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DEMOKRATiK TOPLUMLARDA BASıN AHLAKI VE
ARAŞTIRMAGAZETECilioi

Ar. c-, A. Mul"!at VURAV

Demokratik toplumların yaşamlarında. bu yaşama bakış ve de
ğerlendiriş biçimlerinde. toplumsal ve bireyseldüşünce yapılarında

ve toplumsal kururnlarmda. kısaca yaşam kültürlerinde belirli temel
özellikler vardır. Bu özellikler onları diğer toplumlardan yani demok
ratik olmayan toplumlardan ayırır.

Toplumlar. çağımızda birey ve toplum için belirlenmiş en iyi sis
tem olarak kabul edilen ve adını «Demokrasi» olarak koyduğu bu
sistemin özelliklerini taşıyabildikleri. bu özelliklerle yaşayabildikle

ri sürece «Demokratik Toplum» olarak nitelendirilirler.

Demokratik toplurnlara, demokrasinin bir gereği olarak. en bü
yük özelliği kazandıran unsur. bu toplumların içlerinde var olan ve
toplumsallık özelliği taşıyan kurumlandır. Bu kurumların varlığı ve
işlevleri o toplum için demokratiklik ve demokrasi kavramını algıla

yış ve yaşayış biçimlerine ölçüttür. Demokratik toplumsal kurumla
rın işlevleri ölçüsünde toplumsal gelişme. ilerleme olabllmekte. bu
kurumların sağladığı ortamlarda bilimsel gelişmeler qerçekleşmede,
toplumun yenilenmesinde ve kendini tanımasmda. bireylerarası uyu
mun gerçekleşmesinde katkısı olan «Toplumbllimler», özellikle bu
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tür kurumlarm oluşturduğu ortamlarda gelişebilmekte. çalışmalarını

sürdürebi Imektedi r.

Denilebilir ki toplumsal yaşamın anlaşıhp açıklanmasında, ön
qörülüp planlanmasında çıkarı olan geniş halk kitleleri örgütlenip
güçlendiği ve bu voldaki bilimsel çalışmaları destekleyen bir kamu
oyu oluşturduğu ölçüde top!umbilimler de demokratik siyasal kül
tür de serpilip gelişmektedir. Kısacası gerek özgürlük ve eşitlik ül
külertnin. gerekse toplumbilimlerin gelişimi. temelde, teknolojik ge
lişim ve üretim biçimini yakından izlemiştir ve izlemektedir (1).

Demokratik toplumların yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdü
rebilmelerinde en büyük işleve sahip kurumlardan biri «Basin-dır.

Basın top!umsal bir dinamik bir denge ve demokrasiyi besleyen
önemli bir kanaldır. Bir iletişim kurumu olan basın, demokratik sis
temin en önemli tamamlayıcılanndandtr.Zaten bir iletişim kurumu
olmak, toplum olarak bir arada olmak anlamını tasır. Basın. demok
rasinin bir parçası olarak gerektiğinde tüm organlarını kullanarak tek
başına. gerektiğinde de diğer kurumlarla birlikte, ülkede yaşayan

toplumun bireyleri. grupları, kurumları, yönetenleriyle yönetilenleri.
çalışanları ile çalıştıranları arasında bir iletişim köprüsüdür.

Tıpkı bir insan vücudunun duyma, görme. konuşma. koklama
organları gibi yaşamsal görevleri üstünde taşır.

"Vücudun sinir sistemi ile basınııı iletişim görevleri eş arılam

lıdır. Nasıl ki sinir sistemi felç olduğunda bedensel yaşam son bu
luyorsa, iletişim kurumu olan basın da sustuğunda toplumun yaşamı

son bulur. Bu nedenle bir bakıma basın özgürlüğü, bireylerin toplum
da insan olarak yaşama özgürlüğü demektir. Bu bağlamda basını öz
gür olmayarı toplumun bireyleri ne derece insan olarak yaşayahilir,

bu kuşkuludur. Basın bireye. öncelikle bir şehrin insanı. hemşehnsi

olma, sonra bir bölgenin. bir toplumun. bir ülkenin, bir kıtanın insanı

olma, sonra da dünya da yaşayan bir insan olma niteliği kazanması

na yardımcı olan ve bu nedenle her an gerekli olan temel bir ileti
şim kurumudur. Bireyi yaratıktan, canlıdan ayırarak ona insan olma
sıfatını. özellikle içinde bulunduğumuz çağda insan olma kişiiiğini

kazandırır. Yönetim biliminde yapıian bir tanımda şöyle denilir; araç
lar sürülür, hayvanlar qüdülür, insanlar ise yönetilir. insanların yöne-

(1) Özer OZANKAYA, Toplumbilimler ve Demokratik Toplumsal Gelişim, Ankara
Unlvcrsuest SBF., BYYO Yıllığı, Aralık 1973, No: 1, Ankara, s. 37.
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tilmesinde öncelikle ihtiyaç duyulan kurum ise demekrastdir. Yani
yönetim özünde demokratik bir kurumdur. Eğer bu demokratik ku
rum yönetim islevler inden ayrılıp, sürme ya da gütme işlevine dö
nüşürse o vakit yönetenin de yönetilenin de insan olma vasıfları

ortadan kalkar. işte basın burada işlevselolarakdevreye girer ve bire
yin de toplumun da sürülmesine,güdülmesine kars: koyar. Bir demok
rasi kurumu olan basın ancak demokrasinin olduğu yerde vardır.

Basın iletişim kurumu olarak kendine ulaşan bilgileri başkalarına

dağıtırken kurum olarak yansız ama organ olarak vanlı rılabilir. Her
kes kendi kamuoyu çevresine kendi sorunlanm aktarmak durumun
dadır. Basını kısmak değil, basını aksine mümkün olduğu kadar des
teklemek gerekir ki hem yönetim olarak işlerimiz kolaylaşam. hem
de yönetilen kis: olmak bu toplumun yönetiminden qerekii katkıyı

biz sağlıyalım. Aksi halde basma bilgi verilmezse bu bilgiyi insanlar
kendileri üretırler. Kendi üretilen bilgiler de ilginç dururnlara yol
açar. Bugün terör ve anarşi denilen olaylarm altında bu bilgisizlik
yatar. Ne kadar bilgili olursak, kendimiz hakkında ne kadar çok ma
lumatırruz olursa olayları o kadar kontrol altında tutar ve toplum ola
rak bir arada bulunabiliriz .. (2).

Hızla değişen dünya ve dünya toplumlarının yönetim ve yaşam

biçirnlerinln yanısua. onların toplumsal kurumları da hızia değişm3k

tedir. Elbette basın kurumu da bu hızlı değişim süreci içinde yerini
almaktadır. Değişen basım teknikleri, yerini çağdaş, bir anlamda
uzay teknolojisi olarak da adlandırabileceğimiz teknolojiye bırakır

ken, basın orqanlarmın teknik biçimleri, bu organlarda görev yapan
insan tipleri de hızla değişim sürecini yaşamaktadır. Yani kısaca,

basın da artık çağın gereği olarak bünyesindeki çalışan (rnuhabir
gibi, teknik eleman gibi, yönetici gibi) insan tipini, teknolojistni, gö
rüntüsünü. çalışma biçimleriri, olaylara yaklaşurunı, toplumları bil
qiler.dir iş biçimlerini ve bilgi toplama biçimlerini geçmiş çağlara

nazaran, içinde bulunduğumuz çağa yönelik olarak çok daha hızlı de
ğiştimıektedir. Bu hızlı değisimin doğal bir sonucu olarak da basın

elemanları, çağdaş gelişmelere ayak uydurabllmek için kendilerlni
sürekli yenllernek. kendilerini ve değişen kurumlarını (basını) de
ğerlendirmek, toplumsal değişmeleri ve bunun karşısında hasnun
konumunu incelemek için, sık sık bir araya gelerek değerlendirme

ler, tartışmaler. seminerler, paneller düzenlemektedirler. Bir anlam-

(O) lnol Cem AŞKUN, Basının Sorunları Sempoz.vumu'nda, Sayın Aşkun'un torcü
IT,lzcion ıztenerı konu:;:1110SI, l<.ütah'lO, 20 Haziian 1990.
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da hizmetiçi eğitim niteliği de taşıyan bu toplantılardan sonra, yeni
politikalar, yeni görüş ve yaklaşımlar, yeni uygulama biçlmleri be
lirlenmekte ve en azından basın kurumunun elemanlan. gLinlük hız!ı

yaşayış içinde atladıkları, haberdar olmadıkları, bilmedikleri pek çok
konunun farkına varabllmekte, bir özeleştiri ortamı oluşturabilmek

tedirler.

işte bu amaçlarçerçevesinde söz konusu toplantılardan birisi
de geçtiğimiz yıllarda Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilmiş

tir. Anadolu Üniversitıesi ve ABD istanbul Baskonsolosluöu Basın iş

leri Müdürlüğünün katkılarıyla 1990 yıiı Nisan ayı içinde Hürriyet
Vakfı tarafından düzenlenen ve eğitim semineri niteliğinde olan «De
mokratik Toplumlarda Basın Ahlakı ve Araştırma Gazeteciliqi » ko
nulu serninere Amerika Birleşik Devletlerinin Georgetowrı Üniversi
tesi ve Missouri Üniversitesi ile San Franclsco Chronicle gazetesin
den öğretim üyeleri ve gazetecilerin yanısira ülkemizden de pek çok
araştırmacı-gazeteci-yazar katıl m ıştı r.

Seminer öncelikle her iki ülkenin gazeteclieri arasında mesleki
yönden karşılıklı bilgi alıp verme açısından büyük yararlar sağlar

ken, ülkemizdeki radyo, televizyon ve gazetelerdeki arasurmacı ge
zeteciliğin boyutlarına, konumuna ve anlayışına da çok açık ve be
lirleyici bakışlar kazandırmıştır. Serninere katılan Türk konuşmacı

ların yanı sıra Amerikalı konuşmacılar da her iki üikedede basın

özgürlüğüne yönelik bazı kısıtlamaların olduğunu ve söz konusu kı

sıtlamaların bu ülkelerin kendi iç koşullarından kaynaklandığını dile
getirmişlerdir. Serninere katılan pek çok araşttrmacı-qazeteci-yazar

kendilerine temelolarak «Araştırma Gazetec ıliq!» konusunu alarak,
bu çerçevede birden çok konuda çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bun
lardan serninere konuşmacı olarak katılan Cumhuriyet Gazetesi'nden
araştırmacı-gazeteci-yazarUğur Mumcu «Türklyenin Demokraslye Ge
çiş Sürecinde Araştırma Gazeteciliqi» konulu konusmasıyla basın

özgürlüğü ve araştırmacı gazetecilik hakkında kısaca şöyle demiştir.

«Türkiye'de araştırınacı gazeteciliğin büyük engelleri vardır. Örneğin

şu Güneydoğu olaylarında iki açmaz arasındadır araştırmacı gaze
teci. Ya resmi açıklamalarla devlet destekli gazetecilik yapacak ya
da çeşitli yaşamsal tehlikelerle karşılaşacaktır. Su son kararname
de (413 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) gazeteciliğe o alaru
kapatmış durumdadır. Hiç bir gazeteci ve hiç bir gazete Güneydoğu

olayları ile ilgili ulaştığı kaynakları arastmp okuruna surıma olana
ğına sahip değildir. Çünkü herhangi bir haber, halkı hevecanlandmcı
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nitelikte görülebilir. Herhangi bir haber güvenlik güçlerinin qörevle

rini yapmasına engel olucu nitelikte görülebilir. Herhangi bir haber
yanlış veya yalan haber niteliğinde görülebilir. Yani burada, araş

tırmacı ~Jazetec! için suç nerede başlayıp. nerede bitmektedir bile
miyoruz» (3).

Öte yandan serninere katılan konuşmacılardan Hürriyet Gazete
si Başyazarı, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi basın özgürlüğünü,

konuşmasında ülkemiz açısından farklı bir yaklaşım ile lrde lernistir.
Ekşi yaptığı konuşmada görüşlerini şöyle açıklanuşnr. "Bizler gibi,
bir yandan, basın özqürlüöürıün olmadığını söyleyen insanların dün
vasında. öte yandan da son derece özgürce, hükümetten ya da özel

otorite/erden çekinmeksizin ifade edilmiş yorumları bu ülkede gör
mek mümkündür. Türkiye de halkın gerçekleri öğrenme hakkı yok
ken ve insanlarımız ancak gazetelere yall311111S bulunan çok küçük
gerçekleri, haberleri gözönü.ne alırken, öteyandan asıl geride duran
koskoca bit karanlık tarafından örtülmüş olaylar dünyası dururken,
biz bunlar! hiç gözönünde tutmadan o eldeki ipiçlarına göre yorum
yapan lnsanlanz. Sarnimi inancını o ki biz yorumdan. eleştiriden.

besın özgüriüğünün gereğini yerine qetirrnekten çok, güriilt~i yapmak
istiyoruz. Türkiye de basın özgürllig[ınden çok gürültü yapma özgür
lüğü vardır. Ve şu anda benim de dahilolduğum Türk Basırundaki

uygulama bizirn özgürce gürültü yapabilmek hakkından yararlandıüı

mız: ortaya koymaktadır.» (4).

-Ulusl ar ar ası Sorunlarda Araştırma Gazeteciliq!» konusunda ise
seminere Günes Gazetesi'nden katılan araştırmacı-gazeteci-yazar

Cerıqiz Çandar «uluslararası sorunlarda araştırmacı gazetecinin önün
deki ciddi engellerden birinin, araştırmacı gazeteciliğin ispiyonaj ya
da casustuk ile karıştır:labilnıe şansının yüksek olması ve hep yüz
yüze kaldığı bir CEm güvenliği sorununun (örneğin Ortadoğu ülkelerin
de) bulunrnas.ru» göstererek, öte yandan da «araştırmacı gazetecili
ğin uluslara-as: sorunlara ilişkin olarak, qazeteclnin mensup olduğu

ülkenın. uluslararast sahnedeki yeriyle doğru orantılı olarak basanyle
vaprlablldljjini» belirtmiştir (5).

(2) Ugur M Ui'v'ıCLJ. Demokıelik Tcplurulordo Basın Ahlakı ve Araştırma Gazete
cii!gi Semineri, Yapınian Konuşmalarm Yovınlonmotruş Seminer Kayıtları,

Anadolu Ü(;I'Jersitesi, 16 Nison '1890, Eskişehir.

:'~) C:i<ıoy [f<Şi. I\dı geçen sern.nerden
(C::: Cengiz CANDf-\i~, Adi geçen scm.nerccn



Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden araştırmacı-gazeteci-yazar Şahin

Alpay seminerde görüşlerini şöyle dile getirmiştir. «iletişim teknolo
jisindeki gelişmelerden en çok yararlanan mesleklerden biri gazeteci
lik oldu. Özellikle elektronik kütüphane bu işte lider durumdadır. Ga
zeteci karşısındaki terminalden yayınlanan bütün gazete, kitap, dergi,
siyasi konuşma, uluslararası anlaşma gibi akla gelebilecek bütün bu
belpeleri sağlayabiliyor. Bilgileri çok kısa sürede tarayabiliyor. Ör
neğin ABD'de durum böyle. Bununla birlikte örneğin İsveç'te merkez
ve yerel yönetim orqanlan tuttukları bütün kayıtları ve belgeleri yurt
taşlarına açmak zorunda, Basın mensuplarına, yönetimin ıcraatma iliş

kin belgeleri, bilgileri, onları ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin vere
biliyorlar. Yine merkez ya da yerel yönetim yetkililerigazetelere
demeç ve bilgi verme özgürlüğüne sahiptirler. Arıcak tabiki smırlan

var. Ama bu sınırlar son derece açık ve net olarak belirlenmiş. Ör
neğin Milli Güvenlik, Dış Politika gibi. Oysa durum ülkemizde böyle
değil.» (6).

Gazete ve dergi yayınlarında yapılan araştırma gazeteciliğinin ya
nısıra Televizyonda yapılan araştırma gazeteciliği konusunda ise, TRT
inceleme ve Araştırma Kurulu Üyesi Ali Kırca yine aynı seminerde
bu konuda özetle şunları söylemiştir: «Tvde araştırma gazeteciliği

evrensel yönleriyle ne anlama geliyor? Önce iki temel karakteri vur
gulamak gerekiyor, Birincisi yakaladığınız haber ya da olay hiç değil

se bir yönüyle yazılı ve sözlü basında daha hiç yayınlanmamış olmalı.

Yani karakteri olmalı. ikincisi temel de toplumun çıkarı ve toplumun
yararı mutlaka söz konusu olmalı. TV'de araştırmacı, gazetecilik ha
berlerin takipçisi değil, haberlerin yaratıcısı hakkında, olayların arka
sında değil önünde, yazılı çizilmiş haberleri araştırmaktır. Onun or
taya çıkardığı olaylar daha sonra kamuoyunda konuşulur, yetkililerce
ele alınır. Bu özelliği ile de araştırmacı gazeteci bugüne değil gele·
ceğe bakar. Yani çıkan bu olayların sonuçları gelecegi etkileyecek nl
teliktedir. Sadece geçmişi irdelemesi değildir. Araştırmacı gazeteci
toplumun genel çıkarlanyla küçük bir grubun ya da kişinin çıkarları

arasındadır. O çatışmanın ortasında yer alır. Sıradan bir gazeteci de
ğil, demokratik sistemin hayati bir parçasıdır. Araştırmacı gazeteci
lik yapılabilmesi için önce demokratik bir sistemin olması gerekiyor.
Olacak ki onun hayati parçaları da, unsurları da olabilsin. Ülkemizde
televizyonda araştırmacı gazetecilik alanında yapılmış çalışmaları bir

(6) Şahin ALPAY. Adı geçen semınerden.
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kaç kategoride toplamak mümkün. Birincisi, polis ya da zabıtanın des
teği ile toplumsal düzeni bozanlara karşı girişilmiş operasyonlardır.

ikincisi, toplumu genelde ilgilendirmeyen ama sansasyone! yaklaşım

larla ilginç hale getirilen ve marjinal konuları, marjinal kişileri sapta
yan programlar. Üçüncüsü, devlet bilgisi ve desteği içindeki program
lar. Dördüncüsü, devletin bilgisi dışında toplumsal konulara parmak
basan programlar. Beşincisi, haber programları içindeki gazetecilik
ve sonuncusu, uluslararası sorunlara ilişkin dış kaynaklı araştırmacı

gazeteci! ik.

Ben araştırmacı gazetecilikte tarafsızlığa inanmıyorum. Araştır

macı gazeteci taraflı bir gazetecidir. Taraflı olmak zorundadır. Taraflı

olduğu için bir takım konuları ekrana getiren kişidir. Hepimiz istiyo
ruz ki TRT tarafsız olsun. Ama sonuna kadar da değil tabii. Taraflı

!ığı devletten yana, laik, demokratik zihniyetten yana, Cumhuriyet
düzeninden yana taraftır. Yani bir şeylerden yana taraftır. Soyut bir
tarafsızlık kavramı mümkün değlldlr.» (7)

Demokratik Toplumlarda Basın Ahlakı ve Araştırmacı Gazete
ciliği seminerine yine konuşmacı olarak katılan Güneş Gazetesin
den araştırmacı-gazeteci-yazar Haluk Şahin ise ülkemizde araştırma

gazeteciliği kavramına genel bir bakış açısı getirerek, kavramın ta
nımını ve bulunduğu konumu ayrıntılı olarak, konuşmasında şöyle

ifade etmiştir. «Araştırmacı gazeteciliğin Türkiye'deki gelişmesine

engelolarak çok temel iki fiziki mekanizmadan bahsetmek istiyo
rum. Bunlardan bir tanesi bizim eğitim sistemimizde geniş anlamıyla

araştırmaya önem verilrneylşi. Öğrenci arkadaşlarımız araştırma yön
temleri açısından gerçekten de çok zayıflar ve biz de öyle yetiştik.

Yani araştırma yöntemlerinde, kütüphanede kart kataloğunu kullan
maktan istatistik okumaya, anket yapmaktan analiz yapmaya kadar.
çeşitli yöntemlerin bulunabileceği, bizim eğitim sistemimiz içine he
nüz girmiş değiL. Bu gazetecilik eğitimine de yansıyor. Ikinci olay
da her olgunun sorgulanabilir olduğu temel yaklaşımı. Biz her olgu
nun sorgulanabilir olduğunu öğrencilere köklü bir şekilde öğretme

diğimizden dolayı araştırma gazeteciliği için çok gerekli olan zlhni
duyarlılık da bence qelişrniyor. Bence araştırmacı qazetecilik, top
lumda belirli güç odaklarının ki bunlar siyasal ya da ekonomik güç

(7) Ali KIRCA, Adı geçen serninerden.
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odakları olabilir, bilinmesini istemedikleri olgu ve bilgileri, siste
matik olarak araştırmaya ve soruşturmaya dayanarak öğrenip yayın

lamadır. Burada gazetecinin kamuoyuna aktardığı bilgilerin normal
olarak belirli odaklar tarafından yayınlanmasının istemnemesi yani
gizli tutulmak istenmesi önem taşıyor. Bu nedenle arastumacı qaze
teciiik ürünlerini biz çoğunlukla yolsuzluk, ifşaat. perde arkası, iç

yL1ZL: gibi bir takım ek kelimelerin arkasına gizlenmiş olarak bulu
yoruz. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir ülkede araştırmacı

g2zetceiliğin gelişmesi o ülkede demokrasinin gelişmesiyle doğru

orantılıdır. Demokrasinin olmadığı bir ülkede demokrasinin kurum
larının çalışmadığı bir ülkede araştırmacı gazetecilikten söz etmek
kuşkusuz mümkün değildir. Burada demokratik ülkeler arasında bile
belirli gelenek farklılıklarından söz edebiliriz. Sözgelimi ABD, kendi
~:6Isrıeklerj, qazetecillk gelenekleri dolayısıyla araştırmacı gazete
ciliğin Fransa'ya göre daha fazla geliştiği bir ülkedir. Fransa'daki de
demokrasi ama Fransa'da basının bu topilim içindeki lslevler l [arkl:
bir biçimde tanımlanır ve Fransız gazeteciler Amerikalı meslekdaş

larma gıpta ile baktıklanru hep söylerler.

Demokratik çoğulcu, sivil toplumlarda ekonomik iktidar veya
güç odaklarıyla basın arasında belirli farklılaşmaların oluşması müm
kün olsun ki o ülkede araştırmacı gazetecilik yapılabilsiıı. Basın eğer

siyasal iktidarın bir devamı, bir uzantısı ise ya da onunla çok içli
dışlı ilişkiler altındaysa ya da basın belirli ekonomik güç odaklarıyla

çok fazla yakınsa, o ülkelerde araştırmacı gazeteciliğin sağlıklı bir
biçimde gelişmesi kuşkusuz beklenemez. Ayrıca tabi basının da bu
konuda belirli bir hazırlığa sahip olması bence gerekiyor. Herşey

den önce basının ekonomik olarak kendi özgürlüğünü kanıtlaması

veya ayakta durabilecek bir güce gelmiş alınası elbette demokratik
bir siyasal ortamı, fakat bunun da ötesinde araştırmacı gazeteciliğin

mesleğin hedefleri arasında yerleşmesi gerekiyor. Araştırmacı gaze
teciliğin kapsamına giren bazı haberler ekonomik açıdan gazetelerin
çıkarlarıyla çelişki halinde bulunacaktır. Yazılan bazı haberler eko
namik açıdan gazetelerin artık temel gelir kaynakları arasında ön
sıraya geçen, ilan veren kaynakları ürkürebilecektir. Bu ürkütrne du
rumunda gazetenin ne yapacağı Araştırma Gazetecillqlnln can alıcı

sorunlarından biridir. Tabi araştırma qazeteclllqlnin hakkıyla yapıla

bilmesi için benim başlangıçta sözünü ettiğim gibi siyasal ve ekono
mik güç odaklarıy!a basın arasında özerklesmeler!n ortaya çıkması,

farklılaşmalarm ortaya çıkıp ilerleınesi çok önemlidir. Araştırmacı

gazetecilik pahalı bir qazeteciliktir. Tecrübeli gazeteciler, günlük ha-



ber akışıııın dışına çıkıp kendi belidedikleri konularda haftalarca hat
ta bazen aylarca hiçbir şey yazmadan. araştırma yapabilirler. Onla
rın emirlerine her türlü mali kaynağı vererek çıkıp çıkmayacağı çok
kesin olmayan bir takım haberlerin peşinde koşturmak gazeteler açı

sından önemli politik kararları gerektirmektedir. Çünkü araştırmacı

gazetecilik sonunda, mutlaka sansasyonal bir şey çıkacak diye bir
garanti yoktur. Gazeteler lotarya yerine bu harcamayı habere ya
parlarsa daha saglıklı bir tir aj elde edebilirler. Araştırmacı gazete
cilik derken içine çeşitli yöntemleri alan bir gazetecilikten bahse
dilmektedir. Bir rnülakat var. Yazılı kaynakların araştırılması var. Bel
gelerin araştırılması var. Bir tarihçinin ya da sosyal bilimcinin kul
lanacağı her türlü kaynağin bir gazeteci tarafından gerekirse diğer

disiplinlerin yöntemlerini de içine katarak kapsamlı olarak, sistema
tik araştırma var. O nedenle yalnızca mülakat ya da tek kaynağa

dayanan haber, araştırmacı gazetecilik örneğideğildir berıce.» (8).

Demokratik Toplumlarda Basın Ahlakı ve Araştırma Gazeteciliği

konulu serninere katılan araştırmacı-gazeteci-yazarlarındile getirdi
ği düşünceler de olsun, Prof. Dr. inal Cem Aşkurt'un Kütahya da ya
pılan "Basının Sorunları Sernpozyumu-nda ortaya koyduğu ve ger
çekleri gösteren düşüncelerinde olsun, aslında Demokratik bir top
lum olma, yani önce demokrasi, ardından basın ahlakı ve sonra da
araştırma gazeteciliği kavramları birbirinden ayrılmanın ötesinde bir
birini tamamlayan, olmaz ise olmaz koşulu taşıyan kavrarnlardır. Bir
araya geldiklerinde toplumsal gerekliliği tartışmasız kabul edilen bir
kurumu meydana getirmektedirler. Yani basın kurumunun can damar
larıdır bunlar. Araştırma gazeteCiliğinde, basın ahlak ilkelerine bağlı

kalabilme ancak ve ancak demokratik toplumlarda mümkün olabilir.
Araştırma gazeteCiliğinin basın ahlakı çerçevelerinde yapıldığı top
lumlar zaten demokrasi ile özdeşleşmis toplumlardır. Basın ahlakı

ancak demokratik toplumlarda gelişir, işlev görür ve araştırmacı ga
zeteciliği, toplumun ölçüleri içinde yapmaya zorlar. Yani bu üç kav
ramdan her biri ancak diğer iki kavramın var olduğunu ortamlarda ya
şayabi!ir. Gerçekte basın ahlaki ve araştırma Qiazeteciliğinin köke
ninde gerçeği yakalama ona ulaşabllme ve onu açıklayabllme ile onu
özgür bir yorum ile dile getirme hakkı yatmaktadır. Ancak elbette
araştırmacı çj8zetecilik, birey ve toplumun kişilik hak ve hürriyetle
rine saygılı kalarak. mutlaka bir takım somut belgelere başvurarak

(8) Haluk ŞAHiN. Adı geçen serninerden.
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ve bu belgeleri araştırmanın sonucunda ortaya koyarak yapılması

gerekir. Araştırmacı gazeteci elbette belgeleri konuşturrnasrru bilen
ama bu arada basın ahlak ilkelerine de bağlı kalan bir kişidir.

Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin mesleksel özgü(lliğü de
ğil aynı zamanda tüm toplumun temel haklarından biridir. Bunu, top
lumun her bir bireyinin bilmesi ve bu özgürlüğe sahip çıkması ge
rekir. Ancak bunu her gazetecinin de bilmesi gerekmektedir. Eıeı

sm özgürlüğünü kendi adına değil toplum adına kullandığının bilinç
ve sorumluluğunda olmalıdır. Bu sorumluluğa sahip gazeteci de za
ten ister istemez basın ahlakı ilkelerine bağlı kalacaktır.

Bununla birlikte önemle vurgularıması gereken bir konu da ga
zeteciliğin araştırmacılık kavramı ile içiçe olduğudur. Çünkü gaze
teciliğin her aşaması öyle ya da böyle bir araştırmacılığı zaten ge
rekti rmekted ir. Araştırmasız gazeteci i i k yapılamaz. Bütün gazeteci
lerin zaten araştırmacı bir kişiliğe sahip olmaları gerekmektedir.
Tüm dünya da zaten araştırmacı, soruşturmacı gazetecilik, mesleqin
bir ilkesi olarak yer etmiş durumdadır. Araştırmacılık için bugün,
gelişmiş, çağdaş teknoloji hemen hemen tüm ihtiyaçlara cevap ve
rebilecek niteliktedir. Araştırmacı gazetecilikte üç faktöre günümüz
de ihtiyaç vardır. Bunlardan birincisi. gazetecinin sahip olması gere
ken araştırmacı kişilik. ikincisi, teknik imkanlar ve üçüncüsü, araş

tırmacı gazeteciliğin yapjlabilmesi için ihtiyaç olan toplumsal or
tamlar ki bu da tamamen ülkelerin yönetim biçimleri ve sistemleri
ile ilgilidir. Bu araştırmacı gazetecilik için ihtiyaç duyulan üç faktör
üzerinde sırasıyladurmak gerekirse günümüz için en önemlisinin
kişilik faktörü olduğu söylenebilir.

KişiıiK FAKTÖRÜ: Gerçektegünümüz koşullari'nda araştırmacı

gazeteci gibi uç noktalarda bir kIşiliğin oluşmaama gerek yoktur. Da
ha önce de belirtildiği gibi çaötmızda zaten her qazeteci bir araştır

macı kişilik özelliği taşımalıdır. Ancak yine de Kitle iletişim Araçla
rının günlük süratl: hazırlanma ve yayımlanma süreçleri içinde yete
rince ayrıntıya girmeden bir takım olayların kitlelere aktarılması, za
man faktörü açısından doğal bir sonuçtur. Bu kaçinılmaz sorıuç da
hoşgörüyü gerektirmektedir. Zira ayrıntıya inme de olsun araştırma

yapma da olsun, zamana şiddetle ihtiyaç vardır. Olayların, gelişme

lerin kitlelere en hızlı ve taze şekliyle aktarılması gazeteciliğin bir
diğer ilkesi (doğru ve gerekli biı( llkesi) halindeyken elbette araştır

ma yapmaya zaman yoktur. Ancak burada önemle belirtilmesinde ya
rar olan bir nokta vardır ki o da gazeteciliğin günümüzde temel iki
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biçimiyle yapılabildiği ya da yapılabileceğidir. Onlardan birisi "Olay"
gazeteciliği, diğeri ise "Kültür» g<'izeteciiiğidir. Bu iki tür de aynı

medya içinde yer olabilir ve birbirleriyle doçıt'u orantılı olarak aynı

anda o medya içinde yayımlanabilir. Olay GazeteeiiiQi, günlük, geli
şen, kitlelere hızla ve yenilik unsuruyia aktarılması gereken haber
ler için yapıian, bu tür haberlerin toplanmaya çal!şıldığı qazetecilik
tir. Kültür Gazeteciliği ise araştırmacı gazeteciliğe ortam hazırlayan

gazetecilik türüdür. Bilindiği gibi Kitle iletişim Araçları toplumsal
bir kurumdur. Toplumun bireylerinin günün her anında ilgili olduğu,

onlar ın gıda gibi ihtiyaç duyduğu, toplumun kültür odaklarmdandır.

Ioplumsal kültürün yansımasıdıriar. Ve kültürün tam merkez nokta
sındadırlar. Toplumsal kültürün gelişmesine katkıları yadsınarnaya

cak, tarnşılamayacak ve ölçülemeyecek oranda fazladır. işte bu Kül
tür Gazetecillqi, Olay Gazeteciliği gibi günlük olayları değil, olay
ların ortaya çıkış nedenlerini, nasrllanru. ortamlarını ve insan un
surlarını, yani olayla ilgili olan kişileri inceler, araştırır, şimdiki ve
gelecekteki olabilecek sonuçları ortaya koyar. Zamanı, Olay Gaze
teciliqine göre daha rahat ve ayrıntılarma irierek kullanır. Bu da kül
tür nazetccilig! için bir avantajdır.

Söz konusu edilen arastırmacı gazeteciiik. işte bu yayımcılıkta

asıl ağırlığı taşıyan, Kültür Gazeteciliğinde yapılması gereken gaze
teciliktir ve bu nedenle de belirli kişilik özelliklerini gerektirmekte
dir. Gerçekte tartısmacılann da, araştırmacı gazetecilikten sözeder
ken gözönüne aldığı ancak adı korımayan ve «araştırma qazetecillqi
derken kastedilen kültür gazeteciliğidir. Kültür gazeteciligi içinde yer
alan bir araştırmacı gazetecilikten söz edilmekte ve tartışmalar bu
çerçevede gelişmektedir. Elbette araştırma gazeteciliği ya da araş

tırmacı gazetecilik derken «Olay Gazeteciliği» içinde yer alan bir
gazetecilik olayı akla gelmemektedir ve gelmemelidir de. Buna bağlı

olarak, Kültür Gazeteciliği içinde bir araştırmacı gazeteci kişiliği söz
konusu edilirse, bu durumda denilebilirki bu kişilik çok yönlü olmalı,

çağdaş gelişmeleri yakından izlemeli, ilgili, bilgili, ilkeli ve araştır

macı bir kişiiikte olmalı. Teknolojiyi kullanmasını bilmeii, yaptığı işin

heyacan: ile birlikte sorumluluklarını da taşımalı ve gerçeği aktar
malı. Sosyal bilimlerin birden fazla dalıyla ilginmeli ya da ilqilen
miş olmalı. iyi bir gözlem, dil ve kulak ile yazma yeteneğine sahip
olabilmeli. Düşüncelerini rahat aktarabilmeli. Medyaların işlevlerini

yakından izlemeli ve içinde bulunduğu toplumu yakından tanımalı.

Bilimsel düşünebilme özelliklerine sahip olmalı.
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TEKNıK OLANAKLAR FAKTÖRÜ: Bu konuda daha önce de belir
tıldiği gibi içinde bulunduğumuz çağ ve gerek ülkemizde gerekse di
ğer ülkelerde teknoloji, özellikle Kitle iletişim Araçlan ve bunların

kul!anıldığı ortamlar açısından oldukça gelişmiş durumdadır. Bilgi
sayar teknolojisi elektronik ya da mekanik araçlar ve kullamlan ma
teryaller, bugün araştırmacı gazeteciye tüm koiay!ıkları, ayrıntıları

ve zamandan tasarrufu kazandırabilecekniteliktedir. Yani kısaca aras
tırmacı gazeteciııin işinin gereğini yapabilmesi için teknik olanaklar
açısından sorunlara sahip olduğu söylenemez.

VÖNETiM ORTAMı FAKTÖRÜ; Sürekli olarak belirtildiği gibi
araştırma gazeteciliği, gerçek anlamıyla ancak demokratik ortam
larda, demokrasinin olduğu toplumlarda ve yönetim biçimlerinde ya
pılabilir. Araştırmacı qazeteci olayın kaynağına, yetkili, ilgili, bilgili
kişilere rahatça uiaşabilme!i, onlardan rahatlıkla bilgi alabilmeli ve
bunu kullanabilmelidir. Sürekli olarak yasal enqeilemelerle karaıla

şan ve kaynaklara ulaşamayan qazetecinin ar aştırrnacıhk yapması

na imkan yoktur. işte bu noktada ar aşt ırmasrz gazetecilik başlar ki
bu c\d toplum ve yönetim açısından oldukça tehlike!i sonuçlar do-

rur Uydurma ve yanlış bilgilerin sürekhllk kazandığı bir ortamda
kültür gazeteciliği yapılamayacağı gibi toplumsal kültüre ve bilgiye
katkıdan çok, bireylerin birbirinden uzaklaşması. bilgi cehaleti ve
yönetenlerle yönetilenler arasında onarılamaz iletişim kopuklukları

ortaya çıkar. Bu sonuç ise toplumsal yapılanma, toplumsal hirlik ve
beraberlik, toplumsal kültür ve ortak ülkü amaçlarından uzaklaşmayı

getirir. Bireylerin birbirlerine ve yönetime, sonra da kültüre yaban
cılasmalan, dejenerasyon, bireysel çıkarlar işte ancak böyle ortarn
larda ortaya çıkar.

Sonuç clarak; araştırma gazeteeiliği önemli bir toplumsal ao
rurnluluk altında yapılan bir işdir ve Kültür Gazeteciliğidir. Belir]:
faktörleri (Kişilik-Teknik-Yönetim) gerektirmektedir. Araştırmacı ga
zeteci ise toplumsal bir misyon ile yükümlüdür. Yaptığı iş kendisi
nin olduğu kadar toplumun bireylerinin de bilgilenme, hak ve hürri
yellerini yakından ilgilendirmektedir. Araştırılıacı gazetecinin belitii
kisilik özellikleri taşıması gerekmektedir. Amaçları açık ve nettir.
iyi bir eğitim formasyonundan geçmeyi gerektirmektedir.

Araştırmaeı gazeteci i içje ve gazeteeiye yönetiml erin ve topl u
mun bireylerinin bakış açıları çok önemli bir unsurdur. Arasttrrnayı

toplumsal bir gereklilik olarak görme ile ve gazeteeiye kapıların açıl

masını sağlamayla başlar arastırmacı gazeteciııin işi. Onu engelle-



rnek ya da bilgiyi saqlarnak aslında toplum adına işlenmiş bir suc
tur. Bu suçu işleyen bireyin toplum içindeki misyonu ne olursa ol
sun büyük bir sorumluluk yüklenmekte ve aslında kişi hak ve nürr i

yetlerine, demokrasiye, insana ve kendisine saygıya karşı büyük bir
saldırıya girişmekledir. Bireyler ancak ortak di!, tarih 'le ülkü amaç
iannın yardımıyla bir toplum içinde yasayabilir. Birey yalnrz kalamaz
O halde birey, üyesi olduğu toplumun ve bu toplumun diger bırey

lerine karşı da saygılı olmak ve onların hak ve hürriyetlerini koru
mak zorundadır. Böyle bir bakış açısı ancak toplumsal barışı ve in
sanın kendisi ile barışık yaşamasını sağlar. Bu nedenle aslında heı'

lıireyin sorumluluğu araştırmacı gazetecinin qôreviru yerine getir
mesi açısından, araştırma yapan gazetecinin sorumluluğu ile eşit

orandadır. işte bu nedenle araştırma gazeteciliği ve araştırmacı qa
zeteciye birey, toplum ve yönetim açısından gereken sağlıklı bakış

açısı kazarulmazsa, sonuçlarına katlanmakta, her bireyin, toplumun,
yönetim kademesindeki her insanın, üstüne almaktan zevk almaya
cağı bir sorumluluk ve sorun olacaktır.
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