GOMULU GAZETECiLiK YA DA
GAZETECi(LiGi)LERi GOMMEK
Nuh Yilmaz
Kulturel Cahsmalar d ersleri cercevesinde , baska bir cok konunun ya n m da
m ed ya ca hsm alan da ogretim programmm on em li bir kisrruru olus tu ruyor.
Medyay la iliskili bu kisimlarda medya ya kuramsal yaklasim m suu rlan , m esaj m v asrta (m edium) ile iliskisi basta olm ak u zer e belli bash kuramsal konul ar tarnsilmaktadir. Ame rika n Medyasi 'mn lrak'm isgalind e sergiled igi
ord uya "gornu lu" (embed d ed ) tavir , tam da m ed ya cahsmalan egitim inde
fiilen yasadigirmz kuramsal bir krize isar et etmek ted ir, Bir par~asl old ugurn
Ku ltu rel Ca lisma la r d er sinde, benim d e uygun bir dil e tercum e etrnek n okiasmda biz zat yasad igim bu kriz , bu yazm m yaz ilm a ger ek cesini olus turmakt adir. Gornulu ga ze tec ilik d eneyiminden so ma Kulturel Cahsrnalar
med ya ana lizin de n asil bir dille bu m es eleyi an ali z edeb ilir?
O nce likle "em bed d ed" kelirnesi uzerine birkac kelam etrne k isti yorum .
Tu rkce'ye "k ucak ta gazetec ilik" olarak cevrilen "e mb ed ded j ournalism" tabir i yerine "go mu !u gazetec ilik" tabirini tercih edecegim yazl boyun ca. Bunun birkac se be b i var. "E mb ed" Iiilinin so zlu k te ki butun anl amlan bir yonu yle cinsel cagn simlan icinde banndirrnaktadir: Sokmak, ku cakta olma k,
go m mek , iyice ye rles tirm ek, oturtmak -. Ku cakta gazetecilik tabiri d e bu
an lam lan p eki st iren bir kullamshhga sahip. Ancak k elimenin bu tur yana n lam Ian ala yci bir et ki katmak acismdan etkili olsa da nihayetind e kelirnenin iktid arl a iliskini betirnlernek , iktidann bir silalu olarak islevlen en gaze tec iligi g6s te rmek acismdan acze dusmektedir. Gomulu kelim esini tercih
edis ned enirn h em argo an lam lan tasimasi , h em d e bunu yapa rke n gaze teciligi olurnun ayg ltl halin e getiren si yasal et kisine vur gu yapmas rnda ndir.

Embedded: 1. Bir ~eye sikrca yapisurmak, icine sok mak. 2. Bir pa r~aYI butunle lam bir
uyuma haline gelecek sekilde ilistirrnek, 3. Bir seyi kum a, iopr aga ya da kite gommek.
Gundelik kullarumda: gornrnek.
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Geneld e gazetecilik , ozelde fotograf r,:lhk konu sunda medyamn olu rn le
iliskisini tartisng: kitabi Camera Lucida'da Roland Barthes, bu tun se rnbolik
dolayimlann haricinde , bu basit ve asikar iliskiye or ne k olarak Paris Kornunu 'nu ve rir. Fotografm sornu rgeci bir olurn makinesi olarak dogasmi tarn sar ak , bu pr atigm belirli bir tur b eden yaratngm r ve onu bld urdugun u kayded en Barthes , "Bazi Kornunardlar barikatlarda poz verrn e hevesler in in ya
da bu konudaki engelleye rnedikle ri ar zulanrurun k ar~lhgml hayatlan yla
odediler.Yenildiler, bozgu na ugradllar akabind e don ernin polisi tarahndan
bu Iotograflar yuz unden tamn arak , vurulup oldu ruld uler, neredeyse h eps i
hem de." Cll)
Benim tercihim de hem argo r,: agn~l m l an kayb etrn em ek , hem de bun lara gazet eciligin ordunun bir kurumu haline gelmes ini, ade ta bir silah olarak cahsrnasiru vurgu lamak acismdan g6mulu k elimesinden yana olacakur.
Boylece i~ga l gercegini iskalam adan , unutmadan , unutturmadan , kur amsal
tarns maya kurban etrneden po rnog rafik blum aygltma don usen gazeteciligi hakkiyla tartisabilecegirni dusunuyorum .
Medya tar nsm alanmn kuramsal duz eyde yuru tulrnesinin onerni, "ideoloj ik /p olitik! ekon ornik cika rlar'un m aver asinda vasitam n mesaj uzerindeki etkisinin taru silma ya cahs ilmasi, basit yaklasimlardan kacmilmaya
ozen gosterilm esidir. Bahsetti gim ders cercevesinde Kanada h siyasi iktisat
ku rarn cisi Haro ld Innis'd en basla yip , medya kurarn cisi Marshall McLuhan 'in "vasita-mesaj'' kurarrundan , Michel Serr es'in iletisim kuramma kadar kuramsal mesafe korunmaya cahsilm ak tad ir. ihayetind e Niklas Luhman'm medyarun haberi d ola yimlarnasiyla , vas itanm m esajin ke ndisi olmasi, toplumsal gercekligin nesn el bir gercekiikten ziyade bir ufuk soru nu 01du gu ve zaruri olarak insa edildigi soylenerek , medya ternsillerinin basit bir
yalan hikayesi degil, yapisal bir gerceklik old ugu , obje ktif olarak yansiulacak insana ait bir gercekligin olmadigi soyutlama d uzeyi yukseltilerek anlanlrnaya cahstlmaktadir.
Buraya kadar samnm kims enin itiraz ederneyegi bu kur amsal mesa Ie,
ozellikle idelogi-kritik tam kaba yorumlan n yanmda oldu kca zihin ac ici bir
pratige yol ar,:I Y0r. Ancak Irak 'm isgaliyle "sahit" old ugum uz -eger med ya
dolayirruyla bir sahitlik mumkunse- medya savas lan yillardir insa edilrnekte olan bu kuramsal yapm m , bu kuramsal mesalenin de sonuna isaret etmektedir. Medyamn -ozellikle Arnerikan medyasi ve diger gbmlilu medyarun- bu gornu lu haliyle gercekten de boylesi sofistike bir kavramsal dolayirna ihti yaci var rm?
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Savasm baslarnasiyla tebellur eden med yaya deggin ilk sorun , isgalci
glu;:lere "gornulu" (embedded) yaym anla yisirun yara tugi ahlaki tercihti.
Gazeteciligin bir meslek dali olarak orta ya cikmasi savaslarla icicedi r. Turkiye'nin ilk yan -ozel gazetesi Ceride-i Havadis dahi Kmm Savasi'nda
(1853-6) Osmanh kamu oyunu bilgilendirmesiyle basin tarihind e kend isine
mumtaz bir yer edinmist ir, Her bu yuk savasm tarihi bir az da gazeteciligin
tarihidir moden dunyada . Daha onceki savaslarda da gazetelerin savasa n tarallann birinden haber alma veyahut savasan tar aflann bir yamyla iliskili
olma durumu yasanrmsti.
Ancak bu savas in/isgalin gazetecilikle iliskisi nev-i sahsina munh asirdrr.
Oncelikle ilk Korlez Savasr'rnn cocugu, ilk savas m 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 olacakur. El-Cezire savas boyun ca yapngi gazetecilikle tum dunyada belli bir begeni 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-Cez ire'nin bazen yuzyrl
son u naturalistlerin e tas cika rtacak dereced e vahs i/kanh savas sahne lerini
dahi siyasal bilin c yu kseltme adma gund ernirnize tasiyarak , bizi baska bir
ahlaki tercihle karst kar siya birakmasmi es gecerneyiz. Susa n Sontag, son
kitabmda yaklasik 25 )'11 once Iotograf uzerin e yazdlgl kit abmd aki argumanlan gozden gecirmek zorunda kalrms; nihayetinde bir mikt ar vahset fotcgrafimn bir du yarhhk olus turrnasmm mumkun old ugunu , anca k bu konud a vahse t imgelerinin <;ogalmasmm ise ters tep erek savas kar sism da ka)'1 tSlZ hga yolacngrru, savast normallestirdigini ifade etrnistir. Denil ebilir ki,
El-Cezire'de butun iyi niyetin e ragmen aym sekilde bu norm allesti rrne eylemin e istir ak etrnistir.
Ancak El-Cezire'yi El-Cez ire yapan nit elik tam da bu esnada tebaruz etmekt edir. El-Cezire, gazeteciligin varolus kosulu ve aym zamanda imkanS IZ isten ci olan nesnellik krit erini kaal e 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 gerek int ern et, gerekse de diger medya vasitastyla her yam dolduracagi asikar
olsa da, EI-Cezire kendi payma hala gazeteciligin kurulus miti nesn elligin
savunulacak bir kale oldugu nu, kendisinin hala icerid en bir ses oldugu n u
(gazetecilik mesleginin icinden ) ispatlarms; yaymlanaca k goru ntulerde islevin degil hala bir takim ahlaki ilkelerin one rnli olmas i gerekugi ne dair
sembolik bir yatm rn ya p m l~ , bir kurum olarak gaze iec iligi savunmu tur.
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Bu tarns m ada n yen ide n bas lang ic ta ki konuya do ne bi lir iz. El-Cez ire her
ne kad ar bagim siz gazetecilik yaps a d a belli simrlar cerceves inde yine d e
elestirilmelid ir, Peki durum El-Cezire icin b u ysa , Amerika n med yasi gaz eteciligin , m ed ya kurarnl annm n eresinde kahr? Bu savas ta ilk g6ze c;:arpan
hadise Ame rikan med yasm m savasa o rd uya "go rnu lu" olarak kati lrnasidir.
Ordu n un ta nklanrun uzerinde , b omba ata n savas ucaklannm iceri sind e gaze tec ilik yap maYl bagimsrz gazetec ilige yeg lemi~t i r Am e rika n medyasi.
Boylece b ir gazeteci ola rak degil, bir asker ola rak savasa istirak etrni tir
"gorn ulu" medya . Medya uz erine de rs ve ren biri , d ers anlaurken bu kadar
dog r udan, bu k ad ar nad an , bu kada r n obran , bu kadar h oyr at b ir h aber verme bicim in i nasil bi r kavramsa l cerceveden an laiabilir, ne tur bir gazetecilik ten ba hse de bilir? Hangi kavramsal araclar dola yimlayabilir vur d um d uymazhgin bu d erecesini ? Aca ba bunun adi hala gaz et ecilik mid ir, yo ksa gaze teci lik tarihind e artik ye ni bir yo l ayn mma rru isaret etrnekiedir?
En azmdan habercilikteki nesnellik ku rucu mitinin muhafazasin a, bir
deger olarak korunmasma , vas ita rn n m esaj u zerind eki etkisin i a n larm aya
cahsan bir isi bu kadar kaba ve va hsi b ir tar zi kendi anlatacak lan iceri sind e
nasi l bir yere ye rlest irebilir? lste lam da bu sebepien , isga lci guc le rin "g6m u lu " med yasi , gu n u m uz medya ca lismalannm si rn nru ta yin edecek tir.
Gazeteciligin olus u rn yillan ndaki nesn elli k isten cinin , yaklasik 200 yildir
her tu r h aber yazl m ml e tkiledigi, haberle ri klsalltlgl , kendin e has bir dil gelist ird igi bi r tarihte, b u ku rucu efsane yerini bir baska ture birak ryor. Bu tur
ise as ia gazetec ilik tari h in in icind e olmayacak , gazetecilik larihin in kurucu
disa ns i olarak , bu tari h in yaztlrnasina m eyd an veren bir m esafede b asin tarih ine da h il/h aric olaca k. CNN ile ilgili so ru lara ar tik medya ders lerinde ceyap ve rile meyecek.
Aca ba boyles i bir curetin kaynagi ne olabilir ? Tarihin bir d on em ecin d e,
ulusl ann kurulm asm da , ul kelerin insas m da ed imsel bir rol oy naya n gazetecilik, n asil tum bu biri k im i bir cirp ida yok etrneyi g6z e alab ilrnistir? CN
ve sai r "gom u lu" m ed ya as hnda gazeteci lik ta rihine p ek asina olmasa da 6murgecilik prati ginin cok d ah a ya km da n tarn di gi bir eyle mi iekra rlarn ak tan da ha Iazlasiru yapmad ilar. Edward Said OryantaliZITI kitabma baslarken ,
apo lyon'u n ord usunun Iilologlar, an tropol oglar vs. "b ilim" adamlanndan
olusa n bi r gu ru hla Mrsir'a gird iginden b ahisle , bu i~gali mod ern O rya nlalizrn'in miladi olarak isa retler. "Bilim" adamlan ap olyon 'un ordus u nda bi rer nefer olarak M1Sl r'1 isgal etm islerd ir. Amerikan O rd us u'n da "go m u lu "
gazetec ilik yap maYl kabul edenle r d e ay m sekild e Am erikan Ordusu'n a aske r ola rak yaz ilrnayi kabu l etrnislerdi r. Tasiyacaklan seref d e ap olyon 'un
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Ord us u' nda k i bilim ada m lan n m, bilim ad ma tasidiklan serefe ( !) de nk
olacak trr. Su an da ya~ana n "gornu lu '' gazetecilik de ye rin i basm tarihi nd e
d egil , bilakis yeni-so rnu rgec ilik tarihinde alaca k n r. Yapila nlar gazete cilik
olarak d egil , as ke rlik olara k arulacak n r. Ist e gaze tec iligin sirun ru cize n de
bu kaba so m u rge cilige se mbo lik tarihsel ricatdir.
Son olar ak sozu Bagdat'daki bir ote lde oldurulen gaze tecile re ge tirmek
istiyo ru m . lsgal ci gu clerce acikca hed ef almarak , bombalanan Filis tin O teli'nde "go m u lu " olmada n, gaze tec ilik namusunu sav una rak , kendilerini savasm ortas mda koru n mas iz bulan ba zi gazeteci ler oldu ruldu . Bu oteld e
bas ta El-Cezire muh abirleri olmak uzere , savasm basmdan beri "gornu lmeyi " redded en bir cok ul k ed en bagim siz gazetec iler vardi; h ala gaz eteciligi n
k urucu mitini ya~at maya ca hs an gazeteciler. Ve bu ote l ka sti olarak hed ef
alm di. Bu olaym gos terd igi d ra ma tik so n uc ise gaze tec ilik tarihi ac ismda n
yine unutulmayacak bir slogana donusuyor ; isgal ci guc ler bagimsiz gazetecilere ses leniyo r: "Ya 'gom u lu' gaze tec ilik yapars lmz , ya da biz sizi 'gorneriz"
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