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Giriş 

 

19. yüzyılın ikinci yarısında Hasan Bey Zerdabi’nin çıkardığı “Ekinçi” 

gazetesiyle başlayan Azerbaycan basını, değişik tarihsel dönemlerden geçerek 

günümüze kadar gelmiştir. Azerbaycan’ın Çarlık dönemi Rusya İmparatorluğu 

yönetiminde olduğu yıllarda ortaya çıkan basın, daha sonra yoğun siyasal ve 

toplumsal değişikliklerin yaşandığı 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında önemi 

keşfedilerek aktif kullanılmaya başlanmıştır. Sonraki dönemlerde, ister bağımsız 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde, ister Sovyet yönetimi zamanında, 

isterse de yeniden bağımsızlığın ilanından sonraki dönemde toplum hayatında önemli 

yer tutmuş, toplumsal olaylarda aktif olarak rol almıştır.  

Bu dönemler içerisinde en önemlilerinden biri olan Sovyetler Birliğinin 

çöküşü sırasında, diğer 14 Cumhuriyetle birlikte Azerbaycan da, bağımsızlığını ilan 

ettikten sonra, kendisini Batı değerlerine entegrasyon süreci içerisinde bulmuştur. 70 

yıl gibi uzun bir süre merkezci Komünist Parti yönetimini deneyimleyen 

Azerbaycan, her alanda “serbest piyasa koşulları”, “bireysel özgürlükler”, “insan 

hakları” ve “demokrasi” gibi kavramlarla açıklanan yeni bir yapıya doğru yol almaya 

başlamıştır. Toplumun diğer alanlarında olduğu gibi, özellikle bağımsızlığın yeniden 

kazanılması sürecinde aktif rol yüklenen basın da bu tartışmaların dışında kalmamış, 

diğer toplumsal kurumlar gibi, yeni bir yapıya, liberal çoğulcu basın sistemine doğru 

geçiş süreci yaşamaya yönelmiştir. Bağımsızlığın kazanılmasından başlayan ve halen 

de tamamlanamayan bu geçiş sürecinde siyasal mücadelelerin merkezinde yer alan 

basında, yoğun bir siyasallaşma yaşanmıştır. Sonuç olarak geçiş döneminde ortaya 

çıkan yeni basın büyük çoğunlukla partilerin yönetimindeki gazetelerle, Sovyet 



 2

döneminden, ve hatta ondan önceki dönemden başlayarak varlıklarını sürdüren resmi 

gazetelerden oluşan bir yapıya bürünmüştür. Aslında temelde eskisinden fazla farklı 

olmayan bu yeni yapı içinde daha az bir oranda bulunan ve kendilerine “bağımsız” 

gazeteler diyen gazeteler de diğerleriyle birlikte ülke basınını oluşturmuştur.  

Böyle bir yapıda organize olan basının içeriğinin, özellikle de basında yer 

alan haberlerin kaynağında kimlerin durduğuna, basının içeriğinin belirlenmesinde 

hangi dinamiklerin rol oynadığına ilişkin sorular bu konuda bir araştırmanın temel 

çerçevesini oluşturmuştur. Anılan sorulardan doğan “Azerbaycan basınında haber 

kaynakları” başlıklı çalışmamız, yazılı basının günlük çalışmalarında ağırlıklı olarak 

yöneldiği kaynakların neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Burada 

“haber kaynakları”ndan kast edilen, basının her gün “hangi kurumlardan ve kaynak 

kişilerden haber verdiği”dir. Başlıktan da görülebileceği gibi, bu çalışmanın 

konusunu, çoğunlukla geçiş sürecinde yapısının belirlenmesinde etkili olan siyasal 

oluşumların yönetimindeki gazetelerden ibaret yazılı basında yer alan haberlere 

kaynaklık eden olay, kişi ve kurumların neler olduğu, bu kaynaklara yönelmenin 

nasıl gerçekleştiği, ve bu yönelmenin altında yatan dinamiklerdir. Bu çalışma sadece 

yazılı basında yer alan haberleri konu almaktadır.  

Bu çalışmayla, Azerbaycan basınının değişik kanatlarını oluşturan farklı 

gazetelerin, haber yapma sürecinde hangi olay, kişi ve kurumların haber olmayı daha 

fazla hak ettiğine karar vererek, hedef kitleye sunduğunun ve Azerbaycan basınında 

yer alan haberlerin kaynaklara göre dağılımının şeması çıkarılmak istenilmektedir. 

Siyasi yapılanmanın basın üzerindeki yapılanmayla birlikte, haber üretim sürecinde 

gazetecilerin günlük çalışma pratikleri, mesleki ideolojileri ve dolayısıyla da 

gazetelerin içerikleri üzerinde nasıl belirleyici olduğunun ortaya konması ve 
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günümüz Azerbaycan basınında hangi kaynakların, olay, edim ve sözlerinin ‘haber 

olma’ açısından daha değerli olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Günümüz Azerbaycan basının içeriğine ilişkin hemen hemen hiç araştırma 

yapılmamış olması ve bu nedenle de basının yöneldiği kaynakların bilinmemesi 

çalışmamızı önemli kılmaktadır. Çalışma basının içeriği konusunda yapılacak 

sonraki araştırmalara da bir kaynak olabilmesi bakımından önemlidir.  

Bir yandan Azerbaycan basınının bugünkü yapısı ve çalıştığı ortamın 

Anglo-Amerikan iletişim çalışmalarında “etki” paradigmasının ortaya atıldığı 

dönemde yaşananlarla benzerlik gösterdiği söylenebilir. Diğer taraftan, basının temel 

problemlerinin üstünü örten, “siyasal yanlılık”, “nesnellik” gibi tartışmalar öneren 

anaakım yaklaşım, Azerbaycan basının incelenmesi açısından da yetersiz 

kalmaktadır.  

Buna karşın özellikle de 1970’li yıllarda ortaya çıkan medyayı toplumsal 

bağlamından koparmadan, medya kurumlarının yapısına vurgu yaparak, diğer 

toplumsal kurumlarla ilişkileri ile birlikte değerlendiren eleştirel yaklaşım bize 

analitik bir çerçeve sunabilmektedir (Curran, et al., 1989:237; Kanber, 2003:28). Bu 

çalışmda Golding ve Murdock’un belirttikleri gibi (1997:50), “zorunlu olarak görgül 

araştırmayla uğraşan, pragmatik ve yönetsel konulara gönderme yapmaktan 

çekinmeyen” anlamda bir eleştirel görüş seçilmiştir.   

Eleştirel yaklaşımın temel varsayımlarından yola çıkılan çalışmamızda, 

medya kurumlarının yapısı, gazetecilerin ideolojileri, çalışma pratikleri, medyada 

ekonomik sahiplik ve denetim gücü, basına karşı resmi uygulamalar ve medya 

örgütlerinin diğer toplumsal kurumlarla karşılıklı ilişkileri, basının toplumsal 

gelişmelerle birlikte ele alınarak değerlendirilmesi yapılacaktır. 
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Geçiş sürecinde, Azerbaycan basınını oluşturan ve siyasal bağlarına göre 

farklı yerlerde konumlanmış gazetelerin genelde hangi kaynaklara daha çok 

yöneldiklerini ortaya konmasını amaçlayan çalışmamız, bu amaç doğrultusunda 

belirlenmiş bazı soruları yanıtlamaya çalışacaktır: 

1. Azerbaycan basınında başlıca haber kaynakları nelerdir? 

2. Azerbaycan basını gazetelere göre haber kaynaklarının dağılımı 

nasıldır? 

3. Haber kaynakları açısından ayrı ayrı basın kuruluşlarının arasında 

benzer ve/veya farklı yönler nelerdir? 

Araştırma sorularının yanıtlanması için araştırmamızın amacına uygun 

olarak Karasar’ın tanımlamasıyla söyleyecek olursak (1991:79-80), Genel Tarama 

modellerinden Kesit Alma yöntemi seçilmiştir. Çalışmamızın konusundan da 

anlaşılacağı gibi araştırma evreni Azerbaycan basınını oluşturan tüm gazete ve 

dergilerdir. Sadece yazılı basında günlük gazeteleri kapsayan araştırmada özel ilgi 

alanına yönelik gazeteler, eğlence, bulvar ve reklam gazeteleri, haftalık gazeteler ve 

dergiler, elektron medya araçları kapsam dışı bırakılmıştır. 

Araştırma örneklemi olarak ise Azerbaycan basınının yapısını oluşturan 

değişik gazeteler arasından temsil için seçilmiş birer gazetenin bir yıl içinde 

yayınlanan sayıları arasından rasgele seçilmiş 100 sayı alınmıştır. Böylece iktidar 

partisine ait "Yeni Azerbaycan" gazetesi; muhalefet partisi gazetelerinden "Yeni 

Müsavat"; devlet gazetelerinden "Halk Gazetesi"; bağımsız gazetelerdense "Zerkalo" 

(Ayna) gazetesi örnekleme girmiştir.  

Sonuncusu hariç hepsi Azerbaycan dilinde ve günlük olarak yayınlanmakla 

beraber, temsil ettikleri gazete grupları arasında en yüksek tirajlı olanlarıdır1.  
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İsmi sayılan gazetelerden temsil edilebilirlik açısından ülkedeki siyasi 

olayların en az gündemde olduğu, en yakın tarih olarak 2001 yılı seçilmiştir. 

Araştırmada toplam 100 gazete sayısını oluşturacak şekilde her gazeteden bir yılda 

yayınlanmış 25 sayı alınacak. Örnekleme ilişkin bilgiler detaylı olarak 3. Bölümde 

Araştırma Yöntemi başlığı altında verilecektir.  

Araştırmanın sınırlılıklarını önceden araştırılması planlanmış bazı gazetelere 

ulaşılamaması ve araştırma ile ilgili yerli kaynakların sınırlı olması oluşturmaktadır. 

Bunun dışında önceden planlanmış olmamakla beraber, yönelmiş kaynakların hangi 

konuda konuştukları ve konuştukları konuda hangi yönde fikir beyan ettiklerini 

araştırmamış olmasıdır. Basının konuları ele alırken ağırlık olarak hangi tarafı 

(iktidar / muhalefet vs.) tutmasıyla ilgili her hangi bir soruya bu araştırma cevap 

veremez. 

Çalışmamızla ilgili kuramsal tartışmalar ve kavramlar ilk bölümde 

verilecektir. Bölüm 2’de ise, Azerbaycan basını, tarihsel gelişme sürecinde bugünkü 

yapısı da ele alınmakla değerlendirilecektir. 3. Bölüm’de Azerbaycan basınında yer 

alan haber kaynakları, gazetelere göre haber kaynaklarının dağılımı ve haberleri 

aktaranlara (gazete muhabiri, ajanslar vs.) göre araştırma sonuçları verilerek, 

çalışmamızın amacı doğrultusunda belirlenmiş araştırma sorularına yanıtlar 

aranmıştır. Araştırma sonuçlarına ilişkin tüm tablo ve grafikler bu bölümde yer 

almaktadır. Sonuç bölümünde ise Azerbaycan basınında haber kaynaklarını araştıran 

çalışmamız özetlenerek genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

 



1. BÖLÜM 

HABER VE HABERCİLİK: ALANA İLİŞKİN KAVRAMLAR, 

KURAMSAL TARTIŞMALAR 

 

1.1. Haber kavramı 

 

Gazetecilikle ilgili her hangi bir tartışmaya başlamadan önce atılması 

gereken en önemli adım “haberin ne olduğuna” ilişkin sorunun yanıtlandırılmasıdır. 

Ama aslında bir adım daha atıp “Aslında haber diye bir şey var mı?” soru ile 

başlamak tartışmayı farklı bir düzlemde sürdürme olanağı verir (İnal, 1994:135).  

Haber konusunda farklı tanımlamalar mevcuttur. Haberin ne olduğuna 

ilişkin en yaygın tanımlar genellikle, haberin gerçek dünyada bir yerlerde meydana 

gelen olaylar, kişiler hakkındaki en son, en yeni ve ilgi çekici enformasyon olduğunu 

söyler. Diğer taraftan haberin gazetecilerin yaptıkları olduğuna ilişkin tanımlamalar 

da vardır. Mevcut olan değişik haber tanımlarının habere farklı yönlerden 

yaklaşımlarla geliştirildiği söylenebilir. Habere ilişkin tanımlamaları temel olarak iki, 

yaklaşımla yapıldığını söyleyebiliriz.  

Haberin dünyada var olan olaylar, kişiler veya şeyler hakkındaki en yeni ve 

ilgi çekici enformasyonlar olduğunu söyleyen “liberal yaklaşım”a göre, haberler, 

tıpkı bir “ayna” gibi, varolanları ve onlara ilişkin bilgileri yansıtma özelliğine sahip 

olan haberciler tarafından yazılan özetlerdir. Haberler, temsil ettikleri olayları 

oldukları gibi gösterebilme olanağına sahiptirler. Haberin gerçeği olduğu gibi 

yansıtan metin olduğuna ve habercinin de sadece olay ve kamu arasındaki bir aracı 

olduğu görüşüne kuşkuyla bakan ve eleştirel yaklaşımlar adı verilen bir diğer 
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yaklaşıma göre ise, haberler gazetecilerin yaptıklarıdır. İster habercilik işinin 

yapılanmasından dolayı olsun, isterse de gerçeğin sorunlu doğasından dolayı olsun, 

farklı nedenlerden dolayı, haberin gerçeği yansıtamayacağı ve nesnel olamayacağını 

bildiren eleştirel yaklaşıma göre, haberler insanların dünyayı anlamlı kılmalarını 

sağlayan kurgusal metinlerdir (Dursun, 2003:68-69).  

Her iki yaklaşımı da göz önünde bulundurarak haberlerin “dış dünya”, 

“olaylar”, “gerçeklik”le ilişkili olduğu söylenebilir. Bu nedenle de haberin 

kavramının değerlendirilmesi, “haberin ne olduğu” sorusunu cevaplandırmak için, 

haber-olay ve haber-gerçek ilişkisine bakmamız gerekiyor (Tokgöz, 2003:187) 

 

1.1.1. Haber – olay ilişkisi 

 

Habere ilişkin yaygın tanımlamalarda onların “olay veya olayların hikayesi 

veya özeti” oldukları belirtiliyor ve haberler “olay”, “hikaye” ve “özet” gibi 

kavramlarla açıklanmaya çalışılır (Tokgöz, 2003:187). Bu yüzden haberin 

tanımlanması açısından “olay”ın tanımlanması, ve “haber-olay” ilişkisinin ne 

olduğunun açıklanması gerekmektedir. 

Olay, genellikle “çeşitli olguların belirli bir yer ve zaman içinde geçmesi 

süreci” olarak tanımlanır. Yalnız burada önemli olan olayların insanlarla olan 

ilişkisinin kurulmasıdır. Çünkü, “olay veya olaylar insanlara ulaşmaz, insandan 

insana iletilmezse, hayal olmaktan öte geçmezler” (Tokgöz, 2003:187). Bu yüzden 

“haber-olay” ilişkisi de ele alınırken, bu ilişki dikkate alınmalıdır. Bazı olaylar 

insanların gözleri önünde gerçekleşirken, bazı olayların izlenmesi ise, değişik 

nedenlerden dolayı mümkün olmaya bilir. Bu tür durumlarda olayı yapan olguların 



 8

“gözlemlenebilme” ve “görülebilme” nitelikleri insanlar tarafından ortaya çıkarılarak 

diğer insanların da olaydan “haberdar” olmaları sağlanır. Toplumda bu işi yapmayı 

profesyonel olarak üstlenen ve bu yönde örgütlenen kurum ise kitle iletişim 

örgütleridir. Bu örgütler, gazetecileri olayları izlemek, gerçekleşmiş olaylar hakkında 

bilgi toplamak ve özetleyerek hikaye etmekle diğer insanlara ulaştırmak için 

görevlendirir. Özetleme ve hikaye etme işlemi ile gazeteci olayı haber yapmaktadır. 

Burada önemle özerinde durulması gereken konu gazetecinin yazdığı haberin olayla 

özdeş olmadığı, olayın esas çerçevesi içinde tekrar kurulmasıdır. Başka deyişle 

gazeteci olayı kendi anladığı şekilde, ölçüde haber yapmaktadır (Tokgöz, 2003:189). 

Öte yandan herhangi bir anda dünyada eşanlı olarak milyarlarca olayın 

gerçekleştiğini ve tüm bu gerçekleşmelerin potansiyel haber olmalarıdır. Ama 

onlardan çok az bir kısmı haber haline gelir. Burada vurgulanması gereken konu, 

olayın  haber olabilmelerinin gazetecilerin onları rapor etmeleriyle gerçekleştiğidir. 

Başka deyişle haber, olayın aslında olan bir şey değil, olayın raporudur (Hall et al., 

1978:53).  

“Olay” kavramını radikal bir sorgulamaya açan Molotch ve Lester, 

“medyanın, ‘orada duran’ ve dünyaya ilişkin ‘önemli’ olaylardan oluşan nesnel 

gerçekliğin bir yazıcısı – yansıtıcısı – göstergesi olduğu” görüşünü masaya 

yatırmışlar. Olayı, “zamanı sınırlandırmak için yaratıcı biçimde kullanılan 

oluşumlar” olarak tanımlayan Molotch ve Lester, bu oluşumların, “deneyimlerini 

düzene kavuşturmaya çalışan birey (veya  örgüt) için işe yaradıklarında olay haline 

geldiklerini” ortaya koymuşlar. Böylece farklı birey veya kuruluşların birbirlerinden 

farklı ve hatta çelişen “olay gereksinimleri” olabilir ve bunun sonucunda gerçekliği 

farklı biçimlerde düzenlemeye veya tanımlamaya girişebilirler. Sonuçta haberi ortaya 
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çıkartanlarla (siyasal ve bürokratik haber kaynakları) haberi aktaranlar (gazeteciler) 

“olay gereksinimleri” birbiriyle bütünleştiğinden dolayı, çoğu haber siyasal ve 

bürokratik iktidar sahiplerince ortaya çıkartılan “rutin haberlerdir”2 (Hacket, 

1997:42-43).  

Bir yerel gazetede haber üretim sürecini inceleyen Mark Fishman, 

gazetecilerin haber üretimin süreçlerini incelerken (1990), olayların bulunup ortaya 

çıkarılma yöntemlerini de araştırmıştır. Gözlemleme olanağına sahip olmadıkları 

olayları tespit etmek için gazeteciler, detektiflerden farklı olarak, her zaman deneyler 

uygulamazlar ve fiziksel kanıt aramazlar. Bunun yerine (toplum bilimciler ve 

detektifler gibi) insanlarla konuşurlar ve onların anlattıklarını olgular olarak kabul 

ederler. Bu, gazetecilerin başlıca araştırma metodunun mülakatlar olduğunu gösterir. 

Hem de oldukça pahalı bir iş olan, fazla zaman alan ve oldukça komplike teknik  bir 

iş olan araştırma metodları kullanmak yerine bunu yapan insanlarla konuşmak 

gazeteciler açısından ekonomik olmaktadır.  

Yani, gazeteciler her hangi bir olayı araştırırken “bu böyledir, çünkü birileri 

böyle olduğunu söylüyor” ilkesiyle hareket ederler. Ama burada “birileri”nden kasıt, 

“herhangi birileri” değildir. Gazetecilere göre, olaylar hakkında bilgi sahibi olma 

konumunda olan “yetkin kaynaklar” vardır ki, onlar da genellikle bürokratik 

kurumlar ve bu kurumları temsil eden yetkililerdir. Sonuçta, medya kurumlarının 

olguları belirleme yöntemleri nedeniyle, “olay olmayanlar”lar (non-events) da ortaya 

çıkmaktadır (Fishman, 1990:84, 92-93, 96).  

Bunun dışında, diğer eleştirmenler gazetecilerin haber yazmada dili 

kullandıklarına dikkat çekerek, dilin olaylara ilişkin “içsel anlamı” veya “doğruyu” 

doğrudan aktaramayacağını belirtmişler. David Morley’in belirttiği gibi, “olayların 
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önyargısız olarak yazılabileceği değer yargılarından arınmış nötr, tarafsız bir dil 

mümkün değildir, çünkü değerlendirmeler, bir kişinin gözlem yaptığı ve yazdığı dil 

ve kavramların içinde gizlidir” (Akt. Hacket, 1997:40). Bu yüzden “haber-olay” 

ilişkisini daha iyi anlaşılması için “haber-gerçek” ilişkisinin de ele alınarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

1.1.2. Haber – gerçek ilişkisi  

 

Haber ve olay arasındaki ilişkiyi değerlendirirken Hall ve arkadaşlarından 

(1978:53) alıntı yaparak haberin olayın raporu olduğunu belirtmiştik. Bu yüzden, 

haber ve gerçek ilişkisini değerlendirirken de olay, gerçek ve haber arasındaki 

bağlantıya bakmamız gerekiyor. 

Haber ve gerçeklik ilişkisini tanımlayabilmek için ise önce “gerçeğin” ne 

olduğunun konusunda tartışmalara bakmamız faydalı olabilir. Çünkü, haber 

tanımlanmasının altında yatan temel varsayımlardan biri de, haberlerin gerçekliği 

yansıtıp yansıtmayacağı ile ilgilidir. Daha önce de habere ilişkin iki temel kuramsal 

yaklaşımdan bahsetmiştik. Bu yaklaşımlardan birine göre haberler, olayların 

öykülerini özetleyerek gerçeği yansıtan nesnel ve tarafsız metinler olarak 

görülüyorken, diğer görüşe göre, haberler, varolan, süregiden olayları bir gerçeklik 

kurgusu içinde sunan metinlerdir. İki farklı haber anlayışının, arasında taban tabana 

farklar gözükse de aslında, ikisi de, haberlerin temsil ettikleri dış dünyada bir 

hakikatin var olduğuna ilişkin temel bir önkabülden yola çıkarlar.  

Bundan sonraki tartışmalar ise, bu hakikatin haberde yakalanıp, 

yakalanamayacağına ilişkin iddialar etrafında sürdürülmektedir.  
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Bu tartışmanın temelinde ise, “hakikatin özne yani insan tarafından mı 

oluşturulduğuna, yoksa nesne yani olay/olgu tarafında mı varolduğuna ilişkin çok 

derin bir felsefi bölünme yatmaktadır” (Dursun, 2003:67).  

Böylece, sosyal bilimciler haberden söz ederken, “haberin inşa 

edilmesinden”, “haberin yapılmasından”, “gerçekliğin toplumsal olarak inşasından”, 

“haberin gazetecilerin yaptığı bir şey olduğundan” bahsederler, “haber, haber 

çalışanlarının kullandıkları metotların sonucunda ortaya çıkar” veya “haber 

gazeteciler tarafından üretilen bir şeydir” söylerler ki, gazeteciler de haberleri 

kendilerinden uydurmadıklarını söyleyerek buna kendi eleştirilerini getirirler. Ama 

burada sosyal bilimcilerin vurgulamak istedikleri, gazetecilerin haberleri 

“uydurdukları”, haberlerin de “uydurma” olduğu değil, haber metinlerinin 

gerçekliğin inşası olduğudur (Akt. Schudson, 1994:307). Hall’un belirttiği gibi: 

“Medya “gerçekliği” basitçe yeniden üretmez ama onu tanımlar. Gerçeklik 

tanımları, ‘gerçek olana’ ilişkin tanımların seçici biçimde temsil edilmesiyle ve bu 

temsilin içinde oluştuğu dilsel pratikler dolayımı ile taşınır ve üretilir. Bu süreç, 

seçme ve sunma, yapılandırma ve biçimlendirme işlemlerinin bütününü içine alan 

eylemlerin ve işlemlerin sürecidir. Bu, daha önceden varolan anlamların taşınması 

değil, ama şeyleri anlamlı hale getirme biçiminde ortaya çıkan aktif bir emek 

sürecidir” (Akt. Hacket, 1997:43). 

Diğer taraftan, Çiler Dursun’un belirttiği gibi, “bu seçme işleminin dışında, 

bir de haberin kendi yapılaşmış dili, grameri, anlatısal özellikleri de haberle kurulan 

gerçeği sorunlu kılmaktadır”. Çünkü, haberin yapılaşmış dili, toplumsal yapıda 

varolan, süre giden her türlü iktidar ve egemenlik ilişkilerinin yeniden üretilmesinden 

sorumsuz ya da bağımsız görülemez (2003:66). Gerçekliğin “sorunlu” bir inşası 



 12

olduğundan dolayı habercilik, haber üretim sürecinin araştırılması önemlidir. Haber 

üretim sürecinin ise, dayandığı unsurlar Hall ve arkadaşlarının belirttikleri gibi 

gazetecilik dinamikleri – günlük gazetecilik pratiklerinin, gazetecilerin profesyonel 

ideolojileri ve somut tarihsel koşullarla ilişkileridir. Ayrıca Ayşe İnal’ın eklediği gibi 

medyanın ekonomi-politiği çerçevesinde değerlendirilmesi, medyanın aslında neyi 

“yansıttığının” ortaya konulması açısından önemli görülmektedir (Akt. Kanber, 

2003:36).  

 

1.2. Bir inceleme alanı olarak gazetecilik 

 

Kitle iletişim araçları günümüzde insanların hayatında en vazgeçilmez 

unsurlardan biri gibi yer tutmaktadır. Çağımızda insanlar toplumla ilişkilerinin 

önemli bölümünü kitle iletişim araçları üzerinden gerçekleştirmektedir.  

Haberler, toplum hakkında olduklarına göre, insanlar haberleri izlemenin 

onlara toplumu anlattığını düşünebilir (Hartley, 1982:38). Geleneksel görüşü 

paylaşan sosyologlara göre her hangi toplumdaki haber tanımı toplumun sosyal 

yapısına dayanıyor. Yurttaşlar için neyin önemli veya ilginç olacağı gibi toplumsal 

hayata ilişkin görüşleri belirleyen tutumlar da dahil olmakla normlar üreten toplum 

tanımlamasından yola çıkarak habercilerin bu sosyal tutumlarla, normlarla ve 

profesyonel normlarla toplumsallaşarak hikayeler topladıkları ve dağıttıkları 

bildirilir. Böylece haberler topluma onu ilgilendiren şeylerin ve çıkarlarının aynasını 

sunar. Haber tanımının habercilerin ve haber örgütlerinin edimlerine değil sosyal 

yapıya bağlı olduğunu bildiren görüş göre, haberin toplumsal tanımının değişmesi 

için önce toplumun yapısının veya kurumlarının değişmesi gerekmektedir (Tuchman, 
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1978:183). Aşağıdaki sorulara yanıt bulunması gerekiyor: İnsanların her gün 

yöneldikleri kitle iletişim araçları gerçekten de toplumu “yansıtırlar” mı? Medya 

araçlarının içeriklerinin belirlenmesinde bu kuruluşlarının kurumsal yapısının; 

çalışanları arasındaki ilişkilerin, uygulanan yöntemlerin ve profesyonellik 

normlarının; ve medya araçlarının içinde faaliyet gösterdikleri toplumsal yapı ve bu 

yapı içindeki diğer kurumlarla arasındaki karşılıklı ilişkiler nasıl bir rol oynar? 

 

1.2.1. İletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi 

 

Toplum yapısında çok önemli yer tutan kitle iletişim araçları bir çok 

yönüyle araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Özellikle de Birinci Dünya Savaşından 

sonra kitle iletişim araçlarının etkileri bilimsel çevrelerde geniş ilgi uyandırmıştır. 

Gelişim süreci boyunca zigzaglar çizen kitle iletişimi alanındaki çalışmalar bir 

disiplin olarak ortaya çıkışından günümüze kadar üç değişik evre geçirmiştir.  

Yaklaşık olarak geçen yüzyılın ilk yirmi, otuz yılında şekillenen ilk iletişim 

çalışmalarının alan dışındaki farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler tarafından 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. Birinci evre medya çalışmaları, kökeni en azından on 

sekizinci yüzyıladek uzanan ‘kitle toplumu/kitle kültürü’ tartışmasından yola 

çıkılarak modern toplumların ‘kitle toplumları’ haline gelmiş oldukları, medyanın 

yanlış çağrıları, propagandası ve etkisi karşısında kitlelerin güçsüz oldukları 

varsayımıyla yapılmıştır. (Hall, 1999:77-79).  

Çalışmalarda zamanla iletişimin daha az bilimsel ve daha az ampirik bir 

düşünce geleneğinden olan bu kültürel/tarihsel yorumu terk edilmiş ve kitle iletişimi 

araştırmaları toplumbilimsel bir açıklamaya dönüşmüştür. Kitle iletişim alanının bir 
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disiplin olarak örgütlenmesinde öncül katkıları olan Wilbur Schramm’ın belirttiği 

gibi (Akt. Mutlu, 1998:36), iletişim alanı “izlerkitle ölçümlerinin, kamuoyu 

örnekleminin, içerik incelemelerinin ve toplumsal etkinin ölçümünün” gelişmesiyle 

bir bilim olarak ortaya çıktı. ‘Anadamar’ Amerikan davranışçı biliminin hakim 

olduğu 1950 ve 1960’lı yılları kapsayan bu (ikinci) evrede birçok araştırma 

yapılmıştır (Hall, 1999:77).  

İkinci evre iletişim araştırmaları dediğimiz “anayol iletişim çalışmaları” 

Wilbur Schramm’ın belirttiği gibi (Akt. Mutlu, 1998:36), spekülatif değil, nicel 

olma; sınanabilecek kuramla ilgili olma; ve bu çalışmalarla ilgilenen araştırmacıların 

davranışçı eğilimde olmaları gibi özellikleriyle öne çıksa da, “etki”yi merkezi sorun 

olarak ele almakla birinci evre araştırmalara benzemekteydi. Medyaya atfedilen bu 

güçlü, büyük ölçüde dolaysız etki varsayımlarının temelinde ise, “kitle toplumu/kitle 

kültürü” yorumları yerleştirilmekle her iki evre çalışmaları temelde paralellikler 

çizmektedir (Hall, 1999:78). 

Anayol iletişim çalışmalarının da temelinde duran yaklaşımın ele aldığı 

“etkiler” ana hatlarıyla üç başlık altında kültürel, siyasal ve toplumsal etkiler olarak 

toplanabilir. Kitle iletişim araçları, kısaca, bu araçlarla yayılan kitle kültürü 

sonucunda yüksek kültürün bozulmasında; propaganda ve yanlış çağrıları ile güçsüz 

kitleler karşısında; endüstrileşmiş modern toplumlarda cemaat ilişkilerinin 

bozulmasıyla yalnızlığa itilmiş ve bu araçlara karşı savunmasız kalmış bireyler 

üzerinde etkili idi (Hall, 1999:80). 

Özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşananların, ekonomik çöküşün 

ve faşizmin yükselişinde medya aracılığıyla yapılan propagandanın etkisi savlarının 

başat olduğu bir tarihsel dönem Avrupa’sında yaygınlaşan “kitle toplumu/kitle 
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kültürü” tartışmalarını, Almanya’da faşizmin yükselmesi sonucu dağılan ve üyeleri 

Amerika Birleşik Devletlerine yerleşen Frankfurt Okulu temsilcileri “kötümser” 

yorumlamalarıyla birlikte buraya taşıdılar. Frankfurt Okulu temsilcilerinin “Faşizmin 

burada da gerçekleşebileceği” konusunda mesajlarına ise, Amerikan toplum 

bilimcilerinin “iyimser” yanıtı “Burada çoğulculuk geçerli” oldu (Hall, 1999:80).   

Medyayı Avrupalı temsilcilerin spekülatif ve bir dizi genelleştirilmiş 

hipotezler öneren tarihsel ve felsefi açıklamalarından farklı olarak ampirik, 

davranışsal ve bilimci yaklaşımla değerlendiren Amerikalı toplumbilimciler onu 

özerk bir toplumsal güç olarak kabul ettiler. Kitle iletişim araçlarının ve kitle iletişim 

süreçlerinin içinde işledikleri toplumun toplumsal sistemindeki düzenli ve 

tekrarlamalı eylemler olarak kabul edildiği anayol iletişim araştırmalarında yapısal 

işlevselcilik temel paradigmayı temsil etmektedir. (Mutlu, 1998:359)  

Emile Durkheim ve Talcott Parsons’la 1940-1950’li yıllarda Amerikan 

sosyolojisinde başat konuma yerleşen yapısal-işlevselcilik, bu dönemin iletişim ve 

kitle iletişim çalışmalarında da temel kuramsal altyapıyı oluşturdu. Bu yıllarda 

Lasswell, Lazarsfeld ve Merton iletişime ve kitle iletişimine işlevselci yaklaşımla 

çalışmalar ortaya koydular. Daha sonralar eleştirilen ve Merton tarafından en 

gelişmiş haliyle sunulan yaklaşıma göre, toplum, devamı için parçalarının her zaman 

dengeyi ve düzeni sağlamak üzere işlev gördüğü bir “bütün”den veya “toplumsal 

sistem”den oluşur (O’Sullivan et. al., 1992:95).  

Genel etkinlik sistemini kültürel, toplumsal, kişisel ve organsal alt sistemler 

olarak ayıran Parsons, kitle iletişim sisteminin, ekonomik ve siyasal sistemde olduğu 

gibi, farklılaşmış toplumsal sistem olduğunu belirtir. Pozitivist-deneyci kurama göre 

kitle iletişim araçları ile politik ve ekonomik “sistemler” ilişkisi görevsel 
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farklılaşmanın getirdiği işbölümüyle oluşan “birimler” arası ilişkidir (Alemdar ve 

Erdoğan, 2002:129, 133, 134). Parsons’a göre, en küçük birimin ilişkiye katılan 

aktörün rolü olduğu sistemde, en küçük ilişki bir aktörün diğerleriyle olan 

iletişimindeki kalıplaşmış karşılıklı ilişkidir. Aktör, peşinde olduğu belli amaçlara 

erişmek için etkinlikte bulunur. Amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan 

olanaklar ise çeşitli koşullar altındadır. Neyin amaç olduğu ve ne çeşit olanakların 

seçileceği, düşünceler, kurallar ve değerler tarafından yönetilir. Aktörlerin kendi 

statülerine göre bir konuma sahip olduğu ve kurallara göre belirlenmiş bir toplumsal 

durumda gerçekleşen bu girişimler sistemlerin birbiriyle karşılıklı ilişkisi açısından 

görülmelidir. Çünkü sistemler statü sahibi aktörlerden oluşur; verildikleri rolleri 

kurallara uygun olarak oynayan bu aktörler toplumsal sistemi oluştururlar (Akt. 

Alemdar ve Erdoğan, 2002:127-128). Aktörlerin “fonksiyonları”3 toplumsal sistemin 

korunması ve devamının sağlanmasını sağlarlar. Böylece, görevselci-yapısalcı 

görüşü paylaşanlar tarafından kitle iletişim araçlarının daha kapsamlı bir düzeyde, 

büyük ölçüde önceden kazanılmış bir oydaşmayı yansıttığı yada dışa vurduğu 

savunuldu. Kitle iletişim araçlarını yapısalcı-görevselci yaklaşımla ele alan bu görüşe 

göre, medyanın genel olarak toplum açısından işlevseldi ve çoğulculuğu sağlama 

bağlıyordu (Hall, 1999:85). 

İletişim alanında yapısalcı-görevselci yaklaşımla birçok araştırmalara imza 

atan Lasswell, iletişim araçlarının görevlerini 3 temel başlık altında toplamıştır. 

Bunlar: 1) Haber ve enformasyonun toplanıp dağıtılarak çevrenin gözaltında 

tutulması; 2) Toplumunu parçalarının birbiriyle olan karşılıklı bağlantısını sağlama; 

3) Toplumsal mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması. Bu alandaki çalışmalarıyla 

tanınan Wright da bu fonksiyonlara dördüncüsünü – “eğlence”yi ekledi. Ana akım 
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iletişim çalışmalarının günümüzde en önemli temsilcilerinden sayılan Denis McQuail 

ise bunlara daha bir tanesini – kitle iletişim araçlarının “harekete geçirme” (seferber 

etme) görevini ilave etmiştir. (Alemdar ve Erdoğan, 2002:135, 138) 

Toplumsal yapı içinde faaliyetini sürdüren kitle iletişim araçları, 

fonksiyonlarını yerine getirirken diğer toplumsal kurumlar, sistemlerle karşılıklı 

ilişkiler şartlarında çalışırlar. Bu araçların değişik toplumsal kurumlardan, 

sistemlerden ve izleyicilerden gelen çok sayıda ve bazen bir biriyle çelişen taleplere 

maruz kaldığını belirtiliyor. Kitle iletişimcileri, müşteriler (örneğin, reklamcılar), 

rakipler (diğer Kitle İletişim Araçları), otoriteler (siyasal ve yasal), yatırımcılar, 

mülkiyet sahipleri, diğer toplumsal kurumlar, içerik üretenler (haber ajansları, telif 

hakları sahipleri vs., baskı grupları ve halkla ilişkiler kaynakları) gibi dış “güç 

rollerinden” gelen baskılara karşın çalışmalarını sürdürürler. Buna ek olarak, tüm 

medya kuruluşları, kendi izleyicileri veya ilerde izleyicileri olacak kişiler tarafından 

sınırlandırılırlar. Bu sınırlamalar altında çalışan kitle iletişim araçları faaliyetlerini 

sürdürmeleri için reklamcılar, içerik üretenler ve izleyici kitlesiyle ilişkiler kurmak 

zorundadır. Kurumun belirlenmiş baskın amacına göre kitle iletişim araçları, 

izleyicilerini hoşnut kılar ve çoğaltır, reklam karını artırarak mülkiyet sahiplerine kar 

sağlar ve/veya bazı “ideal amaçlara” (bazı kültürel, toplumsal veya siyasal amaçlara) 

hizmet ederler (McQuail ve Windahl, 1997:187-189). 

Çoğulcu analiz, kitle iletişim araçlarının içerik için diğer toplumsal 

kurumlara bağlı olduklarını, kurumların da görüşlerini kamuya iletmek için aynı 

zamanda medyaya bağımlı olduklarını iddia eder. Böylece medyanın geniş izleyici 

kitlelerine ulaşabilmesi, ona toplumdaki diğer iktidar merkezleri karşısında en 

azından yarı özerk bir güç temeli sağlar (Curran, et al., 1989:241). Bu görece 
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özerklikle birlikte kitle iletişim araçlarının kamu adına hükümetleri denetlediği, ve 

“dördüncü kuvvet” olarak siyasal arenada önemli bir yeri olduğuna ilişkin görüş de 

kabul görmektedir4. Liberal anlayış içinde kitle iletişim araçlarının devletin baskıcı 

müdahalesinin olmadığı yerde özgür ve özerk olacağı savı, bazı liberal düşünürler 

tarafından da eleştirilmiş olsa bile halen yaygın olarak kabul edilmektedir5.  

İletişimi yapısalcı-işlevselci yaklaşımla ele alan pozitivist-davranışçı 

geleneği temsil eden araştırmalar, daha çok iletişim ve kitle iletişiminin “etki” ve 

“sonuç”larıyla ilgilenmiştir. İletişim sürecini toplumsal kararlı denge durumuna 

katkıda bulunan başlıca toplumsal unsurlardan biri olarak ele alan yaklaşıma göre 

kitle iletişim araçlarının etkinliklerinin sonuçlarının ve etkisinin saptanması 

sistemlerin verimli ve etkili bir şekilde çalışmaları için gereklidir (Mutlu, 1998:187; 

Alemdar ve Erdoğan, 2002:136).  

İletişim çalışmalarını üç evreye bölen Hall, en dramatik kopuşun pozitivist-

davranışçı bilimin hakim olduğu ikinci evre ile üçüncü evre olan eleştirel iletişim 

çalışmaları arasında olduğunu belirtir. Her ne kadar da birinci ve ikinci evre iletişim 

araştırmaları özellikle de metodolojik ve yaklaşım bakımından ayrılsa da, üzerinde 

durduğu temel düşünsel altyapısı ve araştırmaların merkezine “etki” nosyonunu 

yerleştirmesi bakımından yakındı. İkinci ve üçüncü evre iletişim çalışmalarını 

oluşturan “anadamar” ve “eleştirel” yaklaşımlar arasındaki farklılıklar ise ilk bakışta 

ilke bakımından metodolojik ve yordamsal (procedural) farklılıklarmış gibi görünse 

bile, aslında birini öbüründen teorik perspektiflerindeki ve siyasal hesaplarındaki 

derin farklılıklar ayırır (Hall, 1999:77).  

Genel olarak “iletişim sorunsalı” üzerine eğilen “eleştirel yaklaşımlar”, 

“anaakım” iletişim yaklaşımlarının ihmal ettiği önemli bir kavramı merkeze alarak 
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iletişim sürecini içinde yer aldığı tarihsel, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel 

süreçlerle birlikte değerlendirdi. Kitle iletişim araçlarının içinde yer aldıkları 

toplumsal yapı ve ilişkilerden soyutlanmadan ele alınması gerektiğini savunan 

“eleştirel yaklaşım”, toplumsal ilişkilerin ve iletişim ilişkilerinin aynı zamanda erk 

ilişkileri olduğunu, bu erk ilişkilerinin karmaşık bir toplumsal örüntü bağlamında 

tahakküm biçimini aldığı varsayar (Mutlu, 1998:110). 

Söz konusu ilişkilerin nasıl ele alınması gerektiği konusunda eleştirel 

yaklaşım içinde oldukça çeşitli teorik ilgiler ve yaklaşımlar bulunsa da, üç temel 

eleştirme yaklaşımını tanımlamak mümkün (Fejes, 1999:310). Bunlar genel olarak: 

1. İletişim araçları analizine yapısal yaklaşım olan, dilbilim, antropoloji, 

göstergebilim ve psikanalizde bulunan düşüncelerden esinlenen ve başlıca 

amacı medyanın anlamlandırma ve temsil sistemini ve süreçleri incelemek 

olan yaklaşım; 

2. Medya üretiminin ekonomik yapısı ve süreçleri üzerinde odaklanan siyasal 

ekonomi yaklaşımı; 

3. Medya içeriğinin ve etkisinin, medya iletilerinin üretildikleri ve 

alımlandıkları toplumsal çevre tarafından biçimlendirildiği varsayımıyla 

medya iletileri üzerinde odaklanan kültürel çalışmalar yaklaşımıdır. 

Eleştirel araştırma, “etki” nosyonunu temel araştırma odağına alan 

anadamar iletişim araştırmasının davranışçı yöneliminin tersine, daha çok “iktidar”ın 

incelemesine bakar. Aslında kitle iletişim araçlarının güçlü bir “etki”ye sahip olduğu 

eleştirel yaklaşımlar tarafından da kabul edilir. Aynı zamanda anadamar iletişim 

araştırmalarının da bir iktidar anlayışına sahip olduğu açıktır. Aradaki temel fark ise 

söz konusu yaklaşımların toplum, iktidar ve medya anlayışlarındadır. Eleştirel 
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yaklaşımla yapılan iletişim araştırmalarında kitle iletişim araçlarının mevcut 

yapısının devamındaki rolünü sorgularken, anadamar iletişim araştırmalarında daha 

çok, medyanın belirli parti, gurup veya kişinin iktidarının yaratılması ve 

sürdürmesinde rolüne odaklanılır. Anadamar yaklaşımın iktidar anlayışının 

temelinde liberal-çoğulcu sisteme olan inanış yatıyorken, eleştirel yaklaşımın 

temelinde ise, kesin tanımlama veya bir genelleştirme zor olmakla birlikte 

endüstrileşmiş kapitalist toplumların Marksist eleştirisine dayanan daha kapsamlı bir 

geleneğin olduğu söylenebilir (Fejes, 1999:310). 

Pozitivit-deneyselci yaklaşımla yapılan iletişim çalışmalarında ilk 

yanılsamanın iktidar kavramının ele alınmasında olduğuna dikkat çeken Ayşe İnal, 

“iktidarı – örtük olarak da olsa – devlete ait olarak ele almanın ve devletin 

müdahalesinin olmadığı yerde medyanın özerk olduğu varsayımın, ekonomik olan ve 

siyasal olan arasındaki ilişkileri gözardı etmesi açısından ve siyasetin ekonomik 

çıkarların ötesinde, onlardan ayrı birşey olarak ele alınması açısından sorunlu” 

olduğunu belirtiyor (İnal, 1999:23).  

Daha çok despotik yönetimlerin hakim olduğu ve basının siyasal partilerin 

denetiminde olduğu bir zamanda ileri sürülen tartışmalarla ele alındığı göz önünde 

bulundurularak anadamar yaklaşımın temel varsayımlarına ilişkin kuşkuların 

günümüzde artık bu görüşü paylaşanlar arasında da artmış olmasından yola çıkarak 

bu yaklaşımın medya araştırmaları için yeterli olmadığını söyleyebiliriz6. Bunun 

yerine eleştirel ekonomi-politik yaklaşıma ve kültürel çalışmalarda egemen olan 

kuramsal çerçeveye paralel olarak toplumsal yapılaşma içinde medyanın konumunu 

anlamaya çalışan bir yaklaşım seçilebilir (İnal, 1999:32). 
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1.2.2. Toplum Yapısı İçinde Basın Kuruluşları ve Basın 

Kuruluşlarının Yapısı 

 

1970’li yıllardan başlayarak eleştirel yaklaşımların kitle iletişim 

araştırmalarında etkin duruma gelmesiyle iletişim süreci genel olarak ve toplumsal 

bağlamından koparılmadan karşılıklı ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmeye 

başlandı. Curran ve arkadaşları bunun kaynağında 3 olgunun olduğundan söz eder 

(1989:236-237): 

1. Büyük ölçekli formel örgütlerin yapısıyla ilgili araştırmalar yapılması ve 

bunun medya kurumlarına da uygulanabilir olması; 

2. Toplumdaki çoğulcu iktidar modellerini sorgulayan Marksist kuramın 

giderek artan etkisi; 

3. Medyanın siyasal rolü üzerine giderek artan ilgi.  

İletişim araştırmaları alanında yaşanan bu gelişmelerin sonucunda kitle 

iletişim araçları değişik yönleriyle incelendi. Bu incelemeleri ayırt edilebilir 

özellikleriyle genel olarak 4 başlık altında toplayabiliriz (Curran, et al., 1989:237): 

1. Kurumsal yapılar ve rol ilişkileri 

2. Medya kurumlarının ekonomi politiği 

3. Profesyonellerin ideolojileri ve çalışma pratikleri  

4. Medya kurumlarıyla, sosyo-politik çevre arasındaki etkileşim. 

Medyanın güçlü olduğu varsayımları bu gücün nasıl ve kimler tarafından 

kullanıldığı sorusunu gündeme getirmiştir. Her ne kadar da, eleştirel yaklaşım içinde 

Alman akademisyen Oscar Negte’nin hatırlattığı (Akt. Garnham, 2001:128) 

“medyayı anlamak istiyorsak medyaya bakmamalıyız” görüşü yer alsa bile, kitle 
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iletişim araçlarının kim tarafından ve nasıl kullanıldıkları, başka sözlerle medya 

içeriklerinin nasıl belirlendiğine ilişkin ortaya çıkan soru, beraberinde problemlerini 

de getirmiştir. Bunlardan biri, içeriğin belirlenmesinde medyanın edilgen aktarıcı 

durumuna ilişkin positivit-gelenekçi yaklaşımca benimsenmiş varsayımdan 

kaynaklanmaktadır (Curran, et al., 1989:242).  

 

1.2.2.1. Kurumsal yapılar ve rol ilişkileri 

 

Medya ürünlerinin onları üreten örgütlerin yapısının ve üyeleri arasındaki 

etkileşimin sonucu olarak ortaya çıktığını savunan bir görüşe göre, medya kurumları 

da diğer büyük ölçekli endüstriyel örgütler gibi, hiyerarşik yapıya sahiptir ve örgüt 

içi mevcut olan iş bölümü ve farklılaşması, alt-üst ilişki tarzları bu örgütlerde de 

geçerlidir. Bu görüşe göre medya örgütlerinde iktidar hiyerarşinin tepesinde bulunur 

ve kontrol, hem formel hem de enformel kanallar aracılığıyla örgütün tepesinden 

aşağı doğru uygulanır. “Hissedarlar”, “müşteriler”, “kaynaklar” gibi örgütü etkileyen 

örgüt ötesi faktörlere değinse bile, bu yaklaşım, genellikle örgüt içi yapı ve davranış 

üzerinde eğilmektedir (Curran, et al., 1989:237-238). Bu yaklaşımla ortaya konulmuş 

çalışmalara ‘eşikbekçisi’ çalışmaları örnek olarak gösterilebilir. Bir sosyolog olan 

Kurt Lewin’in kullandığı “eşikbekçisi” kavramını gazeteciliğe uyarlayan White, 

gazete editörlerinin hangi haberlerin gazetede yer alıp, hangilerinin dışarıda 

bırakılacağına karar verme süreçlerini inceleyerek, editörün kendi kişisel deneyim, 

tutum ve beklentilerinin bu süreçte etkili olduğu kanısına varmıştır. Daha sonra aynı 

yöntemin daha geniş uygulanmasıyla farklı sonuçlara varılmakla White’ın 

geliştirdiği metaforun geçerliliğine şüphe ile bakılmakta, editörün daha çok işinin 
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teknik yönü ile ilgilendiği, haber merkezinin de daha çok gazete patronunun 

değerlerinin kabul edildiği bir atmosfere sahip olduğu ortaya konmuştur (Schudson, 

1994:309).  

Medya üzerinde denetim konusuna eğilen Murdock ve Golding, İngiltere 

gibi kapitalist ekonomilerde kitle iletişimi denetiminin kaynaklar ve işlemler olmak 

üzere iki düzeyde olduğunu belirtir. Medya patronları kaynakları denetlemekle 

kuruma ait genel amaçları, genel politika ve stratejinin formülleştirilmesi; genişleme 

ve nerede genişleme (birleşmeler, satın almalar veya yeni pazarlar geliştirme 

yoluyla) ve yatırımın parçalarını ne zaman  ve nasıl satma veya işçilerin işlerine son 

verme kararları; temel finans politikasının geliştirilmesi, örneğin, yeni payların ne 

zaman çıkarılacağı; temel bir ödünç alıp almama, kimden ve hangi koşullarla ödünç 

alınacağı; karların dağıtımı üzerinde denetime sahipken; medya çalışanları işlem 

denetimi ile, daha aşağı düzeyde işler ve sağlanan kaynakların etkili kullanılması 

hakkındaki kararları ve belirtilmiş politikaların uygulanmasıyla sınırlıdır (Akt. 

Alemdar ve Erdoğan, 2002: 322-323). 

Medya içeriğinin belirlenmesinde genelde sermaye sahipliğinin rolü 

vurgulanmakla beraber, gazetecilerin günlük çalışmalarında görece-özerkliğe sahip 

oldukları ve editörlerin doğrudan ekonomik kontrol altında olmadıkları da 

bilinmektedir. Diğer taraftan gazetecilerin kendi işlerini yaparken genelde görece-

özerk konuma sahip olmaları durumunun, patronların hangi gazeteciyi işe alma 

yetkisiyle fazla etkili olamaması söz konusudur (Shoemaker ve Reese, 1991:144). 

Medya kuruluşlarının başlıca amacının genelde ekonomik yarar sağlama olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda diğer tüm özelliklerine rağmen ekonomik olarak başarı 

sağlayamayan bir medya kurumunun patronu gazete çalışanını görevden alma 
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konusunda hiç tereddüt etmeyebilir. Mirror Grubunun Mc Gregor Komisyonuna üstü 

kapalı olarak “tüketici belirleyiciliği” görüşünü yansıtan açıklamasında olduğu gibi, 

tirajı devamlı düşen gazetenin editörü ofiste tutulmaz (Akt. Murdock, 1980:42). 

Konuyu siyasal propaganda aracı olarak faaliyet gösteren kitle iletişim 

araçları açısında ele aldığımız zaman da kurumun ekonomik durumun önemli olduğu 

yadsınamaz. En eski ve ünlü basın baronlarından olan Lord Beaverbrok (Akt. 

Hartley, 1982:49): 

“Başlıca amacım bir propaganda gazetesi çıkarmaktı, ve tüm bu yıllar boyunca bu 

amacımdan hiç uzaklaşmadım. Ama propagandanın etkili olabilmesi için 

gazetenin başarılı olması gerekiyor. İyi bir mali konuma gelmeyen gazete 

propaganda için hiç yararlı değil. Bu yüzden, biz ticari konum yaratmak için çok 

çalıştık.”  

diyerek propaganda yapan bir gazete için bile ekonomik durumun önemli olduğuna 

dikkat çekiyor. 

İçeriğin belirlenmesinde editörlerin kişisel yargı ve tutumlarına vurgu yapan 

“eşikbekçisi” metaforu ile ilgili sorun, Michael Schudson’un belirttiği gibi,  kapalı 

olarak bürokratik bir olguyu bireyselleştirmesi ve hazır haberlerin eşikten geçmesinin 

merkeze almakla nicel bir olguya bakması, haberin sosyolojik olarak üretimine 

değinmemesidir (1994:309). Bu yüzden editörlerin kişisel yargı ve tutumlarının ve 

medya patronlarının doğrudan denetiminden daha çok, medya örgütlerinin, haber 

üretiminde rutin pratiklere vurgu yapmakla, son kertede belirleyici oldukları 

söylenebilir (Hall et. al., 1978:57). 

37 editöryel çalışanı bulunan 45.000 tirajlı bir yerel gazetede bir katılmalı 

gözlem çalışması yaparak, haber üretim sürecini inceleyen Mark Fishman’ın 

belirttiği gibi habercilik yapma işi iki kaynaktan – gazetecinin çalıştığı haber kurumu 

ve faaliyeti zamanı yöneldiği haber dünyasından gelen sınırlılıklar çevresinde 
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gerçekleşir (1990:34). İçeriğinin belirlenmesinde kitle iletişim araçlarının düzenli 

haber yapmaya adanmışlıkları, belirli alanlara göre örgütlenmeleri ve kendi 

çalışanlarını örgütlemeleri de önemli rol oynar (Hall, et. al.,1978:53).  

Gazetecilerin dünyayı bürokratik olarak yapılanmış olarak görmeleri ve 

büyük oranda bu bürokratik organizasyona uymaları kendi örgütlerinin de bu 

organizasyon yapısına göre yapılanmasına getirmiştir. Belli konularda uzmanlaşmış 

gazeteciler, rutin olarak her gün belirli haber uzmanlık alanını (beat territory) haber 

için tararlar. Devamlı olarak haber üretmek durumunda olan ve gazeteyi doldurmak 

için her zaman habere ihtiyacı olan gazete editörleri için “haber alanında hiçbir şeyin 

gerçekleşmemesi” söz konusu olamaz.  

Şehir editörü haber alanını yazmak için her zaman bir şeylerin 

bulunabileceği dipsiz hikayeler kazanı olarak düşünüyor ve gazetecisinin de bunu 

aynı şekilde görmesini bekliyor. Diğer taraftan yazılacak haberlerin belli bir zaman 

sınırlamasına tabi olduğu da göz önünde bulundurulduğunda gazetecinin sadece 

kendi kurum açısından önemli bir sınırlılıkla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Her 

gün yeni bir haber metni üretmek zorunluluğu olan gazeteciler, gün boyunca ne 

yaparlarsa yapsınlar faaliyetlerini kurumun günlük haber üretimi programına göre 

planlamaları gerekiyor. Bu şekilde çeşitli konularda uzmanlaşmış gazetecilerden 

oluşan bir organizasyon öyle bir yapılanmıştır ki, bu tür muhabirler, haberlerinin 

büyük bir çoğunluğunu resmi yetkililerden almaktadır. Çünkü bürokratik yapı sürekli 

bir “olay” yaratıcı sistem olarak çalışır ve bürokrasi ile çalışan gazeteciler için 

güvenilir ve devamlı haber kaynağına çevrilir (Fishman, 1990:35-52).  

Medya kurumlarının organizasyon yapısının ve bu yapı içinde rol 

ilişkilerinin içeriğin belirlenmesinde rolü önemli olmakla beraber, bu yaklaşımın 
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yetersiz kaldığı konularda haber üretim sürecinde kuruluşun ekonomik yapısının ve 

sahiplik ilişkilerinin, diğer toplumsal kurumlar ve sosyo-politik çevre arasındaki 

etkileşiminin, kurum çalışanlarının çalışma pratiklerinin ve profesyonel 

ideolojilerinin de araştırılmasıyla iletişim sürecinin bir bütün olarak ele alınması 

gerekmektedir (Schudson, 1994:310).  

 

1.2.2.2. Medya kurumlarının ekonomi politiği 

 

Büyük ölçekli formel örgütlerin yapısıyla ilgili araştırmalar, yapıldıkları 

1970’li yıllardan başlayarak bu tür araştırmaların medya kurumlarına da 

uygulanmasını beraberinde getirmiştir. Artık herkes tarafından ‘kültür 

endüstrileri’nin bir parçası olarak kabul edilen medya kurumlarının diğer 

endüstrilerle benzer ve hem de farklı oldukları bilinmektedir. Medya kurumları diğer 

üretim alanlarıyla ortak bir takım özelliğe sahipken, diğer taraftan, ürettikleri 

ürünlerin insanların dünyayı anlamlı kıldıkları imgeleri ve söylemleri düzenlemede 

yaşamsal bir rol almalarından dolayı farklılardır. Sözkonusu ikiliği kabul etmekle 

birlikte değişik yazarlar, ya sadece anlamların inşası ve tüketimi, ya da sadece bu 

kurumların örgütlenmesini ele almakla medya kurumlarının tek yanını 

incelemektedirler. Medya kurumlarını eleştirel ekonomi politik yaklaşımla ele alan 

bakış açısı ise iletişim sürecinin simgesel ve ekonomik boyutları arasındaki 

etkileşime odaklanmıştır (Golding ve Murdock, 1997:49).  

İletişimin ekonomi politiğinin üç önemli ilgisinin ve ayırt edici önceliğinin 

olduğunu söyleyen Golding ve Murdock, bunlardan birincisinin, kültürel malların 

üretimiyle ilişkili olduğu belirtir. Ekonomi politik yaklaşımın ikinci ilgi odağı ise, 
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medya ürünlerindeki mevcut temsiller, onların üretimi ve tüketimindeki maddi 

gerçeklerle bağlantılı ilişkilendirilme biçimleridir. Yaklaşım son olarak da, maddi ve 

kültürel eşitsizlik arasındaki ilişkiyi göstermek için kültürel tüketimin ekonomi 

politiğini inceler (1997:61-62). Ekonomi politik yaklaşımın ikinci ilgi odağı 

çalışmamız bakımından özellikle önemlidir. Genel amacı Azerbaycan basınında 

mevcut temsillerin nasıl ele alındıklarına eğilmekten daha çok, nelerin / kimlerin 

basında daha çok temsil olunduklarını tespit etmek olan araştırmamız açısından 

ekonomi politik yaklaşımın paradigmaları önemli çerçeve sağlamaktadır. 

İletişim sürecini ilk olarak ekonomik terimlerle ele alan ekonomi-politik 

yaklaşım, ‘ekonomi’yi anaakım ekonomi bilimi gibi uzmanlaşmış bir alan olarak ele 

almak yerine, ekonomik örgütlenmeyi siyasal, toplumsal ve kültürel yaşamla 

etkileşim içinde değerlendirir (Golding ve Murdock, 1997:54). Jansen’in belirttiği 

gibi, (Akt. İnal, 1994:138) haberlerde toplumun değişik alanlardan oluşan bir şekilde 

sunulması sonucu kamusal olanın özel olandan, siyasal olanın ekonomik olandan 

ayrılıp izole edilmekte ve ekonomik konular somut nedenleri olmayan şeylermiş gibi 

verilmektedir. Ayşe İnal’ın Eagleton’dan aktardığı gibi (1994:138), yaşadığımız ülke 

özellikle de, ileri kapitalist refahı yaşamamış bir ülkeyse ekonomik olanın siyasal 

olandan ayrılması yerine böylesi bütünsel eleştirel bir anlayışın gerekliliği 

kaçınılmazdır. Azerbaycan’da ise, diğer eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde 

olduğu gibi ekonominin siyasetle birebir ilişkili olduğu değişik yerlerde belirtilmiştir. 

Ekonomik olanlarla siyasal olan arasındaki ilişkileri gözardı ederek siyaseti 

ekonomik çıkarların ötesinde bir şey olarak ele alan görüş, üstü örtük de olsa iktidarı 

devlete ait bir şey olarak kabul eder ve devlet müdahalesinin olmadığı yerde 

medyanın özerk olduğunu varsayar (İnal, 1999:23). Liberal anlayış içinde basının 
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devletten bağımsız özerk bir güç olduğu ve toplumsal kuvvetler alanında bir 

“dördüncü güç” olarak devleti toplum adına gözetlediği görüşü de bu varsayıma 

dayanır. Whale’in belirttiği gibi, serbest piyasadaki gizli el nedeniyle basının yapısını 

ve doğasını son kertede belirleyenin yalnızca okuyucuları olduğu görüşü (Akt. 

Curran, 1997:155) de buradan yola çıkılarak ortaya konulmuştur.  

17. yüzyılda aristokrasi ve burjuvaziye ait bilgiler taşıyan haber mektupları 

ve haber kağıtlarından esinlenerek yayınlanmaya başlayan gazeteler¸ uzun süre 

devlet sansürüne tabi oldu ve hemen hemen devletin bir uzantısı olarak işlev gördü. 

İkinci aşamada basın siyasal partilerin egemenliği altına girdi ve parti sisteminin bir 

uzantısı olarak hizmet vermeye başladı. 19. yüzyılda ise gazetelerin ucuzlaşması, 

onları partilerin birer organı olmaktan çıkarıp kar eden işletmelere dönüşmesini 

getirdi. 18. yüzyılda Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Fransız İhtilali ile “basının 

özgür olması anlayışı” kabul görmüş, 20. yüzyılın başında ise “basın özgürlüğü” 

kavramı çoğulcu liberal düşünceyle iç içe geçmiş olan yeni tanımına kavuşmuştur 

(Tokgöz, 2003:59; İnal, 1994:136). Bu gelişmelerinse, tüketicinin basının nihai 

denetimcisi haline getirdiği ve gazeteleri örgütlenmiş siyasal çıkarlar yerine 

kamunun temsilcisi haline dönüştürdüğü savunulmuştur (Curran, 1997:155-156).  

Baskıcı yönetimlerin haksız müdahalelerle özgür düşünce ve ifadeyi 

kısıtlayacağından duyulan endişenin sınırlarını çizdiği liberal basın özgürlüğü 

tanımına eleştiriler, daha uzun zamanlar önce örneğin J.S. Mill tarafından, asıl tehdit 

kaynağının baskıcı yönetim değil, çoğunluğun baskısının olabileceği, her düşüncenin 

serbestçe açıklanabileceği bir tartışma ortamının gerektiği şekilde dile getirilmiştir. 

Özellikle, günümüzde yaşanan tekelleşme olgusu, uluslararası haber ajansların 

egemenliği, medyanın ulus ötesi endüstrilerin bir parçası haline gelmesi, basın 
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kuruluşlarının finans ve sanayi ile bütünleşme biçimi, serbest tartışma ortamının 

önünde ciddi bir engel oluşturmakta, her düşüncenin medyada temsil hakkı 

bulacağına ilişkin iyimser inancı sarsmaktadır. Bununla da basın ekonomi ve siyaset 

ilişkilerinin geleneksel bakış açısıyla ele alan haber medyasının taraflılığına ilişkin 

araştırmalar yerini önce yanlılığı sergileyen araştırmalara, sonra da “temsil” kavramı 

ile medyayı ele alan eleştirel çalışmalara bırakmıştır  (İnal, 1999:17-18). 

Toplumun tamamına yayılmış olarak kabul edilen iktidarı, birkaç yıl arayla 

yapılan seçimlerde oy kullanmakla gerçekleşen siyasal katılımla devlete devredilmiş 

olarak ele almak yerine, iktidar kavramını genişleterek, toplumsal yapı içerisinde 

farklı hegemonik süreçlerin, farklı iktidar ilişkilerinin nasıl yeniden kurulduğu 

konusu incelenebilir. Örneğin sembolik seçkinlerin, uzmanların, özellikle de 

akademisyenlerin iktidarının, pek çok farklı medya metnine egemen olan “bir bilene 

soralım” düşüncesiyle yeniden üretilmesi medyada temsilin yaygınlaşmasını 

engelliyor (İnal, 1999:25).  

Bugün medya çalışmalarında özellikle de Gramsci’nin kazandırdığı 

hegemonya kavramı iktidar ilişkilerini açıklamak açısından geniş olarak kullanılıyor. 

Bu kavram medyanın iktidar sahiplerinin ideolojilerinin kültürel pratiklerin dolayımı 

ile toplumsal rızaya dönüştürüldüğü bir araç olarak ele alınmasına dayanmaktadır 

(İnal, 1996:62).  

Ekonomi politik yaklaşımın ekonomiyi siyasal ve toplumsal bağlamından 

soyutlamayarak ele alması onu araçsalcı ve yapısalcı yaklaşımlara göre özel bir 

konuma yerleştiriyor. Araçsalcı bir yaklaşım olan Herman ve Chomsky’nin “Rızanın 

Üretimi: Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği” isimli çalışmalarında 

geliştirdikleri ve Amerikan haber medyasının “propaganda modeli” adını verdikleri 
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modeli “kısmen haklı” bulan Golding ve Murdock, hükümetin ve iş çevresinin 

seçkinlerinin haberlere ayrıcalıklı erişiminin söz konusu olduğunu; büyük 

reklamcılar seçmeci şekilde bazı gazeteleri ve televizyon programlarını 

destekleyerek günümüzün ruhsat verme otoritesi (latter-day licensing authority) gibi 

işlediklerini; ve medya sahiplerinin sahip oldukları gazetelerin ve yayın 

istasyonlarının yorum çizgisini ve kültürel duruşunu belirleyebildiklerini kabul 

etmekle birlikte, onların sistemdeki çelişkileri gözden kaçırdıklarını, medya sahipleri, 

reklamcılar ve anahtar politik personelin her zaman dilediklerini yapamayacaklarına 

dikkat çekiyor (1997:55). Diğer taraftan, “yapıları katı, daimi ve sabit bina-benzeri 

yapılar olarak kavrayan yapısalcılık türlerinden” de kaçınan ekonomi politikçiler, 

bunun yerine “yapıları pratik eylem yoluyla sürekli yeniden üretilen ve değiştirilen 

dinamik oluşumlar olarak” görmemiz gerektiğini söylüyorlar (Golding ve Murdock, 

1997:56). 

Medya içeriklerinin ekonomik dinamikler tarafından belirlendiğini öne 

süren ekonomi politik yaklaşım indirgemeci sınıfsal belirlenimciliği kabul etmek 

yerine ekonomik belirlenmeyi daha esnek bir tarzda düşünmeyi öneriyor: 

“Her şeyin enine sonunda ekonomik güçlerle doğrudan doğruya 

ilişkilendirilebileceğini ima eden Marks’ın son kertede belirlenme tasarımını 

sürdürmek yerine, belirlenmeyi ilk kertede işliyor olarak görmede Stuart Hall’u 

izleyebiliriz. Yani, ekonomik dinamiklerin, içinde iletişimsel etkinliğin 

gerçekleştiği genel çevrenin temel özelliklerini, bu etkinliğin tam bir açıklaması 

olmamakla birlikte belirlediğini düşünebiliriz” (Golding ve Murdock, 1997:56). 

Böylece ekonomik dinamikler tarafından belirlenen medya içerikleri, 

mülkiyet, medya sahipliği yapısı, ticari kar, tüketim süreci gibi etkenler tarafından 

kuşatılmıştır. Haber üretim sürecini bu yaklaşımla ele aldığımızda haber ve sermaye 

arasındaki ilişkileri üç başlıkta toplayabiliriz: 1. Medya kurumu özel şirketlerin 
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sahipliğinde olabilir; 2. Özel olsa da olmasa da medya kurumu, ticari iklimde 

çalışırlar; 3. Medya örgütleri, günlük faaliyetlerinde ticari hayatın normları içinde 

çalışırlar (Hartley, 1982:48). 

“Kültür endüstrileri”nin bir parçası oldukları artık herkesçe kabul edilen 

iletişim araçlarının diğer endüstri araçlarıyla birlikte değerlendirildiklerinde benzer 

ve farklı özellikler taşıyan ikili yapısına daha önce değinmiştik. Bu endüstrilerin 

ekonomik yapıları üzerinde duran araştırmalar arasında farklı yaklaşım biçimleri 

mevcuttur. Kitle iletişim araçları ve sermaye arasındaki ilişkileri ele alan yaklaşımlar 

arasında en geniş yayılmış araçsalcı yaklaşımlardan biri Marksist belirlenimci 

yaklaşım temsil etmektedir. Kısaca “toplumdaki egemen düşüncelerin üretim 

araçlarını denetleyen sınıf tarafından belirlendiği” şeklinde tanımlanabilecek 

yaklaşım, basını kapitalist sınıfın aracı veya onun bir parçası olarak sunar ve onların 

üretimi kendi çıkarları doğrultusunda nasıl etkiledikleri ve kontrol ettiklerini iddia 

eder. Bu iddia, ekonomik mülk sahipliği, başat ideoloji ve sınıf iktidarı arasında son 

derece önemli bağları önerse de, bu bağlantıların uygulamada nasıl çalıştıklarını 

göstermiyor (Murdock, 1980:37-37).  

Başka bir araçsalcı yaklaşım medya sahipleriyle yöneticilerinin kapitalist 

sınıf temsilcileriyle aynı sosyal altyapıyı paylaşan, benzer hayat tarzına, ortak eğitim 

ve değerlere, perspektife, ortak ideolojik ve politik konumlara ve tutumlara sahip 

olduklarından dolayı, medyanın kapitalist sınıfın genel çıkarlarını yansıttığı ve temsil 

etmesi üzerine odaklanır (Murdock, 1980:45).  

Basın kuruluşlarının sahiplerin görüşlerini yansıtması tartışmalarına 

pozitivist-deneyci okulun açıklaması çağdaş şirketlerde denetimin sahiplikten 
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ayrılmış olması yönündedir. İngiltere’nin en büyük basın grubunun Kraliyet 

Komisyonuna dediği gibi (Akt. Murdock, 1980:41): 

“Grubun merkezi politikasının başkan tarafından empoze edildiği zamanlar vardı. 

Durum artık böyle değil. Başkan editörlere meşruti monark gibi davranıyor 

(constitutional morarch). O teşvik eder ve uyarabilir.... 

Bu ılımlı sınırlar dahilinde editörler kendi gazetelerini yayımlamakta serbestler”. 

Bu yerde Murdock ve Golding’in İngiltere gibi kapitalist ekonomilerde kitle 

iletişimi denetiminin kaynaklar ve işlemler olmak üzere iki düzeyde olduğu, 

kaynakların denetiminin genel amaçları, şirketin etkinlik alanını tanımlama gücü ve 

üretim kaynaklarını harekete geçirmede genel yolu saptamayı içerdiği; işlem 

denetiminin ise daha aşağı düzeyde işlediği ve sağlanan kaynakların etkili 

kullanılması hakkındaki kararları ve belirtilmiş politikaların uygulanmasıyla sınırlı 

olduğunu belirttiğini hatırlamak gerekiyor (Akt. Alemdar ve Erdoğan, 2002:322-

323).  

Marks’ın sınıf çözümlemesi yerine çoğulcu tabakalaşma sistemi kavramını 

getiren pozitivist-deneyselci görüşe göre, şirketler büyüyüp yeni kaynaklar bulmak 

için dışarıya açıldıkları zaman paydaşların sayısı arttı ve kurucu ailesinin paylarının 

çoğunluğunu tuttuğu geleneksel şirket yapısının yerini, kaynakların kullanılması 

üzerinde etkili bir denetim için yeterli temel sağlamayan küçük sahiplikler halinde 

bölünen payların oluşturduğu bir yapı aldı. Yeni yapıda ise, büyük şirketlerin işletme 

denetimi yeni elit profesyonellerin eline geçti. Böylece, kitle iletişim araçlarını 

denetleyen sahipleri değil yöneticileridir (Alemdar ve Erdoğan, 2002:321). Başka 

sözlerle ifade edildiğinde editörler, yönetimin satabileceği bir gazete üretmeli, gazete 

sahiplerine kar sağlamalı, eğer yapamazsa, gitmesi gerekiyor (Murdock, 1980:42). 

Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan, işlem ve kaynak denetimleri arasındaki 

bu ayırımın “Kitle iletişim araçlarını kim denetler?” sorusunun yerine daha uygun, 
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açık ve doğru sorular olan “Büyük şirketler üzerindeki kaynak denetimi nerede 

toplanır? Bu kimin çıkarına hizmet eder? Bu denetim günlük üretimin alanı ve 

içeriğini nasıl biçimlendirir?” sorularını öneriyor. Kaynakların denetimini ele alırken, 

sahiplikte de iki düzeyi: yasal sahiplikle ve ekonomik sahipliği birbirinde ayırmak 

gerekiyor. Şirkette paylar eşit olmadığı için yasal sahip hem de ekonomik sahip 

değildir. Ekonomik sahip olamayan ise, şirketin politikaları üzerinde söz sahibi 

olmak, yöneticileri seçmek hakkına sahip olamıyor. Bu durumda şirket içinde en çok 

paya sahip olan ve en iyi biçimde örgütlenmiş pay sahipleri ekonomik sahipliği 

elinde tutarlar ve politikayı oluşturan yöneticiler konusunda karar verirler. Mevcut 

durumda milyonlarca hisselere bölünmüş payların sahibi olan binlerce kişi ve 

firmalara rağmen ekonomik sahiplik genellikle bir avuç kişinin elindedir. Bugün 

önde gelen iletişim şirketleri ağının bir çoğunda kurucu aileler çoğu zaman denetimi 

sağlayan payı ve bir çok durumda yönetimi elinde tutmaktadırlar. Diğer taraftan özel 

hisse sahiplerinin çoğunun genel pasifliğine karşın örgütsel yatırımcılar (aynı 

zamanda diğer alanlardan olan firmalar) yeterli bir miktarda (bazen stratejik önemde 

olan miktarda) hisseleri ellerinde tutmakla şirketin yönetiminde söz sahibi oluyorlar 

(2002:322-323). 

Liberal çoğulcu ortamda faaliyetlerini sürdüren  basın organlarına göre 

onların devletten ve siyasal çevrelerden ekonomik olarak bağımsız olmaları 

özerkliklerini sağlıyor ve bu yüzden “basın özgürlüğü”, basının “serbest piyasa” 

koşullarında faaliyetiyle eşanlamlı olarak kullanılıyor. Aslında da, bu koşullarda 

gazetelerin “bağımsız” ve “eleştirel” oldukları iddiası esassız değil. Gazeteler görece 

özerktirler, politikacıları ve devlet personelini eleştiriyorlar ve yolsuzlukları ortaya 

çıkarıyorlar. Ve kesinlikle politik güç çevrelerinin sözcüsü değiller. Yine de, 
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ekonomik yönünü bir kenara bırakıp basın, devlet ve politika paylaşımlarını bu 

şekilde ele alan çoğulculuk, zorunlu olarak eksik kalıyor. Olayın en can alıcı yönü 

ise, bu ele alışın basınının sermaye ve tekelle olan ilişkilerinin üzerini örtmesidir 

(Murdock, 1980:40). 

Basını kapitalist sınıfın aracı ve onun bir parçası olarak sunan ve onların 

amaçları doğrultusunda kontrol edildiğini iddia eden Marks’ın araçsalcı yaklaşımı 

sonraları terk edilerek, ileri ekonomik çalışmalarında kapitalist ekonomik sistemin 

temel dinamiklerinin basının hem çalışma stratejilerini, hem de ürünlerini nasıl 

yapılaştırdığı üzerine yoğunlaşan “yapısalcı” yaklaşım geliştirilmiştir (Murdock, 

1980:37-38). 

Ekonomik belirleyiciliğin tek saptayıcı etken olmadığını ortaya koyan 

Murdock, Golding, Elliot, Curran gibi ekonomi-politikçiler, maddi kaynaklar ve 

dağıtım üzerindeki denetimin sonuçta kültürel iletişimle işleyen birçok manivelaların 

en güçlüsü olduğunu söylediler (Alemdar ve Erdoğan, 2002:320).  

Ama medya sahipliğinde özellikle II Dünya Savaşından sonra iş dünyasında 

ortaya çıkan genel eğilimler olan yoğunlaşma (concentration), çeşitlenme 

(diversification) ve çokuluslulaşma (multinationalization) eğilimleri görülmeye 

başlandı (Hartley, 1982:49). Mülkiyet yapısındaki değişimin medya örgütlerinin ait 

oldukları kartellerin etkinliklerini araştırmaktan ya da eleştirmekten kaçınmaları 

biçiminde sonuçlar vermeye başladı. Böylece serbest pazar “basın özgürlüğünün” 

güvencesi olmaktan çok onu tehlikeye atan unsur olmaya başladı. Ama bundan da 

önemlisi, mülkiyet yapısındaki bu değişimler, medyanın hükümetle ilişkilerini de 

etkiledi. Medya kartellerinin şirket kazançların arttırmak için yönetime siyasal 

baskılar yaptığı konusunda da görüşler ileri sürülmeye başladı (Curran, 1997:148). 
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Diğer taraftan mülkiyeti özel şirketler elinde olsun, olmasın liberal çoğulcu 

sistemde “serbest piyasa koşullarında” çalışan kitle iletişim araçları ticari iklimde 

çalışırlar. Her bir gazete, dergi, radyo-televizyon vb. yayın şirketinin aynı zamanda 

bir ticari kuruluş olduğu ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyetini sürdürdüğü 

durumu da önemlidir (İsmayılov, 2001:58). Rekabetçi piyasa ortamında, haberler 

hem ticari teşebbüs olarak ve hem de belli görüşleri yaymak için arzulanır bir araç 

olarak görülür – ama bu iki kriter karşılıklı olarak bağımsız da ele alınabilir. Eski 

medya baronlarından Lord Beaverbrook’un bildirdiği gibi, başlıca amacı propaganda 

yapmak bile olsa, her bir kitle iletişim aracı etkili olabilmek için finansal olarak da 

başarılı olmak zorundadır (Hartley, 1982:49).  

Öte yandan, ticari iklimde çalışan ve kendilerini ticari meta üreticisi olarak 

gören medya örgütleri, genellikle başlıca gelir sağlayıcıları olan reklamcıların 

ihtiyaçlarını karşılamak için izleyicileri ençoklaştıran ürünleri üretmek zorunda 

kalırlar. Böylece daha fazla izleyiciyi kapsayabilmek için medya örgütleri daha 

ortada bir yöne doğru, toplumsal oydaşmanın göbeğine doğru çekilebilirler (Curran, 

et al., 1989:238-239). İzleyicilerin meta olarak reklam geliri karşılığında satılmasına 

dönüşen reklam-destekli yayıncılık süreci sonucunda gelişmeler medya içeriğinde 

çeşitliliğin azalmasına hizmet eder. İletişim etkinliğinin metalaştırılması sonucu, 

kamusal yayıncılık yapan medya kurumlarında da bu yöne doğru bir kayış 

gözlenmiştir (Golding ve Murdock, 1997:58-59). 

Tüm bunlarla birlikte medya örgütlerinde mülkiyet yapısının, içinde 

çalıştıkları ticari iklimin ve onları kuşatan ekonomik dinamiklerin denetiminin nasıl 

işlediğini ortaya koymak zordur. Medyanın ekonomik belirleyicileri ile medya 

içerikleri arasındaki bağlantılar, örgütsel kontrolü medya ürününe taşıyabilecek tek 
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kanal olduğundan dolayı medya profesyonellerinin ideolojileri ve çalışma 

pratiklerinde aranmalıdır. Bu nedenle medya örgütlerinin ekonomi politiğine ilişkin 

çalışmalar, bu örgütlerde bulunan mesleki ideolojiler ve pratiklerin analiziyle 

ilişkilendirilmeli ve bunlarla desteklenmelidir (Curran, et al., 1989:239).  

 

1.2.2.3. Profesyonellerin ideolojileri ve çalışma pratikleri 

 

Liberal-çoğulcu görüşe göre, gazetelerin üretimi nihayetinde doğaçlamadır, 

her zaman sonuç olarak ilk başta planlanandan çok farklı bir şey ortaya çıkar ve bazı 

şeyler tesadüfen ve kişisel hatalar yüzünden gazete dışında bırakılırlar (Murdock, 

1980:38). Haber üretim sürecini anlatan bir gazeteci de, “haberlerin ve haber 

programlarının tesadüfi olaylara karşı gösterilen tesadüfi tepkiler 

adlandırılabileceğini” söylemiştir. Haber üretim sürecini inceleyen çalışmaların da 

amacı bu “adeta, istatistiki verileri altetmek istercesine, öylesine ortaya çıkan” 

tesadüfilik duygusunun ardındakileri ortaya çıkarmak ve açıklamaktır (Schudson, 

1994:308). 

Medya içeriklerinin nasıl belirlendiği, ekonomik belirleyicilerin bu süreçte 

nasıl işlediğinin ortaya konulması için, bu denetimi sonuç çıktıya taşıyan tek kanal 

olması nedeniyle ekonomi politik yapı ile medya profesyonellerinin ideolojileri ve 

çalışma pratikleri arasında bağlantının kurulması gerekmektedir (Curran, et al., 

1989:239). 

En azından medyasız bir siyasal sürecin düşünülemez olduğuna ve tüm 

siyasal sistemin işleyebilmesi, siyasal kararları alanların meşruiyetlerini kurması için 

medyanın dolayımına gereksinimlerinden dolayı bugün medyayı siyasetten ve 
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ekonomiden ayrı, tarafsız ve bağımsız bir “dördüncü güç” olarak ele alamayız. 

Bunun yerine medyayı siyasal yapılaşma içinde görmemiz gerekiyor (İnal, 1999:20). 

Bununla beraber, gazetecilerin iktidar mücadelesinde bir taraf olarak yer almaları 

sadece onların niyetleri olarak ele alınmamalı, mesleki pratikleri toplumsal, siyasal, 

kültürel ve ekonomik yapıdan koparılmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında hem 

anadamar yaklaşımların, hem de eleştirel yaklaşımların gazetecilerin günlük 

faaliyetlerinde “görece özerk” olduklarını kabul ettiklerini görebiliriz (Curran, 

1999:406). 

Her şeyden önce en yalın haliyle gazetecilerin günlük çalışma pratiklerinde 

haber toplamak için kaynaklara yöneldiği, topladıkları enformasyonu habere 

dönüştürerek topluma sunduklarını söyleyebiliriz. Haber üretimi ile ilgili tüm 

tartışmaların, neyin haber olabileceğine ilişkin önkabuller üzerinde kurulduğu 

söylenebilir. Her gün dünyada olan milyonlarca olaydan, sadece küçük bir kısmı 

“potansiyel haber öyküleri” olarak ortaya çıkar ve bu kısımdan da küçük bir bölümü 

medyada günün haberleri olarak sunulur. Medya kurumları gazetecilerin, 

kendilerinden “doğal olarak” haber değeri taşıyan olayları raporlaştırdıklarını 

söylerler. Böylece, her gün haber dünyasına “haber değeri” ölçütleriyle yönelen 

gazeteciler, rutin patikleriyle hangi olayın haber değeri taşıyıp taşımadığına, hangi 

öykünün “manşet” haber olacağına, hangisinin önemsiz olduğuna ve dışarıda 

bırakılacağına karar verirler. Aslında ne olduğu belirsiz olan “haber değeri” veya 

“haber duygusu”nu tanımlamayan çalışan Stuart Hall, gazetecilerin haberden sanki 

kendiliğinden seçilmiş bir şeymiş gibi bahsettiklerini, “haber duygusu”nun tanrısal 

bir ilham sonucu oluştuğundan ve “doğru gazetecilerin” ona sahip olduklarından söz 

ettiklerini bildirir (Akt. Schudson, 1994:320). Aslında ise haberin olayların ve 
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konuların toplumsal olarak inşa edilmiş kategorilere göre sistematik olarak 

sınıflandırılması ve ayıklanmasıyla başlayan kompleks bir sürecin ürünü olduğunu 

biliyoruz. Bu seçme yapısının bir yönüyle medya kurumlarının belirli haber türleri ve 

haber alanlarına göre rutin olarak yapılanmış olmalarından geldiği görülebilir. 

Medya kurumlarının sürekli ve düzenli olarak haber yapmak üzere yapılanmış 

olmaları, aynı zamanda onların neyi seçeceklerini de etkilemektedir (Hall et al., 

1978:53).  

Sayfalarını doldurmak için her gün yeni haberlere ihtiyaç duyan gazeteler, 

sürekli haber gereksinimlerinin karşılanmasını garantiye alacak şekilde yapılanmaya 

gitmiştir. Toplumsal olarak belirlenmiş belirli kategorilere göre uzmanlaşmış 

gazetecilerden oluşan bir organizasyonda yapılanmış gazeteler her gün bu 

kategorilerde yeni haberler getirmesi için gazetecileri görevlendirirler. Gazetecilerin 

üzerinde olan her gün yeni haber getirme zorunluluğunun haber üretimi sürecinde 

büyük bir etkisi vardır. Gazetecilerin iş günü uzmanlaştıkları alanı taramakla yeni 

haber öyküleri bulmakla geçer ve ne yaparsa yapsın işlerinin zamanlanmasını 

gazetenin çalışma şartlarına göre ayarlamak zorundalar (Fishman, 1990:35).  

Medyanın bürokratik örgütlenmesi, haberlerin toplumsal olarak belirlenmiş 

özel kategori ve tiplerde üretilmesini belirler. Ama bu kategorilerde hangi haberlerin 

seçilip sıralanacağı ise gazetecilerin profesyonel ideolojileri ve haber değeri 

duygularının devreye girmesiyle belirlenecektir (Hall, et al., 1978:53). Ama seçilecek 

tüm haberlerin açık, sade, kesin ve doğru olması gerekmektedir. Haberde doğruluk 

ise gazeteleri için yaşamsal önem taşır (Tokgöz, 2003:116). Bu yüzden gazetecilerin 

yayımlayacakları haberleri farklı kaynaklardan teyit etmeli, belgelere dayandırmalı 

ve doğruluğuna emin olmalılar. Ama her zaman, zamana karşı yarıştıkları bilinen 
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gazetecilerin çalışma koşulları ve vakit darlığı, konu ile ilgili tüm detaylara 

ulaşamama gibi sınırlılıklar nedeniyle haberlerin doğruluklarından emin olmaları 

mümkün olamayabilir. Bu sınırlılıkları aşabilmek içinse gazetecilerin belirli konuya 

veya olaya ilişkin tüm bilgilere sahip olan yetkin ve doğruluğundan şüphe 

duyulmayan “güvenilir” enformasyon kaynaklarına ihtiyaçları vardır. 

Haber dünyasını toplumsal olarak belirlenmiş kategorilere bölünmüş olarak 

gören gazeteciler, her hangi bir olay nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, her zaman 

olup bitenlerden haberdar olmak konumunda olan, bürokratik olarak örgütlenmiş 

resmi otoritelerin olduğu inanıcına sahipler. Gazetecilerin toplumu böylece 

bürokratik olarak yapılanmış görmeleri haber üretimi açısından oldukça büyük bir 

öneme sahiptir. Bundan da önemlisi ise toplumu bürokratik olarak yapılanmış görme 

anlayışının gazetecilere gerçekleşen herhangi bir olayla ilgili bilmek istedikleri tüm 

bilgilere sahip olma pozisyonunda kimin olduğunu söylemesidir (Fishman, 1990:51). 

Her zaman farklı sınırlılıkları bulunan ve aynı zamanda yeni öykülere 

ihtiyaç duyan gazeteciler toplumu bürokratik olarak yapılanmış görürler ve her gün 

kendi alanlarında birkaç kaynağı ziyaret etmekle bir “çember” çizerek alanı 

sistematik olarak tarama stratejisi kurarlar ve haberlerinin büyük bir çoğunluğunu 

resmi yetkililerden alırlar. Çeşitli konularda uzmanlaşmış gazetecilerden oluşan bir 

organizasyonda yapılanmış gazeteler de böylece devletin bürokratik organizasyonuna 

büyük oranda uyarlar ve resmi yetkililer gazetecilerin en önemli haber kaynakları 

haline gelirler (Fishman, 1990:33-34, 51).  

Gazetecilere her gün yeni haberler sağlayan resmi kaynakların önemi 

onların sağladıkları haberlerin “en güvenilir”, “doğru” haberler olmasından dolayıdır. 

Resmi yetkililer, gazeteciler tarafından her hangi bir olay veya konu hakkında “en 



 40

yetkin” kaynak olmak gibi bir otorite sahibi olarak görülürler. Bürokratik hiyerarşi 

gazeteciler açısından aynı zamanda “güvenilirlik hiyerarşisi” de oluşturur (Fishman, 

1990:94). Resmi kaynakların olduğu yerde gazetecilerin kendilerinin haberleri 

araştırmalarına ve belgelere dayandırmağa ve farklı kaynaklardan teyit ettirmelerine 

gerek yoktur. Böylece bir gazeteci için haber kaynakları en önemli araç haline 

gelmektedir. Örneğin, Stephen Hess’in Washington muhabirleriyle yaptığı bir 

araştırma, gazetecilerin, 865 öykü için 3967 görüşme yaptığı ve görüşmelere 

dayanarak yazdıkları haberlerin ¾’ünde hiçbir doküman7 kullanmadığını ortaya 

koymuştur (Akt. Schudson, 1994:315).  

Gazetecilerin bürokratlardan aldıkları haberleri gerçek olarak kabul 

etmelerinin nedeni, bir taraftan ilgili kurumların bilme yetkisinde olarak 

görmeleriyse, diğer taraftan da bu sadece gazetecilerin işlerini yapabilmeleri için 

yetkin bilgi sahiplerine ihtiyaçlarının olmasıdır. Gazeteciler kendi işlerini 

yapabilmeleri için ihtiyaç duyduklarından dolayı resmi yetkilileri, işlerinin 

bilmelerini gerektirdiklerini bilmekten sorumlu tutarlar. Bu nedenle gazeteciler resmi 

yetkilileri, ihtiyaçları olan enformasyonu alamadıkları zaman yetersiz görürler. 

Böylece, gazetecilerin bürokrasiyi yetersiz görmeleri, resmi yetkililerin kendi işlerini 

yapamadıklarından dolayı değil, gazeteciler için haber yapabilecekleri bilgi 

vermemeleri nedeniyledir. Gazetecilerin resmi yetkililerden aldıkları enformasyonun 

gerçek olaylar olduklarına güvenmelerinin bir diğer nedeni, onların “gerçekleşebilir” 

(performative) olma özelliğine dayanmaktadır (Fishman, 1990:96). 

Diğer taraftan, toplumun her alanında olduğu gibi, birer ticari kuruluş olan 

ve mevcut ekonomi ikliminde faaliyetlerini sürdüren kitle iletişim araçlarına da, 

temel bileşenleri: verimlilik, öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve denetim olan 
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akılcılığın hakim olması (Ritzer, 1998:50, 154) gazetecilerin bürokratik olarak 

yapılanmış örgütlere yönelmesini gerektirmektedir. Sürekli haber yapmaya adanmış 

kuruluşlar olan gazeteler, verimli çalışabilmek ve işlerinde etkili bir denetim 

sağlayabilmek için gerçekleşeceği önceden bildirilen olaylara yönelmeye, günlük iş 

grafiklerini ne zaman gerçekleşeceği artık bilinen bu olaylara göre ayarladıktan sonra 

geri kalan serbest aygıtlarını ve habercileri önceden tahmin edilemeyen olaylar için 

yönlendirecek şekilde örgütlenmişler (Fishman, 1990:68). 

Bürokratik olarak yapılanmış kurumlar gazeteciler için haberlerin ne zaman 

gerçekleşeceği konusunda da bir program sağlarlar. Kendileri de bürokratik olarak 

örgütlenmiş haber kurumları, bu yüzden işlerini resmi kuruluşların çalışma 

programlarına göre ayarlarlar ve onların söyledikleri zaman haber yaparlar (Fishman, 

1990:67).  

Gazetecilere ne zaman haber yapacaklarını söyleyen bürokratlar hem de 

neyi yayımlamayacaklarını söylerler. Resmi olarak gayri meşru görünen olaylar, 

açıklamalar haber olmak açısından değerli görülmemekle birlikte, onları yayımlamak 

hem de profesyonellik dışı sayılmaktadır. Bu nedenle haber toplama yöntemlerinden 

dolayı gazetecilerce görüldükleri halde kayda alınmayan olayların mevcutluğu da söz 

konusudur (Fishman, 1990:83).  

Yaptığı araştırmayla gazetecilerin haber seçme sürecini değerlendiren 

Fishman, kısaca bu sürecin gazetecinin kendi kişisel önyargıları, eğilimlerinin veya 

kendi bürokratik haber kaynaklarını koruma girişimlerinin ya da politik olarak 

güdülenmiş editörlerinin emirlerini yerine getirmenin sonucu olmadığını, aksine, 

gazetecinin – bürokratların olayları şekillendirme yöntemlerine sıkıca bağlanmış olan 
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– kendi olay tespit etme yöntemlerini korumanın sonucu olduğunu belirtmiştir 

(1990:84).  

Gazetecilerin organizasyon yapıları gereği sürekli bağımlı kaldıkları bu 

kaynaklar genellikle devlet bürokrasisi, özel örgütlerden üst düzeydeki kişiler, önde 

gelen siyasetçiler, varlığını kabul ettirmiş tanınmış insanlar ve uzman olarak bilinen 

kişi ve kuruluşlardır. Gazeteciler kendi çalışma pratikleriyle bu akredite kaynaklara 

sürekli bağlı kalmakla her zaman olaylar ve konular hakkında onlara ait durum 

tanımlarını öne sürerler. Söz konusu haber kaynakları da bir yandan bazı durumlarda 

basın için özel bültenler yayınlamak, demeçler vermek, basın toplantıları 

düzenlemekle; diğer yandan da günlük çalışma rutinlerinde sürekli haber malzemesi 

olabilecek işlere girişerek, basının gündemini belirlerler. 

Gazetecilerin çalışma pratiklerince bu şekilde belirli kaynaklara önceden 

yöneltilmiş olmaları geliştirilen mesleki ideolojilerince de pekiştirilmektedir. 

Gazeteciliğe, ama ondan da önce habere ilişkin tanımlamalara dayanılarak 

oluşturulan bu meslek ideolojisi haber üretim sürecini önemli ölçüde belirlemekte ve 

eleştirel bakışı gerektirmektedir. Haberi gerçeğin raporu, gazetecileri ise gerçeğe 

ayna tutanlar olarak kabul eden liberal çoğulcu yaklaşımla, toplumun doğru 

yansıtılması için toplum tarafından belirlendiklerini söyledikleri “haber değeri” ve 

profesyonellik kodları oluşturulmuştur. Her ne kadar iş sosyolojisinin meslek 

sayılabilmesi için koyduğu bütün kuralları karşılamasa da, bugün gazetecilik bir 

meslek olarak anılmaktadır ve bu görüşü kabul edenler gazetecilerin toplum 

hizmetinde bir kamu görevlisi olduklarından hareketle onların mesleğin 

sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini savunmaktadırlar (Tokgöz, 

2003:114). Böylece pazarın kusurlu yapısı ve medyanın demokratik rolüyle ilgili 



 43

tartışmalardan yola çıkılarak bir uzlaşı sağlama gereksiniminden profesyonellik 

kodları öne sürülmüş ve gazetecilerin tarafsızlık, bağlantısızlık, doğruya bağlılık gibi 

yüksek amaçlara bağlanmaları gerektiğini savunulmuştur. Gazetecilerin toplum 

tarafından belirlenmiş “haber değerleri”ni kullanarak, nesnel gerçekleri çarpıtmadan, 

yansız ve dengeli bir şekilde yansıtmasının mümkün olduğu iddia edilmektedir 

(Curran, 1997:168-169). 

Profesyonellik kodları arasında en bilinenleri nesnellik ve gerçeklik 

iddiasıdır. Liberal yaklaşımla yapılmış haber tanımından yola çıkarak nesnesinin 

dünyada olup bitenler, olaylar olması anlamında, haberin nesneden kaynaklanarak 

varlık kazandığı söyleniyor. Gazeteciler olayları aktarırken bu özelliğe sadık kalarak, 

öznel yorumlarından arındırmaları gerekiyor. Özellikle de, Amerikan gazeteciliğinin 

“amblemi” ve “temel taşı” gibi tarif edilmekte olan “nesnelliğin” (Hacket, 1997:32) 

sağlanması için ise, değişik stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejilerden en önemlisi, 

aktarma işaretlerinin kullanılmasıyla söylenenin yayın kuruluşunun sözleri 

olmadığının belirtilmesidir. Böylece yayıncıya ait “öznel” görüşler habere 

karıştırılmamaktadır. Olay ve konulara ilişkin “uzman görüşlerine” yer verilmesi de 

nesnelliği sağlamanın bir diğer yoludur. Böylece belirli konuda yorum yapılacaksa, 

bunu gazetecilik yapan kuruluşun dışındaki, olaya ilişkisi de bulunmayan bir üçüncü 

kişinin yapması nesnelliğin sağlanması açısından önemli bir strateji olarak benimsen-

miştir (Dursun, 2003:74-76).  

Yine aynı yaklaşımla, haberde nesnelliğin sağlanamaması, “olguların” 

aktarımına “yorumların” sızması yanlılık olarak görülür. Mac Lean’a göre “Eğer bir 

öyküde yazarın yorumları ile anlatılan olgular arasında ayrım gözetilmiyorsa bu yanlı 

bir yazım biçimidir”. Yanlılığın: açıkça yalan söyleme; belli olguları gereğinden 
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fazla vurgulama yoluyla çarpıtma ve bazı değerleri abartıp öne çıkarma gibi üç 

tanımlanış biçimine karşı çakan Hofsetter ve Buss’a göre ise, gazeteciliğe ilişkin 

normların açıkça yalan söylemeyi ve çarpıtmayı pek sık başvurulan davranışlar 

olmaktan çıkardığından yanlılık, “bireylerin ve konuların dengesiz, eşitsiz ve 

hakkaniyetsiz ele alınmasına yol açabilecek” bir tür “seçicilik”tir (Akt. Hacket, 

1997:33-36).  

Yanlılıktan kurtulmak ve tarafsızlığın sağlanması ise pratikte her zaman 

birbiriyle uzlaşmayan iki hedefe: dengelilik ve doğruluğa ulaşılmakla olur. 

Gazetecilik uygulamalarında aynı zamanda karşı görüşlere eşit yer ayırmak anlamına 

gelen “dengeli” ve aslına uygunluk anlamına gelen “doğruluk” ilkesine uygun yayın 

yapmanın her zaman mümkün olmadığı, çoğu zaman bu ikisinin bir biriyle çeliştiği 

gözlenmektedir8. İki ilke arasındaki bu gerilim bazı durumlarda fark edilmeye bilir. 

Özelikle “dengelilik” kavramının kullanılamayacağı durumlarda (örneğin dış politika 

haberlerinde), “çarpıtılmanın” hoş görüldüğü söylenebilir. Birbiri ile çarpışan aynı 

meşruiyet gücüne sahip farklı görüşler arasındaki dengenin olması önemli 

görülmektedir (Hacket, 1997:34).  

Liberal çoğulcu görüşü savunanlar tarafından savunulan “nesnellik” ve 

“tarafsızlık” tanımları haberin ve gazeteciliğin ele alınmasına ilişkin bir takım temel 

ön kabuller üzerinde kurulmuştur. Bunların en önemlisi yukarıda da belirtildiği gibi, 

haberlerin temelinde dünyada olan nesnelerin ve bunların etrafında dönen olayların 

olduğu ve haberlerin nesnesinden kaynaklanması varsayımıdır. Bu nesneler ve 

onlarla ilgili olaylar kendiliğinde haber değeri taşırlar ve medya bu gerçek dünyayı 

doğru ve dengeli bir biçimde yansıtabilir ve yansıtmalıdır. Nesnellik gazetecilerin 
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haber yazma tekniklerine uyarak, yorum ve değer yargılardan ayrılarak nötr bir dille 

gerçek dünyayı ele almalarıyla gerçekleşecektir.  

Yansız haber medyası o günün en çok haber değeri taşıyan olaylarını takip 

edecektir ve bu olaylar aynı zamanda okuyucu için en önemli konuları oluşturacaktır. 

Dengeli ve doğru haberciliğin önündeki en önemli engel olarak gazetecilerin 

değerlerinin habere girmelerine izin veren ve sunumda seçici davranmalarına yol 

açan, siyasal önyargılar ve toplumsal tutumların oldukları kabul edilir. Temel ön 

kabuller arasında başka bir önemli unsur ise, medyadaki en önemli siyasal ve 

ideolojik yanlılığın, belli siyasal aday, parti, politik tavır ve çıkar grubunu farkında 

olmaksızın diğerine tercih etmek olduğu varsayımıdır. Buna rağmen haber içeriğinde 

siyasal yanlılık ortaya çıktığı zaman, bu yanlılık mevcut araştırma yöntemleri 

kullanılarak sergilenip denetlenebileceği de kabul edilir (Hacket, 1997:37). 

“Nesnellik” savının üzerinde durduğu temel tanımlamalara karşı çıkan 

eleştirel yaklaşım ise bu tanımlamaların üzerinde durdukları temel varsayımlara 

farklı yorumlar geliştirmiştir. Haber tanımı ile ilgili bölümde de tartışıldığı gibi, 

eleştirel yaklaşımlar tartışmayı haber-olay-gerçek ilişkisine kadar götürmektedirler. 

Haber değerinin nesnenin kendisinden kaynaklanamayacağı gibi, haberin gerçeği 

olduğu gibi yansıtan metinler, gazetecilerin gerçeği yansıtan nötr aktarıcılar 

olamayacakları eleştirel yaklaşımların temel varsayımlarındandır. Hatta eleştirel 

yaklaşım içinde yer alan bir görüşe göre, haberin ve habercinin gerçeği yansıtmasının 

olanaksız olmasının medyanın kapitalist bir toplumsal yapıdaki sömürüyü gizleme ve 

sürdürmeye aracılık etme işlevinden çok, hakikatin kendi yapısının sorunlu 

doğasından kaynaklanmaktadır. Haberi gerçeği yansıtan metinler olarak değil, 

gerçekliğin toplumsal olarak inşa edildiği metinler olarak gören eleştirel yaklaşıma 
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göre, medyada gerçek dünyanın temsil edilmesi söz konusudur. “Temsili; 

“gerçekliğin bazı öğelerinin, yakalanabilen, kavranabilen bazı öğelerinin bir araya 

getirildiği bir pratik” olarak düşünmek haber olgusuna ve haber oluşturma sürecine 

bakışımızı da kökten etkileyecektir. Muhabir, gazeteci, olaya/olguya ilişkin 

yakalayabildiği bilgilerle haber adlı başka bir metin oluşturmaktadır. Dolayısıyla 

haberci, gerçeği büsbütün yakalayıp yansıtabilen değil; onun yerini tutan yani 

gerçeği temsil eden bir “metin” olarak, haber metnini üretmektedir, yazmaktadır, 

sunmaktadır” (Dursun, 2003:65). 

Eleştirel yaklaşıma göre gazetecilerin inşa ettikleri metinler olan  haberler 

gerçeği yansıtmazlar, dünyayı anlamlandırırlar. Bu anlamlandırma sürecinde de 

önemli olan gazetecilerin yöneldikleri ilk kaynaklar – “birincil tanımlayıcılar”dır. 

“Birinicil tanımlayıcılar”, “durum tanımı” yaparak konunun çerçevesini belirledikten 

sonra, olay sadece bu çerçeve dahilinde tartışılır, bunun dışına çıkmaksa konudan 

uzaklaşma olarak nitelendirilir. Böylece toplumda “birincil tanımlayıcılar”ın – 

bürokrasi, siyasetçiler, elitler, uzmanlar, otoriteler – “durum tanımları”nın 

şekillendirdiği başat düşünceler yapısı medya tarafından inşa edilir. Bu da medyanın 

mevcut yapıyı sürdürdüğü, yeniden inşa ettiği ideolojik rolüne denk geliyor. Farklı 

grupların “durum tanımları”nın neden medyaya yansımadığı sorusuna cevap olarak 

Hall ve arkadaşları haber üretiminin zamansal ve mekansal sınırlamalara karşı oluşan 

bir süreç olduğuna dikkat çekerek, haber üretiminin yapısı ve pratiklerinin medyayı 

egemen çerçevelerin açıklamalarına yönettiğini söylerler. Bununla birlikte bir yandan 

“tarafsızlık”, “dengelilik” ve “nesnellik” gibi  haber değerleri, diğer yandan da 

olgusal olanla yorumun ayrılması yönündeki norm, haber üreticilerini sürekli olarak 
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bu akredite kaynaklara, yani “birincil tanımlayıcılara” bağımlı bir konumda tutar 

(İnal, 1994:149-151).  

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda mevcut yapılanmasıyla 

medyayı “yanlılık”, “tarafsızlık” gibi kriterlerle ele almanın pek verimli olmadığı 

ortaya çıkıyor. Partizanca bir yanlılık yoksa bile, haber medyası ideolojik olarak 

“tarafsız” kabul edilemez. “Yanlılık” ve “doğruluğun” seçimlere endeksli biçimde 

ele alınması çok sınırlı bir yaklaşım olurdu. Ama, diğer taraftan bakıldığında ise, bu 

kavramların tamamen yararsız olmadıkları da söylenebilir. Örneğin, haber 

üreticilerinin partizan önyargılar ve kişisel çıkarlarının haber içeriğini doğrudan 

etkilediği on dokuzuncu yüzyılın propagandacı gazeteciliğine karşı bugünün 

savunulan ortodoks nesnelliği daha çok tercih edilebilir (Hacket, 1997:46, 61). 

Özellikle bugün “yanlılık” üzerine tartışmalar, siyasetçilerin ve çıkar gruplarının 

egemenlik alanında faaliyetini sürdüren Azerbaycan basını açısından güncelliğini 

sürdürmektedir. 

 

1.2.2.4. Medya kurumlarıyla, sosyo-politik çevre arasındaki 

etkileşim  

 

Haber üretim sürecinde basının içinde bulunduğu çevresiyle, bu çevrede 

faaliyetini gösteren kurumlarla olan karşılıklı ilişkilerinin incelenmesi büyük önem 

taşır. Medya kurumlarının sosyo-politik çevrelerle ilişkisini ele alan yaklaşım genel 

hatlarıyla ekonomi politik yaklaşıma benzemekle birlikte, ekonomi politik 

yaklaşımın makro düzeydeki analiz biçimine karşın bu ilişkileri mikro düzeyde 

araştırmasıyla ondan ayrılıyor (Curran, et al., 1989:241).  
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Çevredeki diğer kurumlarla ortak-yaşamsal bir ilişki içinde bulunan medya 

kurumları sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda içeriklerinin üretilmesi için 

ham malzemeler sağlanması açısından da bu kurumlarla önemli ilişkiler kurmakta ve 

sürdürmektedir. Bu açıdan bakıldığında toplumu bürokratik olarak yapılanmış gören 

ve kendisi de bu yapıya uygun organizasyon geliştiren medya kurumlarının diğer 

toplumsal kurumlarla, özellikle de siyaset ve devlet kurumlarıyla, bu kurumlardaki 

haber kaynaklarıyla olan ilişkileri, haber üretim sürecini anlamak için hayati 

görünmektedir (Curran, et al., 1989:241; Fishman, 1990:143). 

Yalnız, burada önemli olan sözkonusu ilişkilerin, bu ilişkileri medya 

profesyonelleriyle diğer kurumların temsilcileri arasındaki karşılıklı bağlılık olarak 

ele alan ve medyaya diğer güç merkezleri arasında en azından yarı özerk bir güç 

olma özelliği atfeden liberal-çoğulcu veya medya kurumlarını hakim kurumların 

ardına koşulmuş olarak ele alan Marksist yaklaşımla ele alınmamasıdır (Curran, et 

al., 1989:241-242). Medyayı en azından görece veya yarı özerk bir kurum olarak 

algılasalar da her iki yaklaşım, temelde bu kurumun “edilgen bir aktarıcı” olduğu 

görüşünü kabul eder. Medyanın ve gazetecilerin günlük haber üretim sürecinde 

“görece özerk” oldukları görüşü ise araçsalcı yaklaşımla birlikte, eleştirel 

yaklaşımlar tarafından da kabul edilmektedir (Curran, 1999:406). Hall ve arkadaşları, 

medyanın genelde kapitalist sahipliğinde olmasına karşın günlük görece-özerkliğe 

sahip olduğunu, haber üretiminin rutin pratikleriyle son kertede egemen 

tanımlamaları yeniden ürettiğini, bu ideolojik rolünü yerine getirmesi açısından da 

“görece özerkliğinin” olmazsa olmaz şart olduğunu belirtiyor (Hall et al., 1978:57; 

Hartley, 1982:55). 
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Liberal-çoğulcu yaklaşımın öne sürdüğü basının devletten ve büyük 

partilerden finansal bağımsızlığın “basın özgürlüğü”nü garanti altına alacağı, serbest 

piyasa koşullarında faaliyet sürdüren basında “tüketici egemenliğinin” hakim olacağı 

görüşü artık bu çevrelerde de şüpheyle karşılanmaktadır. Bu olguyu özellikle 

kurumlar arası ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde karşımıza farklı bir tablo 

çıkmaktadır. Toplumu iki grupta değerlendiren medya örgütleri, bir tarafta okur 

kitlesini genişletmeye çalışırken, diğer taraftan içerik ve finans sağlayan toplumsal 

kurumlarla olan ilişkilerini de faaliyetini devamlı sürdürebileceği şekilde 

düzenlemek zorunda (McQuail ve Windahl, 1997:188; İsmayılov, 2001:60-61). 

Gazetelerin tipik olarak kendi okurları hakkında çok az bilgiye sahip oldukları, buna 

karşın genellikle diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkilere odaklandığı ve içeriğin 

belirlenmesinde de bu ilişkilerin daha önemli olduğu biliniyor (Schudson, 1994:319). 

Basının devamlı olarak haber üretimine adanmış olmasından ileri gelen 

sınırlılıklar nedeniyle bürokratik yapıda örgütlenmiş kurumlar bağımlı hale 

geldiğinin üzerinde daha önce de duruldu. Çünkü bürokratik kurumlar sözkonusu 

sınırlılıkları “önceden kestirilemeyeni rutine sokmakla” aşmayı deneyen ve bu 

yüzden bürokratik organizasyon yapısında örgütlenen basın kuruluşlarını sürekli 

olarak güvenilir, önceden tahmin edilebilir ve zamanlanabilir olaylar üretmekle ham 

haber malzemeleriyle temin ederler (Fishman, 1990:143-144). 

Belirlenmiş kategorilerde uzman gazeteciler, sürekli aynı yerlerde belli 

kurumları dolaşarak, aynı kişilerle muhatap olduklarına göre, bir süre sonra bu 

kurumları temsil eden kişilerle aralarında ilişkiler oluşur. Gazetecilerle bu şekilde bir 

ilişki kuran kişiler ayrıcalıklı “temsiliyet” hakkı kazanmış oluyorlar. Bu şekilde 

kaynaklara sahip olmak ise, muhabirin profesyonel statüsünde önemli bir noktayı 
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oluşturuyor. Gaye Tuchman, bir araştırmasında “O şehirdeki en iyi politika 

muhabiridir. Herkesten daha çok kaynağı vardır” gibi sözlere tanık olduğunu 

söylemektedir. Burada da görüldüğü gibi muhabir ve yetkili ilişkisi, haberi, hükümet 

ve yerleşmiş diğer örgütlerin / güçlerin bir aracı yapar (Akt. Schudson, 1994:315) 

Bunun dışında sürekli aynı çember dahilinde dolaşarak o yerin ortak 

bilgisine sahip olan gazetecinin hareketleri bu bürokratik yapıya göre ayarlanmış 

rutine oturtulduğundan önceden tahmin edilebilir, gazetecinin kendisi ise kolayca 

bulunabilir bir insan haline gelir. Böylece bu kurumlarda bulunan her hangi 

“potansiyel haber kaynağı” da gazeteciye kolay ulaşabilme ayrıcalığına kavuşmuş 

olur (Fishman, 1990:44).  

 



2. BÖLÜM 

AZERBAYCAN BASINI: TARİHİ, GELİŞMESİ VE 

BUGÜNKÜ YAPISI  

 

2.1. Azerbaycan basınının tarihi ve gelişmesi 

 

Dünyada basın tarihi ilk baskı makinelerinin icadı ve ilk matbaaların 

kurulmasına kadar uzanıyorken, Azerbaycan’da bu tarih 19. yüzyıla kadar 

gecikmiştir. Toplumsal yaşamın diğer unsurlarıyla karşılıklı bağlar içinde faaliyetini 

sürdüren basının gelişmesinde de çevresel ve tarihsel etkenler çok önemli rol oynar. 

Azerbaycan basınının gelişmesi de, zamanının tarihsel gelişmeleri ve diğer toplumsal 

oluşumlarının büyük etkisi altında gerçekleşmiştir. Bu yüzden basının gelişmesinin 

tarihle bağlantılı olarak ele alınarak değerlendirilmesi gerekiyor. 

Azerbaycan basını, farklı kuvvetlerin çıkarlarının kesiştikleri çok önemli bir 

jeopolitik bir konumda yerleşen ülkenin tarihsel gelişimiyle paralel bir gelişme 

çizgisine sahip olmuştur. 

Ülkenin tarihsel geçmişine baktığımız zaman ise, ilk defa 16. yüzyılda 

Safeviler devleti yönetimi altında bir merkezde birleştirilen Azerbaycan toprakları, 

daha sonra merkezi yönetimin zayıflaması ve yerel yönetimlerin güç kazanmasıyla 

feodal “Hanlıklar”ın hakimiyetine girmiştir. Aralarında sürekli çatışma halinde olan 

hanlıklar, bir süre Rusya ve Fars imparatorluklarının etkisi altında yaşadıktan sonra, 

19. yüzyılda bu imparatorluklar arasında yapılmış savaştan sonrasında Türkmençay 
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antlaşmasıyla Güney ve Kuzey Azerbaycan olarak ikiye bölünmüş ve bu 

imparatorluklarının yönetimi altında birleşe bilmişler.  

Rusların yönetimiyle ilk defa Batı uygarlığıyla tanışan Kuzey 

Azerbaycan’ın, 19.yy’ın sonlarına doğru Bakü etrafında çıkan petrol dolayısıyla 

önemi artmış, hatta 1898’de dünyanın en büyük petrol üreticisi haline gelmişti. Bu 

yıllarda ülkeye gelen özellikle Avrupa kaynaklı dış yatırımlar Bakü’nün bir sanayi 

bölgesi olarak gelişmesinde önemli rol oynamışlar. Bu ise, daha sonralar bölgede 

aktif siyasal gelişmeler için önemli altyapı oluşturmuştur.  

Bu dönemde sanayiyle birlikte sosyal alanda da gelişmeler yaşanmış, 

edebiyat, müzik, tiyatro gibi alanlarda yenilikler ortaya çıkmış, eğitim sisteminde 

reformlar yapılmış ve ilk topluma açık kütüphaneler açılmıştır (İsmayılov, 

1993:198).  

Bir çok önemli gelişmelerin yaşandığı 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın 

başlarını kapsayan bu dönem, basının ortaya çıkması ve gelişmesi açısından da tarihi 

öneme sahiptir. Basım işine 1812 yılında başlanılan Azerbaycan’da ilk süreli 

yayınların yayınlanması 19 yüzyılın 2. yarısına kadar gecikmiştir (Hüseynov, 

1988:9). Gecikmenin nedeni olarak ise, Çarlık Rusya’sının Kafkasyalılar arasında 

Rusça’nın yaygınlaştırmak istemesi ve diğer taraftan Azerbaycan’ın dinen farklı 

olması gösteriliyor (Hacıyeva ve Göktürk, 1996). 

Basının ortaya çıktığı Batı ülkelerinden yüzyıllar sonra gecikmeli olarak 

çıkan Azerbaycanca ilk gazete, 1832 yılında “Tiflisskiye Vedmosti” gazetesine ilave 

olarak “Tatar Haberleri” adı altında çıkarılmıştır. Batılı gazetelerden farklı olarak 

devlet tarafından çıkarılan gazete, o zamanlar Çar yönetiminin Kafkaslardaki yerel 
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temsilciliğinin yerleştiği Tiflis şehrinde, Rus asıllı Sankovski’nin redaktörlüğünde 

basılmaktaydı. Gazetenin çıkarılmasında, o zamanın büyük alim, tarihçi, edebiyatçı 

ve eğitimcisi Abbasqulu Ağa Bakıhanov büyük rol oynamıştır (Hüseynov, 1988:12-

13). İki yıl gibi bir süre yayımlanan gazete 1833 yılında kapatıldı ve bundan sonra, 

bir kaç yıl Azerbaycanca gazete yayınlanmasına izin verilmedi.  

1838 yılında Tiflis’te yayınlanmaya başlayan “Zakavkazski Vestnik” 

gazetesinin 1845 yılında Azerbaycanca ve Gürcüce yayınlanmaya başlayan 

“Kafkasın Bu Tarafının Haberi” gazetesi Azerbaycan dilinde yayınlanmış ikinci 

gazetedir. Resmi devlet gazetesi olarak haftada bir defa yayımlanan ve hükümet 

emirlerini, kararnamelerini duyuran “Kafkasın Bu Tarafının Haberi” ancak 1846 

yılına kadar yayımlandı ve bundan sonra 30 yıl boyunca Azerbaycan'ca gazete 

yayınlanmadı (Hacıyeva ve Göktürk, 1996). 

Uzun yıllar bir çok Azerbaycan aydını matbaa kurmaya çalıştı, fakat bunu 

sadece, 19. yüzyılın 2. yarısına doğru Azerbaycan'ın tanınmış aydını ve bilim adamı 

Hasan Bey Zerdabi başarabildi. 1865'te Moskova Üniversitesinin Tabiat Fakültesini 

bitiren Zerdabi, Rusya'da gazetecilik tecrübesi edinmiş, baskı malzemesini ise 

İstanbul'dan getirtmişti. Gazeteye ana dilini öğreten mektep gözüyle bakan Zerdabi, 

“Dört yıldır ki, gazete çıkarmak için izin bekliyoruz ve bu zamanda dünyayı dolaşıp 

bu hürufatı (baskı malzemesini) bulmuşuz. Bu zahmetlere hiç bir gazeteyi kendi 

menfaatlerinde ötürü çıkaran razı olmaz.” diye yazıyordu (Akt.Hüseynov, 1988:21).  

Böylece Azerbaycan basınının temel taşı sayılan ve Azerbaycanca 

yayımlanan  ilk bağımsız gazete olan “Ekinci”nin ilk sayısı 22 Temmuz 1875 

tarihinde çıktı. Gazetede ziraat ile ilgili tavsiyelerin yanı sıra, ilmi ve edebi yazılar da 

yayınlandı. 3 yılda 300 abonecisi olan gazete, sansür idaresinin sıkı takibi ve maddi 
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sıkıntılardan dolayı 3 yıl sonra kapatıldı. Kapatılma sebebi, gazetede yayınlanan 

Necef bey Vezirov'un makalesinin (mektup) siyasi fikirler ifade etmesiydi. 

Mektubun yayınlanması için sansürden izin alınmıştı, fakat gazetenin bir daha 

yayınlanmasına izin verilmedi.  

“Ekinçi”den sonra 1879 yılında “Ziya” (76. sayısından sonra ismi “Ziyayi 

Kafkasiye” olarak değiştirildi) gazetesi çıkmaya başladı. 1883’te kapatılan gazetenin 

matbaasında aynı zamanda İslam dinini tebliğ eden çok sayıda kitap basıldı.  

“Ziyayi Kafkasiye”nin de kapanmasından sonra, gazetenin yayıncısı Sait 

Ünsizade'nin kardeşi Celal Ünsizade Tiflis'de "Keşkül" dergisini çıkarmaya başladı. 

11. sayısından sonra gazete olarak çıkmaya başlayan "Keşkül" 1883'ten 1891'e kadar 

toplam 123 sayısını yayınladı. Bu gazetede de gazetecilikle beraber, dünya 

klasiklerinin Azerbaycan diline tercüme edilmesinde önemli hizmetler vermiş, ilk 

defa Azerbaycan klasiklerinin diğer halkların dillerine çevrilmelerine teşebbüs 

edilmiştir.  

Bakü’de ise 1900 yılında Rus dilinde 5 yayın çıkıyordu. Bunlar günlük 3500 

tirajlı “Kaspi” gazetesi, “Bakinskiye obyavleniya”, “Bakinski torgovo promışlennı 

listok”, haftalık “Bakinskiye gubernantskiye vedmosti” ve “Trudi Bakinskovo 

İmperskovo Russkovo Tehniçeskovo Obşestva” isimli süreli olmayan bir yayındı. 

1903 yılında iki günlük gazete “Bakü” ve Bakinskiye İzvestya” yayına başladı 

(Hüseynov, 1988:33).  

Bu yayınlardan zamanının en önemli yayınlarından olan “Kaspi” gazetesi 

Pantürkist ideolojileriyle tanınan ünlü Azerbaycanlı gazeteciler, Ahmet Bey Ağayev 



 55

ve Ali Bey Hüseynzade tarafından çıkarılıyordu ve faaliyetini liberal çizgide 

sürdürüyordu. 

"Keşkül"den sonra Azerbaycan dilinde gazete, Memmedağa Bey Şahtahtılı 

tarafından 1903 yılının Mart ayında Tiflis'te "Şarki Rus" adıyla çıkarılmaya başlandı. 

Başörtüsü meselesi, alfabe değiştirilmesi, mekteplerde eğitimin geliştirilmesi gibi 

konularda yazılar çıkan, medeniyet, edebiyat, dil meselelerinde dikkat eden gazete, 

hem de dünya klasiklerinin tercümelerini de yayınlıyordu. Haftada 3 gün, 8 Haziran 

1904 yılından ise günlük yayınlanan ve liberal çizgi benimseyen gazete, Çarlık 

rejimi, mevcut siyasi ve sosyal hayatla ilgili konulara hiç dokunmuyor, sadece halkın 

bilinçlendirilmesi ve medeniyeti üzerine yazılar yayınlıyordu (Şerif, 1986:245). 

Rus yönetiminden yeni gazete için izin alamayacaklarını anlayan Bakü’nün 

meşhur Rus dilli “Kaspi” gazetesini çıkaran Ağayev ve Hüseynzade, 1904 yılında 

“Şarki Rus” gazetesine yöneldiler. Daha önceleri siyasal görüşleri nedeniyle kendi 

gazetelerinden birbirlerini suçlasalar da, daha sonra Şahtahtılı, Ahmet Bey 

Ağayevin’in gazetesine geçmesi için izin alamayan Petersburg‘a gitmek zorunda 

kalmıştı. Ama Şahtahtılı, önceden anlaştıklarının tersine Ahmet beyin, gazeteyi kendi 

çizgisinde yazılar yazmasına dayanamadı ve bunu sonucu gazete 1905 yılında 

kapatıldı.  

“Şarki Rus” gazetesinin Azerbaycan basınına en büyük katkılarından biri de 

basının en önemli isimlerinden biri olan ve ülkenin gazetecilik tarihinde yeni çığır 

açan Celil Memmedguluzade’nin bu alana getirilmesi, işin teknik yönünü burada 

öğrenmesiyle beraber sonralar, birlikte dergi çıkaracakları Ömer Faik Nemanzade ile 

burada karşılaşmaları ve gazetenin kapanmasından sonra matbaasını satın alarak yeni 

matbaalarını kurmalarıydı (Şerif, 1986:11). 
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“Şarki Rus”un kapanmasından sonra gazetesinin matbaasını ve baskı 

malzemelerini gazeteci arkadaşı Ömer Faik Nemanzade ve diğer zengin arkadaşları 

Meşedi Alesker Bağırov’la beraber alan Celil Memmedguluzade, Tiflis’te “Geyret” 

matbaasını kurdu. 1905 yılı 7 Mart tarihinde izin alan matbaacılar, günlük olarak 

Azerbaycan dilinde Resmi Telgraf Ajansının haberlerini yayınlamaya başladılar. Bu 

arada Celil Memmedguluzade, “Molla Nasrettin” isimli mizah dergisi yayınlamak 

için başvurdu ve böylece “Molla Nasrettin” (1906-1931) adlı mizah dergisinin ilk 

sayısını 7 Nisan 1906'da çıkarıldı (Şerif, 1986:277-278, 286).  

20. yüzyılın başındaki Rusya'daki siyasal durum, Çar yönetimini ülkede 

basın özgürlüğü, insan hakları ile ilgili bir çok konuda tavizler vermeye zorladı. 17 

Oktyabr (Ekim) 1905 adlı meşhur manifesto, imparatorluk içinde yaşayan halkların 

basın özgürlüğünü ve söz serbestliğini teminat altına alıyordu. Bu gelişmelerden 

sonra Azerbaycan aydınları, sözlerini daha açık ve cesaretle söylemeye başladılar.  

1905 tarihinde, tanınmış milyoner Hacı Zeynelabidin Tağıyev'in şahsi 

nüfuzu sayesinde Azerbaycan dilinde “Hayat” adlı gazetenin çıkarılmasına izin 

verildi. Gazete etrafında dönemin önemli aydınlarından, Azerbaycan’ın meşhur 

dramaturgu Necefbey Vezirov, Hasan Bey Zerdabi, Neriman Nerimanov, Firudinbey 

Köçerli, Abbas Sehet, Mehemmed Hadi, Mirze Elekber Sabir, gibi güçlü kalem 

sahipleri toplanmıştı. “Hayat” gazetesinin sahibi Elmerdan Bey Topçubaşov, 

redaktörleri Ali Bey Hüseynzade ve Ahmet Bey Ağayev’di. Gazete Çarlık 

Rusya'sının sarsıldığı devre tesadüf ediyordu ve toplumsal, dini, politik, felsefi, edebi 

yorumlu yazılar yayınlayabiliyordu.  

Sonralar Ahmet Bey Ağayev, müstakil olarak  “İrşad” gazetesini (1905-

1908) yayınladı. 1906 yılında “Hayat” gazetesinin de kapanmasından sonra 
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Azerbaycan dilinde yazan gazeteci yazarların büyük bir kısmı farklı siyasi 

görüşlerden olsalar dahi beraberce bu gazetede yazmaya başladılar.  

1906 – 1907 yılları arasında yayınlanmış “Füyuzat” dergisi de Azerbaycan 

basınında önemli yer tutmaktadır. Hacı Zeylenabidin Tağıyev’in mali yardımıyla Ali 

bey Hüseynzade tarafından çıkarılan dergi, Türkçülük, dine bağlılık ve liberal 

görüşleri tebliğ ediyordu. Dünya, Osmanlı, Rus ve yerli klasikler hakkında yazılar 

çıkan dergide, Hasan Bey Zerdabi, Mehemmed Hadi, Mirze Elekber Sabir ve 

başkaları da kendi eserlerini yayınlıyorlardı.  

Bu ilk örneklerinde de gördüğümüz gibi, yarandığı günden ülkenin 

toplumsal ve siyasal hayatıyla birlikte gelişmiş Azerbaycan basını, her zaman bu 

gelişmelerde kullanılan bir tebliğ aracı olarak görülmüştür. İlk Azerbaycan gazetesi 

sayılan “Ekinci”nin kurucusu, Zerdabi, gazeteye ana dilini öğreten mektep gözüyle 

bakıyordu ve “Moskova Üniversitesindeki öğrencilik yıllarından kalma narodnik 

(halkçı) eğilimlerine uygun olarak öncelikle köylülere seslenmeyi amaçlıyordu” 

(Swietochowski, 1988:47); “Ekinçi”den sonra çıkan gazeteler, özellikle de 

Şahtahtılının çıkardığı “Şarki Rus” gazetesi onun yolunu devam ettiriyor, ilk 

sayısında “Edebi bir dilimiz yok” beyanatında bulunarak, bunun gazetenin 

sütunlarında gelişmesi umudunda olduğunu belirtiyordu (Swietochowski, 1988:90); 

“Füyuzat” dergisi “bir Osmanlı Türkü gibi yaşadı, bir Müslüman gibi öldü” diye 

anlatıyordu (Akt. Hüseynov, 1986:40);  Rus liberalleriyle sıkı bir ilişki içinde bir 

avukat olan Alimerdan Bey Topçubaşev’in redaktörü olduğu ve Tagiyev’in finanse 

ettiği ve zamanında Rusça basılmasına rağmen Azerbaycanlıların sahip oldukları tek 

gazete olan “Kaspi” kendilerini Rus liberal hareketinin bir parçası olanak gören 
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Azerbaycanlı liberallerinin görüşlerini duyurdukları, sayfalarında Pan-Türkist ve 

Pan-İslamist görüşlerin aktarıldığı bir araçtı (Swietochowski, 1988:55).  

20. yüzyılın başlarında Rusya’daki siyasal hareketlenmelerin de etkisiyle 

ortaya çıkan her bir siyasal örgütün kendi yayın organı vardı ve bunların çoğu resmi 

olarak izin alınmadan yayınlanıyordu. 1903 yılının ilkbaharında Rusya Sosyal 

Demokratik Federal Partisinin Bakü Komitesinin Azerbaycan dilinde ilk gizli sosyal-

demokrat sayfasını çıkarmasıyla başlayan süreç, daha sonra gizli gazetelerin 

basılmasıyla devam etti ve sonunda ilk legal Bolşevik gazeteleri çıkmaya başladı. Bu 

gazetelerin matbaaları, o kabilden devrimin ünlü “İskra” gazetesinin basıldığı “Nina” 

matbaası, evlerin bodrum katlarında, polisten saklanarak gizli çalışıyordu. Böylece, 

Azerbaycan dilinde yayınlanan sosyal-demokrat işçi gazetesi “Hümmet”, ilk legal 

Bolşevik gazetesi ise Azerbaycan ve Ermeni dillerinde yayımlanan “De’vet-Goç” 

oldu. 1904 yılında çıkarılan “Hümmet” gazetesi, daha sonra tüm Türk dilli sosyal 

demokratları başına topladı ve aynı isimle bir siyasi grup oluşturdu (Hüseynov, 

1988:66). Polis takibi sonucu matbaası bulunan ve çalışanları tutuklanan gazete 

Şubat 1905’te kapatıldı. 

İlk yasal Bolşevik gazetesi olan ve haftada iki defa 2-3 bin tirajla yayınlanan 

“Davet-Goç” gazetesi, sadece 19 sayısı çıktıktan sonra 1906 yılının Ağustos ayında 

sansür yetkililerince kapatıldı. 

Yeni gazete çıkarmaya izin alamayan Bolşevikler, elinde izni olduğu halde, 

gazete çıkarmaya imkanı olmayan gazeteci Mehdibey Hacınski ile konuşarak 

“Tekamül” isimli gazeteyi 16 Aralık 1906 yılından beraber çıkarmaya başladılar. Öte 

yandan gazete olarak çıkarılan “Tekamül”ün ismi resmi organlarda dergi olarak 

geçiyordu. “Hümmet” fıkrası tarafından çıkarılan gazetenin yazarları arasında 
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sonralar Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olan Memmed 

Emin Resulzade’de vardı (Hüseynov, 1988:101). Azerbaycan Bolşeviklerinin 

çıkardıkları toplam 9 gazeteden Milli dilde yayınlanan üçüncüsü olan “Tekamül” 26 

Mart 1907 yılına kadar yayınlandı. “Tekamül” kapatıldıktan sonra onun yolunu 

devam ettiren “Yoldaş” gazetesi, Bolşeviklerin Azerbaycan dilinde çıkardıkları 4., 

toplam ise 13. gazeteydi. “Yoldaş”tan sonra Azerbaycan’da 10 yıl içinde 

Bolşeviklerin yerli dilde gazete çıkarmalarına izin verilmedi.  

Böylece, Azerbaycan’da Sovyetlerin hakimiyetine kadar Azerbaycan, Rus, 

ve Ermeni dillerinde toplam 50’e kadar Bolşevik gazetesi yayınlandı. Bunlardan biri 

olan “Bakinski Raboçiy” gazetesi günümüzde de resmi devlet gazetesi olarak 

yayınlanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan’da kurulmuş diğer teşkilatların 

çıkardıkları gazeteler hakkında ise fazla araştırma yapılmamıştır.  

Azerbaycan’da ilk resmi organ olan “Azerbaycan” gazetesi, 1918 yılında 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Milli Meclisinin yayın organı olarak yayına 

başlamış, 72 yıl aradan sonra 1992 yılında yeniden faaliyete geçmiş ve bu gün de 

statüsünü korumaktadır. 1919 yılında kurulmuş AzerTAC Haber Ajansı da resmi 

devlet haber ajansı olarak faaliyetini sürdürüyor.  

Azerbaycan basınında en önemli dönüş noktalarından birini ise 1920 yılında 

Azerbaycan’da yönetimin Komünistlerin eline geçmesi oluşturuyor. Özellikle de 19. 

yüzyılda başlayan milli bilicin oluşması ve uluslaşma süreci geçen Azerbaycan, I 

Dünya savaşında çok güç kaybeden Çar Rusya’sının 1917’de Bolşeviklerin darbesi 

sonucu kontrolü tamamen kaybetmesi sonucunda bağımsızlık kazanma yoluna 

girmiş, 28 Mayıs 1918 tarihinde Rusya’dan ayrılarak başkenti Gence olan 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edilmiştir. 23 ay süren bağımsızlıktan 
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sonra 28 Nisan 1920’da Rusya’dan yardım çağıran yerli Bolşevikler XXI Kızıl 

Ordu’nun yardımıyla darbe yaptılar ve Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyetini ilan 

ettiler. Hakimiyeti ele geçiren yerli komünistler, tamamen Sosyalist Rusya yönünde 

politika izlemeye başladılar. Daha sonra Rusya ve bölgedeki diğer Sosyalist 

cumhuriyetlerle birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yapısında yer alan 

Azerbaycan, tamamen merkezin yönetimi altına girmiştir. 

Sovyet yönetimiyle beraber basın da tamamen yeni bir çizgide, “Sovyet 

İnsanı’nı yaratmada Komünist Partinin en yakın dostu” olarak yeniden yapılandırıldı 

ve genç nüfusa komünist ahlakı ve yaşam tarzını öğretmekle yükümlü bir kimlikle 

donatıldı (Genberli, 2001:198). Gazeteciliğe böyle bir yaklaşım ve verilen önem kısa 

zamanda gazete sayısında kendisini gösterdi. 1913 yılında Azerbaycan’da toplam 4 

gazete çıkıyorduysa, bu sayı 1928’de 23’e, 1940’ta ise 141’e ulaştı.  

Komünist Partisinin basın karşısında koyduğu ilk önemli görev, meslek 

teknik malzeme altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi idi (Hüseynov, 1981:16). 

Bunun için Azerbaycan gazetecileri Sovyet Rusya'sının iki yıllık tecrübesinden 

yararlandılar. Hakimiyetin ikinci gününde Basın Komiserliği tesis edildi ve 

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin ilk parti gazeteleri basılmaya başlandı. 

10 Mayıs 1920 tarihli deklarasyonla matbaaların, gazete kağıdı ve diğer matbaa 

malzemelerini kamulaştırılması kararı verildi. 24 matbaaya el konması sonucu 7 

büyük matbaa kuruldu. Komiserlik 11 Mayıs 1920 yıl tarihli kararıyla gazete 

kağıtları üzerinde devlet tekelini ilan etti (Hüseynov, 1981:18). Aynı yılın Haziran 

ayında devlet yayınevi olarak “Azermerkezyayın” kuruldu ve kağıt üzerindeki 

kontrol bu organa verildi. Azerbaycan’da yaşanan kağıt kıtlığı Rusya’nın yardımıyla 

giderildi.  
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Daha sonra ülkede basın işçileri için meslek kursları düzenlenmeye başladı. 

Temmuz 1921’de ise altı haftalık profesyonel teknik eğitim okulu Yayıncılar Birliği 

tarafından açıldı. Gazeteciliğin geliştirilmesi için en önemli adımlardan biri de 1928 

yılında Azerbaycan Devlet üniversitesinin Şark Fakültesinde Gazetecilik bölümünün 

kurulması oldu. 1929 yılında Azerbaycan Devlet Bilimsel Araştırma Enstitüsünde 

Gazetecilik Bilimi Araştırma Departmanının kurulması ile ise gazetecilik alanında 

bilimsel araştırmalar yapılmaya başlanıldı. 

Yönetim gazetelerin dağıtımında da önemli adımlar attı. 1928 yılında ülkede 

115 postane vardı. 1940 yılında ise onların sayısı 524’e çıkarıldı. Bunlardan 402’si 

köylerde çalışıyordu. Posta servisiyle 1928 yılında 4.4 milyon gazete ve dergi 

dağıtılmıştıysa, bu sayı 1940 yılında 85 milyona ulaştı (Hüseynov, 1981:49). 

1918 yılında kurulmuş Rusya Telgraf Ajansı 1925’te Sovyet İttifakı Telgraf 

Ajansına dönüştürüldü ve birliğe dahil olan tüm cumhuriyetleri telgraf ajansları 

(Azerbaycan’da Azerinform) kuruldu.  

Lenin’in felç geçirerek 1924’te ölmesinde sonra yönetime gelen Stalin, 

gazetecilerin ve basının Komünist Partisinin tam egemenliği altına alma sürecini 

başlattı ve Sovyetler Birliğinde 4 tür basın tasarladı: ulusal bir basın (Komünist 

Partisinin Merkez Komitesinin yayın organı); cumhuriyetlerin her birine özgü bir 

basın (Komünist Partinin cumhuriyetlerde bulunan Merkezi Komitesinin yayın 

organı); bölgesel basın (özerk cumhuriyetler ve özerk illerde bulunan Komünist 

Partisi örgütlerinin yayın organı) ve son olarak yerel bir gazete (Komünist Partisi il 

ve ilçe komitelerinin yayın organı. Bunun dışında bu yapılanmayı dikey biçimde 

kesen, çiftçilere, sanayi işçilerine, askerlere vs. yönelik gazeteler de olacaktı 

(Genberli, 2001:199). 
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Gazetecilerin ideolojik eğitimine önem verilen Sovyetler Birliğinde  

gazetecilik eğitimi veren okullarda, sistemin gazetecilerden beklediği sorumluluklara 

yönelik eğitim politikası izlendi. Sovyet Gazeteciler Birliğinin her yıl düzenlediği 

özel seminerler de bir bakıma gazetecilere kendi sorumluluklarını hatırlatma amacına 

hizmet ediyordu (Genberli, 2001:198). 

Azerbaycan tarihinde yaklaşık 70 yıllık uzun bir süreyi kapsayan Sovyet 

yönetimi  döneminin sonlarına doğru, sistemi iyileştirmeye yönelik olarak M. 

Gorbaçev tarafından ileri sürülen Perestroyka ve Glasnost (Yeniden yapılanma ve 

Şeffaflık) süreci sonucunda farklı görüşlerin katıldığı tartışma ortamları oluşturuldu, 

dernekler kuruldu. Özellikle de Azerbaycan’da 1988 yılında patlak veren Dağlık 

Karabağ sorununa merkez yönetime bağlılığından dolayı halkın beklediği 

müdahalede bulunamayan ülke yönetimine karşı itirazlar yükselmeye ve milliyetçilik 

söylemleriyle değişik toplumsal örgütler ortaya çıkmaya başlandı. Gelecekte 

eylemlerini Moskova yönetimine karşı egemenlik ve bağımsızlık mücadelelerine 

dönüştürecek bu örgütler mevcut ılımlı ortamdan yararlanarak ilk başlar yasa dışı 

olarak gizlice, resmi kayıtlardan geçtikten sonra ise yasal olarak kendi yayın 

organları olan gazete ve bültenleri çıkardılar. Bu tür yayınların ilk örnekleri olarak 

“AHC’nin bülteni”, “Tribün”, “Azerbaycan” mecmualarını, “Meydan” gazetesi 

gösterilebilir. Azerbaycan Halk Cephesinin resmen kayıtlardan geçmesiyle 

“Azadlıg” gazetesi onun organı olarak yayınlanmaya başladı. Bu gün de partiye 

bağlılığını sürdüren gazete daha sonralar yayınını parti organı olarak değil, 

gazetecilerin çıkardıkları gazete olarak devam ettiriyor. 
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2.2. Azerbaycan basınının bugünkü yapısı 

 

2.2.1. Siyasal mücadele ve basın: Sovyet dönemi gazetecilik 

geleneğinden kopuş 

 

Yasa dışı olmalarına ve çok kalitesiz kağıtlara, kalitesiz olarak basılmalarına 

rağmen günün koşullarına göre en yüksek kalitede basılan Komünist Partisi 

yönetimindeki resmi basına karşın halk tarafından büyük ilgi gören bu yeni gazeteler 

kısa zamanda büyük bir tiraj patlaması yaşadılar. Ama bu tiraj patlamasının 

temelinde yatan en büyük neden, gazetelerin sonradan ulusal egemenlik ve 

bağımsızlık mücadelesine dönüşen süreci başlatan örgütler tarafından taraftar 

toplamak ve halkı örgütlemek aracı olarak sponsor desteğiyle basılarak karşılıksız 

dağıtılmasıydı. 

70 yıllık Sovyet yönetimine karşı sürdürülen ulusal egemenlik ve 

bağımsızlık mücadelesinde ortaya çıkan ve onun aktif bir üyesi olarak rol alan basın 

bağımsızlığın kazanılmasından sonra da bu oluşumun izlerini taşımaya devam 

etmiştir.  

Bağımsızlığın kazanılmasından sonra ülke basını, siyasal “işlevini” 

tamamlamış olarak, kurtulduğu eski Sovyet-komünist sisteminden yeni liberal-

çoğulcu sisteme geçiş yolu aramaya başladı.  
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2.2.2. Yeniden siyasal mücadele:  Basının yeni yapısı ve diğer 

toplumsal kurumlarla ilişkileri  

 

Ülke basınının büyük bir bölümünü oluşturan bu yeni gazetelerin de aktif 

bir üye olarak içinde yer aldıkları halk harekatından doğan Azerbaycan Halk Cephesi 

Partisinin yönetime gelmesiyle basın liberal-çoğulcu sistemde faaliyetini sürdürme 

adına bir ortam yakaladı. Zaman zaman hükümetin uygulamalarını da eleştiren, fakat 

genellikle yönetimle uyumlu ilişkiler içinde faaliyetini sürdüren basın, bir geçiş 

süreci yaşamaya başladı. 

Fakat, çok fazla uzun sürmeyen bu dönem, zamanın cumhurbaşkanı 

Elçibey’e karşı yapılan askeri ayaklanmalar sonrası Haydar Aliyev’in yönetime 

gelmesiyle kapandı. Ülke basını (resmi gazeteler dışında) yeniden muhalif konumda 

konumlandı. Bu, bir yandan reddedilen Sovyet sistemiyle özdeşleşen Aliyev ismine 

tepki niteliğinde olduysa, diğer yandan da Aliyev iktidarına karşı çıkan siyasal güç 

odaklarının kontrolünde yaşandı. Böylece, Sovyet sistemine tepki olarak ulusal 

bağımsızlık mücadelesi, geçiş sürecinde, Aliyev yönetimine karşı bir iktidar 

mücadelesine dönüştü ve her iki mücadelede basın merkezi rol aldı (Genberli, 2001. 

207-208).  

Özellikle de basın çalışanları ile siyasetçiler ve devlet yetkilileri arasındaki 

ilişkilerde bu şekilde bir başlangıç yaşanmasının daha sonraki aşamaları ve daha da 

önemlisi, basının organizasyon yapısını belirlediğini görebiliriz.  

Haydar Aliyev’in iktidara gelmesinden sonra, 1993 yılı itibariyle hükümetle 

olan ilişkilerinde uyum ve dayanışma özelliğini yitirerek siyasal muhalefet 

konumuna geçen basın, “geçiş süreci” diye adlandırılan bağımsızlık sonrası dönemde 
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hükümet ve muhalefet ilişkileri temelinde bir yapılanma yaşadı. Ortaya çıkan yeni 

yapılanmada gazeteler, siyasal konumuna göre basının farklı kanatlarında yerlerini 

almaya başladılar. Böylece devlete bağılı resmi gazeteler ve iktidar yanlısı gazetelere 

karşı konumlanan muhalefet partilerine ait gazetelerle birlikte, “bağımsız” olarak 

bilinen gazeteler, Şema’da da göründüğü şekilde basının yeni yapısını belirlediler 

(Yeni Nesil, 1999:99).  

Şema: Günümüzde Azerbaycan Basınının Yapısı10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bu şekilde bir yapılanma ise, sadece haber üretimi süreci açısından, en 

önemli ilişkiler sayılan basın ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri değil, basının 

diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini de belirledi. 

Yönetimin doğrudan denetimi altında devlet kurumlarına bağlı olarak 

yayınlanan resmi kanat gazeteleriyle birlikte iktidar yanlısı basın da, haber 
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kaynaklarına erişimde ayrıcalıklarla birlikte, devlet tarafından yerleşim yeri, basım 

hizmetleri, gazete kağıdı temini, devletin dağıtım ağıyla tüm ülke çapında dağıtılma 

olanaklarıyla birlikte, devlet dairelerinde çalışanlara zorunlu abonelerle satış imkanı 

da elde etmektedir (Lange, 1997).  

Buna karşın muhalefet partilerine yakınlığını koruyan gazetelerin 

oluşturduğu basının muhalif kanadı ise, kendilerini muhalefet dairelerle birlikte bir 

“kader ortaklığı” içinde görmekteler (Genberli, 2003:71).  

Bağımsızlık mücadelesinde diğer insanlarla omuz omuza savaşan 

gazeteciler yeni dönemde artık “siyasetçi gazeteciler” olarak adlandırılıyordu. Bu 

terim sadece gazetecilik pratiklerindeki güç / iktidar mücadelesine işaret etmekle 

kalmıyor, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinden günümüze kadar uzanan siyasal 

örgütlenmelerde basına yüklenen rolü de büyük ölçüde niteliyor.  

Azerbaycan basını ile iktidar ilişkilerini Gramsci’nin “hegemonya” 

kavramıyla değerlendiren Rizvan Genberli, geçiş sürecinde ulusal muhalif güç 

odaklarının egemen siyasal iktidarla girdiği mücadelede, basının hegemonik rızayı 

sağlayacak bir araç olarak görüldüğünü, gazetecilere de bu ilişkiler bakımdan bir 

rolün atfedildiğini söylüyor. Bu hegemonik güçler ise, tek bir merkezde 

düğümlenmemekte ve sınıf temelli bir düzlemde konumlanmamaktadır. Çeşitli ve 

karşı hegemonyalar söz konusudur ve gazeteciler de bu süreçte farklı hegemonik güç 

ilişkilerinin bir parçası olarak rol almıştır (2003:26-27).  

Komünist Parti denetimindeki basının geleneklerini sürdürmekle eleştirilen 

resmi devlet basınıyla iktidar basını çalışanları, kendilerini bundan dolayı 

suçlayanları tutarsızlıkla eleştirir. Bir gazetecinin özetlediği gibi: 

“Evet, biz iktidar gazetesiyiz, iktidar için çalışıyoruz ama biz bu yüzden 

eleştirmeye kimsenin – muhalefet gazetelerinin de – hakkı yoktur. Çünkü onlar da 
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muhalefet için çalışıyorlar. Azerbaycan’da henüz bağımsız basın oluşmadı” 

(Genberli, 2003:72). 

Bu şekilde bir alternatif siyasallaşma süreci geçiren Azerbaycan’ın yeni 

basını, onlarla aynı şeyleri söylemiyor bile olsa, aslında Sovyet döneminde Komünist 

Partisi üyesi gazetecilerin yönettikleri gazetelerden oluşan basından fazla farklı 

değildi. Sovyet döneminde “Komünist” gazetesinin yayın yönetmeni her zaman 

Komünist Parti üyesi olduğu gibi, yeni döneminde de 2000 yılına kadar gazeteler 

birer parti organı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür (Genberli, 2001:211).  

 

2.2.3. Piyasa ekonomisi koşullarında Azerbaycan basını: Sahiplik 

yapısı ve örgüt içi ilişkiler  

 

Gazetecilikte patron ve gazeteci ilişkilerinin önemine vurgu yapan görüşle  

değerlendirildiğinde Azerbaycan basını, serbest piyasa koşullarında faaliyetini 

sürdüren liberal çoğulcu basından tamamen farklı bir tablo çiziyor. Bir yandan devlet 

tarafından finanse edilen iktidar basınıyla, diğer yanda siyasal parti, örgüt ve kişiler 

tarafından çıkarılan, veya dolaylı olarak finanse edilen gazetelerin ağırlıklı olarak 

oluşturduğu ülke basınında her iki grup basının temel özelliği iktidar mücadelesinin 

bir parçası olarak konumlanmış olmaları ve ekonomik kaygıların bu mücadele 

açısından düşünülüyor olmasıdır (Genberli, 2003:25). Bu yüzden gazete sahibiyle 

gazeteciler arasında ilişkinin / uzlaşmanın temeli ekibin kurulması aşamasında 

oluşturulmaktadır.  

Azerbaycan’da patron-gazeteci ilişkisini Rizvan Genberli’ye anlatan bir 

gazetecinin dediği gibi: “Gazete sahibi ekibi oluştururken eğer siyasal bir hedefi 

varsa, genellikle bu böyledir, kendi çizgisini belirler ve ekip de bu çizgiyi 
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benimsiyorsa onunla beraber çalışır. Yani bir bakıma sessiz anlaşma var”. Bu 

durumda gazetecinin uyması gereken kuralları parti fonksiyonerleri, mali grupların 

temsilcileri ve belirli grupların yazışma işleriyle uğraşan kişilere ve siyasallaşmış 

gazeteci tipolojisine işaret eden isimle anılan “firge mirzeleri” belirliyor. Belirlenmiş 

kurallara uygunlaştırılmış gazeteler de bulunan uygun ekipçe çıkarılır (Genberli, 

2003:81-84). Bu nedenle de örgüt içi ilişkiler patron-editör düzeyinde değil, editör-

muhabir düzeyinde günlük çalışma pratikleri sırasında ortaya çıkan sorunlar üzerinde 

kurulur.  

Patronun gazetelerin yayını sürecindeki belirleyici rolü, gazeteciler 

tarafından onaylanmakla beraber profesyonelliğe doğru bir kayışın olduğu da 

söylenmektedir. Yine de ekonomik olandan çok politik kaygıları olan kitle iletişim 

araçlarında içeriğin belirlenmesinde patronun görüşü belirleyicidir. Başka bir 

gazetecinin Genberli’ye anlattığı gibi: 

“Bir zamanlar Azatlık gazetesinde çalışırken herkesin yüreğinde Azerbaycan Halk 

Cephesi sevgisi vardı. Artık bu gazetede gazeteciye haberi nasıl yazacağını dikte 

etmeye gerek yoktu. Çünkü onun bu gazetede bulunma nedeni zaten AHC’ye olan 

sevgisiydi. Günümüzde profesyonelliğe doğru kayış olduğu gözlenmektedir. Ama 

yine de bugün “Yeni Müsavat” gazetesinde Müsavat Partisi aleyhine yazı yazmak 

çok zordur” (2003:82). 

Medya sahipleriyle – Azerbaycan örneğinde siyasal kimlikleriyle 

tanımlanan kişi veya kurumlar – gazetecilerin aynı sosyal altyapıyı paylaşan, benzer 

hayat tarzına, ortak eğitim ve değerlere, perspektife, ortak ideolojik ve politik 

konumlara ve tutumlara sahip olduklarından dolayı basının bu çevrelerin çıkarlarına 

hizmet ettiğini, onların sözcülüğünü yaptığını savunan araçsalcı yaklaşım ise, 

Azerbaycan basını ile ilgili değerlendirmelerde sıkça kullanılmaktadır.  
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Gazeteler son dönemler partiden resmen ayrılsalar bile, partiye yakınlıkları 

eskisi gibi devam etmektedir. Örneğin Yeni Müsavat gazetesinin genel yayın 

yönetmeni Rauf Arifoğlu, aynı zamanda kurucu üyelerinden biri olduğu Müsavat 

Partisinde başkanı yardımcısı görevini yürütmektedir. 15 Ekim 2003 yılında ülkede 

yapılan cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında düzenlenen gösteriler sonucu tutuklanan 

Arifoğlu’nun hapisten çıkarılması için “Sınırsız Gazeteciler” gibi, uluslar arası 

gazeteci örgütleri ve insan hakları savunucularının yaptıkları baskıları karşılığında 

yönetim onun gazeteci olarak değil siyasal kimliği dolayısıyla tutuklandığını 

savundu. Bunun karşılığında ise Rauf Arifoğlu, partide “sembolik” bir görev aldığını 

ve bu yıl aldığı bu görevden çekilmeyi düşündüğünü, fakat seçimler öncesi dönemde 

parti başkanının seçim kampanyasına zarar vermemek için ayrılmayı seçim sonrası 

döneme ertelediğini açıkladı. 

Özellikle de bir tarafta doğrudan devlete bağlı olan resmi gazetelerin, diğer 

taraftan ise, doğrudan organik bağları bulunmamakla beraber belli bir siyasal partinin 

sözcülüğünü yapan gazetelerin önemli bir bölümünü teşkil ettiği Azerbaycan 

basınında, gazete sahiplerinin (tesisçileri) ve yöneticilerinin aynı politik kimliğe 

sahip olmaları (genellikle aynı siyasal partinin üyeleri olmaları veya partide önemli 

görevler üstlenmeleri) durumu da göz önünde bulundurulduğunda böyle bir 

yaklaşımın hayli inandırıcı göründüğü açıktır.  

Liberal çoğulcu ortamda faaliyetlerini sürdüren  basın organlarına göre 

onların devletten ve siyasal çevrelerden ekonomik olarak bağımsız olmaları 

özerkliklerini sağlıyor ve bu yüzden “basın özgürlüğü”, basının “serbest piyasa” 

koşullarında faaliyetiyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır (Murdock, 1980:40). 
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Basın, politika ve ekonomi ilişkilerini bu açıdan değerlendirildiği Azerbaycan’da, 

tartışma genellikle siyasal iktidar mücadelesi üzerine kurulur.  

Bir yandan devlet tarafından finanse edilen resmi basın, diğer taraftan 

siyasal parti, örgüt ve kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak finanse edilen 

basının kitle iletişim sürecinin temel aktörleri olarak sahne aldığı ülkede, iktidar 

mücadelesinin bir parçası olarak konumlanmış gazeteler, ekonomik kaygılarını bu 

mücadele açısından düşünüyorlar. Ekonomik  kaynakları denetleyenlerin doğrudan 

siyasal aktörlerin olduğu ülkede “özgür basının”, ekonomik olarak siyasal 

çevrelerden ve devletten bağımsız bir basının, “serbest piyasa koşullarında” mümkün 

olabileceği görüşü herkesçe kabul edilmektedir.  

Yayımladığı bildiride “basının faaliyetinin hiç bir hükümet, siyasal ve ya 

ekonomik grup, tekelci  örgütlerce yönetilmemesi için çalışacağını” açıklayan, 

ülkenin saygın gazete, dergi ve gazeteci örgütlerinin bir araya gelerek basının 

kendini denetleyebilmesi amacıyla kurdukları Basın Konseyinin başkanı Eflatun 

Amaşov, önemli olanın basının bağımsızlığının olduğunu, bunun için ise, ilk şartın 

ekonomik bağımsızlığın kazanılması oluğunu bildiriyor (“Metbuat nece müstegil ola 

biler?” Halk Cephesi gazetesi, 3 Ocak 2004). Serbest rekabetçi piyasaya inancını dile 

getiren Amaşov, mevcut durumun objektif ve sübjektif nedenlerinin bir anlamda ülke 

ekonomisi ile bağlı olduğunu söylüyor.  

Ülkede bir tarafta, mali kaynağını devlet bütçesinden sağlayan, devlet 

binalarında yerleşim, iletişim giderlerinin karşılanması, devlet basımevinde baskı ve 

devlet dağıtım ağıyla dağıtılma olanaklarıyla beraber, devlet dairelerinde çalışanlara 

zorunlu abonelerle satışı gerçekleşen resmi basın bulunuyor. Diğer tarafta ise, zaman 

zaman gazete kağıdı sıkıntısı çeken, bazen devlet basımevlerinde basılmayan, bazı 
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makaleler yüzünden devletin dağıtım ağıyla dağıtılması ve bazı devlet işletmelerinde 

(örneğini metro istasyonlarında) dağıtımı yasaklanan ve siyasal konumları nedeniyle, 

ülke yönetimiyle arasının bozulmasını istemeyen iş çevrelerinden reklam alamayan 

muhalefet gazeteleri var. Ağırlıklı olarak bu iki tür gazetelerden oluşan Azerbaycan 

basınında, ekonomik olarak kendilerine yettiğini açıklayan, satış ve reklam 

gelirleriyle birlikte zaman zaman yabancı sivil örgütlerden karşılıksız yardım alan 

gazeteler daha küçük oranla yer alıyor (Lange, 1997). Azerbaycan basının mali 

durumunu değerlendiren “Yeni Nesil” Gazeteciler Örgütü başkanı Arif Aliyev ise, bu 

alanda 1998’den beri krizin yaşandığını ve son 5 yılda (1998-2003) ülke bütçesinin 

iki katı kadar artmasına, yaşanan ekonomik gelişmelere rağmen reklam pazarının 

gittikçe daraldığını, bunun ise bir çelişki olduğunu ve reklam alanına müdahaleyle 

açıklanabileceğini söylüyor. Bu durumda kapanmanın eşiğine gelen gazeteleri siyasal 

ve ekonomik kurumlar satın alıyorlar (“Arif Aliyev: "Kütlevi İnformasiya 

Vasitelerinin Veziyyeti Getdikce Pisleşir", 525-ci gazete, 25 Aralık 2003). 

Kaynakların denetimi üzerine eğilen yaklaşımla konuyu ele aldığımız 

zaman, geçiş sürecinde basında söz sahibinin bu kaynakları kontrol eden siyasal 

parti, örgüt ve kişilerin olduğu ortaya çıkmaktadır (Genberli, 2003:25-26).  

Her ne kadar ekonomik yönleri tamamen yadsınamazsa bile, ülke basınında 

siyasal kaygı ve amaçlar ticari kaygı ve amaçların her zaman bir adım önünde yer 

almaktadır. Lange’a göre, bunun nedenlerinden birini basının ülke siyasetinde 

oynayabileceği role ilişkin beklentilerse de, bir başka nedeni basına ekonomik 

yatırımın ticari karlılığına ilişkin belirsizliklerdir. Bu nedenle, Azerbaycan basınında 

ekonomik engeller ekonomik metotlarla değil, siyasal metotlarla aşılmaya 

çalışılmaktadır. Başka deyişle, Azerbaycan basını “kâra değil, yardıma göz dikmiş 



 72

durumdadır. Kişisel yardımlar çok yaygındır ve ‘zengin amcalar bir şey gerektiğinde 

ödeme yaparlar” (Akt. Genberli, 2003:77). Tüm bunlar “serbest piyasa koşullarının” 

“basın özgürlünün” tek güvencesi olduğuna ilişkin inanışı güçlendirmekte, 

gazetelerin siyasal çevrelerce finanse edilmesi basının temel sorunu olarak 

görülmekte ve geçiş sürecinde devletin bir an önce basına ekonomik yardımda 

bulunması gerektiği yönünde istekler dile getirilmektedir (Genberli, 2003:79). 

Belsey ve Chadwick, piyasa ve demokrasi arasında birbirini tamamlayan 

karşılıklı bağlantı kurma çabalarından ve basının demokratik rolünün bu bağlantı 

üzerine kurarak tartışmalarından dolayı Batı modelini örnek alarak medyayı 

geliştirmeye çalışan toplumların, “hayal kırıklığıyla gözlerini açmaları uzun 

sürmeyeceğini” belirtiyorlar (Akt. Genberli, 2003:92). 

Böylece, ülke basını yeni dönemde siyasal iktidar tartışmaları esasında 

yapılanmakla basın-hükümet ilişkileri de, muhalefet-hükümet ilişkileri üzerinde 

kuruldu. Bunun devamı olarak da, muhalefet gazetelerinin ağırlıklı olarak 

oluşturdukları ülke basınından siyasal iktidara olabildiğince eleştiri, yönetim 

tarafından da basına karşı baskı politika uygulamaları geldi. Bu ilişkileri 

değerlendiren Genberli, basına karşı resmi baskı politikalarıyla gazete ve 

gazetecilerin siyasal kimlikleri arasındaki bağlantının kurulmasının önemine dikkat 

çekiyor (2003:62). 

 

2.2.4. Basına karşı baskı politikaları ve “Dördüncü güç” tartışmaları  

 

İster, 1998 yılında resmi sansür uygulanmasının kaldırılmasından önceki 

dönemde, isterse de sansürün kaldırılmasından sonraki dönemde olsun, ülke 
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yönetimi, basını denetim altında tutmaya çalışmıştır. Resmi sansürün geçerli olduğu 

yıllarda gazetelerin yayınlanabilmesi için devlet görevlisinin imzasından geçmesi 

şartı konulmakla doğrudan bir denetim sözkonusuyken, sansürün resmen 

kaldırılmasından sonra basının denetlenmesi için daha “uygar” yöntemler bulundu 

(Yeni Nesil, 1999:14). Getirilen yeni hukuksal düzenlemeler basına karşı yüklü para 

cezalarının açılmasına olanak yaratırken, basına karşı şiddet uygulamalarının cezasız 

bırakılması da önemli bir baskı unsuru oluşturmuştur (IPI, 2001).  

Özellikle de basına karşı açılmış davalarda genelde (muhalefetten bir 

siyasetçinin resmi devlet gazetesi olan Halk Gazetesine karşı açtığı dava hariç 

olmakla) basın aleyhinde kararlar verilmiştir (Article 19, 2001). Diğer baskı 

yöntemleri arasında ise, özellikle seçim dönemlerinde gazete kağıdı üzerinde kontrol 

uygulanması, muhalefet gazetelerin devlet basımevinden çıkarılması ve özel 

basımevlerine de değişik baskıların uygulanması, bununla paralel olarak gazetelerin 

doğrudan devlet işletmesinde olan yerlerde, başkent dışında geniş dağıtım ağına 

sahip devlet dağıtım şirketince dağıtılmasına ilişkin yasaklar da vardır. Muhalefet 

basının hükümetle olan mevcut ilişkileri gazetelerin diğer kurumlarla olan ilişkilerini 

de önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle gazetelerin en önemli finans kaynakları olan 

reklamları sağlayan kuruluşlar, hükümetle ilişkilerini zora sokmamak için bu 

gazetelere reklam vermekten kaçınmaktadırlar. 

İşte böyle bir basın-hükümet ilişkilerinin yaşandığı Azerbaycan’da politik, 

akademik çevrelerle beraber, gazeteciler arasında da yaygın olan görüş, basın için 

temel tehdidin baskıcı yönetimin oluşturduğu yönündedir. Genellikle siyasal olarak 

yapılanmış ülke basını içinde önemli yer tutan muhalefet partilerine ait gazeteler ve 

“bağımsız” olarak bilinen ve kendilerini liberal çoğulculuk taraftarı olarak 
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tanımlayan basın organları da “dördüncü gücü” temsil ettiklerini ve bunun önemli bir 

görev olduğu dile getiriyorlar. Diğer cumhuriyetlere beraber uzun süre Sovyet 

yönetiminde kalmış Azerbaycan basının geçmiş olduğu tarihsel gelişme süreci göz 

önünde bulundurulduğunda, eski sistemin merkeziyetçi yönetimine ve planlı 

ekonomiye karşı mücadelede merkezi rol oynamış gazetecilerin serbest piyasa 

ekonomisini ve Batı tipi demokrasiyi mesleki faaliyetlerinin sürdürülebilirliği 

açısından güvence olarak görmelerinin nedeni kolayca anlaşılabilir (Genberli, 

2003:91-92). Bir gazetecinin Rizvan Ganberli’ye anlattığı gibi: 

“İktidar, bu toplumu Sovyet dönemine götürüyor. Kendisi hakkında eleştiriler 

yapılabilir diye, pazarları, evleri bile patlamaya hazır alan olarak görüyor. Halk 

korku içinde olup biteni izlemeye çalışıyor. Ama sadece izliyor, çünkü bir adım 

ötesini Sovyet deneyimi nedeniyle çok iyi hatırlıyor. Böyle bir siyasal atmosferde 

her türlü baskıyı göğüsleyerek önemli sorumluluklar üstlenen bir kesimiz. Her ne 

kadar engellenmeye çalışılsa da, bu ülkede “dördüncü güç”e gerçekte 

sanıldığından daha fazla ihtiyaç vardır. Biz bu nedenle on yıldır görevimizin 

başındayız.” (2003:103) 

Liberal basın kuramına göre tanımlanmış “dördüncü güç” olma, Azerbaycan 

gazetecileri tarafından kendi siyasal kimliklerine uygun olarak, iktidar muhalefet 

ilişkilerindeki kutuplaşma sürecinin de şekillendirdiği siyasal iktidar algılamasıyla 

bütünleşmektedir (Genberli, 2003:103). “Siyasetten bağımsız olma” iddiası taşıyan 

“dördüncü güç” temsilcisi basın tanımlamasının (İnal, 1999:21), siyasetle sıkı 

işbirliğinde olan Azerbaycan basının önemli kısmı tarafından benimsenmesi de bu 

iktidar tanımından kaynaklanmaktadır. Buna karşın muhalif siyasal güç odakları, 

piyasa dinamiklerinin etkisi demokrasiyi etkilememekte ve demokrasi gereği 

varlığını sürdürmektedir (Genberli, 2003:97). “Dördüncü güç” kavramı etrafında 

yürütülen tartışmalar diğer taraftan, bir söylemsel strateji olarak, gazetecilerin siyasal 

kimliklerini ve siyasal güç odaklarıyla olan yakın ilişkilerini ikinci plana itmenin 
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temel aracı olarak işlev görür ve “basını dördüncü güç olarak tanıyan ve bu yönde 

her türlü desteği sağlayan güçlerle işbirliği”ni de doğal, gerekli ve kaçınılmaz bir 

sonuç olarak gösterir. Çünkü, demokrasiyi engelleyen baskıcı güç olarak görülen 

mevcut siyasal iktidardır (Genberli, 2003:100). 

Yapılan ileri tartışmalarda bağımsız medyaya ulaşmak için, medyanın 

devletten ve siyasal partilerden bağımsız hale gelmesi gerektiği savunuluyor. Bir 

gazetenin internet sayfasında foruma katılan “Yeni Nesil” Gazeteciler Örgütü ve 

Bakü Basın Klübü başkanı Arif Aliyev (2003), Azerbaycan basında siyasileşmenin 

nedenlerini: 

“İlk olarak, kitle iletişim araçlarının siyasal iktidarın en önemli ve en ciddi 

araçlarından biri olması; İkincisi, toplumun da doğal olarak haddinden fazla 

siyasileşmiş olması; Üçüncüsü ise, çoğu gazetecinin siyasal olaylarda aktif görev 

almalarıyla. En önemlisi ise, bağımsız gazeteciliğin gittikçe daha azalmasıyla – 

para politikacılarda.” 

diye açıklayarak yapılan tartışmaları özetliyor. 

 

 

2.2.5. Profesyonellik normları ve basına “yanlılık” eleştirileri 

 

Haberlerin gerçekleri yansıttığı görüşünü kabul eden tartışmacılar, basının 

ülkenin toplumsal yapısından doğduğunu ve bu yapıyı yansıttığını dile getiriyorlar 

(Hüseynzade ve Allahverdiyeva:1999). “Olgu”ları aktardıkları sırada habere 

“yorumlarını” da sızdıran, onları “doğru” ve “dengeli” olarak hazırlamayan 

gazetecilerin “yanlı” tutum sergilediklerini tartışmaları yapıldı. Gazeteciler ise, 

özellikle de, “nesnel” haberciliğin birbirleriyle çoğu zaman çelişen iki önemli ilkesi 

olan “dengeli” ve “doğru” habercilik tartışmalarını, görüşüne yer verilecek tarafların 
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“meşruluk gücüne sahip” olup olmadıkları yönünde sürdürmeyi teklif ettiler. 

Azerbaycan basının çoğunlukla resmi gazeteler ve belli siyasal partiye yakınlığıyla 

bilinen gazetelerden oluştuğundan yola çıkılarak, her iki tarafta sürdürülen 

“meşruluk” tartışmalarının olaya damgasını vurduğu söylenebilir.  

Resmi ve iktidar parti yanlısı gazetelerde sıkça dile getirilen “meşruluğunu 

kaybetmiş”, “yapıcı olmayan” muhalefet tanımları karşısında, muhalefet gazetecileri 

arasında yaygın olan ve konuyla ilgili tüm tartışmalarda en önemli konuma 

yerleştirilen mevcut yönetimin meşruluğuna itiraz edildiği ve bu nedenle de tüm 

politikalarının hukuk dışı sayıldığı bir “iktidar” tanımının burada da geçerli olduğu 

söylenebilir (Genberli, 2003:61). Bu yüzden ülke basınının büyük bir kısmını 

oluşturan gazetelerde “dengeli” yayın ilkesinin, “doğru” yayın için terk edilmesi söz 

konusu olduğundan, “bağımsız” gazeteler dışındakilerin “dengelilik” kriteriyle 

değerlendirilmesi akla yatkın gözükmüyor.  

Diğer taraftan profesyonel gazeteciler arasında da “nesnellik”le ilgili 

algılamalarda farklılıkların olduğu gözlenmektedir. Gazetecilerle yaptığı görüşmeler 

sonucu ülke basınının neden “yansız”, “nesnel” olamadığı tartışmalarını özetleyen 

Genberli, bu konudaki görüşlerin aşağıda genel hatlarıyla belirtildiği gibi olduğunu 

ortaya koymuştur: 

a) Gazetecilerin bir kısmı “meşruiyet” tanımlamalarından yola çıkarak, 

kamuya hizmet ettiklerini ve yaptıkları işin “dengelilik” ve “doğruluk” ilkelerini 

gözetlemek yerine “dürüst” olmakla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek aslında 

en önemli profesyonellik normları sayılan “nesnellik” ve “tarafsızlık” tanımlarını 

farklı yorum getiriyor, bir anlamda bu normlardan kopuşlarını ifade ediyorlar. 
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b) “Nesnellik” ve “tarafsızlık” tartışmalarını önemli ölçüde etkileyen bir 

başka unsur da gazetecilerin haber ve yorumu bir arada barındıran bir tür “analitik 

gazetecilik” geleneğini edebi ustalıkla birleştirilerek haber içeriğini genişletmeleri 

olgusudur. Kendi fikir ve yorumlarıyla olayların anlatımını süsleyerek eleştirel 

kimliklerini öne çıkarmaktan yana tavır alan gazeteciler, teknik anlamda “nesnellik” 

kavramına karşı çıkmaktadırlar. 

c) Tüm bunlarla birlikte ülke basınında “nesnelliğin” sağlanamamasının 

önemli nedenlerinden birinin de “halkı bilgilendirmeyi amaç edinmiş” gazetecilerin 

yönelik baskı politikalarının sonucunda bunu büyük ölçüde başaramamalarıyla 

ortaya çıktığı belirtiliyor. Bilgi kaynaklarına ulaşmada iktidar tarafından getirilen 

kısıtlamalar, memurların ulaşılmazlığı, devlet dairelerine bağlı basın hizmeti yürüten 

birimlerin işlerini iyi yapamamalarından dolayı “gazetecilerin olayları kişisel 

sezgilerle değerlendirdikleri”, bunun da çoğu zaman iyi sonuçlar vermediği 

tartışmaları da “nesnellik” tartışmalarına damgasını vurmaktadır (2003:107-110). 

Özellikle de son argümanlar etrafında yapılan tartışmalar basın ve hükümet 

ilişkilerinin normal olmadığı, bu ilişkileri onarmanın önemliliği vurgulanarak değişik 

konulu toplantılar, açık oturum ve konferanslarda sürdürülmüştür. Tartışmalara son 

noktayı koyan ise, cumhurbaşkanlığından üst düzey bir yetkilinin 11 Mayıs 2005 

tarihinde devlet organları ve basın ilişkileri konusunda düzenlediği toplantıda bu 

kurumların basın sözcülerinin işlerini yerine getiremedikleri, bu konuda büyük 

yetersizliğin olduğu ve kısa bir sürede giderilmesi gerektiği talimatları oldu 

(“‘Azerbaycanda hökumet ve KİV’ mövzusunda tedbir keçirilib” 525. Gazete. 17 

Ocak 2004; “KİV ve hökumet. İnformasiyanın elde olunması”. Yeni Azerbaycan 

Gazetesi. 19 Ağustos 2003; Genberli, 2005b).  
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2.2.6. Basına profesyonellik eleştirileri ve “Çete gazeteciliği”  

 

Ülke basını eleştirilirken diğer argümanlarla paralel olarak özellikle de 

profesyonellik düzeyinin çok aşağı olduğu tartışmaları da yapılmaktadır (Amaşov, 

2003; Aliyev, 2001; Lange, 1997). Basında zaman zaman yer alan tamamen asılsız 

haberleri ve sık sık yapılan “rüşvetçi çete gazeteciliği” eleştirilerini değerlendiren 

gazetecilerin kendileri de, bunu bir etik sorunu olarak algılayarak, temelinde eğitim 

ve deneyim eksikliğinin yattığını belirtiyor, bu tür davranışların genellikle meslekle 

ilgisi olmayan ve bu mesleğin ihtiyaç duyduğu asgari yeteneklerden yoksun kişilerce 

sergilendiği söylüyorlar (Genberli, 2003:127-128). 

Gazetecilerin siyasetçilerle olan ilişkilerinin dışında, medya kurumlarıyla 

diğer örgütler arasındaki ilişkiler konusunda tartışılan önemli konulardan biri de, 

“çete gazetecilği”dir. Asıl işi gazetecilik yapmak olmadığı halde, uzun aralarla birkaç 

sayı gazete basarak, zor ekonomik koşullarda daha iyi maddi konum edinme çabası 

içerisinde rüşvete başvurulmakta, kamu yararı taşıyan bilgilerin yayınlanmasından 

rahatsızlık duyabilecek resmi görevlilerden bu bilgileri haberleştirmeme karşılığında 

belirli “karşılık” sağlanmaktadır. Bir gazetecinin ifade ettiği gibi, para kazanmanın 

en kolay yolunun rüşvet olduğu ülkede, iş bulabilmek için verecek parası olmayan 

insanlar basına akın ediyorlar, ama bir süre sonra, gazeteciliğin ahlaki değerlerinden 

yoksun bu şahıslar da rüşvetin, kolay paranın cazibesine kapılıp gidiyorlar (Genberli, 

2003:130-131). Diğer tüm sorunlara karşın çete gazeteciliği, basının bir numaralı 

problemi olarak ilan edilmiş ve Basın Konseyi tarafından “tesadüfi” kişileri bu 

meslekten uzaklaştırmak amacıyla ülkede 2500-3000 gazeteciye “ortak basın 
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kartları”nın verilmesine başladı ve 2005 yılına Mayıs ayına kadar 55 medya 

kuruluşundan 603 gazeteciye bu tür kartlar dağıtıldı (“Ölke jurnalistlerinin III 

gurultayı keçirildi”. Yeni Müsavat gazetesi, 22 Mayıs 2005).  

 

2.2.7. Geçiş dönemi basını: yeni “eski basın”  

 

Basının sahiplik yapısı, içinde faaliyetini sürdürdüğü genel toplumsal ve 

ekonomik ortam, profesyonellerin siyasal kimlikleri ve rol ilişkileri, beraberce 

değerlendirildiklerinde basının genellikle etkili bir siyasal araç olarak kullanıldığı 

ama bu amaca ulaşmada fazla başarılı olunamadığı söylenebilir. Resmi devlet 

gazeteleri ve diğer iktidar parti yanlısı gazeteler zorunlu abonelerle dağıtılıyorken, 

yüzde 80-i başkentte dağıtılan muhalefet kanadı basınının, iktidar-muhalefet 

ilişkilerini etkilemek gücünde olmadığını ve sadece muhalefet örgütleri arasında 

iletişimi sağladığı tartışmaları sürmektedir (Genberli, 2003:75). Bağımsız olarak 

tanınan gazeteler de tirajlarının oldukça düşük olmaları nedeniyle kamuoyu 

oluşturmada yetersiz görülüyorlar. Gazete okurluğunun pahalı bir uğraş olduğu 

ülkede insanların büyük çoğunluğu enformasyon kaynağı olarak televizyonlara 

yönelmektedirler.  

70 yıllık Komünist medya sistemi deneyiminden sonra liberal çoğulcu 

sistemle bütünleşme yolu tutan Azerbaycan’ın tüm alanları gibi geçiş süreci yaşayan 

basın, görünürdeki değişimlere rağmen, temelde Sovyet dönemi basını ile olan 

benzerliğini sürdürdü. Bir gazetecinin ifade ettiği gibi, geçiş sürecinde de gazeteler 

Sovyet döneminde olduğu gibi bağlı oldukları partilerin değerlerini yansıttı ve bu 

değerleri benimsemiş kişilerce üretildi. Değişen isim ve misyonlar farklı olmakla 
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birlikte gazetecilik açısında değişen bir şey olmadı. Basındaki partileşme sürecinin 

içerik açısından önemli sonucu gazete sayfalarında parti haberlerinin büyük ağırlık 

kazanması ve bu haberler içerisinde belirli partilerin öne çıkması olgusudur. 

(Genberli, 2003:23-24, 27, 75-76).  

Her zaman resmi sansürden ve uygulanan baskılardan şikayet eden 

muhalefet gazetecilerinin sansür kaldırıldıktan sonra inandıklarının tersine, her şeyi 

söyleyemeyecekleri gerçeğiyle karşılaştıkları durum ortaya çıktı. Resmi sansürün 

kaldırılması gazetecilerin kendi içindeki sansürcüyle karşılaşmalarına neden olmuştu. 

Gazetecilerin sözlerinin “kalemin ucundan dönmesi” olarak ifade ettikleri bu 

“otosansür” sürecinde, siyasal parti, örgüt veya grupları temsil eden kişilerin 

gazetelerde etkili ve “sözü dinlenmesi gereken” biri olmasıyla birlikte gazetecilerin 

kendilerinin de onlarla yakın dostluk, akrabalık veya çıkar bağlarının olması da  

etkili olmuştur (Genberli, 2003:121-123).  

Gazeteci siyasetçi ilişkilerini asker ve general ilişkilerine benzeterek 

değerlendiren Arif Aliyev, gazetesini çıkaramayan, akrabaları hapiste yatan, kız 

kardeşleri ölüm orucu tutan gazetecileri savaş alanında üşüyen, ölüm tehlikesiyle yüz 

yüze olan askerlerle kıyaslarken, hükümet içi ilişkilerin gerginleşmesini bekleyen 

siyasetçileri ise tepenin üstünden bakarak savaşı izleyen generallere benzetiyor: “En 

önemlisi onlar için 8 gün süren savaş rakibin güçsüzleşmesi demek ve 100 askerin 

bir anlamı yok” (“Azerbaycanda hamı ve her şey deyişmelidir”. Azadlık Gazetesi. 6 

Aralık 2003). 

 



3. BÖLÜM 

AZERBAYCAN BASININDA HABER KAYNAKLARI  

 

3.1. Araştırma yöntemi 

 

Azerbaycan basınında haber kaynaklarının şemasını çıkarmayı amaçlayın 

çalışmamızda araştırma metodu olarak Niyazi Karasar’ın tanımlamasıyla söyleyecek 

olursak (1991:79-80), Genel Tarama modellerinden Kesit Alma yöntemi seçilmiştir. 

Böyle bir çalışmada kullanılacak yöntem her şeyden önce farklı gazetelerden 

toplanmış verilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine olanak verecek şekilde 

seçilmeli idi. Bunun için her şeyden önce gazetelerde yer alan haberlerin farklı 

kategorilerde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde nicelleştirilmesidir. Yalnız bu 

nicelleştirmeden yola çıkmakla soyut kavramların rakamlarla ifade edilerek 

karşılaştırılması ve bu karşılaştırmadan elde edilecek bulgularla gazetelerin belirtilen 

kategorilere göre durumlarının ve sonuç olarak da genel konumları ile içerikleri 

konusunda değerlendirilmesi yapılabilir. Bu nedenle, bu tür bir nicelleştirme 

çalışmanın amacına ulaşmasında birinci derecede öneme sahiptir.  

Yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınmakla belirlenmiş amaç 

doğrultusunda sonuca ulaşmak için çalışmamızda veriler İçerik Analizi yöntemsel 

tekniğiyle alınarak incelenmiştir.  

Berelson’un tanımlamasıyla içerik analizi iletişimin aşikar içeriğinin nesnel, 

sistematik ve nicel tanımlanmasını amaçlayan bir araştırma tekniğidir” (Akt. Mutlu, 

1998:158). McQuail, içerik çözümlemesi tekniğinin temel özelliklerinin: 1. bilimsel 

bir geçerlilik iddiasının olmasının; 2. özellikle üzerinde durulanın yinelenen 
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özellikler olmasının; 3. değer yargılarından ve sanatsal değerlendirmelerden 

kaçınılmaya çalışılmasının; 4. içerik için söylenenlerin işlevsellik ön planda tutularak 

söylenenler olduğunun kabul edilmesinin olduğunu söylüyor (Akt. İnal, 1996:77). 

Sözcükleri ve dili, anlamların şeffaf bir taşıyıcısı olarak kabul eden varsayımlara 

dayandığından dolayı geleneksel içerik çözümlemesi çalışmaları, dili bir 

anlamlandırma süreci olarak ele alan eleştirel yaklaşım temsilcileri tarafından 

eleştirilmiştir. Fiske de, içerik çözümlemesinin özünde anlamlandırmanın 

düzanlamsal düzeyini çözümlediğini belirtmiştir (1996:176). Sumner, tekniğin 

özellikle de yinelenen özellikleri vurgulanmasının temel zayıflığı olduğu üzerinde 

durularak, “tekrarın anlamından çok, anlamın tekrarı önemli” olduğunu belirtmiştir 

(Akt. İnal, 1996:86). Bununla birlikte 1940’lar ve 50’ler boyunca bir çok metinlere 

içerik çözümlemeleri uygulanmış ve 1960’lardan sonra pozitivist yöntembilim 

anlayışının savunucuları dışında eleştirel iletişim kuramcıları tarafından da 

kullanılmış ve bu dönemde nicelden nitele doğru bir kayış gözlenmiştir (İnal, 

1996:82). Çalışmamız açısından ise, içerik çözümleme tekniğini doğrudan dil, 

metinler ve anlamlandırmayla değil, kaynaklarla ilgili olarak kullanıldığından dolayı 

bu sınırlılık sözkonusu olmamaktadır.  

İçerik analizinde öncelikle yapılması gereken araştırmanın amacı 

doğrultusunda gerçekleştirilen “kategorileştirme” işlemidir. McQuail’e göre 

uygulamadan önce bir kategorileri oluşturmanın riskleri içeriklere bakmaksızın kendi 

anlam sistemini empoze etmesidir. Araştırmacının kuramsal ve ampirik birikimleri 

doğrultusunda kısa süren bir ön çalışma sonrasında, araştırmadan önce 

“kategori”lerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken önemli nokta çalışmada 

kullanılacak “analiz birimlerinin” seçilmesi ve “kategorilerin” oluşturulması 
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sürecinin birlikte gelişmesi gerektiğidir (İnal, 1996:81). Kategorileri içlerine içerik 

birimlerinin yerleştirileceği küçük güvercin yuvaları olarak tanımlayan Holsti, 

onların oluşturulması aşamasında sıkıca uygulanması gereken özellikleri 

sıralamaktadır. Kategoriler: 1. kesişmemelidir (exclusiveness); 2. konuya ilişkin 

incelenen tüm materiyali, başka bir değişle tüm içerik birimlerini kapsamalıdır 

(exhaustiveness); 3. birbirinden bağımsız olmalıdır; 4. hepsi tek bir sınıflandırma 

prensibine dayanılarak kurulmalıdır ve 5. araştırmanın amacını yansıtmalıdır (Akt. 

İnal, 1996:78). 

Fiske de içerik analizinin seçmeci olmaması gerektiği, tüm örneklemi ele 

alması gerektiğini belirtiyor. Diğer taraftan içerik analizinin daha verimli olması için 

geniş ölçekli çalışmalarda kullanılmasını öneriyor. Örneklem ne kadar büyükse 

sonuç da o kadar doğrudur (1996:176-177).  

Konusu ve amacı gereği araştırma evrenini Azerbaycan yazılı basınını 

oluşturan tüm süreli yayınların oluşturduğu çalışmamızda araştırma evreni geniş 

tutulmuştur. Örneklemimiz ise, basının yapısını belirleyen, yapılanmasına ve siyasal 

konumuna göre farklı kanatlarda yer alan gazeteler arasından temsil için seçilmiş 

birer gazetenin bir yıl içinde yayımlanan sayıları arasından rasgele seçilmiş 100 

gazete sayısından oluşmaktadır.  

Günümüzde Azerbaycan basının yapısını gösteren şemada gösterilen değişik 

konumlardaki gazeteler arasından, resmi devlet gazetelerinden Halk Gazetesi; iktidar 

partisine ait gazetelerinden Yeni Azerbaycan gazetesi; muhalefet partilerine ait 

gazetelerden Yeni Müsavat; “bağımsızlar”dan ise Zerkalo gazetesi araştırmaya tabi 

tutulmuştur. İsmi sayılan gazetelerden temsil edilebilirlik açısından ülkedeki siyasi 

olayların en az gündemde olduğu, en yakın tarih olarak 2001 yılı seçilmiştir. 
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Örneklemdeki 100 gazete sayısını oluşturmak üzere her gazeteden yıl boyunca 

yayınlanmış 25 sayı rasgele olarak alınmıştır.  

Bu 25 sayı her ay 2 sayı olmakla, ayın ilk ve 3. Salı gününe ait sayıları, artı 

ilk ayın 2. Salı günü sayıları olarak seçilmiştir. Gazetelerin Salı gününün sayılarının 

seçilmesinin nedeni Azerbaycan'da Pazar günü gazetecilerin hafta sonu tatili 

kullandıklarından dolayı Pazartesi günü gazete çıkarmamaları ve haftanın ilk 'gazete 

günü'nün Salı günü olmasıdır.  

Fakat, bazen gazetelerin yayımlanma düzenlerinin bozulması, bazen ise 

çıkmış sayılara ulaşılamaması nedeniyle seçilmiş sayılardan bazılarının yerine başka 

sayılar seçilmiştir. Yeniden sayılar seçilirken peryodikliğin bozulması durumlarında 

bir sonraki en yakın sayılar, diğer hallerde ise gazetenin Salı gününe denk gelen 

başka bir sayısı seçilmiştir. Böylece sonuç olarak taranmış gazete sayıları aşağıda 

verilmiş açıklamalarla beraber, Tablo 1’de gösterildiği gibidir.  

Yeni Azerbaycan gazetesinin Ocak ayı sayılarına ulaşılamadı. Ocak ayı 

sayıları yerine, 13 Şubat, 10 Temmuz ve 11 Aralık sayıları ek olarak taranmıştır. 

Ulaşılamayan 21 Ağustos sayısı yerine 22 Ağustos, 6 Kasım yerine 27 Kasım, 18 

Aralık  sayısı yerine ise 25 Aralık  sayısı taranmıştır. 

Zerkalo Gazetesinde Mart ayında ulaşılamayan 6 ve 20 sayıları yerine 13, 

27 taranmıştır. Ulaşılamayan 15 Mayıs sayısı yerine 22 Mayıs, 21 Ağustos yerine 28 

Ağustos sayıları taranmıştır. 

Yeni Müsavat Gazetesinde ulaşılamayan 2 Ocak sayısı yerine, 16 Ocak; 17 

Nisan yerine, 3 Nisan; 21 Ağustos yerine ise 7 Ağustos sayısı taranmıştır. 

Halk gazetesinin ulaşılamayan 2 Ocak sayısı yerine, 16 Ocak; 6 ve 20 Mart 

sayıları yerine 13, 27 Mart; 5, 19 Haziran sayıları yerine 12, 26 Haziran sayıları ve 
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ulaşılamayan Mayıs ve Ekim sayıları yerine 10 Nisan, 28 Ağustos, 11 Eylül ve 

11Aralık sayıları ek olarak taranmıştır. 

Tablo 1. Taranmak için seçilmiş gazete sayıları ve ulaşılamayan sayıların yerine 
taranmış gazetelerin tarihlere göre dağılımı  

Gazetelerin Taranan Sayıları 

Aylar 

Taranmak 
İçin 

Önceden 
Belirlenmiş 

Sayılar 
Halk Yeni 

Azerbaycan 
Yeni 

Müsavat Zerkalo 

Ocak 2, 9, 23 9, 16, 23 - 9, 16, 23 2, 9, 23 

Şubat 6, 20 6, 20 6, 13, 20 6, 20 6, 20 

Mart 6, 20 13, 27 7, 23 4-6, 19-23 13, 27 

Nisan 3, 17 3, 10, 17 3, 17 3, 26 3, 17 

Mayıs 1, 15 - 1, 15 1, 15 1, 22 

Haziran 5, 19 12, 26 5, 19 5, 19 5, 19 

Temmuz 3, 17 3, 17 3, 10, 17 3, 17 3, 17 

Ağustos 7, 21 7, 21, 28 7, 22 7, 28 7, 28 

Eylül 4, 18 4, 11, 18 5, 18 4, 18 4, 18 

Ekim 2, 16 - 2, 16 2, 16 2, 16 

Kasım 6, 20 6, 20 20, 27 6, 20 6, 20 

Aralık 4, 18 4, 11, 18 4, 11, 25 4, 18 4, 18 

 

Çalışmamızda araştırma evreninden alınan verilerin İçerik Analizi 

yöntemsel tekniğiyle incelenmesine karar verilmiştir.  

İçerik analizi tekniğinin kullanımda ortaya çıkan önemli sorunlarında biri de 

analiz birimlerinin nasıl sayılacağına ilişkin ölçütün belirlenmesidir. Çalışmamızın 
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araştırma birimleri olan, rasgele seçilen gazete sayılarında yer alan haberler önceden 

belirlenmiş kategorilerde toplanmıştır. İçerik analizi tekniğinin kullanıldığı 

çalışmamızda örneklemimizi oluşturan, farklı boyutlarda ve farklı sütun sayısıyla 

basılan farklı gazetelerden karşılaştırılabilir verilerin alınması için haberlerin 

kapladıkları alanların ve sayılarının hesaplanmasına karar verilerek bu sorun 

aşılmaya çalışılmıştır.  

Bunun dışında, gazetelerden toplanmış veriler değerlendirilirken 

karşılaştırmaların yapılabilmesi için onların ortak “standart” ve “kıyaslanabilir 

rakam”lara dönüştürülmesi zarureti yaranmıştır. Şöyle ki, farklı gazetelerin farklı 

boyutlarda ve sayfa sayısıyla basıldıkları hususu dikkate alındığında mutlak haber 

sayısı veya haberlerin kapladıkları alanların mutlak değerlerinin kıyaslanmasının 

gazeteler konusunda doğru fikir vermeyeceği ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden 

çalışmamızda gazetelerden alınmış, her bir gazetenin kendi bütünü içinde anlam 

ifade eden mutlak haber sayıları ve haberlerin kapladıkları alanlara ait verilerin 

yüzdesel oranları hesaplanarak mutlak “kıyaslanabilir değer”ler olarak kullanılmıştır. 

Böylece, çalışmamızın her aşamasında haber sayısını, haberlerin kapladıkları alanları 

yüzdelerle ifade eden veriler değerlendiriliyor. Bundan başka, haberlerin önem 

sırasına göre konumları dikkate alınarak, manşet haberleri, ilk sayfa haberleri ve tüm 

haberler çalışmamızda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

Sürekli haber yapmaya adanmış olan gazetelerin, haber dünyasını toplumsal 

olarak belirlenmiş belirli kategorilere bölünmüş olarak, toplumu da bürokratik olarak 

yapılanmış gördüklerini daha önce belirtmiştik. Bu şekilde bir örgütlenme yapısına 

sahip medya kurumlarında üretilen haberleri genel olarak 1. Siyaset; 2. Ekonomi; 3. 

Dış ilişkiler; 4. Yerel haberler; 5. Bazen gerçekleşen özel olaylara ilişkin haberler; ve 
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6. Spor haberleri başlıkları altında toplayabiliriz (Hartley, 1982:38-39). Haber 

konularının genel yelpazesinin bu şekilde olması, diğer taraftan gazetelerin 

bürokratik yapılara sıkıca bağılılığı göz önünde bulundurularak Azerbaycan’da 

gazeteler için en önemli haber kaynaklarının da ulusal düzeyde: 1. Cumhurbaşkanlığı 

veya Başkanlık; 2. Parlamento; 3. Başbakanlık ve Bakanlıklar; 4. Siyasal partiler; 5. 

Sivil Toplum Örgütleri; 6. Emniyet birlikleri; 7. Silahlı kuvvetler; 8. Sanat ve 

eğlence yerleri; 9. Eğitim kurumları; 10. Özel sektör; yerel düzeyde de buna benzer 

olarak: 1. Valilik; 2. Belediye başkanlığı; 3. Çeşitli müdürlükler; 4. Yerli emniyet 

birlikler; 5. Askeri birimler; 6. Siyasal partilerin, sivil toplum örgütlerinin eyalet 

şubeleri; 7. Eğitim kurumları olduğunu söyleyebiliriz (Genberli, 2005a:92).  

Gazetecilerin haber üretiminin içsel baskıları, gazeteciliğin profesyonel 

ideolojisi ve başka nedenlerle sürekli aynı kaynaklara yönelmesi bu kurum ve 

kişilerin toplumsal durum tanımlarını üreten birincil tanımlayıcılar olarak ortaya 

çıkması dışında “sıradan insan” denilen ve herhangi bir bürokratik yapıda 

örgütlenmemiş insanlar açısından bir temsil sorununu da beraberinde getirmektedir. 

Tüm bu belirtilenler ve Sovyet-komünist sistemden, piyasa ekonomisi koşullarında 

çalışan liberal basın sistemine geçiş dönemini yaşayan ve özellikle de siyasal 

yapılanmayla paralel bir yapıya sahip olan Azerbaycan basının mevcut koşulları göz 

önünde bulundurularak haber kaynaklarının neler olduğunun açığa çıkarılması için 7 

kategori belirlenmiştir. Burada özellikle belirtilmesi gereken, “haber kaynakları”ndan 

kastın “haberlere doğrudan kaynaklık eden”, “haberin kahramanı olan” veya 

“haberde konuşturulan” kişi veya kurumların olduğudur. 

Gazetelerin içerdikleri konular da göz önünde bulundurulmakla, en önemli 

haber kaynaklarından birinin en büyük bürokratik yapılanma örneği olan devlet 
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olduğu bilinmektedir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, parlamento, polis ve 

silahlı kuvvetler, mahkemeler, yerel yönetimler vs. gibi devleti oluşturan kurumlar ve 

bu kurumları temsil eden görevlilerin, sözcülerin yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla 

basının en önemli haber kaynağı olduğu bilinmektedir. Tüm bunlar da dikkate 

alınmakla bu kurum ve kişilerin kaynağı olduğu haberler adına kısaca “Devlet” 

dediğimiz ilk kategorimizde toplanmaktadır.  

Basın ülkedeki politik yapılanmayla ilişkisi yönünden değerlendirildiğinde 

politik partilerin, parti gruplarının, onların temsilcilerinin ve genel olarak 

politikacıların en önemli haber kaynaklarından biri olduklarını söyleyebiliriz. Bu 

politik çevrelerin ve temsilcilerinin doğrudan kaynaklık ettikleri haberler de kısaca 

“Siyasal Partiler” adını verdiğimiz kategoride toplanmaktadır. Burada aynı zamanda 

iktidar partisi olması nedeniyle, Yeni Azerbaycan partisine ve parti yetkilileri ile 

bağlı haberlerin sınıflandırılmasında, “Devlet” ve “Siyasal Parti” kategorilerinin 

kesişmemesi (exclusiveness) ilkesi açısından ortaya çıkan sorun, sözkonusu haberler 

doğrudan partiyle ilgili olarak verildiklerinde (ÖR: parti kongresi, yetkililerin 

partiyle ilgili açıklamaları, vs.) “Siyasal Parti” kategorisinde, sırf devletle ilgili 

olduklarında ise “Devlet” kategorisinde değerlendirilmekle aşılmıştır. 

Diğer bir kategori ise, özel sektör diyebileceğimiz ekonomik kurumlar, sivil 

toplum örgütleri, sanat, eğitim kurumları ve başka bu gibi devlete bağlı olmayan ve 

doğrudan politik kimlik taşımayan örgütlerin ve bu örgütlere bağlı kişilerin, örgüt 

temsilcilerini vs. kaynak oldukları haberleri kapsamaktadır. Bu kategorinin başlığını 

ise kısaca “Ekonomi ve Sivil Toplum Örgütleri” olarak belirledik. 

Gazetelerde “bir bilene soralım” düşüncesiyle sık sık başvurulan uzman 

görüşlerini içeren haberler ise “Uzman” kategorisinde değerlendiriliyor. 
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Kısaca “Bilim ve Sanat” adlandırdığımız bir başka haber kaynağı 

kategorimiz ise, toplumda önemli yerler tutan, bilim ve sanat alanlarında olan 

seçkinleri; gösteri dünyası, bunlarla ilgili örgütler ve bu örgütlere bağlı kişileri 

içermektedir.  

“Sıradan İnsan” başlıklı kategoride ise kaynağı "sokaktaki adam” diye tabir 

edilen insanlar veya halk, millet, etnik gruplar gibi örgütlenmemiş insan toplulukları 

olan haberler toplanmıştır.  

Belirtilen kategorilerden hiçbirine ait olmayan haberler ise “Diğer” başlığı 

altında toplanmıştır. 

Bunun dışında ayrıca haberlerin gazetenin kendi muhabiri tarafından 

kaynaklardan toplanması veya haber ajanslarından alınması gibi, haberi aktaran 

“belirtilen kaynaklara” göre de sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sınıflandırmada 

haber ajanslarından alındığı belirtilen haberler “Haber Ajansı” başlığı altında 

toplanmıştır. Gazetenin kendi muhabirinin imzasıyla verilen haberler ise “Kendi 

Muhabiri” başlığı altında toplanmıştır. Aktaranının belirtilmediği haberler ise 

“Anonim” kategoride yer alıyor. “Diğer” başlığı altında ise kaynağı belirtilmekle 

beraber gazetenin kendi muhabiri veya haber ajansı kaynaklı olmayan haberler 

toplanmıştır. Bu tür bir sınıflandırma basının siyasal yapılanmaya göre örgütlenmesi 

açısından özellikle önemlidir. Bir tarafta, devlete bağlı resmi gazetelerde devletin 

resmi iş gününü aktaran devlet haber ajansının haberlerinin ağırlık kazanacağı 

beklenirken, diğer taraftan da, siyasal partilere yakın gazetelerin kendi partileriyle 

ilgili haberlere daha fazla yer ayırdıkları düşünülerek ajansların aktardıkları 

haberlerin daha az verileceği beklenmektedir. Bunun dışında yapılan ön araştırmada 
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resmi gazetelerin değişik bürokrasilerin, politikacıların ve bilim adamlarının 

imzasıyla makaleler, yazılar yayınladığına da rastlanmıştır. 

 

3.2. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

3.2.1. Azerbaycan basınında gazetelere göre haber kaynaklarının 

dağılımı 

 

Gazetelerin taranarak verilerin değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkan 

sonuçlar yaptığımız ön araştırma sonrasında oluşturduğumuz kategorilere ait haber 

kaynaklarının sırasıyla daha fazla yer aldıklarını görebiliriz. Gazetelerde yer alan 

haberlerin kaynaklara göre dağılımında ortaya çıkan sonuçlar arasında vurgulanması 

gereken bir önemli nokta da belirlenmiş kategorilerde haber sayılarıyla haberlerin 

kapladıkları alanların oranlarını yansıtan göstericilerinin genellikle paralel çizgiler 

çizdiğidir. Araştırmada önce gazetelerde yer alan tüm haberlerin kaynaklara göre 

dağılımı değerlendirilirken, buna paralel olarak gazetelerin önem verdikleri arasından 

seçtikleri ilk sayfa ve manşet haberleri de önemli oldukları düşünülerek ayrıca 

değerlendirilmiş, sonuçları tablo ve grafiklerle verilmiştir.  

 

Gazetelerde yer alan tüm haberlere göre araştırma sonuçları 

 

Araştırmamızın sonucunda gazetelerin siyasal konumlarına rağmen başlıca 

haber kaynaklarının aşağı-yukarı benzerlik göstererek, devlet kurumları ve resmi 
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yetkililer olduğu ortaya çıkmıştır. 1. Grafikte de görüldüğü gibi gazeteler en fazla 

devlet kurumları ve resmi yetkililer gibi kaynaklara dayanarak haber yapmaktadırlar.  

 
Grafik 1. Haber kaynaklarının gazetelere göre dağılım şeması  

(A - Haber sayısına göre %; B -  Haberlerin kapladıkları alana göre %) 

 
 

Devlet kurumları ve resmi yetkililer kaynaklı haberlere yer vermede haber 

sayısında yaklaşık % 62, haberlerin kapladıkları alanlara göre ise yaklaşık % 68’lik 

göstericilerle Halk Gazetesi başı çekerken en düşük oranlar Yeni Müsavat 

gazetesinde ortaya çıkmıştır. Yeni Müsavat gazetesi resmi gazete olan Halk 

Gazetesine göre bu tür kaynaklara dayanan haberlere yaklaşık olarak iki defa daha az 

yer verirken, Yeni Azerbaycan ve Zerkalo gazeteleri ister haber sayısına göre, isterse 

de haberlerin kapladıkları alanlara göre olsun, yaklaşık olarak haberlerinin yarısını 

devlet ve resmi yetkililere dayanarak vermekle benzerlik göstermişler.  

Bu kaynaklar Yeni Müsavat gazetesinde haber sayısına göre yaklaşık yüzde 

34 oranla yer alırken, yüzde 33 oranla onu takip eden siyasal partiler ve siyasetçiler 
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kaynaklı haberler gazetenin sayfalarında daha fazla yer kaplamaktadırlar. Gazetede 

haberlerin kapladıkları alanlara göre yaklaşık yüzde 37’si siyasal parti veya siyasetçi 

kaynaklıyken, yaklaşık yüzde 26’lık oranda devlet kurumları ve resmi yetkililer 

kaynaklı haberler ikinci durumdadır. 

Bu oranlarla siyasetçiler ve siyasal parti kaynaklı haberler daha fazla yer 

veren Yeni Müsavat gazetesini, yine siyasal bir partiye yakınlığıyla bilinen Yeni 

Azerbaycan gazetesi haber sayısı ve haberlerin kapladıkları alana göre sırasıyla 

yaklaşık yüzde 17 ve 26’lık oranlarla takip etmektedir. Zerkalo ve Halk Gazetesi ise 

benzer sonuçlar ve paralel çizgilerle haberlerinin yaklaşık yüzde 11 ve 14’ini bu 

kaynaklardan hazırlamışlar. Haberlerin kapladıkları alana göre ise bu oranlar 

gazetelerde yaklaşık yüzde 14 ve 11’dir.  

Kaynaklara göre haberlerin dağılımında haber sayılarının haberlerin 

kapladıkları alanla paralel olarak verilmesi, gazetelerin hangi kaynaklı haberlere 

kapsamı geniş tutarak daha fazla önem verildiğini ortaya çıkarıyor. Örneğin, Yeni 

Azerbaycan gazetesinde yer alan haberlerin yaklaşık yüzde 54’ünü devlet kurumları 

ve resmi yetkililer kaynaklı olanlar oluşturuyorken, bu haberler  toplam haber 

alanının yüzde 42’sini kaplıyor. Buna karşın gazetede yer alan siyasal parti veya 

politikacı kaynaklı haberler sayı olarak tüm haberlerin yaklaşık yüzde 17’sini, 

kapladıkları alana göre yaklaşık yüzde 26’sını oluşturmaktadır. Bu oranlar gazetede, 

siyasal parti veya politikacı kaynaklı haberlerin devlet kaynaklı haberlerden daha 

kapsamlı ve geniş ele alındığını göstermektedir.  

Özel ekonomi kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ve onların temsilcisi 

olan kişilerin kaynak oldukları haber sayılarının gazetelere göre dağılımı küçük 

farklar dikkate alınmazsa benzerlik göstermektedir. Bu oran gazetelerde yüzde 11 ve 
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12 iken, sadece Yeni Müsavat gazetesinde yaklaşık olarak yüzde 15 oranındadır. 

Bununla birlikte sözkonusu kategoride yer alan haberlerin kapladıkları alanın aynı 

gazetedeki tüm haberlere oranının ise gazeteden gazeteye değiştiği gözlenmektedir. 

Şöyle ki, bu oran Halk Gazetesi ve Yeni Azerbaycan’da yaklaşık olarak yüzde 8 

iken, Zerkalo’da yaklaşık olarak yüzde 11, Yeni Müsavat gazetesinde ise, yaklaşık 

yüzde 14 oranındadır. 

Tablo 2. Haber kaynaklarının gazetelere göre dağılımı 
(A - Haber sayısına göre %; B -  Haberlerin kapladıkları alana göre %) 

Halk 
Gazetesi 

Yeni 
Azerbaycan Yeni Musavat Zerkalo 

Haber Kaynakları 
Kategorileri 

A B A B A B A B 

Devlet 62,03 67,9 54,17 42,67 33,95 26,39 57,99 55,47

Politika 13,56 11,27 17,25 26,08 32,99 36,67 11,39 13,76

Ekonomi ve Sivil 
Toplum Örgütleri 12,03 7,74 11,5 7,5 14,99 14,28 12,11 11,16 

Bilim ve Sanat 4,72 5,28 6,64 9,89 7,75 10,68 8,24 9,12 

Uzman 0,35 1,73 1,21 1,57 1,54 2,75 1,63 2,91 

Sıradan İnsan 4,01 1,95 5,99 6,13 6,02 5,79 5,39 4,53 

Diğer 3,3 4,13 3,08 5,82 2,69 3,38 3,05 2,69 

 

“Bilim ve Sanat” kategorisinde yer alan kaynaklar, gazetecilerin devlet 

kurumları ve resmi yetkililerin, siyasal parti veya siyasetçilerin, özel ekonomi 

girişimleri ve sivil toplum örgütleri veya onların temsilcilerinden sonra gazetelerde 

en fazla yer verilen kaynaklar olmuştur. Kaynağı seçkinler olan en fazla habere yer 

ayıran gazete yaklaşık yüzde 8 oranla Zerkalo gazetesi iken, onu yaklaşık olarak aynı 
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oranla Yeni Müsavat, yaklaşık yüzde 7 oranla Yeni Azerbaycan ve yaklaşık yüzde 5 

oranla da Halk Gazetesi takip etmektedir. Bu kaynaklara dayanan haberlerin 

kapladıkları alanların oranına göre ise, yaklaşık yüzde 11’lik oranla Yeni Müsavat 

başı çekerken, onu yaklaşık olarak yüzde 10’luk oranla Yeni Azerbaycan ve Zerkalo 

gazeteleri izliyor. Kaynağı seçkinler olan haberlerin kapladıkları alana göre en az 

oldukları gazete ise, yaklaşık yüzde 5’lik oranla Halk Gazetesidir. 

Kategoriler oluşturulurken tahmin edildiğinin aksine “sokaktaki adam” 

dediğimiz insanlar veya halk, millet, etnik gruplar gibi örgütlenmemiş insan 

topluluklarını belirtmek için kullandığımız ve “Sıradan İnsan” adını verdiğimiz 

kategoriye ait haberler, gazetelerde, kaynağını “uzmanlar”ın oluşturduğu haberlerden 

sayılarının ve kapladıkları alanların oranlarına göre daha fazla yer almıştır. Ama bu 

oranlar yüzde 6’yı geçmemektedir. Kaynağı “Sıradan İnsanlar” olan haberlerin 

gazetelerde yer alan diğer tüm haberlere oranına göre başı yaklaşık yüzde 6’lık 

oranla Yeni Müsavat ve Yeni Azerbaycan gazeteleri çekiyor. Onları izleyen Zerkalo 

gazetesinde bu oran yaklaşık olarak yüzde 5 iken, yaklaşık yüzde 4’lük oranla 

“Sıradan İnsanlar”ın kaynaklık ettiği olayları en az haber yapan gazete ise Halk 

Gazetesi olmuştur. Bu tür kaynaklı haberlerin kapladıkları alanların yer aldıkları 

gazetenin tüm haber alanına oranlarını ifade eden göstergeler küçük farklar dikkate 

alınmamakla birlikte benzerlik göstermektedir.  

Uzmanların kaynaklık ettikleri haberlerin göstericilerinin diğer haberlere ait 

göstericilere oranı ise yüzde 3’ü geçmemektedir. Burada vurgulanacak önemli bir 

ayrıntı uzman görüşlerine başvurulan haberlerin kapsadıkları alanların toplam haber 

alanına oranının, sayılarının toplam haber sayısına oranından tüm gazetelerde daha 

yüksek olduğudur. Buradan çıkarılacak sonuç, bu tür kaynaklara az az başvurulmakla 
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birlikte, kaynağı uzmanlar olan haberler genellikle daha geniş kapsamlı verilmekte 

ve daha fazla yer kaplamaktadır. “Uzman” görüşlerine Zerkalo ve Yeni Müsavat 

gazetesi haber sayısına ve haberlerin kapladıkları alana göre sırasıyla yaklaşık olarak 

yüzde 3 ve yüzde 2’lik oranlarla yer verirken, bu oranlar Yeni Azerbaycan 

gazetesinde yaklaşık olarak yüzde 1 ve 2’dir. Halk Gazetesinde yer alan haberlerin 

sayı olarak yüzde biri bile “uzman” kaynaklara dayanmazken, kapladıkları alana göre 

bu haberler yüzde 2 oranında gazetenin sayfalarında yer almaktadır. 

Gazetelerin daha önemli buldukları haberleri ilk sayfaya taşıdıkları 

bilinmektedir. Bu konuda gazeteciler çok titiz davranmaktadırlar. Bu yüzden 

gazetelerin tüm haberlerinin haber kaynaklarına göre dağılımı, ilk sayfa haberlerinin 

dağılımından farklı olabilir. Gazetelerin daha önem verdikleri haberleri ilk sayfaya 

çıkarmalarından yola çıkarak ilk sayfalarının gazetelerin kaynaklara karşı tutumlarını 

daha net ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.  

 

Gazetelerin ilk sayfa haberlerine göre araştırma sonuçları 

 

Haber kaynaklarının gazetelerin ilk sayfalarında dağılımı Grafik 2’den 

görüle bileceği gibi Yeni Müsavat gazetesine ait göstergelerle kısmen bozulmasına 

rağmen neredeyse paralel diyebileceğimiz çizgileri oluşturmaktadır. Bu da 

gazetelerin önemli bularak ilk sayfalarında yer verdikleri haberlerin kaynaklarına 

göre dağılımının aşağı yukarı aynı olduğunu gösteriyor.  

Diğer taraftan gazetelerin tüm haberlerine ilişkin verilerle kıyaslandığında 

ilk sayfa haberlerinin neredeyse hepsi diyeceğimiz kadar büyük bir bölümün 

kaynağını devlet kurumları veya resmi yetkililer oluşturmaktadır.  
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Grafik 2. Haber kaynaklarının gazetelerin ilk sayfalarında dağılım şeması  
 (A - Haber sayısına göre %; B -  Haberlerin kapladıkları alana göre %) 

 
Halk Gazetesinin ilk sayfalarında yer alan haberlerin yüzde 90’ının 

kaynağını devlet kurumları ve resmi yetkililer oluşturmaktadır. Bu oran gazetenin ilk 

sayfasında haberlerin kapladıkları alana göre de yaklaşık olarak yüzde 91’i 

bulmaktadır. Bu tür kaynaklı haberlerin ilk sayfa haberleri arasında yaklaşık olarak 

yüzde 80, haberlerin kapladıkları alanların ilk sayfada yer alan tüm haberlerin toplam 

alanlarına oranına göre ise yaklaşık yüzde 78’lik oranla Yeni Azerbaycan gazetesi 

ikinci sıradadır. Her iki göstergeye göre haberlerinin yaklaşık olarak yüzde 71’inin 

devlet kaynaklı olanlardan oluştuğu Zerkalo gazetesi de ilk sayfasında devlet 

kaynaklarına geniş yer açmakla bu gazetelere yaklaşmaktadır.  Yeni Müsavat 

gazetesi ise ilk sayfasında resmi kaynaklı haberlere daha az, yaklaşık olarak yüzde 

41-42’lik oranla yer vermekle birlikte, bu kaynaklı haberler gazetenin ilk sayfasında 

yer alan haberler arasında ilk sıraya yerleşmektedir. 

Öte yandan Yeni Müsavat gazetesinde resmi kaynaklı haberlerle siyasal 

parti veya siyasetçi kaynaklı haberler arasındaki oran, gazetenin ilk sayfa 
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haberlerinde tüm haberlere göre birincisinin lehine bozulmuştur. Şöyle ki, siyasal 

parti, örgüt veya politikacı kaynaklı haberler gazetenin ilk sayfasında yer alan tüm 

haberlerin yaklaşık olarak yüzde 27’sini oluşturmaktadır. Tüm haberlerde bu oran 

yaklaşık olarak yüzde 33’tür. Haberlerin kapladıkları alanlara ait veriler de yaklaşık 

olarak sırasıyla yüzde 23 ve 37’dir. Buna karşın gazetenin kısaca “Siyasal Parti” 

adını verdiğimiz kategoride yer alan haberlere ne kadar yer verdiğini ifade eden 

oranlar diğer gazetelere ait uygun verilerden en az yüzde 10 daha fazladır. Yeni 

Müsavat gazetesini izleyen Zerkalo gazetesinde bu tür kaynaklı haberler sayılarına 

göre ilk sayfa haberlerinin yaklaşık yüzde 10’unu, kapladıkları alana göre ise 

yaklaşık olarak yüzde 13’ünü oluşturmaktadır. Bu oranlar Yeni Azerbaycan 

gazetesinde yüzde 9 ve 13’tür. Halk gazetesinde ise siyasal parti, grup, örgüt veya 

politikacı kişilerin kaynağı oldukları haberlere yaklaşık yüzde 2 oranında yer 

verilirken, bu haberler ilk sayfa haberlerinin tümünün yaklaşık yüzde 1’ini 

kaplamaktadır.  

Özel ekonomik girişim, Sivil Toplum Örgütleri veya bu kurumlara bağlı 

kişilerin kaynaklık ettikleri haberler ilk sayfalarda gazetenin tüm sayfalarından daha 

az oranla – yüzde 10’dan daha az yer almaktadırlar. Bu kaynaklara ilk sayfasında yer 

alan haberler arasında en fazla yeri yaklaşık olarak yüzde 9 oranında Yeni Müsavat 

gazetesi vermektedir. Haberlerin kapladıkları alanlara göre oranlar yaklaşık olarak 

yüzde 9’dur. Bu tür kaynaklı haberler yaklaşık yüzde 7’lik oranla Zerkalo, yüzde 

5’lik oranla Halk Gazetesinin ve yüzde 4’lük oranla da Yeni Azerbaycan gazetesinin 

ilk sayfa haberleri arasında yer almaktadır. Gazetelerin ilk sayfalarında sözkonusu 

kategoriye ait haberlerin kapladıkları alanların oranlarının ise sırasıyla yaklaşık 

olarak yüzde 5, 5 ve 3 olduğu gözlenmiştir.  
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Kısaca “Sıradan İnsan” adını verdiğimiz kategoride yer alan haberler ilk 

sayfada “Bilim ve Sanat” alanından olanların kaynaklık ettikleri haberleri de 

üsteleyerek 4. sırayı tutmaktadır. Siyasal parti veya siyasetçilerin, ekonomik veya 

sivil toplum örgütlerinin kaynağı oldukları haberlerde olduğu gibi Yeni Müsavat 

gazetesi “Sıradan İnsanları” ilk sayfaya taşımakta başı çekmektedir. Bu oran 

gazetenin ilk sayfasında haber sayısına göre yaklaşık olarak yüzde 13 iken, 

haberlerin kapladıkları alanlara göre yaklaşık olarak yüzde 16 oranındadır. Bu 

oranlar diğer gazetelerde ise yüzde 5’in üzerine çıkamamaktadır. Şöyle ki, Zerkalo 

gazetesi, “Sıradan İnsan”ların kaynaklık ettikleri haberleri ilk sayfalarına yaklaşık 

olarak yüzde 5 oranla ilk sayfalarına taşırken, bu haberlerin ilk sayfalarda 

kapladıkları alan ise yaklaşık olarak yüzde 3 oranındadır. Zerkalo gazetesini takip 

eden Yeni Azerbaycan gazetesinde ise bu oranlar sırasıyla yaklaşık olarak yüzde 3 ve 

2’dir. “Sıradan İnsan”lara ilk sayfalarında en az yeri ise yaklaşık yüzde 1’lik oranla 

Halk Gazetesi vermektedir.  

Diğer taraftan Halk Gazetesi “Bilim ve Sanat” alanından olan seçkinlere ve 

“Uzman”lara ilk sayfalarında hiç yer vermezken, Yeni Müsavat da ilk sayfalarında 

“Uzman” görüşlerine başvurmamıştır. Yeni Müsavat gazetesi kaynağı “Seçkinler” 

olan haberlere ise yaklaşık olarak yüzde 8’lik oranla yer vermekle yine birinciliği 

sürdürmektedir.  

Yeni Müsavat ve Halk Gazetesinin ilk sayfalarında hiç yer vermedikleri 

“Uzman” görüşleri diğer gazetelerde de ilk sayfada fazla yer bulamamaktadır. Yeni 

Azerbaycan gazetesi bu tür kaynaklı haberlere ilk sayfasında yüzde 1 oranında bile 

yer vermezken, Zerkalo gazetesi ilk sayfa haberlerinin yaklaşık olarak yüzde 1’ini 
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uzman görüşlerini temsil eden haberlere ayırmaktadır. Bu haberlerin gazetenin ilk 

sayfasında kapladıkları yer bakımından oranı ise yaklaşık olarak yüzde 4’tür. 

Gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberlerin kaynaklarına göre dağılımı 

ayrıntılı olarak Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3. Haber kaynaklarının gazetelerin ilk sayfalarında dağılımı 
(A - Haber sayısına göre %; B -  Haberlerin kapladıkları alana göre %) 

Halk 
Gazetesi 

Yeni 
Azerbaycan Yeni Müsavat Zerkalo Haber Kaynakları 

Kategorileri 
A B A B A B A B 

Devlet 90 90,81 80,31 77,93 41,88 41,09 71,01 70,66

Politika 1,54 1,04 9,06 13,39 26,5 23,4 10,14 12,95

Ekonomi ve Sivil 
Toplum Örgütleri 5,38 5,12 3,94 2,81 8,97 9,16 7,25 5,34 

Bilim ve Sanat 0 0 2,36 1,58 7,69 7,33 3,86 2,19 

Uzman 0 0 0,39 0,18 0 0 1,45 3,88 

Sıradan İnsan 0,77 1,12 2,36 2,66 12,82 16,37 4,83 3,01 

Diğer 2,31 1,91 1,57 1,45 2,14 2,65 0,97 0,93 

 

Her gazete için manşet haberin önemini göz önünde bulundurarak “günün 

en önemli haberi” saydıkları haberlerin hangi kaynağa dayandığının ortaya 

konulması önemlidir. Gazetelerin ilk sayfalarında haber kaynakları dağılımının tüm 

gazeteye göre özellikle oranlar düzeyinde bazı farklılıklar içermekle birlikte genel 

hatlarıyla aynılık göstermektedir. Gazeteciler tarafından önemli bulunarak manşet 

yapılan haberlerinde de kaynak dağılımının aynı çizgiyi takip edeceğini 

söyleyebiliriz.  
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 Gazetelerin manşet haberlerine ait sonuçlar 

 

Oranlarda farkların artmasıyla birilikte manşet haberlerinde kaynakların 

dağılımının ilk sayfa haberlerindeki gibi olduğunu söyleyebiliriz. 3. Grafik’ten de 

görüldüğü gibi, ilk sayfa haberlerinde olduğu gibi, manşet haberlerinde de, Yeni 

Müsavat dışında diğer gazetelerde genellikle devlet kurumları ve resmi yetkililerin 

kaynaklık ettikleri haberler üzerinde yoğunlaşma var ve diğer kategoriden olan 

haberlere bazen çok az orada verilmekle birlikte, genellikle hiç yer verilmemektedir. 

Grafik 3. Haber kaynaklarının manşet haberlerinde dağılım şeması  
 (A - Haber sayısına göre %; B -  Haberlerin kapladıkları alana göre %) 

 

Tüm haberler ve ilk sayfa haberlerinde olduğu gibi manşet haberlerinde de 

kaynaklar arasında diğer gazetelere göre daha eşit bir dağılım sağlayan Yeni Müsavat 

gazetesi “Sıradan İnsan”, “Ekonomi ve Sivil Toplum Örgütleri” ve “Bilim ve Sanat 

Alanından Seçkinler” kategorisinden olan haberlere diğer gazetelerden daha fazla yer 

vermektedir. Bununla birlikte gazete manşet haberlerinde uzman görüşlerine 

dayanarak hiç haber yayınlamamıştır.  
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Manşet haberlerinde de resmi kaynaklar gazeteler için en gözde haber 

üreticileri olmuştur. Resmi devlet gazetesi olarak Halk Gazetesinde, ilk haberleri 

genellikle resmi ajanstan aktarılan devlet başkanının günlük çalışmalarını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle de resmi kaynaklı manşet haberlerinin sayılarının tüm 

manşet haberlerine oranı yüzde 92’iken, haberlerin kapladıkları alana göre bu oran 

yaklaşık olarak yüzde 96’dır. Araştırma sonucunda Tablo 4’te de görüleceği gibi, 

Yeni Azerbaycan ve Zerkalo gazetelerinde de resmi kaynaklı haberlerin manşet 

haberlerine oranının sırasıyla yüzde 80 ve 76 olduğu ortaya çıkmıştır. Yeni Müsavat 

gazetesinde bu oran yaklaşık iki defa azdır. Yüzde 36 oranda resmi kaynaklı haberler 

Yeni Müsavat gazetesinin manşet haberleri arasında ister sayıca olsun, isterse de 

haberlerin kapladıkları alana göre ilk sırayı tutmaktadır.  

Tablo 4. Kaynakların gazetelerin manşet haberlerinde dağılımı 
(A - Haber sayısına göre %; B -  Haberlerin kapladıkları alana göre %) 

Halk 
Gazetesi 

Yeni 
Azerbaycan Yeni Müsavat Zerkalo Haber Kaynakları 

Kategorileri 
A B A B A B A B 

Devlet 92 96,19 80 71,25 36 37,3 76 75,83 

Politika 0 0 16 23,24 24 23,8 12 11,92 

Ekonomi ve Sivil 
Toplum Örgütleri 4 1,89 0 0 12 11,7 4 4,81 

Bilim ve Sanat 0 0 0 0 8 9,05 0 0 

Uzman 0 0 0 0 0 0 8 7,45 

Sıradan İnsan 4 1,92 4 5,51 16 14,2 0 0 

Diğer 0 0 0 0 4 3,95 0 0 

 



 102

Yeni Müsavat gazetesi yaklaşık yüzde 24’lük bir oranla manşet haberlerinde 

de, tüm haberler ve ilk sayfa haberlerinde olduğu gibi, kaynak olarak siyasal parti 

veya politikacı kişilere dayanmıştır. Onu takip eden Yeni Azerbaycan gazetesinin 

manşet haberlerinden yüzde 16’sını bu kaynaklı haberler oluşturuyorken, sözkonusu 

kategoriden olan haberlerin kapladıkları alan ise, yaklaşık olarak yüzde 23 

oranındadır. Zerkalo gazetesinin manşet haberlerinde yaklaşık olarak yüzde 12 

oranla başvurduğu siyasal parti, grup veya onların temsilcileri kaynaklı haberlere 

Halk Gazetesinde hiç yer verilmemiştir.  

Zerkalo, manşet haberlerinde (yaklaşık yüzde 8 oranla) uzman kaynaklara 

başvuran tek gazete olmakla birlikte, Halk Gazetesi ve Yeni Azerbaycan gibi, bilim 

ve sanat alanından “seçkinler”e manşette yer vermemiştir. 

“Sıradan İnsanlar”ı ise Zerkalo gazetesi dışında tüm gazeteler manşete 

taşımışlar. Sözkonusu kategoriden olan haberleri, haber sayısına göre yüzde 16’lık 

oranla en sık Yeni Müsavat manşet yaparken, onu yüzde 4 oranla Yeni Azerbaycan 

ve Halk Gazeteleri takip etmekte. Yalnız Halk Gazetesinin manşete taşıdığı “Sıradan 

İnsanlar” kaynaklı haberlerin kapladıkları alanların oranları yüzde 2’lik oranı bile 

bulmamaktadır.  

 

3.2.2. Azerbaycan basınında haberleri aktaran kaynakların 

gazetelere göre dağılımı 

 

Haberleri, onları aktaran kaynaklara göre sınıflandırırken, ön araştırmayla 

kategorileri belirlerken, devlet gazetelerinin genellikle resmi haber ajansına 

dayanarak  haberlere yer verecekleri, buna karşın ise siyasal konumlarıyla öne çıkan 



 103

ve partilere yakınlıklarıyla bilinen gazetelerin siyasal amaçları doğrultusunda 

kendilerine uygun olan haberler sunmak için kendi muhabirlerinin aktardıkları 

haberlere ağırlık vereceği düşüncesinden yola çıkıldı. Bunun dışında özellikle resmi 

devlet gazetesinde rastlanılan bir durum olan haberlerin altına yer alan imzanın 

gazetenin muhabirinden başka biri olması bu gazetede belirtilen kategoride daha 

fazla haberin yer alacağı, “bağımsız basın”ı temsil eden gazetelerinse profesyonel 

normlara bağlılıkları nedeniyle haberleri aktaran kaynakları belirtecekleri 

bekleniyordu.  

Araştırmamızda haberleri aktaran kaynaklar değerlendirilirken, sadece haber 

sayılarına ölçüt alınmış, haberlerin alanları ise değerlendirilmemiştir.  

 

Gazetelerin yer alan tüm haberlere göre araştırma sonuçları 

 

Gazetelerde yer alan tüm haberleri değerlendirirken, beklenildiği üzere, 

siyasal partilere ait gazetelerden özellikle Yeni Müsavat gazetesi (yaklaşık yüzde 89 

oranla) kendi muhabirlerinin hazırladıkları haberlere ağırlık vermektedirler. Diğer 

gazeteler de ağırlıklı olarak kendi muhabirlerinin haberlerini kullanmaktadır. Zerkalo 

gazetesi haberlerinin yüzde 60’ını kendi muhabirler hazırlarken, bu oran Halk 

Gazetesinde yüzde 52, Yeni Azerbaycan gazetesinde ise yüzde 45’tir. 

Yeni Azerbaycan konusunda vurgulanması gereken bir diğer konu, iktidar 

partisi yandaşı olan gazetesinin künyesinde muhalefet kimliğiyle bilinen ve bu arada 

ülkenin en büyük haber ajansı olan Turan Haber Ajansının aktardığı haberlerin de 

kullanıldığına ilişkin bilgiye yer verilmesidir. Bunun sonucunda da, gazete yaklaşık 

yüzde 21’lik bir oranla Zerkalo gazetesinden (yaklaşık yüzde 23) sonra aktardığı 
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haberlerde haber ajanslarına en fazla bağımlı kalan ikinci gazete olmuştur. Onları 

yaklaşık yüzde 15’lik bir oranla Halk Gazetesi takip ederken, sayfalarında ajans 

haberlerine en az yer veren ise yaklaşık yüzde 6’lık bir oranla Yeni Müsavat gazetesi 

olmuştur.  

Tablo 5. Gazetelerde yer alan tüm haberlerin onları aktaran kaynaklara göre 
dağılımı (Haber sayısına göre %) 

Haberi aktaran 
kaynak 

Halk 
Gazetesi Yeni Azerbaycan Yeni 

Musavat Zerkalo 

Kendi Muhabiri 52,36 45,34 88,73 59,31 

Haber Ajansı 14,86 21,21 6,28 22,58 

Anonim 15,45 29,39 3,65 16,07 

Diğer 17,33 4,05 1,22 2,14 

 

Grafik 4. Gazetelerde yer alan tüm haberlerin onları aktaranlara göre dağılımı  
(%) 

 

Gazetelerde anonim kaynaklı haberlerin oranına göre birincilik (yaklaşık 

yüzde 29) Yeni Azerbaycan gazetesindeyken, bu tür haberlerin en az yer aldığı 
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gazete de Yeni Müsavat (yaklaşık yüzde 4) olmaktadır. Beklenildiğinin aksine 

Zerkalo gazetesi yüzde 16’lık bir oranla imzası belirtilmeyen haberlere yer verirken 

Halk Gazetesinde bu oranın yaklaşık olarak yüzde 15 olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

 Gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberlere göre araştırma 

sonuçları 

 

Gazetelerin en önemli sayfası sayılmasıyla birlikte ilk sayfaların gazeteden 

gazeteye göre farklı özellikler taşıması da sözkonusudur. Grafik 5’ten de 

görülebileceği gibi gazeteler ilk sayfa haberlerini aktaranlar konusunda farklı 

görünüm sunuyorlar. Örneğin, Zerkalo gazetesinde ajanslardan aktarılan kısa 

haberlerden oluşan günün haber hattı ilk sayfada verilirken, resmi devlet gazetesi 

olan Halk Gazetesinin ilk sayfalarında genellikle cumhurbaşkanının ve 

parlamentonun imzaladığı kanun, kararname ve bunlara benzer resmi açıklamalara 

yer verilmektedir. Bu durum da ilk sayfalarda haberleri aktaran kaynakların 

dağılımını önemi ölçüde etkilemektedir. Şöyle ki, tüm haberlerinin yaklaşık yüzde 

60’nı kendi muhabirleri hazırlarken, Zerkalo gazetesinin ilk sayfa haberlerinin yine 

neredeyse bu kadarı (yaklaşık yüzde 59) ajanslardan aktarılmaktadır. Böylece gazete 

ajans haberlerini ilk sayfasında en çok kullanan gazete haline geliyor. 

Cumhurbaşkanı, parlamento ve bakanlar kurulunun günlük resmi faaliyetlerini günün 

en önemli haberi olarak resmi haber ajansından aktaran Halk Gazetesinde ise bu oran 

yaklaşık olarak yüzde 33’tür. Yeni Azerbaycan gazetesi de ajans haberlerine yüzde 

24 oranında yer verirken, bu haberler en az Yeni Müsavat gazetesinin ilk 

sayfalarında yer bulmaktadır.  
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Grafik 5. Gazetelerin ilk sayfa haberlerinin onları aktaranlara göre dağılımı 
(%) 

 
Yeni Müsavat gazetesi ise ilk sayfasında yer alan haberlerin yaklaşık yüzde 

89’u kendi muhabirleri tarafından hazırlanmaktadır. Bu oran diğer gazetelere göre iki 

defadan da fazladır. Zerkalo gazetesi yüzde 32’lik oranla ilk sayfalarında kendi 

muhabirlerinin haberlerine yer verirken, Yeni Azerbaycan yüzde 20, Halk Gazetesi 

ise yüzde 18’lik oranla benzer tutum sergilemekteler.  

Tablo 6. Gazetelerde yer alan ilk sayfa haberlerin onları aktaran kaynaklara 
göre dağılımı (Haber sayısına göre %) 

Haberi aktaran 
kaynak 

Halk 
Gazetesi Yeni Azerbaycan Yeni 

Musavat Zerkalo 

Kendi Muhabiri 17,69 20,08 88,89 31,88 

Haber Ajansı 33,08 23,62 9,4 59,42 

Anonim 3,08 53,94 1,28 8,21 

Diğer 46,15 2,36 0,43 0,48 
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İmzasız yayımlanan ilk sayfa haberlerinin oranları ise yaklaşık olarak Yeni 

Müsavat gazetesinde yüzde 1, Halk Gazetesinde yüzde 3 ve Zerkalo Gazetesinde 

yüzde 8 iken, Yeni Azerbaycan gazetesinde yüzde 54’e varıyor.  

 

 Gazetelerde yer alan manşet haberlerine göre araştırma sonuçları 

 

Gazetelerin en önemli buldukları manşet haberleri ise Yeni Müsavat ve 

Zerkalo gazetelerinde tamamen kendi muhabirleri tarafından sunulmaktadır. Yeni 

Azerbaycan gazetesi de manşette en fazla kendi muhabirlerinin haberlerine (yüzde 

52) yer vermekteler. Halk Gazetesi ise, kendi muhabirlerinin haberlerini yüzde 4 

oranla manşet yaparken, manşet haberlerinin yüzde 80’ni resmi devlet ajansından 

gelen haberler arasında aktarmaktadır. Bu oran Yeni Azerbaycan gazetesinde de 

yüzde 8’dir. Diğer taraftan Yeni Azerbaycan gazetesi manşet haberlerinin yüzde 

36’sını, Halk Gazetesi ise yüzde 4’ünü hazırlayanı belirtmemektedir.  

Grafik 6. Gazetelerde yer alan manşet haberlerinin onları aktaran kaynaklara 
göre dağılımı (%) 
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Tablo 7. Gazetelerin manşet haberlerinin belirtilmiş kaynaklara göre dağılımı  
(Haber sayısına göre %) 

Haberi aktaran 
kaynak 

Halk 
Gazetesi Yeni Azerbaycan Yeni 

Musavat Zerkalo 

Kendi Muhabiri 4 52 100 100 

Haber Ajansı 80 8 0 0 

Anonim 4 36 0 0 

Diğer 12 8 0 0 

 

3.3. Araştırma sorularının değerlendirilmesi 

 

3.3.1. Azerbaycan basınında başlıca haber kaynakları nelerdir? 

 

Başlıca amacı Azerbaycan basınında yer alan başlıca haber kaynaklarının 

neler olduğunun ortaya çıkarılması olan çalışmamızın sonuçlarına göre gazeteler 

kaynak olarak genellikle, devlet kurumları ve resmi yetkililer, siyasal parti veya 

gruplar ve onların sözcülerine yönelmekte, onların faaliyetlerini, açıklamaları ve 

tartışmalarını, kısaca “durum tanımlamalarını” aktarmaktalar. Bu durum, çalışmanın 

kuramsal çerçevesinde de ortaya konulduğu gibi, genel olarak sürekli haber yapmaya 

adanmış medya kurumları, özel olarak ise ülkedeki siyasal yapılanmayla paralel bir 

çizgide yapılanmış Azerbaycan basını için kaçınılmaz olmaktadır.  

Özellikle de siyasal parti yandaşı oldukları açıkça belli olan gazetelerde 

siyasal partilere, gruplara veya onlara ilgili kişilere ve dair haberler ağırlıklı olarak 

yer almakla birlikte gazeteler için bir numaralı haber kaynağı konumunda devlet 
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kurumları ve resmi yetkililer durmuştur. Sözkonusu kurum ve kişilerin basının en 

gözde kaynakları olması ise, bir taraftan devletin toplum hayatıyla ilgili en önemli 

konularda “karar verme” ve gerçekleşen olaylarla ilgili “en yetkin bilgi sahibi” olma 

konumunda olmaları; diğer taraftan da gazetelerde siyasal içerikli haberlerin basında 

ağırlıklı olarak verilmesinin zaten toplumun aşırı siyasileşmiş olmasıyla açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Gazeteler, bu kaynakları ilk sayfaya ve manşete taşımakta da aynı 

hassasiyeti göstermişler. 

Basında yer alan haberlerin en az yüzde 65’inin bu kaynaklara dayanması 

zaten fazla geniş olmayan diğer kaynakların gazete sayfalarında daha az yer 

bulmalarına neden olmuştur. Bürokratik olarak örgütlenmiş olan diğer kurumlar, özel 

ekonomik kurumlar, sivil toplum örgüleri de basında en fazla yüzde 15 oranıyla yer 

almışlar. 

Onları takip eden “Seçkinler”e ise basın en fazla yüzde 8 oranla yönelirken, 

“Sıradan İnsanlar” kategorisinde yer alan haber kaynaklarına gazetelerde aşağı 

yukarı yüzde 5’lik oranla yer verilmiştir.  

Beklenildiği gibi “Uzman” görüşlerine basında çok az – en fazla yüzde 3 

oranla yer verilmiştir. Bu ise, basının profesyonel düzeyinin düşükolmasına ilişkin 

savları kuvvetlendirmektedir.  

İlk sayfa ve manşet haberlerinde kaynak dağılımına baktığımız zaman ise, 

en çok başvurulan kaynaklarla en az başvurulanlar arasındaki fark ilk sayfalarda daha 

çok olurken, özellikle manşet haberlerinde bu fark en üst düzeye varıyor.  
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3.3.2. Azerbaycan basınında gazetelere göre haber kaynaklarının 

dağılımı nasıldır? 

 

Azerbaycan basınında özellikle de tüm haberler değerlendirilmeye 

alındığında gazetelerin başlıca yöneldikleri kaynakların resmi kaynaklardır.  

Gazetelerin kaynak olarak devlet kurumları ve resmi yetkililere başvurması 

diğer gazetelerde genellikle yüzde 50’nin üzerindedir. Yeni Müsavat gazetesi de 

haberlerinde en fazla resmi kaynaklara yönelmekle birlikte bu oran yüzde 34’ü 

geçmemektedir. Bu da gazeteye diğer kategorilerden olan haberle başka gazetelere 

göre daha eşit olarak yer ayırmak olanağı veriyor. Bununla birlikte gazetede başlıca 

haber kaynaklarını genellikle (toplamı yaklaşık olarak yüzde 82) resmi devlet 

kurumları ve yetkililer, politik parti veya politikacılar ve özel ekonomik girişimler ve 

sivil toplum örgütleri oluşturmaktadır. 

Resmi kaynaklarla neredeyse eşit oranda (yaklaşık olarak yüzde 33) siyasal 

partiler veya onların temsilcilerine başvuran Yeni Müsavat, bunun yanında yüzde 15 

oranla özel ekonomi kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini de haber yapmaktadır. 

“Seçkinler”le “Sıradan İnsanlar”a da yer ayıran (yaklaşık yüzde 8 ve 6 oranla) gazete 

en az “Uzman”ların görüşlerine başvurmuştur. 

Resmi devlet gazetesi olan Halk Gazetesinin başlıca haber kaynağını ise 

(yaklaşık yüzde 62) devlet kurumları ve resmi yetkililer oluşturmaktadır. 

Sayfalarında özel bir bölüm açarak muhalefet partileri alaycı bir dille eleştiren 

gazete, siyasal parti ve onlarla ilgili kişileri yüzde 14 oranla haberleri arasına 

almaktadır. Gazetede diğer önemli haber kaynağı ise kısaca “Ekonomi ve Sivil 

Toplum Örgütleri” dediğimiz kategoriden olanlar oluşturuyor.  
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Grafik 7. Basında yer alan başlıca haber kaynaklarının gazetelere göre dağılımı 
 (Haber sayısına göre - %)   
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Yeni Azerbaycan gazetesi de ağırlıklı olarak (toplamı yaklaşık olarak yüzde 

82) ilk uç kategorilere ait haberlere yer vermektedir. Gazetede yer alan haberlerin 

yarısından fazlası resmi kaynaklıyken, ikinci önemli kaynak ise – toplam haberlerin 

yüzde 17’sini üreten politikacılar ve siyasal partilerdir.  

Zerkalo gazetesi de devlet; siyasal parti; ekonomik ve sivil toplum örgütleri 

kaynaklı haberlere ağırlık vermektedir. Gazetede yer alan haberlerin yüzde 80’i bu 

kaynaklara dayanıyor. Zerkalo gazetesi içinde de en önemli haber kaynağı 

haberlerinin yüzde 60’ına yakınını üreten resmi devlet kurumları ve yetkilileridir.  

Grafik 4’ten de görülebileceği gibi, siyasal parti veya politikacılar kaynaklı 

haberler en fazla başvuran gazete Yeni Müsavat iken, resmi kaynaklara yönelmeye 

Halk Gazetesi, Zerkalo ve Yeni Azerbaycan gazeteleri yaklaşık oranlarla (yaklaşık 

olarak yüzde 62, 57 ve 54) önem vermişler. Diğer kaynaklardan olan haberler ise 

gazetelerde yer alan tüm haberlerin yüzde 15’inden daha azdır. Ayrı şekilde bu 
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kategorilerden olan haberlerin diğer haberlere oranı yüzde 10’ı geçmemektedir. Bu 

haberlere diğer gazetelere göre Halk Gazetesi daha az yer vermektedir.  

Grafik 8. Basında yer alan diğer kaynakların gazetelere göre dağılımı (Haber 
sayısına göre - %)   
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3.3.3. Haber kaynakları açısından ayrı ayrı basın kuruluşlarının 

arasında benzer ve/veya farklı yönler nelerdir? 

 

Azerbaycan basınında başvurdukları kaynaklara göre haberlerin ağırlıklı 

olarak dağılımı genellikle benzerlik göstermiştir. Bununla birlikte zaman zaman bu 

paralelliğin özel konumu nedeniyle Yeni Müsavat gazetesi tarafından bozulduğu 

söylenebilir.  

Diğer gazeteler daha çok resmi kaynaklı haberlere ağırlık verirken, Yeni 

Müsavat gazetesi, resmi kaynaklılarla siyasal parti kaynaklı haberler arasında daha 

dengeli bir seçim yapmaktadır. 
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Yeni Azerbaycan gazetesi parti yandaşı bir gazete olmakla ve partisinin 

sözcülüğünü yapmak misyonu yüklenmesi özelliğiyle Yeni Müsavat gazetesine 

yakınlaşmakla birlikte araştırma sonuçlarına göre kaynaklara yönelmede diğer 

kanatlardan olan gazetelerle daha fazla uyumluluk göstermiştir. Bu da gazetenin 

sözcülüğünü yaptığı partinin hem de iktidar partisi olması durumuyla açıklanabilir. 

Bununla beraber, siyasal parti ve politikacıların kaynaklık ettikleri haberlere ağırlıklı 

olarak yer vermede gazete diğer parti yandaşı gazete olan Yeni Müsavat’la benzerlik 

taşımaktadır.  

Burada “bağımsız” gazete olarak tanınan ve liberal çoğulcu ortamda 

profesyonel normlara dayalı olarak gazetecilik yapan basını temsil eden Zerkalo 

gazetesinin Sovyet-komünist basın geleneğini sürdürmekle eleştirilen resmi devlet 

gazetesi olan Halk Gazetesiyle benzer tutum sergilemesinin ortaya çıkması 

önemlidir. Bu durum, farklı bir sahiplik yapısında olan, farklı örgütsel yapılanmaya 

ve çalışma pratiklerine ve meslek ideolojisine sahip medya kurumalarının benzer 

sonuçlar ortaya koyması açısından ilginç bulunmaktadır. Ama bununla birlikte, 

gazetelerin tüm haberleri değerlendirildiğinde bu benzerlik, özellikle de Zerkalo 

gazetesinin ilk sayfa ve manşet haberlerinde, daha az temsil edilen kaynaklar lehine 

bozulmaktadır.  

Aşırı siyasileşmiş olduğuna dair eleştirilere rağmen Yeni Müsavat gazetesi 

ise, ister manşet, ister ilk sayfa haberleri, isterse de tüm sayfalarında yer alan 

haberlerinde kaynaklar arasında diğer gazetelere oranla daha dengeli bir dağılım 

gözetlemekle farklı bir grafik çizmiştir.  

 
 



Sonuç 

 

Farklı tarihsel dönemlerden geçerek gelişen Azerbaycan basını, özellikle 

Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra günümüzde de devam eden dönemde aşırı 

siyasallaşarak karşı kutuplarda yer almış gazetelerden oluşması çeşitli tartışmalara 

konu olmuştur.   

Bağımsızlığın yeniden kazanılmasından sonra, siyasal mücadelelerde 

merkez konumda rol almış basın, liberal çoğulcu basın olma yolunu tutsa da yeniden 

siyasal iktidar mücadelesinin en önemli araçlarından biri haline gelmiş ve bu durum 

da gazetelerin siyasal kimliklerinin yeniden öne çıkmasını beraberinde getirmiştir.  

Ülkedeki siyasal oluşumlara paralel olarak ortaya çıkan gazetelerden oluşan 

basının yapısı, ilk örnekleri daha Sovyet yönetiminden önce ortaya çıkan, fakat genel 

olarak bu dönemden miras kalan resmi devlet gazeteleri, bağımsızlığın yeniden 

kazanılması yıllarında ve ondan sonraki yıllarda siyasal mücadele aracı olarak 

kurulan, iktidar ve muhalefet partilerinin sözcülüğünü yapan gazeteler ve bunların 

yanında “bağımsız” olduklarına inanılan gazetelerden oluşmuştur. 

Tüm bunların sonucunda da, genelde kendisini bitmeyen bir geçiş sürecinde 

bulan ülke basınına, özelde ise özellikle daha büyük bir bölümü oluşturan muhalefet 

partilerinin yandaşı olan gazetelere, resmi kuruluşlar tarafından baskı politikaları 

uygulanmıştır. Gazetelerin taşıdıkları siyasal kimlikleri, başta resmi kurumlar olmak 

üzere, tüm diğer toplumsal kurumlarla ilişkilerini belirlemiştir. Kurdukları ilişkiler ve 

yüzleştikleri tüm baskılarla birlikte ekonomik zorluklar basını politik çıkar 

çevrelerinin denetim alanına itmiş, bu da onların topluma hangi kaynaklardan 

aldıkları haberleri, ne şekilde sunacaklarını büyük ölçüde belirlemiştir. 
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Tüm bu siyasal tartışmalar zemininde konumlanan Azerbaycan basınında 

yer alan başlıca haber kaynaklarının neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlayan 

çalışmamızda, basının farklı kanatlarından örnek gazeteler alınarak içerikleri 

incelenmiş, haber kaynaklarına ilişkin analizler yapılarak araştırma sorularına yanıt 

bulunmaya çalışılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre ise, basının farklı kanatlarında konumlanan 

gazetelerin en büyük ortak yönlerinin başlıca olarak üç kaynağa: devlet kurumlar ve 

resmi yetkililer; siyasal partiler ve politikacılar; özel ekonomik girişimler, Sivil 

Toplum Örgütleri  ve onların sözcülerine bağımlı kalmaları olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışma pratikleri ve ideolojilerinin de gereği olarak bürokratik olarak örgütlenmiş 

bu kurumlara bağımlı olan gazeteler arasında çoğunluk için en büyük haber kaynağı 

resmi kurumlar ve kişilerdir. Yeni Müsavat gazetesi muhalefet partisinin sözcüsü 

olması konumu itibariyle de, siyasal partiler ve politikacılar kaynaklı haberlere 

diğerler gazetelere göre daha fazla önem vermekle bu iki farklı kaynak arasında bir 

denge kurmuştur. 

Araştırmada “bağımsız” gazeteleri temsil eden Zerkalo gazetesinin haber 

kaynaklarına yönelmede özellikle de eski, Sovyet-komünist basın geleneğini 

sürdürmekle eleştirilen resmi devlet gazetesi olan Halk Gazetesiyle benzer tutum 

sergilediği ortaya çıkmıştır. Siyasal olmayan bir sahiplik yapısına ve farklı örgütsel 

yapılanmaya sahip “bağımsız basın”ın da çoğunlukla bürokratik kaynaklara bağımlı 

kalması ve diğer kanatlardaki gazetelerle yakın sonuçlar ortaya koyması gazetelerin 

sürekli habercilik yapma adına çalışmalarından dolayı kendi günlük çalışma 

programlarını başta resmi devlet kuruluşları olmak üzere, bürokratik olarak 

yapılanmış kurumlara göre ayarlamalarıyla açıklanabilir.  
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En fazla siyasal partiler ve politikacılar kaynaklı haberlere Yeni Müsavat 

gazetesi sayfalarında yer verirken, seçkinler ve uzmanlarla birlikte sıradan insanların 

kaynak oldukları haberler tüm gazetelerde oldukça az bir oranla yer almıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, tüm gazeteler çoğunlukla kendi muhabirlerinin 

hazırladıkları haberlere yer verdikleri halde, Halk Gazetesinin ilk sayfa ve manşet 

haberlerinde daha çok ajanslardan (ki bu resmi devlet ajansıdır) haberlere daha fazla 

üstünlük tanıdığı ortaya çıkmıştır.  

Ulusal bağımsızlık mücadelesiyle birlikte Sovyet basınına alternatif olarak 

ortaya çıkan günümüz Azerbaycan basını, büyük oranda, ister sahiplik yapısı, ister 

kurduğu karşılıklı ilişkiler, isterse de yöneticilerinin ideolojileri nedeniyle olsun, 

yaşanan siyasal mücadele sürecinde farklı siyasal partilerin sözcülüğünü üstlenerek 

partizanca yanlılık sergileyen gazetelerden oluşmuştur. İktidar ve muhalefet 

partilerin sözcüsü gazetelerle birlikte doğrudan devletin denetiminde olan resmi 

gazeteler de siyasal amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bunun yanında daha az 

bir oranla bulunan ve “bağımsız” olarak bilinen gazeteler de  içerikleri itibariyle 

siyasal  parti veya devlete ait gazetelerle benzerlik taşımaktadır.  

Basında aşırı siyasallaşmanın içeriğinin belirlenmesinde de denetleyici rol 

oynadığı, çözümü ise “serbest piyasa koşullarında” faaliyeti gösteren “bağımsız 

basının” güçlenmesinde olduğunu savunan görüşlerin egemen olmasına karşın, 

yapılan kuramsal tartışmalardan yola çıkılarak “baskıcı devlet” kaynaklı 

müdahalelerin, toplumun basında dengeli temsil olunması açısından en önemli ve tek 

tehdit oluşturmadığı, aşırı siyasallaşmamış olmakla birlikte bürokratik örgütlere 

bağımlı kalan ve kendisi de bürokratik olarak örgütlenen ve ekonomik kuralların 
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belirleyici olduğu bir ortamda faaliyet gösteren gazetelerin “basın özgürlüğünün” 

garantisi olmadığını söyleyebiliriz. 

Her ne kadar, piyasa ekonomisi koşullarında faaliyetini sürdüren her hangi 

basın kuruluşunun istemeyerek bile olsa, bir çok nedenle bürokratik kaynaklara 

bağımlı kalacağı, bu birincil tanımlayıcıların “durum tanımlarını” yeniden üreteceği 

ve “gerçeği nesnel olarak yansıtamayacağı” eleştirel yaklaşım tarafından ortaya 

konmuş olsa bile, günümüz Azerbaycan basınında yapılan partizanca yanlılığa karşın  

bu şekilde bir “gizli  yanlılık” daha tercih edilir bulunmaktadır. 

Ülkenin içinde bulunduğu özel ekonomik koşullar da göz önünde 

bulundurulmakla, devletin basına karşı uyguladığı ekonomik baskılar sonucunda 

basın işletmeciliği ekonomik olarak cazibesini kaybetmiş, toplum da genellikle 

enformasyon kaynağı olarak televizyonlara yönelmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar, özel sahiplik altında bulunan, özellikle de son dönemlerde 

yaşanan yatay, dikey ve çapraz tekelleşmelerin hakim olduğu acımasız rekabetçi 

piyasa ekonomisi koşullarında faaliyetini sürdüren ve daha fazla reklam geliri elde 

etmek için izleyiciyi “ençoklaştırma” kaygısıyla gittikçe birbirinin aynısına çevrilen 

gazeteler konusunda fazla olumlu eleştirilen yapılmıyor olsa bile, Azerbaycan basını 

devlet ve siyasal kurum ve kişilerin sahipliğinden kurtarılmalıdır. Sahipliğini 

gazetecilerin yaptıkları gazetelerden oluşacak ülke basınının gazeteci örgütlerince 

belirlenen etik kuralları çerçevesinde düzenlenmesi olumlu sonuçlar verebilir. Sınırlı 

kaynaklara bağımlı kalınmayıp farklı kaynaklardan gelen haberlere karşı duyarlılık 

gösterilmesi, yer verilen haberlerin mümkün oldukça daha fazla araştırılarak daha 

geniş kapsamlı ve toplumsal bağlamından koparılmadan ele alınması gazete 

içeriklerinde toplumun daha geniş kesiminin temsil olunabilmesine olanak 
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verecektir. Bunun dışında diğer toplumsal kurumlarla daha dengeli ilişkilerin 

kurulması, özellikle de resmi devlet kurumlarının basına karşı tutumunun 

değiştirerek gazetecilere enformasyona erişmede kolaylıkların sağlanması basında 

yer alan tek taraflı ve söylentilere dayanan  haberleri önemli ölçüde azaltabilir. Diğer 

taraftan, basına ilişkin hukuksal düzenlemelerde başka ülkelerin deneyimden de 

yararlanılarak yeniliklerin getirilmesi, bu yönde atılacak adımları güçlendirecektir. 
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Notlar 

 
1. Zerkalo (Ayna) gazetesi, Rus dilinde yayımlanmakla birlikte 

Azerbaycan’daki azınlıklara ait gazeteler içinde değerlendirilmemektedir. 

Azerbaycan’ın uzun süre Rusların yönetiminde bulunması, yakın dönemde 70 yıl 

boyunca içinde yer aldığı Sovyetler Birliğinde Rus dilinin resmi dil olması, bu dilde 

eğitimin yaygın olması gibi unsurlar göz önünde bulundurularak Rus dilinin bir 

azınlık dili olmaktan çok, özellikle de aldıkları eğitim dolayısıyla toplum içinde 

geniş olarak kullanılan bir dil olduğunu, bu nedenle de Rus dilli basının azınlıklara 

ait basın kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyleyebiliriz. 

2. Haber öykülerinin habere konu olan olayın ortaya çıkışının planlı veya 

plansız olmalarına veya planlayanların aynı zamanda haber olması için teşvikçileri 

olup olmadıkların göre geliştirdiği tipolojide, Molotch ve Lester, eğer bir olay 

planlıysa ve planlayıcıları tarafından teşvik edilmişse bir “rutin” haber; planlanmış, 

fakat olayın ajanlarının dışında biri tarafından teşvik edilmişse, bir “skandal” ve eğer 

olay planlanmamışsa ve biri tarafından teşvik edilmişse, bu da bir “kaza” olduğu 

şeklinde tanımlamıştır (Akt. Scudson, 1994:314). 

3. Radcliff Brown’un belirttiği gibi “fonksiyon”, bir etkinliğin içinde 

bulunduğu toplam etkinliğe katkıdır (Akt. Alemdar ve Erdoğan, 2002:134). Daha 

sonra gelen yapısal-görevselciler tarafından eleştirilen bu kullanışında “fonksiyon” 

kavramı, daha çok “fayda” ile aynı anlamdadır. Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan 

ise gerçekte tüm fonksiyonalistlerin “fonksiyon” demekle, fayda ve görev veya 

faydalı görev demek istediklerini, bunun da pozitivist-gelenekçi kuramın temelinden 

kaynaklandığını söylerler. 
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4. James Curran, medyanın gözcü rolüne ilişkin gelenekçi görüşün 

medyanın oldukça politize ve muhalif olduğu bir dönemde ortaya çıktığına dikkat 

çekerek, medyanın bu rolünün önemli olsa bile en önemlisinin olmadığını ve 

“aslında medyanın rolünün (birkaç istisnai durum dışında) çoğu zaman yapmadığı 

şeyler açısından tanımlandığını” belirtmiştir (1997:146). 

5. Bununla beraber, çoğulcu düşünce içinden J.S. Mill, asıl tehdit 

kaynağının kamuoyu, diğer bir deyişle çoğunluğun baskısı olarak düşünmüş ve buna 

karşılık her düşüncenin serbestçe açıklanabileceği çoğulcu bir tartışma ortamının 

gereğini vurgulamıştır (İnal, 1999:17-18). 

6. Her ne kadar, bahsedilen medya yapısı, Azerbaycan basınının bugünkü 

durumunun ne olduğuyla ilgili tartışmalarla paralellikler çizse bile, konunun 

doğrudan ve sadece basının yapısıyla ilgili görünen tarafıyla değil, yaklaşımın 

altyapısını oluşturan temel varsayımları açısından ele alınması doğru olacaktır. 

7. Bu araştırmada Hess, yetkililerin muhabirlere doğrudan  verdikleri “basın 

bültenlerini” farklı bir iletişim aracı olarak kabul etmekle birlikte, doküman olarak 

saymamaktadır. 

8. Örneğin, seçim kampanyalarında taraflardan biri kamusal alanda daha 

fazla boy gösterirse, “doğruluk” ilkesine sadık kalınarak söz konusu tarafa daha fazla 

yer verilmesi “dengelilik” açısından sakıncalı olacağı gibi, “dengeli” yayın 

yapıldığında da, bu kez kampanya stratejileri ve kampanyanın gelişme yönünün 

“çarpıtılması” söz konusu olur ki, bu da doğal olarak “doğruluk” ilkesi ile ters 

düşecektir. Ayrıca kaynakların birbirlerine karşı ortaya attıkları görüşlerin dengeli 

olarak sunulması durumunda ise, öne sürülen görüşler ve bunların doğrulukları 

arasında başka bir gerilim ortaya çıkar (Hacket, 1997:33-34). 
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9. Bu tür baskı yöntemleri konusunda dünyada “basın özgürlüğü” durumunu 

takip eden uluslar arası örgütler olan Article 19’in  ve IPI’in yayımladığı, 

“Azerbaijan: Press Freedom or Personal Fiefdom?” ve “World Press Freedom 

Review, Azerbaijan.” başlıklı raporlarında detaylı bilgiler alınabilir. Raporlara 

http://www.freemedia.at/wpfr/world.html ve http://www.article19.org internet 

adreslerinde ulaşılabilir. 

10. Şema, “Yeni Nesil” Gazeteciler Birliği tarafından yayımlanmış “SMİ 

Azerbaydjana” (Azerbaycan’ın Kitle İletişim Araçları) adlı kitaptaki (1999:99) şema 

esasında hazırlanmıştır.  
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