Güvenilir medya yayınlarına destek verme
In support of reliable media broadcasting
Cynthia L. Russell
Christian Science Sentinel

31 December 2007

Gerçek bir cinayetin bütün öğeleri vardı. Ben genç bir televizyon haber yapımcısıydım ve bir FBI
ajanı ile Meksikalı uyuşturucu kralı ve onun karteli hakkında süren soruşturma hakkında röportaj
yapıyordum.
Ayrıca televizyondaki bir dizi için de kendi araştırmamı yürütüyordum. FBI ajanı, uyuşturucu
kralının acımasız olup sayısız cinayetlerden zanlı olduğunu söyledi. Yaptığım araştırma ile hayatımı
tehlikeye atmakta olduğumu belirtti. Uyuşturucu kralının ve kartelinin sık sık görüldüğü
Meksika’daki bazı bölgelerden uzak durmamı tavsiye etti. Uyuşturucuların başı kendi şehrinde o
kadar kuvvetli idi ki, şehrin valisi bizimle konuşmadı. Bütün uyarılara rağmen, baskıya boyun
eğmeyi red ettim. Biri telefonla diğeri mektupla olmak üzere iki tehdit almama rağmen, Meksika’ya
girip çıktım ve televizyondaki dizimi bitirdim.
Yukarıda anlattığım televizyon mesleğinde yaptığım haberlerin içerikliği nedeniyle oldukça stresli
geçen olaylardan sadece bir tanesi idi. Etik karar almak, yarışı önde bitirmek, haberin özüne sadık
kalmak, zamanında haberi yetiştirmek ve bazı durumlarda (yerel haberler için bu çok geçerli değil),
gazetecinin hayatının tehlikede olması işteki baskıyı yükselten unsurlardı. Bütün bu baskılar taraf
tutan yayıncılığa yol açar. İşin püf noktası, bütün bu baskılara karşı koyacak kuvvetli bir strateji
bulmak.
Etik kararlar almak için baskı vardı.
Dünyanın her bir tarafından milli ve milletlerarası haber yapan gazetecilere göre benim hikayem son
derece mütevazi. Onların karşı karşıya geldikleri baskı, benimkilerden çok daha fazla. Kızının,
oğlunun, erkek veya kız kardeşinin gazeteci olarak Irak’taki savaşa askerlerle ön cephelerde
katıldıklarını düşünebiliyor musunuz? Her gün, ayakta kalmanın, kuvvetinin ve inancının
merceğinin, test edilişi olma durumunda.
Öbür tarafta gazeteci kendi inandığı siyasetin karşısında bulunan bir partinin faaliyetlerini haber
etmekle görevlendirilmişse, bu gazeteciye güvenip bağımsız olmasını nasıl bekleyebiliriz? Eğlence
dünyasında ise gün geçtikçe artan başka türlü baskılar var. Görüldüğü gibi, paparazzi, büyük para
getirecek fotoğrafları çekebilmek için insanların hayatını tehlikeye atabiliyor. Daha önceleri, ödenen
bedeller bu kadar yüklü olmamıştı.
Bu kadar olumsuzlukların, belirsizliklerin ve saptırmaların yayınlandığı ortamda, bizler doğru ve
dengeli bilgi ve haber vermek isteyenleri nasıl destekleyebiliriz?
For this translation in English and other translations in [language], please see http://translations.christianscience.com
Translation © 2011 The Christian Science Publishing Society
This translation has been performed by Mother Church members in the Field and made available by agreement with The Christian Science Publishing Society. You may reproduce up
to 100 print copies of this Article. You may not sell or reprint this Article in another publication without permission of CSPS. You may not post or embed this Article on other websites;
instead please link to the Article on the CSPS website.

2

“Bu haberde Tanrı nerede?”
İyi haber: medyada görülen tutuculuğu ve hayatın diğer safhalarında karşılaşılan her zorluğu etkinsiz
hale getiren denenmiş ve bilinen gerçek bir yöntem var. Bu yöntemi uygulamak için herhangi bir
dine veya inança sahip olmanız gerekmiyor. Yöntemin adı – dua. Ben gazeteciyken devamlı dua
ederdim – sırf Meksika’lı uyuşturucu kralı olayında olduğu gibi değil – her zaman. Benim dualarım,
hakimiyeti, merhameti, huzuru, gerçeği, cesareti ve doğruluğu dile getirmekti. Diğer gazetecilerin de
Tanrı’ya olan inançlarının temel unsure teşkil ettiğini düşünmem de desteğimdi.
Bir gazeteciyle yapılan röportajı izlerken, gazetecinin “Bu haberde Tanrı nerede?” sorusunu
sorduğunu paylaştığını hatırlıyorum. Ben de bana verilen görevlerde aynı soruyu sorunca, beni
doğrudan ana konuya götürdüğünü gördüm.
Tek bir haber veren vardır, ve hepimiz doğrudan O’na bağlıyız. Tanrı herkesle iletişimde olmasının
yanı sıra, herbirimizin ruhsal amacını yerine getirdikçe bizi korur. Gazeteci değilseniz bile, bu
düşünce tarzı basın dünyasında olsun, elektronik yayın dünyasında olsun, okuduklarınızı,
gördüklerinizi değerlendirmede sizlere yardım olacaktır.
Gazetecilerin yüzyüze geldiği evrensel zorluklar vardır,
ve aşılmasında sizlerin duaları tesir gösterir.
Sürekli dualarımızla medyanın gittikçe daha güvenilir ve dengeli haber yapmasını umut eden bizler
için bu konuda önemli katkılarımız olabilir. Yerel gazetemiz, çeşitli TV ve radyo istasyonları,
Internet medyası, milli ve milletlerarası gazeteler bu ruhi destekten faydalanacaklardır. Hiç şüphem
yok ki Jill Carroll’ın, bir Christian Science Monitor gazetecisi, Irak’ta rehin alınmışken, değişik
inanç kökenli kişilerin ettiği dualar sayesinde serbest kalması mümkün oldu.
Herkesin hayat tecrübeleri başka başka olmasına rağmen, gazetecilerin genellikle yüzyüze geldiği
evrensel zorluklar vardır, ve aşılmasında sizlerin duaları tesir gösterir.
Medyanın Stereotipleri
Bazı medyanın yerleşmiş olan “dolandırıcılar”, “yılanlar”, “itler” gibi klişeleşmiş sözlerini göz ardı
etmek zordur. Bu konuya deyinince klişelerin Tanrı’nın yarattığı özümüzün bir parçası olmadığını
kesinlikle teyit ederim. Özümüzün Tanrı’nın ulvi bir şekilde ortaya koyduklarını yerine
getirebilmemizle ilgili hareketlerimizdeki seçimlerle hiç bir ilgisi yoktur. Miscellaneous Writings
1883-1896, sayfa 346’da Mary Baker Eddy’nin sözleri bu konuyu çok güzel özetler. “Christian
Science’da (Hıristiyan Bilimi’nde) önemli olan bir madde, Gerçeği ortaya çıkartılmak için gerekli
olmadıkça, yanlışı tekrarlamamaktır.” Eğer bu basit kuralı herkes uygulayacak olsa, haberlerde çok
büyük bir değişme görülecektir.
Habere sadık kalma ve haber yetiştirme
Medya dünyasında çalışan herkes dürüst olarak haber yetiştirme saatini kaçırmamaya çalışırken
doğru haber yapma titizliliğinde zorlanmadıklarını söyleyemezler. Bu ortamda duaların kudreti,
teslimiyeti, ve sükutu hakimdir. Bu nitelikler gerçeği ve açıklığı bulma konusunda kuvvet kaynağını
oluştururlar. Tek yönlü ve büyük bir olasılıkla kaynaklar tarafından veya yönetim tarafından
yönlendirilme çabaları Tanrı’nın tek iş veren olduğu bilincin önüne geçmeye çalışır.
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İsa Mesih’in sevdiği gibi sevebilme kaynağının kişiye has kabiliyet olduğunu bilmesi, gazetecilikte
de merhametin var oluşunu temin eder.
Tanrı’nın yansıması olarak, ortaya çok çeşitli ve çok yönlü bir resim çıkarırız. Tanrı da Akıl
olduğuna gore, yalnız tek bir Akıl olabilir, ama bu tekliği ifade edebilecek sonsuza kadar fikirler
vardır. O “fikirler” sizler ve benim. Bu çeşitli fikirlerin ifadelerinin hayatımızda belirmesi de doğal
ve akıllı bir iştir. Bu unsur, bilgi ve haber medyasının sunuş ortamını da kapsar.
Merhamet için zaman yok mu?
Medyada merhametin olmaması belki de en büyük zorluklardan biridir. Bu problemin edilen dualarla
tevazu ve fazilete dönüştüğüne bizzat şahit oldum. Merhamet hakkında konuşulurken Science and
Health with Key to the Scriptures’taki şu bölümü tekrarlamak yerinde olur. “İlahi Sevgi insanı
doğrular ve hükmeder… Tanrının verdiği bilgelikten ayrı değildir. Bize verdiği yetenekleri
geliştirmemiz lazımdır.” Mesih İsa’nın sevdiği gibi sevebilme kaynağının kişiye has kabiliyet
olduğunu bilmesi, gazetecilikte de merhametin var oluşunu temin eder. Medya dünyasında
çalışmayanlarımızın da gazetecileri özellikle tehlikeli bir olayı takip ederken, merhametle düşünüyor
olmamız onlara büyük bir destek vermiş olabilir.
İşte güvenlik
Hayati tehlike arzeden anlarda, medyaya yönlendirilen talepler ve günlük baskılar ortadan kalkmıyor
ve meslek hayatı olduğundan daha zor olmuyor. İşte burada her zaman içimizde olan Tanrı’dan daha
üstün bir gücün olmadığı fikrine sıkı sıkı sarılmamız lazım. Tanrı her zaman bizimle, bizi koruyan,
yönlendiren, ve tehlikeden kaçıp sığınacağımız yer temin eden güçtür. Gerçek: dua stresi atmaya
yardım eder.
Cynthia Russell, Oviedo, Florida, Birleşik Devletleri’nde yaşıyor.
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