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GAZETECiliK MESLEK AHLAKıNA YÖNELiK OLARAK
ULUSLARARASI ALANıDA ORTAYA ÇıKAN YENi G'ELlşMELER VE

TÜRıKlvE'IDEKıiIDURUM

Ar. Gr. Dr. Semra AKDEMiR~

GiRIş

Gazetecilik, hemen hemen her toplumda, özel gereksinmelerine
yanıt vermeyi hedefleyen belirli ahlôkl ilkeler tarafından yönlerıdlrlllr.

Birarayageldiklerinde mesleki bir ahla,k bütünü oluşturan bu tür
ilkeler, gazeteciliğin kendine ÖZ!gü haklarını, görevlerini, mesleki dav
ranış kalıplarını, meslek idealini ve bu idealin toplumla ilişkisini ta
nımlayan ve denetleyen bir dizi kuralıgeliştirmek üzere ortaya çık

mışlardır. Bunlar ulusal anayasalarda. yasalarda. 'günlük pratiğin ya
salolmayan kurallannda. mesleki uygulamanın ortaya çıkardığı kav
ramlarda ve yazılı meslek ahlak yasalarında varlık kazanırlar.

Yazılı meslek ahlak yasaları ahlaki ilkeller yoluyla profesyonel
gazetecinin çevresiyle olan ilişkilerini düzenler. Gazetecilik mesleği

içinde yer alan bazı uyqularnacılar, bu tür yasaların potansiyelolarak
önemli araçlar olduklarını, çünkü mesleki performans ve toplumsal
sorumluluk standartlarını tanımlayacak olan bir dizi. ahlaki ilkenin
gazetecinin profesyonelleşmesinde hayati birönem taşıdığını savun-

'(0) Illetişim Bilimleri Fakülitesi, Basım ve Yavımcılık 'Bölümü
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maktadırlar. Buna karşılık bazıları da mesleki yasalarda yer alan bir
çok ahlak llkeslnlrı. içinde yer aldıkları gerçek durumları yeterince
kapsayarnadıklanna, dolayısıyla da eksik ve güdük kaldıklarına dik
kat çekmektedirler.

Bu ikinci görüş, günümüzde manlpülatif ve teknolojl-yönellrnli
iletişimden daha fazla etkileşime, insani diyaloğa ve fikir alışıverişine

dayalı bir lletişlrneqeçlş gereğine dikkat çeken kapsamlı bir yaklaşı

mın da temelini oluşturmaktadır.Bu yaklaşıma göre, böylesi 'bir ge
çişin gerçekleştirilebilmesi için kültür-bağlernlı değil evrenselolan,
insanların sahip oldukları onur ve taşıdıklan potansiyel lçln müca
dele veren ve topyekün bir yıkıma neden olabilecek blr savaşı önle
yen bir dizi ahI§lki ilke oluşturmaya ve geliştirmeye yönelmek gere
kir. Halihazırdaki dar kapsamlı mesleki ahlak yasaları bu tür 'bir an
layışı oluşturmak lçln UYigun ve yeterli değildir. Bu yasalar teknolo
jinin belirleyici olarakele alındığıiletişim anlayışına karşı çıkmayıp,

merkezi yönetim sistemine kolayca teslim olurlar ve ulus-devlet ile
diğer aktörlerin etklnllklerlrıe aşırı bir ıgüvengösterirler(1).

Oysa ki ıgünümüzde, kitle iletişim araçlarının gelişmesine para
lel olarakgittikçe ufalan dünyamızda iletişimin ahlaksal boyutu ulu
sal belirleyicilikleri aşan bir uluslararası yorumlamaya konu teşkil

etmeyi çoktan hak etmiştir. Nltekirn uzun zaman klşllerarasl, yerel
ve ulusal düzeylerde gerçekleşebilen iletişim ulusal sınırları aşarak

diğ,er ülkeleri de kapsamına aldıkça. insanlar da yeıni ve farklı kültü
rel kalıplara ilişkin anlayıa jrellştlrme olanağına kavuşebllrnektedlr

ler. iletişim, aynı zamanda, uluslararası styasal ve ekonomik davranış

biçimlerinin içinde oluştuğu global nitelikli bir sembolik çevre da
oluşturmaktadır. Medya içeriğinin kültürel sınırlararasında olağan

üstü bir hareketlilik kazandığı böylesi bir ortamda tüm ulusları kap
sayacak uluslararası bir gazetecilik meslek aklekı oluşturma düşün

cesi ise biran önce ele alınması gereken bir zorunluluk olarak son
yıllarda gittikçe önem kazanmaya başlamıştır (2).

Nitekim, yüzyılın başlarından itibaren yavaş yavaş belirginleş

meye başlayan 'ulusal nltelikll benzerleriyle paralel bir gelişmeg'ös-

(1) Hamid Mowlana, "communıccuon. World Order and the Human Potcntlol:
Towarıd an !Ethlcal Framework", 'Andrew Arno ve Wimal Dlssoncvoke (der.),
The News Media in National and International Conflict, (iBoulder: Westview
Press. 1984). s. 32.

'(2~ o.ç.e., s. 33.
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teren uluslararasr jıazetectllk ahlak yasaları. özellikle [klnct Dünya
Savaşından sonra 'büyük bir ivme kazanmıştır. Savaş sonrasınıiz

leyen 195D'li yıllarda yalnızca gelişmiş ülkelereözgü bir olgu niteli
ğinde Iken, 1960'11 yıllarla birlikte gelişmekte olan ülkerert de kap
samına alan bu tür yasalar, 1970'li yıllarda başlatılan "Yeni Uluslar
arası Enformasyon ve iletişim Düzeni" tartışmalarının ortaya koydu
ğu radikal arayışların da önemli blr yönünü teşkil etmişlerdir. 1980'li
yıllardan günümüze dek uzanan dönemde ise. sözkonusu radikal kim
liğini korumasını bilengazetecilik mesleği, uluslararası düzeyde or
tak rızaya dayalı btr mesleki ahlak yasası oluşturma gayretleri için
de evrensel özünü belki de en iyi bir biçimde ortaya koyma şansını

ele qeçirmlştlr .. Bu nedenlevçünürnüzdeqerek ekonomık. gerek siya
sal ve gerekse kültürel açıdan çözülmekte olan blokleşma eğilimini

destekler nltellkte olmak üzere artık 'büyük ölçüde llberalleşrne esa
sına dayandırılan enformasyon sürecinin sınırları belirstzleştlrerek

ulusal egemenliği z'ayıflattığı bir ortamda sözkonusu evrensel öz,
birkez daha ayrıntılı olarak ele alınmayı gerekli kılmaktadır{3).

1980'li yıllarda ekonomik. siyasal ve kültürelalanlarda oluştur

duğu yenilikçi yaklaşım ve politikalarla uluslararası sistemle bütün
leşme yolunda bellrqlrr adımlar atan Türkiye, Iletişim alanında da söz
konusu uluslararasılaşma sürecine yönelik dolaysızgözlemlerde bu
lunabileceğimiz bir referans çerçevesi oluşmaktadır. Özellikle radyo
televizyon yayıncılığıalanında yıllarca süren devlet tekelinin yıkıla

rak yerine özel kanallann açılması, kitle iletişim sürecinindüzenlen
mesine yönelik normatlf nitelikli bir dizi tartışmanın da güncelleş

mesine yol açmıştır (4). Basın alanında ise giderekartan bir popü
lerleşme eğilimi, bu tür tartışmalarm 'Önemini arttırmaktadır.

(3) 'Bu hususlcIlqllloynntrl: voklcştmlcriclnbkz.: MU'stapha Masmoudi, "The New
World Information Order" George Gerbner 've Marsha Siefert (der.) World
Communicatlons, (New York: Longman, 1984); Hamid Mowlona, Global
ıntormcnen and World Communlcation, ~New York: Longman, 1986); Kaarle
Nordenstreng, "Professionalism in Transition: Jourrıcllstlc E,thics", Ullamaija
Ki'V'iikuru 'Ve Toplo V,a~is (der.), Approaches to Internatlonal Communlcatlon:
Textbook for Journallsm Communicatlon, (Helsinki: Finni,sh National Com
rnıssıon for unesco, 1986).

('4) Örneğin bu konuda bkz.: Korkmaz Alemdcr. "Yeni bir Radyo Televizyon Düzeni",
Iletişim Dünyası, Sayı: 7, (Ocak-Şubat 1992). ss. 1-2; Bülent Berkman "Herşeye

Rağmen Özel Televizyon", ıMiII'iy6,t Sanat, Sayı: 2'57, (1 Şubat 1991) ss. 2-4;
Veysel Botrncz, "Özel Televlzvono Hukuksal çerceve Hazırlanırken", Monitör,
!Sayı: 122, (23 Mart 1992) ss. 12-13.
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Bu çalışmadabir karşılaştırma yapma olanağı sağlamak üzere
önce 1980 öncesi dönemde ortaya çıkan gelişmeler ele alınacak ve
bu gelişmelerin ışığı altında uluslararası gazetecililk meslek ahlakının

tarihselgelişme süreci ile bu süreç içinde oluşan ilkeler kısaca özet
lenecektlr. Daha sonra 1980 döneminde ortaya çıkan yeni gelişmeler

kurumsal, düşünsel ve ilkesellboyutlarıyla incelenecektir. En son
olarak ise, uluslararası gazetecilik meslek ahlak ilkelerini belirli bir
çerçeveiçine oturtmak amacıyla bunların benimsenme düzeyleri ii
lkin gelişmiş, sosyalist ve gelişmekte olan ülkeler, daha sonra da
Türkiye açısından ele alınacaktır.

A. 1980 Öncesi Dönemde Ortaya Çıkan Mesleki Gelişmelerin

Oluşturduğu Genel Çerçeve

1. Tarihsel Gelişim Süreci

Gazetecilerin bazı hak veqörevlermln dile getirilmesine ve buna
bağlı olarak meslekl konumlarının güçlendirilmesine yönelik çabalar
da bulunma, yeni ortayaçıkmış bir durum değildir. Aslına bakılırsa,

sözkonusu çabalar gazetecilik alanında varlık gösteren mesleki ve
sendikal örgütlerin tarihi kadar eskidir. Nitekim ilik ulusal gazetecilik
örgütleri 1880'Ierde kurulmuş olup, "basın çalışanları"ınm oluşturdu

ğu ilık uluslararası konqre de 1894'de toplanmıştır{S). Bu bağlamda,

önemli sayılabilecek birinci ana dönem, Uluslarara,sı Iş Bürosu ve
Milletler Cemiyeti'nin Hk uluslararası gazetecilik örgütüne kaynaklık

ettikleri 1920'Ierin ortalarından 1930'Iarın ortalanna kadar ge'çen dö
nemi kapsar (6). Gazetecilere yönelik 'özel mesleki kartlar ve uluslar
arası şeref divanı gibi sorunlar ilik kez bu dönemde ele alınmışlardır.

Buçabalar yaklaşan savaş nedeniyle felce uğramışs'a da, ii. Dün
ya Savaşı sırasında gazetecilerin başlattıkları yeni bir ,girişim, şimdiki

UluslararasıGazetecilerÖrgütü'nün(IOJ) 194'6 yılında oluşturulma

sıyla sonuçlanmıştır {7). Savaş sonrasının hemen ardından gelen dö
nem. sendlkacıhğrn olduğu 'kadar. Doğu ve Batı blokuna mensupgaze-

--_._----
(5~ Ayrıntılı bHgli'cin bkz.: Jiri Kuıl:>ka ve Kocrle Nordenstrenç, Useful Recollec

tions: Excurslon into the History of the Internatlonal Movement of Journallsts·l,
(Prcque: IOJ, 1986). ss. 41·49.

(6) o.g.e.• ss. 52·6L.
(7) Bkz.: Kaorle Nordensterng ve Jlrl Kubka, Useful Recollections: Excurslon Into

the HIstorv of the International Movement of JournaJists-ll, (Prag'ue: IOJ,
1988),ss. 9·28, 101-120.
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teciler arasında geniş tabaolı bir uzlaşmanın da ortayaçıktığı lklncl
bir ana dönem olarak nlteleneblllr. Bu dönemin en tipik tezahürü bahar
1948'de Cenevre'de ECOSOC'un desteklediği Haberleşme Özgürlüğü

Hakkında Birleşmiş Milletler Konferansı'nda IOJ'a 'Üst düzeyde bir
statünün tanınmasıdır.

Ancak Soğuk Savaş nedeniyle, Ikendi içinde tutarlı ve ilerisi için
umut vaat eden bir takım kararlar somut uyqulamalara dönüşemedi;

çıün~ü uluslararası gazetecilik hareketi de o sıralar dünya qenellnln
lçinde bulurıduqu bölünmüşlükle veşdeğer bir görünüm sergilemek
teydl. Nlteklm, 1948-194'9 yılları arasında onbir ülke IOJ'dan ayrılarak

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nu HFJ) kurdular (8). Ancak,
1950'lerin ortalarından Itibaren, mesleki çıkarları geniş 'bir uluslara
rası platformda korumak üzere Dünya Gazeteciler Toplantıları

(Helsinki 1956, Baden 1960, Mediterranean 1961) adıyla 'bilinen bir
dizi etikinlik ortaya çıktı. Bu etkinliklerle blrltkte Afrika'da. Arap Dün
yasında ve Latin Amerika'da bazı bölgesel örgütlenmeler görülmeye
başlandı. Sözkonusu ,gelişmeler, slyasal ve bölgesel anlamda önem
Iiyd iier ancek gazetecilerin statülerini ya da hak ve görevlerini glo
bal açıdangeliştirmeye yönelik olaralk fazlabir üretkenlik sergileye
mediler. Bunun yanısıra, Soğuk Savaşın 196D'ların sonundan itiba
ren bu bölqelerde BM ve UNlESOO 'ınu n etkinliklerini önemli ölçüde
sekteye uğrattığını da belirtmekgerekir{9).

Gazetecilik mesleği alanına yönelik uluslararası gelişmeler açı

sından önem taşıyan üçüncü ana dönem ise, 19'70'lerin başlarından

Itibaren belirginlik kazarur. Doğu~Batl arasında detente sürecinin oluş

ması ve ıBağlantısızlar Hareketi'nin ortaya cıkması ile mesleki açı

dan gerçek bir uluslararası işbirliğinin gerek duyduğu yeni bir tarih
sel momente ulaşılmıştır. Bu ortamda radikal bir arayış olarak blçlm
kazanan "Yeni Uluslararası Enformasyon ve lletlşim Düzeni" tartış

ması da sözkonusu tarıhsel dönerne 'ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Bu bağlamda, enformasyon dolaşımında karşılaşılan mevcut eşitsiz

lik ve adaletsizllklerln ortadan kaldmlmaşırun sosyo-politik bilinci
uyaran, karar alma süreçlerine katılrmı kolaylaştıran, alternatif top
lumsal düzenlemeler öneren vekültürel çeşitliliğıi ifade eden "farklı

türden bir enformasvon'ta qerek duyduğu sıklıkla ileri sürülen gö
rüşlerden birini oluşturmuş; bu görüş de qazetecilerln uluslararası

(8) 0.g.6., 88. 31·55.
(9) c.q.e.. ss, 59-92,
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sorumluluğunu düzenlemeye yönelik delaylı 'bir atıf niteliği kazan
mıştır.

1970'li yıllarda bu ana eğilim paralelinde ortayaçıkan gelişme

lerden blrt, lıFJ ve IOJ'nun ortak katılımıyla gerçekleşen ve gazete
cilerin haklarını dile getiren 1971 Münih iBildirge'si'dir. Daha sonra
1973'de Paris'te. UNiESCO bünyesindegerçekleştirilen ortak çalışma

sonucunda Gazeteciler ve Kitle iletişim Araçlarııçin Ahlaksal Ilkeler
başlıklı bir protokololuşturulmuştur. Mayıs 1977'de UNESCO'nun
Sosyal Bilimler Dairesi Felsefe bölümü Iletişim Ahlakına Katkıda bu
lunulmasına Yönelik Uzmanlar Toplantısı'nı düzenlemiştir. Bir başka

UNESCO toplantısı, Nisan 1977'de Florarısa'da Kamu Haberleşme

Dairesi ile İtalyan yetkililerinin birlikte düzenledikleri Gelişmiş ve
Gelişmekte Olan Ülkeler Araısında Özgür ve Dengeli Haber Akışı

Üzerine Uluslararası Konferans olmuştur. 1978 yılında UNESCO sek
reterliği Yeni bir Uluslararası iletişim Düzeninde Özgür ve Dengeli
Haber Akışı Üzerine Danışmanlar Toplantısı'nı düzenlemiştir. 1978'de
ortaya çıkan en önemli etklnltklerden.birl de, birçok ulusal, bölqesel
ve uluslararasıgazetecilik meslek örgütü tarafınden benimsenen ve
hükümederarası bir kuruluş tarafından hazırlandığı için uluslararası

siyasetin temel bir belqesi haline gelen UNESCO Kitle lietişilm Bll
dirge'si'nin ortaya çıkmasıdır. Öte yandan aynı yıl, Ara,p Haberleşmesi

Şeref Sözleşmesi Kahtre'de 2-3 Ağustos tarihleri arasıında Arap' Ha
berleşme Bakanları Konseyi tarafından yeniden gözden qeçlrllmlş ve
kabul edilmek üzere bir giriş olarak Arap zirvesine sunulmuştur. ta
tin Amerika Gazeteciler Federasyonu (FELAP) ise "Latin Amerikan
Ahlak Yasası"nı 7 Temmuz 1979'da Karakas'ta kabul etmlştlrIf O).

2. Geleneksel Gazetecilik Meslek Ahlakı İlkelerl

Gazetecilik alanında Ileişlrn ahlak yasalarına dayalı meslek ah.
lakı ilkelerienı azından son beş yıl öncesine kadar varolan temel
ekonomik ve siyasal yönelimleraçısından "kapltallst ülkeler", "sos
yalist ülkeler" ve "'bağlantısız ülkeler" itibariyle üçlü bir farklılaş

maya konu teşkil etmiştir. Ancakgazetecilik mesleğlnin haber ver
me, siyasal iktidarla toplum arasında aracılık yapma ve toplumsal
yapının temellerinden birini oluşturma giibi birçok ana işlevi açısm-

(10) 'Sö~konusu ıbel'gelerin tam metnii 'i'Cin bkz.ı Koorle Nordenstrenq ve Hıfzı Topuz
(der.). Journallst: Status, Rlghts and Responslbıııtles, (Praıgue: International
Organization of Journollsts. 1989).
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dan .bütÜln dünyada benzergörevler yerine qetlrrnesi nedeniyle bu
ilkeler arasında sözkonusu farklıl,ııkların yanısıra, bazı çarpıcı ben
zerlikler bulabilmek de mümkündür. Bu gibi benzeriilkierin ise biraz
önce ele aldığımız tarihsel gelişim sürecinin de qösterdiğl üzere,
ağırlıklı olarak Batılı görüş açısının birer yansıması oldukları rahat
lıkla i1e!"1 sürüleblllr.

Gazetecilik literatüründe bu anlamda qeienekselleşmlş gazete
cilik meslek ahl,arkı Ilkelerint ayrıntılı bir biçimde ele alan bazı çalış

malar yer almaktadır (11 l. Sözkonusu çalışmaları qözönünde tutarak
yaptığımız bir sınıflandırma uyarınca üzerinde duracağımız birinci
grup ilkeler, gazetecilerin meslek içi davranışlarını düzenlemeye
yöneliktir. Gazetecilerin mesleki onurlarını korumahususunda her
zaman sorumluluk billnetyle davranmaları, mesleklerinikişisel çıkar

lar elde etme yönünde kullanmamalan. basın dünyası içinde varolan
yükümlülüklerden doğan !birliği her yerde gözetmeleri meslektaşla

rından haksız yere çıkar sağlameya çalışmamaları, vicdanlarının se
slyle çelişkili görevlerle karşılaştıklarında yalnız "vicdan hükmLi"ınü

çağrıştıran görevleri kabul etmeleri bu bütün içinde elealına!bilir.

ikinci grup ilkeler, gazetecilerin haber kaynaklarıyla olan ilişki

leriyle lllrıtllldlr, Bu bağlamda, qazetectnln haber kaynakları'na özgür
ce ulaşabllme hakkından. mealekl vçalrşrnalarmda her zaman haber
kaynaklarının gizliliğine saygıgöstermesi gereğinden, özel hayatın

gizliliğine zarar verebilecek açıklamalardan uzak durma sorumlulu
ğundan ve yayınlardan kaynaklanan yanlış bilgilere karşı klşllere ce
vap ve düzeltme hakikınıın tanınması hususundan sözetmek mümkün
dür.

Üçüncü grup ilkel'er haıberin 'içeriğini düzenlemeye yöneliktir.
Haberlerin titiz 'bir doğruluk ve dürüstlük anlayışı içinde yazılması

ve yorumlanması, gerçeğin elde edilmesinde nesnel ve tarafsız bir
yaklaşımın benimsenmesi, haber ve yorum arasında kesin bir 'ayrım

yapılması, haber metbnlerlnln içeriğinin 'başlrklardakl açıklarnalara uy
ması, gerçeğe uygun fotoğrafların yayınlanması ve yayınlarda aşırrna,

hareket, iftira, kötüleme ve temelsiz ithamlardankaçınılmasıbu çer
çevedeele alınabilir.

(11) Bukonuda bkz.: Lars Bruun, "Oonternpororç -Oodes-A Review". Lors Bruun
{der.]. c.q.e.: Clement Jones. Mass Media codes of Ethics ome! Councils,
(Paı1i s : Unesco Reporta and Popers on Mass Communicat!on, 8pecial lssue,
1980).
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Dördüncü grup ilkeler, gazeteciliğin toplumsal, boyutlarını kap
sar. Burada farklı toplumsal ve siyasal sistemlere bağlı ülkelerde yer
alan gazetecilik örgütlerinin kabul etNği ahlak yasaları arasındaki kar
şıtlrklar kendilerini açıkça belli 'eder ve ifade tarzları çoğunlukla ait
olduğu ülıkeınin siyasal tercihini yansıtır. Ancak yine de, çok genel
anlarnda kitle iletişim araçlarının egemen toplumsal düzenin örıqör

düğü temel ilkeler doğrultusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik
katkıda bulunmalanna. kamu yararına hizmet ilkesinigözetmelerine
ve toplumsal düzenln korunması açısından yayınların içeriğine özen
göstermelerine yönelik toplumsal sorumlulukları ile bir bütün olarak
kitle iletişim kurumunun sahip olması gereken haberleşme özgürlü
ğüne toplumca saygı gösterilmesi gereği ortak bir ifade tarzı olarak
varlık kazanmıştır.

Beşinci ve son grup ilkeler ise, gazetecilerin uluslararası serum
luluklarına yöneliktir. Bu grupta barışın ve uluslararası anlayışın ge
lişmesine katkı, savaş propagandası ıile mücadele, uluslararası ha
berlerin yazımında ve verilmesinde ülkelerin özelliklerine saygı ve
uluslararası cevap ve düzeltme hakkına sayq: ıgibi bazı Ilkeler yer alır.

B. 1980'li Yıllarda Ortaya Çıkan Yeni Gelişmeler

1. KurumsalGelişmeler

"Yeni Uluslararası Enformasyon ve iletişim Düzeni" tartışmala

rının radlkal yönelirnlnl büyük ölçüde korumayı 'başaran 1980'li yıllar

açısındangazetecilik meslek ahlak: alanında ortaya çıkan gelişme

lerin e 11' çarpıcı yönü, mesleki ve hükümetlerarası kuruluşlar arasın

da ortaya çıkan işbirliği ruhu olmuştur. Bunun ilk ve en önemli ör
neği, 1980 yılında yayınlanan MacBride Komisyon Raporunda ortaya
konmuştur. "Sonuçlar ve Önerüer" bölümünde MacBride Komisyonu,
gazetecilik ahlak yasalarlının "hükümetlerin müdehalesi olmaksızın

meslektenkişilerin katılımıyla oluşturulmaları koşuluyla" ulusal ve
bazı durumlarda bölgesel düzeylerde varlık kazanmalannı arzu edile
bilir bir gelişme olarak nltelendlrmiştlr-Ilzl.

Aynı yılortaya çıkan diğer bir etkinlik, 31-22 Ocak tarihleri ara
sında, UNESCO bünyesinde IFJ ve IOJ arasında imzalanan bir danış

ma protokolu çerçeveslnde Gazetecllerln Korunması adlı 'bir belge-

(12) International Commissian for the Study of communıccuon Problems, Many
Volces. One World (Paris: Unesco Press. 1980).

222



nin düzenlenmesidir. Yine UNESCO bünyesinde, bu kez 23 Kasım

19-83 tarihinde uluslararası ve bölgesel nitelikli gazetecilik meslek
kuruluşlannca yapılan danışma toplantısı sonucunda Gazetecilik Ala
nında Uluslararası Meslek Ahlakı ilkeleri adlı bir belge imzaIanmış

tır. Öte yandan, 1 Kasım 19-84'de Viyana'da .AGilK ülkeleri gazeteci
lerince düzenlenen ikinci toplantı sonucunda Avusturya Gazeteciler
Birliği, IFJ ve IOJ tarafından Viyana Bildirisi imzalanmıştır. 26-2-8
Aralık 1987'de de Marılla'dakl Asyalı Gaeeteeller Konfederasyonu'nun
(CAJ) yedinci genel kurulunda bir ahlak yasası ıkaihul edllmlştlrIfS).

Öte yandan yine UNiBSCO'nun gerçekleştirdiği etkinliklerden biri,
uluslararası ve bölgesel gazetecilik kuruluşlarırn bir danışma top
lantrsı qerçekleştirmeye davetetmek olmuştur. Nisan 1978'de yapı

lan toplantıya katılanların bu gıihi danışma toplantılarını düzenli ola
rak gerçekleştirmeleri ve özellikle mesleki ·ahıa1k ve dayanışma alan
larında nihai kararlar almaları kararlaştınlrnıştır. Bu 'karar, Danışma

Kulübü adıyla anılan yeni bir birimin ortaya çıkmasma da vesile olmuş

tur. Sözkonusu birim ise, 1980'de Mexico Clty'de, 1982'de Bağdat'ta,

1983'de Prag ve Paris'te. 1985'de Cenevre'de. 19-86'da Brüksel ve
Sofya'da, 1987'de Kahtre ve Tempere'de ve 1988'de de Prag'da çeşitli

toplantılar düzenlemiştir .(14).

Bu bağlamda, Danışma Kulübünün gerçekleştirdiği en kapsamlı

ortakçalışma, 1983 yılıında son şeklini alan "Gazetecilik Alanında

Uluslararası Meslek Ahlak ilkeleri" adı altında oluşturulan belgedir.
Sözkonusu belge, 'gezetecilik mesleğinin kendisini evrensel bir ahlak
bildirgesinde ifade ettiği ilk belge olmaözelltqlnt taşımaktadır. Bel
genin başlangıç noktasını, 1978 yılında Paris'te yapılan ve altını çiz
diği hususlararasında "gazetecilik mesleğinin temel ahlaksal ilke
lerinin tanımlanması lçln olası ortak ternellert fnceleme'vıln de yer
aldığı ,ilk danışma toplantısının tutanağı oluşturur. Paris'te anlaşmaya

varılan bu hususla uyumlu olara FELAP, ikinci danışma toplantısını

Nisan 1980'de Mexico Clty'de toplamıştır. Bu toplantıya FELAp'ın

yanı sıra, IOJ, UGIP, F,AJ ve CAJ da katılmıştır. Toplantıda mesleki
atılakla ilgili gündem maddesi çerçevesinde ev sahibi kuruluşun

önerdiği taslak helge ele alınmış ve bu temel üzerinde Meksiko Bil·
dirgesi kabul edilmiş ve imzalanmıştır.

(13) Sözkomrsu belgelerin özgün metinleri için bkz.: Nordenstreng ve Topuz (der.),
o.g.e.

(14) Kaarle Nordenstrong, "Htstortcol Highl:ights". Nordenstreng ve Topuz (der.),
o.g.e., 8.249,
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Kulöbün bütön üyelerinin ıkatıldığı Praq'dakl dördüncü danışma

toplantısında çalışma grubu tarafıından hazırlanan taslak tartışılmış

ve IFJ'den qelen fhtlraz kaydının ardından ulaşılan son durumun '9'örü
şülmesi dördüncü toplentınrn ikinci bölümüne ertelenmiştir. Kasım

1983'de Parts'ta qerçekleşen Ikincl bölüm toplantısında bu kez so
nuç metni ele alınmış ve bu metin Praq'da tartışmaya açılan taslağa

göre daha yumuşak bir blçlme sokulmuştur. Giriş bölümü yeniden
formüle edilmiş ve ilkelerle bağlantı kuran pasajda adı qeçen .iJgili
kuruluşlar ilkeleri "kebufetmişlerdlr" ibaresinin yerine ilkeler "ha
zırlanmıştır" ibaresi konulmuştur. Sonuçta belqe, değ'iş"birildiği şek

liyle kabul edilmiştir. Bu belge hiçbir tarafça irnzalanmamıştır ve
kendlslne tarafların kabullerine ilişkin özel g'öndermelerde bulunul
maksızın kul'Übün ortak adı verilmiştir. Yapısı itibariyle belgenin sa
bit bir yasa olmayıp bir ilham ürünü olduğu gözönünde bulunduru
lursa, bunun mantıklı bir yaklaşım olduğu kendiliğinden ortaya Çı

kar (15).

Belge, genel olarak,gazeteciliği topluma karşı bağlılık taştyan

bir meslek olarak tanımlamaktadır. Bu bağlılık, bir yandan insanların

nesnel gerçekliğin doğru bir resmini eldeetme hakkından. öte yan
dan da insanlığın evrensel değerlerinden keynaklarur. Gerçeğin yapısı

na yönelik düşünsel gelenekler arasında belirgin farklılıklar bulunma
sına rağmen, gerçeğe bağlılık, liberal gazetecilik anlayışı tarafından

dile getirileııle aynı anlama gelmektedir. Uluslararası toplum tarafın

dan oluşturulan evrensel değerlere bağııırk ise, tipik Batı geleneğin

den ciddi olarak ayrılma anlamına 'gelir ve genelolarak sosyalist ve
gelişmekte olan ülkelerde'ki mesleki anlayışa yaklaşır (16).

2. Düşünsel Gelişmeler

1990'11 yılların ilk yarısını yaşadığımız şu günlerde gazetecilik
mesleğinde ortayaçılkan bazı gelişmeler, yukarıda SiÖZÜ'l1Ü ettiğimiz

ilkelerin yalnızca Danışma Kulübü üyelerinin kuramsal bir kurgula
ması olmayıp, sözkonusu alanda kendiliğinden gelişen düşünsel bir
yeniden yönelim olduğunu karutlarruştır. Gazetecilik meslek öğretl

leri yıllar süren durgunluktan sonra belirgin bir dönüşüme uğramış

lardır. Bu ise hem Doğu, hem Batı, hem de gelismekte olan ülkeler
için geçerlidir.

(15) c.ç.e., ss. 251-252,
(16) o.ç.e., s. 254,
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Sözkonusu olguyu yansıtan en iyi. örneklerden biri, Sovyet Ga
zetecileri Ahlak Yasası'dır. Henüz birtaslak olma niteliği taşımak

taysa da bu belge, Avrupa'dekten büyük ulusal gazetecner birliğin

den kaynaklananbir belge olarak Sovyet gazetecilik' tarihinde türü
nün ilik örneğini oluşturmaktadır. Öte yandan yeklaşrk 300.000 üye
siyle birlikte Avrupa'nın iki neıi büyük gazetecilik örgütü olan İngiltere

ve İrlanda'daki Ulusal Gaze,teciler Birliğl (NUJ) ise, birkaç yıl önce
yapısal değişikliklerde bulunurken yeni ,bir mesleki programı imza
lamtştır. Mesleki ve ticari birl·iik çıkarlarını llqllendlren ralrştlaqelrniş

hususların dışında Birliğin hedefleri arasında şu hususlar, yer almak
tadır: "bütün üyeleri arasıındafırsat eşitliğini savu nrn aıı<. '. geliştirmek
ve endüstriyel ve mesleki açıdan Jr'k, renk, lnançvyaş, medeni du
rum ya da cinsiyet temellndekleynmcılrqı ortadan kaldırmak", "ba
rışı, toplumsal adalet! ve sivil özqürlükler! savuıriniaik ve qellştlr

mek"ı(17).

Bu arada A,BD'de, 19:80'li yıllarda 'gaz'eteeilik ve kitle iletişim ah
lakı literatüründeadeta bir patlama yaşanmıştır. Uygulama açısindan

gazetecilik öğretimi veren tüm bireyleri temstl eden Gazetecilik ve
Kitle iletişim Alarımda Eğitim Derneği (AiEJMC), 19'86 tarihli sözleş

mesinde yoel' alan bir kararda şöyle demektedir: "Kitle Iletlşlm araç
ları ahlaki, toplum açısmdan çok fazla önem taşıyan ve ekademls
yenler ile kitle lletlşim alanında çalışanlar arasında giderek ilgi çek
mekte olan bir konudur" .(18). Aynı sözleşmedeki başka bir karar,
qazeteclltk ve kitle iletişim alanında 'Çalışan 'öğretmeınıleri,okullann

da Güney Afrika'ya ekonomik (ve diğer) yaptırımlar uygulamaya yö
nelikçabaları desteklemeye davet etmekte ve şöyle' demektedir:
"iSu tıür çabaların bizim apartheld ve basında ifade özgürlüğüne yö
nelik duygulanmızı sözkonusu ülkeye Iletecek bir sinyal olaralk işlev

göreceğine inaruyoruz ve bu tür çabaların kınanası nitel'ikte1ki bu
hükümet hiçiminin sona 'erdirilmesini hızlandıraoağını umuvoruzf tsl.
1985 yılındaise AıEJMC Sözleşmesi "nükleer savaş riskinin politika
cıların ve dünyaının şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en önemli
sorunu oluşturduğu gerçeği"nin altını 'çizmiştirl(20).

(17-)a.g.e., s. 2501
(18) "Journctlsm Educator, s. 1612, (Kış 1987)'~, Nerdenstreng, 1989, ss. e'66-257'dei<i

alıntı.

(19) "Journalism Educator, 5.61, (Kış 19871"; Nordenstreng, 1989, SS. 256-257'de,ki
alıntı.

(20) "JournalismEducator, s. 47, (Kış 1985)", Nerdenstreng, 19H9,ı;>,.257',deki alıntı.
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Üçüncü Dünyada ise gazeteciliğeilişkin toplumsal nitelikli bir
düşünsel yönelim, g,az'etecil:iğ'in olağan bir parçasını teşkil eder. Bazı

durumlarda bu öyleslne doğal blr nlteltk 'kazanmıştır ki, mesleğiını ve
genelde sektörün eleştirel, bir değerlendirilmesl lçln blle yeterli dürtü
sağlanamamaktadır. Örneğin. Hindistan KHle İletişim 'Enstitüsü Mü
dürü şu gözlemde bulunmaktadır:

-Ba's.ında yetenekler, teknikler ve ürettm !~ola,yIı'kları alanında

profesyonell1iğe doğru önemli bir g;elişme sağla'nmıştır. Anco« değer

ler 'sorunu, besnun toplumda'ki ve dolayıısıyla goze'tec'il'erin hızla

değoişen ulusal ve uluslcroros] düzlemlerdeki nedenert ve işlevleri,

hok ettl'kle,ri oranda ilgi görernemektedir (21).

Doğalolarak, varolan koşulları değiştirmek için yalnızca söyle
nen sözler yeterli değildir; ancak bunler, 'gazetecileri kendi meslek
lerinin gerekl'eri doğrultusunda harekete geçirme amacına yönelik
olarak önemli işlevler qörürler. Şimdiye kadar, Danışma Kulübünün
de katkılarıyla, mesleki düşünüş'Üngerçek 'kitle iletişim uygul ama
lanndan çok daha ileri gittiği söyleneblllr. Bu nedenle, şimdiye kadar
uyqulamada pek görülmeyen kitle iletişim araçlarının ciddi olarak
eleştlrtlrnesl -yanl tüm demokratiık süreç içinde kitle iletişim araç
ları tarafından önerilen dünya görüşü ve yerine getirilen roller bağ

lamında bu araçlarıniçeriğinıin analitik olarak değerlendirilmesi hu
susu- giderek daha fazla vurqulanmaktadrr (22).

3. ilrkesel Gelişmeler

Yent Düzen Hareketi çerçevesinde yukarıda özetlemeye çalış

tığımız gelişmeler, qazetecilik meslek ahlakı ilkelerinde yenileşme

ne sonuçlanan 1~Ö'klü değlşlklfklere neden olmuştur. Bu gibi yenilik
leri ele almak, ,gazetecilik meslek ahlakına yönelik normatlf yakla
şımları zamansal birg'el'işimçizgisi içinde konumlandırıp yorumla
yabllrneyl de mümkün kılacaktır. Uluslararası belçelerde. gazetecile
rin toplumsal ve siyasal sorumlulukları {le uluslararası ekonomik ve
'kültürel ilişkilerde oynamaları gereken rollere i1işıkiın olarak yer alan
bu tür yeni ilkeler, Hıfzı Topuz'un yaptığı bir sınıflamaesas alınarak

şöylece slralanalbiHr (23).

(21) "J.S. vodovo, 'Role and Ploce of Journcüses tn Modern World: lndlon Seane',
ıCommunlcator, S. 5, (Temmuz 1988)," Nordenstreng, 1989. a.g.e., s. 257'deki
alıntı.

(22) iNordenstreng, 1989, a.g.6., S. 268.
(23) Hıfzı Topuz, ":Summary of Rilghts cnd ıResoponslbilHies", Nordenstreng ve Topuz

i(der.), a.g.e., ss. 262·264.
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a, Ekonomik ve Toplumsal Gelişmeye Katkı

Yeni g'elişmeler bağlammda gazetecils're yüklenen önemli sorum
luluklardan biri de onlarını ekonomik ve toplumsal ueltşmeye katkıda

bulunmalandır. Örneğin, Kitle İletlşlm Bildirgesi'ne göre:

'IV. Insan hcklonm, tüm tnscntor ve tüm uluslar arasında halk
eşItliiğln'i ve ekonorntk ve toplumsal g.elişmey.i i1erletmeık lcln.. kitle
,iletişim aracıarının yerine 'ge·tıi~eoeği Önemli g'Örevler vardır (24).

MacBride KomisyonRaporu'nda yer alan "Sonuçlar ve Öneriler"
bölümünde şu ifadeler yer almaktadır:

122. Hem iletişim, hem de geHşme politikalarının' temel bir bile
şeni olaraik gelıişme yönünde diyaloğunilerletilmesi.. Ulusal conn
kclcnn yürütülmesıi. birbirini tamamlayan üc Iletişim kalıbı aracılı

ğıyla gerceikl,eşıtil1ilmelldir. Bırinoisı, ,karar vercllerln geHşmeeıt'k'in

likleri, aUemaHf strotejiler ve farklı alternatiflerin ceşltu sonuclarına

vönellk gerekH değişimler olarak soptodıktorı hususlar ha:kıkında

bngi yaymaık lcln karar vericilerden farklı toplumsal sektörlere yö
nelen ileıtişim. i'kinci's,j farklı toplumsal sektörlertn fal1kll lstekterl,
arzuları. nesnelger6!ksinmeleri ve öznel dürtüter! üzerine görüşleri

Hade etmek ve bunların d'eğişıimini sağlamdk ıctn bu sektörter icin
de ve arosmda yata,y bir haberleşme ağıçerçeves'inde gercekleş

tirilen Iletişim; üçüncüsü. gei'işme hedeflerini ve önceliklerini değer

lend,irmek ve kaynaklardan yararlanmaya yöneliok kararlar almalk
icin gereıkl,i olan cift-vönlü haber ckrşlcnru gercekleştlrmek üzere
scort 'ka'tılımcı mekonlzmolor voluvlo korur alıcılar ve tüm toplum
sel gruplar arasında sağlanan i1eti'şlm (25).

b. Halkın Doğl'u Haber Alma Hakkına Saygı

Halkın gerçekleri olduğu gibi öğrenmesinin kendisine tanmrmş

bir hak olması qerektlğl birçok uluslararası belgede ifade edilmiştir.

Örneğin IfJ tarafından benimsenen Gazetecilerin Oavranışlarına iliş

kin ilkeler Bildirgesi'nde şöyle denilmektedir:

1. Gerceğe ve halkın gerceğe ulaşmaısıha'kikına sa'ygı gazete
cinin ilk görevidir '(26).

Gazetecilik Alanında Uluslararası Meslek Ahlakı llkelerl kapsa
mında şu hususlar yer alır:

OJ. Halkl'ar ve bireyler doğru ve kapsamlı ncberleşmevle gerce'kll
ğin nesnel bir görüntüsüne ulaşma ve.ceşttll kültür ve-tlenştmoroc

larıyla IkendHer,lni özçürce ifade etme hokkıno suMptirler.

(24) Norderıstrenq ve Topuz (der.). a.g.e .• ss. 299-300.
(25) Interna'tlonal Oornmlsslon for the Study ofCommunication Protılems, a.g.e .•

s.258.
(26) a.g.e.• s. 271.
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ll. Gazeıteclnln önde gelengörevıı. yaratıcı yeteneğin sonuno ka
dar kullanılmasıyla temel bağlantıları göstererek ve çarpıtmalara

,yolaçmadan olgulann asıl bağlamlarıiçinde diık'ka'ti:ice dile getirIl
dıi,ğ,i nesnel gerç~kliğe onurlu bir adanmışlıık yoluyla halkın doğru

ve dürüet hcberıere ulaşma haıkıkına hizmet etmektir: böylece hal'k.
olayları, süreçlerin ve durumların kaynağı, yapısı ve özünün olooll
dilJince nesnel :blr biOim'C!'e anlaşıldığı kestn ve kapsamlı bir dünya
görüntüsünün ohışurnunu kolovlcştırocok yeterli bir malzeme Ile
donontmış' ola coktır 1(27).

c. Halkın Kitle [letişlm Araçlarına Ulaşma ve Kitle iletişim SÜ
cine Katılma Hakkına Saygı

"iletişim Hakkı" kavramının mesleki ahiaıktaki yansıması olan
bu ilke deçeşttll uluslararası belçelerde sıkljkla ylnelenen ilkelerden
biridlr. Örneğin, Kitle iletişim Bildirge'si'nin IL maddeslotn 2. parag
rafında şöyle denilmektedir:

Hclkın haberlere ulcşmcsı. kcvnokkırrn çeşltNllğ'i ve ona uygun
haberleşme araçları veluvlc güvence altına alınmalıdır; böylece her
birey olguların dOğrUlUğunu denetleyebillr ve olayımı nesnelolarak
değ'erlendirebIlir.·Bu cmoclo, gazeteciler haber yazma öz,gürlüğline

ve olabilece'k en üst düzeyde haberlere ulaşma kolaylığına sahip
olmolıdırlar. Aynı blclrnde, ıkitle Iletişim omekınnın hal'kııı ve birey
lerin ilgilerine karşı dU'larlı olmoları veböylec.e halkl'l1 haberlerin
değerlendirilmesine olan kotk LS ın i arttırmaları önernlidtr (28).

Gazetecilik Alanında Uluslararası Meslek Ahla,kı ilkeleri şöyle der:

V. Maslağ;in voprsı, gazetecin':n hcfkm hoberlere ulaşmasını ve
düzeltme ve cevap hokıkını kullanmasını kapsayacak bleimde kitle
Iletişimine olnn Rotthrnı arttırmasını gerektirir (29).

FELAP Ahlak Yasası'nın 3. maddesine göre:

ıGazeteclnin diğer zorunlu görevleri şuntcrdın

..,
Haberleri gaz'etecin1in orucrlık yapma ve toplumsal değişınede

etken olmc görevlerıini yerine getir'ebilmes.lne ve i1etiyi alan kimse
nin de aynı bilgiye ulcşcbtlmeslne olanak verecek biçimde demok
ratize etmeye calışma'k (30).

(27) a.g.e., s. 310,
(28) a.g.e., s. 298"
(29) o.g.e., s. 311.
(30) o.g.e.• s. 281.
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d. insan Haklarının GeUşimine Katkı

Insan hakları ve buna bağlı olarak ırkçılık,apartheid, dil, din,
renk ve cinsiyete dayalı eyrirncıhk gibi sorunlar da insan haklannm
gelişimine katkı sağlamak yönündeyeni bir ilkenin g·elişmesine yol
açmışlardır. Örneğin MacBl"ide Komisyonu Hapcru'nda.yer alan 52.
öneride şu 'hususlar yer. alır:

Kitle iletişim araçlarında çalışanların tümü, krtle IiIeUşimaraç

larına Hi·şkin UNESOO Bildirg·esi, Helıs.in'ki .sonuç Belge'$ıi ve Uluslar.
crcsı Insan Hakları Yasasının ruhuna uygun bir bi·çimde, hem-blrev
sel hem de toplumsal düzeydeki Inscn haklarının yerine ge'Urilme
sıne katkıda bulunmalıdır. Kitle Hetişim croclcnnm 'bu yöndeki k'at
kısı yalnızca bu i1lke,le~i deeteklernekle sınırlı oımovıo, ortaya çıık

tıkları yerde tüm ,ihlôlleri te·şhir etmey'l ve ha'kl,an korunmayan ya
da teccvüzauğrevon 'kıişileri desteklemevl de kapsamaııdır. Meslek'i

"kuruluşlar ve kamuoyu, 'bas1kıya maruz kalan ya do lnson hcklcrı

sovunuoutuöuno bağlılıklarından doloyı olumsuz sonuçlarla korşı

ıoşcn 'g'aze1tecIHeri desteklemelldlr (31).

IFJ kapsaminda Gazetecilerin Da;vranış llkelerl'ne gare:

7. Gazeteoi,kıitle Ue'tişim araçlarınca olevlendirtlen ',ayrımcılığın

ortaya çı'kerdığı tehHkenin fa~kında olrnok ve diğer şeylerin yanısıra

ırk, cınsıvet. cinsel yöneBm, dil din,sıiyasal ve diğer niteHıkteki

jiikirleri ve ulusal yo do toplumsalköken temeline dayalı bu tür
ayrımcılığı Ikolaylaştırmaiktan koçınmaık için elinden geleni vcpmc
Iıdır {32}.

Arap Haberleşme Şeref Sözleşmesi uyannce:

6. Arap kitle. iletişim ereelen. apartheid'a. dayalı, di>hiya da
diğer, tür aşırı ,tutuculukları reddetmelıotr. (Bu araçlar) adil 'ilık'eJ.er

He 'hal'kların kendl kcderlerlnl 'tayin etme, bireyl,erin de özıgürlük ve
va:ka,r iclrıde voşcmo hakları ıcln müccdele vermeHdir'(33).

e. Kültürel Çeşitliliğe ve Kültürel Bağımsızlığa Saygı

Kültüre] çeşitliliğin korunması, bağımsızlığını yeni elde etmiş

ulusların kültürel pcltblkalannda önemli bir yere sahiptir. Aıhlaksal

alarıda da bu temayı kapsama yönünde yen4 bir eğiHrri mevcuttur.
MacBride Komisyon Raporu'nda yer' alan 28. Öneri, kültürel varlık-

(31) International Commlssion forthe Study of communıcotıon Problems, c.ç.e.,
s.265.

(32) Nordenstrenq ve Topuz, o.ç.e.. s. 271
(33) a.g.e., s. 276.
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ların korunmasına ilişkin koşunarı geliştirmeye yıönelik olarak şu hu
susları kapsarnaktadtr:

Kültürel kimlik ve yamhcılığın desteklenmesi ve bu gibi göre"'·
lerde ki,tle i1eitişim araçlarının kapsaması gerek'en ulusal nitelıik Iıi

kültürel poHtiikaların oluşturulmcsı. Bu tür politi'kalar dığer kültür
lere liHşkin bilgUeri o rttı rı rken ulusal nHelikli kÜ!'türel gel,işmeyi

koruyucu i1kel'er,j de koosornolıdır. Her küı,tür. 'kıendi ~imllğjni dığer

kültürlerle Hi~kıili olomk zengılnle'ştirebilir(34),

UNESCO Toplumsalbilimler Dairesi ıFelsefe Bölümü'nün düzenle
diği iletişim Ahlakına Katkıda Bulunmasına Yönelik Uzmanlar Toplan
tısı'nda alman tavsiye kararlarından iki tanesi de şöyle demektedir:

(c) Grupların ve 'toplumların IküUürel 'kıimlıi'klerine ve bunların

;'koibulünün doğalsonucu olan ilıkelere saygı.

ı(d) Farklı küı,türler crosmdo karşılIıkiı soygı ve hen; ulusal
'sınırlar Içlnde, hem de uluelcrorosı clondc, heber değ'lşlmlnde kar
şılIlıık (35).

Yine UNESCO bünyesinde düzenlenen Gelişmiş ve Gelişmekte

Olan ÜlkelerArasında Özgür ve Dengeli Haber Akışı Üzerine Ulus
lararası Konferans'ta şu hususlarm altı çizilmiştir:

Ulusal kıültürlere sa'fgı: Gaze'teciler, geHşmi'Ş ülkelerdeki yer
leşik düzenin şortları ıçınde, geMşmakte olan 'ülkelerin kültürlerini
!küçümseme ve dolayısıyla bir tür kültürel tahakküme kotkıdo bulun
ma eğil1imindedıirl'er. Bu kmtürel taha,kıküm. Mtle haberleşme araç
larının gelişmekte olan üjkelere yabancı olan bilgileri ve değer

leri (süreıklıi olara'k) yaymaları nedenı,yle ;sağlamloşma eğilimindedir.

Faikat. yeni uluslararaısı düzenin şartları icinde. gazetecHerin. ulusal
Ikültürlerl himaye etme yönünde belirli bır sorumlulukları vardır.

Kül'tür hakıkı, i1eHşlm haıkıkı ile sıkı sıkıya bağlanıtJlıdır(36).

f. Uluslararası Alanda Yeni Iletişim Düzeninin Kurulmasına Katkı

Haberleşme ve lletlşlm 'alanlarında yeni bir düzenin kurulması

ve 9,eliştirilmesi yeni yasa ve blldirqelerde halen önemli bir yer tut
maktadır. Örneğin Gazetecilik Alanında Uluslararası Meslek Ahlakı

llkelerl'ne göre:

X. IGaze1teci. çağdaş dünyada, g'enel olcrok yenı uluslararası

.jJ!i'ş~i.Iere ve özelolaraik da yeni bir lletlşlm düzenine yönenk here-

'(314) 'International Oomrnlseton for the Study of Oornrnunlcotlon Problems. a.g.e.,
s.259.

(3'5! Kcnrle Nordenstreng, The Ma'ss Medla Oectaratlon of Unesco (Norwood. New
Jersey: Ablex Pu'bil'shing Corporation. 1984). S. 238.

(36) a.g.e., 's. 239.
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ketlertn oluşturduğu birçe~çeve içinde cohşır. Yeni Uluslararası

E,konomilk Düzenin temel bır bölümü olaraık anlaşılan bu yeni düzen,
insorı ların kültüre! kıimlıHkl'erine tam bir soygıgösterere1k onların

barış :ı'çinde 'birarada yaşamaları 'temelinde hem ulusal, hem de
uluslararaısı açıdan neoerleşme ve Heıtişiım alanında anti sömürge
ciH'k ve demokra·tJ:kle'şme'{'i, bedetler. Gazete'cinin, özellıiıkle Devletler
ve Insanlar arasındaki barışa da,yalı dostça iHşkljlerl korurrıo ve
destekleme yoluyla hcberleşme alanında uluslararası i1i~kile~i de
m'Okrati1kleşme süreciniiı gelıiştirmekonusunda özel bır yükümlülüğü

bulunmalkted i r(37) J

FELAp'ın bünyesinde oluşturulan Latin Amerika Gazetecilik Ahlak
Yasası'nda şu Ifadeler yaztlıdır:

2•.• Uluslarımızın ve hal'klarımızın ekonomık, s:ive$a! ve kültürel
bağımsızlığına, Yeni Uluslararaısı ıEıkonomi,k Düzenin kurulmasına ve
hoberteşmede anti-sömürgec;JJIğe katkıda bulunmck Lotln Amer'lıkalı

gıazeteclilerin asl,i göreVlidir (38).

Kitle İletişim Araçları Bildirgesi'negöre:

Vii. Bılrleşmlş MIHetlerln farklı orçcnlcn tercnnden berılmeenen

kararların temel'ini oluşturen. evrensel kobul görmüş hedefler ve
llkelere l"'ş'k'ln haberlerin tümünü daha gen'iış bır biçimde yayarak
!kItle Hetl~lml araçları, barışın ve ulaslcrcrosı anlayışın ıgüçlenme

sine, Insan haklarının daha 'ileri bir düzeve uloşmcsıno ve daha
adU ve dahaeşl1tlilkç,i bir uluslararası ekonomilk düzenin kurulmosmc
etkıln olaralk katkıda bulunurlar (39).

C. Gaze,tecilik Mesleğli Alanında Ortaya Çıkan Uluslararası Ahlak
Ilkelerinin Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Ahlak Yasalarınca

Benimsenme Düzeyi

1. Genel ıBenimsenme Düzeyi

Buraya kadarelıealdığımız alt-bölümlerde, gazetecHerin ve gö
rev yaptrklan kurumsal yapıler olarek kltle lletielrn araçlartrun ulu
sal ve uluslararası düzeydeki hak ve sorumluluklarını içeren ulusal,
bölgesel ve uluslararası nitelikt'ekiahlak yasalann üzerinde durul
du. Buçerçevede ulusal ilkeler tek tek ait oldukları ülkenin somut
yaklaşırnlanru yensrttrklanndan 'g'enel değerlendlrme ölçütleri g'erek·
tlrmezken, nispeten soyut nitelilkteki uluslararas ı Ilkeler. ulusların

somut beklentileri çerçevesinde ne ölçüde dikkate alındıklarını orte-

(37) Nordenstreng ve Topuz, a.g.e., s. 312.
(38) o.g.e., 'ss. 280-l281~

(39) a.g.e., ss. 299-300.
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ya koyacak göstergel,ere gerek duyarlar. Dolayraryla sözü edilen bu
ilkelerin ulusal ve bôlqesel meslek kuruluşları tarafıından benimsen
me düzeyleri, bunların etkin bir biçimde yaşamageçirilmesi açısın

dan önemlidirler. Çünkü, uluslararası kitle lletlşlm araçları ve ulus
lararası toplum, farklı yapılardakl. uluslann ve devletlerin .blr top
lamıdır. Bu toplama temsil ettikleri bölqelerlnyerel özelliklerlnl yan
sıtanlbölgesel kuruluşlarla çok sayıda qazeteclyl kapsayan uluslar
arasılkuruluşları da katmak rnümJ<iündıür. Bu nedenle, meslek ahla
kına ilişıkin ilıkelel'in uluslararası iletişirn sürecinde qeçerbl olabilme
leriburl,la.rın ulusalçbôlqesel ve uluslararası- iletişim örgütleri tara
fından lçselleştlrilmelertne bağlıdır. Bunu anlamaklçinse, doğal ola
rak s,özkonusuqrgütler1iniletişim ahlak yasalarım incelemek qereklr.

Böyle blr Tncelerne, Nordenstreng tarafından, aralarinda Batılı,

sosyalist, ,geliŞmekte olan ülkeler ve bazı bölgesel ve uluslararası

meslek örqütlerlnin de bulunduğu 50 iletişim yasasının 'içerik çözüm
lemesine tabl tutulrnasryla qerçekleşttrllrnlştlr; Çalışmada dünyanın

çeşltlt .yerlerlrıe dağılmış olan gazeteoni-kmesl,ek ahlak: ilkeleri,
uluslararası topluluk tarafından oluşturulan :bölgelerde yer aları stan
dartlarla karşılaştmlrmştır:Çlzelge 1'den de görüldüğü gibi 50 ahlak
yasasından, 14'ünde, yani dörtte birinde, şu ya da bu biçimde barış

ve güveınliğeil'işı~in mesleksel sorumluluğa atıfta buİunulmaktadır.

Aynı tema, 44 uluslararası belgenin 2H'inde, yani yandan fazlasında

yer almaktadır. Ancak bu temanın ahlak yasalarındaki temaili. yalnız

ca ulusal düzeydeki barış ve güvenliğe ilişkindir. Savaş propaqan
d:ş,SIJernasl yalnızca 5 ahlak yasasında (yani bütünün onda biri ora
nında) bulunmaktadır. Bu sayı aslında yüksektir; çünkü ahlak yasa
larından lklsl yerel şiddet ve güvenl'ikten söz ederken yalnızca üç
yasa belirgin bir biçimde ulustararası bir yaklaşırrn yansıtmaktadır.

Genel, yükümlülüklerHe somut bir blçlrnde tanrmlanmış uluslara-rası

yükümlülükler arasındaki aynı ayrım, hepsi de genel nlteleylcller
olarak ahlak yasalıarında göze çarpan birer özellik olarak yetersiz
bir biçimde ifade edtlen'nesnelllk", "diğer yükümlülüklıer" ve "ÖZ"

gür akış" başlıkları arasında yapılmıştır, Özelolarak uluslararası ha
ber yazımından bahsetmeyerı doğruluk,özgürlükvb.rıe yaoılan genel
göndermeler ile uluslararası hukukkuranan tarafından ·düzenl'ense de
temelde ulusal sorunfen ilgiHendiren ırkçılık teması sayılmazea.ıbu

rada beş ahIıak yasesrndan 'Üçünün uluslararası sorunları kepsamak
tan tamamen yoksun olduğu sonucuna vanlablllr f40).

(40) Nordenstrenq, 1984, o.g.e., s. 216.
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ÇiZELGE: 1 ,
Kitle iletişim !Araçlarının işleyişine ilişkin \Normatif IVüklimlülüklerin
Ulusal, Bölgesel ive Uluslararası (AhlikYasalarııitibariyle Yansıttıkları

Sayısal Veriler
--_._._-_....._----------_._----------

Temalar
Ahlaık Yasaları

(Toplam 50)
Uluslararası

Belgeler
(Toplam 44)

28
18
31
19
17
31
25

1. Barış vegüvenlik
. 2. Savaş propagandası

3. Dostluk ve işibirl,iğ'j

4 . Nesnellik, doğruluk, dürüstlük
5. Ii'ksaleşitli'k/ayrımcılık

'6. Diğer ödevler
7. Özgür haber aıkışı_......_.

14
5 1(3 ul.ar)

12
49 :(4 ul-ar)
18
47 (9 ul.ar)
34 '(4.ul:ar)

-----'--
Kocrle Nordenstenq, The Mass Media Deciaration o·f UNiESCO, (Norwood, New
Jersev: Ablex PUlblisihing Corporation, 1984), s.216.

Sözkonusu ahlak yasalerırun uluslararası düzeyi yansıtma sınır

lılıkları 'içinde en iyi temsil edilen tema, dostluk ve işbirliği tema
sıyla tlpik olarakilişkili olan barış ve güvenlik temasıdır. Savaş pro
pagandası ve uluslararası 'lllşkllerin biretmeıni olarak yayılenenfor

masyonun nitelıiğ1i He Hg1ili standartlar, bazı {stlsnalar hariç, meslek
s'el 'ahlak yasalarında hi1ç yer elmamektadırlartat).

Öte yandan, Nordenstreng, yukarıda sözünü ettiğimiz çalışma

sının .diğer blr aşaması oIara'k,inoelediği yedi temanın ulusal, böl
gesel ve uluslararasıahlak yasaları açısından dağılımını da araştır

mış ve bulqularıru b'irçizelgede özetlemiştir. Aşağıda naklettlğimiz

Çizelqe 2'den de giÖY'üleceğ'i üzere, uluslararası YÜlkümlül'Ü'kl'ere hiç
önemvermeyen ya da çok az önem veren ahlak yasaları çoğunlu1kl'a

Batı ülkelerine ve bazı qeltşrnekte olan ülkelere aittir. Diğer taraf
tan, sosyalist ülkelerdeki tüm ahlak yasal'an en 'azından bazı ulus
lararası nitelikler lçermektedlrler. Örneğin, 980B Gazeteeller Birnğ'i

tüzüklerine dayalı Sovyet ahlak yasası üç uluslararası temayı kap
sarken, bu araştırmaya dairl] 'edilen üç Amerlkan vahlôk yasasından

hiçblrt, uluslararası yükümlülüklere lllşklrı herhangi bir gönderme

(41) o.q.e., aynı yer.
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ÇtZELCE:2
Ulusal, Bölgeserı,e Uluslararası Ahllik Yasalannda Yer Alan Genel (X)

I'e Uluslararası (O)Ahllik Normlan

Banşve Savaş Dosııuk Nesnellik Irksai Diğer Ödevler ÖzgUrAlaş
GUvenlik Propagandası

lAvusttalya X X
2.Avusturya X X O O
3.Belçika O O X O
4.Bunna X X X X
S.Kanada X X
6.ŞiIi O X X X X
7.G.Koml X X X X
8.G.Komll X X X
9.KUba O O X O

IO.Mısır O O X O O
i ı.lngiltere X X X X
12.Finlandiya X X X X
13.Fransa X X X
14.B.Almanya i O O X X
IS.B.Almanya ii X X X X
16.D.Almanya O O X O
17.Yunanistan O X
18.Macaristan O X O X
19.1rlaııda X X X
2O.tsrail X X X X
21.ıtalya X X X
22Jamaika O X X X X
23Japonya O X X X
24.MaIi X X X
2S.Meksika X X X
26.Nijerya i X X X X X
27.Nijerya ii X X
28.Norveç X X X X
29.Pakistan X X X
30.Polonya X X X X
31.Ponekiz O O X X X X
32.G.Afrika i O X X
33.G.Afrika ii X X X X
34.SriLanka X X X
3S.tsveç X X X X
36.tsviçre X X X
37.TUrlciye X X
38.ABDi (Der.) X X X
39ABD ii (Sen.) X X X
40.ABDiii (Sigma) X X X
41.SSCB O O X O
42.VenezllClıa O O X X X
43.1UPA 1936 O O O O X
44.IFJ 1939 X X
4S.Amerika 1942 X O
46.Amerika 19S0 X
47.BMTaslağı 1952 O O X O
48.IFJ 19S4 X X X
49.EEC 1971 X X X
SO.FELAp 1979 O O O O X O O

Kaarle Nordenstrong, The Mass Media DeCıaration or UNESCO, (Norwood, Ncw Jcrsey: Ablcx
Publishing Corporation, 1984), s.217.

234



lçermemektedlr. Buna rağmen, mesleki ahlakın uluslararası yönlerlnl
dlkkate alrnarna eğHiminin sözkonusu sosyo-politik sistemlerin basit
bir yansıması olduğunu iddia etmek güçtür. Nitekim, uluslararast lllş

kllert kuvvetle vurgulayan ıahlak yasalart her Nd Almanya {Doğu ve
Batı), Avusturya ve Belçika'de bulunduğugibi K'Ülba ve Mısır'da da
bulunmaktadır (42).

Bu tür keslşerıeğllirnleraçısmdan uluslararast nitelikte bir ne·
tlşlm 'ahlak yasasının oluşturulması hususu g'enel olarak benimsenen
blralternatif olarakgündemdeki yerini korurnektadır. Örneğin, bu
yönde ileri sürüler» birg'örüş'egöre, herbir! belirl! bir ülkeye men
sup kitle iletişim araçlarının ve 'gazetecilerin tcplurnsal sınırlamalar

ve kurumsal baskılar altında çalışmaları nedeniyle, toplumsal yüküm
lülüklerden arınmış bir kitle Iletişim sürecinin düşünülernernesl ve
uluslararası lletlşime lllşkln sorumlulukların siyasal tercihlere daya
nan yorumlara açık olması evrensel düzeyde 'uygul1aınıacakbir iletişim

ahlaik yasasının gerç'eklıeşme şansını azaltmaktadır; arıcak yine de,
uluslararası sorumluluklann sınırlarınıçizen temel bir çerçevenin
oluşturulması açısından böyle bir ahl,ak yasasmm meslek mensupları

tarafından oluşturularak kabul edilmesi g'eııeıkir. Gerek uluslararası

sorumluluklara ilişkin siyasal yanı ağır basan kurallardan. 'gereikse uzun
yıllar boyunca meslek bünyesinde oluşan teknlk ve pratik lhtlyaçlar
için öngörülen ahlak ve davranış kurallarınını bileşiminden oluşacak

bu uluslararası ahlak yasası, asgari ölçülerde uygulandığı takdirde
bile, ulualararası Iletlşlmin içeriğinde bir kalite yükselmesine neden
olacektrrtea).

2. Türkıye'deki Durum

a, Dış Haber Dengesinin Oluşturduğu Genel Çerçeve

Uluslararası gazetec'ili1k ahlak ilikelerinin Türkiye'de ne ölçüde
:benlmseındiğini ortaya koy'aibilmek lçln öncelikle ülkernlzirı uluslara
rası haberleşme ve iletişim düzeni içindeki konumuna bir göz atalım.

Türk basınında dış haberlerin yeri, önemi ve temsll oranını lncele
yen 1982 tarihli bir araştırmanın vardığı sonuçlara göre, Türkiye'deki
dış haberlerin yüzde 60'1 dört büyük Batılı ajanstar» ve diğer Batılı

(42) a.g.e.• s. 2'18.
(43) Mahmut Ok,ta,>,. "Kitle Iletişim Araçlarının U1ıuslararası Soruml-ulul:lu ve Iletişim

Ahlôk Kuralları" (Yayınlanmamış Doktora Tezi. ıi'sitanlbul Onlversıltes'i Sosyal
Blllrnler Enstıtüsü. 1990). s. 460.
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kayneklerdan jjelmektedir. Haberlerin ülkelere gör'e dağılımı açısm

dan ise Batılıülkelerlrı temsiloranı yüzde GO 'dan fazladır. Bu yönde,
Türk basınına yansıyan dış haberlerin yoğun bir kısmmm, Türklye'nln
tarihsel, kültürel, dinsel vb. bağlarının ve ortaklıklarının bulunduğu

Orta Doğu ve Belkantarla değıil, ülkenin bağımlılık Hişikis'i içinde bu
Iıunduğu ABD ve Batı Avrupa ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. Araş

tırmacıının ifadesiyle 'bu yörılerle Hgili heberler kamuoyunu büyük
ölçüde meşgulederken, heberterin içinde Batı kültürü ve yaşam biçi
mi yarrsrtılmakta, insanlar kendi bölgelerinin sorunlanndan soyutları

rnaktadırlar. Hağımlılık iltişkisiiç'indebulunduğl.Jmuzyöreler dışındaki

-özelllkle karşıt toplumsal/siyasal sistemlere tabi bulunan- bölgelere
ait haberler ise hep bir bunalım, felaket, ıkaı'g:sışa, başansızhkvb.

lçerrnekte, böylece içinde yaşanılan tophırnsal sistem, üstü kapalı

da olsa aklanarak. diğerleri yerilmektedlr." Araştrrmacıya gör'e, Türk
kamuoyu dünya sorunlarını gerçek anlamda kavramaktan alııkonmak

ta, daha çok duygusal niteliği ve sanaasyon gücü ağır basan olaylarla
meşgul edilmektedir ve bu tür haberler bazı g'azeteI,erde yüzde 90'a
kadar varrnaktadır (44).

Öte yandan, Türkiye'de dış haberclllğln değerlendirilmesi çer
çevesinde Türk basını He dış siyasi 'karar ahcılarırun i1işikil'eriüze

rinde duran başka bir çalışmanın ortaya koyduğu bulgulara göre,
günlük gazetelerin dış politika konularına diğer konulara oranla çok
farklı bir oranda ağırlık verdiğinden söz etmek pek de mümkün de
ğildir. Diğer taraftanı ülkenin dış politika kararalıcılarınındış dünya
hakkında edinmek istedikleri bilgiler konusunda günlükgazete ba
sınının sunahildiğ'i imkanların, diğer ülkelerlnklrıe oranla sınırlı oldu
ğu söyleneblllrjçünkü 'Ülkemiz 'günlük gazete basırundadtş politika
ile ilgili olarak yer alan haberlerden çoğu kısa ve diğer kitle Iletişim

araçlanndan kolayca elde edilebilecek türdendir. Bunun en önemli
nedenlerinden birisi, ülkerniz basınında dış pollttka ile ilgili 'konular
da görev yapan dış habermuhabiri kadrosununsınırlılığıdır(45).

Bir tür yetersizlik ve strurhlıkları da içeren haberde dışa bağım

lılık sorununu yine TÜl1k basını açısından araştıran 1991 tarihli yeni
bir araşttrmarunortaya koyduğu bulgular uyarınca, dış haberlerin yüz-

(44) Zofer Özcan. "Uluslararası Haber Yopıaı ve Türk Basınında Yeralan Dış Ha
berlerle iHgHi Bir Inceleme", iletişim. Sayı: 4 (1982).

(45) Faruk Sönmezoğlu,"Tü~ki,ye'deDış 'Haıbeiciliği'n 'Değ,erl·endlrHmesl",Olş PolI
tikaBasını ve Basında'Olş Poıitika, 'Hürriyet VaMı 1983 Yılı 6. Semiri'er Tuta
noklcrı, istanbul. 1984. s, 123.



de 83Sinin kaynağı yaoancıdır. Dış haberlenn yüzde 23.5'i AP, AFP,
RTR ve TıASS'dan oluşan 4 büyük haber ajansına alttir. Türk hasınının

yayımladığı dış haberlerde kendi kaynaklannm payı yalnızca yüzde
t6.5'tir. Dış haberlerin yüzde 17.2'si sadece ABD ile il'giH qelişrneler

den sözetmektedlr. Dış haberler lçlnde, t!ümgelişmiş ülkelerin payı

yüzde 52.4, g'elişme'kte olan ülkelerin payı yüzde 17,6, Türkiye'ye
komşu ülkelerin payı yüzde 13.2 ve Türkiye ile ilgili haberlerin payı

yüzde 16.8 oranlarmda bulunmaktadır. Haberlerin Çı1kıŞ yeri, gelişmiş

ülkeler ağırlıkltdır. Yalnızca A!BD kentlerinin payı, yüzde 16.8 oranın

dadır 1(46).

GörüldüğiÜ gıilbi Türktye'nln dış halberciHkalanındak1i konumu,
dışa bağımlı bir görünüm serqllernektedlr. Üstellk Ibu qörünüm gide
rek artan bir süreklHiik de arzetmektedir. Nitek'imörnek olarak ele
'aldığımız araştırmaların daartaya koyduğu üzere 1982 yılında yüzda
60'a varan haberde dışa bağımlılık oranı, yaklaşık onı yıl sonra yüzde
83.5'e ulaşmıştır. Dış haberlerde Batı'nın ağırlığı ise, yaklaşık olarak
aynı düzeyde kalmıştır. Bu yönde, Türk basınının da diğergelişmekte

olan ülke basrnlarıotb}, uluslararası iletişim düzenindeki dengesiz
liğin olumsuzluklarından payaldığını söylemek mürnkürıdü}.

b. Hukuksal Mevzuat

Oluşturmaya çalıştığımız bu genel çerçeveiçinde şimdi de Tür
kiye'deki basın ve radyo-televizyon sistemine ilişkin hükfıml'er içe
ren yasa ve yönetrnellklerin uluslararası normları benimseme düzey
lerini tncelemeye qeçebllirlz. Bu yönde Türlk Ceza lf(,a1nıununun 127.
maddesinin 3. bendlne göre, Türikiye devletini tarafsızlık ilanına, ta
rafsızlığını devam ettirmeye, savaş ilaruna zorlemak Için gereken
hareketleri yapmak üzere yalbancı ile anlaşma fiil:ini cezalandmlrnak
tadır, Bu anlaşmanın konusunu, basın yoluyla propaganda yapma ha-
reketi teşkil ettiğinde, flillrı cezası ağırlaştırılma'ktadır. Bu sekılde.

basın yoluyla, devletin dış politikasını tarafsızlık ya da savaş llaru
şeklınde .septameye yöneltkpropaqenda yapmak üzere anlaşmak suç
teşkll etmektedlr (47).

(46) klrii> Adil, Haberde Dışa BoÖırnhhk, [lstonbul: Gaze'teciier Cemio/eti Yayını: 30.
1991). s. 136.

(47) Oettn Özek. TürkBasın Hukuku, (istanbul: i. Ü, HUkuk Fakültesi Yayını: 538.
1978). ss, 433·434,
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2,954 sayılı Radyo Televizyon Kanunu'nun 9. maddesinin son fı!k

rasında yurt dışına yapılacak yayınlerda, devletin her alanda tamtil
masma ve yurt dışındabulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Currrhu
rıiyeti ile ilişkilerıinin sürdürülmeslne yardımcı olma ilkeleri vurgu
Ianmıştır (48). Ayrıoa Kanun'un 24. maddesinde de TRT'nin dış yayın

lar konusunda Drş'işler] Bakanlığının saptayacağı esaslara bağlı ka
laoağı ve dış llişkllerle j1ig'ili yorumlarda ka~nak bellrtlltp belirtilme
yeceği hususunda da Dışişleri Bakanlığının gıörıüşünün gözönünde tu
tulacağı bel irtllrnektedi n(49).

TRT Kanununun öngördüğü düzenlemelerden biri de Türkiye'nin
Sesi Radyosu Yabancı Dil Yaymla,rı ilkeleri'dir. Bu ilkeler uyarınca:

lRT Yososı esasları iclnde.

o. Barış ilkesıı ışığında Bilrleşm:iş Milletler prensiplerine bağlı

kalara;k korumalk ozlrn ve ıkararını sürekli vurgulamak,

b, T:C.'nin Insan haıklarına ve demoıkratıi',k Hlkelere bağlı olduğu

Inancını verleşttrmeve oclrşmo«, Bu Hkelerln uyg'ulanmasında öncü
IÜIk etme IsıteğimiZ"1 vurgıulamak,

c. T.C.'n'in mke ve millet bölünmezBğine kcrşıkullcnuocokbütün
dIŞ tehdilt ve vıkrcr, bölücü unsurlorlo kesin mücadele azım ve
kararında olduğ'unu dünyaya açl'klama1k,

d. Yurıtıdışındaoki temsilci ve temsilciJ.i'klerimize karşı girişilen

suikas't ve scbotcllorm önlenrnest ve olayların gerçek nedenten Ile
tanıtılması yönünde dünya kamuoyunu oluşturmaya çalışmak,

e. Uluslararası hukUlk kurallarına uy'gun olorck, lnscn haık ve
hürrlvetlerinin uluslararası dostluk ve onıcvışın gerçekl'eşmesine ve
g'el1işmesine yardımcı olrnok,

f. Türkıye hakıkındaıki olumsuz propagandaları etk'isiz kılmak,

g. Türk'iye'y,i eıkonomiık, kültürel ve turistiık yanları ile tanıtırken

Türk kültür, sanat. edebivet ve müziğini en iyi ömeıklerlyle vermeikl(BO).

l1RT Kurumunun 1989'da yayınlanan Heklarn Yönetmeliğinde ise
şu hükümler yeralmaktadır:

Madde 7: Atatürk, Türk milletine malolmuş kişiler, Türk ve
voocncı devlet 'büvülkle~i, dini kişiler ve dini konuler hiç'bir suretle,
toplumun değer hOk1ümler'ini zedelevecek ve bunlon jstlsmcr edecek
şeklide reiklôm konusu yapılamaz.

1(48) Kayıhan 'ıçel, Kitle Haberleşme Hukuku, (,Is'tanıbul: if.. O. Basın-Yayın Yüksek
Ok,ulu Yayını: 1, 1985). s. 265,

(49) a.g.8., s. 294.
(50) Sezer Akorcolı, "Propaganda Arccı Olorok Dış Yayınlar" '(Yayınlanmamış Dok

tora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989), ss. 364-365.
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!Madde 18: Mm! marşlar Ile kurumun üyesıi olduğu miııetlerarası

yayın kuruluşlarının sinvalieri hiçbi'r şeklilde: asker,) marşlar ve meh
ter müziği. karakterine uyg,un konular dışında. re'klôm yayınlanna

dahil edllemez.s:lnyal ve geolş müziği! olaraık kullanılamaz.

c. ilkesel Gelişmeler

Türkiye'deıki basın 'ahlak yasalarına gelince, bu konuda iyimser
olabilmek ne yazık ki mümkün değildir. Nitekim, ülkemizde ne 1960
yılında İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve istanbul Gazeteciler Sendi
kası'nın kurduğu bir komisyon tarafından oluşturulan basın ahlak
yasası, ne de 19'8'6 yrlmdaqerçekltk kazanan Basın Meslek ilkeleri
gazetecilerin, uluslaırarası sorumluluklarında söz eden ilkeler içer
rnernektedtrler,

Esasen bu konu, gerek basın, gerek ü:niverısite, qerekse diğer

entellektüel kesimlerden hakıettiği 'ilg'iyi göremem'iştir. Nlteklm, ko
nuyu enine boyunaele alan tek kapsamlı bilimsel toplarrtt, 1980 yı

lında Hacettepe Ürrlversitesl Sosyal ve idari Blllrnler Fakültesi Sos
yal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümü tarafınden. "Uluslararası

Anlayışm Güçlendirilmesi ve Insan Heklanrun Yaygınlaştırılmasına

~itlıe İletlşim Araçlarının Katkısı Semineri" adı altında gerçekl eş
miştir. Seminerde Türkiye'nin konuya duyarsızlığı birçok 'kattlımcı

tarafıından dile getirilen ortak ibirhusustur. Bu duyarsızlığın kınlma

sında ise en !büyük görev kitle iletişim araçlarına yüklenmiştir. Ör
neğ1in, bu yönde, Ertuğrul Özkök, yeni kuşaklann Blrleşmiş Mllletlerce
alınan kararlan benimseyerek yetişmeleri için kltleHettşlm 'araçla
rının yardımcı olmaları gereğini ifade ederken (51), Yılmaz Ateş, bu
ger'eğinaınca1k demokratik bir basın ve siyasal çevrelerin etikilerinden
arındırılmış özerk bir "fiRT ile yerine ,getirileibileceğini vurgulamıştır

(52). Hüsamettin Ünsal'a 'göre ise, özellikleiletişim çalışenları 'ile ilgili
örgütlerin tüm çabaları, kitle iletişim hakkını tam olarak elde etme ve
kullanma bilinci oluşturmaya dönük olmalıdır. UiN'ESCO Bildirqestnde
yer alan ilkelerin ülke düzeyinde yaşama geç'irile:bilmeleri, ancak bu
bilincin uyqulanrna yollarının etkin bir biçimde behrqinleştlrtlebllrne

siyle mümkündür {53).

(51) Uluslarara'Sı Anlao/l'şınGüclend!rHmeSi ve Insan Haklarının Yavgıniaştırılmosına

ıKWe ıiIelişim Aracıarının 'Ka'tkı,sı SemIneri (-Ankara: Hacettepe Üniversitesi Ya
yını. 1980),s. 41.

(52) 0.9.e .• s. 57.
(53) c.ç.e., s. 54,
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1'980 yılmda.qerçekleşrlrllen seminerde ileri sürülen bu tür gö
rüşler, aradan jjsçen yıllar zarfında günün koşullarınagöre yeniden
gözden geçirilmekyerine bir kenara bırakılrruşlardır. Ancak son yıl
larda lletlştm Araştırmalıarı Demeğl'nln (iilAD) 'çıikardığı "[letlştrn

Araştırma" ve UNESOO Türkiye Milli Komisyonu lletlşlm Komltesl
nin çıkardığı "[letlşlm Dünyası" gibi bültenlerden. bazı popüler ve
aikademik dergilerden ve yayınlanan kttaplarden da ,görülebileceği

gibi, 'iletişim meslek ahiatkı ülkerrrlzdaarttk görece olarak günceneş

meye başlamıştır (S4). Bu yönde, örneğin, "Yeni Uluslararası Enfor
masyon ve iletişim Düzeni" tartışmasının bir yansıması olarak belir
giniıeşen "g'8zetecHerin sahip oldeklar» sorumlulukların, kendilertne
verilecek haklerla-blrltkte düşünülmesi gereği" artık Türkiye'de de
konuşulan konular arasına gıirmişt!ir. Nitekim, gazetecilerin meslek
lerini sağlıklı btr biçimde yerine getireıb'ilmelerini s'ağlayacak ayrın

tılı bir haklar ve görevler yelpazeslnin oluşturulması gereği artık

iletişim gündeminde daha fazla y'inelenir olmuşturIôôl,

SONUÇ

19.BO'lıi yıllarda kendinden önceki "Yeni Ulustararası Enformas
yon ve lletlşirn Düzeni" tartışmasının radikal haıvasını korumayı ba
şarabllen gazetecilik meslek a:hla:kı anlayışı kazandığı bu ivmeyle
yeni qellşrneler kersrsmdacok fazla bireysel ve profesyonel kalan
eskt qörüntüsünü yenilemiş ve geçmiş dönemlere oranla toplumsal
kaygıları daha fazla ön plana çıkararı bir kimlıiğe bürünmüştür. Nite
klm, bu toplumcu anlayrş. ekonomik ve toplumsal geNşme kavramın

danevrensel lnsanhk değerı'erine kadar uzanan bir llkeleştlrme sü
reciyle bel~ir:gin bir vurqu kazanmıştır. Sözkonusu süreçIsedoğruluk.

dürüstlÜ'k, nesnellik ve sorumluluk gibi soyut ahlaki değerleri ön
plana çıkaran tip'ik Satıh gelenekten bir anlamda· kopuşu sirnqele
rnektedlr.

Böylelikle qazetecllere atfedilen .rneslekl rol artık yalnızca genel
anlamda doğruyu değil, insan haklarına ve kültürel bağımsızlığa saygı

(54) ltettşlm meslek .aıhıô'kıno dolaylıva oçı dol.aysızolaraık'değinenkaynaklardan

bazıları şunlardır: zevneo Alemdar, Oyunun ıKuralı, (Ankara: Bilgi Yoyınevi,

1990); Mahmut 'ıhsan Özgen, Basın AhlôkKuralları ve Ycsolar, (istanbul: Kar
deşler Basımevi, 1988).

(55) "lletlşlm Hakikı 'Ve Sorumluluğu", lIe1ti ş im Dünyası, S.7 (Temmuz/Ağustos 1887).
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bunlann olası ulusal yansımaları entellektüel çevrelerde bile henüz
lsyıkıyla anlasılebtlrnts değHdir. Bu nedenle, sözkonusu yeterslzltk,
Türkiye'de kendtsını daha ağır bir biiıçimde hlssettirmektedir.

Uluslararast ekonomik ve lletlşhnsel eşttslzllk ve denqestzlskle
rlrı yarattığı olumsuzluklardan dolaysız etkilenen ülkemlzto, gelişmiş

ülkelere, dahaçok da kerıdt gi!bigelıişmekte olan ülkelere yönelik
sorunları dile getiren bu tür ıgldbal eğilimlıere Hg'isiz kalması gerçek
ten oldukça düşündürücüdür. Hadyo televizyon yayıncılığından uydu
yayıncılığına ve bllqlsayar tletlştrnlne kadar enformasyon/iletişim

alanının global nitefıjğinden ayrı düşürrülernediğ}, kitle lletlştm sıs

terrtlerine ilişk'ln geleneks'el anlayışların ise yerıiden sorgulandığı bir
dönemde bu durumun ülkenin utuslarerası ilişkilerine kadar uzanan
bir çerçeve içinde kısmi bir perspektif darlığına yol, açabHec'eğ'ini

Heri sürmek pek de albartılı bir hüküm olrneyacektır. Dolayısıyle ulus
lararası iletişime iHşkin sorunlarıını ve bunların ulusal düzevdeki gün
cel yansımalarının yskmdan tzlenmesl, halen oluşturulmaya çalışılan

tartışma ortamının ise nitel:ik ve n'iceHk eçıdanqüçlendtrilmesl Türk
gazetecil'erinin ve aydmlann ın etkin katılımını bekleyen konular ara
sında önemli önceliklerden birini oluşturmaktadır.
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