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6ZET

Gorsel ve basih yaymcihgm temel iiriinlerinden birini olusturan
'haber'in ticarilesmesi ve degisen iletisim ortami ve izleyiciler ile
birlikte haberin yapilandmlmasr ve sunumu sorununu giindeme
getiren bu cahsma, haberlerin yaprlandmlmasi siirecinde haberi
cerceveleme ve haberde one cikan unsurlan belirleme sureclerini,
haber medyasi egilimleri paralelinde tartrsmaktadir. Cahsma,
giiniimiiz medyasmm degerlerini ve etkilerini l;oziimleme acisindan
bir arka plan ve genel cerceve olusturma amacmi tasrmaktadir..

ctats

Medya kuruluslari ilk ortaya cikuklari giinden beri uzak ve yakm
cevrernizde gelisen olaylar arasmdan haberleri miimkiin olan en kisa
,.amanda toplamak ve okuyucu/izleyici kitlelerine ulasurrnak icin

orgihlenmii?lerdir. ilk gazetelerin yaymlandigi 17. yuzyildan giiniimiize
kadar habercilik sektoru boyutlan her gec;:en giin biiyiiyen bir sekilde
gelismesine ragmen heniiz haberin ne oldugu iizerinde her kesimi tatmin
eden bir tarnrna ulasilamarmsur. Izleyicileri uzak cevrelerirideki
gelismelerden haberdar etme, toplumsal olaylarla ilgili olarak kamuoyu
olusturma gibi cok onemli toplumsal islevlere sahip olan haber, medya
kuruluslari icin de ticari degeri olan en onemli iiriinlerden biridir.
izeyicinin onune getirilinceye kadar medya kurulusu tarafmdan biiyiik
masraflar yapilan ve gazetecilerin yogun cahsmalanyla meydana getirilen
haberin,ticari bir iiriin olmasi nedeniyle, izleyici beklentilerini ya da
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taleplerini dikkate almadan kitlelere sunulmasi dusunulemez. Bu nedenle
haberin nasil ve hangi etkiler altmda yapilandmldigim, gazetecilerin haber
cercevelerini nasil olusturduklarim, haberlerde nicin bazr unsurlan one
cikardiklanru ve izleyici taleplerinin sozii edilen siirecler iizerine ne gibi
etkileri oldugunu incelemek yerinde olacaknr.

HABER iC;ERiGiNi ETKiLEYEN UNSURLAR

Genel olarak haberler muhabirler tarafindan ilgincllk, yenilik,
olumsuzluk gibi ozellikleri nedeniyle cevremizde gelisen sayisiz olay ve
olgular arasmdan secilir ve zaman icinde olusmus nesnellik, tarafsizhk,
dengelilik gibi gazetecilik kurallan goz onunde bulundurularak kaleme
ahmr. Gazetecilerin gelisen olaylar ve olgular arasmdan hangilerini haber
konusu olarak tercih edeceklerini ve bu haberleri n asi l
bicimlendireceklerini (iceriklerini diizenleyeceklerini) aciklayabilmek icin
ll~ kuram gelistirilmistir, Bunlar Kisilik Kurami, Orgiit Kurarm ve Rol
Kurarm diye adlandirrhr. Kisi lik Kurarm, gazetecilerin mesleki
davramslanru onlann sektordeki deneyimlerini ve kisisel ozelliklerini goz
onunde bulundurarak anlamaya cahsir. Orgiit Kurami da orgiit ici cahsma
kosullarmm ve orgiitiin amaclanrun incelenmesiyle gazetecilerin mesleki
davramslarirnn aciklanabilecegini ileri siirer. Rol Kuramr'na gore ise
gazetecilerin meslekleriyle ilgili tutum ve davranrslari benimsedikleri
islevez'role baghdir. Ornegin, haberleri miimkiin oldugunca tarafsiz bir
sekilde aktarma isleviniv'rolunu benimseyen gazeteci ile asirr ideolojik
egilimleri olan ve bunu mesleki cahsmalarma yansitma arzusunda olan
gazetecinin davramslari farkh olacaktir (l). Olay ve olgulann hangi
etkiler altmda haber haline getirildigini aciklamaya calisan bu kuramsal
yaklasimlara medya kurulusu dismdaki toplumsal cevreden gelen
ekonomik ve siyasal etkileri de ilave etmek gerekir.

Diger yandan medya kuruluslan temelde karhhk esasma gore cahsan
ticari kuruluslardir. Bu nedenle aralarmda daha genis bir izleyici kitlesine
sahip olmak (tiraj-rating artnrmak), dolayisiyla daha fazla kar elde etmek
icin kiyasrya bir rekabet soz konusudur. Tirajm ve reytingin boylesine
yasamsal oneme sahip oldugu kosullardan medya kuruluslarmm
habercilik isiyle ugrasan krsimlanrnn (haber medyasmin) etkilenmernesi
dusunulemez..

1 D. A. Graber (1993). Mass Media and American Politics. Fourth ed. CQ
Press, s. 102.
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Haber, medya kuruluslarmm en krymetli urunudur. Bu nedenle
haber medyasi, haber iceriklerini en genis izleyici kitleyi cekebilmek icin
duzenlerler. Rekabet kosullari icinde haber medyasmm ilgi cekici,
eglendirici, mizahi haber oykuleri arama ve kurgulama egilimine girdigi
soylenebihr. Asil olarak izleyicileri bilgilendiren ve kamuoyu adma
denetim gorevi iistlenen haber medyasi bu islevlerini bir yana birakarak
"show" hazrrlarcasma gorse! cekiciligi ve mizahi yomi agll' basan haberler
aramaya ve yaymlamaya yonelmistir (2). Son yillarda te!evizyon haberleri
iizerine yogunlasan arasurrnalar, televizyonun sahip oldugu un ve
guvenilirlige ragmen siradan insanlan bilgilendirmekten uzak olduguna
iliskin ciddi kaygiian dile getirmektedir. SOZll edilen arasurrnalarda
televizyon haberlerinin bilgi eksikligini gidermesi bir yana, artnrdigina dair
tutarh karu tlar elde edilmistir (3). Bu durumun basmm toplumsal
sorumlulugu acismdan tartisrlrnasi ayn bir konudur. Ancak ya§anan pratik
haber medyasmin izleyicilerin beklentilerini goz ardi etmedigini ya da
baska bir deyisle haberleri izleyicilerin hosuna gidecek tarzda hazirlama

gayreti icinde olduklanm gostermektcdir.

Cunumuzde izleyiciler haberleri detaylanna kadar izlemek ya da
okumaktan uzak bir anlayisa yonelmektedir. Gazetecilik ilkelerine uygun
haberleri uzun uzadrya izlemekten kacmmakta, modern ya§amlll telasi
icinde haberi de bir tuketim nesnesi olarak gormektedir. Ortaya cikan
izleyici profili, tuketim toplumunun genet ozellikleri icinde kalarak olaylar
ve olgular hakkmda aynnuh bilgilenme cabasiru gostermemektedir. imaj
gudusuyle yonlenen bireyler haberlerden yiizeysel olarak gorsel ve sozel
cikarsamalarda bulunmaya ahsrmsnr (4). Diger yandan glllliimiiz haber
tuketicilerinin ortaya cikan ozellikleri de haber iceriklerinin olusumunu
dolayh olarak etkilemektedir.

Haber, ele alman konunun degisik unsurlanna belirli kurallar
dogrultusunda vurguda bulunarak cok farkh bicimlerde liretilebilir. Bu
durum, gazetecilerin farkh deneyimlere ve kisisel ozelliklere sahip olmasi
nedeniyle kacmilmazdrr. Ancak giiniimiizde habercilik sektorunde ticari
kaygiiann on plana gecmesi haberin ne oldugunu degil de nasil

soylendigini veya sunuldugunu daha onemli hale gerirmistir. Bu siirecin

2 D. K. Davis (1990). "News and Politics". New Directions in Political
Communication. Ed: D. Swansan & D. Nimmo. Sage Publication.

3 A.g.k., s. 115.
4 G. Garromone (1986). "Candidate Image Formation: The Role of Information

Processing". New Perspectives on Political Advertising. Ed: L. L. Kaid,
D. Nimmo & K. Sanders.Illinois Press.
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genel olarak haber medyasmda ozel olarak televizyon haberlerinin uretim
siirecinde nasil isledigmi ya da baska bir deyisle haberin kurgulanarak
yeniden nasil yaranldrgim cerceveleme ve one cikarma kavramlarmdan
yararlanarak incelemek olasidir.

iZLEYici ALGISI VE C;ERC;EVELEME

Bireyler gundelik yasamda bir sorunla ilgili olarak karar ahrken veya
dusuncelerini ifade ederken cevresel unsurlara karst cok duyarhdirlar.
Ornegin, bir sorunla ilgilendigimizde kacmrlmaz olarak 0 sorunu
cerceveleyen diger bazi sorunlari ya da unsurlan da dikkate alrnak
durumunda kahnz. Bu anlamda, her sorun farkh cerceveler icindedir. Her
sorunu cerceveleyen farkh olaylar ve unsurlar vardrr. Soz konusu bu
olaylar ve unsurlar, insanlarm belirli bir sorun hakkmda alacaklari
kararlan onemli olcude etkilerler.

Cerceveler, bireylerin olaylan ve bilgileri "belirleme, algrlama, teshis
etme ve adlandrrmasma" olanak saglayan araclardrr (5). Goffman,
cerceveleme uzerine su goru~leri ileri surmusnir:

"Bazi cerceveler, varhklarin, onermelerin ve kurallann bir sistemi
olarak acrk seciktir; diger buyuk bir kismi ise bir yaklasmun veya bakis
acismm bilgisini sagiamada yetersizdir. Bununla birlikte, yaprlandirma
duzeyi ne olursa olsun her cerceve kullamcilarina, cercevenin srmrlarr
icinde tamrnlanan gorunu~te (gercekte olmayan) SlmrSIZ sayidaki somut
olaylarm belirlenmesi, kavranmasi ve adlandirrlmasr icin olanaklar
verir(6)."

Tamm olarak cerceveleme, olaylan srruflandirmaya, yorumlamaya ve
kisa siirede anlamaya yardim eder (7). Diger bir genel tarumlamaya gore
de cerceveleme kavrami , bir durumdaki, bir deger yarglsmm
sunulmasmdaki veya problernlerin secilmesirrdeki kurnazca yapilan
degisikliklere isaret eder. Cercevelerne etkisi ise sozii edilen degisiklikler
nedeniyIe ortaya cikan dusunce degisiklikleri sonucu meydana gelir (8).

5 C. M. Kosicki (1993, Spring). "Problems and Opportunities in Agenda-Setting
Research". Journal of Communication. 43.

6 E. Coffman (1974). Frame Analysis. Northeastern University Press, s. 21;
Kosicki (1993). A.g.k., s.115.

7 Kosicki (1993). A.g.k., s. 112.
8 S. Iyengar (1991). Is Anyone Responsible: How Television Frames

Political Issues. The University of Chicago Press, s. 11.
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HABER CERCEVESi

Haber cercevesi, bir olayla ya da sorunla ilgili haberi anlamh hale
getirmek icin olusturulan; haberde nelerin icerilecegini, nelerin disarida
birakrlacagnu belirleyen genel baglamdir.

Todd Gitlin (1980) CBS televizyonunun 1960'lardaki onemli ogrenci
hareketlerini nasi l basit.lestirdigin i inceleyerek kitle iletisirni
arasurmalarma "cerceveleme" kavrarmrn kazandrrmrstrr. Haber
bultenlerini hazirlayanlar sosyal bir hareketi verirken pek cok alternatif
cerceveleme stratejileri secebilirler. Haber, sosyal sorunun kapsamim
anlatabilir, sorunla basedebilmek icin ileri surulen alternatif onerileri
elestirebilir ya da hiikumetin sorunun ustesinden gelebilmek icin yapugi
calismalar uzerine yogunlasabilir. Televizyonda yer alan haber
cercevelerinin incelenmesi aSII olarak iki noktaya dikkati cekrnektedir: 1
Haber uretimi sureci, 2- Haberlerin sunulus forman (9).

Haber ure ti mi incelemeleri, belirli sorunlann n asi l
cercevelendiginin ve kamuya sunuldugunun anlasilmasinda anahtar bir
konuma sahiptir. Sorunlann zaman icinde nasil geli§tiginin ve ortaya
crkugrrun bilinmesi buyuk bir oneme sahiptir. Bugun biz sureci tum
olarak degil krsnn kisrm bilmekteyiz. Gazetecilerin kendi cahsma bicimleri,
sahip olduklan kisisel degerleri ve uymalan gereken isyeri kurallan
nedeniyle sadece gercekligi yansrtmadigr: ele aldrklari haber
hammaddesinden aktif bir sekilde haber yapuklari goru~ acismdan
baslayarak sorunlann nasil cercevelendigini anlamaya baslayabiliriz (10).

Televizyon haberleri sunulus formatma gore "olaysal" (episodic)
veya "konusal" (thematic) olarak smiflandmlabilir. Tek tek olaylan anlatan
(episodik) haber cercevesi, belirli bir durumun incelenmesi veya belirli
bir olaya yonelik haberin verilmesi biciminde olur ve kamu olaylanm
somut durumlar olarak anlanr (evsiz insanlann kotu durumu, cinayet
girisimi, bir yerin bombalanmasi gibi). Olaylara dusunsel boyutu da
katarak anlatan (tematik) haber cercevesi ise kamuyu ilgilendiren sorunlan
daha genel ve soyut baglama yerlestirir. Bu tur haber cercevesinin "eslik
etme" veya "arka plandan izleme" seklinde verdigi haberler genel

9 T. Gitlin (1980). The Whole World is Watching: Mass Media in the
Making and Unmaking of the New Left. University of California Press;
Kosicki. (1993). A.g.k., s.112.

10 A.g.k.
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soriuclara ve durumlara yoneliktir. Hukumetin sosyal yardrm

harcamalarmdaki degisikllkler, terorist faaliyetlere giren gruplann sosyal
ve siyasal elestirileri gibi haberler konulu haberlere ornek olarak
gosterilebiliI'. Olaylarla ve konularla ilgili cercevelerne arasmdaki asil

farkhhk sudur: Tek tek olaylarla ilgili cercevelemeler, konulan gostererek
anlatan somut tarumlamalardrr. Olaylara diisunsel boyutu da katarak
anlatan konu aguhkh cercevelemeler ise miisterek veya genel karntlar
sunar. Baska bir anlaumla, tek tek olaylan anlatan haberler "iyi resimler"
kullarnrken, olaylara dusunsel boyutu da katarak anlatan konu agrrhkh
haberler "dusiinen beyinlere" onem verir. Pratikte ise pek az h aber
tamamen olaylarla ya da konularla ilgilidir. Ancak, haber oykulel'inin
biiyuk <;ogunlugunda bu cercevelerne turlerinden bid daha belirgin
durumdadir (11).

Televizyon haberciligi be1irli ticari kaygl1ar ve iyi tarumlanrms
gazetecilik kurallan altinda zamana karst yiil'utUlen bir yansnr. Tek tek
olaylan anlatan haberler gol'untu e~liginde kolayca verilebilir. Ancak,
olaylara dusunsel boyutu da katarak anlatan haberlerle ilgili destekleyici
malzemenin hazrrlanmasr daha uzun surebilir. Aynca, bu malzemenin

tarafsrzlrgrmn saglanmasi icin daha derin yorumsal inoelernelere
gereksinim vardir. Ustelik, haber degeri oldugu varsayilan tum konular
hakkmda du~unsel boyutu da katarak anlatan destekleyici malzeme
sunmak zaman smirhhklan nedeniyle her zaman mumkun degildir. Tum
bu nederilerden dolayr televizyon haberciliginde "olaysal" (episodic)
haberlere daha fazla yer verildigini soyleyebiliriz.

iZLEYici ALGISININ SINIRLILIGI

Bireylerin diisunme kapasiteleri icinde yasadrklari cevrenin
karmasikhgr ile karsilastmldigmda cok du~uktuI'. Gercekten de cevremizde
her an sapslz denecek kadar cok olay cereyan etmektedir. Bunlann her
birine dikkat etmek, onlar hakkmda diisunmek ve bazi cikarimlarda
bulunmak birey icin olanaksizdir. Bireyin dikkati bu nedenle secici olmak
z.orundadrr , Bu temel srnrr li h k nedeniyle digerleri hakkrnda
olusturdugumuz izlenimler, onemli gol'dugumuz az sayidaki unsurlar veya
konular etrafmda bicimlendirilmek durumundadir (12). Zaten giinh1k
yasantida da gozlemlendigi gibi insanlar sadece belirli olaylann belirli
ozelliklerine dikkat etmektedirler.

11 S. Iyengar (1991) . A.g.k., s. 13-14.
12 S. Iyengar (1987). News That Matter. The University of Chicago Press, s. 64.
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Bireylerin mevcut verileri en iyi sekilde kullanacak kapasitede
olmadiklan ortadadir, Daha acik bir deyisle, insanlar cevrelerinde olup
bitenlerin tum bilgisine sahip degillerdir. Ustelik, sahip olduklan bilginin
tumunu de istedikleri an kullanamazlar. Ancak, karmasiklikla ve
belirsizlikle karsilasnklannda da "yeterince iyi" ~ozumler ve "yeterince iyi"
eylem yollan bularak kendilerini rahatlatmak zorunlulugu duyarlar (13).

One cikarrna kavrarm, sosyal olaylan degerlendirirken bireylerin
bildikleri her seyi goz onunde bulundurrnadrklarirn varsayar. Hatta bu
yonde gayret gosterseler dahi bireylerin bildikleri her seyi
degerlendirmeleri pek mumkiin degildir. Boyle durumlarda bireyler
ezberlerinde kalanve akillarma hemen geliveren olaylarla sahip olduklan
bilgilerini degerlendirirler. Haber medyasimn one cikarma etkisi smirlr
siyaset bilgisine sahip insanlan daha cok etkiler. Bu kisiler daha dusuk
egitim seviyesine sahiptir, partizan degillerdir ve siyasetle ilgilenmezler.

HABERDE ONE <;IKARMA

Haber medyasi, one cikarrna ile olaylarin bazi yanlanru gormezden
gelirken diger bazi yanlarmi on plana cikararak, hangi siyasal yargI1ann ve
tercihlerin yapilacagmi belirler. One cikarma etkisi vasitasryla televizyon
haberleri, digerleri pahasma sosyal ya~amm bazi yanlanna dikkati cekerek
insanlan once siyasal yargI1ara ulastmr; daha sonra da siyasal tercihlerde
bulunmalanru saglayabilir.

Iyengar ve Simon'a gore one crkarma, belirli sorunlara iliskin siyasal
yargI1ara varmada haber iceriginin etkisine ve izleyicilerin siyasal
degerlendirmeler yapmakta kullandigi olcutlerdeki degisikliklere isaret
eder (14). Baska bir deyisle one cikarma, haber medyasmm bazi
sorunlara dikkati cekerek (bu arada digerlerini gormezden gelerek)
hukumetlerin, politikalann ve siyasal adaylann degerlendirilecegi kriterleri
belirleme gucune isaret eder. Ornegin siyasal adaylar secilebilmek icin
kamu tarafmdan tanmmaya gereksinim duyarlar. Bunun etkili yollanndan
biri de haber biiltenlerine girebilmektedir. Adaylar bu yolla secmenlerin
tercihlerini etkileyebilmeyi amaclarlar (15). Televizyon haberleri, siyasal

13 H. A. Simon (1979). Models of Thought. Yale University Press. s. 3; S. Iyengar
(1987). Ag.k., s.64.

14 S. Iyengar & A. Simon (1993, June). "News Coverage of the Gulf crisis and Public
Opinion: A Study of Agenda-Setting, Priming and Framing". Communication
Research. 20.

15 S. Iyengar (1987). A.g.k., s. 98.
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bir liderin gorevleri ile karakterinin gii<;:lii ve zayif yanlariru
degerlendirmek icin kamunun olcutlerini veya standarlarirn bicimlendirir.

Diger yandan secmenler veya izleyiciler de bir siyasal lideri
degerlendirirken cesitli unsurlan da goz onunde bulundururlar. Bunlar
arasmda liderin temsil ettigi siyasal parti, destekledigi ve karst <;:Iktigi
politikalar, neden oldugu basarilar veya basarrsizhklar, yeterlilik ve
tutarhhk anlammda nasil bir gorunumu oldugu, nasil bir irksal, dinsel,
smifsal ve etnik grubu temsil ettigi veya karst oldugu, ne tur genel degerleri
kucaklar goriindiigii gibi ozellikler sayilabilir.

Televizyon haberleri, acikca ve kesin olarak insanlann farkh ulusal
sorunlara yiikledikleri oncelikleri ve siyasal liderlerini degerlendirirken
veya adaylar arasmda secim yaparken goz onunde bulundurduklan
onceliklerini etkiler. Ancak, televizyonun kamu glindemini belirleyebilme
yetenegi ve izleyicilerin siyasal tercihlerini one cikarma ile etkileme giicii
tamamen sirnrsiz degildir. Televizyon, ne ger<;:ekte olmayan bir sorun
yaratabilir ne de gercekte olan bir sorunu gizleyebilir. Televizyon haberleri
ancak, her biri izleyicinin ilgisini cekrnek icin yan§an haber oykulerinin
oncelik sirasmi degistirebilir (16).

Haber medyasi izleyicilerin, hangi sorunun iilke icin daha onemli
oldugu, hukume tin bu sorunlan cozme dogrultusundaki cahsma
temposunun yeterli olup olrnadrgr ve siyasal liderin ozelliklerini
degerlendirirken basvuracaklari olC;:litleri veya standartlan bicimlendirir.
Haber medyasmm izleyicilerin siyasal onceliklermi bicimleridirme giicii
cok buyuk olmakla birlikte simrsiz degildir, Cunku haber medyasi olrnadik
bir sekilde standartlar ve oncelikler yaratamaz.

SONUe

Haber, cevremizde gelisen olaylar arasmdan secilirken , belirli
ozellikleri bakirmndan kaleme ahrnrken ve gazete sayfasma veya televizyon
haber bultenine yerlestirilirken kacirulmaz olarak begenisiney ilgisine
sunuldugu kitlenin (okuyuculann veya izleyicilerin) de beklentileri goz
onuride bulundurulur.

Haber medyasmda yer alan haberlerin kurgulanarak nasil yeniden
yaprlandInldlgml cercevelerne ve one cikarrna kavramlanyla aciklamak

16 A.g.k., s.118-119.
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miimkiindiir. Haber cercevesi, haberi anlamh hale getirmek icin
olusturulan, haberde nelerin icirilecegini nelerin disarida brrakilacagmi
belirleyen genel baglamdrr. One cikarma ise haberde bazr unsurlara
dikkati cekerek olaylann, sorunlarm, politikalann ve siyasal adaylann
degerlendirilecegi kriterleri belirler.

Cunumuzde haber medyasi ticari nedenlerden dolayi rating ve tiraj
arturrna kaygrsi icinde oldugundan haberlerin cercevelerini ve one
cikardigr unsurlan dramatik, sansasyonel veya eglendirlci bir tarzda
hazirlama yoniinde egiltm gostermektedir. Dolayisiyla bilgilenme
gereksinimi icindeki kitleler saghkh ve dogru haberi bulmakta gucluklerle
karst karsiya kalmaktadir. Bu nedenle haber medyasi cahsanlanrun haber
cercevelerini nasil olusturduklari, neleri one <;;lkardlklan ve bu surecler
iizerinde ne gibi unsurlann etkide bulundugu detayh bir sekilde
incelenmelidir.

Haberler srradan eglence ve magazin programlan mantigr ve forman
icinde degerlendirilemiyecek kadar onemli toplumsal islevlere sahiptir. Bu
islevler i yerine getirme yommde egitim kurumlarmdan medya
kuruluslarma, izleyicilerden resmi denetim mekanizmalanna kadar bir cok
kurum ve kurulusun etkin bir isbirligine gitmesi, demokrasinin ancak
saghkh bilgilenme ortammda yasayabilecegi anlayisi acismdan zorunludur.
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