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YENİ NESİL VE MAGAZİN HABERCİLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
ÖZELİNDE MAGAZİN MEDYASININ TOPLUMSAL KARŞILIĞI
NEW GENERATION AND MAGAZİNE JOURNALISM: THE SOCIAL PROVISION OF
THE MAGAZINE MEDIA IN THE SAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS

DOÇ. DR. Mihalis Kuyucu
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Magazin, ünlü-tanınmış insanlarla ilgili ve popüler eğlence mekanları ile ilgili üretilen
haber anlamına gelmektedir. Özellikle televizyon mecrasının en önemli içerik malzemelerinden
biri olan magazin haberciliği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler kültürün en önemli
araçlarından biri olmuştur. Popüler kültürü yayma aracı olan ve toplumların beyinlerine
mesajlar

yollayan magazin medyasının en önemli misyonu tüketim toplumunun

yaygınlaşmasına hizmet etmesidir. Bu durum beraberinde birtakım tartışmaları da ortaya
çıkartmıştır. Bu tartışmalardan biri magazin haberciliğinin özel yaşama ve sosyal haklara
yönelik ihlalleridir. Magazin muhabirlerinin özel hayata girmesinde en önemli faktör magazin
muhabirleri ile haber kaynakları arasında yaşanan çıkar ilişkisidir. Bu çıkar ilişkisi haberciliğin
etik ve ahlaki boyutunun da tartışmaya açılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de
uzun yıllardır televizyon mecrasını adeta işgal eden bir içerik türü olan magazin haberciliğinin
yeni neslin yani gençlerin bakış açısından betimlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın birinci
bölümünde magazin haberciliği kavramı ile ilgili kavramsal bir araştırma yapılmıştır. İkinci
bölümünde Türkiye’de magazin haberciliğinin ve magazin medyasının gelişim süreci ile ilgili
önceden yapılan araştırmalar ışığında bir güncelleme yapılmıştır. Araştırmanın uygulama
bölümünde Türkiye’de İstanbul ilinde eğitim gören iletişim fakültesi öğrencilerinin magazin
haberciliği ve magazin medyasına yönelik görüşlerini sorgulayan otuz dört soruluk bir anket
uygulanmıştır. Hazırlanan anket formu 1790 iletişim fakültesi öğrencisine yüz yüze uygulanmış
ve elde edilen veriler SPSS adlı yazılım eşliğinde analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgular sonucunda üniversite öğrencileri genel olarak magazin haberlerini takip etmediğini
belirtmiştir. Sosyal medya, internet ve televizyon magazin haberlerinin en çok takip edildiği
mecralardır. Üniversite öğrencileri ünlülerin yaşamını merak ettiği için, eğlenmek ve boş
zamanlarını değerlendirmek amacıyla magazin medyasını takip etmektedir. Araştırmada elde
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edilen bulgulardan biri de magazin haberlerinin genellikle olumsuz yönleri olduğu savı
olmuştur. Araştırma bulgularında elde edilen verilere göre, magazin haberleri, “toplumu
yozlaştıran”, “özel hayatın gizliliğine saygı göstermeyen”, “kim, kiminle, nerede, ne yapmışın
ötesine geçemeyen” ve “insanları lüks hayata özendiren” haberler olarak değerlendirilmiştir.
Bu veriler magazin haberciliğinin yeni nesilde önceki nesillere göre ilgi görmediği ve magazin
haberciliğinin ilgi ve popülerliğini kaybetmeye başladığına dair bazı önemli ipuçları
vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Basın, Gazetecilik, Magazin, Medya, Magazinleşme ve Popüler
Kültür, Magazin Gazeteciliği

ABSTRACT
The tabloid means news produced about celebrities and well-known people and popular
entertainment venues. In particular, the tabloid journalism, which is one of the most important
content materials of the television media, has been one of the most important tools of popular
culture in Turkey, same as in the world. The most important mission of the tabloid media, which
is a tool for disseminating the popular culture and sending messages to brains of societies, is
that it serves the proliferation of the consumer society. This has also revealed some debates.
One of these debates is the violations of the tabloid journalism towards private life and social
rights. The most important factor for tabloid reporters to enter the private life is the relationship
based on self-interest between the tabloid reporters and news sources. This relationship based
on self-interest causes the ethical and moral dimensions of journalism to be discussed. In this
study, it is aimed to describe the tabloid journalism, which is a type of content almost occupying
the television media for many years, from the point of view of the new generation, namely
young people. In the first part of the study, a conceptual research has been conducted about the
concept of tabloid journalism. In the second part, the developmental period of the tabloid
journalism and tabloid media in Turkey has been updated in the light of previously conducted
researches. In the practice part of the study, a thirty-four-question questionnaire, questioning
views of students studying at faculties of communication in Istanbul province on tabloid
journalism and tabloid media, has been applied. The questionnaire has been applied face to face
to 1790 students of communication faculties and the obtained data have been analysed with
SPSS software. As a result of the findings of the research, university students stated in general
that they do not follow tabloid news. Social media, internet and television are medias where
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tabloid news is mostly followed. Since university students are curious about lives of celebrities,
they follow the tabloid media in order to have fun and make use of their spare time. One of the
findings obtained from the research is the thesis that the tabloid news generally has negative
aspects. According to the data obtained from the research findings, tabloid news has been
considered as news that ”corrupts the society“, “does not respect the privacy of private life”,
“cannot go beyond the ‘who is with whom, where and did what’” and “incentivizes people to
luxury life”. These data give some important clues as to the fact that the tabloid journalism does
not draw interest of the new generation compared to the previous generations, and it has begun
to lose its interest and popularity.
Keywords: Press, Newspapers, Magazine, Media, Tabloidization and Popular Culture,
Tabloid Media
GİRİŞ
İnsanları eğlendirerek haberdar edebilmek üzerine kurulan magazin gazeteciliği ilk
olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan bir habercilik türüdür.
Özellikle ünlü kişiler özelinde haber yapmaya dayalı bu gazetecilik türü tabloid gazeteciliği,
bulvar gazeteciliği, paparazzi gazeteciliği, renkli basın gibi isimlerle de anılmaktadır.
Tüm dünyada halkın talep gösterdiği magazin haberleri bu alanda magazin gazeteciliği
ya da magazin haberciliği olgusunu da ortaya çıkarmış ve birçok gazetede bu haberler ayrı bir
servis tarafından oluşturulmaya başlanmıştır.
Genel olarak magazin gazeteciliğinin rolü insanları eğlendirmektir ve ele aldığı
konuların devasa bir ekonomiyi temsil ettiği de düşünüldüğünde, insanların oldukça ilgisini
çekmektedir. Magazin haberleri dokunulmaz görünen şöhretli insanların normal yaşamlarını
konu aldığı gibi, sıradan insanların yaşamlarını da ele alabilmektedir. Ciddi haberler
içerisindeki eğlenceli yanları da konu edinebilen magazin gazeteciliği geçmişten günümüze
yeni gazetecilik teknikleri ortaya çıkarması ile de önem kazanmıştır.
Türkiye’de cumhuriyet sonrasında kültür-sanat haberciliği içerisinde gelişen magazin
medyası, 1980 sonrasında neo-liberal politikaların etkisi ile dönüşüm yaşayan yazılı medyada
daha sık görünmeye başlamıştır.
90’lı yılların ikinci yarısından sonra özel televizyonculuğun gelişmesi ile televizyon
ekranlarında da magazin programları ağırlık kazanmaya başlamıştır. Ayrıca günlük gazetelerin
hafta sonunda verdikleri magazin ekleri de Türkiye’de magazin basının gelişiminde köşe
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taşlarından biri olmuştur. Halen magazin gazeteciliği tüm kitle iletişim araçlarının yanı sıra
sosyal medya aracılığı ile de geniş kitlelere ulaşmaya devam etmektedir.
1. Magazin ve Magazin Medyası
Magazin köken olarak Arapça hazine ile aynı kökten türemiştir (Büyükbaykal ve
Büyükbaykal, 2007: 52). İçinde eşya depolanan yer anlamına gelen sözcük, Fransızcaya dükkân
anlamında geçmiş ve Türkçedeki mağaza kelimesi ile aynı anlamda kullanılmıştır. Kelimenin
dergi anlamında kullanılması ise 1731’de İngiltere’de Gentleman’s Magazine ile başlamıştır
(Soygüder, 2003: 77). Günümüzde magazin kavramı, çok çeşitli konuları işleyen genellikle
fotoğraflı, süreli yayın şeklinde ifadelendirilmektedir. Böylece magazinin günümüzde edindiği
anlamlar, kavramın köken bilimsel temelleri çerçevesinde belirginlik kazanmaktadır (Dağtaş,
2006: 102).
“Magazin söylemi, gerçek dünyayı nedensellik ilişkilerinin dışında yapılandıran,
olguları bağlamlarından koparan, geçiciliğin sürekli kılınmasını yücelten ve ‘ideolojiyi eğlence
aracılığıyla aktaran’ bu sürecin vazgeçilmez bir üreticisi ve taşıyıcısı durumundadır” (Dağtaş,
2006: 107). Magazin günümüz yayıncılık anlayışında yaygın olarak benimsenen habercilik
türlerinden birisidir. Türkiye ve diğer pek çok ülkede magazin haberciliğinin örneklerine sıkça
rastlanmaktadır. Bu popülerliğin ardındaki temel neden ise magazinin her eğitim düzeyinden
okura kolaylıkla seslenebilir olmasıdır (Dağtaş, 2006: 102).
Bir olayın haber değeri taşıması için güncel de olması gereklidir. Ancak, soft haber
olarak da adlandırılan ve genellikle gazetelerin eklerinde ya da yaşam sayfalarında görülen
magazin haberleri farklı konumlandırılmıştır. Bazı sağlık haberleri, gezi haberleri, güzellik
tüyolarıyla ilgili haberler bunlara örnek verilebilir. Bu tip haberler yapıldıkları gün
yayımlanmazlarsa güncelliklerini kaybetmez, depolanabilir ve medya kuruluşuna uygun gelen
bir tarihte hedef kitleleriyle buluşabilirler. Türkiye’de bu tür haberlere magazin haberi, bu
haberlerin yer aldığı basına da magazin basını denilmektedir (Çıkak, 2007: 28).
En yalın açıklama ile magazin basını; ‘Yazısı az, resmi bol, genellikle eğlence ve spor
dünyasında tanınmış kişilerin yaşantılarıyla ilgili magazin haber ve yorumlarına yer veren
yayınlardır’ (MEB, 2014: 5).
2. Magazin Gazeteciliği ve Basında Magazinleşme
Magazin

bilgilendirirken eğlendirmeye dayalı,

insanların günlük

yaşamdaki

sıkıntılarından uzaklaştırmayı hedefleyen bir habercilik türüdür (Büyükbaykal ve Büyükbaykal,
2007: 52) Kısacası magazin gazeteciliği haber vermenin yanı sıra eğlendirmek, çok daha geniş
kitlelere seslenmek amacıyla renkli tasarımlar ve fotoğraflara yer veren bir habercilik türüdür.
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İçeriklerinde yer verdikleri haberlerin ünlü kişiler üzerinden toplumu etkilemesi son derece
güçlüdür ve insanların bu hayatlara karşı ilgi ve merak duygusuyla hareket ederek ulaşılan
kitlenin hacmini genişletmektedir (Söğüt ve Aktaş, 2018: 176).
Magazin haberciliğinin sunumu birkaç şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Buna göre
gazetenin vitrin sayfalarının yanı sıra tüm sayfalarla diğer haberlerle birlikte, magazin için özel
oluşturulan sayfalarda, ek içeriklerde, magazin gazete ve dergilerinde magazin haberleri
sunulabilmektedir (Söğüt ve Aktaş, 2018: 176). Tokgöz (1981: 138) magazin haberlerinin
genelde büyük puntolu, az yazılı ve basit bir dille ifade edildiğini belirtmektedir. Ayrıca
kullanılan haberler genelde tatlı haberlerdir ve haber konuları çok çeşitlidir. Ünlü ve sosyete
dedikoduları, basit sokak cinayetleri, hayat pahalılığı, yemek tarifleri ve astroloji gibi hemen
her konuda magazinel bir boyut bulmak mümkündür (Tokgöz, 1981: 138).
Bugün anladığımız şekli ile İngiltere’de gelişen ve oradan tüm Avrupa ve ABD’ye
yayılan magazin gazeteciliği halka yönelik gazetecilik anlayışının gelişmesi ile yaygınlaşmıştır
(İlhan ve Aydoğdu, 2017: 1507). Magazinleşme olarak kavramsallaştırılan bu yöneliş, küresel
düzeyde tartışmalara konu olmaktadır. Magazinleşme olgusunu eleştirel bir perspektifle ele
alanlar giderek artan ticarileşme ve küreselleşme sonucunda kamusal yayıncılığın ve ulus
devletlerin savunmasız değerleri koruma güçlerinin azaldığını vurgulamaktadır. Medyanın
demokratik toplumların işleyişi için yurttaşların ihtiyaç duyduğu gerçek ve yararlı bilgiyi
sağlamada yetersiz kalması da dikkat çekilen bir diğer noktadır (Dağtaş, 2006: 40).
Magazinleşme sözcüğü İngilizce de tabloidsation sözcüğüne karşılık gelmektedir ve
magazinleşme sözcüğü eğlenceli unsurlarla kaplanmış içeriğin fazlaca vurgulanarak basit ve
kolay tüketilebilir bir sunumla kitlelere ulaştırılmasıdır (Dağtaş, 2006: 107). Diğer bir bakış
açısı ile magazinleşme rasyonalist söylemleri sansasyonel söylemlere dönüştüren bir dizi süreci
belirtmek için kullanılan bir kavramdır (Connell, 1998: 12).
Küçük boyutta olmaları, bol resimli ve çarpıcı başlıklarla haberlerin verilmesi, düzenli
olarak çıkmaları, sayfa sayılarının az olması, kolay erişime sahip olmaları gibi özellikleri
nedeniyle tabloid gazeteler fikir gazetelerinin alternatifleri haline gelmiştir. Bugün tabloid
sözcüğü, magazin haberciliğinin yapıldığı gazete anlamından daha çok, küçük boyutlu
gazetelerin yaptıkları habercilik biçimini işaret etmek için kullanılmaktadır.
Magazinleşmenin yanı sıra özel televizyon kanallarınca uygulanan tecimsel yayıncılık
anlayışın bir sonucu olarak televizyon haberciliğinin magazinleşme sürecine girdiği dönem
olmuştur. Artık izlenme kaygısıyla sadece eğlenceli temalar sunmakla kalmayıp ciddi
haberlerin bile magazinleştirilerek sunulması durumu gerçekleşmeye başlamıştır (Postman,
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2012: 101). Kısacası magazinle birlikte yapılan haberlerin içeriğine pek fazla önem verilmeden
izleyicileri ekran başına çekebilmek adına yayınlar yapılmaya başlanmıştır (Postman, 2012:
102).
Medya içeriklerindeki magazinleşme sonucunda toplumda merak uyandıran, hoşça
vakit geçirmeye yönelik konular (trajik olaylar, ünlülerin hayatları, spor, seks skandalları
dedikodu/söylentiler vb.) giderek yoğunluk kazanmakta; bunun yanı sıra siyasal, ekonomik ve
toplumsal nitelikli ciddi konular da eğlenceli hale getirilerek ve bağlamlarından koparılarak
sunulmaktadır (Dağtaş, 2006: 108).
Magazinleşen medya, ekonomik, siyasal ve toplumsal içerikli haberlere daha az
yermeye başlamıştır. Özellikle medyada eğlence dünyasından haberlere, skandal haberlerine,
sansasyonel haberlere ve daha fazla spor haberlerine yer verildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca
magazinleşen medyada sıradan ve ünlü kişilerin özel hayatları daha fazla haber konusu edilir
olmuştur (Dağtaş, 2006: 43).
21. yüzyılla birlikte çevrimiçi haber tüketiminin ivme kazanması, kullanıcıların
makaleleri okumak için hiçbir ücret ödemediği, gelirlerin mevcut reklam tıklamalarından
geldiği reklam odaklı bir süreci başlatmıştır. Haber tüketimindeki bu değişim, hem tüketim
modelinde hem de okuyuculara haber içeriği sunma araçlarında önemli bir değişikliğe neden
olmuştur ve bir haber makalesinin içeriğinin çekiciliği, o makaleyi yazan kuruluşun
güvenilirliğinden daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle okuyucuların web sitelerinde
makaleleri tıklamaları ve okumaları için özendirmek amacıyla medya kuruluşlarının,
okuyucuların ilgisini çeken gösterişli başlıkları kullandığı tıklamalar ortaya çıkmıştır
(Chakraborty vd. 2017: 1).
3. Magazin Medyasının Dünyadaki Tarihi
Tarihsel süreçte magazin basınına bakıldığında; sosyal yaşamın ve sosyal etkinliklerin
insanların var olduğu günden bugüne ilgilendikleri alanlar oldukları için, magazin
gazeteciliğinin de bu yönde insanların ilgilerine yönelik ortaya çıktığı söylenebilir
(Büyükbaykal ve Büyükbaykal, 2007: 52). Bu tarz magazinlerin ünlü kişilerin yaşam tarzları
ve statülerini aktarmalarının ardında sıradan insanlara bu tarz yaşamı sunmanın da ötesinde
geniş halk kesimlerini bu tarz yaşamlara özendirmek yatmaktadır.
Dünyada magazin basınının 17. yüzyılda Fransa’da basılan gazetelerle gelişim
gösterdiği, bu konuda 1672’de Le Mercure Calont’un ilk olduğu kabul edilmektedir (Soygüder,
2003: 79). Magazin tanımının giderek bir söylemin sınırlarını çizmeye başlaması dönemi 19.
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yüzyılın erken dönemine rastlamaktadır. Sanayi kapitalizminin toplumsal ve kültürel yapıların
dönüşümündeki tartışılmaz derecedeki etkili rolü insanlık tarihinde birçok alanda dönüşümlerin
yaşanmasına temel hazırlamıştır. Egemen ideolojinin kültürel yansımalarıyla kuşatılmış olan
insanlar, toplum içerisinde daha çok yabancılaşmaya ve yalnızlaşmaya başlamışlardır (Uzel,
2008: 42).
19. yüzyıl ile beraber magazin dergilerinde ilk kez fotoğraf kullanılması da önemli bir
gelişme olmuştur. Buna göre eski dönemlerde gravürlere yer veren dergilerde, FoxTablot’un
başlattığı fotoğraf kullanma yaygın hale gelmeye başlamıştır (Soygüder, 2003: 81). Fotoğrafın
kullanılmasıyla birlikte tüketici dergilerin sayısında da artış olmuştur. Kadın, erkek, haber
dergileri veya yerel dergiler daha çok tüketici dergileri olarak geçmektedir. Bu dönemin
dergileri arasında haberin yanı sıra fotoğrafa da geniş yer ayıran L’IIustration, Paris-Match,
Plaisir de France, Voila, Vu gibi birçok dergiyi örnek vermek mümkündür (Yapar, 2001: 50).
1830’lardan sonra magazin gazeteciliği insanların ilgisini çekmek ve ucuza gazete
satmak amaçları ile halka dönük gazetecilik yapmaya başlamıştır. Bu konuda öne çıkan iki isim
ise J. Gordon Bannett ve Joseph Pulitzer olmuştur. Her iki isim de sansasyonel gazeteciliği
geliştirerek halkın içinden haberleri vermeyi kendilerine amaç edinmiştir (Tokgöz, 1981: 137).
Kadın magazin dergileri ise 1863 yılında Dunton işi tarafından sevgilisi tarafından bırakılan
kadınlara tavsiyelerde bulunan “The Lodies Mercury” ile başlamıştır (Soygüder, 2003: 79).
Bu dönemde Pulitzer’e W. Randolph Hearst’ün katılması ile sansasyonele dayalı
gazetecilik daha fazla ön plana çıkmış, sarı gazetecilik olarak tabir edilen bu tür, haber
içeriğinde karikatürlere, iri puntolara, yeni baskı teknolojilerine uygun renklerle
zenginleştirilmiş bir anlatıma yer vermiştir (Tokgöz, 1981: 138). Özellikle Hearst tabloid
gazetecilikte sansasyon imparatorluğunu geliştirmiş, hatta okurları manipüle ederek
manipülatif gazeteciliğin kurucusu olmuştur (Popović ve Popović, 2014: 14).
Gazetecilikte başlayan sansasyonel habercilik anlayışı aynı zamanda tabloidleşme
olgusunu getirmiştir. Tabloid kavramı aslında daha küçük ebatlı gazeteleri tanımlamak için
kullanılan biçimsel bir terimken, giderek magazin ve sansasyonel içeriklerin ağırlıklı olarak yer
bulduğu bir “format” halini almıştır (Taylan ve Ünal, 2017: 32).
Tabloid gazeteciliği popüler zevklere hitap etmesinin yanı sıra ucuz olması ile de geniş
okuyucu kitlelerine ulaşmayı hedeflemiştir. Örneğin tabloid gazeteciliğin öncülerinden
Harmsworth’ün tabloidleri öylesine popüler olmuştur ki İngiltere’de 1915’te ortaya çıkan Shell
krizinde hükümetin alaşağı edilmesinde kamuoyunu etkilemek açısından büyük rol oynamıştır
(Çıtak, 2007: 27). Ucuzluğu dolayısıyla penny gazeteleri olarak da adlandırılan bu yayınlar,
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daha hafif ve daha canlı bir gazetecilik tarzı tercih etmiş, günlük hayatta kullanılan İngilizceye
yakın bir dil kullanmıştır. Ayrıca bu gazeteler röportajlar, şaşırtıcı haberler ve ayrıntılar ile
gazetecinin gözlemlerine vurgu yapma gibi yeni bir gazetecilik tekniği de geliştirmiştir
(Johansson, 2007: 15).
1895 yılında New York’ta iki günlük gazete olan Pulitzer’in New York World Gazetesi
ile Hearst’ün New York Journal Gazetesi birbiriyle acımasız bir tiraj yarışına girmişlerdir. 1895
yılında bu iki gazete satışlarını arttırmak için çeşitli yollar denemiştir. Pazar günleri magazin
ekleri çıkarmaya başlamışlardır. Bu eklerin gazetelerin tirajını ikiye katladığı görülmüştür.
Tirajı arttırmak için ellerindeki haberleri sansasyonel habere dönüştürmüşler ve gerçekten de
popülaritelerini arttırmayı başarmışlardır (Taylan ve Ünal, 2017: 31).
Sarı gazetecilik anlayışı, 20. yüzyılda bitmesine karşın sansasyonel gazetecilik akımı
iyice yerleşik bir hale gelmiştir. Sansasyonel haberlerin yoğun ilgi görmesi üzerine, geniş
başlıklarla verilen açık saçık resimli, heyecanlı, saptırılmış, çarptırılmış, çoğu kez de uydurma
haberler okuyuculara sunulmuştur (Bal, 2007: 31).
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sansasyona dayalı gazetecilik özellikle cinselliği öne
çıkaran, cinayet fotoğraflarını sansürsüz yayınlayan bir içeriğe doğru evrilmiştir. Avrupa’da
bulvarlara serilerek satılması dolayısıyla bulvar gazetesi ismini alan bu gazeteler, ABD’de
tabloid ismi ile anılmaya başlamıştır (Tokgöz, 1981: 140).
1920’lerde büyük gazetelerin ve radyonun yanı sıra adını Fransızca magasin (dağarcık)
sözcüğünden alan dergilerin (magazin dergileri) ortaya çıkmıştır. Amacını olası en farklı
okuyucuya dahi ulaşmak olan bu dergiler genelde güncel konuları işlemişlerdir. Ayrıca sadece
anlatımsal özellikler değil, betimlemeler, küçük öyküler ve yorumlara da yer verilmiştir (Kaval,
1999: 53).
1929 ekonomik krizinin buhranlı yıllarında yorumlayıcı haberlerin ağırlık kazanması
sonrasında da sansasyonel habercilik ilgi çekmeye, magazin gazeteleri de çıkmaya devam
etmiştir. Ayrıca aktüalite dergiler, radyolar ve ardından televizyonun yayın hayatına başlaması
insanların ilgisini çeken konuların basında konu edilmesi anlayışını yerleştirmiştir. Bulvar
gazeteleri yayımlanmaya devam ederken, ABD’de tabloid gazeteler küçük kentlere kaymıştır
(Tokgöz, 1981: 141).
4. Türkiye’de Magazin Medyasının Ortaya Çıkması
Türkiye’de magazin medyasının cumhuriyet sonrasında ortaya çıktığı kabul edilse de
Osmanlı döneminin sonlarında yayınlanan bazı dergilerde magazin haberciliğinin izlerini
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görmek mümkündür. Bu kapsamda yayınlanan ilk dergi Resimli Kitap olsa da, kapsamı ve
içeriği itibariyle toplumda popüler hale gelen Şehbal Mecmuası da öncü kabul edilmektedir
(Söğüt ve Aktaş, 2018: 177).

4.1. 1923-1950 Dönemi
Cumhuriyet sonrasında Batılılaşmanın toplum tarafından benimse çabalarına paralel
olarak günlük yaşamın rutinliğinin dışında farklı ve renkli olayların, geniş halk kitlelerinin
takdir ettiği kişilerin özel yaşamları Türk yazılı basınında yer almış, bu dönemde basın sosyal
yaşamdaki devrimlerin en önemli destekçilerinden biri olmuştur (Büyükbaykal ve
Büyükbaykal, 2007: 53). Tek parti dönemi boyunca üzerinde durulan konuların başında; üst
kültüre ait konuların popülerleştirilip kitlelerin eğitilmesi, gündelik yaşamın sıradanlığını
renklendiren ilgi çekici olayların, toplumsal ikonların özel yaşamlarının sunulması ve Batılı
yaşam biçiminin özendirilmesi gelmektedir (Bal, 2007: 46-47). Bu dönemde ilk magazin
dergisi kabul edilen Uyanış da 1928’de yayın hayatına başlamış, 1945 yılına kadar magazin
dergileri milliyetçiliği yaymaya çalışmasının yanı sıra eğlenceye dönük haberlerle dergiyi
sattırmayı tercih etmiştir (Soygüder, 2003: 87).
2. Dünya Savaşı ve ardından gelen süreçte siyasal ve sosyal sıkıntılar, magazin basınının
daha çok kadınlara yönelmesine neden olmuştur. Bu dönem içerisinde Yeni Gün, Uyanış,
Resimli Hayat ve Hafta gibi dergiler piyasaya giriş yapmıştır. Bu dönemdeki magazin basınında
edebiyat ve sanata önem verilmiş, tefrikalar, roman, tiyatro, müzik haberleri ve eleştirileri de
yer almıştır (Büyükbaykal ve Büyükbaykal, 2007: 53).

4.2. 1950-1980 Dönemi
Türkiye’de 1950’li yıllar Demokrat Parti döneminde Amerikan yaşam tarzına duyulan
ilginin artması, televizyonun hayatlarımızda daha önemli bir rolde yer almaya başlaması,
birbirinden farklı alanlarda (moda, yemek, eğlence vb.) yayınlanan dergilerin daha çok tüketime
yönelik olmaya başlaması Türkiye’de “magazin” in vitrine çıkmaya başladığının izlerini
gözlemlediğimiz yıllardır (Uzel, 2008: 32).
1950-1960 döneminde magazin medyasında siyasi skandallarla beslenirken diğer
yandan sinemanın gelişmesi ile birlikte bu alana ağırlık vermeye başlamıştır. Sosyal yaşamın
değişmeye başlaması ile beraber İstanbul sosyetesi gerçekliğinin ortaya çıkması da magazin
medyası için dönüm noktası olmuştur (Büyükbaykal ve Büyükbaykal, 2007:53).
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1960-1970 arasında magazin basını açısından en önemli gelişme büyük şehirlerde
değişen sosyal ve ekonomik yaşam ile birlikte gece hayatının ortaya çıkmasıdır. Ayrıca bu
dönemde haberleri halkın anlayacağı dilden aktarmaya çalışan Günaydın gazetesi de yayın
hayatına başlamıştır (Büyükbaykal ve Büyükbaykal, 2007: 54). 1961 Anayasası ile sağlanan
sansürsüz zeminde yayınlarına devam eden gazeteler, o döneme kadar basılması yasak olan
çıplak kadın fotoğraflarının yanı sıra büyük fotoğraflı ve iri puntolu haberlere ağırlık vermeye
başlamışlardır (Soygüder, 2003: 90).
4.3. 1980 Sonrası Dönem
1980 sonrasında medyada ortaya çıkan dönüşüm magazin basınını da doğrudan
etkilemiştir. Bu dönem ile birlikte ortaya çıkan neo-liberal politikalarda yaşanan değişimle
birlikte ön plana çıkmış ve 1990’lı yıllarda görsel ve yazılı basında ivme kazanmıştır (İlhan ve
Aydoğdu, 2017: 1508). Bu dönem ile beraber basına verilen sübvansiyonların kaldırılması ile
maliyetlerin artması, tiraj konusunu eskisinden daha önemli hale getirmiş, bu nedenle magazin
ağırlıklı yayıncılığın önü açılmıştır. Dolayısıyla geçmişteki entelektüel bir bakış açısı ile
sunulmaya çalışılan magazin haberlerinde sansasyonel perspektife doğru bir yönelim ortaya
çıkmıştır (Kuyucu, 2015: 449). Daha farklı bir ifade ile kar maksimizasyonu üzerine gelişen
yeni medya yapılanmasında, dönemin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alındığında içerik
üretiminde magazin ve görselliğe doğru bir yönelik ortaya çıkmış önemli bir gelir kaynağı olan
reklam, magazin basınının içeriklerini de şekillendirmiştir (Dağtaş ve Aydın, 2017: 25).
1980 sonrasında magazin malzemesinin çoğalması, görsel ve yazılı medyanın birçok
alanda “magazin” içeriğine yer vermesi magazine duyulan ilgiyi arttırmıştır. Bu süreçte sosyokültürel ve sosyo ekonomik dinamiklerle ilgili çeşitli nedenleri vardır. Medyanın
magazinleşmesi ve magazin medyasının yeni dönem ile birlikte etkin hale gelmesi konusunda
Dağtaş (2005:125-126) temel nedenlerden biri olarak medyanın yeni ilişkilerini ve ortaya çıkan
yeni ekonomik yapıyı göstererek magazin ile izleyiciler arasındaki etkileşimi ön plana
çıkarmaktadır. Dağtaş (2005:126) ayrıca 1980 sonrasında yoğunlaşan sağ politikalar sonucunda
toplumsal yapıda meydana gelen gelişmeler tekelci yapı sergilemeye başlayan medyada,
özellikle metropol kentler bağlamında yaşam tarzı haberciliğinin benimsenmesi ile ivme
kazandığını belirmektedir. Magazin haberlerine yönelik eğilimin bir nedeni de ekonomiktir.
Çünkü magazin haber ve programları için harcanan para ve emek az olduğu, buna karşın izleyici
ya da okuyucu daha fazla ilgilendiği için de kitle iletişim araçları tarafından tercih edilirler
(Çaplı, 2002: 98).
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1980 ve 1990’lar Türkiye’sindeki medya ortamına şekil veren yeni sağ politikalar,
magazin basınının önem kazanmasına ve medya içeriklerinin magazinleşmesine yol açmıştır.
Magazinleşen gazetelerin

haberlerinde konular kişiselleştirilmiş, görsel

materyaller

çoğalmıştır. Gazete sayfalarında haber metinlerine ayrılan yerler azalırken, fotoğrafların ve
diğer görsel öğelerin sayfalar üzerindeki yerleri ise artmıştır. Gazeteler içeriklerini giderek daha
fazla magazinsel haberlere kaydırmıştır (Çaplı, 2002: 95).
Bu gelişmenin arka planında yatan temel unsurları medya mülkiyet yapısında yaşanan
dönüşüm ve kârı arttırmayı öncelikli hedefi haline getiren tiraj/reyting eksenli yayıncılık
anlayışı oluşturmuştur. Dönemin ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal yaşamına yön veren
yeni sağ politikalar aynı zamanda medya alanında yaygınlık gösteren magazin ve magazinleşme
eğilimlerine de hız kazandırmıştır (Dağtaş, 2006: 62).
Bugünkü magazin anlayışının temelinde 1990’lı yıllarda ortaya çıkan Tempo ve Aktüel
dergisi bulunmaktadır. Bu dergiler özel televizyon kanallarındaki magazin haberciliğinin
gelişiminde önemli etkileri görülmüştür (Soygüder, 2003: 97). Daha öncesinde özellikle kamu
hizmeti yayıncılığı döneminde magazinleşmeden bilinçli olarak kaçınılmış ve televizyon
kanallarında bu türde program ya da haberlere rastlamak mümkün olmamıştır. Fakat özel
televizyon kanallarının açılması ve yayın hayatına başlaması sonucu bu türde magazin
programlarına yer verilmeye başlanmıştır (Dağtaş, 2006: 51). Türkiye’de medyanın
magazinleşmesi olgusunun etkisi yanı sıra İstanbul odaklı medyanın, yayın içeriklerinin
İstanbul’u merkez alarak oluşturulması magazin basınının önem verdiği konulardan biri
olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren yeni sağ politikaların ekonomi alanındaki yansımalarıyla
başta İstanbul olmak üzere metropol kentlerde şekillenmeye başlayan yeni orta sınıfları hedef
kitle olarak seçen magazin basını, özellikle bu kesimin yaşam tarzlarına ve özel hayatlarına
yayın içeriklerinde yer verir hale gelmiştir (Dağtaş, 2006: 124).
1990 sonrasında ilk özel televizyon kanallarının yayın hayatına başlaması ve geniş
kitlelere hitap etmesi, magazin basınının etki alanını genişletmesinin önünü açmıştır. Bu
kanallar ünlü sanatçı, futbolcu ve artistler gibi popüler kişilerin hayatları hakkında haber
yaparak günümüzdeki magazin haberlerine yakın içerikler ortaya çıkarmaya başlamıştır (Söğüt
ve Aktaş, 2018: 178). Bu dönemin önemli özelliklerinden biri de günlük gazetelerin magazin
eklerinin bir dönem oldukça ilgi çekmesi, daha sonra bu eklerin haftalık veya aylık dönemlerde
bağımsız olarak yayınlanmaya başlamasıdır. Bu süreç ile beraber Türkiye’de magazin medyası
televizyon ve internet sayesinde diğer mecralara da giriş yapmıştır (Kuyucu, 2015: 451).
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Medyanın ticarileşmesi, reklam unsurlarının önem kazanması ve ön plana çıkması, kar
elde etmek adına yayınlar yapılmaya başlanması gibi birçok nedenlerin sonucu magazin daha
ön plana çıkmış ve değer kazanmaya başlamıştır (Dağtaş, 2006: 41). Ayrıca magazin
programlarının birçok yayınlara göre ekonomik olması bu tür programları daha cazip hale
getirmiştir. Bu programlar için yapılan harcamalar ve emek daha azdır bu da magazin
programlarının hemen hemen her kanallarda olmasını kaçınılmaz kılmıştır (Çıtak, 2007: 30).
Medyada magazinleşmesi ve magazin medyası açısından 1990’lı yıllarda özel
televizyonların ortaya çıkması da önemli bir gelişme olmuştur. Kamu yararı ilkesi gereği
yayınlarında eğitici bilgilendirici etkisi daha fazla olan devlet televizyonu karşısında, amacı
reyting olan özel televizyonların daha fazla izlenir olması yayıncılıkta magazinleşmenin önünü
açan gelişmelerden biri olmuştur.
Haber bültenlerine, eğlence öğesinin girmesi, bilginin eğlence içerikli sunumu, görsel
malzemenin olabildiğince haberi desteklemesi, bu izlenme oranı kaygısını bir anlamda ortadan
kaldırabilmiştir. Televizyon haberlerinin magazin olana veya konuların magazin yanlarına
yönelmesi, işte bu ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Televizyon, haber metinlerinin izleyiciye
aktarılması konusunda güvenli bir araç olmakla beraber, haberlerin aktarımında gerçekleşen
bozulmalarda da, izleyicinin en az sorguladığı kitle iletişim aracıdır. Bu bozulmalar da, haber
bültenlerine günümüzde magazinleşme olarak yansımaktadır. Görsel-işitsel özellikleri
nedeniyle yayınlanan haber bültenleri gerçekmiş gibi algılanmakta, izleyici tarafından
güvenilirliği gerektiği kadar sorgulanmamaktadır (Büyükbaykal ve Uğur, 2011: 8).
90’lı yıllarda Show TV ana haber bültenlerini kendine has üslubuyla sunan Reha Muhtar
Türk televizyonlarında haberde magazinleşme olgusunun yaşanmasında bir dönüm noktası
olmuştur. Seçtiği haber konuları, olayları ele alış biçimi, konuklarına yönelttiği ilginç sorularla
bir dönem çokça tartışılmış ve bir fenomen haline gelmiştir. Haber işi Reha Muhtar’ın
sunumuyla tamamıyla farklı bir boyuta taşınmış, bilgilendirme işlevi yerini heyecan yaratma
ve eğlendirme işlevlerine bırakmıştır. Kendisi de bir süre sonra özel hayatına dair haberlerle
magazin dünyasının bir parçası haline gelen Reha Muhtar haberi eğlence sektörünün metasına
dönüştürmüştür (Ertan, 2011: 64).
Özellikle ana haber bültenlerinde, haberin içine yerleştirilen dramatizasyon, müzik ve
aşırı vurgulanan cinsellik öğeleriyle, siyasi haberlere daha az yer verilerek, magazin haberleri
kullanılarak, magazinleşme olgusuyla beraber ortalama beğeni ve algılama düzeyi tutturulmaya
çalışılarak, izleyiciyi kanalın başında tutmak ve izlenme oranlarını arttırmak özel
televizyonların haber bültenlerinde sık yaptığı bir eylem haline gelmiştir. Ciddi haber bülteni
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sayılan periyodik akşam haberlerinin haber aralarında kamu televizyonculuğu döneminde
reklam almak büyük “günah” iken özel televizyonlar bunu rutin bir gelenek haline getirdiler bu
da haberlerin magazinleşmesinin göstergelerinden biri oldu. Haber bültenleri reklam aldıkları
sürece daha fazla “meta”laşmıştır (Büyükbaykal, 2011: 20).
60’lı yılların televizyonu kamusal alana hizmette bulunma iddiasında, herkese kültürel
iddia taşıyan ürünler dayatmak ve geniş halk kitlesinin beğenilerini oluşturmak için kendi
tekelinden yararlanmaktayken, 90’lı yılların televizyonu, en geniş izleyici kitlesine ulaşmak
için, televizyon izleyicilerine, paradigması talk-show olan ve çoğunlukla aşırılıklar içeren,
röntgenciliği ve teşhirciliği tatmine yarayan ürünler sunmakta ve bu beğenileri sömürüp
şımartmayı hedefler. Bu da televizyon üzerindeki tecimsel baskının büyümesinin önemli bir
sonucudur (Bourdieu, 1997: 54). Bu nedenle popüler kültüre dayalı pek çok programda olduğu
gibi haber bültenlerinde de magazin, kendine özgü işlevlerini yerine getirirken eğlenceyi kendi
söyleminin temeline yerleştirir. Bu anlamda, herhangi bir konuda olduğu gibi haberde de
bütünü oluşturan parçalar arasındaki eğlendirici olabilecek olan öğeler, magazin söylemi
tarafından öne çıkarılır.
Türkiye’de magazin basını ele alındığında değinilmesi gereken bir konu da kuşkusuz
Televole programıdır. Televizyona özel magazin programı denildiğinde bir ilk olma özelliği
gösteren program daha sonra magazin yayınları için önemli bir format olmuştur. Televole
programları ilk yayınlandığı dönemlerde özel televizyon kanallarının en çok izlenen “prime
time” periyodlarında yayınlanmıştır (Dağtaş, 2006: 185). Show TV’de yayınlanan ve 10 yıl
devam eden Televole programı magazin açısından büyük önem taşımaktadır. Bu program
magazinin doğuşuna zemin hazırlayan bir program olmuştur. Televole programı ilk başlarda
futbolcu ve mankenlerin gece kulüplerinden çıkarken görüntüleri yayınlanırken daha sonra ise
Bodrum, Marmaris, kışın İstanbul, Laila, Şamdan gibi bol içkili eğlence merkezlerinden çekilen
görüntüler izleyicilere sunulmaya başlamıştır. Bunların ardından daha sonra farklı kanallarda
farklı isimlerde birçok magazin programları yapılmış fakat hiçbiri Show TV’deki Televole
kadar izlenmiş ve sevilmemiştir. Televole programlarıyla birlikte futbol ve magazin bir araya
getirilmiştir. Hatta bu program sayesinde siyasilerin söylemlerinin kurgulandığı mizahi üslupla
sunulan bir köşede yapılmaya başlanmıştır (Dağtaş, 2006: 186).
5. Magazin Medyasının Temel Özellikleri
Magazin denildiğinde genel olarak ünlülerin özel yaşamı, dedikodular, cinselliği öne
çıkaran ciddiyetten uzak, fotoğraf ağırlıklı, sansasyonel ve tüketimi özendirici haberler akla

www.avrupakongresi.org

ISBN: 978-605-69046-9-1

SOSYAL BİLİMLER KONGRE KİTABI

117

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

gelmektedir. Bununla beraber her ciddi haberde bir magazin boyutu vardır ve insan hayatına
dair her şey magazinin konusu olabilmektedir (İlhan ve Aydoğdu, 2017: 1517). Bu özelliğinden
dolayı popüler ve kitle kültürüne yönelik kodlar bu yayıncılık alanında kolaylıkla
kullanılabilmektedir. Diğer taraftan, bu türden kültürel unsurların basında sıkça yer almasının
bir başka nedeni kitle iletişiminin izleyiciyi kitle olarak görmek zorunda olmasıdır; izleyiciler
o denli geniştir ki kişisel zevkler arasındaki farklılıklara eğilmek oldukça sınırlıdır. Bu nedenle
kitle kültürü ürünleri toplumdaki asgari ortak paydalar esas alınarak şekillendirilir. Bu ortak
paydaları ise toplumsal, ekonomik, bölgesel ve kişisel farklılıkları aşan temalar oluşturur. Bu
temalar da çoğunlukla “seks, his, özlem, kin, intikam, aşk, hırs, kıskançlık, düzen-düzensizlik,
sahiplik, eğlence, zevk, iyilik, kötülük, zengin hayranlığı gibi şeylerdir (Alemdar ve Erdoğan,
1994: 124).”
Magazinin önemli bir boyutunu oluşturan magazinleşme olgusu, medyada yer alan
içeriğin magazin ağırlıklı işlenmesini ifade etmektedir ve bu haliyle magazinleşme olgusunun
basın için özelliklerinin belirtilmesi gerekmektedir. Buna göre Rowe (2000: 82)
magazinleşmenin özelliklerini şu şekilde sıralamıştır:


Ortodoks, resmi veya kurumsal politikaların azalması,



Daha öncesinde özel kaygıların kamuya açık bir geçilmesi,



Hem medya şöhretinin hem de haber öykülerinin hızlandırılmış geçiciliği ile birlikte
haberi sansasyonel şekilde sunma ve haberi çarpıtma,



Haber ve eğlence ile haber ve reklam arasındaki sınırların ortadan kalkması,



Ünlü tutkusu ve fetişleşmenin artması



Medya ve medya ürünlerinin ve kullanımlarının kontrolsüz bir şekilde genişletilmesi,



Bilginin hızlı kabulü,



Medya etiği ve ciddi haberlerin azalışı,



Otoriter popülizmin yükselişi ve halkın yaşam kaygıları ile ilgilenilmemesi,



Bireysel duyarlılıkların pekiştirilmesi
Colin Sparks, bir magazin dergisinin doğasını politika, ekonomi ve topluma göreceli

olarak çok az ilgi gösterilen; spor, skandal ve popüler eğlence gibi olgulara fazla yer verilen,
hem ünlülerin hem de sıradan insanların kişisel ve özel yaşamlarına ve siyasi süreçlere,
ekonomik gelişmelere ve sosyal değişimlere nispeten az dikkat çekildiği yayınlar şeklinde
açıklamıştır (Randev, 2014:42).
Magazin haberleri gerek içerikleri, üretim ve sunum biçimleriyle gerekse tüketim ve
etki biçimleriyle diğer haberlerden önemli farklılıklar gösterir. Günümüz medya dünyasında
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yaygın kullanım alanı bulan magazin haberlerinin, geleneksel haberciliğin işlevlerini yerine
getirmediği iddia edilir. Magazin haberleriyle temelde, okur/ izleyicinin ilgisini çekmek
hedeflenmekte ve haberlerde eğlendiricilik ön plana geçmektedir. Bu anlamda, değerler
hiyerarşisi çoğu zaman altüst edilmekte ve haberler özellikle kitlelerin bazı gereksinimlerini
tatmin etmek amacıyla yeniden düzenlenmektedir (Soygüder, 2003: 65).
Conboy’a (2002, s. 44) göre magazin gazeteciliği, diğer gazetecilik türleriyle
karşılaştırıldığında kabul edilebilir hale gelmektedir, çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki
okuryazarlık nedeniyle artan nüfusun kesimleri için okunması basit ve daha kolay olan konular
sunmaktadır. Magazin gazeteciliği, sıradan insanların sorunlarını ele almaktadır ve bu haliyle
düşük sosyoekonomik gruptaki kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılar ve mevcut olayları
anlamaları için bir fırsat yaratmaktadır.
Yazıdan çok fotoğraf, illüstrasyon ve grafiklere yer veren, bilgilendirmeden çok
şaşırtmayı ve eğlendirmeyi amaçlayan magazin gazeteciliği öncelikli olarak tiraj ve reytingleri
arttırma amacındadır (Bal, 2007:31). Magazin haberleri büyük ölçüde renkli haberlerden
oluşmaktadır. Diğer düz haberler ile karşılaştırıldığında renkli haberlerin birçoğu kişiseldir ve
renkli haberi yazan, haberinde kendi fikirlerini ifade fırsatını da bulmaktadır. Böylece
yazdıklarında bilerek veya bilmeyerek, etrafında olup bitenlere karşı olumlu veya olumsuz
olarak tepki gösterebilir (Tokgöz, 1981:141).
Magazin medyasında habercilik izleyicilerin hoşuna giden haberlerin yanı sıra kurmaca
haberlere de yer verebilmektedir. İnsanları günün stresinden uzaklaştırmak amacıyla bu
habercilikte özel alanın kamulaştırılması söz konusu olabilmekte, kurmaca haberlerle insanların
duygularına hitap edilmektedir (MEB, 2013: 4). Bunun yanı sıra sosyete ve eğlence dünyasının
ünlülerini ön plana çıkaran magazin medyası, dedikodu ve spekülasyon üzerine değil, onların
özel hayatlarını da mercek altına alan bir habercilik anlayışına sahiptir (Dağtaş, 2006:102).
Haber metinlerinin gönderen ve alıcı arasında bir araç olduğu göz önünde tutulursa
haberdeki yapısal özelliklerin temel belirleyicisinin “dil” olduğu söylenebilir. Dil ve söylemin
toplumdaki iktidar ilişkilerinin dayandığı cinsel, etnik, ideolojik ve dini farklılıkların yaşandığı
bir mücadele alanı olduğu düşünüldüğünde haberde dilin önemi daha da artar (Soygüder, 2003:
57).
Magazin söylemi ele aldığı haberleri algılama ve aktarmada bazı kalıp kurallar
oluşturmuştur. Kullanılan bu kalıplar tolumun üzerinde anlaşmaya vardığı simgeler sistemi, dil
ile yaratılmaktadır. Öncelikle magazin gazetecileri içeriği hafif, daha basit haberler ve renkli
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bir dil aracılığıyla izler kitleye seslenme iddiasındadır ve beraberinde basının kendi gelenekleri
içinde önceden tanımladığı bir bilince belli tekniklerle seslenmektedir (Dağtaş, 2006: 104).
Magazin haberi içinde bulunması gereken üç ana betimleme vardır ki bunlar; hareket,
insan ve yer üçlüsünden oluşmaktadır. Yazının güçlü olmasını sağlayan, hareket
betimlemeleridir. Haberin geçtiği çevre hakkında okuyucuların fikir sahibi olabilmesi için
haberin geçtiği mekânın yeterince betimlenmesi de gerekir. Diğer haberlere kıyasla daha fazla
isim ve sıfat kullanılan magazin haberleri başlık, giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere dört
bölümden oluşmaktadır (Uzel, 2008: 44).
Başlık, magazin haberinin en önemli ögelerinden biridir. Genellikle büyük puntolarla
ve büyük harflerle başlayan magazin haberi başlığının altında renkli fotoğraf yer alır.
Okuyucunun dikkatini çekebilmek için haberin başlangıcında haberle ilgili öz bir bilgi
verilmektedir. Magazinin önemli bir parçasını “merak” duygusu oluşturmaktadır. Magazin
sanat ve sosyete dünyasının ünlü simalarının yaşantılarını konu almaktadır ve bu insanların
yaşayış tarzları, diğer insanlarla olan ilişkileri, aşkları “merak” duygusu uyandırmaktadır.
Topluma sunulan bu renkli hayatlar merakla izlenmektedir. İzleyiciler ve okuyucular
başkasının üzüntülü ya da sevinçli yaşam kareleri hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda
onlara sunulan bu haberlerin güvenilir olmasını da talep ederler (Uzel, 2008: 44-45).
Magazin gazeteciliğinde haber kaynakları çok çeşitlidir. Geçmişte profesyonel
gazetecilerin uğraş alanı olan magazin medyasında, sosyal medya sayesinde her kesimden insan
magazin haberlerinin bir kaynağı olabilmektedir. Bununla beraber magazin haberciliğinde
genellikle gündemi takip eden bir işleyiş söz konusudur ve muhabirlerin de kendi gözlemleri
ve bağlantıları ile habere ulaşması beklenmektedir (MEB, 2013: 11). Kuyucu (2015: 450) bu
konuda magazin medyasının haber kaynaklarını şu şekilde sıralamıştır:
 Ünlü kişiler
 Ünlülerin kişisel internet siteleri
 İnternet siteleri
 Ünlülerin sıklıkla gittikleri mekânların çalışanları
 Ünlülerin basın danışmanları, menajerleri
 Ajanslar
 Yapım şirketleri
 Kuruma gelen istihbaratlar
 Basın bültenleri
 Muhabirin haber kaynakları
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 Diğer kitle iletişim araçlarının yayınları
 Abone olunan ajanslardan gelen haberler
 Büyük oteller
 Büyük eğlence merkezleri
 Yabancı kaynaklı yayınlar
 Magazin dergileri
 Sokaktaki insanlar
 Sosyal Medya
Dağtaş (2006: 147) da magazin basın çalışanları ile yaptığı derinlemesine görüşmeler
sonucunda magazin haberlerinin üretimine ilişkin iki türlü işleyişin olduğunu belirtmektedir.
Buna göre:


Haberlerin magazin servisleri tarafından toplanarak işlenmesi ve hazır hale getirilmesi



Haber kaynaklarının kendiliğinden magazin servislerine ulaşarak magazin malzemesi
hakkındaki gerekli bilgiyi vermesi
Magazin medyasında araştırmacı gazetecilik de büyük öneme sahiptir. Özellikle ünlü

olmayan kişilerin karıştığı olayların magazinel yönüne ilişkin ciddi araştırma gereksinimi
ortaya çıkmaktadır. Magazin gazeteciliğinin gelişimine yön veren isimlerden olan Amerikalı
gazeteci Joseph Pulitzer, araştırıcı haber verme yönünden gazetecinin önemli rolünün olduğunu
her fırsatta dile getirmiş, muhabirin araştırıcı rolü yanında, olaylara tanıklık etmesini, mülâkat
yapmasını zorunlu tutmuştur (Tokgöz, 1981: 136).
Dijital gazeteciliğin tüm dünyada yaygınlık kazanması ile yeni bir tür olarak
değerlendirilen clickbait (tık tuzağı) gazeteciliği de yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
Gazetelerin gelirleri, haberlerin çevrimiçi bir formata geçmesiyle önemli ölçüde azaldığından,
birçok çevrimiçi gazete, dikkat çekmek ve çevrimiçi kullanıcıları sansasyonel, yanıltıcı ve
düşük kaliteli haberlerin olduğu belirli sitelere bağlantılara tıklamaya teşvik etmek için "tık
tuzağı" stratejilerini kullanmaya başlamıştır (Kwak, Hong ve Lee, 2018: 2).
Geçmişte, gazetelerin ana gelir kaynakları hem abonelikleri hem de reklamları
içermekteydi. Ancak, gazete kullanıcıları internetten haber almaya başladıkça, geleneksel
gazeteler abonelik ücretlerinin yanı sıra reklam gelirlerinde ciddi düşüşlere tanık olmak zorunda
kaldı. Bu nedenle çevrimiçi kullanıcıların belirli sitelere tıklamalarını teşvik etmek için,
çevrimiçi haber şirketleri genellikle çevrimiçi kullanıcıların dikkatini çeken clickbait
başlıklarını kullanmaya başlamıştır. Gerçek ve kurgu arasındaki çizgilerin kasten
bulanıklaşmasına neden olan bu durum sahte haberlerin yayılmasına yol açabilmektedir (Kwak,
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Hong ve Lee, 2018: 2). İnternet ortamında yeni bir magazinleşme olarak değerlendirilen tık
tuzağı yöntemi, okurları içeriğe tıklamaları için başlıklarda dilbilimsel teknikler kullanılması
anlamına geliyor ve temel sorun bu tarz gazeteciliğin çevrimiçi haber yayıncıları arasında
popüler hale gelmesi olarak değerlendirilmektedir (Kwak, Hong ve Lee, 2018: 4).
6. Magazin Medyası ve Magazin Gazeteciliği Üzerine Yapılan Akademik
Çalışmalar
Geçmişten günümüze magazin medyası üzerine birçok akademik ve sektörel çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber magazin medyası ile ilgili çalışmalar, magazinleşme
kavramından ayrı düşünülememektedir ve bu noktada magazinleşmeyle ilgili eleştirilerin çoğu
Habermas'ın kamusal alan nosyonuna dayandırılmıştır. Habermas'a göre kamusal alan, kamusal
meselelerdeki özel kişiler arasında rasyonel eleştirel bir tartışma ile kamusal görüşün
oluşturulabildiği sosyal yaşamımızın bir alanıdır ve haber medyası bu tür iletişimlerin temel
etkinleştiricisidir (Chakraborty vd., 2017: 4).
Habermas, kamusal alanı demokrasinin normatif merkezine yerleştirir ve bu nedenle
medya tarafından yayılan içeriğin standardı son derece önemli hale gelir. Bu nedenle magazin
üzerine eleştirilerin geneli magazin haberlerinin kamusal alandaki tartışmaları mümkün kılan
standartlara uymadığını savunmaktadır (Chakraborty vd., 2017: 4). Haberlere magazin
unsurlarının dâhil edilmesinin, güncel olaylar, politika sorunları, sanat veya dış ilişkiler
hakkındaki güncel haberleri, politika meseleleri, sanat veya dış meselelerle ilgili geleneksel
haberciliği düşürdüğü, dolayısıyla kamu hayatını yok ettiği varsayılmaktadır (Norris, 2000).
Halk içerisinde popülerliğine rağmen magazin gazeteleri genelde araştırmacılar
tarafından olumsuz bir bakış açısı ile değerlendirilmektedir. Örneğin Johansson, 2007: 83)
magazin gazetelerinin demokratik iletişim standardını düşürdüğünü ve okuyucular üzerinde
olumsuz etki yaptığını iddia etmektedir.
Dağtaş (2005) yazılı basında magazin eklerinde tüketim kültürüne yönelik göstergelerin
belirlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmasında magazin medyasının ticari yayıncılık anlayışı ile
hareket ettiği, içeriklerin oluşturulmasında arz-talep ilişkisinin göz önüne alındığı, magazin
eklerinin biçimsel ve içerik açısından birbirine benzer olduğu ve bu durumun tekelci medya
anlayışının bir ürünü olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca magazin eklerinde yoğun oranda
fotoğraf kullanımını televizyonlaşma olarak nitelendirebilmek mümkünse de; magazin
sektörünün temsilcileri, bunun televizyon ile rekabetin bir sonucu olmadığı konusunda
birleşmiştir.
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Dağtaş ve Aydın (2017) Eskişehir özelinde yerel magazin dergilerine yönelik
yürüttükleri çalışmada medya dışındaki alanlarda yatırımları bulunan işadamlarının
sahipliğinde olan iki yerel dergide, özellikle yatay ve çapraz tekelleşme biçimlerinin egemen
olduğunu, haber biçiminde oluşturulmuş reklamlara sıklıkla yer verildiği, dolayısıyla reklam
kaygısının belirleyici bir unsur olduğu ve her iki yayında da haberlerin tek tipleştiği sonuçlarına
ulaşılmıştır.
Antlı (2015) magazin programlarında sosyal medya kullanımının etkilerime yönelik
incelemesinde, yayın esnasında Twitter ile seyirciyle etkileşime girildiği, yine aynı platform
üzerinden konuklara soru sorulabildiği ve yayına daha fazla seyirci çekilebildiği ve sonuç
olarak sosyal medya kullanımının magazin programları için faydalı sonuçlar verdiği bilgisine
ulaşılmıştır.
Soygüder (2003) Şubat ve Haziran ayları arasında günlük ulusal gazetelerin, magazin
haberlerine konu olan kişilere yönelik incelemesinde bu tarz haberlerde ünlü kişiler, ünsüz
kişiler ve arka kapak güzelleri olarak üç çeşit insanın yer aldığını ortaya koymuştur.
Sine (2017) hafta sonu ekleri özelinde yürüttüğü araştırmasında magazin haberlerinde
kadınlara yönelik haber ve köşe yazılarının içerikte ön planda olduğunu ve reklamlaşan
haberlerde ürün satışı için hedef kitlenin bu nedenle kadınlar olduğu tespit etmiştir. Çalışmada
genel olarak hafta sonu eklerinde tüketim öğeleri içeren haber ve köşe yazılarının reklam değeri
taşıdığı, bu eklerde tüketimi konu edinen 231 haber ve 181 köşe yazısı tespit edilmiş, bu
haberlerin 374’ünde fotoğraf kullanıldığı da belirtilmiştir. Elde edilen sonuca göre tüketime
yönelik haber ve köşe yazılarının fotoğrafla desteklenerek zihinlerde anlamlandırılmanın
kolaylaştırılmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Ayrıca hafta sonu eklerinde tüketim mekânları ve
tüketim unsurlarına ilişkin elde edilen metinlerde sıkça rastlanan fiyat bilgileri, bu metinlerin
ürünleri tanıtmaktan çok bireyleri tüketime teşvik ettiğini ortaya koymaktadır. Yine çalışmada,
tüketim kültürü unsurlarına hizmet eden hafta sonu eklerinin, tüketim kültürünün beraberinde
getirdiği duygusal boşluğu, gerek özel günler vasıtasıyla gerekse yazılı metinlere eğlence ve
mutluluk öğeleri yerleştirerek imaja dayalı bir dünya inşa ettiği gözlenmiştir.
Ertan (2011) televizyon haberlerinde magazinleşmeyi incelediği uzmanlık tezindeki
bulgulara göre seçilen kanallarda yayınlanan ana haber bültenlerinde ciddi haber üslubunun
oranı yüzde 61,5’tir. Yarıdan biraz fazla olan bu oran kamu yayıncısı TRT’de ve tematik haber
kanalı NTV’de göreceli olarak daha yüksek; genel izleyici kitlesine seslenen Show TV ve
muhafazakâr olarak bilinen STV’de birbirine yakın oranlardadır.
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Duran (2001) 20 yıl önceki haberler ile kıyaslama yaptığı çalışmasında, son dönemlerde
haberlerde sayı ve oran olarak siyasi ve toplumsal haberlerin azaldığı, buna karşı magazin
haberlerinde artış olduğu sonucunu bulmuştur.
Photiou vd. (2017) ekonomik kriz döneminde magazin haberlerinin durumuna ilişkin
çalışmalarında 2012-2013 arasında Kıbrıs Rum basınında bilgi-eğlence sisteminin önemli bir
gazetecilik yöntemi haline geldiğini ve bu yöndeki haberlerin artış gösterdiği sonucuna
ulaşmışlardır.
İnternet medyasında magazinleşmenin en önemli göstergelerinden olan tık tuzağı
konusunda araştırmalar yapan Rony vd. (2017)’ye göre tık tuzağı başlıkları ana akım medyada
yüzde 33,54 iken küçük ve güvenilmez olarak nitelendirilen medyada yüzde 39,26 oranında yer
almaktadır.
7. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Magazin medyası, tanınmış kişilerin hayatının neredeyse her anının haberleştirildiği ve
bu nedenle de özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmediği gibi gerekçelerle sıklıkla
eleştirilmektedir. Buna rağmen magazin, rol model olarak görülen ünlü kişilerin hayatını
“gözetlemenin” toplum nezdindeki çekiciliği nedeniyle varlığını sürdüren bir haber türüdür. Bu
araştırmada toplumun eğitimli kesimi olarak görülen üniversite öğrencilerinin magazin medyası
ve magazin haberleri hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırma için 11’i çoktan seçmeli, 21’i 5’li Likert tipinde hazırlanmış, biri de ucu açık
soru olmak üzere toplam 34 soru ve ifadeden oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırma,
bu anket formu ile toplanan verilerle sınırlıdır. Araştırmada uygulanan anket Aydoğdu ve İlhan
‘ın (2018) “Etik kavramı çerçevesinde iletişim fakültesi öğrencilerinin magazin medyasına
yaklaşımı” başlıklı araştırmasında kullanılan ölçek referans alınmıştır. Bu ölçek ek sorularla
yeniden yapılandırılmıştır. Anket İstanbul ve Ankara’da yaşayan 1790 üniversite öğrencisine
uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve t testinden faydalanılmıştır. Tüm analizler SPSS
for Windows v25.0 paket programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
7.1. Araştırmada Elde Edilen Bulgular
Araştırmaya katılanların %47,22’si erkek, %52,78’i ise kadındır. Araştırmada
katılımcılara birden fazla yanıt verebilme serbestisi tanınarak en çok kullandıkları iletişim aracı
ve en çok takip ettikleri haber türleri de sorulmuştur. Bu nedenle sorulara verilen yanıtların
toplam sayısı, toplam katılımcı sayısından fazladır. Buna göre araştırmaya katılan üniversite
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öğrencileri arasında en çok kullanılan iletişim aracı internet ve sosyal medyadır. Ayrıca spor,
dünya haberleri, müzik ve siyaset, en çok takip edilen haber türleridir. Tablo 1’de bulgular
özetlenmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Bilgileri
%
Cinsiyet

%
En çok takip edilen haber türleri

Erkek

47,22 Spor

17,88

Kadın

52,78 Dünya Haberleri

15,08

En çok kullanılan iletişim aracı

Müzik

15,08

Radyo

11,11 Siyaset

14,53

TV

19,05 Ekonomi

12,85

6,35 Magazin

8,94

Gazete
İnternet

28,57 Eğitim

Dergi

7,82

9,52 Kültür & Sanat

Sosyal Medya

7,82

25,40

Toplam

100,00 Toplam

100,00

Araştırmaya katılanların %55,66’sı magazin haberlerini takip etmediğini dile
getirmiştir. Magazin haberleri en çok sosyal medya (%27,54), internet (%25,64) ve televizyon
(%18,84) aracılığı ile takip edilmektedir. Katılımcılar için magazin, en çok ünlü – tanınmış
insanlarla ilgili haberler (%18,95) olarak görülürken, popüler eğlence mekanları ile ilgili
haberler (%16,99) ve siyaset dışında kalan tüm haberler (%13,73) de magazin olarak
değerlendirilmektedir.
Tablo 2: Magazine Haberciliğine Yönelik Düşünceler (I)
%
Magazin haberlerini takip etme
Evet
Hayır

44,44
55,56

Magazin Haberlerinin Takip Edildiği Mecra
Sosyal medya
27,54
İnternet
24,64
TV
18,84
Bloglar
17,39
Dergi
4,35
Gazete
4,35
Radyo
2,90
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%
Magazinin Ettiği İfade
Ünlü-Tanınmış insanlarla ilgili haberler
Popüler eğlence mekanları ile ilgili
haberler
Siyaset dışında kalan tüm haberler
Yaşam Haberleri
Hafif haberler
Sosyete- cemiyet haberleri
Suya sabuna dokunmayan haberler
Dedikodu haberleri
Eğlenceli haberler
Sansasyonel haberler
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Bulgulara göre magazin haberciliğinin en büyük problemi özel yaşamın ve sosyal
hakların ihlalidir (%20,24). Ayrıca katılımcılar, magazin muhabirlerinin insanların özel
hayatına girmesinin doğru olmadığını (%88,89) ve magazin muhabirleri ile onların haber
kaynakları arasında çıkar ilişkisi olduğunu (%61,11) belirtmiştir. Katılımcılara göre toplumun
magazin haberlerini takip etme nedeni ünlülerin yaşamını merak (%24,04), eğlenmek (%17,31)
ve boş zamanı değerlendirmektir (%16,35).
Tablo 3: Magazine Haberciliğine Yönelik Düşünceler (II)
%

%

Magazin haberciliğinin en büyük sorunu / sorunları
Özel yaşamın ihlali

Toplumun Magazin Haberlerini Takip Etme
Nedeni
20,24 Ünlülerin yaşamını merak
24,04

Sosyal hakların ihlali

20,24 Eğlenmek

17,31

Asparagas habercilik

13,10 Boş zamanı değerlendirmek

16,35

Çıkar ilişkileri ile habercilik yapmak

11,90 Modayı takip için

16,35

Hiçbir sorunu yok.

11,90 Dedikodu yapmak için

12,50

Etik değerlere uyulmaması

10,71 Sıkıntılarından uzaklaşmak için

Ucuz işgücü

8,33 Bilgilenmek için

Eğitimsizlik

3,57

8,65
4,81

Magazin muhabirlerinin özel hayata girebilmesi doğru Magazin muhabirleri ve onların kaynakları
mu?
arasında çıkar ilişkisi var mı?
Evet
11,11 Hayır
38,89
Hayır

88,89 Evet

61,11

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin magazin basını ölçeğinde yer alan
ifadelere yönelik görüşleri incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip olan ifadenin 5. İfade
olan “magazin basınında etik ilkelere uyulmamaktadır (ortalama 4,58 ve standart satma 0,770)”
olduğu görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip ifade ise 6. İfade olan “medya içerisinde etik
ilkelere en çok dikkat eden magazin gazetecileridir (ortalama 1,61 ve standart sapma 0,994)”.
Tablo 4: Magazin Basını Ölçeği

X

SS

S5- Magazin basınında etik ilkelere
uyulmamaktadır
S16- Kitle iletişim araçları, magazin
haberleriyle kitleleri farklı yaşam tarzlarına
özendirir
S7- Magazin gazetecileri özel yaşam
konusunda duyarlı değildir

4,58 0,770

S15- Magazin haberleri ünlülerin yaşamlarıyla
ilgilidir

4,25 0,906
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X
S17- Magazin muhabirleri habere konu olan
kişilere samimi ve yakın olmak zorundadır

SS

3,19 1,348

4,58 0,692 S-14 Magazin haberleri günlük hayatta olan 3,00 1,434
olayları anlatır

4,31 0,889

S13- Magazin programlarını izleyenler siyaset
ekonomi vb gibi ciddi haber türleriyle çok az
ilgilenir
S4- Magazin haberleri toplumun tüm kesimleri
tarafından takip edilmektedir
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Haber kaynakları ile girilen yakın ilişkiler
gazetecilerin nesnelliğini etkilemektedir

3,89 0,979

S2- Magazin medyasında yayın politikaları ve
üst yöneticilerin etkileri haber ve yorumlara
yansımaktadır
S-10 Magazin insaları toplumsal sorunlara
karşı duyarsız hale getirir
S19- Haber kaynakları ile olan ilişkiler
gazetecilere olan güveni sarsmaktadır
S21- Haber bültenleri de magazinleşmeye
yönelik bir eğilim sergilemektedir

3,89 0,919

S12- Magazini iyi takip etmek siyasetten
uzaklaşmak anlamına gelmez
S3- Gelir seviyesi yükseldikçe magazine olan
ilgi azalmaktadır

3,61 1,202

3,78 1,245
3,69 1,009
3,64 1,018

S11- Magazin haberleri günlük hayatın
sıkıntılarından monotonluğundan bir kaçış
sağlar
S1- Magazin gazeteciliği kurumun yayın
politikasından ya da yönetici etkisinden en az
etkilenen alandır
S18- Magazin muhabirleri habere konu olan
kişilerle mesafeli olmak zorundadır
S8- Tanınmış - ünlü insanlar açısından özel
hayat- genel hayat ayırımı yapılmaz
S9- Magazin insanlara yapay bir dünya
sunmaz, tam tersine toplumun gerçeklerini
gösterir
S6- Medya içerisinde etik ilkelere en çok dikkat
eden magazin gazetecileridir

3,33 1,434

2019
2,83 1,276
2,78 1,245
2,58 1,052
2,31 1,489
2,17 1,183
1,61 0,994

Ölçek Ortalaması: 3,32
St. Sapma: 0,3821

Katılımcıların magazin basını ölçeğinde yer alan ifadelere yönelik görüşlerinin
cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için t testinden faydalanılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda kadınların magazin ölçeğinde yer alan ifadelere yönelik görüşlerinin
erkeklere göre daha olumlu olduğu görülmüştür (0,031 <0,05).
Tablo 5: Cinsiyete Göre Değişkenlik
Cinsiyet

Ortalama

t

p

Erkek

3,2185

-1,547

0,031

Kadın

3,4110

Magazin basını ölçeğinde yer alan ifadelere yönelik görüşlerinin magazin basını takip
edip etmediklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için t testinden
faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda magazin basınını takip edenlerin ölçekte yer alan
ifadelere yönelik görüşleri daha olumludur (p=0,042 <0,05).
Tablo 6: Magazin Basınını Takip Etmeye Göre Değişkenlik
Magazin Basınını
N Ortalama t
p
Takip Etme
Evet
16
3,5167 0,785 0,042
Hayır
20
3,1129

Araştırmaya katılanlar ayrıca magazin haberleri hakkında ne düşündükleri sorulmuştur.
Katılımcılar magazin haberlerinin genellikle olumsuz yönleri olduğunu belirtmiştir.
Katılımcılara göre magazin haberleri, “toplumu yozlaştıran”, “özel hayatın gizliliğine saygı
göstermeyen”, “kim, kiminle, nerede, ne yapmışın ötesine geçemeyen” ve “insanları lüks
hayata özendiren” haberlerdir. Ayrıca magazin haberleri, “gerçekte olmayan tozpembe bir
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dünyayı yansıttığından” bireylerin psikolojileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir.
Bununla birlikte magazin haberlerinin gündelik stres altındaki insanların “kafalarını
dağıtmalarını sağlaması” ve “eğlendirmesi” bakımından olumlu etkileri de bulunmaktadır.

SONUÇ
Eğlendirerek bilgi verme işlevi ile ortaya çıkan magazin gazeteciliği günümüzde en
fazla tercih edilen haber türlerinden biri durumundadır. Bu durum özellikle 12 Eylül 1980
darbesinden sonra magazin gazeteciliği denilen yeni bir habercilik türünün yaygınlaşmasını
sağlamış ve Türkiye’de ciddi bir okuyucu ve izleyici kitlesi kazanmıştır.
Yaşamın her alanından haber verebilme durumunda olan magazin medyası genellikle
ünlüler kadar yaşamları ilgi çekici ve dram içeren ünsüzleri de haberlerinde konu
edebilmektedir.
19. yüzyılda ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan magazin gazeteciliği kısa sürede tüm
dünyaya yayılmış, özellikle ABD ve Avrupa’da ciddi okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Gazetelerin
yanı sıra televizyon yayıncılığında da ortaya çıkan bu eğilim sonrasında, ciddi haberlerin de
magazin unsurları ile beraber verilmesinin önünü açmıştır. Bu nedenle magazin söylemi,
popüler konuları ve kişilikleri konu edinen özel programlarda kullanılabildiği gibi, benzer
yöntemler aracılığıyla haber programlarında da önemli bir yer tutmaktadır.
Türkiye’de geç Osmanlı döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarında magazin, kültürsanat ağırlıklı bir gelişim göstermiş, 1950’lerden itibaren İstanbul özelinde gece hayatının ivme
kazanması ile magazin dergilerinin ortaya çıkışı ile yaygınlaşmıştır. Ancak bu konuda 1980
sonrasında Türkiye’nin ekonomik ve sosyal dinamiklerinin büyük değişime uğraması ve özel
televizyon yayıncılığının başlaması, magazin basının çok daha yaygınlaşmasına yol açmıştır.
Gazetelerin hafta sonu ekleri ile doruk noktasına ulaşan magazin gazeteciliği, özel
televizyonlardaki magazin programları ile de çok daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de magazin gazeteciliğinin en önemli özelikleri
halkın birçok kesimi tarafından kabul görmesi, soft ve kişisel haberlerin ağırlıklı oluşu,
objektifliğin değil yoruma açık olması, zaman zaman kurmaca haberlere yer vermesi, bol resim
ve fotoğraf kullanımı ve basit bir dille yazılmasıdır.
Günümüzde geleneksel medyanın yanı sıra dijital medya kanallarının da yüksek talep
görmesi, magazin medyasının da bu mecralarda yer almasını sağlamıştır. Dolayısıyla internet
medyası magazinleşmenin en fazla etkilediği mecralardan biri durumuna gelmiştir. Ayrıca tık
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tuzağı gibi yöntemlerle geleneksel medyanın tiraj ve reyting kaygıları, bu medyada da kendisine
yer bulabilmektedir.
Renkli basın, sarı basın, tabloid gazetecilik gibi sıfatlarla da anılan magazin medyası
toplumsal anlamda halkın bilgi ihtiyacını eğlenceli bir şekilde karşılarken, ciddi haberlerin de
magazinleşmesi ile kamusal alan özel alan ayrımını ortadan kaldıran bir işlev görmektedir.
Ciddi gazeteciliğin karşıtı olarak değerlendirilen magazin medyasının çok fazla eleştirilmesi de
özellikle ciddi haberciliğin ve toplumsal konuların göz ardı edilmesi noktasında ortaya
çıkmaktadır. Bu durum, magazin gazeteciliğine eleştirisel bir bakış açısının ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Bu, özellikle 1990 yılından sonra doğan yeni nesil olarak adlandırılan genç
kitlelerde kendisini göstermiştir. Bu araştırmada elde edilen bulgular bugünün üniversite
öğrencileri, geleceğin çalışanları konumunda olan gençlerin magazin gazeteciliğine bakış
açısında bir olumsuzluğun ortaya çıktığını göstermiştir. Gençler magazin medyasına yönelik
tepki göstermekte ve magazin gazeteciliğinin sınırlarının olması gerektiğine vurgu yapmıştır.
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