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Dünyanın çok okunan ve prestijli dergilerinden 
Economist, 2006 yılında hazırladığı bir kapak 
haberinde “Who killed the newspaper?/Gazete-
yi kim vurdu?” diye soruyordu.1 Bu ünlü der-
ginin editörlerini gazetelerin geleceğine ilişkin 
düşünmeye ve bu konuda kapsamlı bir haber 
hazırlamaya iten şey kuşkusuz, geleneksel med-
yanın Internet karşısında yaşadığı yenilgiden 
ibaretti. Son on yılda Batı Avrupa, ABD, Latin 
Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da gazete 
tirajları hızla düşmekteydi. Buna mukabil, onli-
ne gazeteler ve bloglar giderek daha çok izleyi-
ciye hitab ediyordu. Henüz youtube fenomeni 
hayatımızda yoktu ve Twitter gibi sosyal med-
yalar gündemde değildi. ABD’li gazetecilik 
profesörü Philip Meyer’in “Vanishing newspa-
per/Yok olan gazete”2 adlı kitabına vurgu yapan 
Economist yazarları, akademisyenlerin de ka-
ğıda basılı gazetenin geleceğinden endişe duy-
duklarına vurgu yapıyordu. Nitekim, Meyer’e 
göre, artık gençler haberlere online kaynaklar-
dan erişmeyi tercih ediyor; mesela İngiltere’de 
15-24 yaş arası gençler eskiye oranla yüzde 30 
daha az kağıda basılı gazete okuyordu. 

Aynı yıl, benzer bir şekilde, Time dergisi de “Do 
newspapers have a future?Gazetelerin geleceği 
var mı?” başlıklı bir kapak konusunu işledi.3 Bu 
makalede de, Economist’inkine benzer bir şe-
kilde, dünyada 50 yaş altı insanların kağıda ba-
sıla gazete yerine online gazeteleri tercih etme 
nedenleri tartışılıyordu. Kağıda basılı gazetenin 
artık arkaik bir obje olduğu, oysa insanların 
sıcacık evlerinde ya da sosyalleştikleri dış me-
1  26 Ağustos 2006, The Economist: 
http://www.economist.com/opinion/displaystory.
cfm?story_id=7830218 (09.11.2209)
2  Meyer, Philip (2006). Vanishing Newspaper: 
Saving Journalism in the Information Age, University of 
Missouri Press
3 25 Eylül 2006, The Time:
http://www.time.com/time/magazine/
article/0,9171,1538652,00.html (09.11.2009)

kanlarda dizüstü bilgisayarlarıyla bağlandıkları 
online gazeteleri okumalarının daha tercih edi-
lir ve eğlenceli olduğu anlatılıyordu.

Dijital devrimin gazetecilik ve gazeteler üzerin-
deki etkileri, 2009’da Andrew Currah tarafın-
dan yazılan “What’s happening to our news?/
Haberlerimize ne oluyor?” adlı kitaba da konu 
oldu.4 Online haber ortamının İngiltere’deki 
basın endüstrisi üzerindeki etkilerini incelediği 
kitabında Currah, dijital devrimin hayatımıza 
kattığı bir takım yeni kavramlara yer veriyor-
du: “7/24 medya atmosferi”, “dijital müşteri”, 
“müşteri geri beslemesi”, “web merkezli stra-
tejiler”, “habere sesli ve görüntülü içerik bes-
lemesi”, “clickstream” veya “online içerik üre-
tenlerin popülaritesine göre ücret ödenmesi” 
etrafında şekillenenen, farklı bir medya medya 
terminolojisi sözkonusuydu artık.

Aslında, bu tartışmalardan çok daha önce, 
2005 yılında, Amerikan Washington Post ga-
zetesinin bir haberinde de gazetelerin gelece-
ğine ilişkin önermeler yer almıştı.5 Bu haberde, 
ünlü sinema yönetmeni Steven Spielberg’ün 
“Minority Report” adlı filmindeki bir sekansa 
göndermeyle, geleceğin gazetesi wi-max super 
hotspot’larla tarif ediliyordu. Bu fütüristik ya-
pımda, başrol oyuncusu Tom Cruise’un 2054 
yılında başından geçenler anlatılırken, filmin 
bir sahnesinde, şehir metrosunda USA Today 
gazetesi okuyan  yolcunun elindeki sayfanın 
dizaynı sürekli değişiyor; fotoğraf ve haber 
başlıkları aynı bir web sitesinde olduğu gibi 
4  Currah, Andrew (2009). What’s Happening to 
our News: An Investigation into the Likely Impact of the 
Digital Revolution on the Economics of  News Publishing 
in the UK, Reuters Institute for the Study of Journalism, 
University of Oxford, Oxford 
5  11 Ekim 2005, Washington Post: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
discussion/2005/10/11/DI2005101101387.html  
(9.11.2009)
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güncelleniyordu. Kimilerine göre bir hayal 
gibi görünen bu kağıda basılı gazete görünü-
mündeki elektronik gazetenin dolaşıma girme-
sine belki de çok az bir zaman kalmıştı. 

Muhtemelen 2054’ten bile daha önce göreceği-
miz bu hızla değişen medya ortamının en çok 
kağıda basılı içerik üreten gazetecileri endişe-
lendirmesi boşuna değil. Konvansiyonel gaze-
teciliğin geleceği, sadece dijital teknolojideki 
yeniliklere değil, ama aynı zamanda gazeteci-
lik yapma biçimlerinde yaşanan değişiklikle-
re ve gazete okuma biçimimizde ortaya çıkan 
değişikliklere de bağlı. Anaakım medyadaki 
sadece kâr odaklı ticarileşme ve kartelleşme 
eğilimleri, okur kitlede gazetecilere karşı gü-
ven kaybına yol açıyor. Geleneksel gazete 
okuru, enformasyon almak için başvurduğu 
gazetelerin ekonomik ve siyasal güç odaklarıy-
la kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle gelenek-
sel medyaya şüpheyle bakıyor. Tüm dünyada 
anaakım medyaya karşı büyük bir güven kay-
bı yaşanıyor. Buna paralel bir gelişme olarak 
elbette gazete tirajları düşüyor, giderek daha 
fazla sayıda gazeteci işini kaybediyor, kağıda 
basılı gazeteler ekonomik olarak küçülüyor. 
Karşılığında, haber okuruna çok daha hızlı, her 
konuda enformasyonu çeşitli haber kaynakla-
rından toplayıp tematik olarak ulaştıran “agg-
regators/toplayıcılar” çıkıyor. Google news, 
Feedreader, Newswire gibi haber toplayıcı ve 
dağıtıcılar, anaakım ve alternatif enformasyon 
kaynaklarından topladıkları verileri online or-
tamda abonelerine hızla ulaştırıyorlar. Diğer 
yandan, alternatif bir gazetecilik olarak bağım-
sız haber blogları ve haber siteleri pıtrak gibi 
çoğalıyor. Bir zamanlar haber üretme sürecinin 
tek hakimi olan anaakım medya, artık eşik bek-
çisi statüsünü yitiriyor ve haber üretim süreci 
özgürleşip demokratikleşiyor. 

Bu süreçte, kuşkusuz en çok üzerinde durulma-
sı gereken noktalardan birisi de medya içerikle-
rine okurun, izleyicinin veya bir başka deyişle 
yurttaşın katkısı oluyor. Joyce Y. M. Nip, günü-
müz medya atmosferinde izlerkitlenin medya 
içeriğine katkısı sürecini “kamu gazeteciliği/

public journalism” bağlamında değerlendirdi-
ği makalesinde şunları söylüyor: “Bir kişisel 
web yayıncılığı türü olarak webloglar geçtiği-
miz birkaç yıl içinde öne çıktı. Bloglar, aynı 
zamanda sıradan yurttaşın sesini duyurmak 
ve güçlü hale getirmek için kullandığı bir bir 
medya formu. Profesyonel gazeteciler dışında 
amatör gazetecilerin de bilgilenmiş yurttaş ya-
ratma sürecine katkıda bulunduğu bu sürecin, 
demokrasinin gelişmesine katkısı tartışılmaz. 
Buna paralel olarak, ABD’de başlamış olan 
“yurttaş gazeteciliği’ hareketi de demokrasiyi 
güçlendirmeyi hedefliyor.”6  

ABD’de 1990’larda başlayan “civic journa-
lism/yurttaş gazeteciliği” akımının artık “katı-
lımcı yurttaş gazeteciliği” olarak tarif edilmeye 
başlandığına dikkat çeken Nip, bu akımın öncü-
lerinin temel aldıkları noktaları da şöyle özet-
liyor: “Kamu gazeteciliği akımının öncülerine 
göre, haber kurumları insanların yaşadıkları 
çevre ve cemaate ilişkin olaylara karşı duyarlı 
oldukları düşüncesinden hareket eder ve insan-
ların sorumlu bir yurttaş gibi hareket etmeleri-
ni sağlayacak haber içerikleri üretirler.” Kamu 
gazeteciliği, sıradan insanın haber içeriklerinin 
üretim sürecinde aktif olarak yer alma kapasi-
tesini artırmayı hedefler  ve cemaatlere mevcut 
problemleri tartışma ortamı sunarken, çözüm 
üretme sürecine de katılmalarını sağlar. Bazı 
düşünürler yurttaş gazeteciliğini daha detaylı 
ve açıklayıcı anlatmaya çalışmışlardır. Bunla-
rın arasında Lambeth’in tanımlaması dikkate 
değerdir.7 

Kamu gazeteciliğini benimseyen profes-• 
yonel gazeteci, neyin haber olup neyin ol-
mayacağına ilişkin karar verme iktidarını 
korurken, bir yandan da yurttaşın haber 
önerilerini ve haber içeriklerine ilişkin fi-
kirlerini de dikkatle dinler. 

6  Nip, Joyce Y.M. (2006). “Exploring the 
Second Phase of Public Journalism”, Journalism Studies, 
Vol.7, No 2, Routledge
7  Lambeth, Edmund B. (1998). “Public Jour-
nalism as a Democratic Practice”, Edmund B. Lambeth, 
Philip E. Meyer ve Esther Thorson’un derlediği Assesing 
Public Journalism’in içinde, Columbia University of 
Missouri Press, s. 15-35
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Önemli cemaat olaylarını işlerken, haber çer-• 
çevelemelerinde alternatif yolları keşfeder. 
Haber çerçevelemelerinde olayların iyi • 
anlaşılacağı ve toplumda tartışılabileceği 
bir sunumu hazırlar. 
Büyük problemleri kamuya aktarırken, • 
yurttaşın gözünden kaçırılmış, saklanmış 
alanları öne çıkartıp çözüm önerileri ge-
tirir ve bu konularda sorumlu kurumları 
göreve çağırır. 
Kamuyla sürekli ve güvenilir bir şekilde • 
iletişim kurmanın önemine inanır. 

Özetle, “kamu gazeteciliği” kavramıyla anlatıl-
mak istenen, anaakım medyanın bugün içinde 
bulunduğu durumun tersine, okurla ilişkide ol-
mak, okuru yaşadığı toplumda olan bitene karşı 
duyarlı yurttaşlar olarak algılamak ve kamusal 
tartışmayı tetikleyerek sorunlara çözüm bul-
ma sürecini demokratikleştirmektir. Burada bir 
başka önemli konu da, Rosen’ın dikkat çektiği  
“yurttaş” kavramının “müşteri” kavramından 
farklı düşünülmesi gerektiğidir. Konvansiyonel 
medyanın bugün geldiği durumun tersine, kamu 
gazeteciliği tahayyülü okuru/izleyiciyi bir ürünü 
satın alan tüketici gibi görmemektedir. Rosen’ın 
“yurttaş”gazeteciden kastı şudur: 8 

Kamusal hayata kişisel katkısını önemseyen• 
Kamusal kararların potansiyel katılımcısı• 
Ortak çıkarlar etrafında toplanmış bir bütün• 
Kamusal alanda tartışılacak konuların te-• 
mel muhatabı
Seçici ve karar verici• 
Yeteneklerini geliştirmesi gereken bir öğrenici• 
Bir yere bağlı olduğu kadar, o yere karşı • 
sorumluluk da duyan kişi. 

Bu yurttaşlık tanımıyla, medya içeriğinin ye-
niden üretim sürecine baktığında ise Nip, ana-
akım medya gazeteciliğiyle kamu arasında ku-
rulan yeni bağ modellerini şu başlıklar altında 
tanımlar:9 

8  Rosen, Jay (1997). “Public Journalism as a 
Democratic Art”, Jay Rosen, Merritt Davis ve Aus-
tin Lisa’nın derlediği Public Journalism: Theory and 
Practice’in içinde, Dayton OH: Kettering Foundation, 
s.3-24
9  age, s.216-218

Geleneksel gazetecilik: Bu gazetecilik türün-
de, profesyonel gazeteciler eşik bekçileri olarak 
dünyada olup biten olayları kendi değerlendir-
me süzgeçlerinden geçirerek neyin yayınlanıp 
yayınlanmayacağına, neyin kamu için önemli 
olup neyin olmadığına karar veren kişilerdir. 
Sıradan insanlar, haber oluşum sürecine haber 
kaynağı olmanın dışında katkıda bulunamaz-
lar. Tüm haber oluşum süreci, yani haber ko-
nusu bulma, araştrma, yazma, kurgulama, ya-
yınlama aşamaları hep profesyonel gazeteciler 
tarafından yürütülür. İzlerkitle ise, ancak üre-
tilen haber içeriklerine itiraz veya katkılarını 
gönderdikleri okur mektupları, e-mail’lar veya 
online haber sayfalarına yazdıkları yorumlarla 
gösterebilirler. 

Kamu gazeteciliği: Bu gazetecilik anlayışı, in-
sanların yurttaş bilinciyle haber içeriklerine bağ-
lantılı olmasını ve aynı zamanda da haber üretim 
sürecine katılmalarını öngörüyor. Halka açık 
toplantılar, yurttaşın katıldığı paneller ve kamu-
oyu yoklamaları halkın görüşlerinin alınmasın-
da bir imkân olarak görülüyor. Profesyonel ga-
zeteci hâlâ eşik bekçiliği görevini sürdürürken, 
kamusal alanda tartışılan ancak büyük medya-
nın görmezden geldiği hassas konulara dikkat 
çekmek için, medya sayfaları, ekranları yurttaşa 
açılıyor. Böylelikle, sadece resmi ve “yetkili” 
sayılan kaynakların kamusal alanı yönlendirme-
sindense, sokaktaki vatandaşın da tartışma ve 
çözüm arama sürecine katkısı sağlanıyor. 

Etkileşimli gazetecilik: Etkileşim kavramı, 
online gazetecilik üzerine düşünen pek çok 
akademisyenin üzerinde oydaşmaya vardığı 
bir kavram. Öncelikle, etkileşimden iki şey 
kastediliyor: (1) içerik etkileşimi ve (2) kişi-
ler arası etkileşim. İçerik etkileşimi, sadece 
internet kullanıcılarının medyanın teknik ola-
naklarını kullanarak profesyonel gazetecinin 
yarattığı içerik üzerine katkı yapmasını değil, 
ama aynı zamanda yaratılmış içerik seçimi ko-
nusundaki sofistikasyona da işaret ediyor. Ki-
şiler arası etkileşim ise, forumlar, sohbet oda-
ları veya haber içerikleriyle ilgili yazılan okur 
yorumları üzerinden şekilleniyor. Bir nokta da, 
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gazeteciyle kullanıcı arasındaki etkileşimin an-
cak gazetecinin kendisine ulaşan e-mail veya 
yorumlara cevap verdiği noktada başlıyor ol-
ması. Diğer yandan, özellikle haber içerikleri-
ne yazılan yorumların sayfada durdukları süre 
boyunca o haberin içeriğinin bir parçası haline 
gelmesi sözkonusu. Bu yorumlar profesyonel-
ler tarafından denetleniyor olsa da, zaman za-
man temel gazetecilik ilkelerine aykırı ve etik 
olmayan içerikler de yer alabiliyor. 

Katılımcı gazetecilik: Kullanıcılar haber 
içeriklerinin oluşum sürecine pek çok fark-
lı şekilde katılabilirler. Katılımcı gazetecilik, 
insanların haber üretim sürecine profesyonel 
editörlerden az çok bağımsız bir şekilde ka-
tılmalarını sağlıyor. Aslında medyanın temel 
içerik üretimi ve dizaynı yine profesyoneller-
ce yapılırken, amatörler de kendi ürettikleri 
içerikleri anaakım medyanın web sitesinde 

yayınlatabiliyorlar. Ayrıca, sadece katılımcı 
gazetecilik esasına dayalı içerik üreten siteler 
de var. Nip, 2005 yılında ABD’de kurulan iki 
web sitesini YourHub.com ve Mytown.daily-
camera.com’u bunlara örnek olarak veriyor. 
Anaakım medyanın tanınmış örneklerinden, 
mesela BBC’nin (British Broadcasting Corpo-
ration) web sitesindeki “Have Your Say/Muha-
birlik Yap” linkinde10 okurun haber içeriklerine 
ilişkin görüşlerini belirtmesine olanak tanıma-
sı katılımcı gazeteciliğin bir örneği. Benzer bir 
şekilde, MSNBC’nin web sitesindeki “Citizen 
Journalists Report/Yurttaş Gazetecinin Haberi” 
köşesinde11 olduğu gibi, editörler belli konula-
ra ilgi duyan ve haber yapmak isteyen okura 
(amatör gazetecilere) görevler vererek muha-
birlik yapmalarına olanak tanıyorlar. 

10  http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/default.stm
11  http://www.msnbc.msn.com/id/6639760

BBC’nin “Have your Say” sayfası 
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MSNBC’nin “Citizen Journalist” sayfası 

Milliyet Gazetesi web sitesinde kendi blog’unu oluşturmuş bir okurun sayfası
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Yurttaş gazeteciliği: Amatör gazetecilerin ha-
ber toplama, yazma, görüntülü içerik üretme, 
yazma, kurgu ve yayınlama sürecinden sorum-
lu olduğu gazetecilik türünü tanımlamak için 
kullanılan tanım. Bu modelde, profesyonel 
gazetecilerin hiç rolü yok. İçerik oluşturan bir 
kişi, cemaat, grup, veya sivil toplum örgütü 
olabilir. Medya, bir blog, web sitesi, cema-
at radyosu veya gazetesi olabilir. Yapılan işin 
gazetecilik olarak tanımlanması için, üretilen 
içeriğin herkesin ulaşabileceği orijinal söyleşi, 
röportaj, analiz, haber, fotoğraf vs.’den oluş-
ması yeterlidir. Günümüzde bu tür gazeteciliğe 
en güzel örnek, indymedia.org’dir. 

Sonuç Yerine

Türkiye açısından bakıldığında, anaakım med-
yanın internet dünyasında yaşanan gelişme 
ve dönüşümlere en azından teknolojik açıdan 
hızla ayak uydurduğunu söylemek mümkün-
dür. Nitekim, Türk basını, pek çok teknolojik 
yeniliği Batı’daki benzerlerinden çok daha 
önce uygulamakla dikkat çeker. Ofset baskı-

ya geçiş ve eski model matbaa makinalarının 
son model yenileriyle değiştirilmesi süreci, 
Türkiye’de Avrupa’daki pek çok büyük gaze-
teden önce gerçekleşmiştir. Benzer bir şekilde, 
otomasyona geçiş de Türk basınında hızlı ve 
etkili bir şekilde gerçekleşmiştir. Anaakım ga-
zetelerin web sitelerinin kurulması ve kağıda 
basılı gazetelerde yer alan içeriklerin online’a 
aktarılmasında da hızlı davranılmış, lakin on-
line medya atmosferinin sağladığı multimedya 
özelliğine geçiş geç olmuştur. Online haber si-
telerinin içeriklerinde hypertext, video ve au-
dio olanaklarının yeterli ve yerinde kullanıldığı 
söylenemez. Buna mukabil, okuyucu yorumla-
rı, forumlar, okura orijinal içerik sağlaması için 
ayrılan kişisel blog oluşturma imkanları, haber 
içeriklerinin facebook, twitter, friendfeed gibi 
sosyal medyalarda paylaşım özellikleri gibi ye-
nilikler hızlıca web sayfalarına adapte edilmek-
tedir.  Henüz twitter’in yaygınlaşmasından çok 
önce Türk gazetelerin web sayfalarında haber-
leri twitter’da paylaşma linklerinin bulunması, 
Türk basınının online dünyanın yeniliklerini 
yakından takip ettiğinin bir göstergesidir. 

Indipendent Media Center’ın web sitesi indymedia.org
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Teknolojik yenilikleri yakından ve hızlı takip 
etmesine karşın, Türk medyasında online’a 
özgü orijinal içerik üretmek ve online yayın-
cılığın multimedya doğasına uygun şekilde 
sunmak konusunda problemler vardır. Web 
ortamında üretilen içeriğin kolayca kopyala-
nıp kaynak belirtmeden kullanılabilmesi, te-
lif hakları konusunda problemler yaratmakta; 
oturduğu yerden başkalarının ürettiği içerkileri 
çalarak kullanan “pijama gazeteciliği” dedi-
ğimiz bir yayıncılık biçimini yaratmaktadır.12  
Buna mukabil, yarattıkları orijinal içerikle ba-
ğımsız, online gazetecilik yapmış ve yapmakta 
olan web siteleri mevcuttur. Geçmişte medya 
eleştirisi alanında özgün örnekler vermiş olan, 
ancak  yaygın medyadan gelen baskılara daya-
namayarak kapanan medyakronik.com ve hâlâ 

12  Arsan, Esra (2006). “Are they Still Amateurs?: 
Professional Role Perceptions and Job Satisfactions of 
Online Journalists in Turkey”, International New Media 
and Interactivity Conference Proceedings, Istanbul, 2006

yarattığı alternatif içerikle dikkat çeken bianet.
org siteleri bunlara güzel birer örnektir. Ayrıca, 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de web-
logging alanında özgün örnekler gözlenmek-
tedir. Son olarak, özellikle ABD ve Avrupa’da 
gözlenen yeni bir eğilim: Anaakım medyanın 
çürümüş dinamiklerine dayanamadıkları, bü-
yük medya kurumlarında doğru ve iyi gazeteci-
lik yapılamayacağına inandıkları için bazı çok 
başarılı araştırmacı gazeteciler kendi bloglarını 
kurarak gazeteciliğe web’de devam ediyorlar. 
Araştırmacı gazetecilik çok zor ve masraflı bir 
iş olduğu için de, yurttaşın maddi katkılarıy-
la, bağışlarıyla mesleklerini sürdürmeye çalı-
şıyorlar. Türkiye’de henüz okur bağışlarıyla 
yaşayabilecek kapasitede bir online gazetecilik 
yok, lakin yaygın medyaya karşı güven giderek 
azaldıkça,  yakın zamanda bunun da örnekleri-
ni göreceğiz gibi duruyor. 

Büyük gazetelerin web sitelerinde yer alan haberlerin sosyal medyalarla                                              
paylaşım linklerinin kullanımına hızla geçilmiştir. 


