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Öz 

Teknolojik geli�melere ve enformasyon akı�ının süreklili�ine ba�lı olarak do�ru, tam ve eksiksiz bilgiye 
daha da ihtiyaç duydu�umuz bu dönemde, bu bilginin üreticisi ve da�ıtıcısı olan gazeteler için kurumsal sosyal 
sorumluluk anlayı�ı gerekli olmaktadır. Bilgiye ula�ma yöntemlerinin giderek çe�itlendi�i ve bilgi akı�ının önemli 
boyutlarda arttı�ı içinde bulundu�umuz bilgi ça�ı, gazetecilik alanında bilgi temelli olarak yeniden örgütlenmeyi bu 
ba�lamda da sosyal sorumluluk odaklı yurtta� gazetecili�ini öne çıkarmı� bulunmaktadır. Üretim konuları gere�i 
tümüyle kamusal bir ürün ortaya koyan  gazetelerin, içinde bulundu�umuz bilgi ça�ında kamusal sorumlulukla 
hareket etmesi ivedi bir zorunluluk olarak kar�ımıza çıkmakla birlikte bu zorunlulu�u giderme imkanı sa�layan 
gazetecilik anlayı�ı, yurtta� gazetecili�i olarak dikkat çekmektedir. Yurtta� gazetecili�inin sosyal sorumluluk 
anlayı�ını merkezinde barındırması, gazetecili�in yasal ko�ulları dikkate alarak, i� ahlakına ve kamusal beklentiler ile 
faydaya uygun strateji ve politika benimsemesini ve haber üretirken gerçekler ı�ı�ında toplumun refahını ve 
menfaatini koruyucu faaliyette bulunmasını gerektirmektedir. Sosyal bilincin özellikle arttı�ı günümüzde güçlü, uzun 
vadeli ve etkili bir kurum imajı yaratmak için yazılı basının sosyal sorumluluk anlayı�ıyla hareket etmesi ve yurtta� 
gazetecili�inin dinamiklerini hayata geçirmesi önemli bir zorunluluk arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Bilgi Ça�ı, Gazetecilik, Sosyal Sorumluluk, Yurtta� Gazetecili�i. 

 

Abstract 

Technological developments and the relentless flow of information have given rise to greater need for 
accurate and complete information. This has made it crucial for newspapers, which are the producers and distributors 
of this information, to have a sense of social responsibility. Our current Information Age, where the means to reaching 
information have become diversified and the flow of that information has reached significant proportions, has 
underscored the importance of the fundamental reorganization of the foundations of information in journalism and, 
related to this, social responsibility-focused citizen journalism. Since newspapers create for public consumption, 
within the Information Age, is crucial that they must be socially responsible. This imperative can be met by citizen 
journalism. Given its sense of social responsibility, citizen journalism must adopt strategies and policies that are 
compatible with business ethics and public expectations. While producing news, it must also act to protect the 
wellbeing and interest of society in light of realities.  At a time when social consciousness has expanded, in order to 
create a strong, long-term and effective institutional image, the printed press must be socially responsible and the 
dynamics of citizen journalism must be sustained.  

Keywords: Information Society, Information Age, Journalism, Social Responsibility, Citizen Journalism.  

 

1. Giri�  
Günümüzde tüm dünyayı giderek etkisi altına almı� bulunan bilgi ça�ı, içinde bulundu�umuz 

dönemde bilginin adeta bir güce dönü�mesi sonucunu beraberinde getirmi� bulunmaktadır.  Bilginin önemli 
bir silah olarak öne çıktı�ı bu dönem, bilgiyi üretmek ve da�ıtmak gibi son derece kritik fonksiyonları olan 
gazetecililik mesle�ine dikkat çekmekle birlikte bu alanda ça�ın dinamiklerine uygun bir yeniden 
yapılanmayı zorunlu kılmaktadır.  

Öyle ki bilgi ça�ında bulundu�umuz bu yüzyıl, gazetecilik mesle�i alanında sosyal sorumluluk ve 
kamusal fayda odaklı bir biçimde örgütlenmeyi ve haber üretim sürecinin bu perspektifle yeniden 
biçimlendirilmesini zorunlu hale getirmi� bulunmakla birlikte bu noktada yurtta� hakları odaklı bir 
gazetecilik prati�i öne çıkmaktadır. 

 
2. Kavramsal ve Kuramsal Olarak Sosyal Sorumluluk Olgusu 
Kavramsal olarak ilk defa,  Oliver Shelton tarafından elealınan sosyal sorumluluk olgusu,  toplumun 

sosyal felsefesine vurgu yapan bir kavram olarak öne çıkmaktadır (Altı�; 2006: 26). Günümüzde 
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küreselle�me olgusunun hız kazanması, bilgi ileti�im teknolojilerinin geli�mesi gazetelerin kamusal 
sorumluluk anlayı�ını benimsemesi zorunlulu�unu yaratmı� bulunmaktadır. Günümüzde enformasyon 
akı�ının ola�anüstü boyutlarda oldu�u ve adeta bir enformasyon tipisi altında bulundu�umuz içinde 
bulundu�umuz dönem, do�ru, tam, eksiksiz ve güvenilir bilgi akı�ını sa�layacak gazetelere ve gazetecilik 
mesle�ine önemli bir araç olma özelli�i kazandırmı� bulunmaktadır.  

Bir kurulu�un kaynaklarını tümüyle toplum yararına olacak �ekilde kullanmasını ifade eden sosyal 
sorumluluk, tüm karar ve faaliyetlerin sosyal olarak yaratca�ı etkiyi de�erlendirme zorunlulu�u �eklinde 
tanımlanmaktadır ( Özüpek, 2005: 9). 

Temel olarak entellektüel bir üretim yapan yazılı basın aracı olan gazeteler açısından bakıldı�ında 
do�rulu�u, e�itli�i, güvenirli�i, adaleti, inanırlı�ı, halkın görü� ve dengelerini sa�layarak sosyal sorumluluk 
ile özgürlük ba�ı arasında denge kuracak bir sorumluluk anlayı�ını içeren sosyal sorumluluk, kamunun 
bilgi edinme ve ö�renme hakkını kar�ılayan önemli bir bilinç olarak öne çıkmaktadır (Vural, 1994:24).  

1980’lerden sonra medyada ya�anan tekelle�me olgusu ile birlikte gazeteler, belirli ekonomik gücü 
merkezinde toplayan ki�ilerin faaliyet merkezi olmu� bu durum yazılı basın ürünlerinin hem gazete 
sahiplerinin hem de büyük sanayi i�letmecilerinin sesi olmasını beraberinde getirmi�tir. Böylelikle 
olu�turulan yazılı ürünlerin, sadece belirli bir sesin tahakkümünü sürdürdü�ü ve �ekillendirdi�i çıktılar 
oldu�u dikkat çekmekte olup bu durumun içerik kalitesini önemli ölçüde kirletti�i göze çarpmaktadır.  

Özgürlükçü liberal ideoloji sonucu tamamen i�letmecilerin kar mantı�ıyla hareket eden bir 
gazetecilik olgusu, daha çok yüzeysel konulara a�ırlık veren, halk ahlakı için bir tehlike yaratan ve sermaye 
tarafından denetlenen bir yapıya bürünmü� söz konusu yapı kamusal sorumlulukla hareket etmesi gereken 
bu aracın sorgulanmasına neden olmu�tur.  Gazetelerin tamamen kar amaçlı bir hizmet i�letmesi olarak 
varlı�ını sürdürdü�ü bu dönem, bilgi toplumu içine girdi�imiz ve bilginin adeta bir silaha dönü�tü�ü 
günümüz ko�ullarında sorgulanarak sosyal sorumluluk ideolojisi temelinde örgütlenmi� yeniden bir 
yapılanma gündeme gelmi�tir. Bir ba�ka deyi�le, gazetecilik alanında sosyal sorumluluk olgusunun ortaya 
çıkı�ı, kamunun kitle ileti�im araçlarına güveninin sarsıldı�ı ve toplumsal yararının sorgulandı�ı bir döneme 
rastlamaktadır (Karabay; 2000:28). 

Gazetelerin belli ellerde toplanması ve 1980 lerden itibaren ortaya konan ürünlerin yalan haber, 
siyasi ve ticari çıkar hedefli haber, �iddeti körükleyen haber, piyango ve lotarya görünümlü haber gibi 
özellikler ta�ıması hem toplumun bakı� açısını kısıtlayarak de�i�tirmi� hem de de�erlendirme özgürlü�üne 
engel olarak demokrasiye engel olmaya ba�lamı�tır. Tüm bu olumsuzluklar, yazılı basının ticari bir firmaya 
dönü�erek toplumsal çıkarlardan uzakla�masına, muhalif sesleri duymamasına neden olmu� ve bu alanda 
sorumluluk odaklı e�ilimler sorgulanmaya ba�lamı�tır ( Karaismailo�lu, 2014:285). 

Sosyal sorumluluk anlayı�ı, özgürlükçü liberal ideolojiden farklı olarak, kontrollü bir özgürlük 
anlayı�ını merkezine almakta ve gazeteler tarafından üretilen ürünlerin toplumsal sorumluluk ve özgürlük 
ba�ı arasındaki dengenin sa�lanmasıyla güvenilir, e�it, adaletli, inanılırlı�ı yüksek ve tarafların dengeli 
olarak yansıtıldı�ı sorumlulukla olu�turulması gerekti�ini savunmaktadır. Bu anlayı�a göre; toplumda 
demokrasinin kurumsalla�abilmesi ve varlı�ını sürdürülebilmesi için, gazeteler önemli bir mihnek ta�ı olma 
özelli�ine sahip oldu�undan bu i�levini, toplumu aydınlatmak, her türlü toplumsal ve siyasal sürece 
kattkıda bulunmasını sa�lamak, hükümet kar�ısında toplumun sesi, gözü, kula�ı olmak, toplumun genel 
çıkarlarını korumak gibi önemli fonksiyonlarla yerine getirmek zorundadır (Budak; 1997:50). 

Tümüyle sansasyona ve önemsizle�tirmeye dönük serbest piyasa kurallarının egemen oldu�u 
ileti�im alanının yeniden sorgulanması gerekti�i bilincine odaklanan sosyal sorumluluk olgusu, gazetecilik 
mesle�inin her�eyin üstünde “gerçe�i” aktarma misyonuna vurgu yapmakta ve bu süreçte gerçeklik 
kriterini de kamusal fayda ta�ıyacak bilgi üzerinden  kurgulamaktadır.  

Sosyal sorumluluk olgusu, bilgi kaynaklarına özgürce ula�abilme, do�ru, çarpıtılmamı� ve 
kurgulanmı� gerçeklere ula�abilme ve ileti�im sürecine özgürce katılabilme haklarını öne çıkartan  bu 
ba�lamda da ileti�imin demokratikle�mesine katkıda bulunan önemli bir  kriter olarak göze çarpmakla 
birlikte kamunun ortak sa�duyusunu harekete geçiren ve bu ba�lamda önemli bir kamuoyu yaratma i�levi 
bulunan bir olgu olarak göze çarpmaktadır ( Akçalı, 2002: 96). 

Gazetelerin, yüzeysel konuları bir kenara bırakarak tümüyle güncel olaylara ve toplumsal konulara 
odaklanaca�ı bir bakı� açısını yaygınla�tırmanın ana yolu olarak sosyal sorumluluk, ki�i dokunulmazlı�ını 
güvence altına almayı, iyi niyetli ve saygılı olmayı, do�ruluk ve tarfsızlı�ı ve toplum yararına hizmet etmeyi 
hedefledi�inden içinde bulundu�umuz giderek karma�ıkla�an bilgi ça�ında stratejik bir önem ta�ımaktadır. 

3. Gazetecilik Olgusu ve Gazetecilik Mesle�inde Sosyal Sorumluluk Odaklı Haber Üretim 
Süreci 
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Bir yazılı basın kurulu�u olan gazeteler, bir yandan ekonomik ve ticari di�er yandan da sosyal 
yönleri bulunan bir araç olarak dikkat çekmekte olup hem kar elde etmek amacı ta�ımakta hem de ürettim 
konusu gere�i kamusal bir faydaya sahip olması zorunluluk arz etmektedir. Bu ba�lamda hem ticari bir 
kimli�e hem de kamusal bir göreve sahip bulunan gazeteler, adeta bir enformasyon tipisi içinde 
bulundu�umuz günümüz ko�ullarında bilgi temelli olarak önemli bir güce sahip bulunan bir araç olarak 
kar�ımıza çıkmaktadır.  

Kültürü yeniden üreterek bir kültür endüstrisi olma özelli�i ta�ıyan gazetecilik mesle�i önemli bir 
sosyal eylem alanı �eklinde belirginle�mektedir ( Alver, 2007: 173). Söz konusu alan toplumsal olana ili�kin 
oldu�undan bu alanda sosyal sorumluluk olgusu daha da önem kazanmaktadır.  

Gazetecilik olgusu, günümüz dünyasında yurtta�lar ve insanlarla ilgili her �eye ili�kin sosyal ileti�im 
sürecini ile kamusal alı�veri�i sa�layıcı ve te�vik edici önemli bir süreci açıklamaktadır (Alver, 2011: 91). 
Gazetecilik mesle�inin sahip oldu�u bu konum onu içinde bulundu�umuz bilgi toplumunun temel aktörü 
olarak konumlandırdı�ından bu aracın yapaca�ı üretimin de gerçekle�mesi ayrıca bir önemi 
gerektirmektedir.  

Gazetelerde üretim, be� a�amada gerçekle�en önemli bir süreci içermekte ve bu süreçte haber 
üretimi yapılmaktadır. Söz konusu üretim sürecinin ilk basama�ı olan seçim a�aması, gazetecinin dünyada 
gerçekle�en çe�itli olaylar arasından bir seçim yapmasını ve bunu kamu gündemine ta�ımasını içermekte 
olup bu süreci yöneten çok kritik unsurlar bulundu�u görülmektedir. Her �eyden önce gazetecinin sahip 
oldu�u de�er yargıları, algısı, tutumları, dünya görü�ü haber seçimini etkilemekte olup daha sonra içinde 
çalı�tı�ı medya kurumunun yayın politikası, editör baskısı, toplumdaki egemen ideoloji, ekonomik ve 
toplumsal güç odakları, ilan ve reklam verenler, devlet gibi unsurların sürece önemli ölçüde etkide 
bulundu�u dikkat çekmektedir.  

Özellikle 1980’lerden itibaren hızla de�i�en siyasal ve ekonomik ko�ulların teknolojik geli�melerle 
birlikte gazetecilik mesle�i alanında köklü de�i�ikliklere neden oldu�u bu ba�lamda da gazetecilik alanında 
ya�anan ekonomik ba�ımlılıkların, bu aracın kamuyu bilgilendirme ve haber verme fonksiyonlarından ticari 
kaygılarla sıyrılmasına neden oldu�u açıkça görülmektedir ( Topçuo�lu, 1996: 32-35). Gazetelerin bu denli 
önemli fonksiyonundan sıyrılmı� olması ise içinde bulundu�umuz bilgi ça�ında önemli bir güç olan bilginin 
içerik kalitesinin körelmesine bu ba�lamda da bilginin önemsizle�mesine neden olmu� bulunmaktadır. 

Gazetecilik alanında ilansal ve reklamsal kaygıların, sübvansiyonlar, ucuz yollu kredilerle kendisini 
gösteren siyasal ba�ımlılıkların haber de�eri kavramını önemli ölçüde de�i�tirdi�i gerçe�inden hareketle bu 
alanda tarafsızlı�ın sa�lanması önemli bir zorunluluk arz etmektedir. Söz konusu zorunluluk gazetecilik 
alanında haberin ba�ka sorumluluklardan ziyade okuyucunun haber alma hak ve hürriyetini kar�ılayacak 
kamusal bir sorumluluk anlayı�ıyla üretilmesini gerekli kılmakta olup bu çerçevede editoryal ba�ımsızlı�ın 
sa�lanması aciliyet gerektirmektedir. 

Yazılı basın gazetecili�i mesle�i alnında ilkeli bir üretim anlayı�ının ikinci a�amasını ara�tırma kısmı 
olu�turmakta olup bu a�amada üretilen haberlerin kamuya bir bilgi aktarıp, toplumsal bir fayda yaratıp 
yaratmadı�ı ve bilginin do�rulu�u ara�tırılmaktadır. Söz konusu ara�tırma yapıldıktan sonra sosyal 
sorumluluk gere�i bilginin do�rulu�u, tarafsızlı�ı sorgulanıp kamusal fayda sa�layacak bilgiler yeniden 
seçilmekte ve daha sonra biçimlendirilmektedir. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus bir 
kurguya dayanan haber olgusunun biçimlendirilmesinde ticari ve siyasal çıkarların de�il, kamusal çıkarların 
hedef alınması zorunlulu�udur. Günümüz bilgi toplumunun en önemli aktörü olan gazetelerin üretti�i bilgi 
ile önemli bir kamuoyu yaratma i�levi dü�ünüldü�ünde bu zorunluluk daha da anlam kazanmaktadır.  

Gazetelerde ilkeli ve sorumlu bir üretim anlayı�ının son a�amasını olu�turan yayımlama ise, 
enformasyon tipisi altında oldu�umuz dünyada bilginin süratle haber olarak okuyuculara iletilmesini 
gerektirmekte ve gazetelerin varlık nedenini sosyal sorumluluk olgusunu merkeze alacak biçimde yeniden 
sorgulamasını gerektirmektedir.  

�çinde bulundu�umuz bilgi ça�ında gazetelerin sosyal sorumluluk odaklı bir üretim anlayı�ına 
sahip olması bu kamusal aracın; 

- Okuyucularını, do�ru, tam ve eksiksiz bilgilerle donatmasını, 

- Okuyucularının do�ru enformasyon alma hakkını gözetmesini,  

- Toplumdaki ana grupların tümüyle yer alaca�ı nitelik ve içerikte yayın yapmasını, 

- Okuyucularına kendilerini özgürce ifade edecek bir yapı olu�turmasını, 

- Topluma dü�ünme ve sorgulama yetilerini kazandırmasını, 

- Hükümete kar�ı halkın koruyuculu�unu üstlenmesini 
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- Olayları, nesnel gerçekli�e sadık kalarak uygun biçimde ve çarpıtmadan vermesini, 

- Enformasyonun farklı biçimlerine ve alternatif bakı� açılarına yer vermesini, 

- Toplumun çe�itlili�ini ve ço�ulculu�unu sa�layan görü�lere yer vererek ço�ulcu bir yapıya hizmet 
etmesini, 

- Suça, �iddete neden olabilecek, toplumsal olarak karma�a yaratabilecek unsurların içeri�e 
yansımamasına özen göstermesini, 

- Bilgileri, kamu yararını sorgulayarak eksik olmayacak ve do�rulu�undan �üphe duyulmayacak bir 
biçimde üretmesini, 

- Haber kaynaklarını hem dikkatle ara�tırıp netle�tirmesini hem de çe�itlendirmesini, 

Haberi ilansal ve reklamsal sorumlulukla de�il, etik ve kamusal sorumlulukla içeriklendirmesini 
gerektirmektedir. 

4. Bilgi Toplumunda Gazetecilik Mesle�i ve Yurtta� Gazetecili�i 
Giderek tüm dünyayı ku�atan küresel bilgi akı�ı ve beraberinde enformasyon tipisi olgusuyla ortaya 

çıkan bilgi ya�murunun ya�antımızın her alanına nüfuz etti�i içinde bulundu�umuz dönem, bilgi toplumu 
olarak adlandırılmakta olup temel üretim konusu bilgi olan gazeteler söz konusu toplumda bilgi temelli 
olarak önemli bir toplumsal güce dönü�mü� bulunmaktadır. 

Bilginin en de�erli kaynak, temel ürün ve üretim aracı oldu�u bilgi toplumu kavramı, 
enformasyonun bir toplumda en baskın gösterge olarak konumlandı�ı toplum türü olarak tanımlanmaktadır 
(Mutlu, 2008: 60). 

Yeni teknolojilerin bilgi toplamada giderek yaygınlık kazandı�ı bilgi toplumu, gazetecilik alanında 
daha esnek bir yapının olu�masını te�vik etmekte kar�ılıklı etkile�im, kitlesizle�tirme ve anındalık gibi 
önemli özellikler ile bu alanı biçimlendirmektedir (Aslan, 2008: 239). Söz konusu biçimlendirmenin bilgi 
toplumunda gazetecilik mesle�ini kamusal sorumluluk ba�lamında bir de�i�ime u�rattı�ı göze 
çarpmaktadır. 

Günümüzde bilginin temel üretim faktörü haline dönü�erek üretim ve da�ıtımında bilgisayar ve 
ileti�im teknolojilerinin dikkat çekti�i içinde bulundu�umuz dönem gazeteleri temel araç olarak 
konumlandırmı� bulunmakla birlikte kamusal bir araç olarak da öne çıkarmaktadır. Söz konusu öne çıkı� 
gazetelerin son derece önemli sosyal sorumluluk fonksiyonu ba�lamında yurtta� gazetecili�i olgusuna da 
dikkat çekmektedir. 

Görev ve sorumluluklar üzerine kurulu bir kavram olarak yurtta�lık, “ bir toplulu�a katılarak veya 
üye olarak bu üyelik çerçevesinde edinilen hak ve görevlere dayanarak kendilerinin ve gruplarının 
çıkarlarını içeren, özel alanda oldu�u kadar kamu alanında da eylemde bulunma hakkıdır” (Sarıbay, 
1991:18). Söz konusu hak, toplumda bireylerin kendilerini ilgilendiren her türlü konuda bilgi almasını ve bu 
bilgiyi payla�malarını da içerdi�inden bu noktada bilgi sa�lama fonksiyonuyla gazeteler ve yurtta� 
gazetecili�i olgularını öne çıkarmaktadır. 

Günümüz demokrasi anlayı�ının olmazsa olmaz yapı ta�ı olarak belirginle�mekte olan yurtta�lık, 
siyasal erkin kontrolüne ve toplumsal hayata dair her �eye tümüyle katılarak kendilerini ilgilendiren her bir 
sürece ve karar alma mekanizmasına müdahil olma yetene�i �eklinde göze çarpmaktadır. Bu noktada 
vurgulanması gerekli en önemli husus, bireylerin yurtta�lık yetene�ine sahip olma yolunda yazılı medyanın 
özellikle de gazetelerin çok önemli bir araç olarak konumlandı�ı do�ru olmakla birlikte yurtta� 
gazetecili�inin içinde bulundu�umuz dönemin önemli bir gazetecilik prati�i olarak öne çıktı�ı 
görülmektedir.  

Yazılı medya alanında tüm toplumsal katmanlardaki çe�itli görü�lere yer vererek çe�itlilik ve 
ço�ulculu�un bu ba�lamda da farklılı�ın sa�lanmasına odaklanan yurtta� gazetecili�i, vatanda�ların özgür 
oldu�u bir demokratik düzenin yaratılmasını gerektirmekte bunu sa�lamak içinde yazılı basın alanında 
özgürlü�ü zorunlu kılmaktadır (Cuilenburg, 2009:120-122). 

Temsili demokrasi sisteminin geçerlili�ini yitirdi�i daha çok katılımcı bir demokrasi anlayı�ının 
önem kazandı�ı günümüz dünyası, edilgen de�il etken ve aktif yurtta�lar yaratma odaklı oldu�undan bu 
yurtta�lara tam donanımlı bilgi sa�layacak kamusal sorumluluk odaklı yurtta� gazetecili�ini 
gerektirmektedir. Haber olgusunu, kamuoyunun bilgilendirilmesi, belli bir görü� etrafında harekete geçip 
örgütlenmesi ve bilgi edinilmesinde temel araç olarak konumlandıran yurtta� gazetecili�i, haber alma ve 
ileti�im olanaklarının geli�ti�i günümüzde olu�an yeni ve dinamik bir toplumsal yapının in�a etti�i yeni bir 
gazetecilik türü olarak kar�ımıza çıkmaktadır. 
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Demokrasinin sa�lıklı ve toplumun özgür olması yolunda bir mihenk ta�ı olarak tanımlanabilecek 
yurtta� gazetecili�i, toplumun haber alma ve ifade özgürlü�üne odaklanmı� kamuoyu olu�umuna çok fazla 
önem veren bir gazetecilik türü olarak belirginle�mektedir ( Çakır, 2007: 40-42). Söz konusu gazetecilik 
anlayı�ı, daha çok duyulamayan seslere ve görünmeyenlere odaklanmakta ve kamu adına ele�tiride 
bulunma i�levini gerçekle�tirmektedir. 

Yurtta�lık haklarının ve katılımcı bir sivil demokrasinin geli�tirilmesinde temel araç konumunda 
bulunan gazetelerin, yurtta�lık haklarının savunuculu�unu üstlenip tümüyle nesnel yayınlar yapmasına 
odaklanan yurtta� gazetecili�i,  hem hükümeti denetim hem de yurtta�ı öne çıkartma gibi çift yönlü bir 
ileti�im sürecini ifade etmekte ancak bu sayede toplumsal barı� ve huzurun sa�lanaca�ını vurgulamaktadır. 

Toplum içindeki bireylerin birer yurtta� olarak haklarını kullanabilmeleri için gerekli bilgiyi 
sa�layan bir araç olarak yurtta� gazetecili�i, çe�itli ve farklı seslerin ortaya çıkmasına, olayların 
yorumlanmasına, kamusal tartı�maların çe�itlenmesine olanak sa�layan bir gazetecilik prati�i olarak 
toplumun demokratikle�tirilmesine önemli bir katkıda bulunmaktadır (Atabek; Da�ta�, 1998: 89-90) 

Tümüyle bilgi odaklı, akıcı, akılcı, demokratik, dinamik ve bu yönleriyle de özgürlükçü bir toplum 
yapısının in�asına olanak sa�layan bir kavram olarak bilgi toplumu, bilgiye eri�im imkanlarını artırdı�ından 
özellikle yurtta� gazetecili�i açısından büyük önem ta�ımaktadır (Yurdado�, 1997: 73-75). Bu ba�lamda 
yurtta� gazetecili�inin bilgi toplumunda özellikle de�ifre etme ve gözetleme i�levleriyle önem kazandı�ı 
tümüyle dinamik bir toplum yaratmayı amaç edindi�i dikkat çekmektedir. 

1980’li yıllardan itibaren yazılı medya alanına hakim olan çapraz tekeller ve dev holdingler, içeri�in 
kamusal sorumluluktan uzak tümüyle ilansal ve reklamsal sorumlulukla belirlenmesine neden olmu� bu 
durum içeri�in büyük ölçüde kirlenmesine neden olarak gazetecilik alanında yeni e�ilimlere neden 
olmu�tur. Söz konusu e�ilimler içerisinde yurtta� gazetecili�i denilen kamusal sorumluluk odaklı yeni bir 
gazetecilik hareketi göze çarpmaktadır. Tümüyle toplum ba�lantılı bir gazetecilik prati�ini vurgulayan bu 
anlayı�, gazetecilik alanında önemli bir dönü�üm gerçekle�tirmeyi amaç edinmi� bulunmakla birlikte bu 
amacın merkezine alternatif bir gazetecilik anlayı�ını koyarak kamu hizmeti medyasını öne çıkarmaktadır.  

Günümüzde medya alanındaki asıl sorunun, hiyerar�ik ve merkezi bir örgütlenmeden kaynaklı 
ilansal ve reklamsal kaygı üzerinde odaklanmı� bir yapılanma oldu�u gerekçesiyle tümüyle bilinçli ve 
katılımcı aktif yurtta�lar yaratacak kamusal bakı� açılı medyanın yaratılmasıyla bu sorunun büyük ölçüde 
giderilece�i açıkça görülmektedir. Bunun için medya alanında kar�ıt ya da yanda� olu�umlardan ziyade 
bilgi sa�lama misyonuna odaklanılması ivedilik gerektirmektedir. Bugün içinde bulundu�umuz 
enformasyon toplumunda gazetelerin gerçek bir silah olan bilgiyi, üretme, yayma mekanizmasına sahip 
olması nedeniyle yasama, yürütme ve yargıdan önce birinci kuvvet konumunda oldu�u gerçe�i göz önüne 
alınacak olursa bu ivedilik açıkça görülmektedir.  

Toplumda, aktif, dü�ünen ve sorgulayan bireyler yaratmayı amaç edinmi�, yurtta� ve hak odaklı bir 
gazetecilik türü olarak tanımlanabilecek yurtta� gazetecili�i, yurtta�ların kendi hak ve sorumluluklarının 
bilincinde olmasını ve bunun bilincinde olan yurtta�ların bunları sorgulama ve savunma sürecinde nesne 
olmaktan çıkıp bizzat özne olmalarını içeren önemli bir etkile�imsel gazetecilik türü olarak göze 
çarpmaktadır (Alanku�, 2009: 110). 

Yurtta� taleplerinin sözcüsü olarak yurtta� gazetecili�i, medya alanındaki çarpıklık ve bozulmalara 
tepki olarak do�mu� ve bunları revize etmek üzerine harekete geçmi� bir gazetecilik türü olarak dikkat 
çekmektedir (Duran, 2003: 89-90). Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, söz konusu anlayı�ın 
gündemin tümüyle yurtta� ve toplumsal sorunlar odaklı bir biçimde kurgulanması fikrine dayandı�ı okurun 
da haber üretimi sürecine dahil edildi�idir. Bu ba�lamda yurtta� gazetecili�inin medya aracını bizzat 
kamusal sorunların tartı�ıldı�ı kamusal alanlara dönü�türdü�ünü söylemek yanlı� olmayacaktır. 
Gazetelerin, sosyal sorumlulu�unun yeniden hatırlanması çabası �eklinde öne çıkan bu olgu, kamusal 
çıkarlara odaklanarak kamunun vekilli�ini yapmakta, daha katılımcı ve demokratik bir gazetecilik prati�ini 
in�a etmeyi amaçlamaktadır.  

Geleneksel ana akım medyada çok fazla uygulama imkanı bulmayan yurtta� gazetecili�i olgusu, 
yurtta�ları edilgen konumdan çıkartıp kamusal alanda aktif bir konuma dönü�türme amacı ta�ımakta bu 
ba�lamda da kamusal alanda önemli bir dönü�ümü ifade etmektedir. Genellikle geleneksel medyanın zayıf 
kaldı�ı ve görmezden geldi�i konuları gündeme ta�ımayı ilke edinmi� bu gazetecilik prati�i, filtreli 
habercilik anlayı�ı yerine gölgesiz ve tarafsız habercilik anlayı�ını önermektedir. 

Toplum içinde her katmanda ve tabakadaki taleplerin, toplumsal hareketlerin kamuoyunda bir yer 
edinebilmelerinde katalizör görevi gören yurtta� gazetecili�i, sorumlu bir yayıncılık anlayı�ını gerektirmekte 
olup bu anlayı� hem siyasal tabakadan yurtta�lara bilgi verme hem de yurtta�lardan politikacılara talep 
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iletme gibi çift yönlü bir mekanizmayı içermektedir(Da�ta�, 2007:104-106). Bu mekanizmanın merkezinde 
toplum çıkarı hedef alınmakta haber üretimde ise toplumun algısına güven duyulmaktadır. 

Yurtta� gazetecili�i, farklı, de�i�ik ve alternatif seslerin duyularak öne çıkmasına önayak olan bu 
sayede de çok seslilik ile ço�ulcu bir toplum yapısının in�asına olanak sa�layarak demokrasiye hizmet eden 
bir gazetecilik prati�i �eklinde göze çarpmaktadır. Söz konusu pratik, hak habercili�i ve barı� gazetecili�i 
ilklerine dayanmakta ve nefret söylemini dı�lamaktadır. Ayrıca haber üretim sürecinde kaynakların 
ço�altılması ve haberin çe�itli görü�lerle zenginle�tirilmesi zorunlulu�unu barındıran bu gazetecilik prati�i 
demokrasi açısından önem te�kil etmektedir.  Liberal medya ortamının yarattı�ı içeriksel kirlilik ve tümüyle 
yanda� bir gazetecilik, farklı seslere ve toplumsal olana odaklanmı� bir gazetecilik prati�ini zorunlu 
kılmaktadır.  

Günümüzde, yazılı medya aracı olan gazetelerin siyasal ya da ekonomik yöneticilerin ki�isel kazanç 
yada kar aracı olarak de�il tümüyle yurtta�ların kamusal yarar aracı olarak hareket etmesini savunan yurtta� 
gazetecili�i, pazar dı�ı ve devlet dı�ı bir yayıncılık anlayı�ını öne çıkarmaktadır (�ahin, 1993: 19). 

Yazılı basın alanındaki tekeller ve tektiple�tirmeler gazetecilik mesle�ine duyulan güveni örselemi�, 
gazetecilik mesle�i ile gazetecinin görevinin yeniden sorgulanarak biçim de�i�tirmesine neden olmu�tur. 
Bilgi ça�ına adapte edilmi� gazetecilik mesle�inin kamusal sorumlulukla donatılmı�, gazetecilerin ise 
watchdog yani gözcü olarak yeniden sorgulanmı� oldu�u dikkat çekmektedir. Bu sorgulama neticesinde öne 
çıkan yeni gazetecilik prati�i olarak yurtta� gazetecili�inin iki boyutu bulunmakla birlikte bu boyutlar; bir 
taraftan yurtta�ları aktif hale getiren kamusal sorumlulu�a odaklanmı� haber üretimi, di�er taraftan da 
bizzat kendisi muhabir olan yurtta�lar olarak öne çıkmaktadır.  

Öyle ki demokratik ve katılımcı bir medyanın odak noktası, herkese e�it katılım imkanı sa�layan, 
sosyal ya�amla iç içe geçmi� bir ortamı hedef aldı�ından böylesi bir ortam, kendisini ilgilendiren, kendi 
sorunlarına odaklanmı� yurtta�ların da muhabir olarak çe�itli ortamlarda haber yapmalarına olanak 
sa�lamaktadır. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, yurtta� gazetecili�inin günümüzde 
gerçekle�mesinde en önemli araç olarak yazılı basından çok yeni medya ortamlarının öne çıktı�ı bu 
ortamlardan özellikle Twitter’ın çok ayrıcalıklı bir konumda oldu�udur.  

Yeni medya araçları, bireyleri ileti�im sürecinin pasif tüketicisi olmaktan çıkarmakta kar�ılıklı 
etkile�im olanaklarını kullanarak aktif birer yurtta�a dönü�melerine olanak sa�lamaktadır (Çoban, 1997: 17). 
Aktif ve bilinçli yurtta�ların haber üretimi konusundaki talepleri bilinçlenen bir gazetecilik olgusunu 
içerdi�inden yurtta� gazetecili�i öne çıkmaktadır.  

Di�er bir ifadeyle, yeni medya ortamları, yurtta� gazetecili�ini hızlandırmakta, interaktif eri�im 
olana�ıyla tüm dünyayla anında ileti�im kurma imkanı sa�layarak yurtta�ların sesini duyurabilmelerinde 
temel araç olarak konumlanmı� bulunmaktadır. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, yurtta� 
gazetecili�inin geli�mesine zemin hazırlayan yeni medyanın ileti�im özgürlü�ü açısından da önemli doneler 
sa�ladı�ıdır. Akıllı telefonlar, internet, tabletlerin ba�ta oldu�u yeni medya araçları, alternatif gazetecilik 
imkanları yarattı�ından yurtta� gazetecili�i için önemli ve dinamik birer platform oldukları göze 
çarpmaktadır. 

Yurtta�lık teknolojisi olarak da adlandırılabilecek yeni medya araçları, hem yurtta�lara kar�ılıklı 
etkile�im olana�ı sa�layarak bilgi alma ve ileti�im becerilerini artırma olana�ı sa�lamakta hem de yurtta�lık 
kültürünün olu�up yerle�mesinde önemli ve farklı bir kamusal alan yaratarak yurtta�lık gazetecili�inin 
geli�mesine katkıda bulunmaktadır  ( Bayraktutan Sütcü, 2007:79-81). 

Yeni medya uygulamaları, gazetecilik açısından daha iyi, daha ba�lamlı bir içerik sa�lamakta bu 
kapsamda da daha bilgili, daha duyarlı bir okuyucu kitlesi yaratmaktadır ( Demir; Kalsın, 2013: 196). Söz 
konusu uygulamaların sa�ladı�ı avantajlar da toplumun bilgi edinme anlamında daha aktif ve sorgulayan 
bir yapı kazanmasına, hükümet ve siyaset alanına do�rudan müdahil olmasına olanak sa�lamakta bu 
sayede de demokrasiye hizmet etmektedir. 

Yeni medya araçlarını yurtta� gazetecili�i açısından önemli birer alternatif platforma dönü�türen en 
önemli unsur olarak geleneksel ana akım medyada, dı�layıcı ve tümüyle ayrımla�tırıcı yaygın bakı� açısının 
sorgulanmaya ba�laması olarak öne çıkmakla birlikte yeni medyanın bu amaca önemli ölçüde hizmet etti�i 
dikkat çekmektedir ( Sözeri, 2012:281). 

Sonuç ve Öneriler 
Günümüzde karma�ıklı�ı ve bilgi akı�ı hızla artan bir dünyada modernle�me ve demokratikle�me 

anlamında gazetecilik olgusunun önem ve rölü de giderek artmaktadır. Bilgi toplumu ve bilgi ça�ı sa�ladı�ı 
zengin enformasyon ve ileti�im kaynaklarıyla, vatanda�ların hak ve özgürlükler anlamında daha özgür, e�it 
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ve �effaf bir dünyada ya�amalarını sa�lamakla birlikte bu noktada özelikle gazetecilik mesle�ine önemli bir 
misyon yüklemi� bulunmaktadır.  

Bilgi akı�ının ola�an üstü boyutlarda oldu�u ve adeta enformasyon tipisi altında bulundu�umuz 
içinde ya�adı�ımız bilgi ça�ı, topluma yeni ufuklar açarak bilgi karma�ıklı�ını toplumsal fayda 
sa�layabilecek biçimde konumlandıracak gazatecilere ciddi sorumluluklar yüklemekte bu ba�lamda 
gazetecilik mesle�inin üzerine oturması gerekli sosyal sorumluluk olgusu öne çıkmaktadır. Dünya üzerinde 
bilginin adeta bir silaha dönü�tü�ü bu dönem, bilginin üreticisi ve da�tıcısı konumunda bulunan 
gazetelerin, kendisini liberal politika ve anlayı�lar ba�lamında u�radı�ı imaj kaybı, içerik kirlili�i, kalite 
yoksunlu�u gibi konularda sorgulamasını gerektirmektedir. Söz konusu sorgulamanın ortaya koydu�u 
sonuç ise kamusal sorumluluklarının tümüyle farkında, kamunun sesi, kula�ı ve gözü olarak i�lev gören 
alternatif bakı� açılarının, duyulmayan seslerin öne çıkarıldı�ı yeni bir gazetecilik prati�i olarak göze 
çarpmaktadır. Bu pratik ise bilgi ça�ına uygun bir biçimde adapte edilmi� gazetecilik türü olan yurtta� 
gazetecili�i �eklinde belirginle�mektedir. Kamu gazetecili�i olarak da adlandırılan bu yeni gazetecilik 
prati�i, hem ana akım akım medyadaki uygulamalara kar�ı önemli bir duru�u içermekte hem de yurtta�lık 
bilincinin artırılarak demokrasinin geli�mesine odaklanmaktadır. 

Toplumsal katılımı artırarak kamusal alanın kamu merkezli bir biçimde dönü�ümünü hedef alan 
yurtta� gazetecili�i, ana akım geleneksel medyadan ziyade yeni medya ortamlarında özelikle de sosyal 
medya da geni� bir ugulama imkanı bulmakta ve gazetecilik pratikleri açısından önemli bir gazetecilik 
ortamı sa�lamaktadır. Söz konusu ortam, gazetecilik açısından sosyal sorumluluk odaklı bir üretim 
anlayı�ının temel unsurları olan üretimin ilansal ve reklamsal sorumluluklarla ve ticari kaygılarla de�il, 
kamusal sorumlulukla ve toplumsal fayda kaygısıyla üretilmesini gerektirmekte ve katılım imkanlarını 
artırarak toplumsal demokrasiye hizmet etmektedir. 
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