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Kulturel Cahsmalar dersleri cercevesinde, baska bir cok konunun ya nmda

med ya cahsm alan da ogretim programmm on em li bir kisrruru olus tu ruyor.

Medyay la iliskili bu kisimlarda medya ya kuramsal yaklasim m suu rlan , me

saj m vasrta (medium) ile iliskisi basta olm ak u zere belli bash kuramsal ko

nular tarnsilmaktadir. Ame rika n Medyasi 'mn lrak'm isgalinde sergiled igi

ord uya "gornulu" (embedded ) tavir , tam da m ed ya cahsmalan egitiminde

fiilen yasadigirmz kuramsal bir krize isaret etmek ted ir, Bir par~asl old ugurn
Kultu rel Ca lisma lar dersinde, benim de uygun bir dil e tercume etrnek n ok

iasmda biz zat yasad igim bu kriz , bu yazm m yaz ilm a gerek cesini olus tur

maktadir . Gornulu gaze tec ilik deneyiminden so ma Kulturel Cahsrnalar
med ya ana lizinde nasil bir dille bu meseleyi an ali z edeb ilir?

O nce likle "em bedded" kelirnesi uzerine birkac kelam etrne k isti yorum.

Tu rkce'ye "kucakta gazetecilik" olarak cevrilen "embedded journalism" ta

bir i yerine "gomu !u gazetec ilik" tabirini tercih edecegim yazl boyunca. Bu

nun birkac sebebi var. "Embed" Iiilinin so zluk te ki butun anl amlan bir yo

nu yle cinsel cagn simlan icinde banndirrnaktadir: Sokmak, ku cakta olma k,

go mmek , iyice ye rles tirm ek, oturtmak-. Ku cakta gazetecilik tabiri de bu

anlam lan peki st iren bir kullamshhga sahip. Ancak k elimenin bu tur yana n

lam Ian alayci bir etki katmak acismdan etkili olsa da nihayetinde kelirne

nin iktidarl a iliskini betirnlernek , iktidann bir silalu olarak islevlen en gaze 

tec iligi g6s te rmek acismdan acze dusmektedir. Gomulu kelimesini tercih

edis ned enirn h em argo an lam lan tasimasi , hem d e bunu yapa rke n gaze te

ciligi olurnun ayg ltl haline getiren siyasal etkisine vurgu yapmas rndandir.

Embedded: 1. Bir ~eye sikrca yapisurmak, icine sok mak. 2. Bir par~aYI butunle lam bir
uyuma haline gelecek sekilde ilistirrnek, 3. Bir seyi kuma, iopr aga ya da kite gommek.
Gundelik kullarumda: gornrnek.
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Geneld e gazetecilik , ozelde fotograf r,:lhk konu sunda medyamn olurn le
iliskisini tartisng: kitabi Camera Lucida'da Roland Barthes, bu tun sernbolik

dolayimlann haricinde , bu basit ve asikar iliskiye or ne k olarak Paris Kornu

nu 'nu verir. Fotografm sornu rgeci bir olurn makinesi olarak dogasmi tarn 

sar ak , bu pr atigm belirli bir tur beden yaratngmr ve onu bldurdugunu kay
ded en Barthes , "Bazi Kornunardlar barikatlarda poz verrne hevesler in in ya

da bu konudaki engelleye rnedikleri arzulanrurun kar~lhgml hayatlan yla
odediler.Yenildiler, bozgu na ugradllar akabinde donernin polisi tarahndan
bu Iotograflar yuzunden tamn arak , vurulup oldurulduler, neredeyse hepsi

hem de." Cll)

Benim tercihim de hem argo r,: agn~lml an kaybetrn em ek , hem de bun la
ra gazeteciligin ordunun bir kurumu haline gelmes ini, ade ta bir silah ola
rak cahsrnasiru vurgu lamak acismdan g6mulu kelimesinden yana olacakur.
Boylece i~ga l gercegini iskalam adan , unutmadan , unutturmadan , kur amsal

tarnsmaya kurban etrneden pornog rafik blum aygltma don usen gazetecili

gi hakkiyla tartisabilecegirni dusunuyorum.
Medya tarnsm alanmn kuramsal duz eyde yuru tulrnesinin onerni, "ide

oloj ik /politik! ekonornik cika rlar 'un maverasinda vasitam n mesaj uzerin
deki etkisinin taru silma ya cahsilmasi, basit yaklasimlardan kacmilmaya
ozen gosterilm esidir. Bahsettigim ders cercevesinde Kanadah siyasi ikt isat
ku rarn cisi Haro ld Innis'd en basla yip , medya kurarn cisi Marshall McLu
han 'in "vasita-mesaj'' kurarrundan , Michel Serr es'in iletisim kuramma ka

dar kuramsal mesafe korunmaya cahsilmaktad ir. ihayetind e Niklas Luh
man'm medyarun haberi dola yimlarnasiyla , vas itanm m esajin kendisi olma
si , toplumsal gercekligin nesnel bir gercekiikten ziyade bir ufuk soru nu 01
du gu ve zaruri olarak insa edildigi soylenerek , medya ternsillerinin basit bir
yalan hikayesi degil, yapisal bir gerceklik oldugu, obje ktif olarak yansiula
cak insana ait bir gercekligin olmadigi soyutlama duzeyi yukseltilerek an
lanlrnaya cahstlmaktadir.

Buraya kadar samnm kimsenin itiraz ederneyegi bu kur amsal mesaIe,
ozellikle idelogi-kritik tam kaba yorumlan n yanmda oldukca zihin acici bir
pratige yol ar,:I Y0r. Ancak Irak 'm isgaliyle "sahit" oldugumuz -eger medya

dolayirruyla bir sahitlik mumkunse- medya savas lan yillardir insa edilrnek
te olan bu kuramsal yapmm, bu kuramsal mesalenin de sonuna isaret et
mektedir. Medyamn -ozellikle Arnerikan medyasi ve diger gbmlilu medya
run- bu gornu lu haliyle gercekten de boylesi sofistike bir kavramsal dolayi
rna ihtiyaci var rm?
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Savasm baslarnasiyla tebellur eden med yaya deggin ilk sorun , isgalci
glu;:lere "gornulu" (embedded) yaym anla yisirun yaratugi ahlaki tercihti.
Gazeteciligin bir meslek dali olarak orta ya cikmasi savaslarla icicedi r. Tur
kiye'nin ilk yan -ozel gazetesi Ceride-i Havadis dahi Kmm Savasi'nda
(1853-6) Osmanh kamu oyunu bilgilendirmesiyle basin tarihinde kend isine
mumtaz bir yer edinmist ir, Her buyuk savasm tarihi biraz da gazeteciligin
tarihidir moden dunyada . Daha onceki savaslarda da gazetelerin savasan ta
rallann birinden haber alma veyahut savasan taraflann bir yamyla iliskili
olma durumu yasanrmsti.

Ancak bu savas in/isgalin gazetecilikle iliskisi nev-i sahsina munhasirdrr.
Oncelikle ilk Korlez Savasr'rnn cocugu, ilk savasm taru srnasiz galibi (!)

C N, bu savasta karsismda yeni bir rakip bulmustur: El-Cezire. Bu savas
eger bir yaym kurulusuyla birlikte arulacaksa bu elbette El-Cez ire olacak
ur . El-Cezire savas boyun ca yapngi gazetecilikle tum dunyada belli bir be
geni ve takdir toplarrusur. Denilebilir ki 2. Korfez Savasi'nm medya alanm 
daki galibi herseye ragmen El-Cezire 'dir.

Hakkrm teslim etmekle birlikte, bu oyunda El-Cezire'nin bazen yuzyrl
sonu naturalistlerin e tas cikartacak derecede vahsi/kanh savas sahne lerini
dahi siyasal bilin c yukseltme adma gundernirnize tasiyarak , bizi baska bir
ahlaki tercihle karst kar siya birakmasmi es gecerneyiz. Susan Sontag, son
kitabmda yaklasik 25 )'11 once Iotograf uzerin e yazdlgl kitabmd aki argu
manlan gozden gecirmek zorunda kalrms; nihayetinde bir mikt ar vahset fo
tcgrafimn bir du yarhhk olus turrnasmm mumkun oldugunu , anca k bu ko
nuda vahse t imgelerinin <;ogalmasmm ise ters teperek savas karsism da ka
)'1 tSlZhga yolacngrru, savast normallestirdigini ifade etrnistir. Denilebilir ki,
El-Cezire'de butun iyi niyetin e ragmen aym sekilde bu norm allesti rrne ey
lemin e istir ak etrnistir.

Ancak El-Cezire'yi El-Cez ire yapan nit elik tam da bu esnada tebaruz et
mekt edir . El-Cezire, gazeteciligin varolus kosulu ve aym zamanda imkan
S IZ istenci olan nesnellik krit erini kaale aldigrm , ahlaki du yarhhgm hiilii
onernli oldugunu ispatlarcasma vahset imgelerini , yayirnlarn aya basladik 
tan 8 saat soma geri cekerek karutlarrusnr. Her ne kadar bu imgelerin ge
rek int ernet, gerekse de diger medya vasitastyla her yam dolduracagi asikar
olsa da, EI-Cezire kendi payma hala gazeteciligin kurulus miti nesnelligin
savunulacak bir kale oldugunu, kendisinin hala icerid en bir ses oldugunu
(gazetecilik mesleginin icinden) ispatlarms; yaymlanaca k goruntulerde is
levin degil hala bir takim ahlaki ilkelerin onernli olmas i gerekugi ne dair
sembolik bir yatm rn yapml~ , bir kurum olarak gaze iec iligi savunmu tur.
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Bu tarns m ada n yenide n bas lang icta ki konuya done bi lir iz. El-Cezire her

ne kad ar bagim siz gazetecilik yaps a da belli simrlar cerceves inde yine de

elestirilmelid ir, Peki durum El-Cezire icin buysa , Amerika n medyasi gaz e

teciligin , med ya kurarnl annm neresinde kahr? Bu savas ta ilk g6ze c;:arpan

hadise Ame rikan medyasmm savasa o rduya "gornu lu" olarak kati lrnasidir.
Ordunun tanklanrun uzerinde, bomba atan savas ucaklannm iceri sinde ga

ze tec ilik yapmaYl bagimsrz gazetec ilige yeglemi~t i r Am erika n medyasi.
Boylece bir gazeteci ola rak degil, bir asker ola rak savasa istirak etrni tir

"gorn ulu" medya . Medya uzerine de rs veren biri , ders anlaurken bu kadar

dogrudan, bu kad ar nadan , bu kada r nobran , bu kadar hoyr at b ir haber ver

me bicimini nasil bi r kavramsa l cerceveden an laiabilir, ne tur bir gazeteci

lik ten ba hse de bilir? Hangi kavramsal araclar dola yimlayabilir vurd umd uy

mazhgin bu derecesini? Aca ba bunun adi hala gaz et eci lik mid ir, yoksa ga

ze teci lik tarihinde artik ye ni bir yo l ayn mma rru isaret etrnekiedir?
En azmdan habercilikteki nesnellik ku rucu mitinin muhafazasina, bir

deger olarak korunmasma, vas ita rnn m esaj uzerindeki etkisin i anlarm aya

cahsan bir isi bu kadar kaba ve va hsi bir tar zi kendi anlatacaklan iceri sind e

nasi l bir yere ye rlest irebilir? lste lam da bu sebepien , isgalci guc lerin "g6

mulu " med yasi , gu num uz medya ca lismalannm si rnnru tayin edecektir.

Gazeteciligin olus urn yillan ndaki nesn elli k istencinin , yaklasik 200 yildir
her tu r h aber yazl mml etkiledigi, haberle ri klsalltlgl , kendine has bir dil ge

list ird igi bi r tarihte, bu ku rucu efsane yerini bir baska ture birak ryor. Bu tur

ise as ia gazetec ilik tarih in in icinde olmayacak, gazetecil ik larihin in kurucu

disans i olarak , bu tari h in yaztlrnasina m eydan veren bir m esafede basin ta

rih ine da hil/h aric olaca k. CNN ile ilgili so ru lara ar tik medya ders lerinde ce

yap ve rile meyecek.

Acaba boyles i bir curetin kaynagi ne olabilir? Tarihin bir don em ecin de,

uluslann kurulmasm da, ul kelerin insasm da edimsel bir rol oy naya n gaze

tecilik , nasil tum bu biri k im i bir cirp ida yok etrneyi g6z e alabilrnistir? CN

ve sai r "gom ulu" m edya ashnda gazeteci lik ta rihine p ek asina olmasa da 6

murgecilik prati ginin cok dah a ya km da n tarn digi bir eylemi iekra rlarn ak 

tan da ha Iazlasiru yapmad ilar. Edward Said OryantaliZITI kitabma baslarken ,

apo lyon'u n ordusunun Iilologlar, an tropol oglar vs. "bilim" adamlanndan

olusa n bi r gu ru hla Mrsir'a girdiginden bahisle , bu i~gali modern O ryanla

lizrn'in miladi olarak isa retler. "Bilim" adamlan ap olyon 'un ordus unda bi 

rer nefer olarak M1Sl r'1 isgal etm islerd ir. Amerikan Ord us u'nda "gomulu"

gazetec ilik yap maYl kabul edenler de ay m sekild e Am erikan Ordusu'n a as

ke r ola rak yaz ilrnayi kabu l etrnislerdi r. Tasiyacaklan seref de ap olyon 'un
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Ord usu' ndaki bilim adamlan nm, bilim ad ma tasidiklan serefe ( !) de nk

olacaktrr. Su anda ya~anan "gornu lu '' gazetecilik de yerin i basm tarihi nde
degil , bilakis yeni-so rnurgec ilik tarihinde alaca knr. Yapilanlar gazetecilik

olarak degil , aske rlik olarak arulacaknr. Ist e gaze tec iligin sirun ru cizen de
bu kaba so murgecilige sembo lik tarihsel ricatdir.

Son olarak sozu Bagdat'daki bir ote lde oldurulen gaze tecile re ge tirmek
istiyo ru m . lsgalci gu clerce acikca hed ef almarak, bombalanan Filis tin Ote

li'nde "gomulu" olmada n, gaze tec ilik namusunu sav una rak , kendilerini sa

vasm ortas mda korun mas iz bulan bazi gazeteci ler oldu ruldu . Bu otelde

bas ta El-Cezire muhabirleri olmak uzere , savasm basmdan beri "gornu lme
yi " reddeden bir cok ulkeden bagimsiz gazetec iler vardi; hala gaz eteciligi n

kurucu mitini ya~atmaya cahsan gazeteciler. Ve bu ote l kasti olarak hed ef

alm di. Bu olaym gos terd igi d rama tik son uc ise gaze tec ilik tarihi ac ismdan

yine unutulmayacak bir slogana donusuyor ; isgalci guc ler bagimsiz gazete
cilere ses leniyo r: "Ya 'gomu lu' gaze tec ilik yapars lmz , ya da biz sizi 'gorne
riz"
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