› ‘s›k›flt›rma’ anlam›na da gelir. Bir örnek
vermek gerekirse Süleyman Demirel, ‹ç Savafl koflullar›n-
daki ünlü laf› “Bana sa¤c›lar adam öldürüyor dedirtemezsi-
niz”i Abdi ‹pekçi’nin kendisiyle gerçeklefltirdi¤i ve ‘sorula-
r›yla s›k›flt›rd›¤›’ röportaj› s›ras›nda söylemifltir. 

• Haberin bafll›¤› ile girifl bölümü aras›nda mant›ksal
aç›dan uyum olmad›r. 

• Haber, yaz›m› tamamland›ktan sonra bir kez daha
dikkatlice okunmal›d›r.

• Haberdeki cümlelerin anlam bütünlü¤üne dikkat edil-
melidir. 
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2.3.4. Bafll›k, Spot, Flafl, Haber Metni

Her haberin bir bafll›¤›, spotu, haber metni ve mahreci
(haberin kayna¤›) olmad›r. Ayr›ca ek olarak foto¤raf ve gö-
rüntü kullan›labilir.

Bafll›k, haberi en net flekilde özetleyen haber ö¤esidir.
Dikkat çekici bir bafll›k okurun habere ilgi göstermesini
sa¤lar. Bafll›k, k›sa, dikkat çekici oldu¤u kadar haberin içe-
ri¤ini verir olmal›d›r.

Birçok internet sitesinin yapt›¤› gibi haberi okutmak için
“Hangi ünlü bugün mahkeme karfl›s›nda” gibi numaralar-
dan kaç›n›lmal›d›r. 

Spot, haberin bafll›ktan sonraki unsurudur. Spot, habe-
ri özetler, okuyana haberle ilgili fikir verir. Spot birkaç cüm-
leden oluflur. Ay›rt edilmesi için bafll›ktan sonra ve haber
metninden önce aralara boflluk b›rak›larak koyu ve/veya
italik karakterde yaz›l›r. 

Haber metni ad› üstünde haberin ana metnidir. Habe-
rin ilk paragraf› yani girifl bölümü (Buna gazetecilikte flafl
denir) çok önemlidir. Farkl› haber türlerinde farkl› olabil-
mekle birlikte bu broflürde ele ald›¤›m›z en temel haber ya-
z›m türünde ilk cümle haberin bir özetini vermelidir. Habe-
rin girifl bölümü ne kadar çarp›c› olursa, öteki bölümler de
o etki alt›nda izlenecektir. Bu amaçla “Haber ilk cümlede
bafllar, ilk cümlede biter” denmifltir. 

Mahreç ise haberin kayna¤›n› belirtir. Örne¤in E¤itim-
Sen Bas›n Merkezi’nin yazd›¤› haberin sonuna koyu harfler-
le E¤itim-Sen Bas›n Merkezi ibaresi konur. E¤er haberi
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baflka bir gazete, ajans, internet sitesi vs.den al›p kullan›-
yorsan›z etik olarak haberin sonunda bunu belirtmek gere-
kir. 

Habere zamanla girilmemeli ve paragraflar›n da tarihle
bafllamamas›na özen gösterilmelidir. 

Dedi¤imiz gibi farkl› haber metin yaz›mlar› da mümkün-
dür. Baz› olaylarda kronolojik ak›fl ye¤lenebilir. Bir yaflam
öyküsü, insan odakl› bir haber, bir söylefli, bir kültür-sanat
haberi öyküsel bir dille yaz›labilir. 

2. 4. Örneklerle Haber Yaz›m Türleri

Farkl› kaynaklara göre farkl› haber yaz›m türleri bulunsa
da biz burada en çok bilenen ve kullan›lan belli bafll› haber
yaz›m türlerinden bahsedece¤iz: Ters piramit, Öykü-Haber
(Wall Street Gazetesi) Formülü, Kronolojik Yaz›m, ‹zlenim.

2.4.1 Ters Piramit

Ters piramit gazetelerde en çok kullan›lan haber yaz›m
türüdür. Alternatif medya için de a¤›rl›kla kullan›lmas› bek-
lenen tür budur. Zira di¤erlerinin yaz›m› deneyim, dile çok
iyi hâkimiyet ve dikkatli bir editoryal süreç gerektirir. Ters
piramit yönteminde en önemli ve ilgi çekici bilgiler hemen
haberin giriflinde kullan›l›r. Giriflten sonra onu açmaya ya-
rayan bölümlerde haber devam eder. Ters piramit okurun
iflini kolaylaflt›r›r çünkü okur en önemli bilgileri giriflte ald›k-
tan sonra istemiyorsa haberin tamam›n› okumak zorunda
de¤ildir. Örnek haber afla¤›dad›r...
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Depremzedeye onuncu y›l daya¤›

Kocaeli’deki Ar›zl› Konutlar›’nda yaflayan depremzede-
ler, evlerinin bürokratlara tahsis edilmesini protesto için
yapt›klar› eylemde polis fliddetiyle karfl›laflt›. 1999’daki
büyük depremin onuncu y›ldönümüne iki gün kala gerçek-
leflen sald›r›da çok say›da kifli yaraland›

Kocaeli’de 1999 y›l›ndaki depremden sonra Irak hükü-
metinin ba¤›fl›yla yapt›r›lan Ar›zl› Konutlar›’nda yaflayan
depremzedelerin bar›nma hakk› eylemine polis sert bir fle-
kilde sald›rd›. Konutlar›n›n bürokratlara tahsis edilme pla-
n›na karfl› bir süredir direnen depremzedeler bir bürokrat›n
konutlara tafl›naca¤›n› ö¤renince eylem yapt›. Polisin eyle-
me müdahalesi sonucu birçok depremzede yaralan›rken
dört kifli de gözalt›na al›nd›.

Dün yaflanan olaylar Bölge Çal›flma Müdür Yard›mc›s›
Ercan Kale’nin Ar›zl› Konutlar›’na tafl›nmak istemesi üzeri-
ne geliflti. Bunu ö¤renen depremzedeler eflyalar› getiren
kamyonu içeri almamak için konutlar›n girifline barikat kur-
du. Bunun üzerine Çevik Kuvvet’e ba¤l› polis ekipleri bari-
kat önünde duran eylemcilere sert bir flekilde sald›rarak
kamyonun içeri girmesini sa¤lad›. Eflyalar polis kordonu
eflli¤inde eve tafl›n›rken depremzedelere yönelik sald›r›lar
burada da sürdü. 

“Bizi ac›lar›m›zla rahat b›rak›n”

Yaflanan sald›r›da birçok kad›n ve yafll›n›n bay›ld›¤›, bu
s›rada baz› polislerin gözünün döndü¤ü ve bir depremzede-
yi çöp konteyn›r›na koyup yokufl afla¤› att›¤› gözlemlendi.
Bu s›rada depremzedelerden Necla Azak polislere flöyle
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seslendi: “Bizim ac›m›z› böyle mi paylafl›yorsunuz. Dört
gün dört gece çocuklar›m› enkazda arad›m. Buraya gelen
bürokratlar deprem flehitlerinin kan› üzerinde oturuyor. Bu
evlerin duvarlar›ndan çocuklar›m›z›n, efllerimizin, sevdikle-
rimizin kan› ak›yor. Bu devlet ölülerinin paras›n› yiyor. Biz
bu evlerden ç›kmayaca¤›z. Buras› Irak hükümeti taraf›ndan
depremzedeye hibe edildi. Al›n eflyalar› gidin buradan. Bizi
ac›lar›m›zla rahat b›rak›n. B›rak›n ölülerimizin an›s›na oku-
taca¤›m›z mevlitte rahat olal›m. Sizlerin hiç mi vicdan› yok.
Bir kez olsun bu devlet ölüsüne a¤layana vicdanl› davran-
s›n.” Polis, depremzedelerin atefle verdi¤i barikat itfaiye
ekiplerinin yard›m›yla söndürüldükten sonra mahalleyi terk
ederken depremzedeler bar›nma hakk› için mücadeleye de-
vam edeceklerini duyurdu.

1999 y›l›ndaki depremden sonra o dönem Irak lideri
Saddam Hüseyin’in hibe etti¤i parayla yap›lan Ar›zl› Konut-
lar›’nda bugün yüzlerce depremzede yafl›yor. Devletin ko-
nutlara valilik bürokratlar›, polis ve sa¤l›k memurlar›n› zor-
la yerlefltirmeye çal›flmas›na karfl› konut sakinleri hem so-
kakta hem hukuki planda haklar›n› arayarak karfl›l›k veri-
yor.  

2.4.2. Öykü-Haber

Bu formül ters piramit yönteminin alternatiflerinden bi-
ridir. Burada habere birey odakl› bafllan›r sonra esas soru-
na geçer ve sonra da sorun hakk›nda istatistikler, bilgiler,
raporlar vs. verirsiniz. Haber örne¤i afla¤›dad›r. 
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Genç, iflsiz ve öfkeliler 

Genç iflsizlerin say›s› her geçen gün art›yor. Türkiye ‹s-
tatistik Kurumu’nun son rakamlar›na göre her dört gençten
biri iflsiz. Gerçekteyse bu oran daha da yüksek

Hasan Y›lmazer 27 yafl›nda yeni evli bir inflaat teknike-
ri. Samatya’daki evinden her gün yeni bir ifl bulma ve ak-
flam eve dönüflünde efline bunun müjdesini verme umu-
duyla ç›k›yor. Ancak her gün eve can s›k›nt›s›yla dönüyor. 

Y›lmazer üç y›ld›r çal›flt›¤› flirketten befl ay önce ‘ekono-
mik kriz’ gerekçesiyle on arkadafl›yla birlikte kovulmufl. O
gün bugündür çald›¤› hiçbir kap›dan olumlu sonuç alama-
m›fl. ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’ndan da parlak bir ifl henüz
ç›kmam›fl. Kriz f›rsatç›s› baz› patronlar›n “Sigortas›z ve as-
gari ücretten de düflük maaflla çal›fl›rsan gel” ça¤r›lar›na
olumlu yan›t vermemifl. Ancak zamlar nedeniyle art›k fatu-
ralar›n› dahi ödemede zorland›¤›n› ve bu tarz bir ifli kabul
etmek zorunda kalaca¤›n› söylüyor. Y›lmazer bunu söyler-
ken eklemeyi de ihmal etmiyor: “Ancak hepimiz için b›çak
kemi¤e dayand›. Eskiden bizim sanayi bölgesinde ara s›ra
eylem yapanlara bak›p ‘bunlar kesin bölücüdür’ derdim
ama flimdi ben de kendimi onlara yak›n hissediyorum.
‘Haklar›m›z› almak için birleflmemiz ve ses ç›karmam›z la-
z›m’ demiflti bir arkadafl›m, gerçekten hakl›ym›fl.” 

Y›lmazer yaln›z de¤il, o yüz binlerce genç iflsizden sa-
dece biri. Her biri al›n teriyle hayat›n› kazanmak için çal›fl-
maya haz›r, her biri kriz döneminde patronlar taraf›ndan en
fütursuz flekilde sömürülmeye çal›fl›lan ve her biri giderek
kendilerini iflsiz b›rakan sisteme karfl› öfkelerini art›ran
yüzbinlerce genç iflsizden... Baflbakan Erdo¤an hâlâ “Kriz
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bizi te¤et geçecek” sözünün arkas›nda dursun, Hasan ve
arkadafllar›n›n say›s› her geçen gün art›yor. 

Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TÜ‹K) yeni aç›klamas›na
göre Türkiye’deki iflsiz say›s›, May›s 2009 döneminde, ge-
çen y›l›n ayn› dönemine göre 1 milyon 179 bin kifli artarak
3 milyon 382 bin kifliye yükselmifl durumda. TÜ‹K’e göre
genç iflsiz oran› ise yüzde 24.9. Bu, her dört gençten biri-
nin iflsiz oldu¤u anlam›na geliyor. Toplam iflsizlerin yüzde
26.1’inin ise en az bir y›ld›r ifl arad›¤› dikkat çeken baflka
bir nokta. ‹ktisatç›lar ise gerçek iflsizlik rakamlar›n›n daha
da yüksek oldu¤unu belirtiyor.  

2.4.3 Kronolojik Haber

Kronolojik yaz›mda olay bafl›ndan itibaren gün gün ya
da saat saat anlat›l›r. Bu haber türünde de kronolojik s›ra-
dan ba¤›ms›z güçlü bir girifl yazmak gerekir.

2.4.4 ‹zlenim

‹zlenim türünde haberi yazan kifli do¤rudan olaydaki iz-
lenimlerini aktar›r. Özellikle eylem haberlerinde izlenim tü-
ründen yararlanmak faydal› olabilir. Hatta önemli eylemler-
de bir kifli ana haber yazarken bir di¤er kifli de izlenim ya-
zabilir. 

2.5. Röportaj 

Röportaj, çok yönlü, çok boyutlu bir yaz› niteli¤i tafl›r ve
bilgiyi okura aç›k ve yal›n bir dille iletir. Bu tür, üzerinde du-
rulan, ele al›nan konu ya da sorunun de¤iflik boyutlar›yla ir-
delenmesini de sa¤lar. Röportaj çerçevesinde foto¤raf›n
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deste¤ine baflvurmak metni zenginlefltirir. Röportajla ilgili
çeflitli s›n›fland›rmalar yap›lsa da içeri¤i genellikle seçilen
konu belirler. Bu aç›dan röportaj yapacak kiflinin öncesin-
de bir ön çal›flma yapmas› gereklidir. 

Dikkat edilmelidir: Röportajda soru de¤il do¤ru soru
önem tafl›r. Röportaj yap›l›rken flu noktalara dikkat edilme-
lidir:

• Röportaj yap›lacak kifli, kiflilerle ilgili bilgi edinilmeli-
dir.

• Sorular iyi düzenlenmelidir. Röportaj› yapan kifli, so-
ruyu sorup di¤er soruya kadar dinlemeden beklememeli,
yan›tlardan yeni sorulara gidebilmelidir.

• Yan›tlar›n sorular›n gerçek yan›t› olup olmad›¤›na dik-
kat edilmeli, gerekirse soru yeniden sorulmal›d›r. 

Röportaj için kritik hat›rlatmalardan da bahsedelim:

• Röportaj öncesi kesin bir saat ve yerde buluflmak
üzere randevu al›n ve görüflmeye zaman›nda gidin.

• Konunuza hakim olun.
• Röportaj› siz yönlendirin.
• Sorular› önceden haz›rlamay› unutmay›n.
• Sorular›n›z anlafl›l›r olsun.
• Karfl›daki kiflinin sorular›n›za evet, hay›r fleklinde ce-

vaplar vermesine engel olun.
• Görüflmeyi kaydedin ancak elinizde yine de bir not

defteri bulunsun, konuflurken notlar›n›z› al›n.
• Görüflmeyi gere¤inden fazla uzatmay›n.
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2. 6. Editoryal Süreç

Kurumunuz bünyesinde yap›lan haberleri sitenize koy-
madan, medyaya göndermeden, kendi yay›nlar›n›zda kul-
lanmadan önce editoryal (bir ham haberin yay›na haz›r ha-
le getirilmesi süreci) süreçten geçmesi gerekebilir. Olanak-
lar nedeniyle birçok kurumda haberci ayn› zamanda hem
muhabir hem de editördür. Ancak haber yapanlar›n say›s›-
n›n fazla oldu¤u, haber yapanlar›n çok önemli eksiklikleri-
nin bulundu¤u ya da büro d›fl›ndan da haberlerin geldi¤i du-
rumlarda editoryal süreç flartt›r.

Yayg›n medyada editörler, bir haber merkezinde neyin
haber olup neyin olmayaca¤›na karar veren kiflilerdir. Hak
örgütlerinde ise böylesine hiyerarflik bir ifl bölümüne gerek
yoktur, sadece yukar›da sayd›¤›m›z nedenlerle haberlerin
‘edit edilmesi’ yani yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Editör görevini üstlenen kifli eline gelen habere yay›m-
lanabilir nitelikteki son halini verir. Haberin içeri¤ine do-
kunmamak ya da bunu yapmak için haberi yapan kifliden
izin almak kayd›yla haber üzerinde oynamalar yapabilir. Ha-
berin anlafl›l›r, okunabilir, aç›k, do¤ru, ak›c› olup olmad›¤›-
n› kontrol eder, buna göre düzenlemeler yapar. Haberi k›-
saltabilece¤i gibi eksik kalan bir bölümü uzatabilir. Kifli ay-
r›ca bafll›k, spot ve kayna¤› da kontrol etmeli yoksa bunla-
r› eklemelidir. Türkçe ve yaz›m bilgisini son olarak düzelt-
mek yine editörün görevidir. Editör, ifli bittikten sonra ha-
berin son halini yazan kifliye göndermeli ve tekrarlamamak
için eksikliklerini, hatalar›n› görmesini sa¤lamal›d›r. 
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2.7. Haber Yaz›m›ndaki ‘‹deolojik Tuzaklar’ ve Anlam
Bozukluklar›

Haberlerimizde afla¤›da belirtti¤imiz üzere yayg›n med-
yan›n ‘ideolojik tuzaklar›na’ düflmemeye ve anlam bozuk-
luklar›ndan kaç›nmaya özen gösterelim...

• Yayg›n medyada haberin dili erkektir. Haberlerdeki er-
kek dilini k›rmak için dikkat etmeliyiz. 

• Cinsiyet ifade etmek için kullan›lmayan, bir hitap s›-
fat› olan bayan kelimesini kullanmay›n. Nas›l ki bay kelime-
sini kullanm›yorsak bayan kelimesini de kullanmay›n. Bu-
nun yerine kad›n ifadesini kullan›n. Ayr›ca bu ifade bekâre-
te gönderme yapan k›z-kad›n ayr›m›na iflaret etti¤i için de
sorunludur.  

• Fahifle ve hayat kad›n› yerine seks iflçisi kavram› da-
ha yerinde olacakt›r. 

• Özellikle hak mücadelesi haberlerinde ma¤duriyet di-
lini örmekten kaç›n›lmal›d›r. Afl›r› dramatiklefltirilmifl haber-
ler okuyanlarda fazladan ma¤duriyet hissi yarat›r. Önemli
olan burada hak mücadelesinin gereklili¤ini ve çözümün
mücadele ile mümkün oldu¤unu ifllemektir. 

• ‹nsanlar mal olmad›klar›na göre canl› da olsalar ölü
de olsalar ele geçirilmezler. Bu nedenle “ölü ele geçirildi”
yerine “öldürüldü” denmelidir. 12 Eylül 1980 askeri darbe-
siyle birlikte üretilmifl bu kal›p ço¤u zaman iktidar›n fliddet
uygulamalar›n› meflrulaflt›rmaya katk› sunar. 

• Bir eylem haberinin sonunda asla “olays›z da¤›ld›lar”
ifadesi kullan›lmamal›d›r. Bu kal›pta bilinçalt›m›za gönderi-
len mesaj ‘asl›nda eylemcilerden beklenenin olay ç›kart-
mak olmas›d›r’.  

• “Sokak çocu¤u, tinerci çocuk” gibi ifadeler kullan›l›r-
ken dikkat edilmelidir. Bu çocuklar için “soka¤a itilmifl ço-
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cuklar” gibi neden-sonuç iliflkisini kuran terimler üretilebi-
lir.  

• Gereksiz kelimelerden kaç›nmak gerekir. Örne¤in
“Türkiye genelinde günde 248 bin adet ekme¤in çöpe at›l-
d›¤› belirtildi” cümlesindeki adet kelimesi gereksizdir.

• “fiile’de bugün üç insan bo¤uldu” cümlesinde insan
yerine kifli denmelidir.

• “Hüseyin Ad›güzel adl› befl yafl›ndaki çocuk” yerine
“Befl yafl›ndaki Hüseyin Ad›güzel” denmelidir.

• “Zeynep Arslan adl› bir kifli” yanl›fl bir ifadedir. “Zey-
nep Arslan” yeterlidir. 

• “Binan›n alt›nc› kat›ndan afla¤› atlad›” yaz›lmamal›-
d›r. Yukar›ya atlanmayaca¤› için buradaki afla¤› kelimesi
gereksizdir.

• Kavramlar do¤ru kullan›lmal›d›r. “Emeklilere en fazla
ortalama yüzde 12 zam yap›lacak” cümlesindeki ‘en fazla’
ile ‘ortalama’ kelimelerinden biri fazlad›r. 

• “Ünlü, tan›nmam›fl, bilinen, çok sevilen” gibi öznel
tan›mlamalardan mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r.

• “fioför H.E., taksisine ald›¤› bir müflterisi taraf›ndan
gasp edildi” ifadesi yanl›flt›r. ‹nsanlar de¤il para ya da efl-
ya gasp edilir. 

• ‘Belirtmek, vurgulamak, demek, söylemek, dikkat
çekmek’ gibi s›k kullan›lan sözcüklerin ayn› cümle içinde
tekrar› sorununa dikkat edilmelidir. Örne¤in “Kamu emek-
çilerinin maafllar›ndaki art›fl›n enflasyon oran›ndaki art›fl›n
bile alt›nda kald›¤›n› belirten sendika sözcüsü haklar›n› so-
kakta arayacaklar›n› belirtti” cümlesinde fiil olarak iki kez
belirtmek sözcü¤ünün kullan›lmas› hatal›d›r. Sorunu çöz-
mek için belirtmek sözcüklerinden biri söylemek, dikkat
çekmek, vurgulamak sözcükleriyle de¤ifltirilebilir. 
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3. Haberin Di¤er Unsurlar›

Haberin haber metni d›fl›ndaki di¤er ana unsurlar› fo-
to¤raf ve görüntüdür. 

3. 1. Foto¤raf

‹ngiliz ayd›n John Berger’›n ‘Görme Biçimleri’ adl› kitab›
flu k›sa cümleyle bafllar: “Görme konuflmadan önce gel-
mifltir.” Yani önce görme vard›... Çevrede olan bitenin do¤-
rudan arac› olan görerek tan›mlamak, insan›n d›fla dönük
davran›fllar›ndan hâlâ en önemlisidir. 

Böyle bak›ld›¤›nda foto¤raf›n da yaz›l› haberin en büyük
destekleyici unsurlar›ndan oldu¤u hatta foto¤raf›n birçok
zaman metinden bile daha çok ilgi çekebilir oldu¤u rahat-
l›kla anlafl›labilir. 

Her arac›n kendi dili oldu¤u gibi foto¤raf›n da dili, anla-
t›m kurallar› ve söyleyifl biçimi vard›r. Foto¤raftaki gerçek-
lik büyük oranda foto¤rafç›n›n alg›lad›¤›, yorumlad›¤› ger-
çekliktir. Bu demektir ki foto¤rafta dahi tarafgirlik vard›r! 

Dijital foto¤raf makinelerinin yayg›nlaflmas› ve cep tele-
fonlar›na foto¤raf çekme özelli¤inin eklenmesiyle art›k fo-
to¤raf çekimi çok daha kolay hale gelmifltir. Kurumunuzda
özellikleri çok yüksek olmas›na gerek olmayan bir dijital fo-
to¤raf makinesinin bulunmas› çok iflinize yarayacakt›r. Bu
yoksa haber için çevrenizden bunu günü birlik talep edebi-
lirsiniz. Foto¤raf çekiminde cep telefonlar›n› kullanmak da
hayli ifle yarar bir yöntemdir. 
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Haber foto¤raf›n› üretecek kifli öncelikle haberin neyi
içerdi¤ini iyi bilmelidir. Önemli olan metinle uyumlu, bilgi
içeren foto¤raflar üretebilmektir. Dünyan›n gelmifl geçmifl
önemli foto¤rafç›lar›ndan Robert Capa bu durumu flöyle
özetlemifltir: “Konuya yeterince yak›n de¤ilsen iyi foto¤raf
çekemezsin.” Capa burada sadece fiziksel ve teknik yak›n-
l›ktan bahsetmemektedir. Foto¤raf bak›ld›¤›nda bir anlam
ifade etmeli, ne amaçla çekildi¤i, olay›n nerede geçti¤i ve
nas›l olufltu¤u konusunda bilgi vermelidir. Bunun için de
haber hakk›nda bilgili olmal› ve foto¤raf›n› çekti¤iniz konu-
nun öznesinin ne oldu¤unu bilmelisiniz. 

Foto¤raf içeri¤i ne kadar güçlüyse kamuoyuna o oranda
sa¤l›kl› görsel bilgi verir. 20. Yüzy›l dünya tarihine bakt›¤›-
m›zda baz› foto¤raflar›n ne kadar büyük yank›lar yaratt›¤›n›
görebiliriz. Örne¤in Irak’ta iflgalden sonra ABD askerlerinin
Irakl› tutuklulara iflkence yapt›klar›na dair birçok haber ya-
y›mlanm›fl ancak bu olay as›l olarak Ebu Garib Hapishane-
si’nde yaflanan iflkenceleri gösteren foto¤raflar›n ortaya
ç›kmas›yla dünya kamuoyunun gündemine girmifltir. Bu,
görselli¤in gücünü göstermektedir.

Baz› foto¤raflar okuru görür görmez etkiler. Bu tür fo-
to¤raflar›n önemli bölümünün özelliklerinden bir tanesi du-
ra¤an de¤il canl› foto¤raflar olmalar›d›r. Örne¤in bir eylem-
den kat›l›mc›lar›n bas›n aç›klamas›n› dinledi¤i anda çekilen
bir foto¤rafla, kat›l›mc›lar›n yumruklar›n› s›karak slogan at-
t›klar› anda çekilen bir foto¤raf›n etkisi ayn› olmayacakt›r.
Kuflkusuz ikincisi daha etkileyicidir. Bu demektir ki canl›
anlat›m, hareketli anlarda deklanflöre bas›lmas› ile sa¤la-
n›r. Renk unsurunun kullan›m› da foto¤rafa hareket getirir.
Canl› renkleri içinde bar›nd›ran foto¤raflar daha çok ilgi çe-
ker. Kontrastl›k (Renk karfl›tl›¤› örne¤in siyah/beyaz) da
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önemlidir. Yani beyaz k›yafetli birini beyaz fonun önünde
çekerseniz konunuza vurgunuz azal›r. Mümkün oldu¤unca
kontrast oluflturacak geri planlar seçmeye çal›fl›lmal›d›r.
Konunun karede kaplad›¤› alan foto¤raf çekiminde bir bafl-
ka önemli unsurdur. Haber konusu olay birçok görsel un-
surdan oluflmakla birlikte bunlardan baz›lar› daha bask›n
olabilir. ‹flte o daha bask›n unsurlar›n foto¤rafta kaplad›¤›
alan daha genifl olmal›d›r. 

Foto¤raf çekecek kifli duraca¤› yeri seçerken nerede
durarak nas›l bir görüntü oluflturabilece¤ini kestirmelidir. 

Foto¤raf çeken kiflinin deklanflöre basaca¤› an, foto¤-
raflad›¤› konunun en belirgin özelliklerini içeren, hikâyeyi
bir bütün olarak anlatan, üstelik ilginç bir görüntü olufltura-
cak unsurlar› bar›nd›ran and›r. 

Kullan›lan çekim aç›s› konunun anlam›n› güçlendirir ya
da zay›flat›r. Foto¤raf› çeken kifli, ortaya ç›karaca¤› görün-
tüde insanlar›n genellikle çevreye bakt›klar› yükseklikten
farkl› aç›lar› kullan›rsa daha ilginç görüntüler yakalayabilir. 

Genel olarak bas›n foto¤rafç›l›¤›nda üç plan kural› uygu-
lan›r. Buna göre çekim yapan kifli, çekim yapt›¤› her konu-
da mutlaka üç plan kullanmal›d›r: Genel plan, orta plan, ya-
k›n plan. Genel plan olay›n cereyan etti¤i yeri tan›mlayarak
atmosferi belirtir. Orta plan olayda yer alan kiflilerin ya da
nesnelerin birbiriyle iliflkisini tan›mlayarak durum belirtir.
Yak›n plan ise olay›n ayr›nt›s›na girerek bütün bu bilgileri
tamamlar. 

Unutmayal›m... Kurumunuzda haber foto¤raflar›n› arfliv-
leyiniz. Bunun ileride üretece¤iniz haberlerde ne kadar ifle
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yarayaca¤›n› göreceksiniz. 

3. 2. Görüntü

Haberi görüntü kullanma yöntemiyle vermek kuflkusuz,
internetin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›¤›, görselli¤in de her za-
mankinden daha fazla yaflam›n içinde yer ald›¤› günümüz-
de çok etkili bir yöntemdir. 

Görüntülü haberi bir video kamera d›fl›nda video kay-
detme özelli¤i bulunan dijital foto¤raf makineleri ve cep te-
lefonlar›yla da haz›rlayabilirsiniz. 

Video görüntüsü iki boyutludur. ‹ki boyutlu ekran yüzeyi
üzerinde yer alacak görüntülerin dar bir çerçeve ve s›k›fl›k
bir mekânda yer almad›¤›n› göstermek için nesneler de¤i-
flik düzlemler üzerinde derinlik oluflturacak flekilde yerlefl-
tirilerek üç boyutlu göz alg›s› sa¤lan›r. Perspektif, görüntü-
de genifllik ve yüksekli¤e derinli¤in, yani üçüncü boyutun
girmesidir. Çekimler, nesnelerin enini ve boyunu göstere-
cek flekilde tam cepheden de¤il, üçüncü boyutunu, yani
derinli¤ini de görecek flekilde çaprazdan yap›lmal›d›r. 

Görüntü çekilirken çerçeve kenarlar›nda belirli ölçüde
boflluk b›rakmak iyidir. Röportajlarda görüntülenen kiflinin
bafl› üzerinde bir miktar boflluk b›rak›l›r. Bafl›n üzerindeki
boflluk hiç verilmedi¤inde o insan›n bulundu¤u ortamda s›-
k›flm›fl gibi görünmesine neden olur. Bu boflluk gere¤inden
fazla oldu¤undaysa resim dengesi afla¤›ya do¤ru kayar. 

Hareketli görüntülerde, hareketin yönüne do¤ru daha
fazla boflluk b›rak›l›r. Çerçeveyi dikey olarak üç eflit bölü-
me ay›rd›¤›m›zda, nesnenin hareket yönüne do¤ru b›rak›lan
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boflluk 2/3 oran›nda, nesnenin arkas›nda kalan boflluk ise
1/3 oran›nda olmal›d›r. Bu çerçeveleme, hem hareket
eden nesnenin takibini kolaylaflt›r›r, hem de hareket yönü-
ne b›rak›lan boflluk resmin a¤›rl›k dengesini düzenler. 

Çekimi yapt›¤›n›z kameran›n yüksekli¤i habere ‘psikolo-
jik etki’ sa¤lar. Nesneyi üst aç›yla çekti¤inizde, yani yukar›
bir yerden çekim yapt›¤›n›zda, çekimler rahat tan›mlanabi-
lir nitelikte seçici görüntüler sunar. Alt aç›dan yani nesne-
yi afla¤›s›ndan çekti¤inizde ise insanlara yükseklik ve üs-
tünlük duygusu verilir. Kameraya yaklaflmakta olan bir ka-
labal›k gökyüzüne yükselir gibi görünür ve görüntünün ko-
nusuna güç ve üstünlük havas› kat›l›r. 

Farkl› haberlere uygun olarak farkl› çekim ölçekleri kul-
lan›l›r. Genel plan, boy plan, bel plan, yak›n plan, detay çe-
kim bunlardan baz›lar›d›r. 

Çok genifl mekân ve yerlerle ilgili haberlerde genel plan
kullan›l›r. Örne¤in mitingler en iyi bu plana uygun yap›l›r. Bu
tür çekimler genellikle yüksek bir yerden yap›ld›¤›nda iyi bir
sonuç verir. Bu görüntüyü yakalamak için bir telefon kulü-
besi veya otobüs dura¤› gibi yüksek bir yere (Tabii ki dik-
kat ederek!) ç›kabilirsiniz. 

Birey merkezli veya kiflileri tan›tmak amaçl› çekimlerde
boy plan kullan›labilir. Burada tabanda bir birim alt boflluk,
iki birim ise bafl bofllu¤u b›rak›lmas› uygundur. 

Bel plan› genellikle anons, sunum, bas›n toplant›s› çe-
kimlerinde kullan›l›r. 

Yak›n çekim, insan›n omuz hizas›ndan bafl bofllu¤una
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kadar olan k›sm›n›, nesnelerin de bütününü veya bütünün
tüm özelliklerini detaylar›na gösterecek flekilde kapsayan
bir çekim ölçe¤idir. Konuflan bir insana ilgi çekmek, duygu-
sal yönünün, düflüncelerini yans›tmada baflar›l› bir çekim
ölçe¤idir. 

Detay çekim ise bir cismin son derece büyük bir görün-
tüsünün çerçeveyi doldurmas›d›r. Haber çekimlerinde belir-
li bir noktaya çok k›sa bir göz at›fl, o bölgeden ayr›nt›l› bir
k›sa çekim, haberin vurgusunu art›r›r. 

Bu arada görüntü çekilirken ses kayd› da yap›ld›¤›ndan
çekim esnas›nda konuflulmamal›, mümkün oldu¤unca ha-
reketsiz olunmal›d›r. 

Çekimlerden sonra görüntüler kurgulan›r ve s›k›flt›r›la-
rak elektronik posta yoluyla ilgili yerlere iletilir veya belli in-
ternet sitelerine konur. 

‹deal bir görüntülü haber çekimi yapmak için flu nokta-
lara dikkat edilmelidir:

• Zorunlu olmad›kça kamera hareketi yapmay›n, görün-
tüleri sabit çerçeveler halinde çekin. Kamera hareketi ge-
reken durumlarda, çok yavafl ve yumuflak hareket yap›n.
Dikkat edilecek nokta, gözün ekrandaki görüntüleri yorul-
madan ne oldu¤unu anlayabilmesidir. 

• Çekim s›ras›nda farkl› aç›lardan çekim yap›n.
• Haber metninde ön plana ç›kan öznenin detay ve ya-

k›n plan görüntüsü mutlaka ve yeterli sürede olsun.
• Haber metninde temel olarak yer verilen 5N+1K ku-

ral›n› görüntülerde de uygulay›n. 
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4. Sayfa Düzeni (Mizanpaj)

Gazete, dergi, el ilan›, kitap, broflür vb. yay›nlar›n vitrin
düzenlemesine k›saca sayfa düzeni veya mizanpaj denir.
Bu bölümde kurumlar›n kendi yaz›l› bas›n eserlerini haz›r-
larken yard›mc› olmalar› için temel sayfa düzeni kurallar›na
de¤inece¤iz. Bunlar temel kurallar olmakla birlikte iste¤e
ba¤l› olarak ortadan kald›r›labilir! Zira sayfa düzeninde ya-
rat›l›c›l›¤›n s›n›r› yoktur ancak yine unutulmamal›d›r ki top-
lumlarda insanlar›n oturmufl görsel alg›lar› ve okuma al›fl-
kanl›klar› vard›r. 

Genelde ideal olan, gazete sayfalar›nda foto¤raf›n yüz-
de 80, tipografinin (yaz›n›n) ise yüzde 20 oran›nda yer al-
mas›d›r. 

Mizanpaj okurun bas›l› yay›n› rahat okumas›na hizmet
etmelidir. Bunun için baz› noktalara dikkat edilmelidir. 

Önce yaz› metinlerine de¤inelim... S›k paragraf kullan›-
m› yaz›n›n kolay anlafl›lmas›n› sa¤lar. Haber metninin göv-
desindeki içerikle ilgili olan mini bafll›k yani ara bafll›klar
da buna hizmet eder. Uzun bir yaz› böylece monotonluktan
kurtar›l›r. Yay›nda yer alan foto¤raftaki olay› aç›klamak için
resim altlar› kullan›lmal›d›r. Resim altlar› bold (koyu/kal›n)
karakterle yaz›l›rsa metindeki karakterlerle kar›flmas› en-
gellenir. 

Yaz› metinlerinden sonra yay›nlar›n en önemli mesaj ve-
ren bölümüne de¤inelim: Bafll›k. Sayfa üzerinde ilk göze
çarpan bafll›kt›r. Bu nedenle bafll›k ve bafll›¤›n karakter se-
çimi önemlidir. Bafll›¤›n görevi haberi en iyi flekilde yans›t-
makt›r. Okuma ve göz rahatl›¤›n› bozmamak aç›s›ndan so-
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la blok bafll›klar tercih nedenidir. Bafll›¤›n üzerinde b›rak›-
lacak boflluklar sayfan›n nefes almas›n› sa¤lar. Bafll›¤›n
üzerindeki bofllu¤un alttaki bofllu¤un iki kat› kadar olmas›
bu durumu sa¤layabilir. Bafll›klar›n üç sat›rdan fazla olma-
mas› tercih edilmelidir. E¤er bafll›k üç sat›r ise ikinci sat›-
r›n en uzun veya en k›sa olmas› okunmay› rahatlatacakt›r. 

Üst ve alt bafll›klar ana bafll›¤›n yard›mc›lar›d›r. Ana
bafll›ktan daha küçük puntolarla verilirler ve bafll›¤›n sert
görünümünü yumuflat›rlar. 

Spotlar ise okurun ilgisini kapaktaki iç sayfadan ana
habere yönlendirmek için ve birinci sayfa veya iç sayfalar-
da haberi aç›klamak için kullan›l›r. Spot yazarken haberde-
ki unsurlar›n tekrar›ndan kaç›nmak gerekir. 

Sayfadaki malzemeleri birbirinden ay›rmak için ise çiz-
giler kullan›l›r. Dikkati çizgiye toplamamak için ince çizgiler
tercih edilmelidir. 

Malzemeleri birbirinden ay›rmak için zemin de kullan›la-
bilir. Aç›k renk zeminler tercih edilirse okumak kolaylafl›r. 

Foto¤raf kullan›rken ilk dikkat edilecek fley sayfay› tafl›-
yacak bir ana foto¤raf›n olmas› gerekti¤idir. Genelde tek ve
büyük foto¤raf haberi daha iyi yans›t›r. Sayfada irili ufakl›
çok fazla foto¤raf kullan›m› karmaflaya yol açar, okuru yo-
rar. Sayfadaki foto¤raf kullan›m›nda dengeli olunmal›d›r.
Foto¤raflar›n sayfaya dengeli biçimde da¤›t›lmas›na dikkat
edilmelidir.

Foto¤raflar içinden bir ayr›nt›y› ç›kar›p onun çevresini
kesersek dekupe denen foto¤raf› yaratm›fl oluruz. Dekupe
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foto¤raflar genelde portreler için kullan›l›r. Bunu kullan›r-
ken foto¤raf›n yüksek çözünürlüklü, yak›n plan çekilmifl ve
net olmas›na dikkat edilmelidir. 

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi mizanpajda kurallar sub-
jektifdir (Kifliye ba¤l›d›r). Yine de burada iyi bir mizanpaj
için genel olarak önerilen kurallardan bahsedebiliriz.

Her fleyden önce iyi mizanpaj basit ve sade oland›r.
Çok fazla malzeme kar›fl›kl›k yarat›r, okur üzerindeki etkiyi
azalt›r. 

‹yi mizanpaj, kontrast›n (renk karfl›tl›¤›n›n) iyi kullan›l-
mas›n› içerir. Sadelik ve kontrast›n d›fl›nda denge, uyum
ve bütünlük de önemlidir. Sayfada font (harflerin büyüklü-
¤ü, biçimi) karmaflas›ndan kaç›n›lmal›d›r.  
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5. Yayg›n Medyayla ‹liflkiler

Hak örgütleri ve hak ma¤duru yurttafllar›n mesajlar›n›
genifl toplumsal kesimlere iletmeleri, güçlerini art›rmalar›,
kamuoyunu belirleme konusunda daha etkin olabilmeleri
için etkili bir bas›n iliflkileri faaliyeti önemlidir. 

Bu, örgütlerin kendi medyalar›n› yaratmalar›, alternatif
medya organlar› içinde yer almalar› kadar yayg›n medyada
görünür olmay› zorlamalar›yla mümkündür. 

Bunun için öncelikle kurumunuzda genifl bir bas›n ileti-
flim rehberi haz›rlay›n. Bu rehberde alternatif medya ileti-
flimleri d›fl›nda (sendika.org, sol.org.tr, bianet.org) gibi
web siteleri; Birgün, Evrensel, Halk›n Sesi gibi gazeteler,
Hayat TV gibi televizyon kanallar›) yayg›n medyada yer alan
gazete, televizyon, haber ajans›, radyo haber merkezleri-
nin, istihbarat servislerinin, buralarda çal›flan gazetecile-
rin, köfle yazarlar›n›n telefon, faks ve elektronik posta ad-
reslerini toplay›n. Bunu toplamak için gerekirse tek tek bü-
tün gazete ve televizyonlar› inceleyin, telefon aç›p irtibat
bilgilerini al›n veya kontrol edin. 

Bu genel rehberin d›fl›nda bir de yayg›n medyada hak-
larla, toplumsal muhalefetle ilgili haberler yapan gazeteci-
lerle daha yak›n iliflki kurun. Ç›kan haberler üzerinde yazan
isimlerden ya da iliflkilerinizden yola ç›karak bu kiflileri be-
lirleyin ve irtibata geçin. Bu kiflilerin ifl telefonlar› kadar
cep telefonlar› ve elektronik posta adreslerini de edinin.
Herhangi bir geliflme oldu¤unda ilk önce bu gazetecileri ha-
berdar edin. 

Bu iki rehberinize yerel medyada çal›flan gazeteci ve
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köfle yazarlar›n› eklemeyi de unutmay›n. Bu kiflilerle yüz yü-
ze iletiflim kurmaya dikkat edin. 

Bas›nla iliflkiler bas›n bülteni/bas›n aç›klamas›, bas›n
toplant›s›, bas›n ziyareti, düzenli olarak haber, bilgi ak›fl›
gibi yöntemlerle kurulur. 

5. 1. Bas›n Bülteni 

Bas›n bülteni örgütler için etkinliklerle ilgili bilgi ver-
mek, bir olay karfl›s›nda tav›r aç›klamak, bir destekte bu-
lunmak, yan›t vermek gibi nedenlerle haz›rlanan ve bas›n-
da yer almas›n› istedi¤iniz metindir. 

Bas›n bülteni t›pk› iyi haz›rlanm›fl bir habere benzer.
Haberde oldu¤u gibi bültende de konuyu çok iyi yans›tan
bir bafll›k, spot ve metin bulunmal›d›r. 

Bas›n bülteninde konuyu t›pk› bir haber metni gibi net
bir flekilde anlat›n. Unutmay›n ki gazetecilerin büyük bölü-
mü düflük ücretlerle, yo¤un olarak çal›flt›r›l›rlar bu yüzden
sizin getirdi¤iniz bir haberi yeniden yazmaktansa iyi yaz›l-
m›fl bir bülteni ‘copy paste’ (kopyala, yap›flt›r) yapmay› ter-
cih ederler. Dolay›s›yla iyi bir bas›n bülteni, etkinliklerinizin
bas›nda daha fazla ve daha do¤ru olarak yer almas›n› sa¤-
lar. Ancak bu, bültenlerin ’içerikten eksilterek’ haz›rlanaca-
¤› anlam›na gelmez.    

Bas›n bültenindeki duyuru, güncel, anlafl›l›r olmal›d›r. 

Bülten bir sayfay› geçmemelidir. 

Ayr›nt›l› bilgiler eklerde verilmelidir. Türkçe bilgisine dik-
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kat edilmelidir. Bültende birden fazla duyuru yap›lmas› zo-
runlu kalmad›kça tercih edilmemelidir. 

Bültene konu olan as›l mesaj ilk cümlede iletilmelidir. 

Bültende kurumunuzun antetli (bafll›kl›) ka¤›d›n›n kulla-
n›lmas› hofl olacakt›r. 

Bültenin sonunda kurumunuzun iletiflim bilgileri yer al-
mal›d›r. Bu iletiflim bilgileri içinde telefon numaras› kadar
fax numaras›, adres, web sitesi ve elektronik posta adresi
de yer almal›d›r. 

Bültenlerin hafta içi ve sabah saatlerinde gönderilmesi
bültenlerin haberleflme olas›l›¤›n› art›r›r, unutmay›n. 

Ard›ndan bu bas›n bültenini elektronik posta, faks yön-
temleriyle bas›n kurulufllar›na iletin. Bu iletimi ilgili kiflilere
yap›n. Do¤ru bülteni do¤ru kifliye göndermedi¤inizde bu
bültenin çöpe gidece¤inden emin olabilirsiniz. Dolay›s›yla
örne¤in kurumunuz iflten ç›karmalarla ilgili bir kampanya-
n›n bültenini bas›n organlar›n›n d›fl haberler, kültür, spor,
ekler gibi bölümlerine göndermenizin hiçbir faydas› olmaz. 

Büyük etkinliklerde (örne¤in bir kampanya) randevu al›p
elinizde bas›n bülteniyle gazete, televizyon ve radyolar› do-
lafl›n. Birebir görüflmeler için bir bas›n dosyas› haz›rlay›n.
Karton kapakl› dosyan›n içine, bas›n bülteninin ç›kt› hali,
eklerin ç›kt›s› ve bunlar›n yan› s›ra varsa görsel malzeme-
lerin de içinde kay›tl› bulundu¤u bir cd koyun. 
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5. 2. Bas›n Toplant›s›

Bas›n toplant›lar› (Bu bölümde a¤›rl›kl› olarak kapal›
alan bas›n toplant›lar›ndan bahsediyoruz. Zira aç›k alan ba-
s›n toplant›lar› için yarat›c›l›¤›n s›n›r› bulunmuyor!) bas›n
mensuplar›n›n aktif kat›l›m›n› gerektirir. Bas›n mensuplar›-
n›n bu toplant›lara kat›l›m›n› sa¤lamak için bu bas›n top-
lant›s›n›n neden, nas›l, nerede, ne zaman düzenlendi¤i çok
aç›k olarak bas›n kurumlar›na iletilmelidir. 

Bas›n organlar› için bir etkinli¤in ö¤leden önce gerçek-
leflmesi o olay›n haber olma ihtimalini art›r›r. Kapal› alan-
lardaki bas›n toplant›lar› için en ideal saat ise 11.00’dir.
Ancak büyük kentler için sabah trafi¤i göz önüne al›n›p top-
lant›, yar›m saat, bir saat sonras›na da konulabilir. Toplan-
t›n›n düzenlendi¤i tarihte baflka önemli bir olay›n olup ol-
mad›¤›na (milli maç, resmi kurumlar›n önemli bir bas›n
aç›klamas› gibi) dikkat edilmelidir. 

Bas›n toplant›s›n›n ça¤r›s› ortalama bir hafta önceden
bas›na duyurulmal›d›r. Bu ça¤r› metninde yukar›da bahset-
ti¤imiz bilgilerin d›fl›nda kurumunuzun ya da kurumunuzdan
yetkili birinin iletiflim bilgileri yer almal›d›r. Toplant›ya bir-
kaç saat kala ise bas›n kurumlar› aran›p toplant›ya kat›l›p
kat›lamayacaklar› sorulabilir. E¤er bu yap›lacaksa kurumun
bunu yapan görevlisi konu hakk›nda yeterli bilgiye sahip ol-
mal›d›r.  

Toplant›n›n yap›laca¤› salonda televizyon ve radyo men-
suplar› için elektrik prizi gerekebilir, buna dikkat edilmeli-
dir. Salon yeteri kadar ayd›nl›k olmal›, bas›n toplant›s› s›ra-
s›nda sessiz olunmal›, sigara içilmemelidir. Salonda ko-
nuflmac›lar›n oturaca¤› bölüm salonun her taraf›ndan görü-

38



nür olmal›d›r. 

Kurumunuzdan bir kiflinin kap›da bekleyerek kat›l›m
gösteren gazetecilerin isim, iletiflim bilgilerini almas› ve
onlara bas›n toplant›s› için haz›rlanan bas›n dosyas›n› ver-
mesi iyi olur. 

Bu dosyan›n içinde toplant›da aç›klanan konuyla ilgili
bas›n bülteni, görsel malzemeler ve kurumuzla ilgili tan›t›-
c› metin, broflürler yer almal›d›r. Toplanan isim ve iletiflim
bilgileri daha sonra yukar›da bahsetti¤imiz bas›n rehberine
eklenmeli, iletiflim devam ettirilmelidir.

Toplant›, kat›l›m az bile olsa çok fazla geciktirilmemeli-
dir. Toplant›n›n bafllamas›yla bitimi aras›ndaki süre iyi
ayarlanmal›d›r. Bas›n toplant›lar› uzun olmamal›d›r. ‹deal
bir bas›n toplant›s› soru-cevap bölümleri dahil bir saattir. 

Bas›n toplant›s›ndan sonra yine kendi habercili¤inizi
yapmay› ihmal etmeyin. Hem kendi kurumuzun bas›n or-
ganlar› hem alternatif medya hem de yayg›n medyada yer
almak üzere bas›n toplant›s›n› haberlefltirin. Haberin yan›-
na bas›n toplant›s› s›ras›nda çekti¤iniz foto¤raflar› da ekle-
yin ve bunlar› elektronik posta yoluyla tüm gazetecilere,
ajanslara, bas›n kurumlar›n›n ilgili birimlerine iletin. 

5. 3. Bas›n Ziyareti

Yayg›n medyayla iliflki kurman›n etkili yollar›ndan biri
olan bas›n ziyareti, önemli etkinlikler, kampanyalar, çal›fl-
malar öncesinde gerçeklefltirilmelidir. Ziyarette amaç mu-
habirlerle, editörlerle, köfle yazarlar›yla birebir karfl› karfl›-
ya gelmektir. 
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Ziyaretlerden önce randevu al›nmal›, ziyarete öyle gidil-
melidir. Gazeteler ve televizyonlarda ö¤leden sonra baflla-
yan ve akflama kadar süren saatler yo¤un saatler oldu¤un-
dan ziyaretler genelde sabah saatlerinde veya ö¤le yar›s›
yap›lmal›d›r.  

Ziyarete giden heyet çok kalabal›k olmamal›d›r, heyet-
tekiler aras›nda kurum yöneticileri de bulunmal›d›r. Ziyaret
s›ras›nda görüflmek istedi¤iniz güncel konu d›fl›nda kuru-
munuzun genel çal›flmalar› hakk›nda da bilgi verebilirsiniz.
Ziyarette ilgili kiflilerle görüflülmesine dikkat edilmelidir. 
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6. Türkçe ve Yaz›m Bilgisi

Dil önemlidir zira insan zihninin aynas›d›r. Yayg›n med-
yadan ba¤›ms›z giriflti¤imiz haber mecram›zda dilimizi dö-
nüfltürmemiz gerekir. Erkek yanl›s›, fliddet yanl›s›, ezilenle-
ri d›fllayan gizli kal›plardan, kliflelerden, s›fatlardan uzak
durmal›y›z. Bunu yaparken iyi bir Türkçe bilgisine sahip ol-
mal›y›z. 

Hem kendimizi iyi ifade edebilmemiz hem de haberleri-
mizi ve bas›n bültenlerimizi kamuoyuna en etkileyici biçim-
de yans›tabilmemiz için Türkçe’nin temel yaz›m ve imla ku-
rallar›na hakim olmam›z gerekir. Bu bölümde s›k yap›lan
yanl›fllardan yola ç›karak temel yaz›m ve imla kurallar›n›
hat›rlatal›m.

6. 1. Yaz›m Kurallar›

• Büyük harflerin kullan›l›fl›

Tümcelerin ilk harfi büyük yaz›l›r:
Kad›n ifle gitmek için erkenden uyand›.

Bütün özel adlar büyük harfle bafllar: 
Müge, Dilek, Gökhan, Özgür...

Bir özel ada ba¤l› sayg› sözcükleri, takma adlar büyük
yaz›l›r:

Oya Abla, Osman Amca, Yeter Teyze...

Kurum ve kurulufl adlar›n›n her sözcü¤ü büyük yaz›l›r:
Türkiye Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu, Türk

Tabipleri Birli¤i...
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Yap›, yap›t adlar›n›n her sözcü¤ü büyük yaz›l›r:
‹zmir Saat Kulesi, Ankara Kalesi, Düflünen Adam Hey-

keli...

Köy, bucak, kasaba, ilçe, il, semt, mahalle, cadde, bul-
var, sokak adlar›n›n her sözcü¤ü büyük yaz›l›r:

K›y› Köy, Göztepe Mahallesi, Güniz Sokak...

Yer, yön, yöre bildiren sözcükler bir özel ad›n s›fat› ola-
rak kullan›ld›klar›nda büyük yaz›l›r:

Orta Afrika, Do¤u Avrupa...

Co¤rafya adlar›n›n her sözcü¤ü büyük yaz›l›r:
Munzur Nehri, Palandöken Da¤›, Do¤u Anadolu Bölge-

si...

Devlet, hükümet, savafl, antlaflma adlar›n›n her sözcü-
¤ü büyük yaz›l›r:

Osmanl› Devleti, Lozan Antlaflmas›...

• Günefl, ay, dünya sözcükleri, gezegen adlar›n›n yaz›-
m›

Günefl, ay, dünya sözcükleriyle gezegen adlar›, gökbi-
lim ve co¤rafya ile ilgili konular›n anlat›m›nda büyük harfle,
bu konular›n d›fl›nda kullan›ld›¤›nda küçük harfle bafllaya-
rak kullan›l›r: 

Dünya Günefl’in çevresinde, Ay Dünya’n›n çevresinde
döner.

P›nar ve Semra’n›n hayali bütün dünyay› dolaflmak. 
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•Ay ve gün adlar› ile tarihlerin yaz›m›

Ay ve gün adlar›, yanlar›nda rakam varsa, belirli bir ta-
rihi gösterdi¤i için büyük harfle bafllar:

26 Ocak 2007, 26 Ocak Cuma, Cuma 26.01.2007

Yan›nda rakam bulunmayan ay ve gün adlar› küçük
harfle yaz›l›r:

Mersin’de nisan ay› çok güzeldir.

Haberde kullan›lan tarih, bulunulan y›l içindeyse y›l ra-
kam› verilmez:

29 Haziran Pazartesi günü

Belirli bir gün ya da tarih bildirmeyen gün ve ay adlar›
küçük harflerle yaz›l›r:

Her cuma camiye gider. 

• Say›lar›n yaz›m›

Yay›nlarda ve bültenlerde birden ona kadar say›lar›n ya-
z›yla yaz›lmas› tercih edilmelidir. Ondan sonraki say›lar ise
rakamla yaz›lmal›d›r:

‹bo kütüphaneden üç yeni kitap ödünç ald›.
Taksim’deki bas›n aç›klamas›na 60 kifli kat›ld›.

• ‘Mi’ soru sözcü¤ünün yaz›m›

“Mi” soru sözcü¤ü daima sözcükten ayr› yaz›l›r.
Kütüphanede bugün nöbetçi Adnan m›?
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• ‘Da, de’nin yaz›m›

Ba¤laç ve ilgeç olan ‘de’ ve ‘da’ daima sözcükten ayr›
yaz›l›r: 

Ben de Vedat Türkali’nin bu kitab›n› okumak istiyorum.

‘De’, ‘da’ durum ekiyse sözcü¤e bitiflik yaz›l›r:
Cüzdan›m arkadafl›mda kald›.

• ‘Ki’nin yaz›m›

Ba¤laç ve ilgeç olan “ki” ba¤›ms›z bir sözcüktür ve dai-
ma ayr› yaz›l›r:

Sen ki ne zorluklar yaflad›n flimdi pes etmemelisin.

Ek olan ‘ki’ bitiflik yaz›l›r:
Bugünkü derste ö¤retmen yaz›l› yapabilir.

• Bileflik özel adlar›n yaz›m›:

Bileflik özel adlar tek sözcük olarak yaz›l›r:
Haydarpafla, Bak›rköy, Karadeniz...

• K›saltmalar›n yaz›m›

Büyük harflerle yap›lan k›saltmalar›n aras›na nokta kon-
maz, k›saltmalardan sonra gelen ek kesme ile ayr›l›r, ek k›-
saltman›n okunufluna uyar:

Sa¤l›k iflçileri TBMM’ye yürüdü.

•Yüklemin tekil olmas›

Bir organ ad› özne olmuflsa, yüklem tekil olur:
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Yorgunluktan bacaklar›m titriyor, kulaklar›m u¤ulduyor.

Cans›z varl›k adlar› özneyse yüklem genellikle tekil olur:
Dalgalar, k›y›daki sandallar› al›p götürmüfltü.
Özne say› sözcü¤ündense yüklem yine tekil olur:
Çanakkale Savafllar›’nda iki taraftan 500 bin kifli öldü. 

Olaylar, olufllar, davran›fllar tekil yüklemle anlat›l›r:
Kufl c›v›lt›lar› kesildi.

Özne, birden çok varl›¤›n ad›ndan oluflmuflsa yüklemi
genellikle tekil olur:

‹flçiler grev yap›yor.  

• Yüklemin ço¤ul olmas›

Ba¤›ml› s›ral› tümcelerde, özne ço¤ul olunca yüklemler-
den yaln›zca sonuncusu ço¤ul olur:

Çocuklar çiçekleri kopar›yor, çimenleri çi¤niyor, topla-
d›klar› meyveleri etrafa saç›yorlard›...

6. 2. Noktalama ‹flaretleri

• Nokta (.)

Tamamlanm›fl bir cümlenin sonuna konur:
Dikmenliler mahallelerine bir çocuk park› kurmufl.

Tarih bildiren rakamlar›n aras›na konur:
04.04.1979

Saat bildiren rakamlar›n aras›na konur
09.05
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• Virgül (,)

Efl görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ve s›ral› tümce-
leri ay›rmada kullan›l›r:

Nuri ve Kemal okuldan geç saatlerde ç›kt›.
Siyah, uzun saçlar› vard›.
Uzun boylu, k›sa saçl› bir genç içeri girdi. 
Okuldan eve geldi, bir saat uyudu.

Özneyle yüklemin aras›na baflka ö¤eler girmiflse ya da
öznenin vurgulu bir biçimde belirtilmesi gerekiyorsa, özne-
den sonra konur:

Televizyondaki filmi büyük bir dikkatle izleyen annem,
gözlerini ay›rmadan benden bir bardak su istedi.

‹flte, yap›lmas› gereken tam da buydu.

Tümcede vurgulu bir biçimde belirtilmesi gereken ö¤e-
lerden sonra konur:

‹flte orada, tam orada, gözleri bana dikili, öylece duru-
yordu.

Sensin, as›l sevdi¤im kiflisin, o sensin.

Say›lar›n ondal›k k›s›mlar›n› ay›rmada kullan›l›r:
5,65

Ara söz ve ara tümceler iki virgül aras›na al›n›r:
Arkadafllar›mdan biri, lisede hep yan›mda oturan ço-

cuk, beni aram›fl.

• Noktal› Virgül (;)

Birbirine ba¤l› iki tümcenin kendi içlerinde virgül kulla-
n›lm›flsa, iki tümceyi ay›rmada kullan›l›r:
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Edebiyat, insan›n yaln›zca konuflma ve yazmas›n› dü-
zeltmez; kendisini, dünyay›, düflünce ve duygular› tan›ma-
s›n› da sa¤lar.

‹ki tümce birbirine ama, fakat, lakin, ancak, yaln›z, ne
ki, ne var ki, çünkü, bu nedenle, oysaki... gibi ba¤laçlarla
ba¤lanm›flsa, bu ba¤laçlardan önce konur:

Mahallemizdeki çöp sorunundan sürekli yak›n›yoruz;
ancak çözmek için hiçbir fley yapm›yoruz.

• Kesme ‹mi (‘)

Çekim ekleri kesme ile ayr›l›r: 
Mustafa’n›n, fienol’un, Ali’nin, Umar’›n...
Edebiyat›m›zda nice Naz›m’lar vard›r.

Yer adlar›nda çekim ekleri kesme ile ayr›l›r:
Ankara’dan geliyorum.

• Düzeltme ‹mi (ˆ)

Yaz›mlar› ayn›, anlamlar› ve okunufllar› ayr› olan sözcük-
lerde uzun ya da ince okunan ünlülerin üzerine konur:

Hala-hâlâ, kar-kâr, adet-âdet

Türkçe’ye Arapça ve Farsça’dan giren sözcüklerde k ve
gden sonra gelen ince a ve ular›n üzerine konur:

Mahkûm, dergâh

• ‹ki nokta (:)

Bir sözcükten ya da tümceden sonra aç›klama yap›la-
caksa, örnekler s›ralanacaksa o sözcü¤ün ya da tümcenin
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sonuna konur. ‹ki noktadan sonra gelen aç›klamalar ba-
¤›ms›z bir tümce ise bu tümcenin ilk harfi büyük olur; tek
tek örnekler s›ralan›yorsa örnekler küçük harfle bafllar.

Ad: Varl›¤›n dildeki karfl›l›¤› olan sözcü¤ün türüdür.
Olay›n asl› fluymufl: ‹brahim, Alaatin’e çok k›zg›nm›fl.
Arkamdan biri geliyordu: Gölge gibi, beni ad›m ad›m iz-

leyen o garip giysili adam.

T›rnak içine al›nm›fl aktarma tümcelerinden önce ko-
nur:

Dilflat flöyle konufltu: “Bu haks›zl›¤a karfl› ç›kmak la-
z›m.”

• Üç Nokta (...)

Eksiltili tümcelerin sonuna konur:
Haydi arkadafllar boykota...

Bir metinden yap›lan al›nt›larda atlanan yerleri göster-
mede kullan›l›r:

“... Bu son cümleler bana Zeynep’in kaderini anlatm›fl-
t›. Baz› insanlar benzerlerinin, hatta en yak›nlar›n›n kurba-
n› olmak için do¤uyorlard›.” (A. Hamdi Tanp›nar)

• Soru ‹flareti (?)

Soru bildiren tümce ya da sözcükten sonra kullan›l›r:
Akflam toplant›ya gelecek misiniz?

• Ünlem ‹flareti (!)

Ünlem bildiren tümce ya da sözcükten sonra kullan›l›r:
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‹çeri girsenize!

Küçümseme, yerme, alay bildirmek için ayraç içine al›-
narak kullan›l›r:

Arkadafl›n›z çok kibar (!) ç›kt›.

• K›sa Çizgi (-)

Bir olay›n bafllang›ç ve bitifli aras›na konur:
2. Dünya Savafl› 1939-1945 y›llar› aras›nda sürdü.

Ara tümce ve ara sözlerin bafl›nda ve sonunda kullan›-
l›r:

Dinleyicilerden biri –en arka s›radaki uzun boylu deli-
kanl›- konuflmac›ya çok güzel bir soru sordu.

‹ki kavram aras›ndaki karfl›tl›k ya da ortakl›k iliflkisini
anlatmak için kullan›l›r.

Rusya-Gürcistan iliflkileri son dönemde iyice gerildi.

• T›rnak iflareti (“”)

Baflkas›ndan al›nm›fl sözün, özellikle belirtilmek iste-
nen bir kelime ve kelimelerin bafl›na ve sonuna konur. Al›-
nan sözün içindeki t›rnaklar teke iner:

Özge, polislere “Bu yürüyüfl bizim yasal hakk›m›z” de-
di.

Sendika baflkan›, “‹flveren, odas›nda arkadafllar›m›za
‘defolun’ diyerek haraket etti” dedi.

• Parantez ()

Bir tümce ya da sözcükle aç›klaman›n bafl›na ve sonu-
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na konur:
Ömer Seyfettin (1884-1920) genç yaflta yitirdi¤imiz bir

yazard›r. 

6. 3. S›k Yap›lan Yaz›m Hatalar›

• Tekrar sözcükler sorunu

Haberlerde tekrar sözcüklerden kaç›n›lmal›d›r. 
Örnek: “Son bir hafta içinde yüzlerce iflçinin iflten ç›ka-

r›ld›¤›n› belirten D‹SK lideri Süleyman Çelebi, krizin fatura-
s›n›n emekçilere kesilmemesi gerekti¤ini belirtti.” Burada
belirtti sözcü¤ü tekrarlanm›fl. Buradaki belirtmek fiillerin-
den birini söylemek veya ifade etmekle de¤ifltirmek soru-
nu çözecektir. 

• “Birçok”, “Pek çok”

Birçok bitiflik, pek çok ayr› yaz›lmal›d›r.

• “Ne, ne de” olumsuz bitmez

“Ne Irmak ne de Ya¤mur iddiay› kazanamad›” de¤il “Ne
Irmak ne de Ya¤mur iddiay› kazand›” denmelidir.

• Ayr› yaz›lmas› gereken kelimeler

Ya da, her fley, bu da, flu an, her yer, yan› s›ra, bir gün,
bir fley, her gün, ne de, yüz yüze, el ele, hiç kimse, her ne
kadar, herhangi biri, bir sürü, ne zaman, pek çok, pek az,
tabii ki de, tek bir, ay›rt etmek, terk etmek, yok olmak.
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• Bitiflik yaz›lmas› gereken kelimeler

Veya, birçok, birkaç, hiçbir, herhangi, gitgide, t›pat›p,
suçüstü, ayaküstü, bugün, herkes, vazgeçmek, baflvur-
mak, öngörmek, varsaymak.

• Yanl›fl – Do¤ru Cetveli

Yanl›fl Do¤ru

Bir çok            Birçok
Pekçok           Pek çok
Yaln›fl            Yanl›fl
Yanl›z             Yaln›z
Herkez            Herkes
Gurup             Grup
Klup                Kulüp
Tasfir               Tasvir
Hristiyan          H›ristiyan
Laboratuar       Laboratuvar
Antreman          Antrenman
Eflortman           Eflofman
Orjinal              Orijinal
Anbar                Ambar
Canbaz              Cambaz
Çenber                Çember
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