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Barış gazeteciliği nedir? 

Haber metinleri, toplumun geniş kesimlerine ulaşıyor. Özellikle de yaygın bir biçimde 

izlenen televizyon haberlerinin şiddet dili üzerinden yazılmaması, barışa katkı ve barışın 

özendirilmesi açısından önemli. Konu üzerine çalışan pek çok gazeteci ve akademisyen 

var. Uzun yıllar Britanya’da gazetecilik yaparken barış dili üzerine kafa yoran iki gazeteci 

Jake Lynch ve Annabel McGoldrick konuyu gündeme ilk getirenler arasında. Onların 

tanımına göre, “Barış gazeteciliği, editörlerin ve muhabirlerin, hangi hikayeleri bağlığa 

çekip, onları nasıl işleyeceklerine dair seçimlerinde toplum için fırsatlar doğuracak şekilde 

düşünmeleri ve çatışmaları şiddet dışı yaklaşımları değerlendirmeleridir”. 

Neden barış gazeteciliği? 

Gazetecilikte şiddet dışı yaklaşımlar, başka bir ifade tarzının mümkün olduğunu ortaya 

koyuyor. Devletlerin güvenlikçi bakış açılarını, diğer ülkeler ve etnik gruplar ile devlet 

organizasyonu arasındaki şiddet içeren ihtilafların çözümünde gazetecinin kullanacağı 

ifadelerin etkisi üzerinde durmak gerekiyor. “Şiddet dili”nin hakim olduğu medya, 

demokrasinin üzerindeki en büyük engellerden biri aslında. Basın organlarına genellikle 

devletin güvenlik kaygılarından hareketle yangına körükle giden, en azından açıkça 

“güvenlikçi”, şiddeti yücelten bir dil hakim. İşte barış gazeteciliği denildiğinde üzerinde 

durmamız gereken en mühim unsur da bu belki de: Toplumun savaşı-ölümü kutsamasının 

önüne geçmek. 

Barış gazeteciliği neye etki eder? 

“Barış gazeteciliği barış dilini bir şekilde dünyaya hâkim kılmanın en önemli yollarından 

biridir. Çünkü barış dili insanı ve haberciliği yaşatır. Gazetecilerin toplumu, kendi 

izleyenlerini, dinleyenlerini, okurlarını hakikate ulaştırmak için kullanmaları gereken lisan, 

barış dilidir. Tabii ki gazeteci bunu doğrudan söylemez, gazeteci bir aktarıcıdır. Ama 
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aktarırken barışın bize değen dilini, bizi gerçekten koruyan-kollayan dilini kullanması 

gerekir. Dolayısıyla editörlerin, muhabirlerin hangi hikâyeleri başlığa çekecekleri, onları 

nasıl işleyecekleri, toplum için fırsatlar doğuracak şekilde çatışmaları şiddet dışı 

yaklaşımlar üzerinden değerlendirmeleri bizi gerçeğe daha çok yaklaştıracaktır.” 

Barış gazeteciliği haberciliğin sınırlarını nasıl genişletir? 

Savaşın dili, şiddetin dilidir. Siyasetçilerin ötekileştirdiği ve “hainleştirdiği” tüm kesimlere 

dönük kullanılan dildir şiddet dili. Bu dil, toplumuzun içinde farklı toplulukların 

birbirlerinekarşı kullandıkları dili de etkiliyor. O yüzden toplumun kendi içindeki sorunlarını 

çözebilmesinin yolu da barış dilinden ve barış gazeteciliğinden geçiyor. Gazeteciliğin 

milliyeti, dini, dili yoktur. Gazeteciliğin tek bir dili vardır, o da barış dilidir. Gazeteci her 

zaman barıştan, demokrasiden, insan haklarından yana olmalıdır, mesleğimizin misyonu 

budur, bu da gazetecilik açısından önümüze her türlü milliyetçi/devletçi vesveseyi bir tarafa 

koyarak gerçek bir haberci hassasiyetiyle çalışmayı, daha geniş kapsamlı, neden –sonuç 

ilişkilerine odaklanarak haber yapmayı mümkün kılar. Barış gazeteciliği, gerçek arayışı 

peşindeki gazetecinin, habercilik ile sansür-otosansür arasındaki dengeyi kurmasını 

sağlayan ölçütlerden biridir editoryal olarak. 

Barış gazeteciliği yapılmamasının yaratacağı eksiklikler 
nelerdir? 

Siyaset her zaman ötekileştireceği bir düşman arıyor, onu hainlik kafesinin içine sokmaya 

çalışıyor ve bunu da toplumun tüm kesimlerine kabul ettirmek için pek çok yöntem gibi 

medyayı da kullanıyor. Oysa barış dili dünyayı ve toplumu algılamayı gerektiren bir dildir, 

zordur, emek gerektirir. Savaşın dili ise çok kolaydır, başka kimseyi anlamak zorunda 

değilsiniz, herkesin size düşman olduğunu düşünürsünüz ve bu ön kabulle yaşarsınız. 

Habercilik ile ilgili bugünkü fukaralığımızın temelinde yatan budur. Barış gazeteciliği, bu at 

gözlüğünü çıkararak bağımsız düşünmeyi sağlar. Habercilik açısından bu yaklaşımı 

değiştirip daha geniş alanlara açılabilmek için barış gazeteciliği kavram ve pratiğine 

gereken önem verilmelidir. 

__________________________ 
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