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MEDYA GUNDEMiNiN OLU~UMU

Yrd.Dol;.Dr. Nejdet ATABEK*

6ZET

Medya giindeminin olusumunda en onemli unsur haberdir.
Cahsmada, "Haber" ve "haber degeri" kavrami acrklamasiyla nelerin
haber oldugu ortaya konmaktadrr. Daha sonra medyadakilerin
haberlere yaklasimlarr, icerikle ilgili cahsrnalari ve medyanin
giindeminin kimler tarafrndan ve nelere dikkat edilerek
olusturuldugu sorgulanmaktadir, Arasnrmaci, gazetecinin kisisel
degerlerinin, medya kuruluslanrnn cikarlannm, cesitli ekonomik ve
siyasal giil,; odaklarmm, yer ve zaman faktorlerinin giindem
olusturulrnasirida onemli etkenler oldugu sonucuna vararak,
cahsrnasim bu dogrultuda olusturmustur.

ctnts

Cundelik yasantmnzm aynlmaz bir part;:asl haline gelen kitle iletisim
araclarmm izleyicilerine sunduklan haberleri hangi olpitlere gore
sectikleri ve hangi sureclerden get;:erek haber haline getirdikleri merak
konusudur. Cevremizde gelisen olaylar ve sorunlar arasmdan bazrlari
gazeteciler tarafmdan bir takim ozellikleri nedeniyle secilerek te1evizyon
haber bultenlerinde ve gazetelerde haber olarak yer ahrlar. Dogal afetler,
trafik kazalarr, cevre kirlilig! ve teror gibi cesitli olaylar ve sorunlar
hakkmda medyada yer alan bu haberler, medya gundemini olusturur.
Medya gundeminin nasil olustugunu gerektig] gibi kavrayabilmek icin
haberi, gazeteciyi ve medya kurulusunu tum yonleriyle e1e alan bir
yaklasim gerekir.

* Anadolu Universitesi, lletisim Bilimleri Fakiiltesi
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Haberin "yaym mudiirlerinin dedigi her §ey"den, "gazetelerde
yaymlanan her §ey"e ve "yarmm tarihi"nden "acele kaleme almrrns
edebiyat"a kadar yuzlerce tamrru yapilrms olmakla birlikte, henuz uzerinde
herkesin fikir birligine vardigi bir tamm geli§tirilememi§tir. Bu nedenle
bazi arasnrmacilar da haber degeri kavrammdan yolacikarak bir olay ya
da sorunun haber olabilmesi icin icinde bulunmasi gereken bashca
ozellikleri srralamaktadirlar. Bugune kadar yapilan cahsmalar tarandigmda
bir haberde bulunmasi gereken ozellikler arasmda yenilik, tazelik,
ilginclik, orjinallik, gariplik, kusku, olumsuzluk, cansma, anlasmazhk,
zamanhhk, yakmhk, duygusalhk gibi unsurlarm belirtifdigi gorulur.
Hemen farkedilebilecegi gibi haber degerini olusturan ya da haberde
bulunmasi gereken bashca ozellikler ashnda dort bes bashk altinda
toplanabilir. Tum bunlan dile getirmekteki amacmuz ne yeni bir haber
tarurru yapmak ne de bir haberde bulunmasi gereken bashca ozellikleri
yeniden siralamak degildir. Sadece yillardir uzerinde yogun cahsmalarm
yapildigr haber kavrammm cok yonlu ya da ifade edilmesi gu~ dogasma
dikkati cekmektir.

Diger yandan haber, bir olaym veya sorunun meydana geldikten
sonra algrlanmasi ve belirli kurallan gozeterek yazrlmasidir. Baska bir
deyisle haber gerc,;egin yeniden yapilandmlmasidir. Bu yapilandmlmanm
da muhabirin ve medya kurulusunun sahip oldugu ozelliklerden ve icinde
bulundugu kosullardan soyutlanmasi ya da baska bir deyisle ayn
diisimulmesi mumkun degildir.

Okuyuculann veya izleyicilerin cevrernizde gelisen olaylardan ve
sorunlardan mumkun oldugunca carpitrlmarms bir sekilde haberdar
olabilmeleri icin cesitli profesyonel gazetecilik normlan (nesnellik,
tarafsizhk, dengelilik gibi) ortaya konrnustur, Kitle iletisim araci
sahiplerinin de basin sektorunde tekellesmeye gitmemeleri, siyasal
iktidarla cikar iliskilerine girmemeleri ve izleyicileri yonlendirmemeleri
icin cesitli yasal duzenlerneler yapilmisur, Aynca ~ogu1cu demokratik
rejimlerde basm, siyasal sistemin saghkh isleyebilmesiriin olmazsa olmaz
bir unsuru olarak gorulerek yasama, yurutme ve yargmm ardmdan
dordimcu kuvvet olarak nitelenmis ve islevlerini ozgur bir sekilde yerine
getirebilmesi icin yasal guvence altma ahnrrusur. Ancak turn bu cabalarm
ve diizenlemelerin bicimsel ve yuzeysel kaldrgi bu konulara iliskin
tartismalarm yogun olarak devam etmesinden anlasilmaktadir. Bu yazrda
turn bu tarnsmah konulan ele almak yerine sadece medya gfmdemlnin
nasil olustugu incelenecektir.
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MEDYA SOSYOLoJisi VE HABER SOSYOLoJisi

Medya giindeminin belirlenmesi ile ilgili arasurrnalarda kitle
iletisim araclarmda yer alan haberlerin bu kuruluslar tarafmdan nasil
secildigi, nasrl uretildigi ve kitle iletisim araclari iceriginde nasil
vurgulandigi incelenir. Baska bir deyisle, haberler kitle iletisim araclarmda
yaymlanmcaya kadar gec;en haber iiretimi siireci ele almir.

Medya giindeminin nasil olustugunu kavrayabilmek icin kitle
iletisim araclarmm birer kurum olarak cahsma bicimlerini ve nasil bir
cevre icinde yer aldiklariru genel olarak bilmek gerekir. Kitle iletisim
araclari da turn diger kamuya hizmet veren isletmeler veya kurumlar gibi
sosyal bir cevre icinde yer ahrlar. Bu cevre ile siirekli bir etkilesim
icindedirler. Islevlerini saghkh bir sekilde yerine getirebilmek icin de
kururn ici gorev bo lfirnii yaprruslardir ve mesleki d egerler
olusturmuslardrr.

Haber konularrm olusturan gerc;ek diinya olaylan dismda medya
gi'mdeminin belirlenmesine etki eden kurum disr unsurlan medya
sosyolojisi; kurum ici unsurlan da haber sosyolojisi kavramlan ile
aciklamak miimkiindiir. Medya sosyolojisi, genel anlamda, kitle
iletisim araclanrun icerigine etki eden unsurlann (ekonomik ve siyasal
cikar gruplan gibi) incelenmesini kapsayan cahsmalar ile ilgilidir (1).
Haber sosyolojisi ise daha sirnrh bir anlama sahiptir. Yalruzca
gazetecilikteki mesleki degerlerin , inanclarrn ve geleneklerin
incelenmesini de ah (2).

TOPLUMSAL QEVRENiN BELiRLEvtciLiGi

Kitle iletisim araclan sekil 1'de de goriildiigli gibi bazi sosyal, siyasal
ve ekonomik etkiler altmda dis diinyada cereyan eden olaylardan
bazrlanru secerek haber haline getirirler ve okuyucu kitlelerine sunarlar.
Kitle iletisim araclarmm personel bakrrmridan ic yaplsl gazeteciler,
yoneticiler ve teknisyenlerden olusur. Kurum icirideki haber frretlmi

1 W.]. Severin ve ]. W. Tankard (1994). Ile tiaim Kuramlan: Kokenleri.
Yontemleri ve Kitle Ilerisim Araclarmda Kullanrmlari. Cev: A. A.
Bir ve N. S. Sever. Eskisehir: Kibele Sanat Merkezi Yaymlan, s. 393.

2 W. Wanta, M. A. Stephenson,]. V. Turk & M. E. McCombs (1989, Autumn). "How
President's State of Union Talk Influenced News Media Agendas". Journalism
Quarterly. 66.
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siirecinde esas belirleyici olan gazetecilerdir. Ancak, yoneticilerin de
cesitli ekonomik ve siyasal kaygIlarla kitle iletisim aracmda yaymlanacak
haberler iizerinde zaman zaman etkide bulunabildiklerini gozardi
etmemek gerekir.

EKONOMiK
BASKILAR

SOSYAL VE
SiYASAL
BASKILAR

~ekil 1: Kitle Iletisim Araclarirn Kusatan Sosyal Cevre.
Kaynak: Stephen, 1992, s.349.

Medya giindemini kimin belirledigi ve medya giindeminin topluma
ne gibi etkileri oldugu sorusunu ilk defa 1948 yilmda Lazarzfeld ve Merton
arasurrmsnr. Bu bilim adamlanna gore kitle iletisirn araclarirun konu
giindemi, toplumsal kontrohin goriinmez bir bicimi olarak gll~lii

gruplann, ozellikle de sermaye cevrelerinin etkisi ile belirlenir. Lazarzfeld
ve Merton arasurrnalarmda su sonuca varrmslardir:

"Biiyuk sermaye cevreleri, kitle iletisirninin uretlmini ve dagrurmru
finanse ederler. Izleyicileri yonlendirmeye niyet edip etmediklerini bir
tarafa biraksak bile, paraYI veren diidiigii calar (3)."

3 P. F. Lazarsfeld & R. K. Merton (1977). "Mass Communication, Popular Taste and
Organized Social Action". The Process and Effects of Mass
Communication. Ed: W. Schramm & D. F. Roberts. Fourth Edition. Chicago:
University of Illinois Press, s. 567.
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Benzel' olarak Qualter da kar amacryla finanse edilen kitle iletisim
sisteminin toplumun yonetici sirnfi tarafmdan isletildigini ve bu nedenden
dolayi da toplumun sosyoekonomik yaplSlm ciddi olarak sorgulamasmm
beklenerneyecegini belirtir. Kitle iletisim araclarmm yonetici smifm bakis
acrsiru izleyicilere yumusak bir sekilde ama kesin olarak kabul ettirdigini
belirten Qualter ~oyle devam eder:

"Kitle iletisim araclari, bazi komplo kuramcilanrun ileri siirdiigii
gibi toplumu olumsuz anlamda yonlendirmekten cok uzaknr, Onlann
baslica islevi; bireyleri topluma uyumlu hale getirerek, giiven vererek ve
rahatsiz edici haberlerden koruyarak sistemi desteklemek biciminde
gorunmektedir (4)."

Kitle iletisim araclanrnn bu islevleri, kitle iletisim araclarmda gorev
yapan seckirilerin , editorlerin ve gazetecilerin "kazarulmasi" He
kahcrlasurihr. Boylece, gelenekler, uygulamalar ve kitle iletisim araclan
cahsanlanrun degerleri medya giindemini bicimlendirir (5).

Breed, gazete sahibinin ya da onu temsilen genel yaym miidurunun
gazete poli tikasrru saptadigrm ve gazetecilerin bu politikaya uymak
durumunda kaldiklanru ileri surrnektedir. Bir gazetenin yaym politikasmm
o yaym organmda cikan haberlerin, yorumlann ve bashklann uyumlulugu
ile ortaya koriabilecegini belirten Breed, bu uyumun otomatik olarak
gerceklesmedigine de dikkati ceker. Belli bir cizgiyi (yaym politikasmi)
izlemenin asia gercegi carpitmak anlamma gelmeyecegine dikkati ceken
Breed, bir haberin gazetenin yaym politikasma uygun hale getirilmesinin
gazeteciler tarafmdan uygun haber ogelerinin secimi ve diger unsurlann
dislanmasi i1e gerceklesebilecegini belirtir. Baska bir deyisle, haberin
temel unsurlanm gormezden gelmemek kaydryla ve keyfilige kacmadan
ortaya konacak tercihler, bir gazetenin yaym cizgisini z poli.tikasmi
olusturur. Her gazetenin kabul edilsin ya da edilmesin bir yaym politikasi
oldugunu ileri suren yazar, yaym politikalanmn genellikle mesleki ilkelere
aykirr olduklan icin gizli tutulduklanm one surer. Ise yeni giren
muhabirler de gazetenin yaym politikasirn genellikle personel arasmdaki
dedikodulardan, calisma sirasmdaki gozlemlerinden ve yoneticilerin
tutumlanndan ogrenirler. Bir muhabirin gazetenin yaym politikasma
uymasml saglayan bashca nedenler arasmda sunlar sayilabilir: Muhabirin

4 Aktaran E. M. Rogers veJ. W. Dearing. (1988). "Agenda-Setting Research: Where
Has It Been, Where Is It Going?". Communication Yearbook. 11 , s. 558

5 A.g.k., s. 555-594.
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gazete politikasnu degi~tirecek giicii kendinde bulamamasi veya bu
konuda destek gormemesi, isten atilma korkusu ve kariyerini yiikseltme
beklentisi. Gazetedeki bu atmosfer icinde yeni muhabir genellikle kidemli

meslektaslan ve yoneticiler ile ozdeslesir; kisisel inanclarrm ve ahlaki

ideallerini bir kenara koyrnayi ve yaytn politikasma uyum saglamayt cabuk
ogrenir (6).

GAZETEctNtN HABERE YAKLA~IMI

Mcleod, Kosicki ve Pan, diinyada cereyan eden olaylarm nasil bir
anlayisla haber haline getirilerek kitle iletisim araclarmda yer almasi
gercktigine iliskin olarak gazeteciler arasmda val' olan iki farkh gorii~

acisma isaret etmektedirler: Birinci bakis acisma sahip olanlar,
gazetecilerin olaylan oldugu gibi haber haline getirilmesi gerektigini

savunurlarlar. Ikinci bakis acismi savunanlar ise, gazetecilerin haberleri

yazarken kamunun yaranm gozetme gorevi olduguna inamrlar (7).

Birinci bakis acrsmi savunanlar basim tarafsiz bir gozlemci olarak

goriirler ve ona pasif bir gorev yuklerler. Ikinci bakis acisina gore ise kitle
iletisim araclari, yalmzca sosyal olaylan ve siyasal cevreyi izleme roliine
degil, izleyicilerin dikkatlerini yararh bir giindeme cekerek siyasal ve sosyal

yenilesmenin onctiliigiinii yapan daha kapsamh ve daha onemli bir role
sahiptir.

Giindem belirleme arastrrrnacrlarr ise medyamn giindemini
yapilandiran sureci goz ardr ederek, siirekli medya giindemini verilen

olarak ele aldilar (8). Bu iki bakis acisi arasmda bir tercihte bulunma

zorunlulugu hissetmediler. Cunku, giindemin kasith ya da kasitsiz olarak
olusturulduguna bakrlmaksizm medyamn giindem belirleme etkisini
incelemek miimkiindiir. Fakat yine de medya giindeminin nasil ve kirnler
tarfmdan belirlendigi acik bir bicimde ortaya konmahdir.

6 Aktaran Severin ve Tankard. s.538-542.
7 J. M. McLeod, G.M. Kosicki & Z. Pan (1991). "On Understanding and

Misunderstanding Media Effects". Mass Media and Society. Ed: J. Curran &
M. Gurevitch. London: Edward Arnold, s. 249.

8 K. Carragee, M. Rosenblatt & G. Michaud (1987). "Agenda-Setting Research: A
Critique and Theoretical Alternatives". Studies in Communication. Ed: S.
Thomas. Norwood, N.].: Ablex.
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HABERLERiN SEc;iLMESi

Kosicki'ye gore kitle iletisim araclanmn diinyada olup biten herseye
yer vermesi ne zaman ne de kapasite bakirnmdan miimkiindiir. Hatta,
gazete veya televizyonda yer alacak haber oykiisiindeki kisinin, dusuncenin,
konunun veya -olaym tum ozelliklerine bile genellikle yer verilemez. Diger
yandan, gazetecilerin sahip oldukan habercilik anlayisi bakimindan da ele
alman olaylann ve sorunlann tum ozellikleri habere degel' goriilmez.
Gazeteciler, medya giindemini olusturan haberleri cevredeki gelismeler
icinden belirli bakis acilarma gore secerler. Sectikleri haberlerde de
habere temel olusturan olaylann veya sorunlann sadece belirli
ozelliklerini vurgularlar. Gazetecilerin sahip olduklan bu bakis acrlari ya
da baska bir deyisle olaylann ve sorunlarm hangi bakimlardan (ilginclik,
cansma, yakmhk, yenilik gibi) haber yapmaya deger goriildiikleri genel
olarak haber degeri diye adlandmhr (9).

Gazetecilerin diinyada olup biten olaylar arasmdan bazilanru haber
olarak secmesi ve sectikleri haberlerde de olaylann sadece belirli
ozelliklerine yer vermeleri rastgele gerceklesmemektedir. Bu surec,
gazeteciler icin kahplasmis ve artik norm haline gelmis belirli kuralar
tarafmdan yonlendirilmektedir. Bu sayede gazeteciler, onemli gordiikleri
seylere medya giindeminde yer verebilirler ve izleyicilerin dikkatlerini
haberin belirli ozelliklerine cekerek digerlerinden uzaklastmrlar.

Gans yakm ve uzak cevrernizde meydana gelen olaylann ve
sorunlann haber olarak nasil secildigini aciklayabilmek icin ortaya konan
kuramsal yaklasimlari dort kategoriye ayirmaktadir (l0) :

Birincisi, haberin profesyonel yargI1ann/degerlendirmelerin bir
iiriinii oldugunu ileri suren gazeted merkezli kuramlardir. Bu yaklasim
gazeteciligi, nesnellik, dengelilik ve tarafsizhk kurallanna dayanarak
kamunun cikarlarma hizmet eden, drsaridan gelen siyasal, ekonomik ve
ideolojik baskilardan bir oll;iiye kadar etkilenmeyen ozerk bir meslek
olarak gorur.

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

10 A. Abdullahi (1990). "A One World One Voice?: Libyan Affairs Coverage By One
European and There African Newspapers 1970-1986". Ph. D. Thesis, University of
Leicester, England, s. 104-105.
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Ikinci kategoriye giren kuramsal yaklasimlar habercilik isinin
kurumsal yaplsl ve ticari boyutuna vurguda bulunur. Kitle iletisim araclan
asil olarak elde edilmesi ve okuyucuya ulasurrlmasi oldukca masrafh bir

urun olan haber uretimi isiyle ugra§lrlar Bu nedenle daha cok buyuk
sermaye sahiplerinin yasayabildigi medya sektorunde ticari iliskilerin, kitle

iletisim araclanrnn islevleri uzerinde onemli etkilere sahip oldugu kabul
edilir.

Oe;tincusii, olay merkezli kuramsal yaklasrmlardir. Bu yaklasimlarm
temel tartisma konusu haberin dunya olaylanmn gere;ek dogasmi yansrtip
yansumadigidir. Haberin kacmilmaz olarak olaylara tepki verdigini ileri
sfiren bu yaklasimlara gore haber gercegin "aynasr'tdir. Bir baska deyisle,

haberler dunyadaki gercekleri yansitrr,

Dorduncu olarak bazi kuramsal yaklasirnlar da haber secimini

etkileyen kurum ici ve kurum disi nedenleri belirlemeye cahsnlar. Haber

secimine etki eden kurum ici unsurlar arasmda gazetecilerin giinliik
cahsma bicimleri, yaym politikalan ve kitle iletisim araci sahibiyle ya da

onu temsil eden genel yaym muduruyle iliskiler yer ahr. Haber secimini
etkileyen bashca kurum disi etkenler arasmda da teknolojik ve ekonomik
gelismeler ile izleyiciler, ulusal kfil tur ve toplumdaki hakim glle;
odaklarirun ideolojileri sayilabilir.

Bu kuramsal yaklasimlardan hie; biri tek basma haberin nasil

meydana geririldigini ve haberin dogasirn yeterince acik bir bicirnde

ortaya koyamazlar. Glinku SOZll edilen her kuramsal yaklasim haberin ve
haber uretimi siirecinin belirli bir yanllll aydmlatabilmektedir. Bu

nedenle, medya giindemini olusturan olaylara ve sorunlara iliskin
haberlerin n asi l secildigini ve hangi etkilenimler alu nda yazilarak

gi'llldeme getirildigini kavrayabilmek icin yukarida sozf) edilen kuramsal
yaklasimlarm tumunii birden dikkate almak gerekir.

HABER iGERiGiNE ETKi EDEN UNSURLAR

Haber secimine etki eden unsurlar, medya giindeminde yer alacak
haberlerin hangi tur olaylar ve sorunlar hakkmda olacagim belirler. Haber

ie;erigine etki eden unsurlar ise medya glllldeminde yer alacak haberlerin
olaylan ve konulan hangi bakis acisiyla ele alacaklarnu belirler. Habere
ternel olusturan olayi veya konuyu secen ve bunu haber formunda yazarak

medya giindeminde (gazete sayfasmda, televizyon haber bultcninde) yer
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alacak hale getiren gazetecidir. Her iki surecin de aktoru gazeteci
olduguna gore hem haber secimi hem de haber yazlml sirasmda etkide
bulunan unsurlann benzer olmasi kacimlmazdir.

Gercekten de Shoemaker ve Reese'in haber Icerigine etkide
bulundugunu ileri surdukleri unsurlar, Gans'm haber secimini etkileyen
unsurlanyla buyiik benzerlik gostermektedir. Shoemaker ve Reese medya
gl-mdeminde yer alan haberlerin icerigine etki eden unsurlan §oyle
belirlediler (11):

I-Kitle iletisim araci cahsanlarmdan kaynaklanan etkiler. Bunlar
arasmda gazetecilerin kisisel ozellikleri , mesleki birikimleri ve deger
yargilan sayilabilir.

2-Kitle iletisim araclarmm cahsma duzeninden kaynaklanan etkiler.
Haber i<;;erigi, gazetecilerin gfinliik cahsmalarmdan etkilenir. Bunlar
arasmda zaman kisithhklarr, haber yaymmdaki yer simrhhklarr, haber
yazimmdaki belirli kurallar, haber degeri, tarafsizhk ilkesi ve muhabirlerin
haber kaynaklanna olan baghlrklan sayilabilir.

3-Kitle iletisim araclarmm kurum olarak cok cesitli amaclari vardrr.
Bunlardan en yaygm olam maddi gelir elde etmektir. Kitle iletisim
araclarmm bu amaclarmm haber icerikleri uzerinde cok cesitli etkileri
olabilir.

4-Haber ic;;erigine kurum dismdan gelen etkiler de vardir. Bunlar
arasmda cikar gruplannm bazi olay ve olgulan belirli bakis acilarma
uygun olarak yaymlatmak veya yaymlatmamak icin gosterdikleri cabalar ve
hukumet cevrelerinden kaynaklanan etkiler sayilabilir.

5-Kitle iletisirn araci kurulusunun ideolojik egilimi de haber
icerigin i etkiler. Ornegin, kapitalist ideolojiye sahip bir yaym
kurulusundan icinde yer aldigr ve belirli cikarlar umdugu kapitalist sistemi
ciddi olarak sorgulayici yonde haber yayml yapmasl beklenemez.

MEDYA GONDEMiNi KiM, NASIL OLUSTURUR?

Medya gfmdeminin kim tarafmdan ve nasil olusturulduguna iliskin
ilk kapsamh ar-as n rrn alardan biri Funkhouser tar afi n d an

11 Shoemaker & Reese .A.g.k., s. 394-395.
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gerceklestirilmistir. 1960'dan 1970'e kadar 11 yilhk bir donerni ele alan
Funkhouser, medya glindeminde yer alan haberler ile bu haberlere temel
olusturan olaylann gen;:ek yasamdaki durumlanru yillara gore karsilasnrdi.

Funkhouserin inceledigi toplam on iki konu arasmda Vietnam Savasi,
irksal iliskiler, ogrenci olaylan, enflasyon, kitle iletisim araclarr, sue,
uyu§turucu, sigara ahskanhgi, sehir isyanlan, cevre kirliligi, yoksulluk ve

kadm haklan bulunuyordu (12).

Ortaya cikan sonuclar carprcrydi, Funkhouser'in arastrrmasmda

medya giindemi, olaylann gercek yasamdaki durumlanyla tam olarak
bagdasrruyordu. Bulgulara gore medya giindemi, bazi olaylann gercek
yasamdaki durumlanm aynen yansitryor, fakat diger bazilarirun gercek

yasamdaki durumlanyla onernli farkhhklar gostcriyordu. Ornegin,
uyusturucu kullammi ile enflasyon ve hayat pahahhgi konusundaki

haberler gere;:ek yasamdaki durumlanyla orannh olarak medya
giindeminde hemen hemen aym yeri aldilar. Fakat yoksulluk ve cevre
kirliligi konulannda medya giindeminde yer alan haberler gercek durumla

cok az bagdasiyordu. Vietnam Savasi, sue, ogrenci olaylan ve kent isyanlan
gibi konular ise gere;:ek yasarndaki g e li smeler goz o n iin d e
bulunduruldugunda, medya giindeminde ust siralara bir iki yil once
urrnanrmsti.

Funkhouser arastirmasmda medyarun bazi olaylan gere;:ek yasamdaki

durumlanyla paralellik gosterecek bicimde tam olarak yansrtugirn
belirledi. Ancak diger bazi olaylar hakkmdaki haberler, hem sayisal hem
de zamanlama bakrmrndan olaylann gercek yasarndaki durumlanm

yansitmryordu.

Bilindigi gibi bazen gercek yasamda olaylar azahrken medyanm bu
olaylara ilgisi artar. Bazen de gere;:ek yasamda olaylar nrrnamrken

medyamn bu olaylara ilgisi azahr. Kimi zaman da gercek yasamdaki
olaylar duragan bir sekilde seyrederken, medyarun bu olaylara ilgisi bazen
artar, bazen de azahr. Sayer bu tespit dogruysa, medyanm ilgisini ceken
onemli olaylardan haber yapmaya ilave olarak bes tur haber iiretme
teknigi daha vardir (13):

12 G. R. Funkhouser (1973, Autumn). "Trends in Media Coverage of the Issues of
the '60s". Journalism Quarterly. 50.

13 A.g.k., s. 537.
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I-MedyaYl olaylarm akrsma uydurmak: Ornegin belirli bir
doriemde ogrenci olaylan, isci eylemleri gibi aym tur olaylann devam
etmesi durumunda bunlann her biri "haber'' olarak izlenir. Bu tur olaylar

siklik bakirnmdan arus gosterseler bile esasmda aym olaym devarm
niteligindedirler. Diger yandan, bir kac yiiz ogrencinin kanldigr tek bir

yiiriiyii§ c;ogu zaman medya gundeminde yer almaz. Gunku kitle iletisim
araclarr bu tfrr bir olayi haber olarak verme "egilimine" henuz
girmemlslerdir. Ancak olaylar, gerek siyasal gerekse nitelik bakimmdan
belirli bir diizeye ulastiktan sonra tek tek izlenerek medya gimdeminde yer
verilirler.

2-Haberi Ilginc hale getirmek:Esasmda haber degeri olmayan
ball olaylar yalmzca haber bultenlerine girebilmek amacryla basmm
ilgisini cekecek hale getirilir. Protesto yuruyu§leri, gostcriler, oturma

eylemleri ve achk grevleri bu duruma ornek olarak gosterilebilir.

3-Aynntl1an ele almak: Bir olaym turn icindeki yerine
bakilmaksizm ball unsurlar uzerine egilerek ya da secerek onlan haber
haline getirmek mumkundur, Ornegin, bir zirvede devlet baskanlarinm
yaptlgl aciklamalarm yam sira bu olayi izleyen yiizlerce gazeteciyi de haber
konusu yapmak. Cok sayida gazetecinin zirveye ilgi gostermesi ve cevredeki
otellerde yer kalrnamasi gibi.

4-Abartma: Ashnda onemsiz bir olay abartilarak haber degeri

varrrus gibi gosterilir. Ornegin, bir salgm hastahk gerc;ekte sadece bir kac
kisiyi etkiledigi halde tum toplumu tehdit ediyorrnus gibi gosterilmesi

durumunda oldugu gibi.

5-0nemli gibi gostermek: Haber degeri olmayan bir olayi

haber degeri varrms gibi verilebilir. Ornegin, hergun pek cok kurulusun
toplantilarma katilan bir siyasal liderin ashnda haber degeri olmayan
herhangi bir sozunu one cikartarak toplanu haberini vermek.

Gazetecilerin sik sik basvurduklari sozil edilen haber uretme
teknikleri ile yazilan haberler c;ogu zaman oricmli gundem konulan
arasma giremez. Daha cok diger oriemli haberlerin yam sira gazete
sayfalannda ve televizyon haber bultenlerinde bir "dolgu malzemesi" veya
"renklendirici malzerne" olarak kullarnhr. Aneak, bu yollarla uretilen

haberler kullarnlarak, toplumsal yasarndaki geli§meler sonueu ortaya
crkan daha onernli glindem konularmm, medya giindeminde dogru bir
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sekilde yer almasmm engellenebilecegini de gozden uzak tutmamak
gerekir.

SONUe;

Gazetecilerin yakm ve uzak cevremizde gec;;en olaylar ve sorunlar
arasmdan belirli olc;;iitlere gore sectikleri ve kaleme aldiklari haberler
medya giindemini olusturur. Kuskusuz medya giindeminde yer alacak
sozii edilen haberler secim asamasmda, yazlm asamasmda ve medya
giindemine (gazete sayfasma, televizyon haber bultenine vb.) yerlestirilrne
asamasinda bir takirn unsurlarm etkisi alundadir. Bunlar arasmda
gazetecinin kisisel degerleri, medya kurulusunun cikarlart, cesitli
ekonomik ve siyasal gilC;; odaklarirnn etkileri, gazete sayfalanndaki yer ve
televizyon haber biiltenlerindeki zaman simrhhklari sayilabilir. Aynca,
olaylann ve sorunlann gercek yasamdaki durumundan ve geli~me

egiliminden kopuk olarak gazetecilerin sik sik bazi haber tiretme
tekniklerinden yararlandiklari da bilinmektedir. Tum bunlar goz onimde
bulunduruldugunda ve her biri hakkmda daha derinlemesine analizler
yapildigmda medya giindeminin nasil olustuguna iliskin bir goni~e sahip
olunabilir.
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