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Önsöz
Gazetecilik;
Bir gazete veya derginin haz›rlanma ve ç›kar›lmas›nda görev alan kifliler
taraf›ndan haber ve bilgi kayna¤›na çabuk ulaflmak ve kaynaklardan edindi¤i bilgi
ve haberleri okuyucuya sunma olarak tan›mlan›r.
Bu süreçte neler yaflan›r? Biz okurlar bunu bilmeyiz. Sadece haberi okuyup
geçeriz. Oysa mürekkep kokular› içinde, bask› makinelerinin ç›kard›¤› sesler
aras›nda ki kofluflturma ve en iyiyi yapabilmek için gecesini gündüze katan
kiflilerin emekleri yads›namaz bir gerçektir.
Gazeteci olmak özveri ve tecrübe gerektirir.
‹flte elinizdeki bu kitap deneyimli gazeteci Hermann Schlapp taraf›ndan
kaleme al›nm›fl olup siz de¤erli okuyuculara gazetecili¤in temel ad›mlar›n›
aktararak, uygulamayla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Ayr›ca kitap Freiburg
Üniversitesi ile Luzern Medya Merkezinde okutulmaktad›r.
Ifl›k Aygün’ün çevirisiyle genifl kitlelere ulaflan bu kitap daha önce befl kez
bas›lm›flt›r.
K o nr ad - A d en a ue r - S t i f t u ng ol a r a k 2 00 2 b as k › s › n da n s o n r a i k i n c i k ez
fl’i bas›yoruz. Uzun y›llard›r, gerek Almanya’da gerekse baflka
Gazetecili¤e Girifl’
ülkelerde medya alan›nda destekleyici çal›flmalar yürüten bir kurulufl olarak, bu
eserin Türkçe eriflimine katk› sa¤l›yor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Hermann Schlapp’a, Ifl›k Aygün’e ve eserin bas›m ve yay›m›na katk›da bulunan herkese bir kez daha çok teflekkür ederiz.
Sayg›lar›mla,

Dr. Colin DÜRKOP
Konrad-Adenauer-Stiftung
Türkiye Temsilcisi

Önsöz
Rotatifler dönüyor. Mürekkep kokuyor ka¤›tlar... Gecenin sessizli¤i, ifline
özen gösteren ustan›n homurdanmalar› ve devasa makinelerin ç›kard›¤›
gürültünün tutsa¤›na dönüflmüfl. Günün ilk ›fl›klar›na kadar süren bir imece. Son
dakikaya kadar, kamyona yüklenen paketlerin geri dönme olas›l›¤› ve gerilimi,
olanca uykusuzlu¤un üzerine kül ekiyor. Belki de yaflad›m, yaflayabiliyorum
demek için gerçekten gazeteci olmak gerekir. Bu gerilime, bu yaflam risklerine
karfl›n, insan› böylesine kendine ba¤layan, sevgi de¤il de nedir?
Uzunca y›llar “usta-ç›rak” gelene¤iyle kalem tutan eller, art›k bu sürecin
ötesinde bir yönelim sergilemeye bafllam›flt›r. Üretilen ürünün günün geliflmeleri
ve koflullar› içerisinde yeniden tan›m› yap›lm›flt›r. Bu tan›m›n içerisinde,
eylemin, üretim “ba¤lamazl›¤›” ya da “koflulsuzlu¤u” gibi bir omuz silkmenin
art›k çokça bir anlam› kalmam›flt›r. Her ne kadar hukuksal düzenekler afl›lsa da,
art›k iyiden iyiye a¤›rl›¤›n› duyumsatan bir güç vard›r. Bu gücün yarat›c›s› kim
tart›flmalar› bir k›s›rdöngü gibi gözükse de, haberi yaratanlar›n önemli ölçüde
dikkate almak zorunda kald›klar› bir kitlesel güç de yaflamda pay›n› almaktad›r.
Dolay›s›yla art›k yap›lan ifli s›n›rlayan salt üretim ve politik iliflkilerden kaynaklanan sorunlar de¤il, ayn› zamanda “kamuoyu” denilen sihirli gücün de
gözönünde bulundurulmas› gerekmektedir. Üstelik bu güç, dünün bilinen
ac›mas›z koflullar› ve kurallar›yla de¤il, bugünün evrensel ve insan› öne ç›karan
de¤erleriyle yaflamda pay›n› almaktad›r.

Bu anlamda elinizdeki yap›t, giderek duyarl›l›k kazanan gazetecilik
mesle¤ine ilgi duyanlara, çal›flanlara ve de elbette ki ö¤rencilere son derece
önemli bilgileri tafl›maktad›r. Yap›t öncelikle gazetecili¤in temel ad›mlar›n›
aktararak, bu u¤rafl›n uygulamalar›yla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Ayr›ca
Hermann Schlapp’›n sözkonusu yap›t› büyük bir titizlikle haz›rlanm›fl ve bu
alan›n gereksinimlerine yan›t verecek düzeydedir. Yap›t›, ayn› özenle çeviren
de¤erli arkadafl›m›z Ifl›k Aygün’e ve bu yap›t›n çok genifl y›¤›nlara ulaflmas›nda
katk›s› bulunan Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Say›n Dr. Wulf
Schönbohm’a teflekkürü borç bilirim. Say›n Schönbohm’a teflekkürlerimi salt bu
yap›t için de¤il, Türkiye’de gerçeklefltirdi¤i ve gerçekten sektörümüz için çok
önemli çal›flmalar için de teflekkür etmek isterim. Schönbohm’un özellikle yerel
gazetecili¤in Türkiye’de geliflimine ve iletiflim alan›ndaki yap›tlara dönük
sa¤lad›¤› destek de bizler için yeri doldurulamaz bir katk› sa¤lam›flt›r.
‹nan›yorum ki, bu içten deste¤i her zaman yan›m›zda olacakt›r.

Prof. Dr. Suat Gezgin
‹stanbul Üniversitesi
‹letiflim Fakültesi

Önsöz
Üzerinde de¤ifliklikler yap›larak yenilefltirilmifl bu üçüncü bask› ders kitab›
mesle¤e yeni kat›lanlara gazetecili¤in temel kavramlar›n› tan›tmay› amaçlamaktad›r.
Ayn› zamanda yaz› iflleri taraf›ndan genellikle ihmal edilen pek çok serbest
elemana da destek olmay› istemektedir.
Bu nedenle mesle¤e iliflkin kurallar konusunda k›sa ve öz bilgiler sunmaktad›r.
Bu arada gazeteci adaylar› ve kendi bafllar›na b›rak›lm›fl gazeteciler, görevlerini yerine getirirken gerek duyduklar› önerilere ve ipuçlar›na sahip olabileceklerdir.
Ayr›ca her türlü dogmatizmden uzak durulmufltur, zira gazetecilik asla dar
kal›plar içine al›nmamas› gereken, fazlaca yarat›c›l›¤a dayal› bir meslektir. Di¤er
taraftan da ama, flayet gazeteciler profesyonelce ve sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getirmek istiyorlarsa, kesinlikle uyulmas› gereken baz› temel ilkeler
vard›r.
Gazetecilik de belli bir dereceye kadar ö¤renilebilir. Yetenek her ne kadar
teflvik edilebilirse de sonradan kazan›lamaz: Merak, do¤ufltan var olan bir gözlem
yetisi, dil’e duyulan sevgi ve fikirleri aç›kça ifade edebilme, önemliyi önemsizden
ay›rabilme yetene¤i gazeteci adaylar›nda aranan özelliklerdir.
Ders kitab› farkl› biçimlerdeki gazetecilik yarat›lar›n›, bunlar›n özelliklerini
ve temel kurallar›n› tan›tmaktad›r.
Gazetecilik yaz›m biçemini aç›klamakta, gazetecilerin çal›flma yöntemleri ve
etkinlikleri için gerekli esin ve önerileri iletmektedir.

Bu el kitab› gazetecili¤e özgü çal›flma yöntemleri konusunda k›sa sürede fikir
sahibi olmak isteyenlere de seslenmektedir.
Özellikle de bas›n›n yerel ve bölgesel muhabirlerine yöneliktir.
Ayn› zamanda Luzern Medya E¤itim Merkezi’nde (MAZ) gazetecilikle ilgili
kurslarda ve Freiburg Üniversitesi’nde ders kitab› olarak okutulmaktad›r.

Konu metinlerinde ve eklerde kullan›lan örnekler afla¤›da ad› geçen dergi ve
gazetelerden al›nm›flt›r:
Aargauer Tagblatt – Aargumin Volksblatt – Basler Zeitung – Berner Zeitung
– Der Brückenbauer – Bündner Tagblatt – Bündner Zeitung – Der Bund –
Davoser Zeitung – Luzerner Neueste Nachrichten – Luzerner Zeitung – Neue
Luzerner Zeitung – Neue Züricher Zeitung (NZZ) – Die Ostschweiz – Der
Rheintaler – Sarganserländer – Schweizer Illustrierte – Der Sonntag – Der Spiegel
- Tagesanzeiger – Thurgauer Volksblatt – Vaterland – Die Weltwoche – Zofinger
Tagblatt.
Luzern, Bahar Dönemi 1997

Hermann Schlapp

Hermann Schlapp (1936’da Char’da do¤du). Dr.Phil.I, gazetecilik hayat›na
"Basler Nachrichten"de önce haber redaktörü olarak bafllad› daha sonra yurt d›fl›
redaktörü olarak devam etti (1963-1970). 1970-1977 y›llar› aras›nda ‹sviçre Radyosunun (DRS) ve ‹sviçre’deki birkaç günlük gazetenin Bonn muhabirli¤ini yapt›.
1977’de ‹sviçre Televizyonu’na (DRS) geçti ve 1980’de haber yönetmeni seçildi
1982 sonlar›nda Luzern’deki "Vaterland" gazetesinin yaz› iflleri müdürlü¤ünü
üstlendi. 1987’de Graubünden bölgesinin ikinci günlük gazetesi "das Bündner
Tagblatt"› yeniden organize etmek üzere Schlapp proje yöneticisi olarak görevlendirildi. Halen serbest gazeteci ve medya dan›flman› olarak görev yapmaktad›r.
Freiburg Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nde ve Luzern Medya E¤itim
Merkezi’nde (MAZ) doçenttir.
* Metinde yaln›zca eril sözcüklerin kullan›ld›¤› durumlarda elbette her iki cinsiyet de kastedilmektedir.
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Yazılı Basın
Gazeteciliğinin Önemi

Giriş
Elektronik Medya ça¤›nda gazeteyi tercih eden kiflinin beklentisi bu yüzy›l›n
bafl›nda ayn› fleyi yapm›fl olan atalar›n›n beklentilerinden çok farkl›d›r.
Radyo ve televizyon, bas›n›, günümüzdeki varolan di¤er teknoloji
harikalar›ndan daha fazla de¤iflikli¤e u¤ratt›lar; gazeteye yeni bir ifllev verdiler.
Önceleri as›l ifllevi en yeni haberleri iletmek olan bas›n›n elinden bu görevin
büyük bir k›sm›,özellikle ulusal ve uluslararas› alanda, radyo ve televizyon
taraf›ndan al›narak, bas›n bir kenara itilmifltir.
Gazete, son derece karmafl›k üretim süreçleriyle bu iki elektronik iletiflim
arac›yla yar›flabilecek durumda de¤ildir. Oldukça basit bir teknik donan›ma sahip
olan radyo di¤erlerine göre en h›zl› iletiflim arac›d›r, bu nedenle h›zl› haber iletimi için de son derece uygundur. Bu alanda rakip tan›mamaktad›r. Televizyon ise
olay yerinden yapt›¤› canl› yay›nlarla bask›n durumdad›r.
Herfleye ra¤men gazete bugün de ola¤anüstü önem tafl›maktad›r.
Elektronik medyan›n akflam günefli gibi yitip giden iletileri karfl›s›nda
gazetenin tek avantaj› okurun istedi¤i an elinin alt›nda olmas› de¤il, radyo ve televizyon taraf›ndan ço¤unlukla yüzeysel ifllenen konular› ayr›nt›lar›yla ve de yorum13

lar eflli¤inde ele almas›d›r. Gazete en canl› olmasa da radyo ve televizyona göre en
entelektüel iletiflim arac›d›r.
Yaln›z yerel ve bölgesel alanlarda durum daha farkl›d›r. Buralarda gazete hala
en gözde haber arac›d›r. Bu alanlarda radyo ve televizyon taraf›ndan flimdilik yetersiz karfl›lanabilen ve tam olarak karfl›lanabilmesi hiçbir zaman olas› olmayan güncel haberler gazetede ön plandad›r. Söz edilen yerlerde gazete hala "newspaper"dir.
‹sviçre’nin kantonlara ve yerel yönetimlere hakim otonom siyasal yap›s›,
gazetelerin çeflitlili¤ini gerekli k›lmaktad›r. Yerel ve bölgesel kesimlerde
demokratik tart›flmalar›n geliflme ortam› bas›n olmal›d›r. Hiçbirfley bölgelere hatta
kantonlara hakim tekelleflen bas›ndan daha olumsuz etki yaratamaz.
‹sviçre’ye damgas›n› vurmufl olan do¤rudan demokrasi, tek bafllar›na fikir
oluflturan, fikirleri yönlendiren hatta gerçekleri göz ard› eden tekelleflmifl
gazetelerin s›k›nt›s›n› çekmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda yerel ve bölgesel
bas›n›n önemi tahmin edildi¤inden de çoktur. Bu nedenle ‹sviçre’nin dünyada
gazete yönünden en zengin ülke olmas›na asl›nda flafl›rmamak gerekir.
‹nsanlar bugün de etraflar›nda olup bitenden kapsaml› bir biçimde haberdar
olabilecekleri baflka bir haber kayna¤›na sahip de¤illerdir. Etkinlikleri konusunda bilgilendirmek ve konuflmalara konu olabilmek için kurumlar›n da (devlet
daireleri, partiler, dernekler, iktisadi kurulufllar, kiliseler vs) yerel bas›na ihtiyac› vard›r.
Bu durumda bölgesel gazeteler toplumsal siyaset aç›s›ndan son derece önemli
bir görevi yerine getirmektedirler. Pek çok gazetenin yazg›s›n›n bölgesel alanlarda
belli olmas› bu nedenle flafl›rt›c› de¤ildir. E¤er bir gazete buralarda baflar›l› olam›yor,
ya da rakipleri taraf›ndan gölgede b›rak›l›yorsa ayakta kalma flans› yok demektir.
Bir gazetenin yerel ve bölgesel flubesi yaz› iflleri aç›s›ndan oldukça zor bir
durumdur. Buralarda okurlar gazetecileri ve yaz› iflleri sorumlular›n› do¤rudan
kontrol edebilirler.
14

Gazetecilik alan›ndaki tüm baflar›s›zl›klar (yanl›fl, yanl›l›k, eksik bilgi,
sayg›s›zl›k vs) derhal fark edilir ve gazete, ya sert tepkiler gösterilerek ya da okur
taraf›ndan abonelikten ayr›lma yoluyla cezaland›r›l›r. Di¤er taraftan yazar gazetecilerin ve yaz› iflleri sorumlular›n›n siyasal etkileri hiçbir yerde bu denli yo¤un
de¤ildir.
Deneyimli ve yetkin bir gazeteci hiç flüphesiz kendisiyle ayn› görüfle sahip
okur kitlesini biraz hareketlendirerek lider konumuna yükselebilir. Gazetenin
bölgesel flubelerinde yaln›zca en iyi gazetecilerin ve yaz› iflleri sorumlular›n›n
baflar› sa¤lad›klar› son y›llarda yaz› iflleri müdürleri ve yay›n evleri taraf›ndan
üretilmifl bir görüfltür.
Yaz› ifllerindeki o eski hiyerarfli sistemi (en tepede yurt d›fl› redaktörü ve en alt
kademelerde de bölgesel redaktörler) çoktan afl›lm›flt›r. Özellikle yerel ve bölgesel
alanlarda gazetecilerin sorumluluklar› daha çok önem kazan›r. As›l buralarda tüm
gazetenin en çetin ve bir anlamda da en titiz etkinli¤i sürdürülür. Ve gazeteciler
topluma hizmet sunan kifliler olduklar›n› asla unutmamal›d›rlar. Haber vermek
yani bilgilendirmek zorundad›rlar. Bu do¤rudan bir hizmettir. Bu hizmet
demokratik toplumlarda kamuoyu oluflumunu sa¤lamal›d›r.
Ciddi gazeteciler için temel yasa, habere gösterilen özenle ilgili sorumluluktur: Yay›nlanacak her fleyin do¤ruluk pay› titizlikle araflt›r›lmal›d›r. Asl›nda "nesnel" gerçekleri iletmenin her zaman olas› olmad›¤›n›n bilincinde olan gazeteciler
dürüst, gerçekler do¤rultusunda, yans›z bilgi sunmak için çabalamal›d›rlar.
Gazeteciler demokratik toplumlar›n bekçileri olarak çevrelerini çok iyi
gözlemlemeli, yanl›fllar› korkusuzca ortaya ç›karmal›, etraflar›ndaki kiflilerle içli
d›fll› olmaktan sak›nmal›, siyasi, kültürel, toplumsal olaylara elefltirel bak›fl aç›s›yla
yaklaflmal›d›rlar. Elefltirileri salt yerici de¤il, yap›c› da olursa ancak de¤er kazan›r.
Oscar Reck’e göre, "gazeteci hakim de¤ildir, o gerçe¤in peflindedir ve onun
savunucusudur". Her etkinlikte de kiflili¤i de¤il, yapt›¤› ifl ön planda olmal›d›r.
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Yerel ve Bölgesel Gazetecilik
Yerel ve bölgesel alanlarda – öncede bahsedildi¤i gibi gazete hala
"Newspaper"d›r, yani haber arac›d›r.
Buralarda elektronik medyan›n gazeteyle rekabeti o kadar güçlü de¤ildir ve
yerel radyolar›n hatta yerel televizyon kanallar›n›n etkin olduklar› yerlerde bu
araçlar en az›ndan nicel aç›dan yerel gazetelerin yerini hiçbir biçimde alamazlar.
Bölgesel gazete daha genifl, ço¤unlukla siyasi ve co¤rafi aç›dan oldukça kapal›
alanlarda hizmet verir (Örne¤in kantonlardan oluflan bir grup: Orta ‹sviçre’deki
"Neue Luzerner Zeitung" gazetesi gibi, tek bir kantonda: "Glarner Nachrichten"
veya "Bündner Zeitung" gazeteleri gibi, ya da yaln›zca Kantonun bir bölümünde:
Winterthur’daki "der Landbote" veya Willisau’daki "Willisauer Bote" gibi).
Bölgesel gazete öncelikli olarak kendi bölgesiyle ilgili ve burada geneli
ilgilendiren haberleri iletir. Yay›nland›¤› bölgedeki köy ve flehirlere iliflkin olaylar›, bu bölgeler d›fl›ndaki kiflileri ilgilendirecek düzeydeyse aktar›r.
Bu ancak bölge gazetesinin yay›n alan› içinde bir yerel gazete varsa söz
konusudur.
Bölgesel gazeteler yay›nland›klar› alanlarda genelde yerel bas›n›n görevini
üstlenirler.
Yerel gazete kendi yay›n bölgesi ve buraya ait birikimlerle s›n›rl›d›r ve burada
haber iletimi konusunda pek çok kitle iletiflim arac›ndan farkl› olarak daha fazla
ayr›nt›ya inebilir. Tipik yerel gazeteler "Davoser Zeitung" ya da "Tagblatt der
Stadt Zürich"tir.
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Yerel ve bölgesel muhabirler için afla¤›daki haber teknikleri önemlidir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Haber (basit)
Haber (karmafl›k)
Röportaj
Söylefli
Portre
Demeç
Resmi bildiri
Yorum
Örnekler
Ek. I. s

Haber
Haber, güncel ve ilginç bir olay›n oldu¤unca nesnel ve gerçe¤e uygun bir
biçimde sunulmas›d›r. Haber metninde her türlü tarafl› de¤erlendirmelerden ve
söz oyunlar›ndan uzak durulur. Metin k›sa, haber dili de yal›nd›r.
Bu haber tekni¤i son derece kat› kurallara tabidir. Haberi yazan kiflinin, sahip
oldu¤u yarat›c›l›k alan› s›n›rl›d›r. "Okurlar›m›z için yaz›yoruz, hakk›nda yaz›
yazd›klar›m›z için de¤il" görüflü hakimdir. Nitekim hat›r için gazetecilik yapmak
sak›ncal›d›r. Bir k›sa ya da karmafl›k haber metninde uyulmas› gereken kurallar
flunlard›r:
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Yay›nlanacak konu
•

Güncel, haber yeni olmal› ve kolay iletilebilmelidir. Olay›n geliflimiyle iletilmesi aras›daki süre ne kadar k›sa olursa, haberi haber yapan ilgi de o oranda
büyüktür. Bugün oluflan ve ertesi günkü gazetelerde yer alacak ve duyulacak
olaylar günceldir. Gazetenin yak›n çevrede geliflen olaylar hakk›nda bilgi toplama sorumlulu¤u yan›nda her gün rakip gazetelerde yer almayan de¤iflik haberleri yay›nlama sorumlulu¤u da vard›r ("Primeurs"=Yenilikler). ‹flte bu özellik gazeteyi okunulmas› gereken ilginç bir yay›n organ› haline getirir. Rakip
gazetelere ait haberlerden yap›lan çok fazla al›nt›lar günlük gazetenin imaj›n›
sarsar. Bunun sonucunda çok yavafl, s›k›c› ve dinamizmden yoksun gazete olarak tan›n›r. Böyle bir isme sahip olmak gazete için ölümdür.
De¤iflik haberler gazetecilerin ve yaz› iflleri sorumlular›n›n kuca¤›na öyle
havadan düflmezler. Araflt›r›l›p bulunmalar› gerekir. Bunun için de gazetecilerin sahip olduklar› iliflkiler a¤›n›n çok güçlü kurulmufl olmas› gerekir.
Güncellik peflinde koflarken haberin ciddiyetine ve güvenilirli¤ine zarar vermemek gerekir. "H›zl›, ama ciddiyetten uzak ve güvenilmez" gibi bir isme
sahip olmaktansa, "yavafl ama güvenilir" izlenimini yaratmak daha yararl›d›r.

•

Konu ilginç olmal›d›r. Bir k›sa ya da ayr›nt›l› haber, okurlar›n en az›ndan bir
k›sm›n›n dikkatini çekebilmelidir. Yaflam alan›m›z›, temel bilgi ve görüfllerimizi de¤ifltiren, normal kabul edilenden farkl› olan herfley ilginçtir. Özellikle
de dramatik olaylar, sorunlar, siyasal sürtüflmeler ve uyuflmazl›klar okurun
dikkatini çeker.
(Olumsuzluklar-ne yaz›k ki-insanlarda her zaman daha fazla ilgi uyand›r›r, tabii
ki bu, olumlu haberleri yay›nlamamak anlam›na gelmez. Olumsuzluklardan
ziyade ola¤anüstü olan, normalin d›fl›nda seyreden olaylar tespit edilmelidir).
Bir haberin yay›nlanmaya de¤er görülmesi için olay›n etki alan› d›fl›ndaki yerlerde ve kiflilerde de ilgi uyand›racak nitelikte olmas› gerekir.
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Yerel bas›nda dernek flenlikleri, kilise korosu gezileri vs. de önemlidir, yani
bunlar bölgesel ya da ulusal gazetelerde çok ender yer verilen olaylard›r. Fakat
özellikle bu hassas bölgelerde yöresel gerçeklerin dikkate al›nmas› önemlidir.
Bu konuyla ilgili yönergeler buradaki flartlar› iyi bilen yaz› iflleri müdürleri
taraf›ndan belirlenmelidir.
Yaln›zca küçük bir topluluk içinde geliflen ve d›flar›ya yönelik bir etki yaratmayan olaylar›n önemsiz oldu¤u kabul edilmelidir (Kat›l›mc›lar d›fl›nda baflka
hiç kimseyi ilgilendirmeyen özel toplant›lar, genelde habercilik aç›s›ndan
önem tafl›maz. ‹stisnalar tabi ki vard›r, örne¤in kapal› yürütülen toplant›larda
kamuyla ilgili konular konufluluyor, bu konuyla ilgili haz›rl›klar yap›l›p hatta
kararlar al›n›yorsa. Özellikle de kamuoyunun bilmesi gereken durumlarda,
al›nan kararlar›n gizli tutulmas› söz konusuysa).
•

Konu önemli olmal›d›r. Bir olay, siyasi, ekonomik ve kültürel yaflam›
do¤rudan etkiliyorsa, yani bu alanlarda herhangi bir de¤iflikli¤e yol aç›yorsa
önemlidir. Bu tür haberler genelde "hard news" (ciddi haberler) olarak nitelendirilir ("soft news"lar›n tersine, "tatl› haberler").
Bir haber duygular›m›z› harekete geçirdi¤i için de önemli olabilir. Bir güzellik
yar›flmas› belki dünyan›n geliflimine katk› sa¤lamaz ama, bir k›s›m okuru
ilgilendirir, bu nedenle ciddi bas›n habercili¤inde de bu konulara yer vermek
kesinlikle uygundur. Genifl bir halk kitlesine seslenen her gazete bu tür haberleri belli bir oranda toplumsal yaflamdan elde edebilmelidir.
Görüfl farkl›l›klar› renkli haberlerin s›n›rlar›n›n ve ölçüsünün söz konusu
oldu¤u yerde ortaya ç›kar.
Bulvar bas›n› seçkin kifliliklerin özel yaflamlar›yla ilgili gizlilikleri büyük bir
baflar›yla aray›p bulmaktad›r.
Bu tür bir sansasyon gazetecili¤i, pek çok okuru etkilemekte ve onlar›
e¤lendirmektedir.
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Fakat de¤erler hiyerarflisi bu alanda ço¤u zaman alt üst edilir ve haberler özellikle okurlar›n baz› gereksinimlerini tatmin etmek amac›yla düzenlenir.
Sansasyon gazetecili¤i okurlar›n uslar›ndan çok öncelikli olarak duygular›na
seslenir.
Duygular› körükleyebilir, belki harekete de geçirebilir ama, demokratik bir
toplumda görüfl farkl›l›klar› yaratma konusunda pek bir ifle yaramaz.
•

Konu ilinti yaratmal›d›r. Özellikle olaya olan yak›nl›k ilinti do¤urur
(Köpe¤inizin bahçe kap›s› önünde bir araba taraf›ndan ezilmesi, ayn›
saatlerde Afrika’da açl›ktan ölen on çocuktan daha çok üzer sizi, -nesnel
bak›ld›¤›nda- yap›lan k›yaslaman›n saçma olmas›na ra¤men).
Bir olay ne denli yak›ndaysa, bir bölgesel ya da yerel gazetede yer almas› da
bir o kadar önemlidir. (Luzern’de bir araban›n çarpt›¤› ve kald›r›mda k›r›k bir
bacakla yatan çocuk Luzern bas›n›n›, Genf’deki a¤›r yaral› bir bisiklet
sürücüsünden daha çok ilgilendirecektir).

•

Yaflam›m›z› ve duygular›m›z› do¤rudan etkileyen her fley ilinti yarat›r ve bu
nedenle de yay›nlanmaya de¤er görülür. (Yerel haberler bölümünde özellikle
de günlük olaylar).
Konu k›sa ve öz olmal›d›r.
Abart› yok, edebiyat yok! Haberi kaleme alan kifli, haberin özüne
yo¤unlaflmal›d›r. K›sa cümleler daha kolay anlafl›l›r. Giriflik tümcelerden uzak
durmak gerekir. Okur zorland›¤› takdirde okumaktan vazgeçebilir.

Dikkat:
Tüm kriterlerin bir haber için söz konusu olmas› tabii ki düflünülemez. Ama
bir haberin yaln›zca yeni olma gerçe¤i de yay›nlanabilmesi için yeterli de¤ildir. En
20
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az›ndan bir kriterin daha bulunmas› gerekir (‹lginç, önemli, olay›n yak›n zaman
ve yak›n çevre içinde oluflu).

Haber nasıl toplanmalıdır?
•

Haber kat›ks›z gerçekleri iletir. Olas› oldu¤unca 5N 1K kural›na uymal›d›r.
(Kim, ne, nerede, ne zaman, nas›l, neden, nereden? –"Nereden" sorusu
kayna¤a yönelik sorudur).

23 yafl›ndaki Amerikal› J.S. çarflamba gecesi özel otosuyla St.Moritz
yak›nlar›nda geçirdi¤i kaza sonucu hayat›n› yitirdi. Polisin yapt›¤› aç›klamaya
göre, sol viraj› çok aç›ktan almaya çal›fl›rken sa¤daki bankete düfltü¤ünde J.S,
Champfer istikametine do¤ru yol almaktayd›. Direksiyonu düzelttikten
hemen sonra arac› kaymaya bafllad› ve h›zla bir duvara çarpt›.
Bu haberde 5N 1K sorular› k›saca yan›tlanm›flt›r. Kim (Amerikal›), nerede
(St.Moritz yak›nlar›nda) ne zaman (çarflamba geçesi), nas›l (sol viraj› çok
aç›ktan almaya çal›fl›rken sa¤ bankete düflmesiyle) neden (arabas› kayd›¤›
için), ne oldu (hayat›n› yitirdi) nereden ö¤rendik? (Polisten).
•

Nesnellik ve taraflar aras›ndaki dengenin sa¤lanmas› bir haberin önemli
ölçütlerindendir. Bir gerçe¤in tek yanl› sunumu ciddi haber gazetecili¤ine ters
bir davran›flt›r. Her olay›n ayd›nlat›lmas› gereken iki yönü vard›r. Her iki
taraf da dinlenilmelidir.

Haftal›k tar›m dergisi "Die Grüne" ile, haftada üç kez yay›nlanan "Der
Schweizer Bauer" gazetesinin ortakl›¤› gerçekleflemeyecek. "Die Grüne" dergisinin sahibi, ‹sviçre Tar›m Kooperatifi yönetim kurulunun ald›¤› karar
do¤rultusunda, önceden tasarlanan iflbirli¤inden vazgeçildi¤ini duyurdu. "Der
Schweizer Bauer"-bu gazete Bern kantonunda ekonomi ve kamu yarar›na
hizmet veren bir kurulufltur, bu olumsuz karar› üzüntüyle karfl›lad›.
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Bu haberde, gazetecinin fikrine yer verilmeden, her iki taraf›n görüflü de
k›saca dile getiriliyor.
•

Nesnelli¤i sa¤lamak olas› de¤ildir. Gazeteci yaln›zca görebildiklerini aktar›r.
Fakat görebildikleri hep s›n›rl›d›r. Bu nedenle nesnellik ulafl›lamayaca¤› bilinen bir hedef olarak kal›r.
Nesnellik kavram›yla u¤rafl›p yorulmaktansa, do¤ruluk, kesinlik ve denge için
çabalamak daha mant›kl› olacakt›r (bkz. son örnek)
flinin daima belli bir mesafeyi koruyarak bilgilendirme ifll
flleviHaber ileten kifli
ni yürütmesi gazetecilik mesle¤inin kalitesi aç›s›ndan büyük önem tafl›r.
Bir gazeteci aktarmakla yükümlü oldu¤u haber materyalinden duygusal ya da
ak›lc› olarak her ne kadar olumlu ya da olumsuz etkilenmiflse de, haber metninde kiflisel de¤erlendirmelere yer verilmemelidir. Yorumlar di¤er haber
teknikleri için geçerlidir (yurtd›fl› haberleri, analiz, röportaj, yorum).

•

Ön yarg›l› davranmamal›d›r. Peflin yarg›lar taraf olmaya ve yan›lg›lara sürükler. Yalanlardan çok kan›lar, gerçekleri engeller.

•

En önemli bilgiler giriflte yer al›r, daha az önemli olanlar ise sonlardad›r. Bir
haber metni sondan k›salt›labilecek biçimde düzenlenmelidir. E¤er girifl cümlesine kadar haberin özü kaybolmadan k›saltma yapmak olas› ise, gazetecilik
aç›s›ndan haber do¤ru biçimlendirilmifl demektir. Bu yap›y› piramit kural›
olarak tan›ml›yoruz. Piramit tabandan bafllayarak bölüm bölüm eksiltilebilir.
Ne kadar k›sal›rsa k›sals›n, yine de bir piramit olarak kal›r. Haberin özü üsttedir, altta de¤ildir. Öncelikli olarak önemli olgulardan, sonra da anlat›lan
olaya neden olan etkenlerden ve nihayet ayr›nt›lardan söz edilir. Anlat›da
zaman süreci de¤il, olgular›n önemi ön plandad›r.

22

Haber

Sinir krizi geçiren 24 yafl›ndaki bir kifli Stockton’da bir ilkokulda befl çocu¤u
öldürdü ve aralar›nda bir ö¤retmenin de bulundu¤u 29 kifliyi de kendi
kafas›na bir kurflun s›kmadan önce a¤›r biçimde yaralad›. Kurbanlar›n hepsi
6-9 yafllar› aras›ndayd›. Alt› yafllar›ndaki baflka bir erkek çocuk da a¤›r olarak
yaraland›. 17 ö¤rencinin durumunun de¤iflmedi¤i bildirildi. Olaya neyin
sebep oldu¤u henüz bilinmiyor. Polisin verdi¤i bilgiye göre olay›n faili, uzun
bir suç geçmifline sahip olan 24 yafl›ndaki P.Edward Purdy’dir. Teyzesi onu,
çocuklu¤undan beri alkolik ve içine kapan›k bir kifli olarak tan›mlad›.
Bu haber, özünü yitirmeden ilk girifl cümlesine kadar, k›salt›labilir. Bu nedenle de kurallara uygun yaz›lm›flt›r.
•

Ba¤lant›lar gösterilmelidir. Bir k›sa ya da ayr›nt›l› haber havada as›l› kalmamal›d›r. Bir olay›n ba¤lam içinde sunulmas› ve böylece anlafl›l›r hale getirilmesi önemlidir.

•

Olaylar ve isimler birbirine uymal›d›r. Haber yap›lan olay gerçekle ba¤daflmal›d›r. Haberler hiçbir biçimde gizlenmemelidir. Hatta gerçekler sorumlu gazetecinin ya da yaz› ifllerinin ifline gelmese bile, gözard› edilmemelidir.
Kim olaylar› kas›tl› olarak yanl›fl aktar›rsa, yalan söylemifl olur ve okurlar›
yan›lt›r.
Birilerinin hofluna gitmiyor diye bilerek önemli bilgileri saklaman›n özürü
yoktur. Bu biçem habercilik uygulamalar› elektronik medyan›n do¤ufluyla birlikte pek çok tarafl› gazetenin güvenilirli¤ini yitirmesine ve sonuçta kapanmas›na neden olmufltur. Bu tür gazetelerin okurlar›, kendilerine sunulan
haberleri tarafs›z elektronik medya ile karfl›laflt›rma imkan›na kavufltuktan
sonra, en çok sevdikleri gazeteleri taraf›ndan genellikle tek yönlü ve yetersiz
bilgilendirilmifl olduklar›n› görme flans›na sahip oldular.
Medyan›n çetin rekabeti içinde yaln›zca güvenilir olan gazete uzun vadede
ayakta kalabilir.
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Bir istisnay›, güvenilirli¤i nedeniyle de¤il de e¤lendirici özelli¤iyle
de¤erlendirilen, bulvar bas›n› oluflturmaktad›r.
Gazetenin bölgesel haberlerle ilgili bölümünde yanl›fl isimlerin yaz›lmas›
gazetenin ad› için sak›ncal›d›r. Okurlar, özellikle de isimleri yanl›fl yaz›lan
kifliler, bu konuda son derece duyarl›d›rlar.
•

Al›nt›lar do¤ru yap›lmal›d›r. Bir konuflman›n, bildirinin ya da yaz›l› bir
ifadenin özünü içeren tümceler aynen aktar›lmal›d›r. fiayet metnin bir
bölümü dolayl› aktar›lacaksa sözcük seçimine özen gösterilmelidir. ‹fade
hiçbir biçimde aç›klay›c› ön adlar ya da baflka eklentilerle de¤ifltirilmemelidir.

“Dünya ekonomisi bu y›lda ayn› yönde ilerlemeye devam edecek ve bize gelecekte de huzur ve mutluluk sunacak."
‹sviçre Bankalar Birli¤i’nden P.R.’ye göre uluslararas› ekonomi gelifliminde bu
y›l da dikkate de¤er de¤ifliklikler yaflanmayacak.
Bu metinden P.R’inin konuflmas›nda (metnin devam› iletilecek) dünyaya,
uluslararas› ekonomide görülen geliflmeden dolay› huzur ve mutluluk sözü
verdi¤i anlam› ç›kar›labilir. Ama P.R. böyle bir saçmal›ktan söz etmiyor.
Gerçekten de gazeteci girifl cümlesinde konuflmac›n›n ifade etmek istediklerini bütünüyle farkl› ve yanl›fl aktard›¤› için daha iletinin en bafl›nda haberine
yanl›fl bir anlam yüklemifl olur.
•

Yer ve zaman bilgileri aç›k olarak iletilmelidir. Asla "dün" yazmay›n. E¤er
haber yaz›s› ertelenir de sonradan yay›nlan›rsa zamana yönelik bilgi do¤ru
olmayacakt›r. Gün adlar›n›n belirtilmesi daha do¤rudur. Örne¤in: Pazartesi
akflam, saat 20.00’de gibi.

•

Haberler kaynak gösterilerek kan›tlanmal›d›r. Öylesine iddia ediliyormufl gibi
bir izlenim yarat›lmamal›d›r. Bir haberde herhangi bir haber eksi¤i varsa,
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gazetecinin bunu belirtmesi gerekir. Afla¤›daki örnekte böyle bir haber eksikli¤ine dikkat çekilmektedir:

Kurtarma ekipleri, Peru’da terkedilmifl bir madende göçük alt›nda kalm›fl bir
grup alt›n aray›c›s›n› kurtarma operasyonunu dün de sürdürdü. Göçük
alt›nda kalanlar›n say›s› bilinmiyor. ‹lgililerden al›nan bilgiye göre bu say› 15
ila 250 aras›nda olabilir.
•

K›sa ve aç›k tümceler yazmal› ve ana tema üzerine yo¤unlaflmal›d›r.
Bir haberi yaz›ya döken kiflinin ayr›nt›lar aras›nda kaybolmamas› önemlidir.
Öncelikli olan bilgiler belirlenmeli, olgular aç›k ve anlafl›l›r aktar›lmal›d›r.

Solothorn’lu bir kamyon sürücüsü pazartesi günü N12 karayolu üzerinde iki
sahte polise, içinde 10.000 Frank bulunan bir çantay› kapt›rd›. Bu iki kifli
beyaz BMW marka otolar›yla kamyonun önüne geçerek floföre durmas› için
iflaret verdiler. Sahte polisler floföre afl›r› h›zdan dolay› 20 frankl›k bir ceza
keserek hesap sordular. Sonra da kamyonu kontrol eder gibi yapt›lar ve bu
arada sürücüyü oyalad›lar ve sonra da para çantas›yla ortadan kayboldular.
Bu örnekte k›sa ve anlafl›l›r cümlelerle garip bir h›rs›zl›k olay›n›n geliflimi
anlat›lm›flt›r.
•

Asla tam olarak anlafl›lmam›fl olaylar hakk›nda haber yaz›lmamal›d›r. Sizin
için zor olan bir görevi geri çevirme cesaretini gösterin. ("Kötü bir gazeteci
henüz bir filozof de¤ildir" Kurt Tucholsky).

•

De¤erlendirmeler ve abart›lar haber metni için uygun de¤ildir. Burada öznellik aranmaz. Bu biçimde haber güvenirli¤ini yitirir, gerçek d›fl› ve hatta
tarafl›l›k etkisi yarat›r. Bu nedenle –daha öncede belirtildi¤i gibi- gazetecili¤e
özgü mesafeyi korumak önemlidir.
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Gazeteciler kendi inançlar›n› ve e¤ilimlerini geri planda tutmal›d›rlar. Haber
gazetecili¤inde kiflisel düflüncelere yer verilmemelidir. Özellikle niteleme
s›fatlar› ve de¤er yarg›s› içeren ifadeler tehlikelidir. Yorum yap›l›yormufl gibi
bir etki yarat›r ve istenmedik propagandalara neden olurlar. Haber, ciddi
gazetecilik aç›s›ndan kullan›lmaz olarak nitelendirilen yönlendirici özelli¤e
sahip olur.

Belediye meclisindeki ezeli artç›lar projeyi engellediler...
Bu tür nitelendirmeler bir yorum için uygun olabilir, ama bir haber için
gereksizdir.
Afla¤›daki örnekte ise içerdi¤i duygusall›ktan dolay› bir haberin yaz›m›
s›ras›nda uyulmas› gereken kurallar› göz ard› ediyor:

Piskopos Haas, Nidwaldner’deki Wolfschieben cemaatinde önceden planlanan vaftiz ba¤›fl›n› toplamak yerine, pazar ayini sonras›nda konuflmas›n›
yapmak üzere vaftiz ailelerine yöneldi.
‹stenmeyen piskoposla tart›flmak için toplam 150 kifli gelmiflti. Yöneltilen
somut sorularla Haas çember içine al›nd›. "Wolfschieben’de çocuklar› siz kendiniz mi vaftiz ediyorsunuz Say›n Piskopos? Evet ya da hay›r deyin" biçiminde
sorular yönelten seçmenlere piskopos Haas kilise hukukundan ve teolojiden
bilinen al›nt›larla cevap vermeye çal›flt›.
Bu metinde gazeteci, olayla aras›ndaki mesafeyi koruyamam›fl. Okur,
gazetecinin piskoposa pek de s›cak bakmad›¤›n› hemen anlar. O bildik kilise
hukukundan ve teolojiden yap›lan al›nt›larla cevap verdi, fleklindeki piskoposun aleyhine kullan›lan ifadeyle propaganda yap›lm›flt›r. Sapmalar sa¤l›kl›
de¤ildir ve can s›k›c›d›r, bir de üstelik bilinen fleylerse (okurlar için pek de
gerekli olmayan bir fley), o zaman piskoposun yapt›¤› aç›klamalar bofl ve
anlams›zd›r. Bu tür ifadeler ancak öznelli¤e yer verilen karmafl›k haberlerde ya
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da bir yorumda yer al›r. Bir haberde böylesi görüfller, bir kat›l›mc›dan al›nt›
yap›larak verilebilir, ama gazetecinin ifadesi olarak kullan›lmaz.

Dikkat
Bir haberde olmas› gerekenler:
- Nesnellik ve gerçe¤e ba¤l›l›k
- Girifle önemli bilgiler
- K›sa tümceler
- Yorum yap›lmaz
Birkaç ipucu daha:
Seçkin kifliliklere –özellikle yerel ve bölgesel bas›nda– yer verilmelidir ama
gazeteci bu konuda da abart›ya kaçmamal›d›r. Bir gazete asla yaranmaya
çal›fl›yormufl gibi bir izlenim yaratmamal›d›r. Siyasetçiler ve ç›kar gruplar›
bas›n› kürsü ya da aktar›m arac› olarak kullanmay› pek severler. Pek ço¤u
bas›n› amaçlar›na yönelik bir araç haline getirmeye çal›fl›r. Gazeteciler ve yaz›
iflleri sorumlular› çirkinleflmeden bu duruma karfl› ç›kmal›d›rlar.
•

“Doktor" ünvan›, biyografilerde gerekli bir unsur oldu¤u durumlar d›fl›nda,
yaz›m s›ras›nda genelde kullan›lmaz Akademik ünvanlar mesle¤i
tan›mlad›klar› takdirde belirtilmelidir. Bu nedenle bir doktorun ad› ünvan›yla
birlikte an›l›r. Söz konusu kiflinin u¤rafl›yla ilgili ünvan›n isminin bafl›nda yer
almas› temel kurald›r:

Yönetim kurulu üyesi A., Yönetim kurulu üyesi Dr.A. de¤il
Prof B, Prof.Dr. B. de¤il
Ama: Dr.C. (Söz konusu kifli bir hekimse)
Bildiriyi tarihçi Dr.Alois Müller sunuyor
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(Burada doktor ünvan›, konuflmac›n›n yetki alan›n› vurgulamak için
kullan›lm›flt›r).
•

‹simler k›salt›lmadan yaz›lmal› ve soyad›n önünde yer almal›d›r:

Belediye Meclisi baflkan› Alfred Meyer
Belediye Meclisi baflkan› A.Meyer de¤il
•

‹simlerle birlikte kullan "Bay" ve "Bayan" sözcükleri fazlal›k yarat›r:
Elisabeth Müller, Bayan Elisabeth Müller de¤il, Yönetim kurulu üyesi Alfred
Moser, Yönetim kurulu üyesi Bay Alfred Moser de¤il.

•

‹lke olarak firma reklamlar›ndan sak›nmal›d›r.
Yaln›z, firma aç›l›fllar›nda, jübilelerde, firma tan›t›mlar›nda halkla iliflkiler ve
tan›t›m söz konusu oldu¤undan yerel ve bölgesel gazetelerde reklam
kaç›n›lmaz olabilir. Bu durumda belli bir çizginin korunmas› gerekir.

Haber (karmaşık)
Karmafl›k haber, basit haberden, uzun oluflu ve olay› ayr›nt›l› bir biçimde ele
al›fl›yla ayr›l›r; olaylar ve gerçekler genifl çapta aktar›lmal›d›r.
Haberi çeflitli aç›lardan ayd›nlatarak, aç›klayarak, ba¤lant›lar kurarak derinlefltirir.
Karmafl›k haberde yazar›n görüfllerine ve düflüncelerine de yer verilir (bkz.
önemli günlük gazetelerdeki yurt d›fl› muhabirlerinin haberleri. Kat›ks›z gerçe¤e
dayal› haberleri muhabirler genellikle ajanslara b›rak›rlar. Yaz› ifllerimdense
kendilerinin do¤rudan ulaflabildikleri olaylar› ba¤lant›lar›yla ortaya koyar ve
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olay›n tipik seyrini nas›l yaflad›larsa öyle anlat›rlar. Bu arada öznel izlenimlerini de
bütünüyle gizleyemezler. Ama yetkin, dürüst ve gerçe¤e uygun davrand›klar›
sürece hiç kimse onlar› bu nedenle suçlayamaz.)
Yurt d›fl› muhabirlerinden farkl› olarak yerel ve bölgesel muhabirler yaz› ifllerine haber de iletmek zorundad›rlar. Çünkü onlar, gazetenin eskiden oldu¤u gibi
hala "Newspaper" bölümü için hizmet vermektedirler.
Haber muhabiri s›fat›n› ald›ktan sonra onlar da esas itibariyle yurt d›fl›
muhabirleri için geçerli olan yasalara tabi olurlar.
Karmafl›k haberde de önemli bilgi giriflte yer al›r, daha az önemli olanlarsa
sondad›r. Fazlal›klar at›l›r. Yazar, haberin özünü asla son tümce için
saklamamal›d›r.

Karmaşık haberin çeşitli formları vardır
•

Realite haberi, olaylar› özetler (Örne¤in, Zürih’te konut s›k›nt›s›yla ilgili bir
haber, A‹DS’in ‹sviçre’de yay›l›fl› vs.) Öznel de¤erlendirmeler pek içermez

•

Eylem haberi, olaylar›n ak›fl›n› ayr›nt›lar›yla anlat›r. (Kaza, cinayet, afetler...)
Her ne kadar tarihsel s›raya sad›k kalmak zorunlu de¤ilse de olay›n gidiflat›
aç›k olarak belirtilmelidir. (Bir kaza olay› anlat›l›rken önemli bilgiler giriflte
verilir, ayr›nt›lar de¤il)

•

Yaflant› haberi yo¤un öznellik içerir, ama gerçe¤e yönelik araflt›rmalarla
zenginlefltirilmifltir. Röportaja göre daha nesneldir.

•

Al›nt›l› haber, sunulan bir bildiriyi ya da bir bas›n konferans›n› özetleyerek verir. Haber düflüncelerin özünü içermelidir. Kronolojik dizi burada içeri¤in de¤erlendirilmesinden daha az önem tafl›r. Haberin özü yine giriflte yer al›r. Önemli
pasajlar dolayl› anlat›mla aktar›lmal›d›r (bak›n›z do¤rudan ve dolayl› anlat›m s.).
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Bir haber metninde giriş ve sonuç
Giriş
Bir haber metninin girifli ya içerik aç›s›ndan ya da biçim aç›s›ndan ilginç
olmal›d›r. Okur konuya ilgi duymal› ve ondan etkilenmelidir. Ama okurun düzeyi
daima göz önünde bulundurulmal›d›r (yani zorlanmamal›d›r). Bunu sa¤lamak için
de çeflitli olanaklar vard›r:
•

Bir makalenin ilk cümlesi okurlar için bir tutamaç görevi görmelidir (Der
"Spiegel"). En k›sa yoldan do¤rudan konuya girmek (in medias res) ilginç bir
girifl için kullan›lan eski bir yöntemdir.
Yani önemli olan okurun içerikten etkilenmesini sa¤lamak amac›yla metnin
ilginç bir bilgiyle bafllamas›d›r.

“Memeli deniz hayvanlar›n› korumak amac›yla kurulmufl çal›flma grubu ve
Cornelli sirki, deniz aslan› Adolph’un bar›nma ve tafl›nma konusunu
tart›fl›yor. Geçen hafta meydana gelen bir kaza bu sürtüflmeyi daha da
alevlendirdi. Cuma günü "Frauenfeld" civar›nda Adolph, hareket halindeki
kamyondan otobana düfltü. Bunun üzerine kantondaki veteriner müdürlü¤ü
hayvan›n tafl›nma ve bar›nd›r›lmas›yla ilgili yasal düzenlemeleri yeniden gözden geçiriyor."
Bu örnek, konuya aç›kl›k kazand›rd›¤› gibi ilgi duyanlar› da etkileyebilecek
niteliktedir.
Bir sonraki örnekse ilginç olmad›¤› gibi kar›fl›k, bunun da ötesinde çok kötü
formüle edilmifl:

Önümüzdeki y›llarda Bonaduz beldesini, bölge halk›n›n ve geçen hafta yeni
seçilen baflkan›n halletmek zorunda olduklar› büyük görevler bekliyor.
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•

Konu uygun oldu¤u takdirde girifl renklendirilerek verilebilir (Bak›n›z.
betimleyerek yazmak)
Bu yumuflak girifl okurun ilgisini, cans›z hatta karmafl›k ve bütünüyle gerçeklere odakl› haber metnine çekebilmelidir. Bu bölümde haber e¤lendirici ve
çarp›c› bir biçimde iletilir. Yaln›z bu tür bir uygulama metnin devam›n› okumaya sevk etmeli, yaln›zca geçici bir istek yaratmamal›d›r.
Örnek:
Yavru fok bal›¤›n›n hiç flans› yok. Avc›, tirpitle ac›mas›zca vuruyor durmadan.
Daha ölmeden buzun üzerinde sürüklenerek gemiye götürülüyor. Anne fok
bal›¤› sürünerek arkalar›ndan gidiyor ama yavrusu için art›k kurtulufl yok.
Güvertede, hala canl› olan yavrunun derisi yüzülüyor.
Bu dehflet verici sahneleri Norveçli film yönetmeni Odd Lindberg "Foklar ve
insanlar" isimli filmi için görüntüledi...
Bu kutuplarda sürdürülen ac›mas›z fok avc›l›¤›yla ilgili bir belgesel filmin
elefltirisine ait bir girifltir. Bu elefltiri bu denli ilginç bafllamayabilirdi de:

Pazartesi gününden beri Rex sinemas›nda insan› floke eden bir belgesel film
gösterimde: "Fok bal›klar› ve insanlar"
“Gerçek yetenek sahibi olan çok az kalpazan vard›r. Yaln›zca onlar banknotlar› hemen hemen kusursuz kopyalarlar. Asl›nda bu yeteneklerini daha
anlaml› bir amaç için kullanmamalar› çok yaz›k..."
Roger D bu ifli bilmek zorunda. D. ‹sviçre’nin birinci s›n›f sahte para avc›s›
ve sahte para uzman›. 14 y›ldan beri Bern’deki barolar birli¤inde kalpazanl›kla
mücadele eden merkezi yönetmektedir.
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Elinden çeflitli standartlarda binlerce sahte banknot geçti, ‹sviçre banknotlar›
da dahil olmak üzere...
Bu girifl sonucunda haber gövdesinde gerçek kalpazanl›k olaylar› ve buna karfl›
verilen mücadele iletilir.
•

Seslenmeli girifl (okura do¤rudan seslenilir) okurlar›n dikkatini çarp›c› bir
biçimde çekebilmek için kullan›lan baflka bir yoldur:

E¤er emekli sand›¤›na her ay kaç para verdi¤inizi bilmiyorsan›z, daha önce
pekçok sivri ak›ll›n›n yapm›fl oldu¤u bir hatay› yap›yorsunuz demektir.
‹sviçre’de çal›flanlar›n yar›s›ndan fazlas›n›n meslek güvencesinin kaça patlad›¤›ndan haberi yok. Bu konuda hiç düflündünüz mü? Acaba katk›lar›n›z›n
beklentilerinizle efl de¤er olup olmad›¤›n› anlamak için emeklili¤inizle ilgili
yönetmeli¤i bafltan sona okudunuz mu?
Zira federal meclisin onamas›na ba¤l› olarak edim ve karfl› edim aras›ndaki
eflitlik, emeklilik güvencesinin de esas›n› oluflturuyor.
Edim farkl›l›klar› ancak risklerin eflitli¤i söz konusu oldu¤unda ortaya
ç›kabilir: Kim uzun yaflarsa, bu süre boyunca emekli maafl›n› da alacakt›r.
•

Yan›tlanmas› gereken ya da gerekmeyen sorularla habere girmek de heyecan
yarat›r. Yaln›z sorular haberin konusuyla ilgili olmal› - afla¤›daki örnek gibi ve ilgi uyand›rmal›d›r.

‹sviçre’nin art›k ufak da olsa baz› ekstra giriflimlerde bulunamayaca¤› do¤ru
mu? EWR’ye hay›r demenin somut ekonomik etkileri neler olabilir?
Kat›lmama durumunda ifl yerleri büyük ölçüde tehlikede mi demektir? Tar›m
sektörümüzde ne gibi de¤ifliklikler yaflan›r? Daha önceleri de ‹sviçre’de böyle
bir durumla karfl›lafl›ld› m›, karfl›lafl›ld›ysa nas›l davran›ld›?
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Prof.Gut sal› günü meslek e¤itim merkezinde yapt›¤› bir konuflmada bu tür
sorulara yan›tlar verdi.
•

Bir be¤eni, sevinç, hayret, ac›, nefret ya da dehflet ifadesi de –uygun
kullan›l›rsa- okuyucuyu çekebilir.
Yaln›z bu ifade biçemi gerçekten flaflk›nl›k, kabullenme ya da nefret yani etkilenme yaratmal›d›r, aynen verilen örnekte oldu¤u gibi:

Ne yazd› ama! Günefli taparcas›na sevenler ve yüzmekten büyük haz duyanlar, haftalarca havuzlarda e¤lendiler. Art›k sezon sonu yaklaflt›: Cumartesi
günü yani yar›n Zürih kantonunda havuzlar›n pek ço¤u son kez aç›lacak.
Baz›lar› rekor haberleri verebilirler...
Sonuç
Bir haber metni asla basit bir biçimde sonuçlanmamal›d›r. Sonuçta etkili bir
tan› sunulmal›, kal›c› bir izlenim b›rak›lmal›d›r.
"Spiegel Dergisi" çal›flanlar›na, okurlar›na gerçe¤i vurgulayan k›sa ve öz bir
cümleyle veda etmelerini önerir.
Bu tümce, "her bir öykü metnini, bak›fllara yans›yan hayranl›k, flaflk›nl›k ya da
memnuniyet ifadesiyle sonland›rmal›d›r" Üzerinde uzun uzun düflünüldükten sonra
kurulabilmifl sonuç cümlelerine dikkat etmek gerekir. Genellikle bu tür cümleler
düzme ve yapay olduklar›n› belli ettikleri gibi haberi kaleme alan kiflinin düfltü¤ü s›k›nt›l› durumu da ele verirler. Ço¤unlukla –bu biçimde kurulmufl- ilk ve son cümleler at›ld›¤›nda haber metni anlam kazan›r. Sonuç cümlelerine yönelik baz› ipuçlar›:
•

Önemli bir tan›yla haber her zaman iyi sonuçland›r›l›r. Zürih’de daha önceden planlanm›fl 14 gün süreli kullan›lm›fl ka¤›t toplama kampanyas›yla ilgili
bir makalede yer alan sonuç cümlesi flöyledir: Zürih flehrinde her gün ortalama 100 ton eski ka¤›t toplan›yor.
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‹sviçre’nin IMF’ye olas› kat›l›m› hakk›nda kaleme al›nm›fl bir makale flu tespitle sonlan›yor:

... Parlamento’nun IMF’ye kat›lma karar› asl›nda gönüllü bir halk oylamas›n›
gerektirir.
•

Giriflte yer alan bir simgeye ya da bir ifadeye yeniden de¤inilebilir. Böylece
metnin bütününü bir arada tutan ve haberi biçimsel aç›dan tamamlayan
köprü (çerçeve) kurulmufltur. Altta, bir huzur evini betimleyen örnekte bu
köprü bafltan sona uzanmaktad›r.

Girifl: Ebikon huzur evinin teras›ndaki yafll›lar, s›cak sonbahar günlerinden
yararlanarak güneflleniyorlar. Ka¤›t oynayan bir grup "Stich und Wys" için
mücadele ediyor. Onlar› dikkatle izleyen bir seyirci purosundan bir nefes çekiyor
ve iki kad›n derin bir düflüncelere dalm›fl gibiler.
Bu girifl sonras›nda huzur evi oldu¤u gibi ayr›nt›lar›yla betimleniyor. Makale
flöyle sonlan›yor:

Sonuç: ... terasta ka¤›t oynayan grup kendini iyice oyuna kapt›rm›fl. Yafll›lardan birisi kafesteki tavflanlara bir fleyler söylüyor. Hava serinledi¤i için iki yafll›
kad›n bastonlar›n› alarak eve gidiyorlar.
Bir metinin girifli gibi sonucu da renklendirilebilir.
•

Haber sonunda, olay›n sonuçlar› ile ilgili bir yans›ma ya da tasar›larla ilgili
olas›l›klar yer alabilir. Bir beklenti dile getirilebilir ya da perspektifler sunulabilir.

... ‹ddialar ve suçlamalar giderek artan s›¤›nmac› say›s›ndan çok önce
düflünülmelidir.
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(Bir gazeteci, hükümetin izledi¤i s›¤›nmac›lar siyasetine yönelik suçlamalarla
ilgili haberini, bu aç›klay›c› cümleyle bitiriyor).

... Bu günlerde yönetimin alaca¤› kararla kaderi belirlenecek olan bir sonraki
tiyatro sezonu tüm çabalara ra¤men kredi alamad›¤› taktirde tiyatro müdürü istifas›n› sakl› tutmak istiyor (görüfl).
... Kendini kan›tlama f›rsat›na tesadüfen kendi topraklar›nda sahip oluyor:
Gelecek büyük slalom Ocak ay›nda Adelbaden’de yap›lacak (Bir spor haberinin
sonunda dile getirilen beklenti).
•

Etkili bir al›nt› ya da bir soru da makaleyi bitirirken yararlan›labilecek denenmifl yöntemlerdir.

... içten, hassas, felsefe kokan her fleye ilgi duyan bayan sanatç› ç›plak ayaklarla çal›fl›yor: "Resim yaparken yerle temas› hissedebilmeliyim."
... Belki de bizzat koroya kat›lmak için bir f›rsat? (Bir haber muhabirinin
Zürih’te bir konser salonunda halk›n kat›l›m›yla söylenen Noel flark›lar›yla ilgili
haberinin sonuç sorusu).
Önemsiz ve anlams›z olduklar› için flu tür ifadelerin kullan›lmas› iyi de¤ildir:
Olay›n gidiflat›n› zaman gösterecektir... (Bu daha da banal bir tan›d›r) geriye umut
etmek kal›yor.

Dikkat:
Genelde, bir haberin sonucunda da giriflte yararlan›lan yöntemler kullan›l›r
(ilginç bir bilgi, öyküleme, al›nt›, soru, yans›ma, seslenme).
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Röportaj

Örnek:
Ek I. s.

Röportaj haber iletir, atmosfer yarat›r.
Yap›s›na daima öznellik hakimdir ve bu öznellik bütünüyle gerçeklere odakl›
basit haberin ve de hemen hemen ayn› derecede yal›n biçimlendirilmifl
karmafl›k haberin aksine aranan bir özelliktir.
Röportaj, gerçekleri, öznel yaflant›larla harmanlar. Yal›n biçimde kaleme
al›nm›fl basit haberden, gerçekleri yans›tan karmafl›k haberden daha ayr›nt›l›,
daha canl› bir anlat›m biçemine sahiptir. Ama anlat›m›n renklili¤i, bir dizi
niteleme s›fat›n›n kullan›m›yla de¤il, daha çok içerikle sa¤lanmal›d›r.
Röportajlar genellikle birinci tekil flahs›n a¤z›ndan yaz›l›r.
•

Eylemler ve yaflant›lar, gerçek olaya iliflkin haberlerle ba¤lan›r. Ama bu ifl
oldu¤unca canl› yap›lmal›d›r.

•

Bir röportajda insanlar›n da söze kat›lmalar› (olas› ise do¤rudan anlat›mla)
önemlidir. Bu, anlat›m› canland›r›r ve aktar›lan yaflant›ya do¤rudan
ba¤lant›y› sa¤lar.

•

Bir röportaj asla yaz› ifllerinin dört duvar› aras›nda kurulan ba¤lant›larla
araflt›r›lamaz. Kaleme al›nan olay bizzat yaflanm›fl olmal›d›r (oldu¤unca çok
not al›nmal›).

•

Bir röportaj, öykünün do¤al anlat›m›na elveriflli bir yap›ya sahip olmal›d›r,
yani, olay örgüsünün tamam› coflku ve dinamizm içinde anlat›lmal›d›r.
Aralara olay›n h›z›n› yavafllatan an’lar da (düflünceler, yans›malar, yarg›lar)
serpifltirilebilir. Kesinlikle bir okul kompozisyonunun biçemi ye¤lenmemelidir (genelden özele). Bunun tersini uygulamak daha uygundur (özelden
genele).
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•

Salt tarihsel bir yap›, çok ender kullan›l›r. Ana düflünce kaybolmad›¤›
takdirde bir röportaj konusal aç›dan da yap›land›r›labilir ama olaydaki iç
ba¤lant› korunmal›d›r. Röportaj –haber gibi- hiyerarflik düzen içinde de¤il, bir
oyun gibi kurgulan›r (W.Schneidet).

•

Bir röportaj›n biçemi heyecan yaratmal›d›r ve bu heyecan›n ölçüsü genelde
flimdiki zaman kullan›m›yla artt›r›l›r. Yaflanm›fl olanlar do¤rudan oldu¤u gibi
aktar›l›r. S›yga de¤iflikliklerinin yerinde kullan›m› metine ilginçlik kazand›r›r.
Heyecan yarat›lmas› gereken durumlarda afl›r›l›klara yer yoktur. Heyecan için
tempo gerekir. Tempo da k›sa cümlelerle sa¤lan›r. Gereksiz sözcük ve tümce
ö¤eleri kullanmaktan sak›n›lmal›d›r. Okurun kendili¤inden eklemeler yapabilece¤i yerler anlat›lmamal›d›r. Kaynak belliyse (örne¤in al›nt›lar) usul
gere¤i sürekli kayna¤a yönelik gönderme yapmaya gerek yoktur. Biçem renkli
ve canl› olmal›, ama anlat›m›n renklili¤i bir dizi s›fat ve zarf kullan›m›yla
de¤il, içerikle sa¤lanmal›d›r.

•

Betimlemek (atmosfer, duygular, görünümler) anlatmak (süreçler, eylemler)
al›nt›lamak (etkili ifadeler) ve yans›tmak (düflünmek, sonuçlar ç›karmak): Bir
röportajda bu dört ö¤e iyi da¤›t›larak kullan›lmal›d›r.

Bu ö¤eler metne canl›l›k katar ve konunun farkl› bak›fl aç›lar›ndan
de¤erlendirilmesine olanak sa¤lar.
Bu bak›fl aç›lar› flunlar olabilir: öznel görüfl; baflkalar›n›n görüflü (bu görüfl
oluflturulabilir, görülebilir, gözlemlenebilir ya da birine aktar›labilir); kitap ve belgelerden kazan›lan bilgiler, eylemlerde bulunan kiflilerin ifadeleri gibi.
Olay› yavafllatan unsurlar›n ille de s›k›c› olmas› gerekmez. Olay hakk›nda
düflünmek ve baz› sonuçlara var›labilmek için bu yöntem özellikle uygulan›r.
Böylece röportaj da derinlefltirilmifl olur.
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•

Röportaj yorum gibi bir yarg›yla sonuçlanmak zorunda de¤ildir. Bu metin
türünü sona erdirmenin çeflitli yollar› vard›r. Uygun bir al›nt›, duyulmad›k
bir tan›, metnin bafllang›c›nda yer alan bir tespitin yinelenmesi ya da ilginç
dramatize edilmifl bir betimleme, röportaj› sona erdirmek için elveriflli
olanaklard›r. Burada da kural, röportaj› bozan -metindeki yeri önemli de¤ilklifleleflmifl ifadelerin ve görüfllerin kullan›lmamas›d›r.

Röportaj her haber konusu için uygun de¤ildir. Bazen hakaret ve sayg›s›zl›k
olarak alg›land›¤› durumlar olabilir (Örne¤in, bir parti ya da yerel yönetim
toplant›s› hakk›ndaki öznel biçimde kaleme al›nm›fl bir röportaj-haber,
küçümseme ya da art niyetli yorumlama olarak alg›lanabilir. Kat›l›mc›larda ciddiye al›nmad›klar› izlenimini yaratabilir. Bu durum kiflileri k›zd›r›r ve bu k›zg›nl›k
muhabire ve gazetesine yans›r) – Bu nedenle her gazeteci, hangi haber tekni¤inin
söz konusu olaya uygun oldu¤unu tam olarak kontrol etmelidir.

Rapor
Belli bir konuyla ilgili her türlü bilgiyi içeren bir haberdir. Röportaj›n tersine
belgelere ve arfliv materyaline dayal› olarak kaleme al›n›r. Röportaj›n öznel karakterinden uzakt›r. Feature’daki renklilik de yoktur (bak›n›z. Spiegel, Focus, Facts,
Stern, Weltwoche, die Zeit).

Dikkat:
Basit haber bütünüyle gerçeklere odakl›d›r.
Karmafl›k haberde öznel ve analitik unsurlar birarada kullan›l›r.
Röportaj ayn› zamanda duygusall›kla renklendirilmifl bir yaflant› haberidir.
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Haber teknikleri dizisinde ilk s›ray› basit haber al›r. Bir olay hakk›nda k›sa ve
öz olarak bilgilendirir. Bir kazada örne¤in, olay k›sa bir süre içinde haber olarak
iletilir.
‹kinci s›rada ayr›nt›l›, gerçe¤e odakl› karmafl›k haber vard›r. Ayr›nt›lar› ve
nedenleri aktar›r. Ço¤unlukla olaydan ancak birkaç saat sonra kaleme al›nabilir.
Üçüncü s›rada röportaj yer al›r. Bir görgü tan›¤› ya da olay› yaflam›fl bir kifli
taraf›ndan yaz›l›r ve bu kifliye ait duygu ve düflünceleri de iletir. Bütünüyle kiflisel
bir yaflant›y› anlat›r.
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Söyleşi

Örnekler:
Ek I.s

Söylefli gerçekler hakk›nda bilgi toplamak ve bu konudaki görüfllerini ö¤renmek için tan›nm›fl bir kifliye sorular yöneltmektir. Araflt›rmalardaki vazgeçilmez
yöntemdir. Bu nedenle de her türlü gazetecilik etkinliklerinde söylefli vard›r (bkz.
"Araflt›rma")
Kendine özgü bir haber tekni¤i olarak geliflmesinde elektronik medyan›n pay›
büyüktür.
Söylefli formüle edilmifl ve bas›lacak hale gelmifl yaz›l› bir materyel de¤il de,
daha çok bir sohbet oldu¤u için asl›nda gazeteye uygun de¤ildir. Özellikle de sözsüz
göstergeleri (mimikler, jestler, bak›fllar), ses tonu ve de ifadelerdeki vurgu, yaz›l›
bir metne yans›t›lamaz. Tüm bu k›s›tlamalara ra¤men geliflmeler, söyleflinin ayn›
zamanda yaz›l› bas›nda da s›kça uygulanan bir yöntem olmas›n› sa¤lam›flt›r.
Yerel ve bölgesel bas›nda genellikle okura tan›d›k kifliler gündeme
geldi¤inden daha da etkili olmaktad›r.
Söylefli bir görüflün özgünlü¤ünü vurgular ve önemli bir olay›n (felaket) görgü
tan›klar›ndan bilgi almak gerekti¤inde de son derece uygun olur.
Yaz›l› olarak yap›lm›fl bir söyleflinin avantaj›, sonradan yaz›labilmesidir –flayet
onaylanm›flsa- ve bu da içeri¤in daha bir özgün, aç›k ve do¤ru oldu¤u izlenimini
yarat›r.
(Radyo ve televizyondaki canl› ve stresli yay›nlarda karfl›lafl›lan ifade bozukluklar› yaz›l› metinlerde kolayca giderilebilir).
Son fleklini alm›fl söylefliler gazetelerde daha çok güncel bir konuyla birlikte
k›sa söylefli olarak (örne¤in, görgü tan›klar›) s›kça kullan›l›r.
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Özellikle bir konuyla ilgili görüfl bildiren söyleflileri kullanmak, nedenleri
ayd›nlat›p aç›klad›klar› için daha mant›kl›d›r.
E¤er bir yaz› iflleri ya da bir gazeteci zor bir konuyu, söylefli sayesinde kolayca
halledebileceklerini zannederlerse yan›lg›ya düflmüfl olurlar. Oldukça iddial› konularda titiz bir ön haz›rl›k yapmadan gerçeklefltirilen söylefliler baflar›s›zl›kla
sonuçlan›r. Bir sohbet düzeyinden öteye gidemezler.
Söylefli partnerine ya telefonla (k›sa söylefliler için) ya da karfl›l›kl› yap›lan bir
görüflmede sorular yöneltilir. Yüz yüze yap›lan söylefliler her zaman için daha
sa¤l›kl›d›r.
Daha uzun ve ayr›nt›l› görüflmelerde kiflisel ba¤lant› gereklidir.

Dikkat:
Bir söylefli s›ras›nda yetki daima soru yöneltilen kiflidedir, soru sonranda
de¤ildir. Tüm haklar onun elindedir. ‹sterse onaylad›¤› görüflmeyi yay›nlanma
öncesinde geri çekebilir.

Söyleşi çeşitleri
•

Olaya odakl› söylefli, gerçekleri ve nedenleri araflt›r›r ve haber toplamak
için önemli bir yöntemdir. Gazetede bas›lmak üzere formüle edilmifl bir
söylefli, baflka yoldan elde edilmesi olas› olmayan olgular›n peflindedir. Ama
kesinlikle basit bir haber toplama biçimi olarak alg›lanmamal›d›r, aksi
takdirde monoton bir etki b›rak›r. Önemsiz ayr›nt›lara yönelik sorular kaynak taraf›ndan sayg›s›zca bir davran›fl olarak yorumlanabilir. (Örne¤in:
Partiniz ne zamandan beri etkinlikte? Ne zamandan beri baflbakans›n›z? gibi
sorular). Böylesi soruflturma biçimindeki söylefliler profesyonelli¤e yak›flmaz
ve pek bir de¤eri de yoktur. Bu durumda söylefli yap›lan kifli gazeteciyi yetersiz, ilgisiz ve s›k›c› olarak nitelendirecek, söylefli de yar›m kalacakt›r. Olaya
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odakl› söylefli, henüz ayd›nlat›lmam›fl, tart›flmal› gerçeklerin peflindeyse
amaca ulafl›r.
Uzman bir kifli, bir olay nas›l çözümlenir, bir makine nas›l çal›fl›r, ya da al›nan
bir önlemin olas› sonuçlar› neler olabilir, bu konuda bilgi verir.
Olaya odakl› söylefliyi bir felaketin görgü tan›klar›yla da gerçeklefltirmek
olas›d›r. Yani amaç, bilir kiflilerden ya da görgü tan›klar›ndan bilgi toplayarak
gerçekleri aç›¤a ç›karmakt›r.
Uzman kifliler genellikle halk›n anlayamayaca¤› dilde (bilimsel dil) karmafl›k
ve ayr›nt›l› aç›klamalarda bulunurlar.
Bu nedenle bu kiflileri fazla terim kullanmamalar› için önceden uyarmak
gerekir. fiayet bu kavramlar›n kullan›m› kaç›n›lmazsa, o zaman bunlar›n aç›klanmas› gerekir (aç›klaman›n uzman taraf›ndan yap›lmas› en do¤rusudur).
•

Görüfllere odakl› söylefli bir eylemin gerekçelerini araflt›r›r, nedenlerini ve
ba¤lant›lar›n› soruflturur. Bu sayede bilinen baz› olgulara ›fl›k tutar ve
kayna¤›n bu konudaki kiflisel görüfllerini ö¤renmek ister. Yani konu burada
kararlar ve yorumlarla, öne sürülen bir görüflün sondalanmas›yla (deflilmesi)
düflünceler ve kestirmelerle ilgilidir.

Görüfllere odakl› söylefli bir kiflinin dünya görüflü ya da kararlar›
sorgulan›yorsa ve bunlar önemliyse amac›na ulaflm›flt›r.
Bir kiflinin davran›fllar›na etki eden duygu ve düflünce yo¤unlu¤u ne denli
fazlaysa (yazarlar, siyasetçiler, sanatç›lar, rahipler, filozoflar vs) söylefli de bir o
kadar derin araflt›r›larak sürdürülmelidir.
•
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Biyografik söylefli do¤rudan insana, karakterine ve yaflam biçimine yöneliktir.
Sorular yoluyla kiflilerin yaflam›ndaki dönüm noktalar›, e¤ilimleri, hobileri,

Söylefli

zaaflar› ve özel yetenekleri aç›¤a ç›kar›l›r. Soru içindeki dolayl› bir
de¤erlendirme ya da iddia d›fl›nda, gazeteci kaynak hakk›nda herhangi bir
yorumda bulunmaktan kaç›n›r. Biyografik söyleflide öncelikli olarak özel
hayat ve bir insan›n kiflili¤i araflt›r›l›r.

Dikkat:
Olaya odakl› söylefli gerçekleri araflt›r›r, görüfllere odakl› söylefli öznel
de¤erlendirmeleri sorgular ve biyografik görüflme insan›, verdi¤i yan›tlar do¤rultusunda tan›tmaya çal›fl›r.
K›saca tan›t›lm›fl olan bu üç söylefli formu uygulamada birbirine kar›fl›r.

Uygulama
•

Söyleflide olas› oldu¤unca çok aç›k uçlu sorular yöneltilmelidir (neden, nas›l
oluyor da ne zamandan beri, daha ne kadar sürer... vs).
Bu tür sorulara daima özlü yan›tlar verilmelidir. Genelde yaln›zca "evet ya da
"hay›r" fleklinde cevaplar gerektiren sorular› –kapal› uçlu sorular- tercih
edilmemelidir. Belki belli durumlarda net bir görüflün elde edilmesi için
uygun olabilirler, ama pek çok durumda bir "evet" ya da "hay›r" yan›t› sonucunda ne yapaca¤›n› bilemeyen kifliyi zor durumda b›rak›rlar.
Soru: Edindi¤imiz bilgilere göre ordunun kald›r›lmas›ndan yanaym›fls›n›z, bu
do¤ru mu?
Cevap: Hay›r.
Soru: Neden?
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‹kinci soruyla söylefliyi yapan kifli do¤ru bir tepki vermifltir. Bu durumda soru
yöneltilen kifli rengini belli etmek zorundad›r. Görüflünü aç›kça ortaya koymal›d›r.
(Gazetecinin duruma uygun biçimde tepki gösterme yetisi özellikle elektronik
medyada, öncelikli olarak da canl› yay›nlarda yap›lan söyleflilerde önemlidir).
En çok sorun yaratan, hatta uygunsuz kabul edilen, yan›tlar› etkileyen ya da
yan›t› içinde bar›nduran, yönlendirici sorulard›r. Bu tür sorular söylefli yap›lan
kiflinin gerçek görüfllerini yans›tmayan eksik ve yanl›fl cevaplar›n verilmesine yol
açar.
Soru yönelten kiflinin söylefli partnerinden özellikle duymak istedi¤i bir yan›t
varsa, bu durumda böylesi sorular tabii ki çok uygundur. O zaman sorular afla¤›daki
örneklerde oldu¤u gibi yöneltilir:

Siz de..... du¤u görüflünde de¤il misiniz?
E¤er ... du¤unu iddia edersem buna kat›lmaz m›s›n›z?
Bu toplulu¤un ço¤unlu¤unun zannetti¤i gibi siz de ... du¤unu zannetmiyor
musunuz?
Pek çok soru ayn› anda sorulmamal›d›r. Söylefliyi planlayan kifli, iki ya da üç
soruyu bir arada yöneltirse, kayna¤›n tüm sorular› yan›tlamayaca¤› riskini de gözönünde bulundurmal›d›r. Baz› sorular› yan›tlamay› unutaca¤› gibi, hofllanmad›klar›na da hiç de¤inmeyebilir. Afla¤›daki örnek böyle bir durumu aç›klamaktad›r:
Soru: Kitab›n›zda... araflt›rmas›n›n ‹sviçre’deki Alman kantonlar›nda bu
konudaki ilk inceleme oldu¤una iflaret ediyorsunuz. Peki, bu zamana kadar bu tür
araflt›rmalara hiç gereksinim duyulmad› m›? Bu yap›t somut bir talepten mi do¤du
yoksa enstitünüzde bir ifle yaramas› gereken bofl uzmanlar›n›z m› vard›? Ayr›ca Bat›‹sviçre’de Tessin’de ya da komflu ülkelerde sizinkine benzer araflt›rmalar var m›?
Cevap: "Var say›n ki, nas›l enerji tasarrufu sa¤lan›r türündeki bir görevi yerleflim
bölgenizdeki di¤er insanlarla birlikte de¤erlendirmek üzere üstlendiniz, bu durumda
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yaln›zca kendi kiflisel kestirmelerinize ve di¤erlerinin bu konudaki fikirlerine herhalde siz de pek güvenemezsiniz.
Öncelikli olarak mutlaka durumu analiz etmek isteyeceksiniz, olgular›
biraraya toplayacaks›n›z, insanlar›n görüflleri ve davran›fllar›yla ilgili bilgi
edineceksiniz, ba¤lant›lar› bulmaya çal›flacaks›n›z. Baflka bölgelerdeki ya da ülkelerdeki araflt›rmalar ,sizin çal›flman›z için yararl› olabilir, ama siz bununla yetinmeyeceksiniz. Bu konuda kendinize somut bir tablo çizmek istersiniz. Ancak o
zaman kendinizi, gerçe¤i gözard› etmeden, sa¤lam önerilerde bulunabilecek güçte
hissedebilirsiniz. Ayn› fley benim çal›flmam için de söz konusu. Günümüz
koflullar›n›n köklü bir analizini yapmadan bizim kuruluflumuz da fazla ileriye gidemez."
Soru yöneltilen kifli, do¤rudan bir yan›t vermektense çareyi varolan temel
düflüncelere kaç›flta buluyor.
Kesin olan bir fley varsa o da, yap›t›n somut bir talep üzerine mi yoksa
yaln›zca enstitüde ifle yaramak isteyen bofl uzmanlar oldu¤u için mi yaz›ld›¤›n›
okurun ö¤renememifl olmas›d›r. Söylefliyi yapan kifli ilave sorular da yöneltmiyor,
bu da daha önceki sorular›na verilen yan›tlar›n kendisini pek ilgilendirmedi¤i
izlenimini yarat›yor.
Belki gazeteci bu ünlü yazar› yaln›zca konuflturmufl olmaktan dolay› bile
mutlu olabilir. Önemli olan yaz› ifllerine bu önemli adamla yap›lm›fl kapsaml› bir
söyleyifli sunmakt›r.
Tüm söylefli bafltan sona bu biçimde sürdürüldü¤ünden ve kaynak diledi¤ince
konuflma flans›na sahip oldu¤undan gazeteci kendine yönelik yap›lan yeterince
kat› olmad›¤› ve söylefliyi sürdüremedi¤i fleklindeki elefltirileri ve hatta –hakl›
olarak- replik veren kifli nitelendirmesini de kabullenmek zorundad›r.
•

Gazeteci oldu¤unca yetkin görünebilmek için materyal aç›s›ndan söylefliye
çok iyi haz›rlanm›fl olmal›d›r.
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Ancak bu biçimde söylefli konusunun temeline inebilir ve konuflmay› kendi
iste¤i do¤rultusunda sürdürebilir. Aksi takdirde söylefli partneri taraf›ndan yönlendirilir, o zaman da kontrolü yitirir.
Yaln›zca iyi bilgilenmifl olmak elefltirel bir sorgulamay› ve konuflman›n
idaresini olas› k›lar.
•

Salt önceden haz›rlanm›fl sorular sorulmamal›d›r. Gazeteci sohbet s›ras›nda
söylenenlerle ilgili sorular yöneltebilmek için söylefli partnerini can kula¤›yla
dinlemelidir.

Sormak istedi¤i bir sonraki soruya odaklanan kifli belki de konuflma
aras›ndaki sorularla aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken önemli ifadeleri kaç›rabilir.
Gazeteci söylefli yapt›¤› kifliyi zorlad›kça, konuflma canl›, bilgilendirici ve okur
için de ilginç hale gelir. Yoksa söylefli monoton bir sorgulama biçimine dönüflür.
Sorulan sorunun yan›tlan›p yan›tlanmad›¤›na daima dikkat edilmelidir.
Siyasetçiler ve baz› deneyimli söylefli partnerleri hofl olmayan sorulara kaçamak cevaplar verme konusunda oldukça baflar›l›d›rlar. Bundan dolay› gazetecinin
belli durumlardaki ›srarl› tutumu gayet do¤al ve yerindedir. Böylesi bir davran›fl›n
sayg›s›zl›kla ilgisi yoktur. Bir yan›ttaki kapal› noktalar da derhal ara sorularla aç›¤a
kavuflturulmal›d›r.
Her zaman elefltirel olmal› ama kabalafl›p sayg›s›zlaflmamal›d›r. Hofl olmayan
durumlar yaratmaktan kaç›nmal›d›r. Hiçbir gazetecinin kamuoyuna sergilememesi gereken özel yaflam›n gizlili¤i vard›r. Sayg›s›zl›k, ›srarc›l›k ya da bilgiçlik hofl
karfl›lanmaz.
Konu ne denli çetin olursa olsun gazetecinin ses tonu ölçülü olmal› ve söylefli
partnerine karfl› da nazik davranmal›d›r (Söylefli partnerlerini s›k›nt›l› durumlara
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iten ölçüsüz davran›fll› gazetecilerin, televizyon izleyicilerinin ço¤unun gözünden
düflmesi bir tesadüf de¤ildir. ‹zleyiciler, sanki sald›r›ya u¤rayan kendileriymifl gibi
s›k›nt› içindeki kurbanla kendilerini çok çabuk özdefltirirler. Gazete okurlar› için
de ayn› durum söz konusu olabilir). Söylefli s›ras›nda gazeteci ne savc› ne de
hakimdir, yaln›zca bir konuktur ve bir konuk gibi davranmal›d›r.
•

Söylefli s›ras›nda bir teyp kullan›lacaksa, görüflme yap›lacak kiflinin bunu
onaylamas› gerekir ve onay, araç çal›flt›r›lmadan önce al›nmal›d›r. Bu konuda
fikir sorulmazsa kurallara ayk›r› davran›lm›fl olur. Asl›nda konuflma s›ras›nda
teyp kullan›m› yararl›d›r. Teyp kullan›m›yla ilgili olarak "Araflt›rma"
bölümünde yaz›l› olanlar da geçerlidir.

•

Off-the-record istekleri sayg›yla karfl›lanmal›d›r. Konuflma esnas›nda soru
yöneltilen kifli belli nedenlerden dolay› henüz kamuoyuna aç›klanmas›n›
istemedi¤i s›rlar›n› gazeteciye açarsa, bu iste¤i yerine getirilmelidir.

Bu gizli haber ço¤u zaman gazeteciye ba¤lant›lar› daha iyi kurabilmesi ve
sonuçta yay›nlayaca¤› haberi daha iyi de¤erlendirebilmesi için verilir (gazetecilik
dilinde, bir bas›n konferans›nda ya da bir görüflme s›ras›nda duyurulmamak
kofluluyla medya çal›flanlar›na güvenerek iletilen haberler off-the-record olarak
adland›r›l›r, yani kaydedilmemeli ve yay›nlanmamal› demektir).
Bir gerçe¤in derinlemesine incelenmesi aç›s›ndan bu tür bilgiler, her zaman
çok önemlidir; insan›n yay›nlayabildiklerinden fazlas›n› bilmesi (bitmemifl projeler, olas› tasar›lar, kan›tlanmam›fl hipotezler vs). Bu nedenle gazeteciler bu tür gizli
haberlere teflekkür borçludurlar. (Medyac›lar, bir kifliyi korumak ya da adli bir
kovuflturmadan uzak tutmak amac›yla kamuoyunun bilmesi gereken haberleri
kesinlikle saklamamal›d›rlar.)
Bazen soru yönelten kiflinin, pek deneyimli olmayan görüflme partnerine,
yapt›¤› aç›klamalar› kamuoyu karfl›s›nda da aç›kça söyleyip söylemeyece¤ini ya da
aç›klamalar›yla gerçekten neyi kastetti¤ini sormas› gerekebilir. (Örne¤in bir
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söylefli s›ras›nda karfl›t görüflteki bir siyasetçiye yönelik kullan›lan k›r›c› bir ifade
yay›nlanmal› m›d›r?) (Bak›n›z "araflt›rma-uygulama" s.).

Dikkat:
Yasal olan of-the-record- iste¤ine sayg› duyulmal›d›r. Bu ricay› yerine
getirmeyen gazeteciler, karfl›lar›ndaki kiflinin güvenini kötüye kullanm›fl olurlar ve
k›sa sürede sahip olduklar› ünü yitirirler.

Bir söyleşinin kaleme alınması
Elektronik medyada en fazla k›salt›labilen ve anlafl›lmas› zor ifadelerden
ar›nd›r›lan (Radyo) bir söylefli, bas›l› medyada kolayl›kla yeniden yaz›labilir.
Ço¤unlukla bu tür söyleflilere hakim bu tür bir atmosfer söyleflinin anlam›
de¤iflmedi¤i takdirde ortadan kald›r›labilir. K›saltmalar ve di¤er de¤ifliklikler
ifadelerde farkl›l›¤a yol açm›yorsa ancak, kabul görür.
Ama genelde ifadelere k›saltmalarla daha kesin ve aç›k bir anlam
kazand›r›labilir. Yaz› iflleri taraf›ndan yap›lan bu düzenlemeler söyleflinin
okunurlu¤unu ve anlafl›rl›¤›n› kolaylaflt›rmak içindir.
Bilgi almak için baflvurulan kiflinin ifadeleri gazeteci taraf›ndan do¤rudan
yorumlanmamal›d›r. Herhangi bir ifade onaylanmasa bile, bu görüflme partnerine,
yan›tlanmas› olas› bir soru içinde aç›klanmal›d›r.
Söylefli partnerinin kendini savunmas›na f›rsat tan›madan yan›tlar› parantez
içi fikirler biçiminde de¤erlendirmek uygun de¤ildir.
E¤er bir söylefli yöresel dilde sürdürülüyorsa, konuflulanlar›n yaz› diline
aktar›lmas› gerekir. Yaz› dilinde baz› kavramlar›n, ifadelerin karfl›l›¤› bulunmad›¤›
için, yap›lan ifl asl›nda bir çeviridir. Yöresel dilden yaz› diline yap›lan çeviri
s›ras›nda anlam› bozan ifadelerin kullan›lmamas›na dikkat edilmelidir.
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Tipik ve çevrilmesi olas› olmayan ifadeler, söylefli partneriyle ilgili baz›
çarp›c› özellikleri içeriyorsa ve çevrilmesi gerçekten olanaks›zsa, aynen (t›rnak
içinde) aktar›labilir. Hatta bu, bir söylefliyi (ya da bir metni) daha da ilginç hale
getirir. Böylesi bir kullan›m kabul edilmedi¤i taktirde de ya uygun bir karfl›l›k
bulunmal› ya da söylefli yap›lan kifliye dan›fl›lmal›d›r (Bünden yöresinden bir
kiflinin flu cümlesi, örne¤in, nas›l çevrilebilir: “Ár isch a khaiba Khogga, üüsara
Gmainspräsident?". Bu de¤erlendirme, olumlu ya da olumsuz anlafl›labilir. Ya da
bir Nildwalden rahibesinin coflkulu seslenifli: “Üüsara Pfarrer isch a-n-Hüar!" yöre
dilinde papaza yap›lm›fl büyük bir övgü olarak alg›lanmaktad›r).
Her gazete söyleflisi bir ba¤lam içinde verilmelidir. Bu da, ya bir girifl yaz›s›yla,
ya da söyleflinin kiminle, neden hangi konuda, nerede, ne zaman yap›ld›¤›n›
aç›klayan çerçeve içine al›nm›fl bilgilerle sa¤lan›r. Söylefli yap›lan kifli, flayet girifl
yaz›s›nda tan›t›lmam›flsa, çerçeve içine al›nm›fl özel bir yaz›yla tan›t›lmal›d›r.
Özellikle herkes taraf›ndan tan›nmayan kifliler söz konusu oldu¤unda bu yöntem gereklidir. Çerçeve içindeki bilgiler bir kimlik belgesi niteli¤indedir.
Bir söylefli asla ba¤lant› ve ilinti kurulmadan yay›nlanmamal›d›r.
Önemli ve çetin söyleflilerde, konuflmalar›n yaz›l›p yay›na haz›r hale getirilmifl flekliyle söylefli partnerine yeniden gözden geçirmesi için sunulmas›, bir
kurald›r.
‹çeri¤i fazla yavanlaflt›rmad›¤› ya da yap›lan ifadelerden bütünüyle
vazgeçilmedi¤i takdirde hakl› nedenlere ba¤l› de¤ifliklik istemlerine s›cak bakmak
gerekir.
Daha önceki ifadede yer alan ana düflünceyi, anlam aç›s›ndan de¤ifltirecek
düzeltmeler konusunda gazeteci pazarl›k yapmal›d›r. Söylefl yap›lan kifli, art›k
farkl› bir görüflü savundu¤u için önceki ifadesini de¤ifltirmek isterse kendisine
gereken anlay›fl gösterilmelidir. Aksi takdirde, tart›flmal› pasaj yay›nland›¤›nda
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gazetecinin kaynak taraf›ndan sorumsuz ve dikkatsiz olarak nitelendirilerek küçük
düflürülme tehlikesi de vard›r.
Tan›nm›fl bir kifliye kamuoyunda duyulan güven ne kadar fazlaysa bu kiflinin
aç›klamalar› karfl›s›nda gazetecinin kendini savunmaya çal›flmas› da bir o kadar zor
olacakt›r.
Söylefli yap›lan kiflinin kontrol amac›yla ikinci kez okudu¤u söylefli metni
art›k onaylanm›fl oldu¤undan inand›r›c›l›k derecesi yüksek, özgünlü¤ü de
kesindir.

Gazeteye yansıması
Bir söyleflinin bafll›¤›, tüm bafll›klar gibi bilgilendirici ve ilgi çekici olmal›d›r.
H›zla gazetesinin sayfalar›n› çeviren bir okurun h›z›n› kesip, onu durdurabilmeli
(iyi bir bafll›k ya da ilginç bir resim için "stopper" kavram›n›n kullan›lmas› bu
nedenledir) ve okumaya isteklendirmelidir.
Bafll›¤›n konuya,ya da en az›ndan konu içinde yer alan bir görüfle de¤inmesi
önemlidir. ‹yi bir söylefli bafll›¤› oluflturmak için bafl vurulan bildik yöntem bir
al›nt›n›n kullan›lmas›d›r. Yaln›z bu al›nt› öyle etkili olmal›d›r ki okurun ilgisini
söylefli metninin tamam› için çekebilmelidir.
Yeterince dikkat çekici oldu¤u takdirde bir soru da ana bafll›k olarak
seçilebilir (Firman›z için yapacak bir fley kald› m›, müdür bey?)
Al›nt›l› bir bafll›k asl›nda aç›klay›c› bir alt bafll›kla desteklenmelidir. Alt
bafll›kta, al›nt›y› kimin hangi ba¤lamda hangi konuya yönelik söyledi¤i dile getirilmelidir.
Ço¤u zaman altta yer alan metnin bir söylefli oldu¤una iflaret edilir.
Söyleflilerde ara bafll›klar rahats›z edici bir etki yarat›rlar. Zira bunlar soru-yan›t
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biçimindeki dizgeye, yorumlay›c› ya da en az›ndan koordine edici ö¤eler olarak
ters düflerler (söylefli s›ras›nda ne gazeteci ne de söylefli partneri taraf›ndan
kullan›lmam›fl ö¤elerdir bunlar).
Zaten söylefli, soru-yan›t de¤iflimiyle yeterince bölümlenmifltir.
Oldukça uzun bir söylefli metninde (yüz sat›rdan fazla) baz› fl›k ifadelerin
destekleyici ara ö¤eler olarak yeniden dile getirilmesi önerilen bir yöntemdir. Bu
k›sa al›nt› kal›plar› daha büyük harflerle bas›lmal›d›r. ‹fllevleriyse, al›flkanl›k gere¤i
öncelikli olarak metnin bu kesimlerine odaklaflan okurlar›n ilgisini söylefli metnine çekip konuya yönelmelerini sa¤lamakt›r.

Dikkat
Bir söylefli, gerçek konuflma ortam›n› yans›tabilecek biçimde kaleme
al›nmal›d›r. Yani yapay bir metin üretilmemelidir.

Portre
Portre (fr. portrait), güzel sanatlarda ya da foto¤rafç›l›kta bir insan›n betimlenmesidir.
Gazetecilik dilinde ise portre, bir kifliyi karakteristik özellikleriyle tan›tmaya
ve anlamaya çal›flmakt›r.
Portre, betimlenen kiflinin karakteri, düflünce ve duygu dünyas› hakk›nda baz›
ipuçlar› vermelidir –tipik özelliklerin ön plana ç›kar›lmas›. Böylece, yaln›zca d›fl
görünüflüyle de¤il, özellikle görünmeyen, iç dünyaya ait özelliklerin de tespit edildi¤i bir insan portresi verilir.
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Portre özel bir kifliyi oldu¤unca dürüst betimler, onu kahramanlaflt›rmadan ya
da hakk›nda yarg›larda bulunmadan analiz etmeye çal›fl›r. Sonuçta, bu kifli
hakk›nda verilecek kararlara okurun kendisi varmal›d›r.
Betimlenen kifliyi ideallefltirme tehlikesi de vard›r. Portreler duygusall›¤a
neden olduklar› için öznellik içerme olas›l›klar› yüksektir.
Çizilen tablo oldu¤unca gerçek, nesnel ve sade olmal›d›r (güzel sanatlar›n
aksine burada aranan Romantizm, Ekspressionizm ya da Impressionizm de¤ildir.
Beklenen: Realizm’dir).
Projeksiyonlara dikkat etmek gerekir! Ço¤u zaman betimlenen kifli
hakk›ndaki iddialar kan›tlanmadan çizilen portreyle, kifliye oldu¤undan fazla
anlam yüklenilmektedir. Bu biçimde kaleme al›nm›fl bir portre bozuntudan baflka
bir fley de¤ildir. Portrenin gazetecilerden fazlas›yla duyarl›l›k, yarat›c›l›k ve hayal
gücü bekledi¤i unutulmamal›d›r.
Bu nedenle iyi bir portre elde etmenin say›s›z yollar› vard›r. Bir portre, bir
kifliyle özdeflleflmeye neden olabilir. Bir konuyu (karmafl›k ya da soyut) bireye
indirgeyerek böylece onun somut olarak kavranmas›n› sa¤layabilir. (bir dedektifin, rahibin, orkestra flefinin... portresi).
Hangi niteliklerin, hangi kiflisel karakter özelliklerinin kamuoyu aç›s›ndan
ilginç olabilece¤i daima araflt›r›lmal›d›r. Bugün oldukça yayg›n olan, ama buna
ra¤men nefretle karfl›lanan dikizcili¤in s›n›rlar› mutlak suretle gözetilmelidir.

Ne özgeçmiş ne de anma yazısı
Portre, kronolojik olarak yaflam›n önemli aflamalar›n› yans›tan özgeçmiflten
(do¤um yeri, do¤um tarihi, ö¤renim, görev yerleri, kariyer, belki hobiler)
bütünüyle farkl›d›r. Özgeçmifl, ço¤unlukla ne bir içsel ba¤lant›n›n kurulmas›na
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yarayan ne de karakter yap›s›yla ilgili olan baz› önemli verileri s›ralamaktan baflka
bir fley de¤ildir.
Portre, genelde yaflam›n› yitirmifl kiflileri olumlu yönleriyle yans›tmaya çal›flan
anma yaz›s›ndan da farkl›d›r.
Her ne kadar anma yaz›s› da yaflamdaki belli evrelere de¤iniyorsa da, daha çok
kiflinin iyi yönlerini ön plana ç›kararak madalyonun di¤er yüzünü gizli tutmaya
çal›fl›r. Bu, ço¤u zaman öylesine abart›l›r ki, içeri¤in inan›l›rl›k pay› kaybolur. (Bir
Alman atasözü der ki: ‹nsan sahip oldu¤u flöhretinden daha iyi, anma töreninde
söylenenlerden daha kötüdür. Hatta bu kural eski Romal›lar zaman›nda da vard›:
De mortis nil nisi bene, yani; ölenin ard›ndan iyi fleyler söylenmelidir).
Sonuçta bir anma yaz›s› tan›m› gere¤i yaln›zca geçmifli aktar›r, yaflam›n bir
bilançosunu sunar. Bu bilanço genellikle kiflili¤in bütünüyle ilgilidir.
Bir de yap›tlara iliflkin anma yaz›lar› vard›r ki, bu yaz›larda ölen kiflinin
yarat›lar›ndan söz edilir (Sanatç›lar, yazarlar, bilim adamlar› vs).
Portre, özgeçmifl ve anma yaz›s› aras›nda yer al›r. Her iki türden de ö¤eler
içerir. Özgeçmiflten, arka planda kalm›fl haberlere, özellikle de betimlenen
kiflili¤in gelece¤e dönük beklentilerine de¤indi¤i için (planlar, istekler, umutlar)
ayr›l›r. Anma yaz›s›ndan farkl› olarak portre, bir kifliyi daha gerçe¤e dönük, daha
bir mesafeli anlat›r. Yaflamla ilgili önemli verileri s›ralarken her bir dönüm noktas›n›n ard›nda yatan gerekçeleri de araflt›r›r. Bir kiflinin karakteri, dünya görüflü,
hedefleri, umutlar› ve istekleri, bir portre içine ifllenebilir. Bir kifliye has özellikler
ve bilgiler bir ba¤lam içinde ne denli iyi sunulursa, portre de o denli baflar›l› olur.

Farklı portre türleri
Portrenin farkl› türleri vard›r. Özgeçmiflin d›fl›na taflan her kifli betimlemesi,
kifliyi bütünüyle tan›ml›yor demek de¤ildir.
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Bu nedenle kariyer ve kiflilik portresi (karakter araflt›rmas›) diye bir ayr›m
yap›yoruz.

Kariyer portresi
Biz gazeteciler, ço¤u zaman kamu yarar› nedeniyle okurlar›m›za bir kifliyi daha
yak›ndan tan›tmak zorunda kalabiliriz. E¤er bir kifli bir kamu hizmeti üstlenmek
için çabal›yorsa (belediye baflkanl›¤›, kabine üyeli¤i) okur, bu kiflinin göreve ne
derece uygun oldu¤unu sorununu aç›kl›¤a kavuflturabilecek her fleyle ilgilenir.
Portre, aday›n kariyer durumunu, o zamana kadar yapt›¤› hizmetleri, güncel
ve önemli sorunlarla ilgili siyasal görüflünü, hedeflerini ve üstün niteliklerini aç›¤a
ç›kar›r.
Portresi çizilen kiflinin görev alan› ne kadar s›n›rl›ysa, kariyerle ilgili portre de
ayn› derece de k›s›tl› kalacakt›r. Bir sa¤l›k merkezinin yeni yöneticisinin hayata
bak›fl aç›s›, felsefi ve dini görüflleri belki de hiç sorulmazken, bir yazar›n
portresinde tüm bu konular ele al›n›p yan›tlanmal›d›r.
Siyasetçi portreleri genelde, daha önce sözü geçen normlardan sapar. Bir
gazetenin siyasal çizgisi do¤rultusunda bu tür bir portre s›kl›kla ya olumlu ya da
olumsuz bir de¤erlendirmeyle sonuçlan›r.
Aday elefltirilir (öznel tabii ki), hizmetleri iyi, ya da az iyi bulunur. Bu tür
portreler yoruma has özellikler içerir ve genellikle siyasi görüfllerini aç›¤a
ç›kararak, portre yazar› ve gazetesi hakk›nda çok fleyler anlat›rlar.
Böylesi durumlarda siyasi mesafe eksiktir.
Portre yazar› betimledi¤i kifliyle ilgili düflüncelerini ve görüfllerini saklamaz.
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Bu tür portreleri okur ve gazeteci olarak elefltirel bir gözle incelemeliyiz ve
bunlar› siyasi gazetecili¤e ait yöntemler olarak kabul etmeliyiz. Yine de bu tür
anlat›mlar›n ne derece güvenilir olduklar›na yönelik soru iflareti hep var olacakt›r.

Kişilik portresi
Kiflilik portresi, bir kifliyi, yaln›zca kendisinin ispatlayabilece¤i belli yetenekleri do¤rultusunda de¤il, tüm özellikleriyle tan›tmaya çal›fl›r. Fakat bu istek, bir
insan› bütünüyle anlamak olas› olmad›¤› için asla tam olarak gerçeklefltirilemez.
‹yi bir portre, kifliye has pek çok temel özelli¤i yans›t›r. Bu kifli okura, düflünce
yap›s› ve duygular›yla, umutlar› ve küskünlükleriyle, inanc› ve kuflkular›yla iradesi ve yazg›ya boyun e¤ifliyle tan›t›lmal›d›r.
Bu baflar›ld›¤› takdirde portre de kapsam ve de¤er kazan›r. Kamuoyunda gündemde olan her insan›n portresi çizilebilir. Ama gazetecinin, okur kitlesinin böyle
kapsaml› bir portreye gerçekten ilgi duyup duymad›¤›n› araflt›rmas› gerekir.

Dikkat:
Ciddi bir portrede özel hayat›n gizlili¤ine ve esteti¤e özen gösterilmelidir. Genellikle bir portre betimlenen kifliden çok betimleyen kifli hakk›nda çok fleyler içerir.

Uygulama
Portresi çizilecek kifliyle özenle haz›rlanm›fl bir konuflma ortam›nda (interview) biraraya gelmek olas› olursa, portre de baflar›l› olur. Bunun için yeterli
zaman ay›rmak gerekir. Telefonla yap›lan görüflmeler yeterli de¤ildir, karfl›l›kl›
konuflman›n yerini tutamaz.
‹lk yap›lmas› gereken fley, tabii ki araflt›rmad›r. Gazete arflivlerinde, belgelerde
ve kütüphanelerde konuyla ilgili var olan materyal toplanmal› ve incelenmelidir.
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Kararlaflt›r›lan görüflme yap›lmadan önce betimlenecek kifli hakk›nda bilirkiflilerden de (dostlar, uzmanlar) bilgi al›nabilir.
E¤er bir yazar tan›t›lacaksa, gazetecinin bu kiflinin bafl yap›tlar›n› okumufl olmas› gerekir. Siyasetçiler söz konusu olursa en önemli siyasal aflamalar ve etkinlikler
araflt›r›lmal›d›r. (Kim bir yazara "neler yazd›n›z?" ya da bir siyasetçiye "Hangi partidensiniz?" diye sorarsa, konuflma partneri olarak ciddiye al›nma flans› hiç yoktur).
Önemli olan gazetecinin iyi haz›rlanm›fl olmas› ve aç›k ifade edilmifl bir soru
listesiyle konuflmaya bafllamas›d›r. Yan›tlar›n› biliyor olmas› gereken sorular› asla
yöneltmemelidir.
Sorulmas› gerekenler:
-

Tan›t›lacak kifli hakk›nda merak edilenler nelerdir?
Hakk›nda bilinenler nelerdir?
Biyografik geliflimi nas›l?
Kifli hakk›nda arkadafllar›, tan›d›klar›, rakipleri neler diyor? (özellikle
tart›flmal› kifliliklerde önemli)
Betimlenecek kifli ne tür bir yaflam biçimi sürdürüyor?

Konuşmanın yapılması
Konuflma genel olarak söylefli kurallar› (bak›n›z "söylefli") dikkate al›narak
yap›l›r. fiu konulara özellikle dikkat etmek gerekir.
•

Yaln›zca soru yöneltmemeli, baz› fleylerin nedeni araflt›r›lmal›, yani sohbet
edilmeli.

•

Verilen yan›tlar do¤rultusunda hareket edilmeli, varolan soru listesine
saplan›p kal›nmamal›.
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•

Sapmalara ra¤men hedeften vazgeçilmemeli, konu d›fl›na ç›k›lsa bile belirlenmifl konulara yeniden dönülmeli

•

Analitik ve sezgisel bir yol izlenmeli, yani kifliyi hem ussal hem de duygusal
aç›dan anlamaya çal›flmal›, ve duygusal yarg›lar rasyonel aç›dan desteklenmelidir.

•

Zaman zaman belli bir karakter özelli¤ini, yaflam standard› ya da bir davran›fl›
kendisinin nas›l de¤erlendirdi¤i sorulmal›.

•

Kiflinin kendisini aç›kça tan›mlayabilmesi için çaba harcanmal›d›r. Bu
nedenle konuflmas› dikkatle dinlenmeli ve konuflmay› sürdürmesi
sa¤lanmal›d›r.

•

Özel yaflam›n gizlili¤i zedelenmemeli.

•

Off-the-record bilgiler sayg›yla karfl›lanmal›. Her ne kadar bir düflünceye
aç›kl›k kazand›rsalar da bunlar kamuoyuna duyurulmak için de¤ildir.
(Kayna¤› koruma, özel yaflam hakk›) Filizlenen güven ortam› kötüye
kullan›lmamal›d›r.

•

Elefltirel mesafe korunmal›. Betimlenecek kifliden fazlas›yla etkilenmek
karars›zl›¤a neden olur. Kifliye karfl› beslenen olumsuz duygular da
bast›r›lmal›d›r. Nesnel olmal›! (bunu söylemek ço¤unlukla yapmaktan daha
kolayd›r. Baflkalar›n› cezbeden insanlar vard›r, baz›lar› da iticidirler. Bu tür
duygular nedeniyle portre bir karikatüre dönüflmemelidir)

•

Yarg›lar›yla birlikte gazeteci geri planda kalmal›d›r.

•

Hiçbir fleye inanmamal› ama her fleyin olas› olabilece¤ini kabul etmeli
(Blöfleri, gösterifli ve propaganday› sezip olanaklar çerçevesinde aç›¤a vurmal›)
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Haber toplamak amac›yla yap›lan böyle bir sohbet bir siyasetçiyle sürdürülecek görüflme kadar ciddi yürütülmeyebilir.
Görüflme partnerini rahatlataca¤› için, gazetecinin dostça ve anlay›flla
yaklaflmas› yerinde bir davran›flt›r.
Neticede ulafl›lmak istenen, küskü ile olas› olmayan, bir insan›n iç dünyas›na
girmeye çal›flmakt›r.
Bir kiflili¤i araflt›rmaya yönelik sohbet s›ras›ndaki z›tlaflmalar yarardan çok
zarara neden olur.

Bir portrenin yazılması
Portre, betimleyici, çözümleyici ve yans›mal› ö¤elerle biçimsel olarak bir betimdir. Bir araya toplanm›fl bilgiler, ifadeler, gözlemler ve düflüncelerden yola ç›k›larak özel bir kiflinin kendine özgü özellikleriyle tan›t›ld›¤› bir metin oluflturulur.
D›fl görünümden, düflüncelerden, hareketlerden ve özelliklerden kifliyi
bütünüyle kavramaya katk› sa¤layacak derecede tipikse söz edilir. (Buluflmak için
gidilen ortam iyice gözlemlenmeli, fakat yanl›fl sonuçlar ç›kar›lmamal›d›r).
Portre bir söylefli de¤ildir. Portreler ço¤unlukla demeçler ya da biçim
de¤ifltirmifl söylefliler gibi kaleme al›n›r, yani çok az betimleyici ve öyküleyici
ö¤elerle s›ralanm›fl, kime ait oldu¤u bilinmeyen (dolayl› ve dolays›z) konuflmalar
fleklindedir. Böyle bafltan savma yaz›lar›n portreyle hiçbir ilgisi yoktur. Araflt›rma
için yaln›zca bir tek görüflmenin yap›lmas› bu tür yaz›lar›n ortaya ç›kmas›ndaki en
büyük etkendir.
Bir portre, yazar›n kiflisel görüflünün soruldu¤u, tan›tlamalar›n ve kesin
yarg›n›n yer ald›¤› titiz bir planlama gerektiren yorum da de¤ildir.
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Betimlenen kifli hakk›nda verilecek karar genelde okura b›rak›l›r (‹stisnalara
siyasi kiflilikler portresinde de¤indik)
Portre, öncelikli olarak yaflanm›fl bir olay› anlatan ve metni kaleme alan
kiflinin fazlas›yla ön planda oldu¤u röportajdan da farkl›d›r. Gazeteciler bir portre
yazd›klar›nda, olmas› gerekti¤i gibi, arka planda kal›rlar. Ama betimlenen kifliyle
ilgili bilgi toplamak için baflkalar›n›n görüfllerine baflvurulabilir.
Gazetecilerin kiflisel izlenimleri ve gözlemleri hofl karfl›lan›r, portreye canl›l›k
kazand›r›rlar (örne¤in, dramatize edilmifl bir girifl, betimlenen kifliyle karfl›laflma
an›n›n, kiflinin k›yafetinin, evinin, vücut dilinin, konufltu¤u dilin, gülüflünün ve
di¤er özelliklerinin anlat›lmas›)
Nas›l ki nesnel gazetecilik yoksa, nesnel kaleme al›nm›fl portre de yoktur.
Buna karfl›n olmas› gerekenler: gerçe¤e ba¤l›l›k, dürüstlük, farkl›l›k.
Portre giriflinde kiflinin, etkinliklerinin, karakterinin, farkl› özelliklerinin
betimi yer alabilir. Bunu yaparken yazar, kiflilik de¤erlendirmesinden
kaç›nmal›d›r. Bunu gerçeklefltirmek ço¤u zaman zordur. Önceden de de¤inildi¤i
gibi siyasetçilere ait portreler de¤erlendirme yap›lmadan kaleme al›namaz.
Dramatize edilmifl bir girifl de portre için ilginç bir bafllang›ç olur. Yaln›z bu
durumda portreyi yazan kiflinin betimleme konusundaki anlat› sanat› ve yetene¤i
özellikle istenen bir özelliktir.
Örnek:
"Sert ve çatlam›fl eller kaba bir biçimde mavi ifl önlü¤ü üzerinde dolan›p
durdu. Yok "Gopfridstutz!" dedi, Emil Mangold, pantolonun torbalanm›fl derin
ceplerini araflt›r›rken. "Bu, bulamad›¤›m tam dördüncü gözlük oluyor..."
Ayr›ca, girifle etkili bir al›nt›, bir soru ya da bir seslenifl koyma imkan› da
vard›r.
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Örnek:
"Verreis, du huere Arschloch!" Böyle afla¤›lay›c› bir nitelendirmeyle karfl›
karfl›ya kalan çocuk omuzlar›n› kald›rarak karman çorman saçlar›yla kafas›n› içeri
do¤ru çekti ve tehditkar bak›fllar›n› kendinden daha büyük k›z›n kar›n bölgesine
dikti: Ama Zoff kardefller ifli gerçek bir kavgaya dökmeden, eflyalar havada
uçuflmadan önce babalar› kap›dan içeri girdi...
Do¤rudan anlat›mda portre içinde yer alabilir. Özellikle de betimlenen
kiflinin önemli aç›klamalar yapt›¤› (görüfller, isteklerin dile getirilmesi ,önemli
tespitler) an’lar bu uygulama için çok uygundur.
Örnek:
Çal›flma odas›nda ilk anda tüm duvar› kapsayan raflardaki tarih kitaplar› göze
çarp›yor. Bu dev kimya kuruluflunun yöneticisi galiba tarihe ilgi duyuyor.
Hayretim karfl›s›nda bir aç›klama yapmay› gerekli görüyor: "20. yüzy›l›n insanlar›
taraf›ndan bütünüyle yanl›fl anlafl›lan bir devrin, Orta Ça¤’›n, tarihi beni adeta
büyülüyor."

Dikkat:
Bir portre yazan kifli, betimleme, öyküleme ve do¤ru al›nt› yapabilme yetkinli¤ine sahip olmal›d›r. Bu üç unsurun iyi bir kar›fl›m› biçem aç›s›ndan ilginç bir
portre için en önemli kofluldur.

Demeç
Demeç, bir kiflinin kompleks ve genelde tart›flmal› bir soruna yönelik
görüflünü sözlü olarak k›sa ve öz ifade etmesidir.
Söylefliden fark›, arada sorulan sorularla bölünmemesidir. Ço¤u zaman bir
metin içinde (haber, röportaj) yer al›r.
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Düzen bozuklu¤u nedeniyle büyük bir kazayla sonuçlanan bir kayak
yar›flmas›nda jüri bombard›mana tutulur. Bir spor yaz› iflleri bu konuyla ilgili
olarak tan›nm›fl bir kayakç›n›n görüflünü al›r:

"Daha önce Kitzbühl’de de söyledim, flimdi de ayn› fleyi bir kez daha yinelemeyelim. Baz› jüri üyelerinin fazlas›yla zorland›klar› aç›kça ortada. Halbuki bizim
depardan gerçekten anlayan kiflilere ihtiyac›m›z var. Bernhard Russi, Ken Read ve
Franz Klammer’den oluflan bir jüri örne¤in, mükemmel bir çözüm olurdu."

Resmi Bildiri
Bir yönetim, bir parti, bir kurum ya da bir kifli taraf›ndan medyaya yaz›l›
olarak iletilen bir duyuru ya da bir görüfltür.

Yorum
Yorum kesin olarak metni kaleme alan kiflinin görüflünü yans›t›r. Demokratik
tart›flmalara farkl› bir yön kazand›rmal›d›r. Bir yorum asla "ex-cathedra" (tam
yetkiyle) yaz›lmaz, yani yaz›lanlar›n kesinlikle do¤ru oldu¤unu iddia etmez. Bir
olay› yazar›n gözüyle de¤erlendirir, onu aç›klar ve/veya elefltirel gözle inceler. Bir
yorum özellikle h›zl› haber ak›fl› içinde bir yönelim deste¤idir.
Bir gazetenin siyasal çizgisi yay›nlad›¤› görüfllerle özdefllefltirildi¤i için, yaz›
ifllerinin bafll›ca görevlerinden biri yorumlardaki görüflleri dikkatlice gözden
geçirmektir.
(Yaz› iflleri müdürü kendine flu sorular› sormal›d›r: Bu yorum, gazetemizin
kesin olarak belirlenmifl siyasi yay›n alan› için uygun mu? Öne sürülen görüfl bu
flekliyle kabul edilebilir mi? Yetkin bir biçimde ifade edilmifl mi? Kalite yönünden
minimal talepler yerine getirilmifl mi?)
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Yaz› iflleri müdürünün görevi gazetenin siyasal çizgisi ve kalitesiyle ilgili
sorumlulu¤u üstlenmek oldu¤u gibi, bir yorumu düzelterek ona do¤rudan müdahale etme ya da bir yorumu veto etme hakk›na da sahiptir. Bunun s›n›rland›r›lm›fl
bas›n özgürlü¤üyle ilgisi yoktur. (Bas›n özgürlü¤ü, her bir fleyi kontrol gerek duymadan yay›nlayan personelin özgürlü¤ü demek de¤ildir, medyan›n devlet
karfl›s›nda özgür olmas› demektir).
Yaz› iflleri müdürünün bir makaleyi ya da bir yorumu veto etmesi bir sansür
olarak nitelendirilmemelidir. Sansür daima yaz› iflleri d›fl›ndaki bir kurumdan
gelir: devlet, parti vs. Yaz› ifllerinin görevi niteli¤in ve siyasal çizginin kontrolünü
yapmakt›r.
Yerel ve bölgesel muhabirlerin öncelikli görevleri olaylar› yorumlamak
de¤ildir. As›l görevleri bulunduklar› bölgeyle ilgili haber iletimini sa¤lamakt›r.
Bir muhabirin olaya yönelik yorumu, e¤er kendi bölgesinde, yaln›zca onun
yetkin bir biçimde de¤erlendirebilece¤i geliflmeler söz konusuysa istenir. Bir olay›n
yorumlanabilmesinin ön koflulu yaln›zca konuya yönelik yetkinlik de¤ildir, bir
gazetecinin hem siyasal ve hem de gazetecilik aç›s›ndan yetkinli¤ine sahip olmas›
gerekir. Bir kifli yorum yapam›yorsa da çok iyi bir muhabir olabilir (Ayn› fleyin
tersi de olas›d›r. Muhabir olarak baflar›l› olamayan çok iyi yorumcular ve analiz
uzmanlar› vard›r).
Her zaman için geçerli olan, yorumun yani bir olay›n de¤erlendirilmesinin
yaz› iflleri sorumlusunun talimat›yla yaz›lmas› ya da geri çevrilmesidir.
Bir yorum flu biçimde düzenlenmelidir:
Girifl (tez)
Olgulara ve bafllang›ç evresine de¤inir (belki tezler/antitezler). E¤er önermeler do¤ruysa, ç›kar›lan sonuç da do¤ru olur (sentez). Genelde olgular ayn› gazete
sayfas›nda yer alm›flt›r. Ço¤unlukla da biliniyor olarak kabul edilebilirler.
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Tan›tlama
Sorunla ilgili çeflitli bak›fl aç›lar› aç›klan›r ve de¤erlendirilir. Yorumcu deliller
sunar, gerekti¤inde baflka görüflleri de inceler.
Sonuç (sentez)
Sunulan deliller do¤rultusunda akla yatk›n bir sonuç (sentez) ç›kar›lmal›d›r
(Düflüncede mant›k!). Sert yarg›lamalar›n ya da övgülerin yer ald›¤› yorumlar
vard›r. "K›zmak" ya da "övmek" de öyle rastgele yap›lmamal›, gerekçeler sunulmal›d›r.
•

Yorumdaki düflünce ak›fl›n›n planl› ve do¤rusal bir yol izlemesi aranan özelliktir. Sonucu hedeflemelidir. Ana düflünce dal budak sarmamal›d›r. Konudan
sapmalar içeri¤in fleffafl›¤›na ve anlafl›rl›¤›na ket vurur. Pek çok düflünce bir
yorum içinde yer almamal›d›r.

•

Yanl›fl semboller ve gereksiz ifadeler iletilen düflüncelerin alg›lanmas›n›
zorlaflt›r›r. Bir yorum k›sa ve öz, mant›kl› ve aç›k yaz›lmal›d›r. Ancak o zaman
ikna edebilme niteli¤ine kavuflur. K›saca biçimlendirilmifl bir örnek:
:

Totaliter rejim düzenini milliyetçi ideolojiyle yürüten kifli, faflisttir.

Tan›tlama :

Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski böyle bir devlet yap›s›n› kurmak
için zorluyor. Bu, Rusya’n›n iç ve d›fl siyasetine yönelik planlar›n
da da aç›kça görülüyor... (Asl›nda burada Jirinovski’nin neden
tehlikeli oldu¤u baflka delillerle de ispatlanmal›d›r)

Önerme

Yeterli gerekçeleri sunduktan sonra yorumcu-gazeteci sonuca
geçebilir.
“Bu gerçekler do¤rultusunda Vladimir Jirinovski’nin faflist hedefler güttü¤ü
kuflkusuzdur. Bu nedenle Rusya baflkan› Jirinovsik tüm Avrupa için de bir tehlike
teflkil etmektedir.
Sonuç

:
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flkenleri
Yap› de¤iflk
Bir yorumun olas› bir di¤er yap›s› bir tezden yola ç›karak karfl› tezle devam
edip bir sentezle sonuçlanmas›d›r.
Afla¤›daki yorum plan› bu aç›klamaya uygun bir örnek olabilir.
Tez

:

Pek çok kifli için yeryüzündeki s›cakl›k art›fl› kesin olarak
kan›tlanm›flt›r. Do¤a, s›cakl›¤›n neden oldu¤u sona do¤ru
yaklafl›yor (yorumcu kendine ait olmayan bir teoriyi k›sa ve
bütünüyle nesnel bir biçimde aktar›yor).

Karfl› Tez

:

Bir k›s›m bilim adam›, bu tür sonuçlara varmak için gözlem
süresinin çok k›sa oldu¤unu ileri sürüyor. Yeryüzü geçmiflte de bu
tür s›cakl›k farkl›l›klar›n› yaflam›flt›r (Yorumcu, üstteki teze
karfl›l›k-ayn› biçimde benimsemedi¤i- bir karfl›t görüfl sunuyor.
Karfl› tezi de aç›k ve dürüstçe tan›mlamal›d›r.)

Sentez

:

Öne sürülen her iki görüflte de gerçek pay› olabilir. Yaln›z baz›lar›
olay› dramatiklefltirirken, baz›lar› hiç tehlike yokmufl gibi bir izlen
im yaratmaya çal›fl›yor. Gerçek flu ki... (Ve iflte flimdi yorumcu
nun her iki görüflten yola ç›karak vard›¤› sonuç yer al›yor:
Delillerle ispatlanmas› gereken kendi görüflünü ortaya koyuyor).

•

Çok güncel konularla ilgili yorumlarda duygusall›k içeren gereksiz s›fatlar kullan›lmamal›d›r. Böylece, ço¤u zaman pek de inand›r›c› gelmeyen polemik de
önlenmifl olur.

•

Okurlar tan›tlamalarla ikna edilebilmelidir. Dogmatik bir biçimde tan›tlama
yapmaya çal›flan, yani kan›tlanmam›fl varsay›mlardan yola ç›kan kifli, belki
yandafllar›n› harekete geçirebilir ama, araflt›rmac› ruhuna sahip olanlar› ya da
farkl› düflünenleri pek kolay kand›ramaz.
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•

Farkl› düflünceye sahip olanlar yorumda bir kenara itilmemelidir:

"... inanan aptald›r."
"Bunu kavrayamayan insan için art›k yap›lacak bir fley yoktur"
".... kabullenmek çocukça olur"
Böylesi ifadeler ikna edici de¤il, daha çok kiflinin yaln›zca kendisinin hakl›
oldu¤unu kan›tlamaya çal›flt›¤› görüfllerdir. Farkl› düflünenleri vurarak öldürürler.
•

Ciddi bir gazetenin yorumcusu kiflisel sald›r›lardan uzak durmal›d›r. Her ne
kadar polemik ço¤u zaman kaç›n›lmazsa da ve her zaman kaç›n›lmas› gerekmiyorsa da eninde sonunda nesnellik üstün gelmek zorundad›r.

‹¤neleyici aç›klamalar ve polemi¤in yayg›nlaflmas› güvenirlik aç›s›ndan
zararl›d›r. Konuyla ilgili tan›tlamalar, kiflilere yönelik gelifligüzel sald›r›lardan daha
inand›r›c›d›r.

17 Ocak 1991’de Körfez Savafl› bafllad›¤›nda bir ‹sveç gazetesinde yer alan
afla¤›daki yorum çok s›radan ve duygusald›:
... Araplar›n karfl›s›nda kendimizi ne kadar da üstün görüyoruz! Oysa onlar,
dini iliflkilerde bile, H›ristiyanl›¤›n ancak yirmi yüzy›lda sa¤lamaya çal›flt›¤› tolerans›n daha fazlas›na sahip üstün bir uygarl›k yarat›rken Avrupal›lar Ortaça¤’›n en
karanl›k dönemini yafl›yorlard›.
fiu an her iki taraftaki gençlere, "iki yafll› keçinin" inatç›l›¤› yüzünden
yaflamlar›n› yitirmesinler diye yaln›zca dua edebiliriz!
Bir yontu sanat› biçeminde oluflturulmufl olan bu yorum, hem Ba¤dat diktatörü Saddam Hüseyin’in hem de Amerika Baflkan› George Bush’un "yafll› keçiler" oldu¤unu ifade eden kaba bir tespitle sonuçlan›yor.
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Ciddi bir bas›n›n kalitesinden yoksun bu sonuç, özellikle kullan›lan tats›z
sözcük nedeniyle baflar›s›z olmufltur.
Böylece yazar güvenirli¤ine gölge düflürmüfltür.

Dikkat:
Yorumcu gazeteciler keskin görüflleriyle okurlar›n› y›¤›nlar halinde floke
etmeden de ölçüyü aflabilirler. Ama önemli olan, özellikle de hararetle tart›fl›lan
sorunlarda aç›k tav›rlar›n› ›l›ml› ifadelerle ve görüfllerinde hakl› olduklar›n› iddia
etmeden sergileyebilmeleridir. Tan›tlamalar rakipleri yok etmek için de¤il, ikna
etmek için sunulmal›d›r. Ölçülü davran›fl, hatta ifadede sadelik ve konuda aç›kl›k,
tats›z sözcüklerden ve duygusall›ktan daha etkileyicidir.
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Araştırma

Araflt›rmak, konular›n temeline inip, gerçe¤i aramak demektir (fr.
rechercher= araflt›rmak; la recherche= araflt›rma ,soruflturma). Araflt›rma tüm
gazetecilik etkinliklerinde vard›r. Elefltirel anlamda yürütülür ve herhangi bir
yetke sahibinin ya da ç›kar grubunun iddialar›n› elefltirmeden aktaran hanedan
habercili¤inin karfl›t›d›r. Ama di¤er gazetecilik etkinliklerinde oldu¤u gibi burada
da, önyarg›lara karfl› uyarmak gerek. Kim, sonucu daha bafllamadan belli olan bir
araflt›rmaya önyarg›larla giriflirse ister istemez etkilenecektir.
Salt bafl›ndan beri kan›tlamak istediklerini kan›tlayabilmek amac›yla gerçekleri gizler, ayr›nt›lar› abart›r. Araflt›rma, temel ilkesi "hiçbir fleye inanmamak, ama
herfleye olabilir gözüyle bakmak" olan, her gazetecinin çal›flma yönteminin bir
parças›d›r.
flt›rma için gerekenler:
Araflt
-

Dosyalar›, kitaplar› gazeteleri ve dergileri incelemek

-

Arflivlere, veri bankalar›na, kütüphanelere baflvurmak

-

Kasetleri dinlemek ve/ya da film, video izleyip foto¤raflara bakmak
(Dikkat: Foto¤raflar da yalan söyler!)

-

Bilirkiflilere dan›flmak

-

Olayla ba¤lant›s› olan kiflilerle telefonda ya da yüzyüze görüflmek (söylefli)
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Uygulama
Gerçekler araflt›r›l›rken genellikle flu dört soru sorulur: Kim? Ne? Nerede? Ne
zaman? Sonradan haber toplayan kifli tabi ki nas›l? ve neden? sorular›n› da sorar.
Bu sorularla bir eylemin ya da bir olay›n nedenleri ve gerekçeleri araflt›r›l›r.
•

Söylefliden önce konuyla ilgili yaz›l› materyali toplamak

•

Konuya oldu¤unca hakim olmak

•

Yan›tlanmas› istenilen sorular› not almak

•

Yan›tlar› biliniyor olmas› gereken sorular› asla sormamak

•

Araflt›rma, ço¤unlukla telefonla yürütülür. Genelde uzmanlarla yap›lan
söyleflilerde ve ayr›nt›l› bilgi gerektirmeyen durumlarda bu yöntem yeterli
olabilir.

Yaln›z önemli bir konu derinlemesine araflt›r›lacaksa, kaynaklarla
gerçeklefltirilecek do¤rudan bir görüflme, telefon görüflmesinden daha yararl› olur.
Bu tür söylefliler yüz yüze yap›lmal›d›r.
•

Pek çok konu masa bafl›ndan araflt›r›labilir. Di¤er taraftan bir olay›n bizzat
gözlemlenmesi ya da –belirtildi¤i gibi- konuyla ilgili insanlarla kurulan direkt
ba¤lant› ço¤u zaman zorunludur.

•

Görüflme partnerleri genellikle konuflmay› kendi istekleri do¤rultusunda yönlendirme çabas›ndad›rlar. Gazeteci, ilginç görüfller ortaya at›ld›¤› takdirde,
konuflma s›ras›ndaki sapmalara tolerans gösterse de, görüflme partnerini her
defas›nda kendi belirledi¤i çizgiye dönmeye zorlamal›d›r. Gazeteciler, kimsenin kendilerini bir aktar›m arac› olarak görmelerine izin vermemelidirler.
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•

Uzlaflmazl›klarda: d›flar›dan içeriye do¤ru ya da afla¤›dan yukar›ya do¤ru
araflt›rma yap›lmal›d›r.

D›flar›dan içeriye do¤ru araflt›rmak demek: Önce olay›n d›fl›ndaki gözlemcilerden bilgi toplamak demektir. Yani, sonradan elde edilen di¤er bilgilerle
güçlendirilmesi, desteklenmesi ya da düzeltilmesi gereken tarafs›z izlenimler, bilgiler ve söylentiler toplamakt›r.
Afla¤›dan yukar›ya araflt›rmak demekse: Öncelikli olarak konuyla bizzat
ba¤lant›l› olan "sade vatandafllara" bafl vurmakt›r. Her ne kadar ilk planda
ba¤lant›lar› kavrayamasalar da, soruna en yak›n kifliler onlard›r. Ço¤unlukla
ifadelerinin sonradan kendi aleyhlerine dönebilece¤inden korkan bu insanlara
karfl› sayg›l› ve dikkatli davranmak gerekir. Güven, kötüye kullan›lmamal›d›r. Bu
kaynaklar korunmal›, kimlikleri aç›¤a vurularak aldat›lmamal›d›r. Bu tür
tan›klar›n ifadeleri bir üst basamaktaki araflt›rmalara yönelik baz› önemli,
ayd›nlat›c› bilgileri sunabilirler. ‹ki karfl›t grubun söz konusu oldu¤u durumlarda
araflt›rmac› sürekli bu iki grup aras›nda gidip gelmek zorundad›r. (Taraflardan hiç
birisiyle yak›nlaflmamal›!- Her iki tarafla sürdürülen normal iliflkilerden dolay›
rahats›zl›k duymak gereksizdir. Bunun iki yüzlülükle ilgisi yoktur. As›l sak›ncal›
olan taraf tutmakt›r. Böyle bir durum iliflkilerdeki mesafenin yitimine neden olur
ki bu da güvenirli¤e zarar verir).
•

Gazete patronlar› perde arkas› haberler konusunda pek yararl› olamazlar.
Onlar genelde bas›n›n çevredeki sözcüleridir, yani; kurulufllar, partiler ya da
hükümet taraf›ndan belirlenmifl bildiriflim ölçütlerini medyaya aktarmakla
yükümlüdürler. Çetrefilli sorular› özüne inerek cevaplama cesaretini çok
ender gösterirler ve önemli konularda kendi görüfllerini dile getirme yetkileri
yoktur. Tabi olduklar› hiyerarfli nedeniyle d›flar›daki etkinlik alanlar›
s›n›rlanm›flt›r.

•

Gazete patronlar› üst düzey yetkililerdir ve hiyerarflik düzene göre karar
almakla yükümlü ekip içinde yer almazlar. (Ama örgüt içinde, kuruluflun bir
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haberle kamuoyunda ne biçimde boy gösterece¤i söz konusu oldu¤unda,
kararlara kat›l›rlar. Medya ile ba¤lant› kurarak kuruluflun yönetimine bu
konuda öneriler de bulunurlar. Ve bu mesle¤i cazip k›lan da iflte as›l budur.
Bir gazete patronunun görevi böylece yaln›zca sözcülük iflleviyle s›n›rl›
kalmaz, ondan çok ötelere uzan›r).
•

Bir genel müdüre ba¤l› bölge fleflerine ve bölüm yöneticilerine de üst düzey
yetkililerin görüflleri ya da planlar› sorulmamal›d›r. Bu kifliler genelde son
derece dikkatli ve sak›ngand›rlar. Yani, flef hakk›nda kimsenin bir fley
düflünmesine ve söylemesine, asla izin vermezler.

Sorumlu olduklar› alanla ilgili ilginç havadisleri yaln›zca orta kadrodakiler
verebilirler.
•

Son söze sahip üst düzey yetkiliye (patrona), e¤er çok fley biliniyorsa ve
uzmanl›k gerektiren ekstra sorular sorulacaksa ancak, gidilir. Patron yaln›zca
bir kez ziyaret edilir, "gereksiz" sorular ve önemsiz konularla oyalanmaz. Di¤er
taraftan teknik ayr›nt›lar konusunda kesinlikle bilgisi yoktur. Bunun için
uzman bir kifliye baflvurmak gerekir.

Bir kuruluflun üst düzey yönetimine yaln›zca kuruluflun siyasal çizgisi söz
konusuysa dan›fl›lmal›d›r.
•

Güç sorular yöneltmeli ama hep dürüst davranmal›

•

Soru yöneltilen kiflilerin araflt›rma yapan gazeteciyi bir muhalif gibi gördükler
durumlar az de¤ildir. Bu tür önyarg›lar sayg›l› ve dürüst davran›fllarla giderilmelidir. Görgünün elbette ki laubalilikle ilgisi yoktur. Dostça bir atmosferin
hakim oldu¤u durumlarda da elefltirel yaklafl›m› korumak gerekir.

•

Konuya damdan düflercesine girmemeli. Duyarl›l›k ve psikolojik aç›dan
mant›kl› davran›fl, araflt›rma yapan bir gazeteci için önemli özelliklerdir.
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Gazeteci sempatik davran›fllarla ve sohbete bafllamadan önce söylenen birkaç
tatl› sözle, çetin sorunlar›n bile rahatça tart›fl›labilece¤i, gerginlikten uzak bir
ortam yaratmaya çal›flmal›d›r.
•

Araflt›rmayla ilgili sohbete öncelikle kolay, fazla karmafl›k olmayan sorularla
bafllamal›, sonra yavafl yavafl as›l konuya girmelidir. fiok terapi uygulanmamal›, yoksa konuflma baflar›s›zl›kla sonuçlan›r ve gazeteci amac›na
ulaflamadan kendini birdenbire yine kap›n›n önünde bulur. (Gazeteci her
zaman için bir konuktur. Yasal olarak özel yaflama müdahale etme hakk›na
sahip de¤ildir.)

•

Sohbet edilecek kiflinin karfl›s›nda tutuk davranmamal›, anlafl›lmayan bir fley
varsa tekrar sorulmal›. Olay› bütünüyle kavran›ncaya kadar soru yöneltmek
ay›p de¤ildir. Gazeteciler yarat›lar›yla de¤erlendirilirler.

•

Ayr›nt›lardan çok, olay›n özü araflt›r›lmal›d›r. Ayr›nt›larla u¤raflan kifli olay
öncesindeki ve olay›n çevresindeki geliflmeler içinde kaybolur.
Derinlemesine inceleme yapmak demek, konuyu ana hatlar›yla s›n›rlamak
demektir (Bkz. Gazetecili¤in ABSC’si). Bir konu en ince noktalar›na kadar
da araflt›r›labilir, öyle ki insan haber yo¤unlu¤u içinde bo¤ulur adeta.

•

Yeterli not tutulmal›d›r. Not defteri bir gazetecinin yan›ndan hiç ay›rmad›¤›
en yak›n dostudur.

•

Elektronik kay›t cihazlar›n›n kullan›lmas› yararl› olabilir (teyp).

Toplant›lar ya da konuflmalar esnas›nda evde yeniden dinlemek üzere uzun
pasajlar›n kaydedilmesi sorun yaratabilir. Kapsaml› konuflmalar›n ya da
toplant›lar›n elektronik cihazlara kay›tlar› s›ras›nda sayaç kullan›lmas› bu nedenle yararl›d›r, yani kay›t cihaz›n›n "Zaman" göstergesindeki say›lar›n yard›m›yla
önemli pasajlar›n belirlenmesi (istenilen bölümleri sonradan çabucak bulabilmek
için, bunlar› bir dokunuflla iflaretleyen kay›t cihazlar› da vard›r).
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Teyp kullan›lmadan önce iyice gözden geçirilmeli birkaç dakika çal›flt›r›larak
kaydedip etmedi¤i kontrol edilmelidir.
Kay›t arac›na ra¤men yine de not tutulmal›d›r. Her an teknik bir ar›za ortaya
ç›kabilir. Konuflma kaydedilmeden önce izin al›nmal›d›r. Bir kay›t arac›n›n
konuflma partnerini huzursuz edip engelledi¤i bir gerçektir. Kifli, daha dikkatli
davranmak zorunda kald›¤› için rahat hareket edemez. Bu, özellikle de bu konuda
pek deneyimi olmayan kifliler için söz konusudur.
•

Konuflma partnerlerini iyi tan›mak gerekir. Genellikle soru yöneltilen kifliler
bilgiçlik taslar, özellikle kendi ç›karlar›n› savunur, gerçekleri kendi amaçlar›
do¤rultusunda de¤ifltirirler ya da konu hakk›nda bir yorum yapabilecek
yetkinlikte bile de¤ildirler. Böylesi kaynaklar dikkate al›nmamal› ya da en
az›ndan do¤ru s›n›fland›r›lmal›d›r.

•

Farkl› pek çok kaynaktan bilgi edinmek de önemlidir. Araflt›r›lmas› gereken
bir haber tek bir kaynaktan elde edilen verilere dayanmamal›d›r. Hele bir de
konuyla ilgili de¤iflik görüfller ve düflünceler varsa (Yaln›z uzmanlarla yap›lan
görüflmeler bunun d›fl›ndad›r. Zira bir konuyla ilgili bir tek uzman›n görüflü
genelde yeterlidir).

•

Zaman darl›¤› nedeniyle gazeteciler ço¤u zaman araflt›rmalar› k›sa tutmak
zorunda kal›rlar. Her konunun her zaman derinlemesine incelenerek
yaz›lmas› olas› olmayabilir. Bazen haberi bir an önce iletme zorunlulu¤u öylesine flart olur ki, ayr›nt›l› olarak bilgilendirmese de kabul etmek gerekebilir.
Önemli olan, iletinin k›smen de olsa ciddi yürütülmesidir. Bilgi eksikli¤inin
ve nedenlerinin aç›klanmas› gerekir.

Araştırmacının hatalı davranışları
•
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“Gazetecilerin ezeli hatalar› olumsuzluklar›d›r" (Elisabeth Noelle-Neumann,
Almanya-Allenspach’daki Demoskopi Enstitüsü’nün kurucusudur.
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Gazetecili¤in sorunlar›yla da yak›ndan ilgilenmektedir). "Sürekli yads›yan
ak›l, yap›c›l›ktan çok y›k›c›l›¤a e¤ilimli gazetecili¤in do¤mas›na neden olur.
Gerçi bu biçimde kaleme al›nm›fl yaz›lar, genelde iyi haberlerdense kötüler
ye¤lendi¤i için, para kazand›r›r, ama böyle bir gazetecilik dünyay›, geçmiflte
parti ve hanedan gazetecili¤inde görüldü¤ü gibi, ya da en az›ndan benzer
biçimde, yanl›fl olarak yans›t›r". Bu noktada etikten yoksun gazetecilik
anlay›fl›n›n iki afl›r› ucu temas halindedir (herfleyi göklere ç›karmak/herfleyi
yerle bir etmek). Araflt›rmac› kendisiyle olay aras›ndaki mesafeyi
korumal›d›r.
•

Ayn› zamanda gazetecilerde s›kça rastlanan o üstünlük duygusu da ne yaz›k ki
s›k›nt› yaratan ayr› bir sorundur. Araflt›rma s›ras›nda oldukça olumsuz
sonuçlar do¤urur. Konuflma partnerinin sert tepkiler vermesine, hatta
görüflmenin yar›da kesilmesine bile neden olabilir.

•

Araflt›rma amaçl› bir söylefli resmi bir sorgulamaya dönüfltürülmemeli, gazeteci de bir savc› ya da hakim kimli¤ine bürünmemelidir. Böyle bir yetkiye sahip
de¤ildir ve bu türdeki yapmac›k davran›fllar görüflme partneriyle kurulacak
iletiflimi engeller.

•

Bir araflt›rma, söylefli yap›lan kiflilerle olan iletiflim do¤rultusunda da belirlenebilir. Yaln›z bu, e¤er araflt›rmac› karfl›s›ndaki kifliden fazlas›yla etkilenirse
sorun yaratabilir. Yetke sahipleri, örne¤in, kiflisel olarak öyle güçlü bir etki
b›rak›rlar ki, bu durum bir uzlaflma tehlikesinin ve de buna ba¤l› olarak
elefltirel yaklafl›mdan yoksun bir habercili¤in do¤mas›na yol açar (mesafe
kayb›). Di¤er taraftan antipati etkisiyle kötü duygulara da kap›lmamak
gerekir. Gençli¤inde, Avrupa’n›n Almanca konuflulan kesimlerinde
ARD’nin (güncel olaylar, spor) sevilen ve tan›nan televizyon yöneticisi
Hanns Joachim Friedrich, Spiegel dergisiyle ölümünden birgün önce yapt›¤›
son söyleflisinde flöyle diyor: "Bunu, Londra’da BBC’de geçirdi¤im befl y›l
içinde ö¤rendim: Mesafeli davranmak, bir olayla fazla içli d›fll› olmamak, iyi
bir olay bile olsa, toplumsal olaylar›n etkisine kap›lmamak, felaketler
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karfl›s›nda so¤uk davranmadan serin kanl› kalabilmektir. Ancak böyle izleyicilerin sana güvenmesini sa¤layabilirsin...
Infotaintment gibi pis ifllerin hiçbirine kat›lmad›m, herhangi bir vesileyle
baflkalar›n›n anahtar deli¤inden de hiç bakmad›m-temiz kald›m... Bu, insan›n,
ölüme çok yak›n oldu¤u anda sahip oldu¤u tek avuntusu..."

Dikkat:
Olay›n içinde olmak, ama olay›n parças› olmamak! Zor da olsa mesafeyi
korumak.
Bir haber, örne¤in köyde, nas›l elde edilir?
Bir araflt›rmaya bafllamadan önce, ya da bir muhabir olarak bir yeri mesken
tutmadan önce haber bölgesinin sosyal, siyasal, toplumsal, ekonomik durumuyla
ilgili ve hangi mezhebe dahil oldu¤una dair bilgi toplanmal›d›r. Pek çok fley,
geliflen olay›n nedenleri anlafl›ld›ktan sonra ancak kavranabilir.
Araflt›r›lacak yöreyle ilgili tarihi kitaplar ve belli bafll› yay›nlar, araflt›rmaya
önemli katk› sa¤lar.
Afla¤›daki bilgiler bir yerleflim biriminde yap›lacak araflt›rma için yard›mc›
olabilir:
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Belediye baflkan› (belediye meclisi)
Yerel yönetim kurulu – seksiyon flefi (ordu)
Partiler – dernekler
Büyük ticari kurulufllar (ticaret, esnafl›k, endüstri...)
Turizm bürosu (sa¤l›k merkezi yöneticisi, spor tesisleri, yollar...)
Ö¤retmenler
Papazl›k makam›
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-

Doktorlar
Avukatlar
Dernek baflkanlar› (nefesli sazlar müzi¤i, tiyatro, korolar, spor kulüpleri)
Aboneli yerler
Yerel medya

Muhabirler için, onlara bilgi aktaran kifliler önemlidir. Bir muharibin çal›flt›¤›
bölgedeki çeflitli alanlara yönelik bilgiyi elde edebilmesi için güvenilir kiflilere
ihtiyac› vard›r. Bu haber a¤› ne denli genifl ve güvenilirse muhabir de bir o kadar
iyi çal›flabilir. Özellikle bölgesindeki uzmanlarla bir ba¤lant›n›n kurulmufl olmas›
çok önemlidir.
Güvenilir insanlardan oluflmufl iyi bir bilgi a¤›n›n kurulmas› için gazetecinin kiflisel iliflkilerinde zamana ve yetene¤e ihtiyac› vard›r. Kendisi de güvenilir olmal›d›r.
– Böyle bir deste¤e sahip olmad›¤› takdirde görevini tam anlam›yla yerine getiremez.
Muhabirler için bir di¤er baflka destek de, çok iyi organize edilmifl bir arflivdir.
Bu arfliv yerel çal›flma alan›nda önemli olaylar konusunda gereken bilgileri sunabilecek kapasitede olmal›d›r. Yal›n ve anlafl›l›r, alfabetik s›raya göre haz›rlanm›fl
bir haber katolo¤u bu konuda faydal› olur.

Medya Konferansı
Bir medya konferans› (önceleri bas›n konferans› olarak adland›r›l›rd›) önemli bir haberle ya da bir taleple kamuoyu karfl›s›na ç›kmak isteyen bir kurum
taraf›ndan düzenlenir. Bu nedenle medya konferanslar› hükümetler, siyasi
partiler, ticari kurulufllar taraf›ndan s›kça talep edilir.
Konferans organizatörünün tüm amac› isteklerini kamuoyuna yans›tmak suretiyle kendini oldu¤unca iyi tan›tmaya çal›flmakt›r. Bir medya konferans› ayn›
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zamanda da bir PR (Public Realitons, yani halkla iliflkiler ve tan›t›m) organizasyonudur. Böyle bir konferansa kat›l›rken flu kurallar dikkate al›nmal›d›r.
•
•

Gazeteci, konunun önem derecesine göre, konferans›n içeri¤ine yönelik iyi
bir ön haz›rl›k yapm›fl olmal›d›r.
Düzenleyiciler durumlar›n› aç›ld›ktan sonra kritik sorular yöneltilmelidir.
fiayet bir gazeteci ek bilgilere ihtiyaç duyuyorsa, konferans bitiminde bir
söylefli için ricada bulunabilir (ancak konferans öncesinde haber vermelidir!)
ve sorular›n› ikili görüflme çerçevesinde yöneltebilir. Genelde bu rica organizatörler taraf›ndan memnuniyetle kabul edilir.

•

Ço¤unlukla konferansa kat›lanlara konunun içeri¤i yaz›l› olarak da¤›t›l›r. Bu
metinlerin incelenmesi s›ras›nda medya konferans›ndan sonra da, hala
yan›tlanmas› gereken sorular varsa derhal organizatörlerle ya da bas›n bürolar›yla ba¤lant› kurulmal›d›r. Gazeteci bu metinleri elefltirel bir biçimde
incelemelidir, aynen kabul etmemelidir, yoksa organizatörün amac›na hizmet
eden bir araç konumuna düfler.

•

Konferansa kat›lamayanlar da bu yaz›l› belgeleri talep edebilirler. Yukar›da da
de¤inildi¤i gibi anlafl›lmayan noktalar söz konusu oldu¤unda, bunlar elefltirel
bir biçimde araflt›r›lmal›d›r.
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Gazetecilikte biçem, gazetecilerin kullanmak zorunda olduklar› ortak bir dili
ifade etmez. Haber yazarken her gazeteci kendi kiflili¤ini yans›tan biçemi uygular.
Yazmak, art›k kesin kurallara uyumu flart koflmayan yarat›c› bir etkinliktir. Bu
konuda verilebilecek öneriler, sonuçta anlafl›rl›¤›, fleffafl›¤› ve canl›l›¤› amaçlayan
uyar›lard›r.
Bir makalenin biçemi haber tekni¤ine göre de¤iflir. Basit haberin, karmafl›k
bir haberden, röportajdan ve yorumdan daha yal›n ve nesnel kaleme al›nd›¤› bilinen bir gerçektir. Yaz›m tekniklerinde gözönünde bulundurulmas› gereken en
önemli kural, metnin hedef grup taraf›ndan anlafl›lmas›d›r. Elit ve anlafl›lmaz bir
dil kullanan kifli asosyal gazetecilik yap›yor demektir.

Dikkat:
Bir metnin içeri¤inin anlafl›lmas› için gereken çabay› okur de¤il, yazar
göstermelidir.

Makalenin Paragraflara ayrılması
Uzun, neredeyse hiç bölümlenmemifl bir makale bugün, özellikle günlük
gazetelerde yaln›zca, okuma merakl›s› bir grup insan taraf›ndan okunmaktad›r.
Yaz›yla doldurulmufl sütunlar insan› ürkütür. Bu nedenle kural, uzun makalelerin
bölümlenmesi, yani paragraflara ayr›lmas› ve grafik biçimlendirmenin esnek tutulmas›d›r. Bunun için gerekli yöntemler: Çok say›da paragraf, ara bafll›k, çerçeveli
yaz›lar ve resimlerdir.
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•

Gazete makalelerinde paragraflar oldukça k›sa tutulmal›d›r. Her yeni görüfl,
yeni bir paragrafla bafllamal›d›r. Bu uygulama uzun metnin okunmas›n› kolaylaflt›r›r.

En az›ndan iki ara bafll›k at›lmal›d›r, bir ara bafll›k metnin geri kalan k›sm›n›
fazlas›yla s›n›rlar (Bir ara bafll›k, e¤er metin ikiye bölünecekse kullan›labilir).
Ara bafll›k, kesinlikle haber metninin bafllang›ç cümlesi de¤ildir, tek bafl›na
bir ifade içerir (Örne¤in, ara bafll›k: Toplumsal görüfller – Bu durumda metin flu biçimde bafllamamal›d›r: Prof.X parti toplant›s›nda endiflelerini dile getirdi. Asl›nda
ara bafll›k sonras›nda metin flöyle devam etmeliydi: Prof.X parti toplant›s›nda, soruna iliflkin toplumsal görüfller konusundaki endiflelerini dile getirdi.
Ard arda okundu¤unda anlaml› bir cümle oluflturan pek çok ara bafll›¤›n kullan›m›, e¤er her tümce kendi bafl›na da bir anlam içeriyorsa uygundur.
Bir bütün olarak anlam içeren böylesi kombinasyonlar›n her bir parças› da bir
o kadar anlaml›d›r (1. Ara bafll›k: Oldukça yüksek bir banka kredisi.../2. ara bafll›k:
.... reddedilir).
Demet halindeki haberler (bir ülkenin tan›t›m yaz›s›, tan›t›lan bir kiflinin
yaflam›na iliflkin veriler) ya ait olduklar› metnin içinde ya da metnin yan›nda
çerçeve içine al›narak iletilir. Böylece haber gövdesi ayr›nt› haberlerden
ar›nd›r›lm›fl olur. Makalesine görsellik katan kiflinin amac› fazlas›yla dikkat çekmektir. (Foto¤raflar duraklamay› sa¤layan noktalar›d›r. Hemen hemen yüzde
yüzlük bir oranla dikkat çekerler). Foto¤raflar, bak›fllar için kurulmufl tuzaklard›r.
Foto¤raf alt yaz›lar› yaln›zca ait olduklar› resmi aç›klamakla kalmamal›, ayn›
zamanda metne yönelik merak› da kamç›lamal›d›r.

Açıklık
Gazete metinlerinin anlafl›l›r olmas› için flu kurallara dikkat edilmelidir:
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•

Metin tutarl› bir yap› içermelidir, yani çizgisel bir s›ra izlemelidir. Yanl›fl
ba¤lant›lar kar›fl›kl›k yarat›r, yanl›fl anlamalara neden olur (Özel kesim
taraf›ndan finanse edildi¤i için, yeni imkanlardan en çok ilkokul yararlan›yor.
Her ikisi de ayn› gün vurulan hayvanlar›n bak›c›lar›).

•

Önemli mesajlar temel cümlelerde dile getirilmelidir. Yan tümcelerdeki
ifadelerin pek önemi yoktur.

(‹srail Hava Kuvvetlerinden verilen bilgiye göre yanl›fll›kla bombalanm›fl
olan Güney Libya’daki Deir Sahrani köyünde kurtarma ekipleri perflembe gecesi
el fenerleriyle di¤er kurbanlar› aramaya koyuldu.
fiöyle daha iyi: Kurtarma ekipleri el fenerleriyle perflembe gecesi Deir Sahrani
köyünde di¤er kurbanlar› aramaya koyuldu. ‹srail Hava Kuvvetleri, kendi ifadelerine göre bu yerleflim bölgesini yanl›fll›kla bombalad›.
•

Anlama güçlü¤ü yaratan uzun tümcelerden uzak durulmal›d›r. Cümle uzunlu¤u 25 sözcükten sonra sorun yarat›r. Hatta baz› dilbilimciler, kolay
anlafl›lmas› için bir tümcenin en fazla 11 ila 14 sözcük içermesinden yanalar.
Önemli olan tümcenin mant›ksal dizgesi, bir düflüncenin bir baflkas›yla
çeliflmeden bütünlük sa¤lamas›d›r. Do¤rusal kurulmufl olan tümceleri biraz
uzun da olsa anlamak kolayd›r. Bir metnin etkilili¤i k›sa ve uzun tümcelerin
dönüflümlü kullan›m›yla sa¤lan›r (bazen yan tümceli, bazen de hiç kullanmadan).

•

Giriflik cümleler ço¤unlukla tats›zd›r. Afla¤›daki örnek hem giriflik cümlelerden olufltu¤u için hem de biçemsel aç›dan kötü (42 sözcük!):

Bünden kerestesinin d›flsat›m›n› zorlaflt›ran, hatta neredeyse imkans›zlaflt›ran
Roma kararnamesi –Puschlav kerestesi Veltlin’e do¤rudan de¤il ancak Chiasso
üzerinden geçen dolayl› bir yoldan ihraç edilebilecekti- ‹talyan hükümetince 10
Kas›m’a kadar erteledi.
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fiöyle daha iyi:
fiö
Roma, Bünden kerestesinin d›flsat›m›n› zorlaflt›ran, hatta neredeyse
olanaks›zlaflt›ran kararnameyi 10 Kas›m’a kadar erteledi. E¤er bu yasa yürürlü¤e
girmifl olsayd›, Puschlov kerestesi yaln›zca Chiasso üzerinden ihraç edilebilecekti.
Uzun bir tümce ve çözümü:
Orijinali:
Televizyonda iyi bir show program› sunulacaksa, programa halk›n kat›l›m› da
gereklidir, bu nedenle de yap›mc›lar, birdenbire sahne ›fl›klar› aras›nda ve dört bir
yanda bekleyen kameralar önünde yap›lmas› ço¤unlukla pek de kolay olmayan
görevleri, yerine getirmek zorunda kalan, halk›n içinden seçtikleri insanlar› da
sahneye ç›kard›lar (Bir tümce – 44 sözcük!)
Çözüm:
Televizyondaki iyi bir show program› için halk›n kat›l›m› gereklidir. Bu
nedenle yap›mc›lar izleyicileri sahneye ç›kard›lar. Hiç al›fl›k olmayan bu televizyon starlar› ço¤unlukla, sahne ›fl›klar› aras›nda ve kameralar önünde baflar›lmas›
oldukça zor görevlerle karfl› karfl›ya kald›lar (Üç cümle; toplam 35 sözcük, orijinal
metinden 9 sözcük daha az).
•

Fiil cümlelerinden oluflmufl metinler, isim tamlamalar›yla oluflturulmufl
metinlerden daha aç›k ve daha yal›nd›r. Fiiller bir metne hareket ve canl›l›k
katar; bir film fleridi gibi akarlar. ‹sim tamlamalar›ndan oluflmufl ifadeler bir
metni dura¤anlaflt›r›r, zorlaflt›r›r ve resmilefltirir (Resmi yaz›flma dili)
Kötü

:

Daha iyi :
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Son istasyon. Yolcular›n gidecekleri istikamete uygun trene
aktarma yapmalar› rica olunur.
Son istasyon. Lütfen gidece¤iniz istikamete uygun trene
aktarma yap›n
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Kötü (Resmi yaz›flma dili):
“Bugünlerde üst yap›n›n tamamlanmas› ve de demiryolu inflaat›n›n
sonuçlanmas› bekleniyor, böylece bu yeni mükemmel yap› sene
sonunda iflletmeye aç›labilecek. Köprünün geniflli¤i daha sonra
gerçeklefltirilmesi düflünülen çift hatl› demiryoluna göre planlanm›fl
Daha iyi :

•

(Gazetecili¤e özgü, daha somut)
Bugünlerde demiryolunun üst yap›s›n›n ve teknik donan›m›n›n
tamamlanmas› bekleniyor. Bu senenin sonunda ilk trenler bu mükem
mel yap› üzerinden geçebilecek. Köprü öyle genifl infla edilmifl ki, son
radan çift hatl› bir demiryolu olas› olabilecek.

Edilgen fiiller yerine etken fiiller kullan›lmal›. Edilgen yap›lar genelde eylemcileri süslü sözler ard›na gizlerler. Bu nedenle bu yap›lar daha çok resmi
yaz›flma dilinde tercih edilen ifade biçimleridir. Bu tür metinlerde, al›nan bir
önlemin kimin sorumlulu¤u alt›nda gerçeklefltirildi¤i pek belli olmaz.

Bahnhof caddesi gelecek haftadan itibaren trafi¤e kapat›lacak. (Kim, lütfen
Bahnhof caddesini trafi¤e kapat›yor?)
Gazeteciler olaylara fleffafl›k kazand›rmal›d›rlar, bu nedenledir ki, olanaklar
çerçevesinde (ve de anlaml› bir biçimde) at› ve binicisini, yani olay›n aktörlerini
aç›kça ifade etmelidirler.
Kentin alt yap›s›ndan sorumlu kurulufl, kanalizasyon bak›m› yapmak zorunda
oldu¤u için, polis Bahnhof caddesini gelecek hafta her türlü trafi¤e kapat›yor.
•

Belirsiz-özneler de pek çok fleyi karanl›kta b›rak›p, eylemde bulunan kiflileri
sakl› tutarlar ve bu nedenle de habercilik aç›s›ndan flüphe yarat›rlar. "Bu
memlekette baz› çevreler modern pazarlama yöntemleriyle siyaset yapabileceklerine kesin gözüyle bak›yor gibiler."
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“Baz› çevreler" belirtilmiyor. Böylece bir suçlama havas› yarat›l›yor. Yazar,
sanki olay› biliyormufl gibi bir ifade kullan›yor. Ama e¤er isimleri verecek olursa
büyük olas›l›kla s›k›nt›ya düflecek. "‹ddia ediliyor" fleklindeki ifadeler de kesin
de¤ildir ve lastiklidir.
•

Ayn› fley belirtisiz ad›llar için de söz konusudur. "Soluthurn’daki genel inanca göre... Bu siyasetçilerin önceleri faflist oldu¤u iddia ediliyor.
Okurlar merak ediyor: Soluthurn’da buna kimler inan›yor? Kim iddia ediyor?

Bu biçimde yazan gazetecilerin tan›klar› yetersizdir, buna ba¤l› olarak da
sunacaklar› gerekçeler yetersizdir.
Olaylar› aç›¤a kavuflturmaktansa f›s›lt›lar›n oluflmas›na katk› sa¤larlar.
•

Öznenin yeri asl›nda nesneden öncedir. Modern habercilik dilinde tümcelere
nesneyle bafllamak gibi kötü bir al›flkanl›k türedi. "Die"* "das" tan›ml›l›klar›
söz konusu oldu¤unda bu tür tümcelerin anlafl›lmas› zorlaflabilir*.

"Maliye bakan› taraf›ndan devlet bütçesine yeni bir düzen getirmesi için
al›nan önlemler (beklenen: bu önlemlerin etkilerini gösterdikleri), FDP ve CVP
Parti baflkanlar› taraf›ndan kesin olarak reddedildi.
‹nsan cümleye bafllarken sanki özne, "önlemler"mifl gibi düflünüyor çünkü
nesneye dönüflüm ancak cümlenin sonunda gerçeklefliyor. Bu, okuru yan›ltmakt›r.
Düflüncelerinde birden bire kutup de¤ifltirmek zorunda kalacakt›r.
Nesnenin özneden önce yer alabildi¤i evirmelere izin verildi¤i takdir de
afla¤›daki cümleyi anlamak çok zor:

* Almanca’da tüm isimler "der", "die" ya da "das" tan›ml›klar›yla birlikte kullan›l›r ve de isim çekimlerinde,
özellikle ismin i halinde die ve das tan›ml›klar› de¤iflmedikleri için anlam kargaflas› yaflanabilir.
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Die liebe Mutter küsste das brave Kind.1
(Sevecen anne uslu çocu¤u öptü)
(Kim kimi öpüyor)?
Afla¤›daki örnekte ama durum farkl›d›r:
Den störrischen Esel trieb der Bauer mit seiner Rute weiter (‹natç› efle¤i köylü
sopas›yla yürütmeye çal›fl›yordu)2
Bu evirmeyle vurgu nesne üzerinde yo¤unlafl›yor. Nesne "die" tan›ml›¤›na
sahip oldu¤unda da ayn› vurguyu sa¤lamak olas› olacakt›r.
Die Gänse vertrieb der Bauer mit lautem Rufen (Kazlar›, köylü ba¤›rarak
kovalad›). 3
Tümce (habercilik dilinin yeni kuralar›na göre) öznenin ve de nesnenin "die"
ve "das" tan›ml›¤›na sahip oldu¤u durumlarda kar›flacakt›r:

Die böse Katze vertrieb die ängstliche Frau
(Kötü kedi korkak kad›n› kovalad› / Korkak kad›n kötü kediyi kovalad›)
Das Schaf schlug das Mädchen in die Flucht
(Koyun k›z› bozguna u¤ratt› / K›z koyunu bozguna u¤ratt›)

Betimleyerek yazmak
Betimsel yaz›lar okuru büyüleyebilir. Böyle bir yaz›m biçemi metni canland›r›r. Bir karmafl›k haberin girifli, konu elveriflli oldu¤u takdirde renklendirilebilir.
1. Türkçe’de kimin kimi öptü¤ü belli ama Almanca’da "die" ve "das" tan›ml›klar› bu ayr›m›n yap›lmas›n›
güçlefltiriyor. Her iki isim de yani hem anne, hem de çocuk bu durumda özne olabilir.
2. "Der" tan›ml›¤› ismin i halinde de¤iflip "den" olarak çekildi¤i için cümle bafl›nda da yer alsa nesne
oldu¤u anlafl›l›yor.
3. Bu örnekte tan›ml›klar›n farkl›l›¤› özne-nesne ayr›m›n›n yap›lmas›n› kolaylaflt›r›yor.
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•

Bu dehfletli sözcük "anfetauren", "anfietschren" ya da hatta "anfitschern"
henüz Almanca’da tam karfl›l›¤›n› bulamad›. Anfeataren, esas itibariyle kuru
ve komplike olan bir makalenin esnek bir giriflle bafllamas›d›r. Asl›nda amaç
renkli ve canl› bir bafllang›ç yaz›s›yla okurlar›, a¤›r ve bütünüyle gerçeklere
odakl› bir metne çekebilmektir. Yani bir haber önce e¤lenceli bir biçimde
sunulur. Ama sunum okuru konuya yöneltmeli yaln›zca geçici bir haz yaratmamal›d›r. Bunu da "anfeaturen" (renklendirmek) diye adland›r›yoruz (bkz.
bir haber metninde girifl ve sonuç s.)

•

Senaryo türünde bir girifl, bir manzaray›, bir duygu halini, bir ortam› ya da bir
davran›fl› aflamal› bir biçimde sorunun gerçeklere odakl› sunumuna geçebilmek için canland›rmaya çal›fl›r.

Örnek:
Anti alkolik Christian Ströbele, baflar› an›nda da prensiplerine sad›k kald›.
Alternatifler listesinin (AL) müzakere baflkan›, elinde bir bardak maden suyuyla
SPD flefi Walter Momper ile birlikte gelece¤in k›z›l-yeflil senatosuna kadeh
kald›rd›. Momper köpüklü flarab› tercih etti. Her iki taraf›n da yetki ve görev
da¤›l›m› için ödün vermeden mücadele etti¤i son müzakere turu, AL-bas›n sözcüsü
Dirk Schneider dün sabaha karfl› 2.54’de salona iki sand›k köpüklü flarap
getirdi¤inde 12 saati geride b›rakm›flt›. – O zamana kadar konuflmalar bir çok kez
yar›da kesilmifl ya da ayn› haklara sahip 8 kiflilik küçük bir grup içinde
sürdürülmüfltü. AL, hükümet içinde dört görev alan› ve bir belediye baflkanl›¤›
talebiyle son tura bafllad›. SPD üç görev alan› sundu. AL flimdi flu görevlere de
sahip oldu: fiehir planlamas›, do¤al çevreyi koruma ve e¤itim sistemi için senatörler atamak, gençlik ve aile sorunlar›n› da kapsayacak biçimde geniflletilmifl,
kad›nlara yönelik bir alan›n yönetimini üstlenmek: (Bu, sosyal demokratlarla
Berlin’deki yefliller aras›nda kurulan koalisyonu betimleyerek aktaran bir d›fl
haberler muhabirinin haberi).
Afla¤›daki örnek de ayn› biçimde kaleme al›nm›fl. Haber, Zürih’de yaflanan
konut s›k›nt›s› ve eski binalar›n sürekli y›k›ld›¤› ya da onar›ld›¤› ve yeni ya da
onar›lm›fl binalar›n eski kirac›lara çok pahal›ya mal oldu¤u gerçe¤ine parmak
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bas›yor. Fakat bu haber bireysel bir yazg›y› aktararak bafll›yor. Bu öykü etkileflim
yarat›yor ve okurun konuya ilgi duymas›n› sa¤l›yor:

"79 yafl›ndaki A.W. bir türlü inanam›yor. 33 y›ldan beri Zürih’de
Hellmutstrabe’de 12 metrekarelik bir odal› bir dairede yafl›yor ve ayl›k 250 Frank
kira ödüyor. fiimdi kendisine bir ihbarname gelmifl. –ayn› di¤er 29 kirac› gibi o da,
nisan sonuna kadar daireyi boflaltmak zorunda. Mobilyal› dairelerde boflaltma
süresi yaln›zca bir ay. "Beni canl› olarak buradan ç›karamazlar" diye karfl› ç›k›yor,
yafl›na göre oldukça dinç görünen emekli. A.W. mücadeleye al›flm›fl, belli ki
yaflam›n öteki yüzünü çok daha iyi tan›yor. 30’lu y›llarda mesle¤i f›r›nc›l›k
olmas›na ra¤men, çal›flacak bir yer bulamam›fl. Hayat›n› inflaatlar da çal›flarak
kazanm›fl. 27 y›l Escher-Wyss’de duvarc› ustas› olarak çal›flm›fl- duvar›nda bir
teflekkür belgesi as›l›.
A.W. sürekli yaln›z yaflam›fl, gönlünce, "Ich bi halt immer schüüche gsi".*
fiimdi –yak›nda 80 yafl›nda olacak- huzurlu yaflam›ndan kopar›l›p soka¤a
b›rak›lacak.
Nedeni de, evin flu anki sahibi, Wadenswil ilkokulunun ö¤retmeni P.M.’nin,
Hellmutstrabe 12’deki gayrimenkullerini 3.6 milyon franka satm›fl olmas›. Yeni
mal sahibi onar›m yapmak istiyor, bu nedenle de kirac›lar daireleri boflaltmak
zorundalar.
Ö¤retmen M. duyarl›l›k konusunda pek iyi de¤il ama, para konusunda bir
numara. Ev sat›lmadan k›sa bir süre önce yeni bir kirac›yla kontrat imzalam›fl ve
bu kifli de, daha bir gün bile oturmadan bir ihbarname alm›fl. Bu kirac› bir ay
boyunca –nisan ay› süresince– k›sa da olsa bu evde oturabilmenin zevkini tadacak,
ama sonra o da ç›kmak zorunda. Ve yeniden kiral›k ev araman›n s›k›nt›s›n›
yaflayacak.
Konut s›k›nt›s›na yönelik bu giriflle – metinin ilginç yaz›lm›fl oldu¤u flüphesiz–
propaganda yap›lm›flt›r. Ma¤durlar ve bu ma¤duriyetin aktörleri aç›kça bellidir.
Art niyetli ö¤retmene, onu böyle davranmaya iten nedenler de sorulmuyor. Söz
hakk› verilmiyor, yani aç›klama yapma flans› yok. Bu durumda en çok sempati
* "Hep s›k›lgand›m, ne yapal›m"
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toplayan kifli, ac›mas›zca soka¤a at›lan yafll› emeklidir. Gazeteci kurban›n
avukatl›¤›n› yap›yor. Böylesi, güçsüz ve kimsesiz insanlardan yana tav›r tak›narak
yap›lan habercilik, savunmac› gazetecilik olarak nitelendiriliyor. Bu hikayeye
ilkokul ö¤retmeninin de dahil edilmesi gazetecilik aç›s›ndan yads›nacak bir durum
say›lmazd›. (Ö¤retmenin yafll› adama alternatifler sunmas›na ra¤men, kirac›n›n
›srarla yerinde kalmak istemesi gibi durumlarda olas› olabilir).
Karfl› tarafla hemen hemen hiç ilgilenmeyen savunma avukatlar›ndan farkl›
olarak gazeteci, yazmaya bafllamadan, hatta yarg›lamadan önce her iki tarafla da
görüflmelidir, hem de öykünün, bu nedenle daha az keyifle okunma olas›l›¤›na ve
belki de iyi ve kötü ayr›m›n›n aç›kça gösterilememe riskine ra¤men.
Yaln›z savunmac› gazetecilik, e¤er bir taraf kesinlikle haks›z ve di¤er taraf da
çaresiz bir biçimde bu haks›zl›¤›n alt›nda eziliyorsa yasald›r (örne¤in Hitler döneminde Yahudiler).

Dikkat:
Dramatize edilmifl bir girifl her haber metni için uygun olmayabilir. Okurun
bir an önce konuya girmek istedi¤i durumlarda (ekonomiyle ilgili makaleler,
siyasal analizler) gazeteci, böylesi bir giriflin engel teflkil edip etmedi¤ini düflünmek
zorundad›r. Okur, ana konuya hemen girilmedi¤in de sinirlenebilir.
•

Yanl›fl e¤retilemeler saçma ve komik etki yaratabilir. Ama maskaral›k
öldürür:
-
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Turizmin bu branfl› hala emekliyor.
Bu sayede ayakta kalabilen konserin esas›n›, iflte bu albüm oluflturuyordu.
Daha önce de nice gözyafllar›n› dindirmifl olan zaman›n y›k›c› gücü bu
ac›y› da unutturacakt›r.
Bu fikir, akflam günefliyle yitip gidecek ölü do¤mufl bir çocuktur.
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Canl› ve betimleyici bir üslup eskimifl sembollerle yarat›lamaz. Yani: Kar
beyaz› bir örtü de¤il, kar gibi beyaz bir örtü (Böyle daha etkili bir görsellik
sa¤lan›r).: Ev yüksekli¤inde dalgalar, de¤il. Ev kadar yüksek dalgalar
(W.Schneider)
•

Fazla süslü s›fat ve zarf kullan›lmamal›d›r. Bir metnin renklili¤i ve canl›l›¤›
yaln›zca süslü sözcüklere yer verilerek sa¤lanmaz, daha çok fiil ve uygun isim
kullan›m›yla elde edilir (fiiller metne yaflam katar). S›fatlar bir farkl›l›k vurgulanacaksa kullan›lmal›d›r. Yani bir özgünlük ön plana ç›kar›lacaksa. Nas›l,
özenli mutfaklarda keskin baharatlar› kullan›rken dikkatli ve cimri
davran›l›yorsa, bu sözcük türüne de aynen öyle davranmal›d›r.

Gereksiz sözcüklerin ç›kar›l›p at›lmas›yla bir metin tempo ve ak›c›l›k kazan›r.
S›fatlar ve zarflar ço¤u zaman gereksizdir.
Kötü
Daha iyi

:
:

Bayan dansç› afl›r› kalabal›k seyirci kitlesini fazlas›yla etkiledi.
Bayan dansç› kalabal›k seyirci kitlesini etkiledi

Kötü:
Annie Lennox, flu karizmatik star inan›lmaz bir enerji yay›yor çevreye. ‹nce
yap›s›, soluk yüzü, f›rça gibi sar› saçlar›yla bukalemun tipindeki birinden hiç beklenmeyen bir enerji. Kendisi ayn› zamanda içine kapan›k, tan›nmaktan çekinen,
eriflilmezli¤i seven bir kifli. Deyim yerindeyse adeta pop-ça¤›n›n Marlene
Dietrich’i (8 s›fat)
Daha iyi:
Annie Lennox, f›rça gibi sar› saçlar›yla böyle narin bir kiflilikten beklenmeyen bir enerji yay›yor çevreye. Ama kendisi ayn› zamanda içine kapan›k, çekingen birisi, Pop-ça¤›n›n Marlene Dietrich’i (4 s›fat).
Luzern’de Bourbaki manzaras›yla ilgili öznel nitelikli haberini bir bayan yazar
flu etkili cümleyle tamaml›yor:
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Sessizlikte resimle tek bafl›ma kald›¤›mda, askerlerin m›r›lt›lar›n› ve
inlemelerini duyabilmeyi umuyorum, ama sanki kar, sesleri yutuyor gibi.
Bu etkili anlat›m›n s›rr›, s›fat kullan›lmamas›nda yat›yor. Bu parçan›n "Üçkuruflluk-roman-versiyonu" flöyle olabilirdi: Ürkütücü sessizli¤in içinde, bu daramatik foto¤rafla tek bafl›ma kald›¤›mda, yaral› askerlerin bo¤uk f›s›lt›lar›n› ve
inlemelerini duyabilmeyi umuyorum, ama kanla y›kanm›fl kar, tüyler ürpertici sesleri adeta yutuyor gibi.
•

Herfleyden önce de gereksiz s›fat yinelemelerinden kaç›nmak gerek.

Kötü:
fiehrin merkezinde ani beklenmedik bir gaz patlamas› büyük bir fekalete
neden oldu.
Daha iyi:
fiehrin merkezinde ani bir gaz patlamas› bir felakete neden oldu.
Pekifltirme s›fatlar›, pekifltirilecek s›fatlarla rekabete girdikleri için, bu s›fatlar›n enerjilerini (enerjileri varsa e¤er!) tüketirler ve etkilerini azalt›rlar:
Çok büyüleyici bir kad›nd› ifadesi, büyüleyici bir kad›nd› fleklindeki yal›n
tan›mlamadan daha az etkilidir.
Muhteflem bir gündü, Son derece muhteflem bir gündü cümlesinden daha
anlaml›d›r.
Yerinde kullan›lm›fl s›fatlar tabi ki gereklidir ve metni renklendirirler, ama
s›fatlar insan› sürekli baz› fleyleri zihinde canland›rmaya zorlarlar. Yanl›fl uyguland›klar›nda ters etki yarat›rlar.

Dikkat:
Bofl konuflmak isteyen s›fat kullan›r
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Gösteriş, abartı ve diğer savurganlıklar
•

Bir makaleye entellektuel bir de¤er ve önem kazand›raca¤› düflünülen süslü ve
abart›l› ifadelere ne yaz›k ki s›kça rastlanmaktad›r. Bu tür bofl sözler ço¤unlukla yanl›fl bir çoflku içerirler ve zevksiz, gülünç bir hal al›rlar. Sonra da
amaçlanandan farkl› bir sonuçla karfl›lafl›l›r. (Anma yaz›lar› bu tür densizlikler için zengin bir kaynakt›r. S›kl›kla günlük gazetelerin kültür sayfalar›nda da
anlafl›lmaz laf bollu¤una rastlamak olas›d›r).

Yaz› yazan insan›n Cezayir kad›s› gibi kurulup kuru, cans›z bir Almanca yaratma e¤ilimi vard›r, soyut, yapay, fliflirilmifl bir Almanca (W.Schneider)
Bir ‹sviçre günlük gazetesinin kültür ekinden kötü bir örnek.

Geçen son iki y›l inatla yaln›zca kendini dinledi ve çareyi strüktür alanlar›n›n
kamç›lay›c› ritmine dönüflte buldu. Hayal gücünün düflünsel dünyas›ndan coflarak
yay›lan canl› duygu evreleri art›k geliflti. Gerçek bunlar›n alt›nda, yatk›nl›¤›n ç›k›fl
noktas›, içsel hareketli tasvirlerin ve tortular›n kayna¤› olarak duruyor.
Hans Schweizer’in yeni eserleri daha önceki flaheser örneklerin ye¤inli¤ine
eriflti, buna verimli bir olgunluk ça¤› da efllik ediyor.
Kanada’daki ö¤renim y›llar› s›ras›nda Hans Schweizer resim temas› olarak
Appenzell ormanlar›n› keflfetti, sonra resimlerinde tren konvoylar› süzülüyordu.
Ritmik diziler halindeki trenler yarat›c›l›¤›n›n son iki y›l›nda yine üstünlük
kazand›, sonra bunlar, rengi de hareket coflkunlu¤u içine çekerek, renk katmanlar›n›n alt›nda yol almaya bafllad›lar. Resim sanat› bir temele kavufltu.
Bu temel, ayn› zamada Hans Schweizer’in içsel dalgalanmalar›n›n da temelidir. Neler oldu¤unu kendisinin bile aç›klayamamas› çok do¤al. Katmanlaflmay›
kapsayan hareketli bir varolufl. Renk ve ›fl›k girdab› alt›ndaki devinim s›rlar› bir
h›zlanma sürecine iflaret ediyor, düflünce kas›rgalar›, beklenmedik görüntü derinlikleri do¤uran bir merkez etraf›nda dönüyor, ya da patlamaya haz›r eylem alanlar›
üzerinde dura¤anlafl›yor.
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Sergide her bir eser bir bütünleyici ö¤e niteli¤inde birli¤i sa¤l›yor.
Hans Schweizer’in 1988’de yaratt›klar›, devinim süreçlerinin h›z›yla seri
hareketlerden uzaklafl›yor di¤er taraftan da huzurla tasarlanm›fl bir envanter için
haz›r gibi görünüyor, yaln›z çok katmanl› bir resim süreciyle örtülü olarak. ‹nsan
adeta resimlerin içsel gerçekli¤ine dalmaya davet ediliyor. Hans Schweizer’in yeni
eserleri sismografik ve kar›flt›r›lmas› olas› olmayan özgünlü¤üyle, tipografik bir
karaktere sahip. Böylece içerik sabitlefltirilmeden kolayl›kla okunabiliyor.
Hans Schweizer’in çal›flmalar›yla ilgili bu metin rahatl›kla anlams›z bir istek
olarak nitelendirilebilir. Bu laf kalabal›¤›n›n gazetecilikle ilgisi yok.
Buna Kurt Tucholsky’nin anlat›m›yla flöyle denilebilir: "Herfleyden evvel
düflünmüyorlar, üstelik bir de kötü ifade ediyorlar."

Dikkat:
Gazeteciler okurlar›n anlayabilece¤i biçimde yazmal›d›rlar. Pek çok fleyi
aç›klamaya gerek duymayan kifli, anlafl›lamaz.
•

Özellikle Almanya’dan kaynaklanan bafltan savma ifade biçimlerine, özenle
yaz›lm›fl bir metinde kesinlikle yer verilmemelidir. Almanca’n›n günlük
konuflma dilinde hofl karfl›lanabilen fley, yaz› dilinde yapay, özensiz ve
anlams›z bir etki yarat›r. Ayn› fley ‹sviçre’de meydana gelirse, evin en küçü¤ü
a¤abeysinin yapt›¤› en büyük saçmal›klara bile öykündü¤ünden bu durumdan
"küçük yerleflim birimleri de etkilenecektir.

("Nas›l öksürüyorsa, nas›l tükürüyorsa, örnek al›p aynen yapt›n›z." –Schiller:
Wallenstein’in karargah›ndaki ilk asker, sahne 6) Her ne kadar Martin Luther
sokaktaki insan›n söylemine önem verdiyse de, ‹ncil’i çevirirken sokak dilini de¤il
seviyeli bir yaz› dili kullanm›flt›r.
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Alman gazeteci ve yazar Klaus Harpprecht, bir makalesinde bu konuda flöyle
diyor:

Uyum sa¤lama konusu gerçekten abart›l›yor art›k. Baz› ‹sviçreli gazeteciler
kendi pervas›zl›klar›na yenik düflmüfl makaleleriyle, sanki mesleklerini
Hamburg’un haftal›k magazin dergilerindeki okuyucu mektuplar› kösesinde
ö¤renmifller gibi berbat söz oyunlar› yap›yorlar. Çekindikleri tötanik* bir
lafazanl›k yok. kim bu tür a¤›z oyunlar›na al›flm›flsa, onun için devlet art›k
demokratik de¤ildir –devletin demokratik oldu¤u yaz›larla belgelenmelidir. Daha
kaba bir ifadeyle söylemek gerekirse, ‹sviçre bas›n›na s›çramayan Alman idrar› ve
aport buyru¤uyla getirilmeyen bir klifle yok gibi. NZ gazetesinden yay›lan flöyle
çirkin bir söylenti dolafl›yor ortalarda. Güya bu yay›n ürünü baflkan Kohl’ün
düflündüklerini yazarm›fl ama, e¤er Kohl düflünmeye bafllarsa. Bu da pek çok basit
espri gibi abart›dan baflka bir fley de¤il. Bununla beraber baflka gazetelerin
Hamburg gazetesinin her karar›na boyun e¤erek "Spiegel" dergisinin emrindeymifl
gibi görünmeleri de teselli bulmak için yetmiyor.
Bu tür lafazanl›klarla ilgili baz› örnekler:
"Pekçok masada gençler oturmufl hamburgerlerini yiyorlar aralar›nda da yine
fl›k giyimli bayanlar oturuyor"
"Süt suyunu çekti"
"Neredeyse iki düzinedeki, kadar insan vard›"
"Bunu harbi dayan›lmaz buluyorum" (harbi sözcü¤ünün burada pekifltirici bir
özelli¤i yok, bu bütünüyle bir moda ç›lg›nl›¤›).
•

Dilde yaflanan moda ç›lg›nl›¤›, dildeki kalite eksikli¤inin göstergesidir. Bu tür
ifadeler ço¤unlukla ithal edilmifltir ve bir süre salg›n halinde medyada
dolaflt›ktan sonra yeniden ortadan kaybolurlar. Bunlar› kullananlar, özgün dil
kullan›m›ndaki aç›klar›n›, dilin ifle yaramaz hurda y›¤›n›ndan elde ettikleri
basit buluntularla kapatmaya çal›fl›rlar.

* Almanca için kullan›lan yerici bir kavram.
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•

Yabanc› sözcüklerden uzak durulmal›d›r. Uygun, anlafl›l›r bir Almanca
sözcükle karfl›lanabilecek yabanc› sözcükler, olas› ise bir gazete metninde yer
almamal›d›r. Çünkü bu metinler uzmanlara de¤il, dilsel aç›dan zorlanmamas›
gereken halk kitlelerine seslenir.

Yabanc› sözcükler bir ifadenin yaln›zca anlafl›lmas›n› zorlaflt›rmakla kalmazlar, ço¤u zaman gösterifl ve üstünlük havas› yarat›rlar. Her ikisi de itici karfl›lan›r
ve okuman›n zevkini kaç›r›r.
Yabanc› sözcükleri terim olarak kullanmak gerekiyorsa, o zaman bunlar›n ilk
kullan›mdan sonra aç›klanmas› gerekir. (Ayn› fley k›saltmalar› için de geçerlidir.)

Dikkat:
Öyle yaz›n ki, 15 yafl›ndaki zeki bir genç metni dilsel aç›dan hiç zorlanmadan
anlayabilsin!
•

Gazeteciler, oldu¤unca canl› ve ilginç yazmak istediklerinden, üstünlük derecelerini abart›l› bir biçimde kullanmaya pek merakl›d›rlar. Genelde bu uygulama gerçe¤in bozulmas›na veya desinformasyona yol açar (Sansasyon gazetecili¤i). Afla¤›daki ifadelerin –ve de benzerlerinin– kullan›m›nda gazeteciler
dikkatli davranmal›d›r:

Yüzy›l›n olay› –yüzy›l›n flarab› (ne kadar çok içtik bu flarab›)
En çabuk–en büyük–en uzun–en yüksek...
Seçim sonunda küçük bir parti ilk etapta büyük bir baflar› elde ettiyse, bu parti
hakk›nda flöyle bir yaz› yazmak kurallara ayk›r›d›r:

Kärnten’deki Avusturya parlamento seçimlerinin kesin galibi liberaller.
Bugüne kadar sahip olduklar› 5 sandalye say›s›n› 11’e ç›karmak için çal›flt›lar ve
bu say›n›n neredeyse iki kat›na ulaflt›lar. SPÖ 17 (flimdiye kadar 20), ÖVP 8
(flimdiye kadar 11) sandalye elde etti.
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Bu seçimin galibi – liberallerin baflar›s›na ra¤men– SPÖ’dür.
(Bir yar›flta birinci gelen kazan›r, ikinci s›rada yer alan de¤il. ‹kinci s›radaki,
son seçimlerde bafl› çekenler aras›nda yer almazken, birdenbire hiç umulmad›k bir
ç›k›fl yaparsa ancak, bu biçimde bir ifade kullan›labilir. Bu sürpriz seçim
sonuçlar›na bakarak bir "zafer"den de¤il, bir "seçim baflar›s›"ndan ya da "yüksek
rand›man"dan söz edilebilir.

Avusturya parlamento seçimlerinde liberaller yüksek oy say›s› elde ettiler" ya
da "Liberaller parlamento seçimlerinde seçmen kazand›lar,daha iyidir.
•

Devasa kavramlar kolay anlafl›lmaz. Alman dili birleflik sözcükler yönünden
çok zengindir. Ve bu tür sözcükleri Almanca’da oluflturmak di¤er dillere
k›yasla maalesef daha kolayd›r. Özellikle bu nedenle devasa kavramlardan
uzak durmak gerekir. Böyle oluflturulmufl sözcüklerin ne denli çirkin ve
anlafl›lmaz olduklar›n› Almanca’n›n görkemli hukuk dilinden al›nm›fl baz›
örnekler kan›tlamaktad›r:
Einschränkung des Umweltgefährdungshaftungstatbestandes
(Do¤al yaflam›n tehdidiyle ilgili sorumluluk gerçe¤inin kay›tlanmas›)
Widerstand gegen die Bankensorgfaltspflichtsvereinbarung (Bankalar›n titiz
lik konusundaki yükümlülükleriyle ilgili sözleflmeye yönelik tepki)

•

K›sa sözcükler her zaman için uzun sözcüklerden daha aç›k anlam içerir ve
daha kullan›fll›d›r.
-

•

Gözetme, dikkate almaktan daha iyidir.
Hedef, hedef belirlemekten daha k›sad›r
‹vedilik, ivedilik sürecinden daha uygundur.

Somut sözcükler daha canl› etki yarat›r ve bir metne soyut sözcüklerden daha
fazla renk ve hareketlilik kazand›r›rlar.
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-

•

‹nekler ve s›¤›rlar çay›rda otluyor (Büyükbafl havyanlar yerine)
köylü tavuk ve kaz besliyor (kümes hayvanlar› yerine)
Otla¤a giden yol kozalak çamlar›yla ve kara çamlarla çevrili (a¤açlarla
çevrili yerine)

Belirleyici tan›ml›klarla (der, die, das) kurulmufl ilgi cümleleri, belirsizlik
içeren welcher, welche ya da welches ilgi zamirlerinden her zaman daha
iyidir.

Doğrudan ve dolaylı anlatım
Baflkalar›n›n görüfl ve düflünceleri aktar›l›rken, do¤rudan ya da dolayl›
anlat›m biçimlerinin dönüflümlü kullan›m›, metni tekdüzelikten kurtar›r.
•

Önemli bir aç›klama direkt olarak aktar›l›r. Gazetecilerin daha iyi formüle
edip anlatabilecekleri olaylarda direkt anlat›ma gerek yoktur. Yaln›zca
görüfller, amaçlar ve sürpriz tespitler bu yolla iletilir.

Kötü:
Meier dedi ki: "Koroya kat›lan 32 kifli var. Pazartesi günleri çal›flmak için
biraraya geliyoruz..." fiark› söylemek yaflam›nda önemli bir yer tutuyormufl ve
sanki bir iksir gibiymifl.
Daha iyi:
Meier’inde içinde bulundu¤u koronun 32 kat›l›mc›s› var. Üyeler her pazartesi çal›flmak için biraraya geliyorlar. "fiark› söylemek yaflam›m›n bir parças›, sanki
bir iksir gibi."
•
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al›nmamal›d›r, çünkü çok zor olur.
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Dolayl› aktard›¤› bir olaya karfl› yazar, ayn› zamanda mesafe de kazanacakt›r.
Konuflmac›, felaketin etkilerinin ortadan kald›r›lmas›n›n daha seneler
alaca¤›n› ifade etti.
Asl›nda bu örnek, uzman önemli bir sav sundu¤u için do¤rudan anlat›m için
daha uygun olabilirdi:
Konuflmac›, "Felaketin etkilerinin ortadan kald›r›lmas› daha seneler al›r"
dedi.
Dolayl› anlat›m biçemiyle yazar, konuflmac›n›n savundu¤u fikre kat›lmad›¤›n›
ima etmek istiyor.
Baflkalar›na ait ifadeleri bildirme kipinde özetlemenin baflka bir yolu da, flöyle
bafllayan cümlelerdir: Düflüncesine göre; görüflüne göre; N’nin söyledi¤ine ya da
ifadesine göre; N.’nin bildirdi¤i, aç›klad›¤›, haber verdi¤i gibi.

Konuflmac›n›n ifadesine göre felaketin etkilerinin ortadan kald›r›lmas› için
daha seneler gerekiyor. Bunun nedeni, Bahnhofstrabe’deki binalar›n fazla
zarar görmüfl olmas›.
Do¤rudan anlat›m genellikle yalanlar›n da elefltirilmeden yayg›nlaflmas›na
yol açar.
E¤er bir konuflmac›: "Asl›nda Hitler’in alt› milyon Yahudi’yi öldürdü¤ü do¤ru
de¤il" derse, bu durumda sorumluluk bilincine sahip bir gazeteci, bu ifadeyi
yorumlamadan direkt olarak aktarmayacakt›r. Burada özellikle de ifadenin gazetecilik dilindeki yans›mas› bir dikkat sinyali verecektir. Bu durumda; konuflmac›n›n
düflüncesine göre Hitler asla alt› milyon Yahudi’yi öldürmemifl, fleklindeki bir
aç›klamada uygun olamayacakt›r. Böyle yazan bir kifli, konuflmac›n›n bu düflünceyi
gerçekten savundu¤u, varsay›m›n› ortaya atm›fl olur.
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Bu al›nt›n›n en do¤ru biçimde aktar›lmas›n›n en uygun yolu dolayl›
anlat›md›r. Böylece gazeteci konuflmac›yla aras›na da bir mesafe koymufl olur, yani
ifadesinin içeri¤ini kabul etmedi¤ine iflaret eder (Konuflmac›, Hitler’in alt› milyon
yahudiyi öldürmüfl olabilece¤inin do¤ru olamayaca¤›n› iddia ediyor).
Herfleyden önce de her halde siyasetçi beyanlar› (vaatler, varsay›mlar, tasar›lar, iddialar) en iyi biçimde ve mesafeli bir yaklafl›mla dolayl› anlat›mla aktar›l›r.
(Do¤ru: Siyasetçi, bir seçim galibiyetinden sonra partisinin vergileri yükseltmeyece¤inden emin oldu¤unu ifade etti).
Oysa: Siyasetçinin düflüncesine göre, X partisi bir seçim galibiyetinden sonra
vergileri yükseltmeyecek, fleklindeki bir aç›klama, elefltiriden yoksun oldu¤u için
de¤er yarg›lar›na ayk›r› olurdu (Gazeteci, siyasetçinin düflüncesini bildi¤ini ileri
sürüyor).

Dikkat:
Geçerli olan temel kural: Yabanc›lara ait ifadeler en canl› flekilde yukarda
belirtilen üç olas›l›¤›n mant›kl› bir biçimde harmanlanmas›yla aktar›labilir.

•

Subjonktif
S›kl›kla (bildirme kipi için de) dilek-flart kipi kullan›lmaktad›r. Bu yanl›fl bir
al›flkanl›kt›r. Ço¤unlukla da bu tür kullan›mlar, yazar›n asl›nda söylemek istedi¤inin tersini ifade ederler.

Bugün ö¤le yeme¤inden sonra u¤rayabilece¤ini, söyledi (Bu ifade, e¤er yazar
kiflinin gerçekten gelece¤ini anlatmak istiyorsa, yanl›flt›r. Ama metinde söylenmek istenen, e¤er olas› olsayd› gelmek istiyordu, ama gelemeyecek).
Do¤ru cümle flöyle olmal›yd› (e¤er kifli gerçekten gelmeyi kararlaflt›rm›flsa):
U¤rayaca¤›n› söyledi.
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•

Gerçe¤i ve gerçek olmayan› birbirinden ay›r›yoruz.
Oyunu kazand›¤›n›, söyledi
(Gerçek: oyunu gerçekten kazand›)
E¤er.... sayd› oyunu kazanabilirdim, dedi
(Gerçek olmayan: oyunu kazanamad›, çünkü...)

Dilek flart ya da olas›l›k içeren kiplerin geçmifl zaman çekimindeki fiillerle
benzerlik gösterdi¤i durumlarda (yanl›fl anlamalar söz konusu olmad›¤› taktirde)
bile "würde" kal›b› kullan›lmamal›d›r.*

Er pflückte diese Kirschen gerne, wenn es der Bauer ihm erlaubte cümlesi, Er
würde diese Kirschen gerne pflücken, wenn es der Bauer ihm es erlauben würde
cümlesinden daha zariftir. (Köylü izin verseydi bu kirazlar› toplamay› ne kadar
isterdi).
Martin Luther ‹ncil çevirisinde flöyle diyor:

Ne yarar sa¤lar ki insana dünyaya sahip olsa ve ruhu buna ra¤men
yaraland›ysa?
(Was hülfe es dem Menschen, wenn er die Welt gewänne und doch Schaden
nähme an seiner Seele?)
Ve buna karfl›n afla¤›daki biçare modern dilin özensiz ve güçsüz ifade biçimi
ne kadar da yetersizdir.
Was würde es dem Menschen helfen, wenn er die Welt gewinnen würde und
doch Schaden nehmen würde an seiner Seele?*
•

Subjonktif’i iki biçimde kullan›yoruz.

* Almanca’da dilek-flart, olas›l›k ya da kuflku, iki türlü ifade edilir:
a) 1. geçmifl zamandaki fiillerle (Imperfekt): pflückte veyahut fiil kökündeki ses de¤iflikli¤iyle (half-hülfe)
b) "Würde" kal›b›yla: Er würde pflücken
* Birinci cümledeki içeri¤in "Würde" kal›b›yla ifade edilmesi.
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Subjonktif I (flimdiki zaman), dolayl› anlat›m için.
(Gelece¤ini söyledi...)
Sujonktif II (1. geçmifl zaman), dilek flart kipi ve rivayetlerde
(Gelebilece¤ini söyledi)

Dikkat:
Subjonktif, direkt ve dolayl› anlat›m›n ve de olmas› olas› ya da olas› olmayan
olaylar›n ayr›m›n› belirtmek için kullan›lan önemli bir kipidir ve gazetecilerin bu
konuda titiz davranmalar› ve subjonktifin gerekli oldu¤u durumlflarda baflka yöntemlere baflvurmamalar› gerekir.
Gerçe¤i tespit eden geçmifl zaman (Perfekt)
Bir basit haberin, ya da çok k›sa bir süre önce meydana gelmifl bir olayla ilgili
olgular› içeren karmafl›k haberin ilk cümlesi gerçe¤i tespit eden geçmifl zamanla
ifade edilir. Bu fiil zaman›, birfleyin oldu¤unu, meydana geldi¤ini bildirir.
‹yi: Kayna¤›m›n yalan söyledi¤ini, hissediyorum.
Pekiyi de¤il: Kayna¤›m bana yalan söylüyordu , hissediyorum
Perfekt, (Almanca’da: flimdiki zaman öncesi, genellikle "yak›n geçmifl zaman"
diye adland›r›l›r) bir iletiye Imperfekt’den (1. geçmifl zaman) daha kesin ve daha
bir güncel karakter kazand›r›r. ‹fadeleri güncellefltirir, yani olay k›sa bir süre önce
olmufltur. Bunun d›fl›nda, etkisi flimdiki zamana kadar uzanan eylemler için de kullan›l›r. Buna karfl›n Imperfekt (1. geçmifl zaman) geçmifli öykülemektir.

Dikkat:
2.
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‹yi
: K›fl, yak›c› so¤u¤u ve fliddetli kar ya¤›fl›yla hafta sonunda
Avrupa’n›n büyük bir bölümünü etkisi alt›na ald›.

Haber yazma teknikleri

Pek iyi de¤il : K›fl yak›c› so¤u¤u ve fliddetli kar ya¤›fl›yla hafta
sonunda Avrupa’n›n büyük bir bölümünü etkisi alt›na
al›yordu.
2. geçmifl zaman›n tersine (Perfekt), 1. geçmifl zaman (Imperfekt) olaylar› oldukça uzak geçmifle götürür. Yüzlerce sene öncesine ait masallar, flu cümleyle bafllar:
“Bir varm›fl, bir yokmufl", ama "Bir vard›, bir yoktu" diye bafllamaz.
Farkl› zamanlar›n kullan›m›yla ilgili örnekler.
“Pazartesi günü X istasyonunda bir tren raydan ç›kt›. ‹ki yolcu hafif yaraland›.
Maddi zarar oldukça büyük Zürih’ten gelen ekspres 7.38’de X istasyonuna girmiflti.
‹flaretler hareket sinyali veriyordu. Makinist bafllang›çta bir aksakl›k farketmedi...*
Birinci cümle gerçe¤i tespit eden geçmifl zamanda dile getirilmifl. Sonra olay›
öyküleyen 1. geçmifl zaman ve zarar hala devam etti¤inden flimdiki zaman›n yer
ald›¤› cümleler s›rayla kullan›lm›fl.
‹kinci paragraf, geçmiflin öncesine ait olay› aktaran 3. geçmifl zamanla
bafll›yor. Kazadan önceki zamana de¤iniyor. Daha sonra olay›n anlat›m›na yine 1.
geçmifl zamanla devam ediliyor.
Fiillerin zamanlar› bir olay›n kronolojik s›ras›n› belirler:
Präsens
: fiimdiki zaman
1. geçmifl zaman
(Perfekt)
: Yak›n geçmifl zaman: Eylem flimdiki zamana kadar
uzan›r. Haberin ilk cümlesi için tipik fiil zaman›
(W.Schneider).

* Almanca’daki hikaye zaman› (Imperfekt) Türkçe çeviriye her zaman uygun düflmedi¤i için örnek
metinde daha çok yak›n geçmifl zaman kullan›lm›flt›r.
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2. geçmifl zaman
(Imperfekt)
: Geçmifl. Öykülemek. Eylem geçmiflte olup bitmifltir.
3. geçmifl zaman
(Plusquamperfekt):

Geçmifl öncesi. Bu fiil zaman›yla, anlat›lan olayla ilgili
olan daha önceki bir olay aç›klan›r. Bu aç›klamadan
sonra yine 2. geçmifl zaman kipi kullan›l›r.

"Nachdem" (".....dikten sonra) ba¤lac› 3. geçmifl zaman gerektirir. 2.
geçmifl zaman, e¤er olay›n devam› flimdiki zamanda anlat›lacaksa ancak uygulanabilir.

Dilde Genus ve Sexus (Cins ve Cinsiyet)
Dil, daima yeni sürgünler veren, ayn› zamanda eskileri kurumaya b›rak›p
sonra da onlar› hükümsüz k›lan canl› bir organizma gibidir.
Kendini sürekli yenileyen bir dil canl› kal›r. Sürekli de¤iflim içindeki dünyaya
uyum sa¤layamayan bir dilin varl›¤› tehlikede demektir. Nas›l bizler de¤ifliyorsak,
dilimiz de ayn› biçimde de¤iflmek zorundad›r (salt kollektif olarak de¤il, bireysel
olarak da de¤iflir).
Toplumda ve ifl dünyas›nda kad›n-erkek eflitli¤ini sa¤lama çabalar›na paralel
dil de de¤iflmeye bafllam›flt›r. Bu, modern bat› toplumundaki bilinç de¤ifliminin bir
sonucudur. Dilde her iki cinse seslenmek amac›yla kullan›lan eril isimlerin son
birkaç y›ld›r art›k kabul görmedi¤i, bir gerçek. Kad›nlar bu durumda dikkate
al›nmad›klar›n› ve küçük düflürüldüklerini düflünüyorlar. Bu eksikliklerin do¤al
olarak giderilmesi gerekir. Bu alanda dil sürekli de¤iflim içindedir. Bu de¤iflimin ne
kadar ve nereye kadar sürece¤ini kestirmek zor. Dolay›s›yla bu konuda uzun vadeli
kurallar›n oluflturulmas› da gereksiz. Yine de, baz› öneriler sunulabilir:
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•

Emansipasyon çabalar›n›n sa¤lad›¤› somut sonuçlar, tüm meslekler için bir de
diflil kavram›n bulunmas›na yönelik giriflimdir.

(Frau Ministerin (Bayan Bakan)- Frau Landammännin (Bayan Baflkan) – Bu
kal›p eskiden kad›n için kullan›lan Männin (kahraman kad›n) sözcü¤ünden
gelmektedir. Ayr›ca Frau Landammann fleklindeki kullan›m da mevcuttur).
Bu yönde bir dil geliflimi onaylanmal› ve desteklenmelidir. Toplumdaki bir
gerçe¤i yans›tt›¤› içinde kabul görecektir.
•

Öncelikle dil’in mant›ksal olmad›¤›n›n bilinmesi gerekir. Dil’e mant›k
empoze etmeye kalk›flan kifli baflar›s›zl›¤a mahkumdur. Zira dil’in, pek çok
durumda türe yönelik kullan›m›n›n, tan›mlanan varl›¤›n cinsiyetiyle ilgili
olmad›¤› yads›namaz.

Almanca’da diflil ve eril yan›nda bir de nötr tür vard›r. Erkek ve difli olarak
var olan canl›lar bile ço¤unlukla nötr tan›ml›¤›yla nitelendirilmektedir:
Das Pferd (at), das Kind (Çocuk), das Mädchen (k›z), das Schwein (domuz)...
Di¤er taraftan cans›z varl›klarda –yani nesneler– dilbilgisel aç›dan diflil ya da eril
olarak tan›mlanmaktad›r:
Die Bücke (köprü), die Sonne (günefl), die Luft (hava), der Turm (kule), der
Mond(ay), der Tee (çay)...
Gramatikal tür’le bir canl›n›n cinsiyetinin ifade edildi¤ini kabul etmek bu
durumda yanl›fl olur. Üç tür için de geçerli olan bir cinsiyet üstü kullan›m daha
vard›r:
Der Mensch (insan), der Gast (konuk), die Person (kifli), die Wache (nöbet),
die Geisel (tutsak), das Mitglied (üye), das Wesen (varl›k), das Opfer (kurban).
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Bu form’lardan hiçbiri baflka bir tür’e dönüfltürülemez: die Gästin (kad›n
konuk), der Persönerich (erkek kifli), der Mitglied ya da Mitgliederin (erkek ya da
bayan üye), tüm bunlar uygulanmas› imkans›z olan biçimlerdir.
•

As›l sorun yaratan kavramlar, kad›na ve erke¤e birlikte seslenen topluluk
isimleridir (Basel flehrinin sakinleri, bu sat›rlar›n okurlar›, H›ristiyanlar,
‹sviçreliler...).

Vatandafllar, sakinler, kat›l›mc›lar gibi topluluk isimlerinde ça¤›n zihniyetini
hesaba katarak cinsiyet yans›zl›¤›n› daha aç›k vurgulamak için, isimler, ço¤ul
olarak kullan›labilir.*4 (Yani, bu sat›rlar›n okuru de¤il okurlar›) Bu ba¤lamda
topluluk isimlerinin (vatandafllar, sakinler) gerçekten her iki cinsiyeti kapsad›¤›
gözönünde bulundurulmal›d›r. Çünkü bunlar için ayr›ca bir diflil kal›b› vard›r,
(Bürgeninnen (kad›n vatandafllar) – Einwohnerinnen (kad›n sakinler) ama eril
kal›b› yoktur. E¤er bir flehrin yaln›zca erkek nüfusundan söz ediliyorsa, o zaman
"die männliche Einwohner dieser Stadt" (bu flehrin erkek sakinleri) ifade biçimini kullanmak do¤ru olur.
As›l sorun – pek çok konuda da imkans›z olan – ikili kullan›mlard›r. Bu tür
uygulamalar dili yorar ve deforme eder, özellikle de uzun metinlerde. Bu konuda
aç›kl›¤› sa¤lamak amac›yla iki türe yönelik kavramlarla donat›lm›fl çarp›c› bir
örne¤i (asl›nda ifle yaramam›fl. bak›n›z: koyu bas›lm›fl sözcükler) Basler flehri sa¤l›k
müdürlü¤üne ait bir protokol oluflturmaktad›r:
Sorumluluk tafl›yan doktorla (bay/bayan), güven duygusuyla kendini onun
ellerine b›rakan hasta (bay/bayan) aras›ndaki bu en masum ve en s›k karfl›lafl›lan
görev ayr›m›, özellikle hastan›n (bay/bayan) kendi sa¤l›¤›yla ilgili alaca¤› kararlar
konusundaki sorumlulu¤unu azaltmaktad›r. Bu durumda doktor (bay/bayan)
dan›fl›lan de¤il, karar veren doktordur (bay/bayan). Belli durumlarda do¤al olarak
doktorun (bay/bayan) ve de hastan›n (bay/bayan) baflka bir flanslar› da yoktur
(örne¤in, komadaki bir hastaya yap›lan acil müdahale).
* Bu isimler Almanca’da tekil olarak da kullan›lmaktad›r.
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Ama özellikle de doktor (bay/bayan) taraf›ndan önerilen tedavinin yap›l›p
yap›lmamas› konusunda ergin hasta (bay/bayan) sorumlulu¤u kendisi üstlenmek
istiyor. Buna karfl›n erginleflmemifl hasta (bay/bayan) zorunlu nedenlerle engellenmemifl de olsa, kendi sorumlulu¤unun bilincine varam›yor. (Dr. Arthur
Brühlmeier’den al›nt›, LGZ 3-95).
Yinelemeler ve kullan›mlar›
•

Die Besucher/innen des Museums
(Müzenin (erkek/kad›n) ziyaretçileri
Bu durumda ismin e/a çekim ekleri nas›l (!) uygulanabilir?
(Den Besuchern/innen?)

•

Die Lehrer Innen*
(Bkz. daha sonra gelecek olan: Sözcük içi I (Bay ve bayan ö¤retmenler)

•

Hem erkeklere hem de kad›nlara seslenildi¤i durumlar›n vurgulanmas› ve ayr›
kal›plar›n kullan›lmas› gerekti¤inde bunlar ayr› ayr› yaz›lmal›d›r:
Hukuk fakültesinin k›z ve erkek ö¤rencileri

Daha sonraki ifadelerde ayn› kiflilerden söz ediliyorsa bu durumda topluluk
isminin kullan›lmas› ye¤lenmelidir. (Ö¤renciler). Her iki cinsiyetin de kastedildi¤i konusunda bir kuflku duyulmad›¤› sürece tek bir kavram›n kullan›lmas›
uygundur. Yinelemeler metni bozar.
Zaman zaman denenmifl olan dönüflümlü kullan›mlara s›¤›nmak da (bir kez
"Studentinnen" k›z ö¤renciler bir baflka sefer "Studenten" erkek ö¤renciler)
kar›fl›kl›k yarat›r, zira diflil form kesinlikle herkes için kullan›lan bir topluluk ismi
de¤ildir –eril formun tersine– yaln›zca diflildir.
* ‹ki ayr› sözcük kullanmak yerine, özellikle ço¤ul isimlerde, eril sözcü¤üne eklenen "I" harfiyle, bir
sözcükle her iki cinsiyete seslenilmifl oluyor.
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•

Ortaçlardan oluflturulmufl, ö¤retenler, okuyanlar, ayn› görüflte olanlar gibi isimlerin kullan›m› da baflka bir olas›l›kt›r. Yaln›z ›srarla ve sürekli olarak yaln›zca
bu kal›plardan yararlanmaya çal›flmak dilin körelmesine ve k›s›rlaflmas›na yolaçabilir.

•

Kollektif isim yapan –schaft ekiyle oluflturulmufl, "die Lehrerschaft" (ö¤retmenler), "die Schülerschaft" (ö¤renciler) gibi sözcüklere de arada bir baflvurulabilir, ama tüm kavramlara da bu kulpu ekleyemeyiz.

•

Öncelikle hepimiz insan›z ve daha sonra "küçük bir fark" bizi kad›n ve erkek
diye ay›r›yor. ‹flte bu insan olma, bu ortak ve eflit özellik, kollektif isimlerle
vurgulan›r. Bu tür isimlerde cinsiyetin de¤erlendirilmesine iliflkin fark yoktur
art›k. Bu isimlerde hiyerarfli ortadan kalkar. Bu nedenle, e¤er H›ristiyan olan
insanlardan söz ediliyorsa, onlar› erkek ve kad›n H›ristiyanlar diye ikiye
ay›rmak saçmal›kt›r.

"Luzern flehrinin 60.000 nüfusu var" fleklindeki bir ifadenin yaln›zca erkeklere
yönelik oldu¤unu düflünmek absürd bir yanl›fl olur.
Nüfus kavram› bu ba¤lamda Luzern flehrinde yaflayan tüm insanlar› kapsamaktad›r.
Frans›zca konuflan ‹sviçre kesimi, Almanca konuflan kesimden daha esnektir.
SP partisinin üyelerinden Christiane Brunner bir defas›nda ald›r›fl etmeksizin,
üzerinde "A Genève, un homme sur deux est une femme. Et à Berne?" yaz›l› bir
T-shirt giymiflti (Homme burda erkek de¤il, insan anlam›ndad›r) (Cenevre’de iki
insandan biri kad›nd›r. Ya Bern’de?)
•

Örnekler:
‹kili kullan›m gereksiz:
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Gazetecilerin yeterlilik s›nav›na girmelerine gerek yok.

Dilde genus ve sexus (cins ve cinsiyet)

Bu mesle¤in erkekler ve kad›nlar taraf›ndan icra edildi¤i herkes taraf›ndan
bilindi¤ine göre ayr›ca belirtilmesi gereksiz bir fazlal›kt›r.
Gazeteciler burada bir meslek grubunu temsil etmektedir. Somut baz› kiflilerden bahsedilmiyor (standartlaflt›rmak)
-

Ortalama yaln›zca 40.000 Romanfl var

-

Bu kantonlardaki h›ristiyanlar›n ço¤unlu¤u katoliktir.
‹kili kullan›m gerekli:

-

Kad›n ve erkek t›r floförleri her y›l düzenlenen "T›rlar›n Buluflma Günü"nde
biraraya geldiler. (Bayan t›r floförlerinin say›s› hala az).

-

Erkek ve kad›n kursiyerler
En az›ndan haberin giriflinde bir kez erkeklerin ve kad›nlar›n kursa kat›ld›¤›
belirtilmelidir. Sonras›nda topluluk ismi kullan›labilir.

-

Sevgili k›z ve erkek ö¤renciler
Her iki gruba seslenildi¤i belirtilmelidir.

Dikkat:
Somut kifliler söz konusu oldu¤unda eril ve diflil kavramlar ayr› ayr›
kullan›lmal›d›r. Genellemelerde kollektif isimler yeterlidir.
•

Sözcük içi I (StudentInnen; BürgerInnen) diflil gruba yöneliktir. Konuflma
dilinde, kargafla yaratmamak için, kullanmamak daha iyidir. (Radyo DRS
II’de sözü geçen, -HörrerInnen telefon– erkek ve kad›n dinleyiciler telefonu,
söyleyifl biçemine göre erkeklere de¤il, kad›nlara yönelik bir telefondur, her
ne kadar radyo çal›flanlar› bu kavramla herkese seslendiklerinin bilinmesini
isteseler de.
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Konuflulamayan bir dil ama, dil de¤ildir. Bu nedenle sözcük içindeki "I" dilbilimsel bir saçmal›kt›r.
(Kantonlar düzeyindeki milli e¤itim müdürlerinin ‹sviçre Konferans› da,
dilsel aç›dan erke¤e ve kad›na eflit davranma konusuna iliflkin yönergeler de,
sözcük içi I kullan›m›na karfl› ç›km›flt›r. 1 Ekim 1992 tarihli genelge).
Bern günlük gazetesi "der Bund"un (Gustav A.Leng: "33 maddede en önemli dil kurallar›m›z, Bern 1995) yaz› iflleri sorumlular›na yönelik bir broflüründe
flöyle denilmektedir: "Aleman ‹sviçre’sinin d›fl›nda hiçbir yerde, kad›n›n yasal
eflitli¤i iflkence eder biçimde dile yans›t›lmam›flt›r. Bu, emansipasyonun baflka yerlerde daha ileri düzeyde oldu¤unun belirtisi mi? Haydi o zaman, biz de h›zlanal›m!"
"Gazete yazarlar› dilin daima önce a¤›zdan kula¤a ve ancak ikinci s›rada elden
göze seslendi¤ini unutmamal›d›rlar. Bu nedenle de tüm tümcelerini, ayn› zamanda sözel olarak da ifade edilebilecek, yani sesli okunabilecek biçemda kaleme
almal›d›rlar." (Weisenberg)
Örnekler
Ek I
S.
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Yazı Taslağı

Yaz› tasla¤›, gazetecinin kartvizitidir. ‹yi bir izlenim b›rakmal› ve her fleyden
önce de okunakl› olmal›d›r. Yaz› iflleri hiçbir sorunla karfl›laflmadan kaleme alabilmelidir. Bu nedenle afla¤›daki kurallar dikkate al›nmal›d›r:

Dikkat:
Düzenli bir yaz› tasla¤›n›n yaz› iflleri taraf›ndan kaleme al›nma flans› düzensiz
olandan daha yüksektir.
•

Yaln›zca DIN A4 format›nda ka¤›t kullan›lmal›, ka¤›t düzgün ve beyaz
olmal›d›r.

•

El yaz›s›yla kaleme al›nm›fl taslak sunulmamal›! Bir metnin daktiloyla ya da
bilgisayarla yaz›lm›fl olmas› ilk planda pek önemli de¤ildir. Önemli olan normal yaz› karakterinin kullan›lmas›d›r (yani, ne italik, ne küçük, ne ince ne de
majüskül ). fiayet metin bir diskete kaydedilmiflse yaz› tasla¤› ile birlikte
sunulmal›d›r.

•

Metin yazar›, taslakta hiçbir bölümü ay›rmamal›, e¤ik yazmamal› ve hiçbir
bölümün alt›n› çizmemelidir. Metin üzerindeki her bir iflaret yaz› iflleri
taraf›ndan dikkate al›n›r.

•

Her sayfan›n yaln›zca bir yüzüne yaz›lmal›d›r

•

Taslakta yazar›n ad› ve metnin yaz›ld›¤› tarih yer almal›d›r.
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•

Makaleye bir bafll›k kesinlikle at›lmal›d›r

•

Her yeni sayfa numaraland›r›lmal› ve yan›nda bafll›kta yer alan sözcüklerden biri iflaret olarak kullan›lmal›d›r (Örne¤in, bafll›k: Yeni ekoloji vergilerinin yan›lt›c› yollar›na karfl›t –iflaret sözcük ve sayfa say›s›: Ekoloji vergileri.... 2 vs.)

•

Sat›r aralar›, yaz› ifllerinin yapaca¤› düzeltmelere olanak sa¤layacak biçimde
genifl tutulmal›d›r. Daktiloda 1.5 sat›rl›k, bilgisayarda iki sat›rl›k aral›k
b›rak›lmal›d›r.

•

Düzeltmeler okunakl› ve anlafl›l›r oldu¤u takdirde el yaz›s›yla yap›labilir
(Hatas›z düzeltmelerle ilgili kurallar› her Duden yaz›m kurallar› sözlü¤ünde
bulmak olas›d›r).

•

Her sayfan›n sa¤›nda ve solunda 3 ila 4 cm’lik bir boflluk b›rak›lmal›d›r.

•

Gazetede bir sat›r için öngörülen vurufl say›s› yaz› tasla¤› için de aynen geçerlidir (Vurufl say›s› hesaplan›rken, her noktalama iflareti ve sözcükler
aras›ndaki her boflluk gözönünde bulundurulmal›d›r)

Bu tür bir çal›flma yöntemiyle yaz› ifllerinin belirledi¤i sat›r say›s›na da uyulmufl olur.
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Makalenin Düzenlenişi

Örnekler
Ek I
Sayfa

Başlık
Bir gazetenin özgünlü¤ü esas olarak bafll›¤› ile sa¤lan›r. ‹yi bafll›klar bilgilendiricidir ve aceleci okurlar üzerinde canl› ve uyar›c› bir etki b›rak›rlar. K›sa haberler
sunar ve okumaya isteklendirirler. Bir gazetenin sayfalar›n› h›zla çeviren kifli ilginç
manfletler ve foto¤raflarla frenlenir hatta durdurulur. Bu yüzden bafll›klar
"Stopper" tan›mlamas›na yarafl›r biçimde formüle edilmeli ve gazeteye flöyle bir
göz gezdirenleri okumaya sevk etmelidir. Bu etkiyi yaratabilmeleri için aç›k bir
ifade biçimi, bazen de biraz hayal gücü içermelidirler.
Bu koflullar yerine getirildi¤i taktirde gazete olumlu bir izlenim b›rak›r –k›sa
sürede ilginç bir gazete özelli¤ine bürünür. Buna karfl›n iyi formüle edilmemifl
bafll›klar gazetenin imaj›n› zedeler.
Bir yaz› iflleri bu koflullar›n hepsine gerekti¤i biçimde dikkat edemeyebilir,
çünkü okurlar bir gazete hakk›nda oldukça çabuk karar verirler. Genellikle sayfalar› k›sa sürede atlay›p geçerler. Bu nedenledir ki okurlara ilk etapta bafll›klar
yoluyla seslenmek gerekir.
Haberlerini canl› bafll›klarla, okumaya isteklendirir biçimde sunmak
yazarlar›n elindedir. Muhabirler bafll›k atma iflini yaz› ifllerine b›rakmamal›d›rlar.
Bafll›ks›z bir metin tamamlanmam›fl bir çal›flmad›r. ‹yi bir bafll›k, yeniden formüle
edilse bile, yaz› ifllerine kolayl›k sa¤lar. Gazetenin mizanpaj›ndan yaz› iflleri
sorumlu oldu¤undan bafll›klar› anlamland›r›p düzenlemek için yo¤un bir çaba
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harcamak zorundad›r. Muhabirler taraf›ndan yaln›zca zorunlu olmayan öneriler
getirilebilir. Bu öneriler, flayet iyiyse, yaz› iflleri taraf›ndan (bütünüyle ya da
k›smen) kabul edilir.

Dikkat:
‹yi formüle edilmemifl bafll›klar gazetenin imaj›n› zedeler, s›k›c› ve sönük bir
gazete olarak damgalanmas›na neden olur.

Başlık çeşitleri
•
•
•

Üç farkl› bafll›k türü vard›r:
Manflet (ana bafll›k)
Üst bafll›k
Alt bafll›k (yedek bafll›k)

Manşet (ana başlık)
Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi koyu siyah harflerle bas›lm›fl ana bafll›k en
önemli bafll›kt›r. ‹lk göze çarpan o oldu¤u için esas iletiyi içermelidir. Ayn› zamanda altta yer alan makale ile ilgili önemli bir bilgiyi de iletmelidir.

3 y›ldan beri görülen en ucuz pahal›l›k.
Bu bafll›k tek bafl›na her fleyi aç›kl›yor, ayr› bir aç›klamaya gerek bile yok.

Onbinler Genua üzerindeki alçak bas›nc› bekliyor
Bünden gazetelerinden birinin ilk sayfas›nda yer alan bu bafll›k, gazetenin
ç›kt›¤› ilk gün çok iyi anlafl›lm›flt›.
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21. Engadin kayak maratonundan birkaç gün önce yar›fl›n yap›laca¤› yerde o
kadar az kar vard›r ki, organizasyonun devam etmesi neredeyse imkans›zd›. Herkes
(tahminen 10 bin yar›flç›) bu nedenle kar ya¤›fl› bekliyordu, yani Genua üzerindeki alçak bas›nc›.
Bafll›k kesinlikle uygun, hatta biraz abart›l› formüle edildi¤i ve bu yüzden de
heyecan yaratt›¤› için, çok iyi.

Üst bafll›k (çat› bafll›k)
Üst bafll›k manfleti dikkate alarak düzenlenmifltir, ona yöneliktir, ama
manfletin içerdi¤i ifade burada kesinlikle yer almamal›d›r.

Üst bafll›k : Erginlik yafl› 18?
Manflet
: Hükümet konuyu ayd›nlatmal›
Bu örnekte üst bafll›k, s›radan manfletten daha çok fley içeriyor. fiayet bu
kombinasyon kullan›lacaksa, o zaman manflet ve üst bafll›k yer de¤ifltirmeli.
Üst bafll›k : Hükümet konuyu ayd›nlatmal›
Manflet
: Erginlik yafl› 18?
Ço¤unlukla üst bafll›¤›n ifllevi bir fleye dikkat çekmektir:
Luzern kantonunda parlamento seçimleri:
CVP için sandalye kayb›

Alt Başlık
Manfleti destekleyici ve aç›klay›c› bir haber sunar:
Manflet

: Yap›lacak çok ifl var, tüyelim...

Alt bafll›k : Bünden’deki ifl kad›nlar› teflkilatlanmak istiyorlar.
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Dikkat:
Her üç bafll›k türünün de kullan›lmas› gerekmiyor. Ya tek bir manflet –ya da
bir manflet ve üst bafll›k– veya bir alt bafll›k. Ama üçü birarada de¤il, bu tür bir
kombinasyon kullan›fll› de¤ildir.

Başlık tipleri
•

Yerel ve bölgesel gazeteciler için flu bafll›k tipleri ön plandad›r:
Basit/karmafl›k haber bafll›¤› (konu bafll›¤›)

•

Röportaj bafll›¤›

•

Yorum bafll›¤›

Basit/Karmaşık Haber Başlığı (Konu Başlığı)
•

Bafll›k okumaya isteklendirmeli, anlaml› ve orijinal, ama kesinlikle do¤ru
olmal›d›r. Bofl vaatler iletmemelidir. Bafll›ktaki ifade metinde desteklenmelidir. (Sansasyon bas›n› bafll›klarda, metinde yer almayan vaatlerde
bulunur)

Konu bafll›¤›, konuyla ilgili bilgiler sunmal›d›r. (Karmafl›k haberlerde bafll›k
genelde giriflten yap›lm›fl bir özet niteli¤indedir). Baz› 5N sorular› burada da yan›t
bulmal›d›r:
‹yi
Kötü
Kötü
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: Gauguin renkleriyle yaz modas› (Bir moda defilesiyle ilgili
bafll›k)
: Rössli’de defile (Bafll›k konu aç›s›ndan do¤ru ama, monoton ve
silik)
: Kanser paçay› kapt›rd›.

Makalenin Düzenlenifli

Bu bafll›k kanser konusunu iflleyen bir katolo¤un tan›t›m›yla ilgili makaleye
aittir. Bu bafll›kla, kansere karfl› herhangi bir ilac›n bulundu¤u afl›lanmaya çal›fl›lsa
da asl›nda böyle bir fley yoktur. Öyleyse bu bafll›k yan›lt›c›, dolay›s›yla da kötüdür.
(Ayr›ca kanserin paças› da yoktur).

Listeria-bakterisi Graubünden’de befl can ald›
Bu bafll›k, ‹sviçre’de Listeria-bakterisinin neden oldu¤u baz› ölüm olaylar›
duyulduktan sonra yay›nland›. Yukar›daki bafll›k, Graubünden’de befl ölüm vakas›
sanki son günlerde kaydedilmifl gibi bir izlenim yaratmaktad›r. Halbuki bu say›,
son yirmi y›l içinde bu bakteri nedeniyle hayat›n› yitirmifl kiflilere aittir. Yani
bafll›k yan›lt›c›d›r. Metnin tamam›n› okumayan kifli yanl›fl bilgilendirilmifl olur.
Söylentiler de zaten bu biçimde yay›l›r.
•

Baz› 5NIK sorular› bafll›kta yan›tlanmal›d›r .Asl›nda en az›ndan kim? ve ne?
sorular› ana bafll›kta cevap bulmal›d›r. Nerede, nas›l, ne zaman? sorular›n›n
yan›tlar›n› da alt bafll›k içerebilir. Yaln›z bu her durumda uygulanmas› zorunlu olmayan pratik bir kurald›r. Baflka anlaml› ana bafll›k kombinasyonlar› da
vard›r. Özellikle de nerede, nas›l ya da ne zaman sorular›, ne? sorusundan
daha önemliyse.
‹yi :

Suçlu unutma bahanesiyle numara yap›yor.

Bafll›k uygundur, zira karmafl›k bir durum yaratmadan kolay bir anlat›m biçimi ye¤lenmifltir.
Yine de kim, ne ve nas›l? sorular›na yan›t veriyor. ‹çerik daha basit bir
biçimde de formüle edilebilirdi.
Örne¤in

:

Suçlu her fleyi "unuttu"

Bu bafll›k do¤ru olabilirdi, ama fazla ilgi çekmezdi.
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Kötü

:

Kal›c›l›¤› sa¤lamak amac›yla çal›flmalar sürüyor

Burada, "Neyin kal›c›l›¤›?" diye sorulur. Bu önemli soruya bafll›kta cevap verilmedi¤i için (üst ve alt bafll›k deste¤inden yoksun tek bafl›na duruyor) makalenin
de dikkat çekme flans› çok azd›r.
‹yi

:

Papa Synagog’da

Burada yaln›zca kim? ve nerede? sorular› yan›tlan›yor ama bu yeterlidir, zira
böylece konunun özüne de¤iniliyor.
Kötü

:

Ulusal müzede sergi

Ulusal müzede pek çok sergi yer al›r. Bu konuda biraz daha fazla aç›klama
gereklidir.
Bafll›k bu haliyle pek bir önem tafl›m›yor, bu nedenle de tek düze.
‹yi
Kötü

:
:

Bir bahçe ana okuluna dönüfltürülecek (ne? neye?)
(bir fley ifade etmedi¤i için) Çocuklar ve anneler için
mutluluk

S›radan, yüz kez benzerleriyle de¤ifltirebilecek biçemdeki bafll›klardan uzak
durulmal›d›r. Böylesi bafll›klar amatörlü¤ün ve hayal gücü eksikli¤inin belirtisidir.
Bir gazeteye ilk bak›flta s›k›c› damgas›n› vurdururlar.
Kötü

:

Konu yönünden zengin müzakere listesi
Y›ldönümü kutlamalar› kap›da
Fransa-tezatl›klar ülkesi

Son bafll›klar›n ikisi bir ülke ya da bir flehirle ilgili her röportaja uygun
düflebilir. Tezatl›klar heryerde yaflan›r.
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•

Tarafgirlik içeren ifadelerden kaç›nmal›d›r. Haber bafll›klar› yorum içermemelidir. Özellikle gerçeklere odakl› haberler için flu türdeki bafll›klar uygun
de¤ildir.

Hotel Chantarella AG rekabetinin arkas›nda G’nin parma¤› var
Herhalde gazeteci bu oyunda G’nin kötü emellerinin bulundu¤unu yazabilmeyi ne kadar isterdi. Yine de bafll›k gerçe¤e dayal› bir haberde olmamas›
gereken karalamadan yoksun de¤il.
•

Basitlikten kaç›n›lmal›d›r.

Koro ve orkestra uyum içindeydi
Burada söylenecek tek bir fley var – inflallah!
Gazete yay›nland›¤›nda, ana iletisi bilinen karmafl›k haberlerin bafll›klar›
olaya yönelik en güncel ve en önemli yenilikleri iletmelidir.
Bir garda iki treninin çarp›flt›¤›n› varsayal›m. Gazete yay›nland›¤›nda haber
radyo ve televizyon yoluyla çoktan duyurulmufltur. Bu nedenle flu biçimde bir
bafll›k atmak hiç de ilginç olmayacakt›r:

Garda tren kazas›
(Bu arada herkes bu felaketten haberdard›r)
En son geliflmeyi manflete yerlefltirmek daha uygundur.

‹nsan hatas› felakete neden oldu, ya da
Demiryolu makaslar› yanl›fl ayarlanm›flt›
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•

Bafll›klar asla metnin girifl cümlesiyle bütünleflmemelidir. Her bafll›k ba¤›ms›z
bir ifadedir. Gazete sayfalar› ba¤lan›rken bir bafll›¤›n de¤ifltirilme ya da yer
nedeniyle bir ara bafll›¤›n ç›kar›lma tehlikesi hep vard›r. E¤er bu yap›l›rsa ve
e¤er bafll›k metnin girifliyle ba¤lant›l›ysa, o zaman söylenmek istenen
anlafl›lamayacakt›r.
Bu durumda afla¤›daki örnek yanl›fl olurdu:
Vergi art›fllar›n› yads›m›yoruz
Bafll›k
:
Metin
:
Bu ifadeyi cuma günü sosyal demokrat partili Maliye
Bakan› partisinin kongresinde dile getirdi.
Do¤ru olan afla¤›daki yaz›m biçemidir.
Bafll›k
Metin

:
:

Vergi art›fllar›n› yads›m›yoruz
Cuma günü sosyal demokrasi partisinin kongresinde
Maliye Bakan› X k›sa ve öz bir ifadeyle dinleyicilerini
flafl›rtt›: "Vergi art›fllar›n› yads›m›yoruz"

Röportaj Başlıkları
•

Röportaj bafll›¤› atmosferi de yans›tmal›d›r. Anlat›mdaki öznel renklilik
kesinlikle hofla gider.

Lükse do¤ru bir korku yolculu¤u
Vahfli Bat› yollar›nda bir acemi çaylak
Bourbaki-manzaras›: Uzak geçmiflten bir ç›¤l›k

Yorum Başlıkları
Yorum bafll›¤› ana düflünceyi vurgular ve görüfl aktar›r.
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Ço¤unlukla bafll›k, ya tek bir sözcükten ya da güçlü bir etki yaratan sözcük
gruplar›ndan oluflur.
Alçak
fians›zl›k yuma¤›
Uydurma
Çok geç

Başlıkların Formüle edilmesine yönelik ipuçları
•

Bafll›klar olumlu ifadelerle formüle edilmeli. Olumsuzluk içeren bafll›klar daha
az etki yarat›r. Özellikle "(hiç) yok" bafll›klar› kötüdür.
Sandoz’da baca yang›n› yok (Orijinal bafll›k)
‹nsan böyle bir haberin gazetede niye yer ald›¤›n› sormadan edemiyor.

Asl›nda herkes taraf›ndan beklenen bir fleyin oluflmamas› ya da
gerçekleflmemesi halinde olumsuz bir ifade yaln›zca uygun düflmekle kalmaz, çok
da iyi olur:

Ordu harekete haz›r de¤il
Meclis göreli ço¤unlu¤a sahip de¤il
•

Bafll›klarda mastar fiil kullan›lmamal›. Sanki yaz› ifllerinin iste¤i üzerine
kaleme al›nm›fl gibi bir etki yarat›r ve gerçe¤e dayal› haberler için hiç de
uygun de¤ildir (Mesafe kayb›).
Tempo 30’u tan›tmak

Bu, gazetenin de¤il, bir siyasi grubun görüflü. Ama bu bafll›kla yaz› iflleri
amac›n›n ne oldu¤unu da aç›kl›yor.
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• Fiillerle ifade edilmifl bafll›klar isimlere k›yasla daha etkilidir. Soyut ifadelerden uzak durulmal›d›r:
Zürich istasyonunda tren kazas› yerine,
Yolcu treni ile yük treni çarp›flt›, daha iyidir
Do¤an›n egzoz gazlar›yla tehdit edilmesi, yerine
Egzoz gazlar› do¤ay› tehdit ediyor, daha iyidir.
•

Edilgen yap› yerine etken yap›daki ifadeler:
Le Penn, Kralc›lar taraf›ndan destekleniyor, yerine
Kralc›lar, Le Penn’i destekliyor, daha iyidir.

•

Fiil cümlelerinde olas› ise flimdiki zaman kullan›lmal›d›r. Bir bafll›ktaki flimdiki zaman flu an’›, gelece¤i ve yak›n geçmifli anlatabilir.
Baflbakan Kreml’i ziyaret ediyor

Bu, baflbakan Kreml’i ziyaret edecek, flu an ziyaret ediyor, ya da k›sa bir süre
önce ziyaret etti demektir.
E¤er geçmifl zaman vurgulanacaksa, o zaman 2. geçmifl zaman ya da ortaç fiil
kullan›l›r.
Baflbakan Kreml’i ziyare etti
Yeni y›la iyi bafllayan SBB
•

Betimsel bafll›klar bir anda dikkati ait olduklar› metnin ana düflüncesine çekerler. Bir gazetenin, d›fl siyasetle ilgili bölümünden al›nan afla¤›daki örnek,
bunun ne anlama geldi¤ini aç›klayabilir.
Baflkan istim üzerindeki gemiyi terkediyor

Bir US-Baflbakan›n istifas›yla ilgili bu bafll›k görev süresinin etkili bir
de¤erlendirmesini içeriyor. Yazar, yaln›zca gemiyi terk eden o bildik k›lavuz sembolünü kullanm›yor, ayn› zamanda "fareler batan gemiyi terkeder" atasözünü de
kullanarak olumsuz sembolü olumlu bir hale dönüfltürüyor.
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Serada buzullar bile terliyor
Bu bafll›k aç›k bir biçimde do¤adaki sera etkisini akla getiriyor. Terleyen
buzullar imgesi (s›cakl›¤a ba¤l› olarak) gayet güzel ve kolay anlafl›l›yor. Betimsel
ifadesiyle bafll›k çok fleyler söylüyor ve okuma iste¤i yarat›yor.
•

Okurlarda hayret uyand›rmak da ilgi yarat›r:
Yeniden gözlüksüz görebilmek

(XY’de bir enstitü ayakta katarakt ameliyatlar› yap›yor) pek çok okur bu
habere herfleyden önce çok fley vaat eden bafll›¤›ndan ötürü yönelecektir.
Devletin paralar› do¤aya zarar veriyor
‹sviçreli yurttafllar› telaflland›rmas› gereken ve k›flk›rt›c› ifadesinden dolay› da
okuma iste¤i uyand›ran bir bafll›k (Konu, Chur yak›nlar›ndaki sa¤lamlaflt›r›lmam›fl
Ren sahilinin kas›tl› y›k›m›yla ilgili)
•

Atasözleri ya da deyimler de biraz de¤ifltirilerek kullan›ld›¤›nda ilginç
bafll›klar meydana gelebilir.

Bu biçem bafll›klar "Stopper" etkisi yarat›r, yani zekice, özgün ve de orijinal formüle edildikleri takdir de dikkat çekerler. (Yapay orijinalliklerden sak›n›n! E¤retilemeler gerekli yerlerde uygulanmal› beylik sözler, eskimifl imgeler kullan›lmamal›d›r)
‹yi:
Posta hizmetlerinin de kafas› kar›flt› art›k
Bu bafll›k "Kafam kar›flt›", yani "art›k hiçbir fley anlam›yorum" fleklindeki
popüler deyimle oynuyor.
Kötü:
Yeni kültür merkezi için yeflil ›fl›k
Yefliller SP’ye arka ç›k›yor
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Bu bafll›klarda tüketilmifl e¤retilemeler kullan›lm›fl, özgünlük içermiyor.
•

Z›tl›klar heyecan ve canl›l›k aktar›rlar
Ateistlerin müzesi rahiplere okul oluyor
Koltuksuz zengin bakan
Antitezler bu bafll›klar› canland›r›yor:

Yeflil çimenler – k›rm›z› alarm
(Yetersiz kar, trenleri ve teleferikleri zarara u¤ratm›flt›)
Yeflil ve k›rm›z› kontrast›yla bafll›k daha etkili oluyor ve dikkat çekiyor.
Yefliller aras›nda k›z›l zihniyetler
Bu, tabi ki bir haber bafll›¤› de¤il. Ama öznel renklendirilmifl bir karmafl›k
haber ya da yorum bafll›¤› olabilir.
Oyun ciddilefliyor
Bu haberin konusu toptanc›lar ve perakendeciler aras›ndaki uyuflmazl›kla
ilgili. Bafll›k oyun ve ciddiyet gibi iki z›t kavram› bir araya getirerek heyecan
yarat›yor.
•

Alliterasyonlar bafll›klara genellikle canl›l›k katarlar
Papellere parlak par›lt›
(Para aklama olay› ile ilgili bir haber)
Müzik mahmurlu¤u mat etti

•

Sorulu bafll›klar merak› uyand›rd›klar› için uygun olabilir, ama çok s›k kullan›lmamal›d›r. Bir sayfada birden fazla sorulu bafll›k ters tepki yarat›r

Kim bu kal›n kitab› okuyacak ki?
Alçak bas›nç alt› hafta kal›r m›?
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•

Yer darl›¤› nedeniyle iki noktal› bafll›klarda bir olas›l›k olarak düflünülebilir.
ZDF: Yeni program flemas›
Hamle: Hükümet üyeleri çekildi
Yaln›z bu bafll›klar›n da s›kça kullan›m› s›k›c› ve monoton olabilir.

•

Karmafl›k haber, söylefli ve röportajlar için al›nt›l› bafll›klar uygundur, flayet
haberin merkezindeki kiflinin önemli bir aç›klamas›n› yans›t›yorlarsa. Ayr›ca
konuya dikkat çeken bir üst bafll›k ya da aç›klay›c› bir alt bafll›k taraf›ndan
desteklenmelidir.

‹l yönetimine farkl› bir düzen getirmek istiyorum
‹l yönetim kurulu üyeli¤ine aday Cécile Bühlmann kad›nlar›n dileklerine tercüman
olmak ve siyasette fleffafl›¤› sa¤lamak istiyor.
Bak›n: Söylefli, S.)
Bunlar bir söylefliyle ilgili bafll›k ve alt bafll›k örnekleri (B

Dikkat:
Bafll›k atmak genellikle s›k›nt› yarat›r. Önceden bir ka¤›t üzerinde denemeler
yap›lmas› tavsiye edilir. Zorlamayla hemen ilk denemede iyi bir bafll›k bulmak pek
kolay de¤ildir.

Ara Başlık
Ara bafll›klar daha çok uzun makalelerin bölümlenmesine yararlar. Bir metnin yap›s›n› belirginlefltirir ve de aceleci okurlar›n dikkatini önce her bir bölüme,
sonra da makalenin tamam›na çekerek okuma iste¤i uyand›r›rlar.
Ara bafll›klar ba¤›ms›z olmal›, makalenin ne öncesiyle ne de sonras›yla sözdizimsel bir ba¤›nt› kurmamal›d›r. Birden fazla ara bafll›k daima daha iyidir, çünkü
tek bir bafll›k yaz›y› ortadan kopar›p ikiye böler.
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Okuma ak›fl›n› bozmamalar› için de çok fazla say›da ara bafll›k at›lmamal›d›r
(Metnin içerik olarak gerçekten k›sa bölümlerden olufltu¤u durumlar hariç – bir
genel kural toplant›s›nda yer alan müzakere konular› vs. Bak›n›z: Makalenin
bölümlenmesi).

Giriş (Lead)
Girifl (Lead)*, haberin, ayr›nt›l› aç›klamalar öncesinde yeralan ilk
bölümüdür. Yani girifl, öyküye rehberlik eden bölümdür (to lead= yol göstermek).
Almanca "Vorspann" olarak adland›r›lmaktad›r. Ço¤unlukla lead yar› siyah
bas›l›r.
•

Girifl aceleci okurlar için önemli olgular› haberin bafl›nda özet olarak sunar.
En önemli bilginin, ana düflünce olarak sonuçta (pointe) de¤il de haberin
bafl›nda yer almas› bir gazetecilik yaz›m tekni¤idir.

•

Asl›nda girifl anlat›n›n haberidir. Kronolojik olarak de¤il olgular›n önem
derecesine göre düzenlenmifltir.

Merkez Bankas› iskonto oran›n› bu y›l üçüncü kez düflürüyor. Buna ra¤men
bir konjonktür mucizesi beklenmiyor.
•

‹lginç olmayan zaman ve yerle ilgili bilgilerin ve de bofl laflar›n giriflte yer
almas› gazetecili¤e yak›flmayan bir yöntemdir:

20 Ocak cuma günü, erkekler korosu Freihof salonunda 113. genel kurul
toplant›s› için bir araya geldi. Önemli müzakere konular› içinde her zaman oldu¤u
gibi, dernek çal›flmalar›yla ilgili bilgileri ileten baflkan›n aç›klamas›, notalar›n da¤›t›m›n› ve ileriye
* Lead için Almanca’da hem ‘das’ hem de ‘der’ tan›ml›¤› kullan›l›yor. Duden sözlü¤ü ‘das’ tan›ml›¤›n›
öneriyor.
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dönük planlar› içeren orkestra flefinin bildirisi ve bu küçük geminin hedefe
ulaflmas›na iyi bir komisyon k›lavuzluk etti¤i için de seçimler yer almaktayd›.
Bu girifl okuru pek de ilgilendirmeyen çok fazla ayr›nt› içeriyor. (Toplant› tarihi, bir fley ifade etmeyen toplant› konular›...) Bu arada genel kurul toplant›s›nda
eski baflkan istifa etti¤i için yeni bir baflkan›n seçilmesi gerekiyordu. ‹flte girifl
asl›nda bu haberle bafllamal›yd›, örne¤in: Y.’n›n erkekler korosu X’i yeni baflkan
olarak seçti. 20 Ocak’da yap›lan genel kurul toplant›s›nda Y. ani bir kararla
görevden ayr›ld›. Bu beklenmedik geliflmeye ra¤men yeni y›lda baz› büyük konserler verilmesi için kararlar al›nd›.
•

Lead baz› temel düflünceleri ileterek de (ya da sorular›) konuya yönelik
köprüyü kurabilir. Biz buna yans›mal› girifl diyoruz. St.Gallen flehrindeki
referandum fazlal›¤›na iliflkin bir d›fl haberler muharibinin haberine NZ
gazetesi flu giriflle bafllam›flt›r:

Karfl›t olmaktan çok birbiriyle ba¤›nt›l› olan iki e¤ilim belli bir süreden beri
St.Gallen flehrinin siyasetine damgas›n› vuruyor: Bir taraftan, hiçbir zaman bir y›l
süresince 1990 y›l›ndaki kadar çok –çünkü yedi kez– referandum önerisinde
bulunulmam›flt›; bu, meclis içinde ve d›fl›ndaki kutuplaflman›n aç›k bir belirtisidir.
Di¤er taraftan ama itiraz edilen tasar›lar –kararlaflt›r›ld›¤› kadar›yla– genellikle
halktan onay ald›; bu da kutuplar aras›nda ço¤unlu¤u oluflturan orta kesimin de
biraz de¤iflti¤inin belirtisi?
•

Girifl okumay› sürdürmeye
merakland›rmal›d›r.

sevk

etmeli,

yani

heyecan

yarat›p

Bern-Lötsch-Simplon (BLS) hatt› dün Spiez istasyonunda ender rastlanan bir
dizi felakete sahne oldu: Önce, sabahleyin Roma-Basel_Dormtund hatt›nda
çal›flan uluslararas› expresin dört vagonu istasyona giriflte raydan ç›kt›. Akflam da
hemen hemen ayn› yerde bir lokomotifle bir vagon raylardan f›rlad›.
Bu girifl, haberin ana iletisini içeriyor ve ayr›nt›lar› ö¤renme iste¤i yarat›yor.
Belki de okurlar yolcular›n durumunu, maddi zarar›n ne kadar oldu¤unu, demiryo123
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lu hatt›n›n ne kadar süre kapal› kald›¤›n› ve kazalara neyin sebep oldu¤unu bilmek
isteyecektir. Okumaya devam ederlerse bu sorular›n yan›tlar›n› da bulacaklard›r.
Baz› okurlarsa olay›n özünden haberdar olduklar› için giriflteki ileti onlar için
yeterli olacakt›r.
•

Girifl 5N1K sorular›na yan›t verebilmelidir (Bknz. Son örnek: Kim, ne,
nerede, ne zaman sorular› giriflte cevaplanm›flt›r. Nas›l ve neden sorular›ysa
metin gövdesinde yer almaktad›r).

•

Gereksiz ayr›nt›lar girifle al›nmamal›d›r. (Seçkin kifliliklerin unvanlar›
ayr›nt›l› olarak verilmemeli) Bir organizasyondaki kiflilerin teker-teker
s›ralanmas› girifl için uygun de¤ildir. E¤er haber önemli bir kifli hakk›ndaysa o
zaman bir istisna olabilir.

Rössli’deki itfaiye kuruluflu cuma günü belediye baflkan›n›n da kat›ld›¤› bir
toplant› yapt›. Baflkan, hayatlar›n› kaybetmifl olan üç itfaiyecinin an›s›na bir
konuflma yaparken salonda bulunanlar aya¤a kalkt›lar. Sonra da sekreter son
toplant› protokolünü okudu.
Bu giriflte kesinlikle önemli bir bilgi aktar›lm›yor. Belediye baflkan›n›n genel
kurul toplant›s›na kat›lm›fl olmas› tamamen önemsiz. Ama as›l önemli olan, kuruluflun yeni bir iftaiye arac› sat›n alma karar›d›r. Bu bilgi kesinlikle giriflte yer almal›d›r.
•

Lead fazla uzun tutulmamal›d›r. Bir sütunluk girifller en fazla 10-12 sat›r içermelidir. Daha genifl sütuna yay›lm›fl girifller tabii ki daha k›sa olmal›d›r. Uzun
girifllerin zor okundu¤u bir gerçektir.

•

Girifl sonras›ndaki haber metninde ayn› ifadeler kullan›lmamal›d›r.
Yinelemeler b›kt›r›r ve profesyonelce de¤ildir.

fl:
Girifl:
Cuma akflam› Kölliken’de ‹sviçre Touring Kulübü’nün Wiggertal alt grubunun
genel kurul toplant›s› yap›ld›. fiu an sekiz kifliden oluflan (bu zamana kadar yedi) yöne124
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tim kuruluna Erika Bucher, Oftringen, Ruedi, Studler, Vordemwald, yeni seçildiler. Kurul oybirli¤iyle Willi Hegi’nin ve Oftringen’in baflkanl›klar›n› kabul etti.
Metin:
Cuma akflam› Kölliken’deki çeflitli etkinliklere yönelik büyük salonda
Wiggertal alt grubunun genel kurul toplant›s› yap›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl›nda
Kölliken müzik toplulu¤u, konuklara bir müzik ziyafeti sundu.
Giriflle metin aras›daki geçifl organik olmal›d›r. Girifl sonras›nda konu pek çok
kez yinelenecektir, ama geniflletilmifl bilgilerle yeni bir düflünce ulant›s›yla, bir
aç›klamayla, bir al›nt›yla, kurgulanm›fl bir bölümle ve dolay›s›yla zorunlu olarak
yeni ifadelerle. Giriflte dile getirilen ileti metnin devam›nda bildik haber olarak
ele al›nmal›d›r:
Girifl (haber):
Alt› y›l›n ard›ndan Tu¤general A.B. sene sonuna do¤ru s›n›r tugay› 12’nin
komutanl›¤›n› devredecek. Sa¤l›k sorunlar› bu ani karar›n al›nmas›na neden oluyor.
Metin (haberin kesintisiz sürdürülmesi):

Tu¤general A.B’nin yak›nda istifa etmesiyle boflalacak görevi kimlerin
üstlenece¤i tart›flmalara yol aç›yor.
Di¤er Olas›l›klar:
• Leada (yans›mal› girifl)
Pek çok yetiflkin için gerçek olan olay, okul çocuklar› için hala bir rüya:
Çal›flma süresinin k›salt›lmas›. Bu sorun flimdi Zug kantonundaki ö¤retmenler
derne¤ini de ilgilendiriyor: Dernek, çocuklar ve gençler için daha fazla serbest
zaman görüflüne kat›l›yor.
flime dikkat çekilerek aç›klan›yor):
Metin (konu, tarihsel gelifli
Son yüz y›l içerisinde yetiflkinler için çal›flma süresi sürekli azalt›l›rken, bu
yüzy›l›n bafl›ndan itibaren zorunlu ö¤renim süresi %25 artt›r›ld›. Zug kantonu meclis dan›flma
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komisyonu okul yasas›n›n revizyonu ile ba¤lant›l› olarak bu geliflmeye art›k dur
demenin zaman›n›n geldi¤ini de gündeme getirdi.
•

Lead (haber):
‹sviçre’deki kereste ve inflaat iflçileri H›ristiyan birli¤i kas›m bafl›nda bir
meslek dan›flman› görevlendirdi. Böylece, kendilerini sürekli gelifltirmek isteyenlere daha sa¤l›kl› bilgilendirme imkan› yarat›lm›fl oldu.
Metin (giriflteki ana kavramla-mesleki geliflim-ba¤lant› kuruyor):
Mesleki geliflim hem çal›flanlar hem de ekonomi aç›s›ndan giderek önem
kazan›yor. Fakat sunulan olanaklar›n kar›fl›kl›¤› ve belirsizli¤i içinde bilgilenmek
isteyen kiflilerin yol almalar› pek de kolay olmuyor.
•

Lead (ilgi uyand›rmas› gereken sorular):
Güzellik uzmanlar›n›n müflteri say›s› gittikçe art›yor. Güzellik salonlar›na
giden insanlar ne istiyorlar? Estetik cerrahlardan bekledikleri nedir?
Metin( bütünüyle konudaki kifliye odakl›):
Luzern’deki güzellik uzman› Ursula Schmid, müflterilerine klasik güzellik
bak›m› uyguluyor. Cilt temizli¤i ve bak›m›, manikür, pedikür, epilasyon vs.
yan›nda yüz masaj› da bak›m›n önemli bir bölümünü oluflturuyor.
•

Lead (haber, tespit)
‹fl piyasas›n›n bugünkü durumu, olaya netlik kazand›r›yor. Sözleflmeli çal›flan
yafll›lar›n toplumdaki önemi giderek de¤er kaybediyor.- Yeterlik düzeyleri ne olursa olsun.

Kim bugün ellisinde iflini kaybederse genellikle büyük u¤rafllar sonucunda
yeni bir ifl bulabiliyor.
Metin (al›nt›):
"Hemen her gün ayn› fleyi yafl›yorum: Baflvuru mektuplar›m sürekli geri çevriliyor..." Z.’deki ticari temsilci Albin S.yazgy›ya boyun e¤erek flöyle diyor: "Ellisinde out’126
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sun, gözden ç›kar›lm›fls›n ve bitmiflsin. Ve bir de üstelik parasal yükün en yo¤un
oldu¤u bir dönemde..."
•

Lead (haber, tespit)
Polonya’daki eski rejimin çöküflünden sonra suç oran› h›zla t›rman›yor.
Kurnaz vurguncular huzursuzluk ortam›ndan yararlan›p kazanç sa¤larken,
sevilmeyen milis üstlendi¤i yeni polis göreviyle yolunu güçlükle bulmaya çal›fl›yor.
•

Metin (senaryolaflt›r›lm›fl):
BMW’nin k›rm›z› arka farlar› uzakta son bir kez yan›p sönüyor karanl›kta.
Mirek vitesi bofla al›yor ve made in Poland Fiat 125 otosunu sal›veriyor, yavaflça
Piotrek floförün yan›ndaki koltuktan patlay›c›y›, araban›n üstünden mavi lambay› tek tek topluyor. "Hiç flans yok" diye sinirleniyor Mirek direksiyona
vurarak". Suç bu külüstür arabada..."
Bu metin tabi ki kuflku uyand›r›yor, çünkü insan gazeteci neredeydi acaba
diye soruyor kendine. Polisin suçlu av›na ç›karken bir gazeteciyi yan›nda götürmüfl olabilece¤ini kabul etmek zor. Olay, böyle ya da benzer biçimde geliflmifl olabilir. Ama e¤er metin yazar› bu senaryonun gerçek bir yaflant›ya dayanmad›¤›n›
gizlemeye çal›fl›rsa, gazetecili¤in temel ilkelerinden birini çi¤nemifl olur.
Gazetecilikte söz konusu olan olgular ve görüfllerdir, fiksiyon yaz›n alan›n iflidir.
Gazetecilikte yeri yoktur. Kim anlat›ma canl›l›k kazand›rmak amac›yla olaya
varsay›mlar katarsa, Infotainment (Information+Entertainment), yani haberle
show yapm›fl olur. Modern gazetecilikte gittikçe yayg›nlaflan bu, haberi e¤lence
haline getirme al›flkanl›¤›ndan vazgeçilmelidir. Ünlü televizyon yap›mc›s› Hanns
Joachim Friedrich, Spiegel dergisiyle yapt›¤› son bir söyleflide flöyle diyordu (Nr.
13/27. 3.95):
"ZDF muhabiri olarak çal›flt›¤›m Amerika’dan geri döndü¤üm zaman, birden
aç›k olarak bir fleyi fark ettim: Orda "esnek" büyülü bir sözcüktü.
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‹nsan ister ayran budalas› isterse gudubet olsun, her fleyden önce esnek olmak
zorundayd›. Herfley de bir esneklik vard›. Tüm bu pisliklerin hiçbirine
buluflmad›m, Infotainment’e de baflvurmad›m, herhangi bir vesileyle insanlar›
anahtar deli¤inden de gözetlemedim–temiz kald›m."
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Fotoğraf, Fotoğraf alt yazısı,
fotoğraf haberi

Örnekler:
Ek I
s.

Fotoğraf
Foto¤raflar, hem haberlerin hem de sayfa düzeninin önemli unsurlar› haline
geldi (televizyonun ve bulvar bas›n›n›n etkisi). Foto¤raflar yeterince büyük (mektup pulu kadar de¤il) ve bilgilendirici olmal›d›r. Bir metindeki habere görsel
aç›dan anlaml› bir katk› sa¤lamal›d›r. Ço¤u zaman metne canl›l›k kazand›rd›klar›
gibi, bir olaya yönelik kan›t özelli¤ini de tafl›rlar.
Yaln›z gazetecilerin unutmamalar› gereken nokta, foto¤rafla yönlendirme
yarat›ld›¤›d›r. Bu biçimde bir etkileme ortam›n›n oluflturulmas› oldukça
çirkindir.
Foto¤raftaki haber kolayca anlafl›labilmelidir. Örne¤in grup foto¤raflar›nda
kiflilerin yüzleri tan›nmayacak biçimde çekilmemelidir. Yani; foto¤raf› çekilecek
obje olas› oldu¤unca yak›ndan görüntülenmelidir. Haber için gerekli olan çevre
de, görüntü alan› içinde olmal›d›r. E¤er foto¤rafla bir siyasetçinin gitti¤i yer belgelenecekse, yaln›zca siyasetçinin portresinin foto¤rafta yer almas› yeterli de¤ildir.
Eylem içindeki insanlar›n do¤al olarak görüntülendi¤i foto¤raflar, yapay oluflturulmufl ortamlardan daha fazla etki yarat›r. Vesikal›k foto¤raflar gibi pozlar
kullan›lmamal›d›r. Belli bir plan içinde görüntülenen gruplar donuk bir etki
b›rak›r ve hiç ilginç de¤ildir. (Ço¤u zaman bu tür foto¤raf çekimlerini engellemek
yine de olas› olmayabilir).
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Bir foto¤raf ya da bir grafikle birlikte yer alan makale, genel de yal›n
metinden daha çok dikkat çeker. Bu nedenle bir haber metninin bir ya da birkaç
görüntü ö¤esiyle birlikte yay›nlanmas› yararl›d›r.
Yaz› iflleri seçim yapabilme flans›na sahip oldu¤u takdirde minnettar kalacakt›r.

Fotoğrafların kullanımıyla ilgili bazı ipuçları:
•

Bir foto¤raf etkili bir ifade içermelidir. Birlikte yer ald›¤› metni güçlü bir biçimde destekleyen bilgiye sahip olmal›d›r. Yerinde tespit edilmifl anlaml› bir
mimik ya da gestik statik bir foto¤raftan her zaman daha iyidir (monoton
gruplar)

•

Foto¤rafla yönlendirmeye dikkat! Montaj ya da rötufl yap›lm›fl meflhur
foto¤raflar vard›r. Bu, yönlendirmenin kesinlikle en berbat biçimidir.
Görüntüleme s›ras›nda ekleme ya da d›flta b›rakma yöntemleriyle baz› fleyler
tabi ki de¤ifltirilebilir. Bir insan› uygunsuz durumlarda gösteren hiç de hofl
olmayan görüntüler de kimi zaman yönlendirmeye yak›nd›r: Burnunu
kar›flt›ran bir milletvekili antipati kazan›r. Böylesi foto¤raflarla kiflilere zarar
verilebilir.

•

Genelde foto¤raflar üzerinde baz› ifllemler yap›lmal›d›r:

Önemli olan ö¤enin daha bir ön plana ç›kabilmesi için önemsiz ayr›nt›lar
kesilip at›lmal›d›r.
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Örnekler:
Ek I
S.

Fotoğraf Alt Yazısı
Ço¤unlukla foto¤raf alt yaz›lar›na gerekti¤i biçimde de¤er verilmez, önemsiz
bir ayr›nt›ym›fl gibi görülür. Halbuki alt yaz› ilk etapta okunan bölümler
aras›ndad›r. Bu nedenle özen gösterilmeli, birkaç önemli bilgiyi içermeli ve her
fleyden öte ait oldu¤u metne yönelik merak uyand›rmal›d›r.
•

Foto¤raf, alt yaz›s›z olmaz! Bu, tart›flma kabul etmeyen temel bir ilkedir. Foto¤raf› ileten kifli yaz› iflleri için bir de alt yaz› haz›rlamal›d›r, aksi takdirde s›k›nt› yaratan baz› hatalar›n ortaya ç›kmas› gibi bir tehlike söz konusu olabilir.

Pekçok okur röportajlarda salt foto¤raflara ve alt yaz›lara bakarlar. Bu nedenle alt yaz›lar metnin tamam›n› okumaya sevk edecek biçimde kaleme al›nmal›d›r.
•

Metin ve foto¤raf birbirinden kopuk olmamal›d›r. Metinde foto¤raftan söz
edilmeli ve foto¤raf aç›klanmal›d›r. Esasen aç›k olarak görülen fleylerin
betimlenmesine de gerek yoktur (Önemli olan: ‹simler, yer, zaman ve olay›n
seyri)

•

Alt yaz›larda da, foto¤rafa bak›ld›¤›nda merak edilen 5N1K sorular› yan›tlanmal›d›r.

•

Asla foto¤raf hakk›nda felsefe yapmaya kalk›flmamal›d›r.

•

Alt yaz›larda yoruma kesinlikle yer yoktur.
Uzun bir metne ait bir foto¤raf için, genellikle k›sa bir alt yaz› yeterlidir (bir
sat›r)
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•

Tek bafllar›na bir haber niteli¤i tafl›yan foto¤raflar›n alt yaz›lar› foto¤raf›n
yüksekli¤inin üçte birinden daha uzun olmamal›d›r.

•

Her foto¤rafa bir kaynak gösterilmelidir (Foto¤rafç›, arfliv)

Bu kurallar›n tümü yaz› ifllerine görsel materyal ileten personel taraf›ndan da
bilinmelidir. Foto¤raf materyallerini seçerken bunlar›n de¤erlendirilmesi, sayfa
düzenindeki yeri ve sunumunu dikkate almal›d›rlar.

Fotoğraf Haberi
Örnekler
Ek I
S.

Foto¤raf haberi, bir foto¤raf ve buna uygun bir haber metninden oluflur. Bu
metin önemli 5N1K sorular›n› yan›tlayarak foto¤raf› tamamlar. Bir foto¤raf
haberinin, foto¤raf alt yaz›s›ndan fark›, kendine özgü, ba¤›ms›z bir haber içermesidir; yani foto¤raf haberi ayr› bir metindir ve ço¤unlukla çerçeve içine al›n›r.
Genellikle bir haber metni için geçerli tüm gazetecilik kurallar› burada da aynen
söz konusudur. Bir foto¤raf haberinin metni (ço¤unlukla bir bafll›kla birlikte)
hemen foto¤raf›n alt›nda yer al›r.
Foto¤raf haberleri özellikle, nicel aç›dan pek fazla olmayan ama gazetelerde
zaman zaman yay›nlanmas› gereken haberler için uygundur (Örne¤in, bir firman›n
aç›l›fl›, yeni bir itfaiye arac›, köy bandosu için yeni bir üniforma vs).
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Gazetecilerin Toplum
İçindeki Tutum ve Davranışları
Bir gazetecinin toplumda b›rakt›¤› izlenim çok önemlidir. Kimseden emir almamak ve hiçbir biçimde uyum sa¤lamak zorunda olmamak yönündeki gazeteciler
aras›ndaki yayg›n görüfl, büyüklenme etkisi yarat›r ve olumsuz tepkilere yol açar.
Gazeteciler sürekli önemli, kültürel ve toplumsal organizasyonlara, toplant›lara ve kongrelere davet edilirler ya da gönderilirler. Olay hakk›nda rapor vermek,
olay yerinde görüflmeler yap›p bilgi toplamak zorundad›rlar. Bu görev s›ras›nda bir
kuruluflu temsil ederler (gazetelerini, radyoyu ya da bir televizyon kanal›n›). Çok
ender durumlarda özel olarak bir yere davet edilirler. Gazeteciler kesinlikle kendi
ç›karlar› ya da prestijleri nedeniyle de¤il görevleri gere¤i sahnededirler.
Her ne kadar seçkin çevrelerde görüldükleri an organizatörler taraf›ndan son
derece nazik karfl›lansalar da göz ard› da edilebilirler. Elit tabakan›n içinde her
yerde birlikte olmakla insan kesinlikle üstünlük duygusu içinde hayallere kap›lmamal›d›r. Gazeteciler görevlerini b›rakt›klar› an, gündemden düfler bir daha da
aran›p sorulmazlar.
Bu gerçek, gazetecilerin giyim kuflamlar›n› da davet edildikleri toplulu¤a göre
belirlemek zorunda olduklar›n› aç›klamak aç›s›ndan yeterli olmal›d›r.
Bir kurulufl ad›na çal›flt›klar› için olay yaratmamalar› gerekir. Kendilerini
sanki duruma göre davran›yorlarm›fl gibi hissetmeden, k›smen de olsa d›fl
görünüflleriyle ortama k›smen de olsa uyum sa¤lamak zorundad›rlar.
Bu kurallara uygun davranan medya temsilcilerinin söylefli yap›lacak kiflilere
ve haber kaynaklar›na ulaflmalar› daha kolayd›r.
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Meydan okur biçimde giyinen gazeteciler yaln›zca onur k›r›c› davranm›fl
olmazlar, içinde bulunduklar› çevre taraf›ndan da yad›rgan›rlar. Bunun sonucunda da –ayr›ks› hareket ettikleri için– görevlerini, kurallara uygun davranan arkadafllar›na oranla, daha düflük kapasitede yerine getirirler.
Bunun da ötesinde ba¤l› olduklar› medya kurulufluna ve icra ettikleri mesle¤e
de zarar verirler. Çünkü toplum hem kendileriyle hem de temsil ettikleri gazeteyle
alay edecektir. Baflka afl›r›l›klara karfl› da uyarmak gerekir. Gazeteciler kesinlikle
fazla dikkat çekmemelidirler –kat›ld›klar› davetlerdeki kiflilerden daha fl›k olmamal›d›rlar. Frapan k›yafetler hofl karfl›lanmad›¤› gibi üstünlük ifadesi içeren bir
hava yarat›r. Ayr›ca bu, davetin ve bu davete kat›lan toplulu¤un yanl›fl
de¤erlendirildi¤inin de göstergesidir. Etkinlik alan›, toplumsal, özel ya da yar› özel
(yönetici bürosu) çerçevenin d›fl›nda oldu¤u takdir de, gazetecilerin de kendilerine has uygun ifl k›yafetleri vard›r.
Bir gazetecinin seçkin bir kiflilik taraf›ndan bir ifl yeme¤ine davet edilmesi söz
konusuysa, daveti veren kiflinin kendini incitilmifl hissetmemesi için gazetecinin
giyiminin ortama uygun olmas› gerekir. Ayr›ca görgü kurallar› gere¤i gazeteci,
söylefli yapaca¤› kifli için sorun olmamal›d›r. Bir toplant› s›ras›nda görev yapan
gazeteciler dikkatli davranmal›d›rlar. (Foto¤raf çekerken sessiz olmak!
Kutlamalar›n en coflkulu an›nda sakarl›k yaparak ortal›¤› da¤›tmamak gibi...)

Dikkat
Toplant›larda ve törenlerde gazeteciler görevlerini sessiz ve sayg› kurallar›
çerçevesinde yerine getirmelidirler. Dakik olmak da, gazetecilerden beklenen bir
inceliktir. Bir gazeteci randevusuna sad›k kalmal›d›r. Ço¤u zaman, akl›nda bu
buluflma d›fl›nda baflka fleyler de olan konuflma partnerinden birfleyler ö¤renmek
isteyen kendisidir. Di¤er taraftan söylefli partneri genellikle medya temsilcisi
gelmeden önce zaten yeterince stres içindedir. Heyecanlanmak için daha fazla
zamana ihtiyac› yoktur.
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Bu bölümde, ifllenen konulara yönelik
günlük gazetelerde yer alan baz›
tipik örnekler sunulacakt›r.
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En Önemli
Haber Teknikleri
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1. Basit Haber

Örnek 1 a: ➤
‹yi düzenlenmifl bir haber. ‹çerik en
önemli bilgiyle bafllay›p (giriflte bir
cümle içinde verilmifl) ad›m ad›m en
ince ayr›nt›ya kadar iniyor. Haberin özü
yitmeden, metin afla¤›dan bafllayarak
koyu bas›lm›fl girifl bölümüne kadar
k›salt›labilir. Bafll›k yal›n ve bilgilendirici.
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Örnek 1 b: ➤
Bu haber çok karmafl›k. E¤er Elvira
Kencht dünya flampiyonas› için uygun
görüldüyse, Parpan’da neden dereceye
girmedi? E¤er Parpan’da yar›flmaya
kat›lmad›ysa, neden giriflte kendisinden
söz ediliyor? Bafll›k asl›nda anlafl›l›r ve
aç›k, ama haberdeki iletiden fazlas›n›
içeriyor. Elvira Knecht’in nerde ve nas›l
aday oldu¤undan söz edilmiyor.
Böylece bu haber hem biçim hem de
içerik aç›s›ndan baflar›s›z olmufltur.

Ek I

1.a

1.b

fiiddetli f›rt›na Melbourne’u
kas›p kavurdu.

Churlu k›z ö¤renci gençler
dünya flampiyonu aday›

MELBOURNE - fiiddetli bir f›rt›na
Melbourne’un merkezinde ve baz› d›fl
mahallelerde milyonlarca zarara yol
açt›.

Chur ö¤renci flampiyonas›n›n düzeyinin
oldukça yüksek oldu¤unu, geçen senenin
flampiyonu Elvira Kencht bu senede gençler
dünya flampiyonas›nda tek bafl›na gösterdi¤i
baflar›yla, bir kez daha kan›tlad›.
Çarflamba günü, geleneksel müsabaka iki
kez ertelenmifl olmas›na ra¤men oldukça iyi
koflullar alt›nda Parpan’daki "Groub" koflu
alan›nda gerçeklefltirilebildi.
‹lk s›rada yar›flan k›zlar (aralar›nda BSVJO tak›m›n›n dört üyesi de var) ayn›
dakikalarda ard arda kofluyu tamamlad›lar.
Yar›fl›, kendinden bir yafl büyük Christina
Hapler’den 15 saniye önce tamamlad›¤› için
en baflar›l› yar›flç› ilan edilen Selina Bischoff
kazand›.
K›sa mesafede beflinci s›n›f ö¤rencisi
Daniela Dafila aç›k bir farkla galip geldi.
Geçen senenin flampiyon erkek ö¤rencisi
Markus Spinatsch üstün performans›n› bir kez
daha kan›tlad›. Rolf Gruber bu kez flampiyonlu¤u yaln›zca yar›m dakikayla kaç›rd›. Özellikle, geçen sene ayn› mesafeyi üç dakika geç
tamamlayan Christian Ratti’nin baflar›s›
herkesi sevindirdi. Küçükler kategorisinde,
okul flampiyonunun en küçük erkek kardefli
Jorg baflar›l› oldu.

Meteorologlara göre f›rt›na Melbourne’de
bu zamana kadar kaydedilmifl en fliddetli su
bask›n›na neden oldu. Yaral› say›s› çok azd›.
Bir meteorolog olay› "100 y›lda bir görülen bir
durum" fleklinde yorumlad›. Maddi zarar
takriben 11 milyon frank olarak belirlendi.
Sal› gecesi bölgeye bir saatten az bir süre
içinde 100.000 ton ya¤›fl düfltü¤ü bildirildi.
Ya¤›fl öncesi hava s›cakl›¤› 30° civar›ndayd›.
Sel sular› binalar›n y›k›lmas›na neden oldu,
demiryolu ba¤lant›lar›n› tahrip etti ve tramvaylar› çal›flamaz hale getirdi. Üç hastanede
boflalt›ld›.
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Örnek 1 c: ➤
Bu haber metni iyi düzenlenmemifl.
Üçüncü cümlenin içeri¤i (Rahip
Dahdel’›n istifas›n› verdi¤i gerçe¤i) girifl
cümlesinin bafl›nda yer almal›yd›. Giriflin
ilk cümlesi kurallara ayk›r› oldu¤u halde,
ikinci bölümde kelimesi kelimesine
yinelenmifl.
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1 c:

Tegerfelden Rahibi gidiyor
Tegerfelden-Tegerfelden’in protestan
rahibi Dr.Naser Dahdel, asl›nda 5
Mart’da
yap›lacak
seçimlere
kat›lmal›yd›. Bu seçim art›k yap›lmayacak, zira Rahip Dahdel istifa etti.
Tegerfelden’deki protestan kilisesininrahibi asl›nda 5 Mart’da yap›lacak

seçimlere yeniden kat›lmal›yd›. Büyük
olas›l›kla rahip yeniden seçilmeyecekti.
Cemaat ile rahip aras›daki anlaflmazl›k
oldukça büyüktü. Ama rahip art›k istifas›n› verdi. Görev süresi 15 Haziran’da
bitiyor. Tart›flmal› rahip may›s ay›ndan
beri Tegerfelden’de görevdeydi.
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2- Karmaflfl››k Haber

Örnek 2 a: ➤
Özenle araflt›r›lm›fl, çeflitli görüflleri
konuyla ba¤lant›l› olarak ve yal›n bir
biçimde aktaran bir karmafl›k haber.

Örnek 2 b:
(sayfa 147 ve 149)
Do¤rudan anlat›mla zenginlefltirilmifl ve
çok iyi araflt›r›lm›fl bir karmafl›k haber
metni. Tüm canl›l›¤›na ra¤men bu bir
röportaj de¤il. Bütünüyle gerçekleri
yans›tan bu makaleyi rahatl›kla masa
bafl›nda telefon ya da çeflitli yay›nlar›n
yard›m›yla yazmak olas›. Her ne kadar
öznel unsurlar içerse de yaflanm›fl bir
olay de¤il.
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Geçen sonbahar onaylanarak bafllat›lan
Lagona-Rom aras›ndaki uçufl seferleriyle ilgili
anlaflmazl›klar giderek t›rman›yor. ‹sviçre’nin
bölgesel hava yollar› flirketi Crossair haftalardan beri sürekli büyüyen anlaflmazl›k
hakk›nda ilk kez bir aç›klama yaparak seferlerini bafllat›lmas›n› engellediklerine yönelik
tüm suçlamalar› reddetti.
Crossair’in baflkan› Moritz Suter, AP
haber ajans›na yapt›¤› aç›klamada "flantajlardan" söz ederek gerekti¤inde yetkililerin olaya
müdahale etmesini istedi.
____________________________________
GABR‹ELLA BROGG‹’N‹N HABER‹, AP

____________________________________
‹sviçre ve ‹talya aras›nda yap›lan çift
tarafl› müzakereler sonucunda Crossair
geçen sonbahar Lugano-Rom aras›nda uçufl
seferleri düzenleme izni ald›. Karfl›l›kl› haklar›n gözetilmesi prensibine dayanan
anlaflma, ‹talya’dan yap›lacak seferlerin
Mailand’daki Transavio flirketi taraf›ndan
yürütülmesini öngörmekteydi. Geçen y›l 1
Aral›k itibariyle geçerli olmak üzere planlanm›fl olan yeni uçak seferlerinden bugüne
kadar hiç ses ç›kmad›.

Crossair’in ›l›ml› bask›s›?
Son günlerde Tessin bas›n›nda, Tessin
havayollar› Sunshine Aviation SA’n›n
Crossair’i, ayn› zamanda da Lugano flehrini bu
aksamalar›n sorumlular› olarak gösterdi¤i
çeflitli makaleler yay›nland›.
Sunshine Aviation flirketi Mailand Transavio’da üçte birlik bir paya sahip. Transavio,
Lugano-Agno havaalan›na Sunshine’dan kiralanan Fokker F-27 tipi uçaklarla seferler düzenlemek istiyor. Havaalan› sahibi olan Luga

Ek I

Bulutlar Üstünde Mücadele
C r o s s a i r S u n s h i e A v a i t o n h a t t › y ü z ü n d e n ç e k i fl m e i ç i n d e

Kısa sürede uyuşma sağlanamazsa İtalya, Roma-Lugano arasındakihava bağlantısıyla ilgili onayı iptal
edebilir.

no flehri, gürültü limitinin afl›lmas› nedeniyle
bugüne kadar Lugano-Agno seferlerini onaylamayarak geri çevirdi.

yenilenmesi gereken Floransa ve Venedik
uçak seferleriyle ilgili izin de yeniden gündeme getirilecek.

Bununla ilgili olarak Sunshine Aviation,
Lugano flehrinin bu onay› Crossair’in
bask›s›yla vermedi¤ini aç›klad›. Bu arada
Sunshine, Lugano flehrinin karar›yla ilgili
olarak Tessin hükümetine flikayette bulundu¤unu bildirdi. Geçen cuma "Carriere del
Ticino", e¤er olay k›sa sürede çözümlenmezse
‹talyan yetkililerinin de bu izni feshetme
karar›nda olduklar›n› yay›nlad›. Crosasir’in
yürüttü¤ü ve Martta süresi doldu¤u için

Suter Sunshine’nin ciddiyetinden
flku duyuyor
kuflk
Crossair yönetim kurulu temsiclisi Moritz
Suter pazar günü AP’ye yapt›¤› aç›klamalarda,
bu suçlamalara ve flantaj giriflimlerine daha
fazla katlanmak istemediklerini belirtti.
Tessin ve Bern yetkililerine yazaca¤› aç›k bir
mektupla, Crosasir’in hiçbir zaman herhangi
bir biçimde Lugano flehrine bask› yapmad›¤›n›
aç›klayaca¤›n› iletti.

145

Ek I
Crossair, Transavio’ya geçici çözüm
olarak, yaln›zca elveriflli Crossair uçaklar›n›
kiralamak önerisini sunmakla kalmam›fl,
tart›flmal› Fokker F-27’ler konusunda bir istisna yaparak onay vermeyi bile düflündüklerini
de alt›n› çizerek belirtiyor Suter.
Crossair’in baflkan›, Sunshine Aviation’a
kurulufl y›l› olan 1985 bahar›ndan itibaren ifl
ortakl›¤› konusunda bir anlaflma yapmay›
önerdi¤ine de dikkat çekiyor. Suter ayr›ca,
hissedar› oldu¤u firman›n tuttu¤u hesaplar
konusunda da itirazlar› oldu¤unu ve sene sonu
bilançolar›n› göstermesini talep etti. Zira
Sunshine’nin hissedarlara ait kapitalin 5
milyon frank gibi büyük bir bölümünün harcanm›fl ve batm›fl olabilece¤i san›l›yor.
Suter’e göre, flayet ‹talya’dan yap›lan
belirsiz tehditler aç›kl›¤a kavuflturulmazsa,
hükümetin sivil havac›l›k konusunda önlemler almas› gerekmektedir.

Hava denetim kurumu
flimdilik çekimser.
fli
Bir Bazl hükümet sözcüsünün soru üzerine
yapt›¤› aç›klamaya göre, hükümet yetkililerince konu flimdilik bütünüyle özel hukukla
ilgili bir olay.
Özel flirketlere ait hava alanlar›nda izin
verilmesi için bask› uygulanm›yor. Ve özellikle de havaalan› yak›n›ndaki yerleflim bölgesi
sakinlerinin flikayetlerinden dolay› zaten sorunlar› olan Lugano flehrinde ‹talya’n›n iste¤i
do¤rultusunda bir de¤iflim öngörülmüyor. fiehirdeki ulafl›m flube müdürlü¤ünden Antonio
Melera, "Agno havaalan› için Fokker F-27’lerin asla söz konusu olamayaca¤›n› Sunshine’e
ta iflin en bafl›nda söylemifltik" dedi.
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2.b:
Buzul Bilimi de yeryüzünün giderek ›s›nd›¤›n› onayl›yor

Serada Buzullar› Bile Terliyor

Heniz Giger’in haberi
Kim hala havalar›n hissedilir derecede ›s›nmaya bafllad›¤›na inanm›yorsa, buzullar› gözlemlemesi yeterli olacakt›r. Bunun için de hemen
yollara düflüp buzullar› bizzat araflt›rmas› da gerekmiyor. Zira dünyadaki yüzlerce buzuldan baz›lar›n›n gözlemleri birkaç y›ldan beri merkezi Zürih
ETH’da olan ve flu s›ralar 1980-1985 y›llar› aras›ndaki gözlem sonuçlar›n› yay›nlayan "World
Glacier Monitoring Service" (Dünya Buzullar›n›
Gözleme Merkezi) taraf›ndan sürdürülmektedir.
"Bu yüzy›l›n bafl›ndan beri havalar ›s›nmaktad›r, özellikle de kutup bölgelerinde" diye bir
aç›klama yapt› Zürih ETH’dan WGMS baflkan›
Dr.Wilfred Haberli.
"Gerçekten de dünya çap›nda da¤
buzullar›nda bir fire söz konusu. Bu fire özellikle
40’l› y›llarda daha belirgindi. Buna karfl›n 15
y›ldan beri trent tek yönlü de¤il art›k. Baz›
buzullar büyüyor ve yay›l›yorlar en çok da hava
koflullar›n›n kendilerine ya¤mur ve kar olarak
besin sa¤lad›¤› nemli ve denize yak›n bölgelerde.
Di¤er taraftan kurak iklimin hakim oldu¤u alanlarda buzullarda erime devam ediyor. Bu genel
geliflime örnek olarak 1963-1983 y›llar› aras›nda
yar› yar›ya erimifl olan Mount Kenya üzerindeki
Lewis buzulu gösterilebilir.
Dünya buzullar›n› gözleme merkezi, 1986’da
daha önce buzul araflt›rmalar›yla u¤raflm›fl olan
iki enstitünün biraraya gelmesiyle kurulmufltur.
Yeni yay›nlanm›fl olan raporda bu enstitülerin
çal›flmalar› yer almaktad›r. Bu raporda Wilfred
Häberli ve çal›flma arkadafllar› 1980-1985 y›llar›
aras›nda 22 ülkedeki (buzullar toplam olarak 33

ülkede bulunmaktad›r) 600 buzul hakk›nda
toplad›klar› haberlere yer verdiler. "Bu kadar
çok bilim adam› aras›daki haber al›fl-verifli
s›ras›nda tabi ki gecikmeler meydana geliyor"
diye belirtti, Zürihli buzul bilimci, "aynen
buzullar›n iklim de¤iflikli¤ine yavafl yavafl tepki
göstermeye bafllamalar› gibi".
‹klim de¤iflikli¤inin buzullardaki gecikmeli
etkileri buz tanklar›n›n büyüklü¤üne ve flekline
ba¤l›.
Bir buzul ne kadar küçükse, buzul kütlesinin
büyüme, erime ve buzul dilinin (buzulun ovaya
do¤ru uzanan uç bölümü) eksilme ya da uzama
gösterdi¤i zaman süresi de genelde bir o kadar k›sad›r. fiu an 4700 metre uzunlu¤unda olan Wallis’deki Trient buzlu da aynen Alpler’deki di¤er
buzullar gibi 80’li y›llardan itibaren kütle olarak
büyümüfltür. Ayn› zamanda dili de öne do¤ru
uzam›flt›r, hatta 1958 y›l›nda 300 metreyi aflm›flt›r. Buna karfl›n oldukça uzun olan Aletsch buzulu (hemen hemen 25 km’den fazla bir uzunlu¤a sahip) sürekli k›salmaktad›r, geçen 20 y›l
içinde hacimsel olarak büyümesine karfl›n. Bir
buzulun dilinin uzamas› ya da k›salmas› yaln›zca
kütlesel olarak büyümesi ya da küçülmesiyle ilgili de¤ildir, yata¤›n›n e¤imine ve yüzey biçimlerine de ba¤l›d›r. Ama bilim adamlar›n›n bir buzulu sistem olarak kavrayabilmeleri için yaln›zca
bu özellikleri de¤il, daha pek çok say›s›z de¤iflken faktörü de gözönünde bulundurmalar› gerekmektedir. Buzulun uzunlu¤unu tespit etmek
gerçi kolay, ama kütlesiyle ilgili bilançoyu ç›karmak oldukça zor, yani yeni oluflumlarla erimeler
aras›ndaki orant›y› belirlemek.
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Buzullar geri çekilme e¤iliminde
Heniz Giger’in Haberi

Grindel Wald buzulu: 1959’den beri buzul dili öne doğru 750 metrekadar uzamıştı (Cedos)

Kötü Sürprizler
‹klim, kütle bilançosu ve buzulun hareketi
aras›nda ne tür bir etkileflimin buzuldaki
de¤iflime neden oldu¤unu ortaya ç›karmak, uzun
zamandan beri Alp buzullar›n› inceleyen
‹sviçre’li buzul bilimcilerinin ana hedefleri. Son
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günlerde, kütlesel büyüklükleri ve bulunduklar›
bölgenin iklimi kesin olarak bilinmeyen
buzullar›n da uzunluklar›ndaki de¤iflikliklerin
nedenlerini araflt›rmak ve anlamak amac›yla
bilim adamlar› yeni bir yöntem aray›fl› içine
girdiler. Buzul dillerindeki uzunluk de¤ifliklik-
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lerinin yaln›zca havadan yap›lan çekimler ya da
satalitler yoluyla elde edilen görüntüler üzerinde
tespit edildi¤i, yerleflim bölgeleri d›fl›ndaki ya da
ulafl›m› zor bölgelerdeki pek çok buzul için bu
büyük önem tafl›maktad›r.
Ama
bilim
adamlar›
buzullardaki
farkl›l›klarla yaln›zca iklim geliflimine ba¤l›
olarak ilgilenmiyorlar, ayn› zamanda ekonomik
ve ekolojik sonuçlar do¤rultusunda da ilgileniyorlar. Bir örnek: Bu yüzy›l›n 50’li 60’l› y›llar›nda
hidroelektrik santrallerinden enerji elde etmek
için Avrupa’n›n çeflitli bölgelerinde, sonradan
devasa boyutlarda olduklar› ortaya ç›kan barajlar kuruldu. Herhalde bu tesislerin projelendirilmesi s›ras›nda buzullardaki erimeler,
buna ba¤l› olarak da barajlara dolan su miktar›
fazlayd›, ama o zamandan beri erime yavafllad›,
öyle ki baz› barajlar ya çok güç dolabiliyor ya da
tam olarak dolam›yor bile. Bu da do¤al olarak
enerji üretiminin azalmas›na ve ilintili elektrik
flirketlerinde de ciddi zararlara yol aç›yor. ‹sviçre
elektrik kurumu buzul araflt›rmalar›yla yapt›¤›
iflbirli¤i sayesinde bu tür kötü sürprizlerle
genelde pek karfl›laflmam›flt›r.
Bu konuda, 1930’dan beri Zürich ETH’daki
mevcut hidrolik inflaat, hidroloji ve buzul bilimi
(VAW) deney istasyonu gerekli deste¤i sa¤lam›flt›r. VAW’deki araflt›rmac›lar di¤er pek çok
görev yan›nda, iklimden kaynaklanan, oluflmufl
ya da bilimsel görüfllere göre olmas› muhtemel
felaketlerle de ilgileniyorlar
Genel olarak atmosferde giderek yükselen
CO2 miktar›n›n sera etkisini sürekli artt›rd›¤› ve
devaml› bir ›s›nmaya neden oldu¤u düflünülüyor.

Buzullar geri çekilme e¤iliminde
S›cakl›k ortalamas›ndaki 2°’lik bir art›fl
dünyadaki da¤ buzullar›n›n büyük bir bölümünü
eritebilir.

Böyle bir olay›n sonuçlar› kötü olabilir.
Yaln›zca deniz suyunun yükselmesi ve de verimli bölgelerin sular alt›nda kalmas› de¤il, ayn›
zamanda bugünkü koflullarda s›cak yaz mevsiminde buzullar›n sular›yla ihtiyaçlar›n› gideren
bölgelerde uzun süreli içecek su s›k›nt›s› da
do¤ar.
Buzullar›n "terleyip terlememesi" tüm
dünya için büyük önem tafl›maktad›r ve bu
nedenle de buzul bilimi Birleflmifl Milletlerin
çevreyle ilgili program›n›n önemli bir bileflkesini oluflturmaktad›r.
World Glacier Monitoring Service’in
merkezinin Zürih ETH’da bulunmas›n›n da
önemli bir nedeni var: Buzul araflt›rmalar›
‹sviçre’de uzun bir geçmifle sahip. Sistematik
buzul gözlemleri 1880 y›l›nda Prof.F.A.Forel
baflkanl›¤›nda bafllat›lm›flt›. Buna ilaveten
Waadt ve Cenevre kantonlar› aras›ndaki
sürtüflme de geliflmelere katk› sa¤lam›flt›r. Konu,
Cenevre gölünün, zaman zaman neden
taflt›¤›n›n ayd›nlat›lmas›yla ilgiliydi: Suç, çok
say›daki nehir kollar›nda m›yd› (ve böylece
Wallis kantonundaki Rhone buzulunda m›)
yoksa Cenevre’deki su ak›fl›n› engelleyen savaklarda ve su bentlerin de miydi?
1980’den beri buzul bilimciler düzenli olarak
‹sviçre buzullar› hakk›nda raporlar yay›nl›yorlar.
En yeni rapor 1985/86 hidrolik y›l›ndaki 120
buzulun de¤iflimiyle ilgili bilgi sunuyor. Bu bilgilere göre bu buzullar›n pek ço¤u bu yüzy›l›n
geliflimine paralel olarak gerileme gösteriyor.
Bu buzullardaki 20’li ve 70’li y›llarda tespit
edilmifl olan ç›k›nt›lar sa hiçbir de¤iflime
u¤ramam›fl.
Tüm dünyadaki buzullar›n ne tür bir
hareketlilik içinde olduklar›n› WGSMS’nin
1993’de yay›nlanacak, bir sonraki befl y›ll›k
raporunda görmek olas› olacakt›r.
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Lugano’daki bir kiral›k evde 60
kira kontrat›na iptal bildirimi
Lugano flfleehrinde, Via Vanoni yak›nlar›ndaki 23 no.lu binada oturan 150 kiflflii devlet
taraf›ndan finanse edilen dairelerin boflflaaltmat zorundalar, çünkü ev sahibi yeni bir bina inflflaa
etmek istiyor. Bu olay›n ma¤durlar› çok yoksulve yaflflll› insanlar.
Lugano- Via Vanoni’de görev yapmakta
olan postac› herhalde, yapacak bir ifli olmad›¤›
için yak›nmaya f›rsat bile bulamam›flt›r, zira 23
no.lu binaya 60 iadeli taahhütlü mektup
ulaflt›rmak zorundayd›.
Hem de son derece sade koflullar alt›nda yaflayan yafll› insanlara ait 60 kira kontrat› iptal
bildirimi. 80 yafllar›nda olan bayan Rena Bernasconi bir türlü inanam›yordu: "Kiray› hep zaman›nda ödedim, üstelik 18 y›ldan beri, bu ev
burada var oldu¤undan beri" diye aç›klama da
bulundu.
Lugano’daki di¤er evlerle k›yasland›¤›nda
buradaki kiralar oldukça düflük. Via Vanoni
23’deki dairelerin büyüklü¤üne göre ayl›k kiralar, 300 ila 500 frank aras›nda de¤ifliyor. Bunun
nedeni: Devlet, kanton ve belediye do¤rudan
yard›m da bulunuyor, böylece ev sahipleri de kirac›lar›n ödedi¤inden fazlas›n› ceplerine indiriyorlar. Devletin, kantonlara yönelik mali deste¤i ‹sviçre’de 1958’de bafllat›ld›.
Kantondaki konut sorunlar›yla ilgili kurumun yetkilisi Marzio Vallana’n›n da do¤rulad›¤›
gibi mali destek 20 y›ll›k bir süreyi kaps›yor.
Ama ev sahipleri bu süre dolmadan önce de evi
kiralamaktan vazgeçebilirler.
Acaba Via Vanconi’deki evin sahibi
Brennessel AG’de bu yola m› baflvuracak, henüz
bilinmiyor.

150

1988’in ocak ay› sonunda Anonim fiirket,
Berner Werner Fruttiger’i yeni yönetici olarak
seçti ama de¤ifliklik daha kayda geçmemiflti ki
Brennessel AG baflkas›na devredildi.
fiimdi flirket sahipleri Markus Heer ve iptal
edilen kira kontratlar›nda imzas› bulunan Imaxa
AG firmas›ndan Alex Schmuki’dir.
Kantondaki konut iflleri dairesi bir giriflimde
bulunmadan önce yeni mülk sahibinin bir sonraki ad›m›n›n ne olaca¤›n› bekleyip görmek
zorunda.
Alex Schmuki’nin BaZ’a yapt›¤› aç›klamaya
göre, ev k›sa sürede kendili¤inden çökecek gibiymifl, kalorifer tam kapasiteyle çal›flm›yormufl,
aç›k kirifl aralar›ndan rüzgar esiyormufl ve bunun
gibi pek çok fley daha. Schmuki –Güney ‹sviçre
bölgesine konutlarla ilgili spekülasyonlar
konusunda hiç de yabanc› olmayan bir kiflikirac›lar›n kitleler halinde ç›kar›lmalar›na
gerekçe olarak, onar›m ifllerinin kirac›lar evlerde
otururken yap›lamayaca¤›n›, öne sürüyor.
Art›k kirac›lara kira art›fl›yla gözda¤› verilemedi¤inden,
konut
spekulasyonlar›
çerçevesinde istenmeyen kirac›lardan kurtulmak için bu yeni hileye baflvuruluyor.
Schmuki hiç kimseyi d›flar› atmak
istemedi¤ini ›srarla iddia ediyor.
‹nflaat s›ras›nda kirac›lar›n nerede kalacaklar›n› hiç düflünmemifl ama.
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Teorik olarak kirac›lar›n evlere yeniden
tafl›nma olas›l›¤› var görünüyor, ama uygulamada olay farkl›:
Büyük olas›l›kla ev sahipleri devlet sübvansiyonundan vazgeçip kiralar› yüklü bir biçimde
artt›racaklar ve yeni, ödeme gücüne sahip
kirac›lar arayacaklar –ve ev k›sa sürede yeni
sakinlerine kavuflacak, sonra da bu oyun tekrar
yeni bafltan bafllat›lacak.
Bu tür, hukuksal aç›dan bütünüyle yasal
olan kar sa¤lama yollar› ne yaz›k ki Tessin’de
pek az de¤il.
Yasal olarak kirac›lar valilikten evleri
boflaltma süresinin uzat›lmas›n› isteyebilirler,
inflaat iflçilerini evlere sokmayabilirler.
Deneyimler,
konutlar
konusundaki
spekülasyonlar›n bu türden geciktirme yöntemleriyle engellenebilece¤ini göstermifltir.
Flavio Maspoli

Örnek 2c:
(sayfa 150-151)
Hikaye edilmifl bir karmafl›k haber.
‹fade yal›nlaflmadan önce yazar canl› bir
anlat›mla konuya giriyor. Haber
do¤rudan anlat›mla kaleme al›nm›fl ve
kiflisel yarg›lar› içeriyor.
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3. Röportaj

Taksi floförümün bu "ruhu olan
metropole" pek bir düflkünlü¤ü yok.
Homurdanarak, bisikletle Münih’te
yol alman›n bugünlerde daha kolay

Örnek 3a: ➤

oldu¤unu söylüyor. Bisiklet sürücüsü olarak hiçbir trafik kural›na da

Canl› bir biçimde kaleme al›nm›fl özlen
yaflant›n›n haber kayb›nayol çmadan
belirgin bir biçimde ön plana ç›kt›¤› bir
röportaj. Kiflisel yaflant›yla haber iletisi
çok iyi kaynaflm›fl. Bilinmesi gereken
önemli ipuçlar› k›saca çerçeve içinde

uymak zorunda de¤ilmifl insan. Ha-

iletilmifl.

¤er yerlerin bisikletle reklam›n›

vay› kirletip, trafi¤i engelledikleri
için oto sürücülerine her geçen gün
daha çok s›k›nt› yarat›l›yormufl.
Acaba bu adama turizm müdürlü¤ünün özel bir prospektüsle Münih
içinde ve çevresinde görülmeye deyapt›¤›n› söylesem mi? En iyisi söylememek galiba, ama ona Münih’te
oturup oturmad›¤›n› soruyorum.
Asl›nda yaln›zca bak›fl› yan›t için
yeterli olabilirdi, o yine de niye
Münih’te oturmad›¤›n› aç›kl›yor.
Kesesi müsait de¤ilmifl, hayat› boyunca da hiç olmam›fl zaten.
"Ev kiralar› artt›kça, art›yor,
art›yor" Yine yeflil ›fl›k yand›, h›zla
vitesi bire tak›yor. "Münih’de seksen binden fazla insan›n yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda yaflad›¤›n› biliyor
musunuz?
Bir kez Neuperlach ya da
Hilbertshofen’e gidin, o zaman
Münih’in

öteki

yüzünü

göre-

ceksiniz". Bunlar› ilk defa duymuyorum

ve

yoksullu¤u

flehrin

merkezinde de görmek olas›.
Dü¤ünden Karnavala
Theresien tepesindeki bir kaide
üzerinde dev gibi "Bavaria" heykeli
durmaktad›r. Bronz
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Münih, yaln›zca gelenek bilincine kültür zenginli¤ine sahip, dünyaya aç›k,
ve yaflam sevinci afl›l›yan bir flehir de¤il. O, ayn› zamanda Fedelar
Almanya’n›n en büyük endüstri flehiridir.

I sar k›y›s›ndaki milyonluk köy

Münih’in ilgi görmesi yaln›ca içinde bulundu¤u harika çevreden kaynaklanm›yor.
Nymphenburg park› ve flatosu, bir zamanlar Wittelsbachlar›n yazl›k saray›, flehir
merkezinin 8 kilometre d›flndad›r.
Foto¤raf Frits Witzig
gövdesinden yukar› do¤ru
t›rman›ld›¤›nda gözlerinden, koruyuculu¤unu üstlendi¤i topraklar›n tamam›n›, Bavyera’y› seyretmek olas›d›r. Herhalde bu
heykele, en çok da ekim flenlikleri s›ras›nda, alt› ila yedi milyon

kadar insan çimenler üzerinde
e¤lenirken pek dikkat edilmiyordur. Bu flenli¤in ç›k›fl noktas›n›n
bir dü¤ün oldu¤unu da pek az kifli biliyordur, yani veliaht Ludwig
ile Sachsen Hildenburghausen
prensesi Therese’nin 1880 y›l›n-

daki dü¤ünü. O zamanlar flenlikler çevresinde her y›l (1938’e kadar) yinelenen ve zamanla ilaveten panay›rlar›n ve 1896’dan
itibaren de ilk büyük birahanelerin kuruldu¤u at yar›fllar›
düzenlenirdi.
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Bugün Münih adeta bir bira
flehri gibidir ve alt› yüz elli y›ll›k
bir geçmifle sahip bu gelenekle
de ne kadar övünse azd›r.
Augustin kefliflleri, bugün
Münih’in alt› büyük bira fabrikas› taraf›ndan 140 ülkeye
ihraç edilen de¤erli arpa suyundan ta 14. yüzy›l›n bafllar›nda
alkollü içki imal etmeyi biliyorlard›. Kral III. Lüdwig ile birlikte
1918’de flehrin pek çok
güzelli¤ini
borçlu
oldu¤u
Wittelsbachlar›n yedi yüz y›ll›k
hakimiyeti
sona
erdi:
Glyptathek
örne¤in,
Alte
Pinakothek, Feldherrenhalle
(Generaller
revak›)
ve
Ludwigskriche, ama ayn› zamanda muhteflem barok biçemini
yans›tan Nymphenburg park› ve
flatosu. Her ne kadar Münih
flehrinin büyük bir bölümü II.
Dünya Savafl›’nda harap olmuflsa
da çeflitli dönemleri temsil eden
mimari yap›lar ayakta kalmay›
baflarm›flt›r.
Örne¤in,
Antiaquarium
16.yüzy›lda
yap›lm›fl, Almanya’n›n Rönesans
devrine ait en güzel mekan›
olarak kabul edilmektedir.
18. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
Münih’de kurulmufl olan St.Anna manast›r› rokoko mimarisi biçeminde ilk tap›nakt›r. Wittelsbach-Platz klasik biçemiyle,
Ludwigsbrücke yak›nlar›ndaki
Müllerischer Volksbad klasik
Jugendstil mimarisiyle dikkati
çekmektedir.

flifll
fllerdi
Kurucular› Kefli
Alte Rathaus (Eski Belediye
Saray›) savaflta y›k›lm›fl ve ancak
50’li y›llarda yine gotik biçeminde yeniden infla edilmifltir. Hemen yan› bafl›ndaki Neue Rathaus 1874’de törenle aç›lm›flt› ve
kulesinde, seyir merakl›lar›n›n
her gün saat 11’de (yaz›n ayn› zamanda saat 17’de) Marienplatz’da görmek için topland›¤›
farkl› bir güzelli¤i bar›nd›rmaktad›r: 46 çan›n ç›kard›¤› melodilerle dönen figürlerden oluflmufl bir
çan düzene¤i.
Münih flehrinin armas›nda,
bugün milyonlar›n yaflad›¤›
flehrin kuruluflunu hat›rlatan bir
keflifl yer almaktad›r: 1000
y›l›ndaki kuruluflunu ve yüzy›llar
içinde "Munichen" den Münih’e
dönüflen
ismini
keflifllere
(Mönche) borçludur. Hemen
hemen elli tiyatro vard›r flehirde
ve Staatsoper’de, Platzl’daki
Volksbühne’de
ya
da
Rationaltheater’de yer bulabilmek için erken davran›lmas›
iyi olur. Ço¤u zaman cevap "yer
kalmad›" fleklindedir. Evden
d›flar› ç›kmak Münihliler için,
Pratik Bilgiler
Münih çeflitli seyahat acentalar› taraf›ndan
ulafl›lmas› gereken son hedef olarak tan›t›lyor, uçakla, trenle ya da arabayla.
Münih Turizm Müdürlü¤ü taraf›ndan
“Münih’in anahtarlar›” olarak tamamlanan
noktalar›, seyahat bürolar›nca
da revize edilebiliyor.
Di¤er bilgiler için, Münih Turizm Müdürlü¤ü, Sendlinger Str. 1.D-800 Münih I, ya
da Alman Turizm Bürosu, Talstrasse 62,
8001 Zürih, adresine baflvurulabilir.
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saatin 11’inde beyaz sosis yiyip
bira içerken al›nan hazla, yaflam
sevinci demektir.
Münih, kesinlikle, huzurlu
bir flehirdir, tüm hareketlili¤ine
ra¤men. Bavyera eyaletinin bafl
flehriyle ilgili bir fleyi daha itiraf
etmek gerekir: fiehir adeta bir
zarafet merkezi, yaln›zca pahal›
al›fl-verifl merkezleriyle de¤il, bir
tan›d›¤›m›n ifadesine göre,
senelerden beri Avrupa’n›n en
güzel giyinen kad›nlar› olarak
kabul edilen fl›k giyimli Münihli
bayanlar sayesinde de.
fliyor
Endüstri h›zla gelifli
Münih’de öyle yerler var ki,
insan ço¤u zaman Almanya’n›n
en büyük endüstri flehrinde oldu¤unu unutuyor, Nymphenburg’da örne¤in ya da Isar nehri
k›y›s›ndaki yeflil alanlarda. Münih’in yüksek bir teknolojiye sahip oldu¤unu,uçak ve uzay sanayinin, ayn› zamanda otomobil ve
makine sanayinin merkezi oldu¤unu gururla söyleyen bir tan›d›¤›m beni ayd›nlatmaya çal›fl›yor.
Bunlara ilaveten Isar-Metropolu,
Alman finans kaynaklar› s›ralamas›nda ikinci s›raya yükselmifl
ve de Münih Almanya’daki sigorta flirketlerinin merkeziymifl.
Ekonomik
dinamizm,
Münih bölgesindeki nüfusun üç
milyona yükselmesine neden
oldu, ayr›ca çekilen konut
s›k›nt›s›nda da pay› var. Acaba
Münih’in yaflam sevinci içeren
imaj›n› silmeye mi çal›fl›yor?
Esther Maria Jenny
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4. Söylefli

Örnek 4 a:
(Sayfa 156 ve 157)
Çokça soru içeren bir söylefli. Soru
yöneltilen kifli sorulara do¤rudan yan›t
vermek zorunda kal›yor.

Örnek 4 b:
(Sayfa 158-160)
Çokça 5N sorusu içeren bir söylefli.
Soru yöneltilen kifli, sorulara do¤rudan
yan›t vermek zorunda kal›yor.

Örnek 4 c:
(Sayfa 161)
Gazetecinin, elefltirel sorular konusunda meclis üyesine ayr›cal›k tan›nmayaca¤› fleklindeki gereksiz ifadesine
ra¤men, söylefli elefltirel de¤ildir.
Söylefli yap›lan kifliye kendini anlatabilmesi için uygun ortam sa¤lanm›flt›r.
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4.a:

Sendikalar için yeni yükümlülükler
Agostina Tarabusi, Kas›m 1988’de yap›lan jübile kongresinden
beri SMU’nun genel baflkan›, dünya çap›ndaki geliflmelerle
ilgili görüfllerini iletiyor.
Agostino Tarabusi: Bu anlamda etkili olabilmek için iflletme içinde sendikalar önemli
organlara sahip. Bunlar›n içinde örgüt içindeki eflit haklara sahip çevreyle ilgili komisyonlar› sayabiliriz. Bu komisyonlar iflletme
d›fl›nda
‹sviçre
Sendikalar
Birli¤i
çerçevesinde yasalar›n ve yönetmeliklerin
düzenlenmesinde ve ifllemesinde etkili olabilirler.
Di¤er
Avrupa
ülkeleriyle
k›yasland›¤›nda ‹sviçre do¤al yaflam› koruma
konusunda hiç de fena de¤il. Avrupa
Toplulu¤u’na üye ülkelerin de ‹sviçre’nin bu
alana yönelik ald›¤› sert önlemlere ayak uyduracaklar›n› umuyoruz.

Agostina Tarabusi, bir göçmen ‹talya ailesinden geliyor, Schaffhausen’de tornac›l›k yapt›
ve ayn› flehirde ‹sviçre vatandafll›¤›na geçti,
1973-1988 y›llar› aras›nda SMUV’un genel
sekreteriydi.
Foto André Muelhaupt

Baz: Dünya, do¤al yaflam› tehdit eden
pekçok olayla karfl› karfl›ya (ozon deli¤i, atmosferin ›s›nmas› ormanlar›n yok olmas› vs).
Kim flu an çevre faktörünü dikkate almadan
üretim yaparsa, iflyerini tehlikeye atm›fl olur.
‹fl yerlerinin çevreye uygun bir sistemle çal›flabilmelerini sendikalar nas›l sa¤layabilir?

156

Dünyan›n büyük bir bölümünde silahlanma sanayinin vahim sonuçlar›n› görmek olas›.
Günümüzde Do¤u-Bat› uyuflmazl›¤›nda
yaflanan gerginlik belki de bu endüstri dal›n›n
s›n›rlanmas›na sebep olabilir. Sendikalar,
silahlanma sanayinin, iflyerini kaybetme
endiflesinin bar›fl politikas›n›n amac›na ters
düflmeyecek biçimde, baflka bir endüstri dal›na
dönüfltürülmesine nas›l katk› sa¤layabilirler?
Silahlanmaya yönelik üretimden bar›fl üretimine uyum içinde geçebilmenin yollar›n›
ar›yoruz, ifl kayb›na neden olmadan. E¤er
silahs›zlanma konusunda ciddi ad›mlar

Ek I
at›lacak olursa, mutlaka sorunlar da
ç›kacakt›r. Bugün için bu sanayi dal› art›k
tükenmifl bir pazar olacak ve nitelikli ifl gücü
talebini azaltacakt›r. Silah üretimiyle ilgili
harcamalardaki düflüfl devlete de mant›kl› harcamalarla baflka ifl alanlar› yaratma imkan›
sunacakt›r kuflkusuz. Silahlanmaya yönelik
baz› siparifller ‹sviçre’ye, bunlar›n hayati önem
tafl›yan ürünlere nas›l dönüfltürülebildi¤ini
gösterdi.
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan 3.
Dünyan›n s›n›rdaki ülkelerinde ve hatta
Avrupa Toplulu¤u’nun belli kesimlerinde
sömürücü düflük ücret strüktürlerinin ortaya
ç›k›fl›, rekabet koflullar›n›n sertleflmesi gibi
bir tehlikeyi de birlikte getiriyor. Bu konuda sendikalar, sosyal dampingin de¤il de
sosyal geliflimin tüm insanl›¤a özgü ortak
bir amaç haline gelebilmesi için nas›l
katk›da bulunabilirler?
Özellikle bütün ülkelerde sosyal yaflam
düzeyini yükseltmek için mücadele eden
güçlü sendikalar›n kurulmas›na katk›
sa¤lamak istiyoruz. Ücretlere gelince, bugün
Japonya, düflük ücret konusunda Bat›’daki
endüstri devletleri için bir rakip de¤il art›k.
Rekabet bas›nc› Güney Kore’ye, Taiwan’a vs.
kayd›.
Söylefli Jürg Meyer
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4.b:

“Bugün Kooperatifler köydeki demircinin
yerini tutuyor”
H o r w / K r i e n s t a r › m k o o p e r a t i f i y ü z y › l l › k o l u y o r : K o o p e r a t i f b a fl k a n ›
Gerold Meyer ile bir sohbet.
Horw-Son y›llarda hemen her yerde
‹sviçre köylülerinin kendi haklar›na sahip
ç›kmalar› amac›yla kurulan Tar›m kooperatifleri, kurulufllar›n›n 100. y›l›n› kutluyorlar.
Gelecek sonbahar, Orta ‹sviçre’nin Tar›m Kooperatifler Birli¤i (VLGZ) sembolik
nitelikli bu jübileyi kutlayacak, bu cumartesi
de Horw ve Kriens sakinleri kooperatiflerinin (LGH) 100.y›l›n› kutluyorlar. LGH’nin
baflkan› Gerold Meyer ile kooperatiflerin
önemi, görevleri ve yeni yükümlülükleri
hakk›nda sohbet ettik ve böyle bir karar›n
ortaya ç›k›fl nedenini ö¤renmek istedik.
Gerold Meyer: "Tar›m kooperatifleri,
dayan›flmay›
sa¤lamak
amac›yla
kurulmufltur"
_______________________________
Söylefli: Stefan Christen
_______________________________
Gerold Meyer: "Tar›m kooperatiflerinin
kurulufl nedeninin yabanc› firmalar›n yem ithal
edip bunlar› komik fiyatlarla piyasaya sürdükleri, 19. yüzy›l›n son 30 y›l›nda geliflen demiryolu
a¤›yla dolayl› bir ba¤lant›s› vard›r. Bu farkl›
ekonomik durum köylüleri büyük s›k›nt›ya soktu, çiftliklerin iflas› sözkonusuydu (çok say›da).
Bu nedenle köylüler dayan›flma içinde kendi
haklar›n› koruma karar› ald›lar ve kooperatifler
kurarak gerek duyduklar› malzemeleri birlikte

158

ald›lar. fiunu da unutmamak gerek Horw, Luzern kantonunda kat›l›m› sa¤layan ilk köylerdendi"
fllang›çta ne tür ürünler al›nd›?
• Bafll
Gerold Meyer: "‹lk y›llarda yaln›zca
gübre, suni yem ve tohumluk tah›l sat›n
al›nd›."
• Da¤›t›m nas›l yap›l›yordu? Depolar
fltan itibaren var m›yd›?
kuruluflt
Gerold Meyer: "Hay›r, ilk bafllarda afla¤›
yukar› ilk on y›lda mallar birlikte sat›n
al›n›p an›nda vagonlardan da¤›t›l›yordu.
Horw’da 1899’dan itibaren, ara dönemlerde
de depolaman›n olas› oldu¤u, kendimize ait
bir depoya sahip olduk.
• Tam olarak ne zaman kooperatifler
çeflitli ürünler sunabildiler?
Gerold Meyer: Ürünlerdeki çeflitlilik
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aflama aflama sa¤land›. Önce meyve ve flarap
ilave edildi, 60’l› y›llarda da bilhassa domuz
ve s›¤›r üretimi için çok fazla haz›r yem imal
edildi. Özellikle bu y›llar köylüler için verimli y›llard›, bugün için art›k geçmiflte
kalm›fl günler bunlar. Bu üretim alan›n›n
büyük bir k›sm›n› bugün art›k kar›fl›k yem
üretimi oluflturuyor.
• H e r h a l d e k o o p e r a ti f l e r i n e t k i n l i k
flteri çevresiyle
alanlar› köy içindeki müflt
s›n›rl› kalm›yordu...
Gerold Meyer: Hay›r, özellikle 60’l›
y›llarda oldukça büyük bir yap›sal de¤ifliklik
meydana geldi. O zamanlar bahçe gübresi,
küçük bafl hayvan yemi gibi benzer ürünlerin
üretimi de yo¤un bir biçimde özendirildi.
1968’de Horw, 1959’da yap›lm›fl olan
kooperatif binas› içinde, bir perakende sat›fl
yeri açan ilk kooperatiflerdendir.
fl?
• Neden bu yeni branfl?
Gerold Meyer: Neden, 1964’den beri
s›k›nt› yaratan çiftliklerin durumunun
kötüleflmesiydi, bu da bu y›llarda inflaat sektöründeki
yap›laflma
etkinliklerinin
art›fl›ndan kaynaklan›yordu: Horw’da
örne¤in, her y›l 4 ila 6 aras›da gayri menkul
yok oluyordu.
Bu nedenle kooperatifler do¤al olarak
takas ticaretine yöneldiler ve baflar›yla yeni
ortama uyum sa¤lad›lar."
• Bugün tar›m kooperatifine gelen bir
tüketici, hangi temel ürünleri bulur?
Gerold Meyer: "Son y›llarda daha çok
bahçe ürünleri üzerinde yo¤unlafl›ld›.
1978’den beri Horw’da alkollü içkiler, sebze
ve narenciye sunuyoruz. Son zamanlarda

bunlara ilaveten çay veya 3. dünya
ülkelerinden getirilen bal sat›yoruz.
Normal bir tüketici kooperatifi bugün
özellikle bu yönleriyle tan›yor.
•
Geriye dönüp bakt›¤›n›zda tar›m
kooperatifleri kurulduklar› günden beri en
çok neyle mücadele etmek zorunda kald›lar?
Gerold Meyer: Asl›nda bizi en çok
•
ekonomik krizler s›k›nt›ya soktu, I. ve II.
Dünya savafllar› s›ras›nda da köylülerin
askere gitmesiyle birlikte tar›m alan›nda
yaflanan iflgücü yetersizli¤i.
30’lu y›llardaki ekonomik krizde Horw
kooperatifinin biraz da olsa parasal aç›dan
güvencede oldu¤u zamanlarda, yönetim
kurulu s›k›nt› içindeki köylülere, kendi haklar›na sahip ç›kabilmeleri için, düzenledi¤i
kurslarla, tar›mla ilgili bildirilerle destek
olma karar› ald›. Bizim hizmet verdi¤imiz
Horw ve Kriens bölgelerinde –iklim flartlar›na ba¤l› olarak– çok s›n›rl› mand›rac›l›k
yap›lmaktayd›, hala da öyle. Bu da bize
sürekli sorun yarat›yor.
•
B üy ük e ko n omik ka lk ›n ma n e
zaman oldu?
Gerold Meyer: 1960-1980 aras›ndaki 20
y›l, özellikle de domuz ve s›¤›r besicili¤i
yapan büyük iflletmelerin teslimatlar›
sayesinde pek çok kooperatif k›smen
ekstrem bir geliflmeye sahip olmufltur. Sonra
80’li y›llarda tar›m alan›nda genel bir durgunluk dönemi bafl gösterdi.
•
Bugün Horw’da topla m kazanç nel erden sa¤lan›yor?
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Gerold Meyer: Daha önce sözü geçen
yap›sal de¤ifliklikler nedeniyle gelirin üçte
birlik bölümü perakende sat›fltan, tar›m ve
bahçe ürünlerinden oluflmaktad›r. Yani
kooperatif kat›ks›z bir tar›msal iflletmeyken
zaman içinde yeni bir hizmet sektörüne
dönüflmüfltür.
•
T ar › m k o o p er at i f l er i h a lk ›n
ihtiyaçlar›na cevap verebiliyor mu?
Gerold Meyer: San›r›m de¤iflen piyasa
koflullar›na uyum sa¤lad›¤›m›z› fark eden
çok sad›k bir tüketici kitlemiz var. Pek çok
konuda kooperatifler köyde art›k varolmayan demircinin yerini tutuyorlar. Önceden yaln›zca demircilerde bulunan pek çok
araç gereç art›k bizden sa¤lan›yor. Yaln›zca
bahçe ve ev ortam›n› düflünmek, bunu
anlamak için yeterli olacakt›r.
flirket•
Migros gibi büyük da¤›t›m fli
leri taraf›ndan güçlü bir rekabetin içine
çekiliyormufl gibi hissetmiyor musunuz?
Gerold Meyer: Evet, tabi ki, ama bu
aç›dan bizi tehdit eden öyle büyük bir
tehlike söz konusu de¤il. Bu konuda
oldukça sa¤lam bir alt yap›ya sahibiz.
•
G ü n ü m ü z d e b i y o l o j ik ü r ü n l er e
yo¤un bir talep var. Bu konudaki tepkiniz
nedir?
Gerold Meyer: Ekoloji tüm tar›m kooperatifleri için büyük önem kazand›. Gelecek
bütünüyle ekolojik ürünlere yönelik, bugün
hiç bir kooperatif bundan kaçamaz. Biz de
haflaratla mücadelede ürünleri etkilemeyen
ilaçlar sunmaya dikkat ediyoruz. ‹laçlanm›fl
ürün konusunda müflteri kesiminde de bir
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zihniyet de¤iflikli¤i meydana geldi. 60’l›
y›llara kadar bir elman›n temiz, lekesiz
olmas› gerekirdi. Bugün hakl› nedenlerle
sa¤l›kl› elma tercih ediliyor, güzellikse ikinci planda kal›yor art›k.
•
Gelece¤e bir göz atarsak, kooperatifler ‹sviçre tar›m sektörü için problem
y a rat an A v ru p a T o p l u l u ¤u i ç p i ya sa s›
konusunda neler yap›yorlar?
Gerold Meyer: Bu kesin çok çetin olacak. Kooperaitflerin kendilerini bu zaman
için haz›rlamalar› gerekiyor. Tar›m sektörünün üretimini ekolojik bazda
sürdürmesi bence önemli. Ayr›ca özellikle
süt ve et üretiminin azalt›lmas› gerekiyor.
Bugün art›k parola kazanç yükseltmek
de¤il, onu elde tutabilmektir.
•
Bunun kooperatifler için somut
anlam› nedir?
Gerold Meyer: A¤›rl›kl› olarak kendi
ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamaya çal›flaca¤›z.
Köylü kendi yemini üretmeye kendi
gübresini kullanmaya zorlanacakt›r. Belki
av ve koyun eti üretimiyle ilgili yeni
pazarlar açabiliriz.

Tagblatt
Söylefli
Ad› Soyad›
Do¤um Tarihi
Medeni Hali
Mesle¤i

:
:
:
:

Gerold Meyer
13 Nisan 1939
Evli, iki çocuk babas›
Sigortac›, ayr›ca
Horw/Kries Tar›m
Kooperatifi Baflkan›
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4.c:

Hans Will ile bir söylefli
Ds- Sargans bölg e s i n d e n H a n s W i ll i
ö n c e k i g ü n e y al et i n
e k o n o m i k d u r u mu y l a
ilgili bir teklif sundukt an s o n r a , k e n d i s i ne
bu konuya yönelik 5
soru yönelttik.

Hans Willi 1984’den beri kanton meclisinin
üst kurulunda görev yapmaktad›r ve daha dün
yüksek okullarla ilgili dördüncü yasa tasar›s›n›
dan›flma meclisine baflkan seçildi.
Sargans kantonu meclis üyesine herhangi
bir ayr›cal›k tan›madan elefltirel sorular›m›z›
yönelttik.
Kiflisel girifliminiz için "Laf çok, icraat yok"
fleklinde bir bafll›k at›labilir mi?
Hans Willi: Benim için önemli olan
hükümetin konuya yönelik görüfl bildirmesi,
nerelerde iyilefltirmenin olas› oldu¤unu bize
söylemesi. Benim giriflimim rahats›zl›k duymaktan kaynaklan›yor, örne¤in Unterrheintal,
Fürstenland gibi bölgelerde baz› fleyler bizde
oldu¤undan daha iyi yürüyor. Varolan fleylerin
kal›c›l›¤›n› sa¤lamak da benim için ayn› derecede önemli, iyi durumdaki firmalar›n da kendilerine göre sorunlar› oldu¤unu, ancak bir
tart›flma s›ras›nda ö¤renebildim. Asl›nda
Sargans eyaletine ulaflmak kolay, bulundu¤umuz
konum gayet iyi, ilgili firmalardan baflvurular
geliyor, ama sonras›nda hiç ses ç›km›yor.
Nedenini kimse bilmiyor.
Ald›¤›m›z duyumlara göre sundu¤unuz teklifin fazla bir flans› yokmufl.

Hans Willi: Herhalde meclis istemli bir gensoru önergesini ye¤lerdi:
Daha önce ileri sürülen görüfller do¤rultusunda, hükümetin tek bir bölgenin fazlas›yla
ön plana ç›kmas›ndan yana olmad›¤›n› kabul
etmek gerek. Ama flimdilik vazgeçmeyi
düflünmüyorum.
Sargans’da kapasite de tükenmifl durumda
de¤il mi?
Hans Willi: Benim için söz konusu olan ilin
tamam›d›r, ben bu bölgeden meclis üyesi
seçildim. Walensee bölgesinin bu konuda acil
taleplerinin oldu¤u da çok aç›k ortada. Sargans’a
gelince, çok fazla olmasa da eyaletteki
olanaklardan yararlan›yoruz hala.
Maafllara yap›lan zam, sonuçta kiralarda ve
hizmet ücretlerinde yap›lacak art›flla yeniden
önemini yitirmeyecek mi?
Hans Willi: Sanmam. Kira bedelleri,
bugünde oldukça yüksek. Ama bu düflük gelir
sorunuyla uzun zamandan beri u¤rafl›yorum.
Gelirlerin son zamanlarda art›fl göstermesine
ra¤men, hala ortalaman›n alt›nday›z.
Genel olarak Sargans illeri mecliste suskun
kesimi temsil ediyor. Arada bir, seçmenlerin
varl›¤›n›zdan haberdar olabilmeleri için, sesinizi
yükseltmeniz gerekmiyor mu?
Hans Willi: ‹yi siyasetçiler gerek duyuldu¤unda konuflurlar. Komisyon çal›flmas› daha
önemlidir, orada kararlaflt›r›lan konular›n temelleri at›l›r. Çok konuflman›n halk üzerinde
daha etkili oldu¤unu itiraf etmeliyim, ama biz siyasetçilerin bu tür etkinliklerle de¤erlendirilmemesi gerekir (Giriflte belirtildi¤i gibi, Hans Willi daha yeni komisyon baflkan› seçildi: Herhalde
bu son yan›t bunu aç›kça vurguluyor).
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5. Yorum

Örnek 5 a: ➤
Örnek 5b ve 5 c:
(Sayfa 163 ve 165)
Her üç yorumda iyi düzenlenmifl:
Giriflle bafllay›p (sorunun ortaya koyulmas›) konunun aç›klanmas›ndan sonra
(tan›tlamalarla) yorumcular sonuca
geçiriyorlar.
Her üç örnekte de bafll›klar ya
do¤rudan ya da sembolik olarak yaz›daki
önemli bir noktaya iflaret ediyor.

162

Ek I

5a:

Ölüm marfl› çalmak için
henüz çok erken
Oto-partisinin kiriflleri çat›rd›yor. Merkez
yönetim kurulu üyesi Reding’in ve Schwyzer
kantonun baflkan› Studer’in görevden uzaklaflt›r›lmas›yla parti içindeki kabaday›l›klar
sonuçta doruk noktas›na ulaflt›. Oto-partisi
öncesinde de yaln›zca bir kuyruklu y›ld›z gibi
Helveçya’n›n siyasi semalar›na yükselifliyle
de¤il, yoz kavgalar›yla da defalarca manflet
olmay› baflarm›flt›. Bu nedenle geçen sonbahar Thurgau ve Luzern kantonlar›n›n parti
baflkanlar›, genel baflkan Michael Dreher’in
uygunsuz ve anlams›z ifadelerini protesto
etmek amac›yla görevden ayr›ld›lar.
Reding ve Studer’in ihrac›yla Dreher
flimdi, parti içinde güçlü oldu¤unu kan›tlayan
baflka bir s›nav daha kazand›.
Neye mal oldu¤u sonra belli olacak. Zira
oto-partisinde ciddi bir hizipleflme söz
konusu.
Her ne kadar oto-partisi oldu¤u yerde
say›p baflar› grafi¤ine garip bir biçimde tezat
teflkil eden pek çok fleyi güzel bir manzaraym›fl
gibi sunsa da, oto-partisinin baflar›lar› için
bedel ödemek zorunda kalan malum partilerin
taraftarlar›n›n fazla erken sevinmemeleri
gerekir. Bu cans›k›c›, tek bir konuya tak›l›p
kalm›fl parti için flimdiden ölüm marfl› çalmak
çok acele verilmifl bir karar olur. Bu tür dahili
parçalanmalar›n nedeni ço¤u zaman teknik
hatalard›r.

Özellikle protesto eylemlerinde, aynen
oto-partisinde yap›ld›¤› gibi, engellerin temizlenmesi gerekir. 70’li y›llar›n bafl›ndaki
National Aktion’da da bunu görmek olas›d›r.
Bu parti de lider çat›flmalar›, parti içi
çekiflmeleriyle sars›ld›. Ve büyük idol’ü
James Scwhvarzenbach istifas›n› f›rlat›p
att›¤›nda ve "Cumhuriyetçiler" partisini
kurdu¤unda National Aktion’un da sonunun
geldi¤ine dair tahminler yürütülmüfltü. Tüm
felaket ç›¤›rtkanl›¤›na ve çeflitli kriz dönemlerine ra¤men; bugün hala varl›¤›n›
sürdürüyor, buna karfl›n Cumhuriyetçiler
ekrandan silinmifl durumdalar.
Oto-partisi içte çekiflmeli olabilir, hatta
hizipleflme de söz konusu olabilir,ama herfleye
ra¤men gelecekte de varl›¤›n› sürdürecektir.
K›z›l-yeflil radikaller çevre politikas›yla
ilgili alana, ak›l almaz, istikrars›z ve dengesiz iddialarla hakim olmaya çal›flt›klar›
sürece, oto-partisi de çevre konusunda
oldu¤u gibi di¤er konularda da yetersiz liberal politika izleyen orta s›n›f partilerden s›zan
her türlü at›¤› toplayacakt›r.
Ama ayn› zamanda ufku radyatör
kapa¤›n›n d›fl›na eriflemeyenlerinkini de.
Özellikle de çevre politikas›nda görülen o
u¤ursuz kutuplaflman›n sonunu yedi iklim
dört bucakta görmek olas› olmad›¤› için, otopartisi daha çok tart›flmalara ve parçalanmalara tan›k olacakt›r ve baflar› rotas›nda
yelken açmaya devam edecektir. Dreher olsun
ya da olmas›n.
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5b:

Oscar Reck
Parlementonun ayna örne¤i
Bu bahar oturumu sonunda da her iki meclis grubunu
bir bütün olarak ilan etmenin
bizi bir yere götürmedi¤inin
ve yanl›fl oldu¤unun sonucuna vard›k yine.
Her iki mecliste de yap›c›
katk› sa¤lamaya çal›flan yetenekli üyeler oldu¤u
gibi, yaln›zca yeniden seçilmeyi arzulayan karars›z oportünistler de var.
Bu meclislerde mükemmel bir görüntüye
çok ender rastlan›yor ve Bern’de kürsüdeki bir
kiflinin kendini "ulusun okulu"ndaym›fl gibi hissetmesi hemen hemen olanaks›z.
Ama ayn› fley Bonn’daki Federal
Parlamento’da
Paris’deki
Assamblée
National’de ve ‹ngiliz Avam Kamaras›’nda da
yaflan›yor.
Parlamentolar her zamankinden daha çok
hayalleri bofla ç›karmaya yar›yorlar, çünkü oradaki insanlar zamana has sorunlar› bildikleri halde
kendilerine bu konuda somut sorular yöneltmekten kaç›yorlar.
Ama biz yine de ulusal meclisin bu oturumda ilave bir iç hukuk haz›rlamay› ve birlik inisiyatifini oluflturmay› oy birli¤iyle kararlaflt›rmas›n›
kesinlikle onaylar›z ve bu asl›nda çok önemli bir
ad›m olabilir.
Çünkü bu sayede yaln›zca anayasay› de¤il
ç›kacak di¤er yasa tasar›lar›n› da gelifltirme
f›rsat› do¤ar.
Bir bafllang›çtan öte bir fley olmayabilir bu
ve ayr›ca tüm giriflimlerin telef olmas› da söz
konusu olabilir.
Kantonlar meclisinde Basel temsilcisi René
Rhinas ve Appenzell temsilcisi Carlo Schmid,
bize de yarar sa¤layacak il-kanton konusunda
arazi hukukuyla ilgili önemli geliflmeler
sa¤lad›lar.
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Ama her zaman oldu¤u gibi burada da
at›l›mlar mali ve ekonomi güçleri baflar›s›zl›¤a
u¤ratma amac› güden bir sonla noktalanmak
zorunda kald›.
Bu oturum sonras›nda en çok dikkat edilmesi gereken fley hangi konular›n ele al›n›p hangilerinin ertelendi¤idir. Böylece bir parlamentonun kendini hangi konularda yetkin hissedip
hissetmedi¤i de anlafl›labilir.
Örne¤in kantonlar meclisi, enerji konusunda bir yasa maddesi ç›kard› ama, bunu öyle bir
suland›rd› ki art›k fazla bir flans› kalmad›.
Ve ulusal mecliste yetmifl y›ld›r halledilmemifl olan hizmet reddi sorununa yönelik verimli
bir çözümün bulunmas› yine baflka bir oturuma
b›rak›ld›.
Parlamentodaki meclisler iyi kötü idare
ettikleri rutin ifllerinin d›fl›nda silik gruplar›n
oluflturdu¤u tart›flma kulüplerinden pek de farkl›
de¤iller. Kamuoyu kendilerine her ne kadar katlan›yorsa da fazla ciddiye de alm›yor. Orduyu
kald›rmak isteyenlere, parlamentoyu kald›rmak
isteyenler de kat›lm›yorsa e¤er, halk temsilcilerinin olmad›¤› bir demokrasiyi düflünmek
olanaks›z oldu¤undand›r.
Ama Bern’de bu halk temsilcilerinin
ço¤unlu¤u, en ince noktas›na kadar kendi ç›karlar›n› düflünen kifliler olarak sahnededirler.
Sonra parlamentonun merce¤inde ‹sviçre
kamuoyu gittikçe belirsizleflen soyut bir varl›¤a
dönüflür.
Egoizmin karfl›t› olan birlik düflüncesi
yaflanan bir fley de¤il art›k, yaln›zca siyasetçilerin
bofl saatlerde sürdürdükleri tipik sohbetlerin
konusu.
Bu bizim zay›f oldu¤umuz belirgin bir
yan›m›z, parlamentoda yaln›zca bunu yans›t›yor
iflte.
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5c:

Yorum
Tabandan bafllat›lan
devrim?
______________________________________
Jürg Schoch
______________________________________

Seneler boyunca Sovyetler Birli¤i kendini, ekonomik kültürel ve toplumsal yap›s›yla
tafltan bir heykel gibi tan›tt› ve bu süre
içerisinde anlaml› bir geliflme gösteremedi.
1985’de Michael Gorbatschow’un iktidara gelmesiyle bu sertlik çabucak yumuflay›
verdi.
Kreml flefi kitab› "Perestroika"ya "‹kinci
Rus Devrimi" alt bafll›¤›n› verdi¤inde bu,
"yukardan yap›lan devrim" olarak nitelendirildi.
fiimdi ise Perestroika’daki dialektik
istikrars›zl›¤›n do¤mas›na neden oldu.
"Yukar›dan" sunulan Glasnot, tabandakilerin
"flikayetlerini" dile getirmelerine izin veriyor
ve burada pek çok kiflinin yak›nacak çok fleyi
oldu¤u için de yeni, otonom kitle hareketleri
meydana geliyor:
Bugün
Bat›
Sibirya’da
ve
Ukrayna’da yap›lan grevler Sovyetler
Birli¤i’nde daha önce hiç görülmedi ve tabi
kendinden emin masalara vuran ve ücret talepleri d›fl›nda siyasi postulatlar›n da
geçerlili¤ini sa¤layan grev komiteleri de hiç
olmad›.
Belki k›sa aral›klarla durmadan
alevlenen ulusal uyuflmazl›klar daha da dramatik.

Dramatik olmas›n›n nedeniyse ak›lc›
aç›dan kavranmas› zor olan pek çok unsurun
bu uyuflmazl›klarda rol oynamas›ndand›r.
Kat›l›k sorunu flimdi bütünüyle karfl›t
görünümüne büründü: Acaba devrimi tavandan bafllatan bu yolculu¤u durdurabilme ya da
baflka yöne kanalize edebilme flans› hala var
m›? Yoksa bir gün aniden tabandan bafllat›lan
bir devrime de dönüflebilir mi?
Gorbatschow ve reform grubu adeta
çözülmez bir ikilem içindeler. Tamamiyle
at›l bir toplumla reformlar› gerçeklefltiremezler – ama letarji genifl bir kesimde art›k kaybolmufl durumda, halk siyaset yap›yor. Bu,
reform aç›s›ndan sevindirici bir olay. Grev
yapan madencilerin baz› taleplerinin
Gorbatschow’un reform siyasetiyle az çok
örtüflmesi de olumlu. Ama tüm bunlar›n
hedeflenen süre içinde gerçeklefltirilip
gerçeklefltirilemeyece¤i flüpheli. Hoflnutsuzluklar artabilir. Bu durumda reformcu
Gorbatshow
flu
an
sahip
oldu¤u
"Troubleshooter" (sorunlar› çözen kifli)
kimli¤iyle daha yo¤un sorunlarla u¤raflmak
zorunda kalacak ve büyük projesinin ürünlerini toplayaca¤› süre de böylece k›salm›fl
olacak. Çünkü Gorbatschow yönetimine
duyulan güven de sonsuza dek sürmeyecektir.
Yine de ifl konusundaki bu yeni
uyuflmazl›¤›n silahs›z çözülece¤ine dair verilen
söz, bir umut ›fl›¤›d›r. Uzlaflmazl›klar› bar›flç›l
yollarla çözme giriflimi, yönetimin reform
konusunda ciddi oldu¤unun kan›t›d›r.
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6. Yaz› Tasla¤›

Örnek 6a: ➤

"Makale yaz›lacak gazetenin iste¤i
do¤rultusunda üzerinde sat›r aral›¤›
iflaretlenmifl (daktilodaki her bir vurufla
göre hesaplanm›fl, örnekte oldu¤u gibi:
36 vurufl, iki sat›r boflluk) yaz› tasla¤›
(küçültülmüfl
–
orijinali:
A4
format›nda).
‹stenilen sat›r say›s›na sad›k kalmak için
büyük kolayl›k sa¤lar (bu örnekte: 17
sat›r art› bafll›k).

Örnek 6b:
(Sayfa 168)
‹flaretlenmemifl bir yaz› tasla¤›
(küçültülmüfl-orijinali: A4) önemli baz›
noktalar örnek 6a ile ayn› olmas›
gerekiyor. (Servis ad›, makaleyi yazan›n
ismi, tarih, bafll›k, olas› ise banka hesap
numaras› gibi bilgiler bulunmal›d›r).
Sütun geniflli¤i (vurufl say›s›) daktiloda
ayarlan›p taslak da uygulanmal›d›r.
Düzeltmeler anlafl›l›r ve temiz oldu¤u
için uygundur.
Bilgisayarda yaz›lan taslaklar

Makale yaz› ifllerinin öngördü¤ü uzunlukta (sat›r say›s›) olmak zorundad›r.
Yüzde befl oran›nda taflmalar (yukar› ve
afla¤› do¤ru) tolere edilebilir. Önemli
olan yaz›y› yazan kiflinin sütün geniflli¤i
iflaretlenmifl
yaz›
taslaklar›nda
öngörülen çerçeve d›fl›na taflmamalar›
ve tüm sat›rlardan yararlanmalar›d›r.
Örnekteki düzeltme flekli ve say›s›
gayet uygundur.
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Bilgisayarda yaz›lacak taslaklar için
örnek 6b’deki kurallar geçerlidir.
Düzeltmeler pek yap›lmamal›d›r.
Önemli olan sat›r aral›¤›n›n 2’ye
ayarlanmas›d›r.
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Makalenin
düzenlenmesi
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Bafll›k türleri
1. Manflet

Örnek 1 a: ➤
Bu manfletler (Üst ve alt bafll›k olmadan
ana bafll›klar) tek bafllar›na çok fley ifade
ediyorlar. Merak uyand›r›yor, okumaya
isteklendiriyor ve haberin içeri¤i
konusunda k›sa ve net bilgi sunuyorlar
(Yaln›z-1.örnekte-günler k›salm›yor,
günlerin say›s› azal›yor)

Örnek 2 a: ➤
Üst bafll›klar (çat› bafll›klar) her iki
örnekte de bilgilendirici türde. Birinci
örnekte üst bafll›k, tek bafl›na da yeterli bilgiyi sunan bir manflet öncesinde,
ikinci
örnekteyse
alliterasyon(*)
yard›m›yla formüle edilmifl bir yorum
bafll›¤›ndan önce yer al›yor
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1 a.

Do¤al yaflam› koruma haberi: Çöp, gürültü, pis koku –
Alpleri seyredebildi¤imiz günler k›sal›yor

Mazot tanklara de¤il
Limmat’a doluyor*
Kay›p erkek çocuk ölü bulundu
1b:

Harcamalarda fleffafl›k çabas›
‹tfaiye flefleri
Kal›c›l›¤› sa¤lamak amac›yla
çal›flmalar sürüyor
* ‹sviçre’de Aare nehrinin kolu
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2. Üst bafll›kl› manfletler

Örnek 2 a: ➤
Oldukça genifl yer kaplayan bu bafll›klar
hiçbir fley ifade etmiyor. Okuru konular
hakk›nda yeterince bilgilendirmedikleri
gibi merakland›racak özgünlükten ve de
di¤er özelliklerden de yoksunlar. Bu
nedenle bu bafll›klar iyi de¤ildir.

Örnek 2 b: ➤
Üst bafll›klar olmasayd› bu manfletler
bir fley ifade etmezdi. Bu kötü, genelde
manfletler ilk olarak okunduklar› için
anlafl›l›r olmalar› gerekir.

Örnek 2 c: ➤
Özellikle bir bafll›kta iki soru
lesinin yer almas› çok kötüdür.
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2 a:

Curling Turnuvas›
Hegi tak›m› klüp ödülleri kazan›yor.
Para aklama

Papeller için parlak par›lt›
2 b:

Chur müzik okulunun üye toplant›s›

Sorunlar baflflaar›yla halledildi.
S

nmac larla ilgili al ma grubu hen z o unlu u sa layam yor

Görüflmeler erteleniyor
Erginlik yafl› 18?

Hükümet konuyu ayd›nlatmal›
2 c:

Gelecek y›l ne getirecek?

Ekonomik dalgalanma ruhsal dalgalanma m› yaratacak?
* fiiir veya nesirde uyum sa¤lamak için söz bafllar›nda ve ortalar›nda ayn› ünsüzün veya ayn› hecelerin
tekrarlanmas›
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3. Alt Bafll›kl› Manfletler

Örnek 3 a: ➤
Alt bafll›klar her iki örnekte de yeterince aç›k olan manfletleri tamaml›yorlar. Birinci manflet yal›n, ikinci manflet
uygun bir sembol kullan›yor.

Örnek 3 b: ➤
Bu bafll›k ancak alt bafll›kla birlikte
anlafl›l›yor, bu nedenle de fazla ilginç
de¤il ve içerik aç›s›ndan zay›f.
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3 a.

Hükümlü haklar›n›n iadesi için savaflfl››yor.
Ma¤durlar›n sert tepkileri

Prag buzlunda hassas çatlamalar
Kimse anti Gorbatschow politikas›n›n uzun
süreli olaca¤›na inanm›yor.
3 b:

Üyeler aras›nda sormaca baflflllat›ld›.
Orta ö¤retim kurumu ö¤retmenler derne¤i nisanda üst
s›n›flara geçifl yöntemleri konusunda görüfl bildirecek.
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Girifl

Örnek 1 a: ➤
Örnekteki girifl çok uzun tutulmufl.
Asl›nda, çok da iyi formüle edilmemifl,
haber gövdesini aynen içeriyor.
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Örnek 1 b: ➤
‹yi düzenlenmifl bir haber metninin iyi
planlanm›fl girifli.
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1 a:
St.Galler hükümeti geri say›yor

1 b:
Polonya

"Kantarma" karar› göreceli Varflova Ço¤ulculuk Öneriyor
olarak s›n›rland›r›ld›.
St . G al le r h ü k ü m e t i s al › gü n ü d ev l et
flanlar›n meslek s›rr› yüküm dairelerinde çal›fla
lü lü k ler iy le ilg ili k ar ar ›n› gö r ece li o lar ak
s›n›rland›rd›.
Ocak ay›nda hükümet, Ld U kanton
üyesinin basit bir sorusunu yan›tlarken, resmi
fllarda çal›fla
flanlar›n kurumlar›n›n ald›¤›
kurulufll
kararlarla ilgili fikir beyan etmelerinin yasak
flt›. Bu karar baz› yerel
oldu¤unu aç›klam›flt
yönetimlerin meslek s›rr› yükümlülüklerini
yeniden düzenlemelerine yol açt›. Bunun
üzerine hükümet bu çok kesin yan›t›n›n bir
fleklinde alg›lanmas›n› isteme yasal direktif fle
di¤inden yan›t›na s›n›rlamalar getirdi.
Hükümet, yerel yönetim yasalar›na göre
resmi kurum ve kurulufllarda çal›flanlar›n
resmi konularda s›r saklamakla yükümlü
olduklar›n›
meclis
ve
komisyon
toplant›lar›n›n herkese aç›k olmad›¤›n› ve bu
nedenle
gizli
tutuldu¤unu,
kurum
çal›flanlar›n›n kamuoyunda kendilerine has
görüfllerini bildirmelerinin yasak oldu¤unu
aç›klad›.

flova hükümeti
Pazartesi günü Varflo
m u h al e f et e, " sen d i ka l p l ü ral i zm " i n
flturulmas› için öneride
yeniden oluflt
bulundu.
Varflova- ‹çiflleri Bakan› General Czeslaw
Kiszczak bu öneriyi, ekonomik ve siyasal
reformlar paketini görüflmek üzere bafllat›lan
"yuvarlak masa toplant›lar›nda" anlaflmaya
varmak için flart kofltu. Geçen yaz›n
sonlar›nda planlanm›fl olmas›na ra¤men,
sürekli ertelenen görüflmeler, pazartesi günü
bakanlar
kurulu
binas›nda
bafllad›.
Toplant›n›n aç›l›fl› televizyonda yay›nland›.
Alt› hafta sürece¤i tahmin edilen görüflmenin
taraflar›, hükümet kanad›nda, böyle bir
iletiflim bafllatma fikrini ortaya atan ‹çiflleri
Bakan› Kiszczak ve muhalefetten de yeniden
etkinli¤e geçmesi görüflülecek olan yasakl›
"Dayan›flma" sendikas› baflkan›, iflçi lideri
Lech Walesa’d›r.
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Fotoğraf, Fotoğraf Alt Yazısı
ve Fotoğraf Haberi
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1. Foto¤raf

Örnek 1 a: ➤
Kötü çekilmifl ya da kötü kesilmifl bir
foto¤raf. Hiç kimse bu kiflinin golf
oynad›¤›n› farkedemiyor.
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1 a:

Golf son y›llarda Graubünden’de de büyük ilgi görmeye bafllad› Pontresina ve Maloja’daki iki
yeni golf sahas›yla Oberengadin’de de bu olaya art›k önem verilecek (Ky).
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Örnek 1 b: ➤

Örnek 1 c: ➤

Bu bir sütunluk foto¤raf çok fazla
ayr›nt› içeriyor. Çok küçük oldu¤u için
(mektup pulu gibi) görsel haber yeterli
de¤il. Çocuklar farkedilmiyor. Bir
sütunluk foto¤raflar az ayr›nt›l› bir obje
gösteriyorlarsa ancak etkili olurlar.

Tek sütunluk bu foto¤raf çok fley ifade
ediyor ve son derece bilgilendirici
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1 b:

1 c:

Widnau’da
Rheintal-Kupas›

Rheintal kupas› 88’de genç kuflak (I)
kategorisi ödül töreni
Gelecek pazar, yani 19 fiubat’da Widnau buz
pateni salonunda Vorarlberg Unterland buz pateni
kulübüyle, Mittelrheintal (EVM) buz pateni derne¤i aras›ndaki dostluk karfl›laflmas›n›n dördüncüsü
düzenlenecek. Bu y›l karfl›lamay› EVM organize
edecek. Vorarlberg’den 14 Mittelrheintal’den 29
yar›flç›, 7 farkl› kategorideki yar›fla serbest hareketlerden oluflan bir gösteriyle bafllayacaklar.
Yar›flmac›lar bireysel dereceler elde etmek için
yar›flm›yorlar, hedeflenen kupa yüksek puanlarla
kulübün olacak.
Geçen sene EVM patencileri az bir farkla da
olsa galip geldiler. Bu sene kupay› tekrar kazanmak
için ev sahibi olma avantaj›ndan yararlan›p yararlanamayacaklar› karfl›laflma sonunda belli olacak.
Ne olursa olsun, konuklar ve Widnaul›lar,
alk›fllar›yla destek veren kalabal›k izleyici kitlesinden oldukça memnun. Gösteri saat 17.00’de genç
kuflak (I) kategorisinde bafllayacak. Bu yar›flmac›lar
79 sonras›nda do¤mufl olan en genç patenciler.

Boeynants kaç›r›ld› m›? (Ky)
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Örnek 1 d ve 1 e: ➤
(Sayfa 185-186)
S›k›c›, poz verilmifl grup foto¤raflar›
(bazen kaç›n›lmazd›r, ödül törenlerinde
donuk grup foto¤raflar› çekmektense
ödül verilen an’› görüntülemek daha iyi
olabilir).

Örnek 1 f/1g/ve 1 h:
(Sayfa 187-188 ve 189)
Bunlar, bakanlara seslenen dinamik
foto¤raflar. K›smen de olsa coflkulu
an’lar yakalanm›fl. Garip durumlarda
görüntülenmifl kiflilerin (burada oldu¤u
gibi,örne¤in Ronald Reagan) foto¤raflar›
yönlendirmeye neden olabilir. Foto¤raf,
bir siyasetçiyi (burnunu kar›flt›ran bir
parlamenter) gülünç duruma düflürebilece¤i gibi küçük de düflürür.
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1 d:

BKJNV’nin yeni kurulan merkez komitesinin üyeleri: soldan sa¤a, Erich Büder, Sybill Wigger,
Marga Wagner, Regula Bonifazi
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1e:

Ödül sahibi Claus Schüler (ortada) Maurice Campagne, Edwin Somm. Bertold Romacher ve
Rudolf Meier (soldan sa¤a).

186

Ek I

1f:

Cesur “Stunt Drive” (gösteri sürücüleri)

‹sviçre’de dört cesur gösteri sürücüsü, ayn›
anda iki teker üzerinde araba kullanarak yeni
bir dünya rekoru k›rd›lar. Amaç, 55 km
civar›ndaki eski dünya rekorunu aflmakt›,
bunu da baflard›lar: Her dört araba da hiç de

rahat olmayan bu konumda 100 km yol
ald›lar, hatta ikisi 156 km’ye ulaflt›. Di¤er iki
yar›flç›, arac›n su kaynatmas› sonucu ve
idaresinde ortaya ç›kan sorunlarla yar›fl› daha
erken bitirmek zorunda kald›lar.
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1g:

Tar›m sektörü önümüzdeki y›llar içinde nas›l gelifltirilebilir? Tar›m konulu forum bu soruna çözüm
ar›yordu (ky)
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1h:

Ronald Reagan, dünyan›n en pahal› konuflmac›s› (Ky)
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2. Foto¤raf Alt yaz›lar›

Örnekler 2 a ve 2 b: ➤
Örnek 2 c:
(Sayfa 192)
Bu foto¤raf alt yaz›lar›nda önemli 5N1K
sorular› yan›t buluyor. Alt yaz›
foto¤raftaki haberi bütünlüyor.

Örnek 2 d:
(Sayfa 193)
Kuartet üyelerinin isimleri aç›klanmad›¤› için bu alt yaz› eksik.
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2 a:

Freiburgstrabe’deki SVB garaj›n›n bofl arazisinde Be 4/4 30 VBW vagonu – eski
model bir otobüsle birlikte – yaflam›n›n son evresini Elsass’da geçirip geçiremeye
ce¤i konusunda verilecek karar› bekliyor (Rolf Hürlimann)

2. b:

En önemli buluntulardan biri: Tarihi de¤ere sahip alt›n bir broflla (ortada) bir
likte gömülmüfl genç bir soylunun iskeleti.
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2 c:

Siyasi partilerin pekçok üyesi hala, meclis salonunun bir köflesinde, uzamsal olarak da izole edilmifl oto-partisinin iki milletvekili, Bern’den Jürg Scherrer (solda) ve Zürih’den Michael Dreher
ile iliflki kurmaktan çekindiklerini aç›kça gösteriyorlar (but).
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2 d:

Dünya çap›nda bir numara: Emerson String kuarteti (Foto Polygram)

193

Ek I

Örnek 2 e:
Foto¤raftaki kiflinin kim oldu¤unu
bilmek istiyor insan. Alt yaz› yetersiz ve
foto¤raf› dikkate almadan bilgilendiriyor.

Örnek 2 f:
Alt yaz›s›z foto¤raf olmaz! Bu kural
burada çi¤neniyor. Okurun bak›fl›
genellikle ilk olarak foto¤rafa tak›l›r,
sonra da alt yaz›ya kayar. Bu nedenle,
bu iki haber unsurunun tam olmas›
gerekir.

Örnek 2 g ve 2 h:
Bu örneklerde yazar foto¤raflar›
dikkate almadan felsefe yap›yor. Bu
foto¤raf alt yaz›lar›ndaki haberler
foto¤raflarla ilgili makalelerde yer
almal›d›r.
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2 e:

Do¤u ‹sviçre kantonlar› "Spluga integrato" de¤iflkesini öneriyorlar.
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2 f:

Kradolf: köpüklü aç›l›fl
Cumartesi günü, KradolfSchönenberg’de yap›lacak itfaiye
müzesi için ba¤›fl kampanyas›
bafllat›ld›. Vak›f Komitesi ayn› gün
ö¤leden sonra geçmiflte kullan›lm›fl
yang›n tulumbalar›n›n tan›t›ld›¤›
bir gösteri düzenledi.
Vak›f Baflkan› Ernst Schenk’in
aç›l›fl konuflmas›ndan sonra konuklar 1923 y›l›na ait
Aebi marka ilk motorlu tulumban›n çal›flmas›n› hayranl›kla
izlediler. O zamanlarda böyle bir
tulumbadan elde edilen verim
herkesi hayrete düflürdü. Bunun
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sonras›nda Engwang’a ait ikinci bir
yüzy›ll›k tulumba da gösteri
alan›na getirildi. Eski itfaiye flefi
Frankhauser’in kulland›¤› iki at
taraf›nda çekilen arabadaki itfaiye
erleri giysileri ve davran›fllar›yla
bütünüyle geçmifli yans›t›yorlard›.
Ayn› sakinlik içinde hortumlar
aç›ld›, çengellere tak›ld› ve tulumba haz›r duruma getirildi. Sekiz
itfaiye eri bu fi-tarihli araçtan su
pompalad›lar.
Bu etkili gösteriden sonra,
epeyce bir güç gerektiren ve elle
pompalanan tulumban›n izleyiciler

taraf›ndan kullanmas›na izin verildi. Gösteri sonras›nda muhtar
Melchior Kamm, aralar›nda çok
say›da hükümet yetkilisinin ve
vak›f üyelerinin de bulundu¤u kalabal›k karfl›s›nda, itfaiye müzesinin
yap›laca¤› yerin ve tarihin kesinleflmifl olmas›ndan dolay› duydu¤u
sevinci dile getirdi.
‹tfaiye deposundaki flenlik
yeme¤inde, Aebi firmas›n›n
müdürü Bay Aebi, firmas›n›n kurulufl tarihiyle ilgili bilgiler sunduktan sonra Ernst Schenk’e bir çek
sunarak vakfa baflar›lar diledi.

Ek I

2 g:

Parlementonun flubat ay› oturumu
Özel amaçl› bir sürek av›

2 h:
Bölge planlamas›yla ilgili yasada f›kra kullan›m›n›n kald›r›lmas›n› talep eden bir
önerge, fazla olmasa da güncel bir konu say›l›r.

Carl Friedrich Weizsacker: Adalet söz konusu oldu¤unda öncelikli olan 3. Dünya
Ülkeleridir. Bu konuda bir bilinç de¤iflikli¤i gereklidir.
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3. Foto¤raf haberi
Bir foto¤raf haberi, bir foto¤raf, bir
bafll›k ve k›sa bir metinden oluflur.
Metin ço¤unlukla çerçeve içine al›n›r.

Örnek 3a:
Çok iyi düzenlenmifl bir foto¤raf haberi.
Foto¤raf ön planda, ayn› zamanda metin
foto¤raf orant›s› da çok iyi.
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3a:

Bern orkestras› eflli¤inde Billy
Cobham’la bir caz-rock konseri
adv. Büyük rekabete ra¤men
(buz hokeyi final maç›), Zürih’in
Horgen
semtinde
yaflayan
Amerikal› baterist Bill Cobham,
Bern konser salonunda verdi¤i
konsere çok say›da müzikseveri
toplamay› baflard›.

Cobham’a klavyede Roma’dan Rita Moreotalli, basda Münih’den
Wolfgang ve gitarda Peter Wölpl
ve perküsyonda Japonya’dan
Nippy Noya efllik etti. Zaman zaman yaflanan aksakl›klar d›fl›nda
kusursuz çal›nan parçalarda Billy

Cobham’›n heyecan yaratan ritimleri bask›nd› ama buna ra¤men
dinleyiciler çok az coflabildiler. Ara
verildikten sonra Cobham ve Noya; birlikte sunduklar› enstrümental gösteri sonucunda bir k›s›m dinleyiciden alk›fl toplayabildiler.
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Örnek 3b:
Bu foto¤raf haberi yaln›zca monoton ve
poz verilmifl foto¤raftan dolay› kötü
de¤il, metin foto¤rafa k›yasla daha uzun
oldu¤u için de kötü. fiayet böyle bir
kombinasyon olacaksa, o zaman metin
iki ayr› sütuna bölünmeliydi, foto¤rafa
da k›sa bir alt yaz› ilave edilmeliydi.
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3b:
Bern Oberländer Bölgesinden haberler
Thun Beldesi ve Müzik Okulu

Thun Beldesi ve Müzik Okulu

Thun bölgesindeki müzik okulu ve ödül kazanan befl kifli
Thun bölgesindeki müzik okulunda geleneksel Ellenberg yar›flmas› yine düzenlendi Yar›flma bu kez
klavyeli çalg›lar› kullanan ö¤renciler aras›nda yap›ld›. Tan›nm›fl pianistler Ilse von Alpenheim ve Michael
Studer’den oluflan jüri 32 aday içinden, ödül olarak Thun bölgesinin müzik okulunda bir sömestr paras›z
kurs alma olana¤› tan›nan befl kifliyi seçmek zorundayd›.
Stefan Rolli, 1980 do¤umlu, piyano (hocas›: Martin Heim. – Daid Nelles, 1976 do¤umlu, piyano
(hocas›: Stefan Fahrni). – Rebeka Bratschi, 1973, piyano (hocas›. Martin Heim). – Bernhard Isler, 1973
org (hocas›: Martin Heim). – Cluadia Lohse, 1971, piyano (hocas›: Stefan Fahrni). fiu adaylar da
(hocalar›n›n isimleri parantez içinde yeral›yor). Hellen-Fahrni fonu taraf›ndan 40 dakikal›k ders saatleri
60 dakikaya ç›kar›larak ödüllendirildiler: Florian Weiss, 1974 (V.Dojtschinov); Sirus Shojai, 1980 (Stefan
Fahrni); Salome Kohli, 1978 (Martin Heim); Barbara Rüegger, 1978 (D.Anet); Anita Geiger, 1975
(K.Grünig); Sandra Grueter, 1974 (S.Frankel). Gelecek y›l telli çalg›lar› kullanan ö¤renciler Ellenberg
yar›flmas›na kat›labilecekler, bir sonraki y›lda da yar›flma nefesli çalg›lar dal›nda yap›lacak.
Foto: Zvg
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Ek II
‹sviçre Gazeteciler Cemiyeti’nin yay›nlad›¤› 17 Haziran 1972 tarihli
gazetecilerin hak ve sorumluluk bildirgesi;
16 Eylül 1994’de k›smen de¤ifltirildi
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‹sviçreli gazetecilerin hak ve sorumluluk bildirgesi
‹sviçre gazeteciler Cemiyeti delegeler meclisi 17 haziran 1972’de Bern’de
gazetecilerin hak ve sorumluluklar›yla ilgili bir bildiri yay›nlad›.
Bu bildiri, gazeteciler, yay›mc›lar ve tüm medya mensuplar›yla medya
kurulufllar› için geçerli genel kurallar› içermektedir.
1994’de k›smen de¤ifltirilmifl bas›m›n orijinal Almanca metni afla¤›da yer
almaktad›r:
Gazetecilerin Hak ve Sorumluluk Bildirisi
Önsöz
Haber toplama, ifade özgürlü¤ü ve elefltiri hakk› insan›n temel
haklar›ndand›r.
Kamuoyunun gerçekleri ve varolan görüflleri ö¤renme hakk› gazetecilerin hak
ve sorumluluklar›n›n do¤mas›na yol açm›flt›r.
Gazetecilerin kamuoyu karfl›s›ndaki sorumluluklar›, iflverenlerine ve devlet
organlar›na karfl› olan her türlü sorumluluklar›ndan önce gelir.
Gazeteciler bilgilendirme görevini yerine getirirken uymalar› gereken kurallar› isteyerek uygularlar.
Bu kurallar bildiride daha sonra görülece¤i gibi, gazetecilerin
sorumluluklar›yla ilgili bölümde yer almaktad›r.
Yükümlülükleri yerine getirmek gazetecilerin ba¤›ms›zl›klar› ve mesleklerinin
prestiji için gerekli koflullar sa¤lanm›flsa ancak olas›d›r. Bu koflullar, gazetecilerin
haklar›yla ilgili bir sonraki aç›klaman›n ana temas›d›r.
Gazetecilerin meslek ilkeleri
Gazeteciler, yaz› iflleri ve yorumlama konular› için haber toplarken flu kurallar› dikkate al›rlar:
1) Do¤acak sonuçlar›n kendilerine yönelik etkilerini düflünmeden bütünüyle
kamuoyunun yarar›n› göz önünde bulundurarak gerçekleri ö¤renmeye çal›fl›rlar.
2) Özgür bilgi ak›fl›n›n, buna ba¤l› olarak do¤an özgür yorumlama ve elefltirme
hakk›n›n ayn› zamanda da ba¤›ms›zl›klar›n›n ve meslek prestijinin savunuculu¤unu yaparlar.
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3) Gazeteciler yaln›zca kayna¤› belli olan bilgi, belge ve foto¤raflar› yay›nlarlar.
Hiçbir önemli bilgiyi gizlemedikleri gibi ne gerçekleri, belgeleri ve foto¤raflar›
ne de baflkalar›na ait görüflleri de¤ifltirirler. Do¤rulu¤u kan›tlanmam›fl haberlere ve fotomontaj olaylar›na de¤er vermezler.
4) Bilgi, belge ve foto¤raf toplarken yasa d›fl› yollara baflvurmazlar. Foto¤raflar
üzerinde de¤ifliklik yapmazlar ya da yan›ltmak amac›yla orijinalin de¤ifltirilmesine izin vermezler. Afl›rmac›l›k yapmazlar.
5) Yay›nlad›klar› her türlü haberin bütünüyle ya da k›smen yanl›fl oldu¤u tespit
edildi¤inde, bunlar› düzeltirler.
6) Meslek s›rlar›n› saklar ve güvenilir bilgi kaynaklar›n› aç›klamazlar.
7) Kamu ç›karlar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda kiflilerin özel yaflamlar›na
sayg› gösterirler. Anonim ve yanl›fl suçlamalarda bulunmazlar
8) Özgürlüklerini ve kiflisel görüfllerini k›s›tlayabilecek nitelikteki vaatleri ve
ç›karlar› dikkate almazlar.
9) Görevlerini yaparken ticari amaçl› her türlü reklamdan kaç›n›r, bu amac›
güden kiflilerce öne sürülen hiçbir talebi kabul etmezler.
10) Gazetecilikle ilgili talimatlar› yaln›zca bu konuda yetkili yaz› ifllerinden al›rlar
ve bunlar› da ancak meslek ilkelerine ters düflmedi¤i takdirde onaylarlar.
Gazeteci s›fat›n› hak etmifl kifliler, bu bildirideki temel ilkelere içtenlikle
uymay› bir görev sayarlar.
Her ülkenin varolan yasalar›n› tan›makla birlikte, mesleki konularda yaln›zca
meslektafllar›n›n fikirlerini benimserler. Bu konuda, özellikle resmi ya da
baflka herhangi bir kurumun müdahalesine tepki gösterirler.
Gazetecilerin haklar›
Gazetecilerin yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için afla¤›daki haklara
sahip olmalar› gerekir.
a) Her türlü haber kayna¤›na özgürce ulaflabilirler ve kamu ç›karlar›yla ilgili
gerçekleri k›s›tlanmadan iletebilme özgürlü¤üne sahiptirler. Kamusal ya da
özel konular›n gizlili¤i ancak ayr›cal›kl› ve nedeni aç›kça belirtilmifl durumlar
söz konusuysa gazeteciler için geçerli say›labilir.
b) Meslek ilkelerine ya da görüfllerine ayk›r› bir fleyi yapmaya veya aç›klamaya zorlanamazlar. Bu tutumlar›ndan dolay› da hiçbir biçimde zarar görmemelidirler.
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c) Hizmet verdikleri yay›n organ›n›n genel politikas›na ters düflen her direktifi
ve giriflimi reddedebilirler. Bu genel politika kendilerine göreve bafllamadan
önce yaz›l› olarak iletilmelidir. Tek tarafl› yap›lan de¤ifliklik ya da tekzip
yasalara ayk›r›d›r ve sözleflmenin bozulmas›na neden olur.
d) Yaz› ifllerinin bir üyesi olarak, kuruluflun gelifliminde etkili olacak her önemli
kararda gazetecilerin fikirleri al›nmal›d›r. Yaz› iflleri personelinde özellikle
bünyesinde ya da organizasyonda de¤iflikli¤e neden olacak önlemlerle ilgili
kesin kararlar arifesinde konsültasyon yap›lmal›d›r.
e) Kollektif bir sözleflmeyle çal›flma koflullar›n›n kesin bir esasa ba¤lanmas›n›
isteyebilirler. Bu sözleflmede meslek organizasyonlar›ndaki etkinliklerinden
dolay› kiflisel zarara u¤ramayacaklar› belirtilmelidir.
f) Kendilerine maddi ve manevi güvence sa¤layan bir ifl sözleflmesi yapma
hakk›na da sahiptirler.
Özellikle ifllevlerini, sorumluluklar›n› ve sosyal konumlar›n› dikkate alan
uygun bir tazminatla, gazetecilerin ekonomik ba¤›ms›zl›klar› güvence alt›na
al›nmal›d›r.
‹sviçre Gazeteciler Cemiyeti Delegeler Meclisi taraf›ndan 17 Haziran 1972’de
Bern’de kabul edildi.
16 Eylül 1994’de Zürih’te yap›lan ‹sviçre Gazeteciler Cemiyeti kurultay›nda
k›smen de¤ifltirildi.
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Fihrist
• abart› (20, 25)
• aktar›m arac› (27)
• al›nt› (24, 35)
• alliterasyonlar (120, 173)
• ana düflünce (37, 122)
• analiz (22, 62)
• anlafl›l›r (25, 78)
• anlafl›rl›k (48)
• anma yaz›s› (53)
• antitez (64)
• ara bafll›k (78, 121)
• ara sorular (46)
• araflt›rmak (67)
• arka plan haberlar› (53)
• arfliv (38, 55)
• arfliv materyeli (38)
• ata sözleri (119)
• atmosfer (37)
• ba¤lam (23, 49)
• ba¤lant›lar (23)
• bas›n özgürlü¤ü (62)
• basit haber bafll›¤› (112)
• basitlik (114)
• bafll›k (109)
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• bafll›k atma (121)
• belgeler (38, 55)
• betimleyerek yazmak (83)
• betimsel bafll›k (118)
• biçem (77)
• bildirme kipi (96)
• bilgi a¤› (75)
• biyografik söylefli (42)
• bofl laflar (89)
• bölge haberleri servisi (168)
• bölgesel gazetecilik (16)
• bulvar bas›n› (19)
• canl›l›k (37)
• ciddi haberler (19)
• ciddiyet (15)
• cins (100)
• cinsiyet (100)
• cinsiyet yans›zl›¤› (102)
• cümle uzunlu¤u (79)
• çeviri (48)
• çizgisel (79)
• demeç (60)
• desinformasyon (92)
• devasa kavramlar (93)
• deyimler (119)
• dikizcilik (52)
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• dil geliflimi (101)
• dilek-flart kipi (96)
• diflil (101)
• dogmatik (64)
• do¤rudan anlat›m (60)
• do¤rudan konuya girifl (30)
• Doktor ünvan› (27)
• dolayl› anlat›m (60)
• dosyalar (67)
• dramatize etmek (59, 86)
• duygular (35)
• duygusall›k (26, 52, 66)
• dürüstlük (59)
• düflünce ak›fl› (63)
• düzeltmeler (108)
• edilgen çat› (118)
• e¤ilimler (26)
• e¤lendirici özellik (24, 31)
• e¤retileme (86)
• eksik haber (24)
• elefltirel (46)
• emansipasyon (106, 101)
• eril (101)
• eskimifl imgeler (119)
• eflitlik (100)
• etken çat› (81)
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• feature (38)
• f›s›lt› (82)
• fiil cümleleri (80)
• film (67)
• format (166)
• foto¤raf (129)
• foto¤raf alt yaz›s› (131)
• foto¤raf haberi (132)
• gazete patronlar› (69)
• gazetecilik yetkinli¤i (62)
• gerçekler (21, 40, 43, 63)
• gereksiz ifadeler (63)
• girifl (30, 122, 125)
• giriflik cümleler (20, 79)
• giyim kuflam (133)
• görgü tan›klar› (39, 40)
• görüfl (37)
• görüfl farkl›l›klar› yaratmak (19)
• görüfllere odakl› söylefli (42, 43)
• güncel (18, 54)
• haber (17, 19, 33, 37, 126...)
• haber ak›fl› (61)
• haberin özü (20)
• haberler (16, 19...)
• hak (85)
• hakaret (38)
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• hanedan habercili¤i (67)
• hat›r için gazetecilik (17)
• hayal gücü (109)
• ›srarl› tutum (46)
• ideallefltirme (52)
• ifade de¤ifltirmek (49)
• ilave sorular (45)
• ilgi cümleleri (94)
• ilgi zamirleri (91)
• ilginç (18)
• ilinti (20)
• imaj (109, 110)
• inan›rl›k (65)
• infotainment (128)
• isimler (23, 24)
• izlenim (27, 29)
• kaba (65)
• kamuoyu (54, 70, 47)
• kapal› uçlu sorular (43)
• karar (59, 52)
• karikatür (57)
• kariyer portresi (54)
• karmafl›k haber bafll›¤› (112)
• kayna¤› koruma (69)
• kaynak (24)
• kestirmeler (45)
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• k›sa haberler (109)
• k›sa söylefliler (40, 41)
• k›sa sözcükler (93)
• k›saltmalar (48)
• k›yafet (133)
• kiflilik portresi (55)
• klifleleflmifl ifadeler (38)
• lafazanl›klar (91)
• manipülasyon (130)
• manflet (110)
• medya konferans› (75)
• mesafe (95)
• mesafe kayb› (69)
• mimik (40)
• mizanpaj (109)
• moda ç›lg›nl›¤› (91)
• muhabir (35, 75, 62)
• nesne (82, 83)
• nesnel (17, 19, 52, 57)
• nesnellik (65, 21)
• normal yaz› karakteri (107)
• not tutmak (71)
• off-the-record haberler (47)
• okumaya isteklendirmek (109)
• okunurluk (48)
• olay örgüsü (36)
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• olaya odakl› söylefli (41)
• olumsuzluk (72, 117)
• ortaç (104)
• ön yarg›lar (22)
• öncelikli (22)
• önemli (19, 23, 79)
• önermeler (64)
• öyküleme (35, 60)
• özel yaflam gizlili¤i (46)
• özgeçmifl (52)
• özne (82, 83)
• paragraf (77)
• paragraflara ay›rma (77, 78)
• pekifltirme s›fatlar› (88)
• piramit kural› (22)
• portre (51)
• portre türleri (53)
• projeksiyonlar (52)
• propaganda yapmak (26)
• rapor (38)
• renklendirmek (girifl) (31)
• renklendirmek (sonuç) (34)
• renkli haber (19)
• resimler (56, 106)
• resmi bildiri (61)
• röportaj bafll›¤› (116)
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• sadelik (66)
• sansasyon gazetecili¤i (19, 20)
• sansür (62)
• sapmalar (57)
• sat›r aral›¤› (166)
• savunmac› gazetecilik (86)
• seçkin kiflilikler (27)
• senaryo (84)
• sentez (64)
• seslenme (35)
• seslenmeli girifl (32)
• s›fatlar (37, 64)
• simge (34)
• siyasi yetkinlik (62)
• sohbet (41)
• sokak dili (90)
• sonuç cümleleri (33)
• sonuç sorusu (33)
• soru listesi (56)
• sorulu bafll›klar (120)
• sorunlar (18)
• söylentiler (113)
• sözcük içi I (105)
• stopper (50, 119)
• subjonktif (96)
• sunum (84)
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• süreç (22)
• süslü sözcükler (87)
• fleffafl›k (63)
• flimdiki zaman (118)
• tan› (33)
• tan›ml›k (83)
• taraf olma (22)
• tarafgirlik (115)
• tatl› (renkli) haberler (19)
• tats›z sözcükler (66)
• tematik yap›land›rma (37)
• temel cümleler (79)
• tempo (37)
• terimler (42)
• teyp (47,72)
• tez (62)
• t›rnak iflaretleri (49)
• topluluk isimleri (102)
• toplum (133)
• tutamaç (30)
• üslup (87)
• üstbafll›k (111)
• üstünlük dereceleri (92)
• veri bankalar› (67)
• veto etmek (62)
• video (67)
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• yabanc› sözcükler (92)
• yak›n (21)
• yalanlar (23)
• yan tümceler (79)
• yan›lg›lar (22)
• yanl›fl e¤retilemeler (86)
• yanl›fl semboller (63)
• yans›ma (35)
• yaranmak (27)
• yarg›lar (38)
• yaz› dili (90)
• yaz› tasla¤› (107)
• yaz›l› bas›n (13)
• yenilikler (18)
• yer bilgileri (20)
• yerel gazetecilik (16)
• yinelemeler (103)
• yorum (27, 61)
• yorum bafll›¤› (116)
• yorumlama (62)
• yönlendirici sorular (44)
• yöresel dil (48)
• zarflar (37)
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