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HABER KAVRAMı ve ABD BASıNıNDA DIŞHABERLER

Öğr. Gr. Filiz SEçiM

Bir kitle lletlşim aracı olarak gazete, önemi aınıla1şılmaıya başla

dığında kamuoyunu oluşturen bir araç olaırak tarumlanrnıştır It).
Arıcak bu araçta yer alen "heber" kavrarnma ortak btr tanım bulun
mamıştır. Ne gazeteciler ne de araştırmacılar haberlr» ortak tanımını

verememişlerdir.

Tanımın bu denli zor olmasının nedeni; önemli a,yrımların farklı

değerlendirmesidir. Bkonomik ve siyasal sistemleri farklı ülkelerde,
heberln tanımı birbirirıden farklıdır. a'kanlamda haber kavramını ve
içeııiğ'ini bulunduğu toolumsel/elyasel sıstem tammlamaktad«. Ör
neğin batı ülkelerinde kötü haberler iyi haberlerden daha fazla ilgi
çeker, 'buna 'karşın sosyalist ülkelerdakötü haber olumlu ders ver
rnek i1ç'in kullanrlır. Üçüncıü dünya ülkeleri olumsuz haberlerden ka
çnurlar (2), çünkü; bu üllke hülkıümetlıeıriıniın büyük çoğunluğunun po
litik yapısı kolay zedelenebllecek ıniteıliiktedliır. Ancak yine de ortak
olan bir nokta vardır. O daı; ister birinci, ister iıkinci, Isterse üçüncü
dünya ülkelerine ait olsun, haber herşeyden önce :kıiş1inin merakırım

tatmin ed'ilmes'iidir. Bu anılıamıylada evırense,l/o.ıdiuğu açıktır. Bir

(1)! Umberto EiOO. "Gös'terge1:)nims'el lB:ir Ge'rllla Savaşına Doğru", Enformasyon
Devrimi Efsanesı. c.ç.e.• S. 93,

(2) L. John MA,RTliN ve Anju Grover OHAUDHA:RY. "Goals 'and Roles .of Medlo
Sysıtems", Comparative Mass Medla Systems, 1983, s. 6.
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başka deyişle haber, insanağılıunun düşünce ve uyıgrarlıık plamnda
en fazla gie,reksindıiığl ve yaırarlandiığı bHg'i ögelerinden biridir. Bu öqe,
kişinlin ve toplumlaırın ileriyi giÖııme1sinde, gelişmesiinde, dıoğıııu+an

seçmesinde, Ibireysel ve toplumsal ahlakın yerleşip pekişmesinde,

bireylerln ve toplumlerın bi,rlbiııılerinıe yaklaşıp anlaşma,l'arındal he
men her zaman başrolü oynemrştı«,

Hlllard'aqöre ge~ııçeık olen ve insanla,r iıçin Hgli' çeikici olan her
oluşum haberdir 1(3). Hreber'e g:ö're lse: heber, dkumaik, diinlenmeik,
ya da seyreeme« için bi'reylın zaman ya daı para ödeyerek satın alma
yı iıstediik,leri !;leyıdk. Bu görüş, batı dünyasının göııü1şüdür. Yanli, ha
ber kitle iletişim araçları tarafından reklsrn malı, gibi glöııüliÜr. O da
diğıer msller gıiibiı almrr ve slatdıırı(4).

Batılı kitaplar, haberin tam biıl' taınımım yapmaseler da, haberfn
önernit ögelerini belirterek tarurnlaya ç'allışl,rl1ar. Bu ögeler: HgI
(inteıreıst), yaikınlılk fprox:imity), önem (liirT]portence), ölçü (stze), ye·
niliik(n:()velty), ve zamanlıılıık (:tJimeliness) dır. American Herltaqe
D'lctlonery'run haberle Ilıgi'" bir tanımı şöyledir: "Henüz olmuş, aılı·

şılmamış ve diıkikarte değer olayler", aym sözlükte blır diğıer tanımı da
şöy+edılr: "Gazete, derqi, radyo ve televtzyonda yayınlanmış, gıenel

iılıg'iryi çekebilecek nitelikte, ve ıçok yaikını zamanda olmuş olavlarla
i1lgı i'" bilgii" {S).

Bütün bu tarurnlara da katılıp şöyle diyeıhHiriz: Haber, heber öl
çütle1rineg!Ö:re haeırlanmtş, okur ya da lzleylcl için önernit olan ve
kısa zaman önce olmuş bill' oleya HiŞikin bi Iıg'idir. Blr başka deylşle

toplumun büyük bk kesirrrlnln ilgl, çrkar, ve yaşam alaru içinde olaın

ve en, kısa sürede verilen olaylara haber denir (6).

Basmdekl dış haberler, bir anlamda ça<ğıdaiş dünyanın ve taırihin

yazrlmasıdır. Bu yoı,la kamuoyuna, dış politikaların kavrenmasında.

drş dünyanın al~gııaınmaısınıda, uluslerares i tltşkllerln değıerl'endiril·

meslnde, bellrHbi:r dünya gö"üşü, bskış açıısı verHeb'iHr.

(3) Uo/Qur KOCA'8AŞOGwU, "Haber Kavramı Üzerine". AO. Basın Yayın Yüksek
Okulu Yılliğı, Anıkara, 1976, s. 337.

(4) James C. ~NIGıE, "Notional Development and News Values: The Press in
the Third World and the West", Gazette, 1985, s. 75.

(S) Maurice CUılLEN, Mass Media and the Fırat Amendment, Dubuque-Iowa: Wm.
C. Brown Pub., 1980, s. 67.

(6) Haluk ULMJlJN, "Oış Pol:itlıka HaberCi-Ilğinde Cağdaş Gelişmeler", Dış Politika
Basını ve Basında Dış Polıtıka, o.ç.e., s. 55.
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Dış haber ve uluslararası haber aynı anlama gelmez (7). Her
dış haber aynıanda bir ulusil araras i haber niteHği taşıdıığı halde,
her ulus Iıaıraıra:s i heber dış haber clrneyabtllr. Örneğin liüırkiye'de

başbakanın seç imıj Türikiye 'iıçin bir lç heber niteliğıindediıI". Ancaık bu
hatıerln, aynı zamaında ulusıleraoas i boyıutian da vardır. Türikiye için
dış haber nite1liği taşımayan başbakanııılk seçlml habert bir başka ülke
basınında yer alıdığı' zaman dış hacer olur. Dolayısıyla bir haberio
dış heber olebllrnesl içıin, haber 'konusunun ve heber ye'rinıinı bir
başka ülke'ye ait olmaısı gerekmektedir.

Ancak dış heberln tarumlanrnasmda da yaygın olarak kufılamlan

ve kabul gö,ren bir tanım yoktur. Dış haber tanımı araştırmacılar ta
rafından farklı ol'arak vertlmtştır. YazgtÜlü Aıldio'ğan "bir başka ülkede
olan ve basında yayımlanan olay" (8) olarak.bdrts Adil "ülke srruria
rı dışında qerçekleşen olayırı-olaylarm hiikayesi veya özeti" ni dış

heber olaralk tanımlarruşttr (9). Alıge'r Ameıriikaını basınında dış haberıi

blrae daha duygusaıı açıklamış ve "dünyaya acılan pencere" (10) de
miştiır.

Özcan'ın tanımı da şöyledir: "ulustararası haber ölçütlerine göre
haztrlerup lzleyicllere sunulan henüz meydana gelmiş ya da daha
meydana gelımsıkıie birlikte henüz ortaya çıkmış olaylara dış 'haber
denir" (11). Tanımda adı ge'çen ölçütler şunlardır: Her şeyden önce,
olayın yeni meydana uehniş olması gereıki'r, büyük bir ülke ya da
tamnmış birey~kümey,le ilıgiH olması ve çatışma ögesinin butunması.

mesaj i aıl anlara ps iko loj iik oı orak yakın olmas i, uluslar arasındaki
çıkar çatışmasının blr parçası olması gerekir.

Gelişmiş ve gelişmeıkte olan ülkeler, besınlannda dış haberleri
oldukça farıkl'l değerıendirmektedlol er. Gerek sunuş, gerek kapsam

'
ve gereksıe bu heberlertrı Ilfa.pladığı, alan oldukça farklıdrr. Ömejjln
kitle iıleNşim araçlan Amdıri'kan karouoyu lçln oldukça önemlidir.
Çünkü Amerikan toplumu, sade'ce bu a1raıçlar vasttaeryla dünyad'a

(7) Annabelle SR'E'8ıERNV,MOHıAMM~DI, "The 'World 'of the News' Study", Journal
of Communication, c.q.e, 126-127,

(8) Yazgülü ALDOGAN, "Uluslo ra rası Haber Dolaşımının Yapısı, Sorunları ve. ce
züm Önerileri". Dış PolitikaBasını ve BasındaDış Politika, c.qe., s. 74,

(9) :ldnisAD:['l. Haberde Dışa Bağımlılık, a.9,e .• 8. 42. .
(10) Dean E, AlGıEH. The Media and Polltlcs, New dersev: Pren!ice Hall. 1989.

s. 134.
(11) Zoter ÖZAN, "Uluslararası Haberleşme Yapısı ve Türk Basınında Yer Alan

Dış Haberlerle iL.gili Bir Araş!ırmo".lletişim, c.q.e., s. 304.



· gelişen olaylardan, diğer toplumların yaşam tarzlarından ya da sis
terrtlerinden haberdar olaibHirıler (21). Amerlka'nm coğ'rafi olaralk dii
ğ'er üfkelerden uzaklığı, bu ülikede yaşayanlarm kltle lletişfm araçla
rının sunduklarına daha bağımb ha,lel geHrmiştir. Bu nedenle dış ha
berlerln surıuluşşekl! ve i'Çeriğ:i çOlk önemlidir. Ancak yine de Am e
ıriıkan basmmoa dı,ş haberlertn oranı diğ'er haceriere göre oldukça
düşüktür. AlBD basını da çok az dış haber 'k'U'llandığli,ç'in eleştlril

miştir. Bu konuda yapııı'an araştırmalar dıa eleştirelert doğrıulamıştır.

Cutllp, 1954 yıl'ında yaptığı arasnemada Assocıated Press'ln toplam
haberılerinin sadece yüzde 5 ile yüzde 10'ıunıun dış haberlere ait ol
duğunu bulmuştur (3).

Gerbneır ve Ma:rvanyi'n'in The New York Times üzerinde yaptık

Ian eraşttrmada. 9'azetenin toplam haberlerinin yüzde 16'sının dış

haberlere ayırdl'ğını bulmuşılardır(14).

Matta, 16 Latin Amerikan gazerte,s'ini analiz etmiş ve toplam
haberlerin yüzde 60.5'ğunun Batı Avrupa ve ABD ile Hgili haberlere
ayrıldığım, yüzde 19.6'slmn Latin Ame'riika, yüzde 16.5'ğunu Üçüncü
Dünya Ülkeleri'ne ve yüzde 3'ünün de Sosyalist Avırupa'ya ait ha
berlere ayrıldığım 'bulmuştur{15).

Gazete Reklam Bürosu (Newspaper Adıvertising Bureau) nun
1982 yılında yaptığı çalışmayagöre dış haberlerin oranı toplam ha
bedere göre sadece yüzde 6 dır. 1986' YI'llindaıki araştırmada Arneri
ka'nm önemli gazeteleırinde şu sonuçlar bulunmuştur: Washingt.on
Post yüzde 9.2, Los Angeles Times yüzde 8.2, Chicago Tribune yüzde
6.8, New York Times yüzde 12.7 oranında gazetelerin de dış haber
kullanrnrşlardır. Dolayısıyla batı toplumlarında yaşayan insanlar, di
ğer ülkelerde, özallitcle geHşme1kte olan ülkelerde yaşanan olaylar
hakıkındaki bilgileri bu gazetelerden edinmektedirler. Üsteliik büyük
ajaneler vasıtaeıyla okuraHettlen bu haberler, çok zaman yeterli ola
mamakta, bazen de çarpl1tıılarak verilmektedır. Şuras: da bir qerçek
tir ki dış haberleri yerine edfnehilrnek büyük mali külfetler getir-

(12)Oeon E. ALGıER. The Medla and Politics, a.g.e., s. 134.
(13) Scott M. CURIP, "Content and Flow of AP News - From Trunk to TTs to

Recder", Journallsm Quarterly, c. 31, 1954, s. 446.
(14) George GERBNER ve ıGeorge MARVAN'YI, "The Many World's ot the World's

Press", Journal of Communication, Winter, 1977. s. 66.
(15) Fernando Reyes MAT11A. "The Latin American Concept of News", Journal

of Communication, a.g.e., s. 170.

210



mektedtr. thomas L. MoPhall, büıyü1k tiraj'" g,az'etele,rln uluslaıl'laırası

heberlere. g'id'ereık daha az yer vermelerinde bl'rçokfaiktörün etken
olduğunu savunmaıktadıır 1(16). Yaeara gıöre bu faıktörle'r!n Hkl; ya
barıcı ülkelere gönderi'lecek blr gazeteciın!n yl,ldaortall'ama 100.000
dolera mel O'lmal~l, ,iikinciısi ga1ze'tecl'leırin gönderdiği heberlerln smrr
sız bir şe1kHde sansüre tabi turtıulma'sıdır. I'"'tema,tional Press Jnstitute'
nin yaptığı blr araştnmeya göre, 1978 yılında, 11 Üçünoü Dünya, ül
kesi, y'aibancı, muhabirlıerin g'i'rmes'inl i'stememiş,tk. Doleyıstyla: bill'
çok büırok'ratiık engel vardır.

Diğer haberleriçindeki oranı düşük olan bu haberlerin kaynak
ları da 4 büyükler diye adlandırılan haber ajanslandı«. Yanı, Ajance
France, Assocteted Press. United Press Inrematlonel, ve Reuterıs'dır.

Amerikan basınında bir dış haberin yer alaıb lımesi lç'in baeı

kriterler ge1reikmektedllr. Bunl'a'rdıan b'i'rl, bir dış haberin, Amerikan
basınında yer a,labilmesl için bazı özell'iıkl1e're,saihlpolması, ge,re1kıliH

ğidiır.

Gaıltung ve Huge, 1985 yl'lı,nda yaptııkları eraştrrmada, Amerikan
basınında yayımlanan dış heberlerde suortak noktaıları bulmuşlardır

(17): Olumsuzluk (negativity), düşünsel ya da mekansal yaıkınılık

(ldeoloqla] and local p'roximityJ,elit Ü'llkeler (elite couıntries); ve aık

törleır tactrs),

DeanE, Alqer'e göre kriııler, tehHıkeler ve elıramatiık ola,yl'a'l"l'a n
gili haberler Amerikan medyasının Hk önem verdiğ'l uluslaırarası

heberlerdfrItü). James Lerson. yaptığı bir araştırmadafüm televiz
yon haberlerinde yer alan ulusterarest habe'rlerin yüzde 27 sinin
yabanct ülkelerde olan krizlerle Hgjıl olduğunu bu.lmuştur09). Mart
Boserıblurn, ulusiararası oleylara ,I,gJıli haberleriın Amerikan medya
sında yer elabtlmesmtn koşulunu şöyle eçıklryor: "Herkes savaş,I'a'r,

depremler, ve kötü olayla:rla Ilgilenlor; dola1ylsıy,l'a fel'aket haberleri
uluslararası haiberlerin seçıiminde en önemli' an,ahta'rd:ır": Ma'lcolm
Browne'lo ulualereras: rnuheblrlerl "savaş muhablrle!"i" olarek nlte
lendrmesl de ayrıca lılglinçti'r.

(16) Thomas L. McPHALL, "Veni Uluslararası Enfomıasyon ve ıll&tişimOOzenl"

Enformasyon Devrimi Efsanesl,a.g.e., s. 145; .
(17) Van DIJK A. TEUN, News A.nalysls. New Jersey: iEr~boumA&s.Pub.; 1988, 8. 39.
(18) ıDean ,E. ALGER, The Medla and Politics, o.g.e;, 138·39i
(19) James F. LARSON, Televlslon's Window On the World:!fnternatlonol Aftaira

Coverage on the U. S. Network., NorwolXi: Ablex Pub. C., 1984, s. 1.
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Alneri1kan.ffi;edyasında Uluslararas: haberin. yer' alaibilmesi Jçln
bir lbaş,kakriter;Amerika'mhr da o olayın içindedolaylı ya da doğ

ırudao' olmasıınıngereıklHiğiıdir. Örneğin 1960 yılındaki Vietnam Savaşı;

C1970 ve: 80 dönemtnde Orta Doğu elaylan.Amertka'run daıiçinde ol
duğu olaylaıridır. 'J,ame'sla;rson'un eraştumas: da·,bunudiöğrulıar: nlte
·liiktedir (2'0). Araıştıır:ma'ya'g'öre; ulustararas i olaylarla Hgiliyayınların

,yüzde 60'ında konu Ame1tiiks'yıdaNıg:Hendi,rmeiktedir.Önemli olan,
olayın Içinde Amertka'rnnvda yer al:masıdı'r. Bu/bulıgul'ar basın ve
magazin yayınlarını da yaklaşı'k erenlerde kapsar (21).

Üçünoü' 'krlter;ıhaberlerin coğrafi dağılımıdır, Gerbner ve Mar
'vaınyrnin'y~ptığıaraş~lrma'Ya'. göre Batr' Avrupa leilgili haberler,
.OrtaDoğu {özellikle is'ra!il)ve Sovyetler Birliğiiıle Hgili haberler
Ame,rikalıla:nn IIıgisini çe1kmeıkte ve Amerilkan basımnda yer almak
'tadır(22).' Vi,ile Jşrnes 'La,rsQn'uln Ül72-1981diönemini kapsayan araş

',fırmasında; Am eriikari medyasmda tlOm uiusfaraeası yayınların yüzde
. 4 Önde sadeCe 12 :Qlıkenin adı geıçıtniştir (23}.

'. . Dördünoü Rrfter seçlrnlerdtr. Özellikle i1gJ çeken 'Ülkede hükü
nıetoeğişi:kl'iği oJuyorsa bıı tür uluslararaısı haib,erler Amerikan med-
yesıIçln Önelflı~Ii,h:aıbeırl'erdir.' ."

: ',. " .. , . ,..: "

. '8eşinci'k,rite'r htilkümdarlıiklarla Hgil'i haberlerdir. Batı Avrupa,
özelılikle de ingilte're'nıini,çiınıde olduğu haberler önemli ve ilgi çe-
'kici.dlhc(24). '.

Beıtüh:bu:.krtterlerden eonra.: her Ame rikalı .muhab ir de ü Iıkesinin

en üstün, süperdevlet olduğurum farkında olma zcnladadır.

8Ir'ç'Okci;raştl'l'maCI kendiülike's'j'ııin Amerikan' basımnda ne ka
'CIa,i- alanda, ve nasıl 'ye,r aldığmı;ı dair araştrrma Yapm'ı,ştır. Areştır

'malar The New,York Times üzerind't~ yapmıştır çün~ü yapılan araş
tirmalatgöstern,ıiştIi- iki; .bu'gaiete Amerlkan Ibasınmdri dış haber
,jere en geniş "alan ayıran (25), yurt çaoında dağıtımı olanı (26), ve

(20) y.o,g.e., s. 53.
(21) Herbert J. GANIS, Oecidlng Whot's News, 0.g.6.,S. 32-33.
(22) George BIEHiBNER, G. MARVANMl. "The Mony Worlds of the World's Press".

Journal of Comınun:lcat!9n, Wiı:ıt'fl'l' 1977,s.'57·60;
(23) James F. LAiR'SON. Televlsion's. Window on the World.:lnternationClI Affairs

- i C;overage. on·ti:ı8;"U.,S.Ne<ıworks".o.g.e .• s. 55-'57.
(24) "Taking CBS News to Tusk", Newsweek, Septamber 5. 1986, s, 17.

J25} Fore,jgn Oorrespcndents: Americo's Overseos Eves. Eors", Los Angeles Times,
June 29 .1986! s. 2~..
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prestij basım (27) olarak tanımlanan blr qezetedlr, Dolayısıyla, ulus
lararası haberler konusunda The New York Times üzerinde yapılan

araştnmalar Ame'J1iıkan basırunm, dış baberiere ve'l1diği önemi yan
s ıtaoaknr.

Kewin W J. McGraıC!ken, 1979 yılında The New York Times üze
rinde yaptJ,ğl araştırrnada 1 yıllıik süre içinde sadece 158 (487 oolum/
ine) tane Avusturalya ve Avusturalyalııl1aırla Hgil'i haber bulmuştur (28).

Hassan Mamamed El Zelrı'in araştumas: (29), Afriık'a He ilgili
haberlerin The New York Times üzerinde nasıl ve ne kader yer kap
ladığım hakkındadır. 1976-1985 yıllarını kaosayen çalışma, sonucun
da; 1976 yılında toplam alanın yüzde 18'i, 1981 yı,lında yüzde 15'·i,
ve 1985 ,yıılında da yüzde 19'u Afrika He ngHi haberlere ayrılmıştır.

Atlas üzerinde 51 üılkeye sahip Afrika'nın sadece 25 yerleşim yeri
haber konusu yapılmış ve hemen hepsinde de felaketler, krizler ve
rilmiştk. Çevre, ekonomi, sosyal yaşam, ve teknolojiyle i1'gHi h'i1ç'bir
konunun yazılmadığı Afrika heberlerlnde Jyt haber olarek nltelene
cekler sadece as'ke'ri"'politi1k haberle-rdir.

Bütün bu araştttmalar da g6stermiş:tir iki Ameıriikan basıoı. dış

haberlere oldukça az yer vermektedir, Dolayısıyle Ameıriikan okuru
da dünyada olup bitenleri aynı oranda az, yetersiz hatta yanlı öğren

mektedır.

(26) "Covering Foreign News", National Journal, 14 Aralılk 1985, s.2864.
(27) Dean E..ALGER, The Media and Politics, a.g.6.,S. 137.
(28) Kevin W. J., MOCRACKEN, "AustraMa and Aus'traHans: View From New Yo~k

Times", Journailsm Quarter1v, 1987, s.29.
(29) Hassan Mohamed EI ZEIN, "The New York Times's covercqe of Mrico: A

Oescrlptive Anolys-is ot the Period 197~H985", Doctor of PhHosophy, Ohio
Universl'ty, 1986, s. 61-67.
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