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Özet     
    Duygusal zekânın özelliklerinden olan sosyal bilinç, başkalarının duygularını anlamak, 
onların düşünce ve duygularıyla yakından ilgilenmektir. Sosyal bilinç, başkalarının 
duygularını hissedebilme, onların bakış açısı ile düşünebilme ve onların endişelerine ilgi 
duyma ile yani, empati (duygudaşlık) ile başlamaktadır. Gazetecilik, topluma ve insanlara en 
yakın, en iç içe olan meslek dallarındandır. Gazeteciler, birer referans kaynağı ve kamuoyu 
önderi durumundadırlar. Bu nedenle önemli toplumsal sorumluluklar üstlenmişlerdir. 
Gazeteciler, toplumun duygularını, acılarını, endişelerini, sorunlarını hissedebilmeli, onların 
bakış açısı ile düşünebilmelidir. Kısaca, kendini onların yerine koyabilmelidirler. Bunun yolu 
da sosyal bilinç ve empatiden geçmektedir. Buradan hareketle, bildirimizde duygusal zeka 
konularından olan sosyal bilinç kavramını gazetecilik mesleği açısından değerlendireceğiz. 
Bildirimizde gazetecilikte sosyal bilincin ve empatinin önemini ve gerekliliğini ortaya 
koymaya çalışacağız. Bildirimizde ayrıca, sosyal bilinç ve empati açısından çarpıcı örnekler 
oluşturduğunu düşündüğümüz gazeteci-yazar Bekir Coşkun’un yazılarını inceleyip, 
değerlendireceğiz. 
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THE IMPORTANCE OF SOCIAL CONSCIOUSNESS (EMPATHY) IN THE 

PROFESSION OF JOURNALISM   
“Evaluation of the Articles of Bekir Coşkun according to Social Consciousness” 

 
Abstract 
    Social consciousness, a characteristic of the emotional intelligence, is to understand the 
emotions of other people, to be interested closely in their thoughts and emotions. Social 
consciousness starts with the empathy, which is to be able to feel the emotions of other 
people, to be able to think in their viewpoints and to be interested in their worries. Journalism 
is one of the professions, which is the closest to society and people. Journalists are like a 
source of reference and a pioneer for the public opinion. Therefore, they have undertaken 
great social responsibilities. Journalists should feel the emotions, sorrows, worries, problems 
of the society and think in the viewpoints of people. Briefly, they should be able to put 
themselves in their places. This is only possible by social consciousness and empathy. Hence, 
we will evaluate the concept of social consciousness, which is an issue of emotional 
intelligence, according to the profession of journalism in our paper. We will attempt to 
present the importance and necessity of social consciousness and empathy in our paper. 
Moreover, in our paper, we will review and evaluate the articles of the journalist / author 
Bekir Coşkun, whose articles constitute striking examples of social consciousness and 
empathy according to us.     
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* Bu makale E.Ü. Đletişim Fakültesi tarafından 2007 yılında düzenlenen “Duygusal Zekâ ve Đletişim” 
Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuş ve yayımlanmıştır.  



 
1. Giriş 
 
    Sosyal yaşamın giderek karmaşıklaştığı günümüzde insanlar, her zamankinden daha fazla 
birbirlerini anlama, tanıma ve iletişim kurma gereksinimi duymaktadırlar. Toplumsal barış ve 
huzurun sağlanması için, olayları başkalarının açısından görebilmek, insanlara önyargılardan 
uzak, hoşgörüyle yaklaşabilmek ve farklılıkları kabul edebilmek büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle, sosyal iletişimin konularından olan duygusal zekâ, en fazla ilgi duyulan ve 
tartışılan alanların başında gelmektedir. Duygusal zekânın özelliklerinden olan sosyal bilinç, 
başkalarının duygularını anlamak, onların düşünce ve duygularıyla yakından ilgilenmektir. 
Sosyal bilinç başkalarının duygularını hissedebilme, onların bakış açısı ile düşünebilme ve 
onların endişelerine ilgi duymayla yani, empati ile başlamaktadır.  
 
    Medyanın giderek öneminin ve etkisinin arttığı 21. yüzyılda gazeteciler, toplumun nabzını 
ellerinde tutmaktadırlar. Özellikle yüksek tirajlı gazetelerin köşe yazarları, siyasi parti 
liderlerinden fazla kamuoyu üzerinde etkili olabilmekte, geniş kesimlerin fikir, tutum ve 
davranışlarını etkileyip, yönlendirebilmektedirler. Dolayısıyla medyanın, gazetecilerin, 
toplumsal ve etik sorumlulukları giderek artmaktadır. Bu nedenle, bugün gazetecilerin en 
önemli görevlerinden biri, dürüst, adil, doğru, dengeli ve toplum merkezli bir yaklaşımı 
benimsemeleridir.  
 
   Duygusal zeka, sosyal bilinç ve empati, toplumla ve insanlarla yakın ilişkiler gerektiren 
meslek dallarından olan gazetecilik açısından da büyük önem taşır. Gazetecilik, toplumla, 
insanlarla en yakın, en iç içe mesleklerdendir. Bu nedenle gazetecilerin toplumun duygularını, 
acılarını, endişelerini, sorunlarını hissedebilmeleri; onların bakış açısı ile düşünebilmeleri 
önemlidir Kısaca, kendini onların yerine koyabilmeli, onların sorunlarıyla yakından ve etkin 
bir biçimde ilgilenmelidirler.  
 
2. Duygusal Zekâ, Empati ve Sosyal Bilinç Kavramlarının Tanımı 
 
    Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati 
beslemesi ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisidir. Bir 
diğer tanımla duygusal zekâ, kendimizin ve başkalarının hislerini tanıma, kendimizi motive 
etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme yetisidir. Akademik zekâdan, yani 
IQ ile ölçülen salt bilişsel yetilerden ayrı olan, ancak onu tamamlayan yetenekleri tanımlar. 
(Goleman, 2005; 393). Duygusal zeka (EQ), yani insanların birbiriyle uyum sağlamasına 
yardımcı olan beceriler ve akılcı zeka (IQ), akademik beceriler her ikisi de insanda var olan 
ve birbirini destekleyen ve biri diğerinin yardımcısı olan yeteneklerdir.  
 
    Bilim insanları, duygusal zekayı her zaman ve her yaşta geliştirilip ilerletilebilen, 
öğrenilebilir bir zeka olarak görmektedirler. Duygusal zekâ, muhakeme ve IQ için yaşamsal 
öneme sahiptir ve duygusal güçleri gerektiği gibi kullanmasını bilen kişiler yaşamlarının her 
alanını kendileri için daha kolay hale getirmişlerdir. Duygusal gücünü kullanan kişi 
duygularını tanır, onları kabullenir, uygun şekilde ifade eder ve ayrıca kendi duygusunu 
tanımlayabildiği ve tanıdığı, yani farkındalık düzeyi yüksek olduğu için karşısındaki 
kişilerinde hislerini anlayıp, kendisini başkasının yerine koyabilmeyi başarmasından ötürü 
kişiler arası iletişimde daha başarılı olur. Farkındalık, insanın kendisinin dışındaki dünyayı da 
görebilmesi, çevresindeki olup bitenlerin farkında olması, kendisinin de bu yaşananların 
sorumluluğunu duyması ve yaşama kendi gücünü katabilmesidir. Bununla birlikte 



çevresindeki kişilerin ve kendi hislerinin farkında olması, kişinin güncel yaşamda karşılaşılan 
sorunların üstesinden gelebilme potansiyelini arttırır (Burkoviç, 2007). 
 
    Duygusal zekânın üç temel boyutu vardır: özbilinç, özyönetim ve sosyal bilinç. Özbilinç; 
kişinin kendi duygularını anlaması ve amaçlarını açıkça bilmesi, özyönetim; kendi 
duygularını, yönetebilme ve denetleyebilme ve sosyal bilinç; başkalarını dinleme, onların 
bakış açısı ile düşünebilme, duygusal zekânın temel boyutlarını oluşturur. Duygusal zekanın 
tüm boyutları arasından, sosyal bilinç anlaşılması en kolay olandır. Sosyal bilincin temel 
yeterliliği olan empati, ben iyiyim sen iyisin, ya da öteki kişilerin duygularını benimseyip, 
herkesi hoşnut etmesi değildir. Empati, ahengi mümkün kılar (Goleman vd., 2006: 60-61). 
 
    Sosyal bilinç, empati ile başlamaktadır. Empati, başkalarının hislerini, ihtiyaçlarını ve 
endişelerini anlamak, başkalarının sorunlarıyla etkin biçimde ilgilenmektir. Empati, 
başkalarının sorunları, duyguları ve deneyimlerinin belirlenmesi ile ortaya çıkan destekleyici 
davranıştır. Empatiyi kısaca ‘ötekinin dinlenmesi’ olarak da tanımlayabiliriz (Güz, 2002; 
127).   
 
    Empati, bireyler için sosyal bir radardır. Empati, en azından bir başkasının duygularını 
okuyabilmeyi gerektirir. Daha yüksek düzeyde empati, bir insanın dile getirilmemiş endişe ya 
da hislerini sezmeyi ve bunlara karşılık vermeyi kapsar. En üst düzeyde ise, başka birinin 
hislerinin altında yatan sorunlarını ya da endişelerini anlamaktır. Empati, aynı zamanda, 
başkalarını geliştirme, eğitme, hoşgörü ve politik bilinç gibi sosyal yeterlilikleri de kapsar.       
(Goleman, 2005; 172-174).            
 
    Empati, birçok açıdan ahlaki karar ve davranışların temelinde yer alır. Kişilerin empatik 
düzeylerinin ahlaki yargılarını şekillendirdiğine dair bulgular da söz konusudur. Örneğin 
Almanya ve Amerika’daki araştırmalarda, daha empatik kişilerin ahlaki bir ilke olarak, 
kaynakların insanların ihtiyaçlarına göre harcanmasına daha fazla taraftar oldukları 
vurgulanmıştır (Goleman, 2006; 149). 
     
    Sosyal bilinç, bir bakıma duygusal zekanın toplumsal boyutunu ifade eder. Toplumun, onu 
oluşturan bireylerin onların duygu, düşünce ve sorunlarının doğru ve etkin bir şekilde 
algılamayı, onlarla aynı üzüntü ve sevinçleri yaşayabilmeyi ifade eder. Sosyal bilinç, sosyal 
farkındalık (Social awareness) olarak da tanımlanabilir. Sosyal farkındalık, toplumun karşı 
karşıya olduğu sorunların, sıkıntıların farkında olunması, çözümü için çaba gösterilmesidir.      
     
    Sosyal bilince sahip kişiler, başkalarının duygusal ipuçlarına karşı dikkatli ve iyi 
dinleyicidirler, duyarlılık gösterirler; başkalarının bakış açılarını anlarlar; başka insanların 
gereksinim ve hislerini anlayarak onlara yardımcı olurlar. Sosyal bilinci gelişmiş birey, 
toplumun duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlar ve ne anladığını karşı tarafa belli 
eder. Ayrıca, çevre duyarlılığı yüksektir ve tüm canlıları önemser. Onun için bir insan kadar 
bir kedi ya da bir ağaç da önemlidir. Yaşamı her şeyiyle bir bütün olarak görebilir. Hem 
kendine hem de çevresine değer verir. Haksızlıklardan rahatsızlık duyar, tepki gösterir. 
Mağdur olanlara sahip çıkar. Onların sorunları ile yakından ilgilenir ve çözümü için çaba 
gösterir.     
  
3. Medya ve Duygusal Zeka 
 
    Medyanın temel işlevi, kamuoyuna bilgi ve haber aktarmak, onu bilgilendirmek ve 
haberdar etmektir. Medyanın bir diğer işlevi ise; haber ve bilgi aktarırken kamuoyunu 



biçimlendirmesidir. Gazeteler, televizyon kanalları, dergiler, radyolar, internet siteleri, temel 
görevleri olan bilgi ve haber aktarma sırasında kamuoyunu etkileme ve biçimlendirme 
işlevine de sahiptir.  
 
    Medya, kamuoyuna haber ve bilgi aktarırken, onu sadece bazı olaylar ve olgular hakkında 
biçimlendirmez, genel olarak değer yargılarını da etkilemektedir. Bir başka deyişle, doğru ile 
yanlış, iyi ile kötü, güzel ile çirkin arasındaki temel farkları da vurgulamaktadır. Bu temel 
değer yargılarının bireye aktarılmasına toplumsallaştırma adı verilir. Toplumsallaşma ise, 
bireyi içinde yaşadığı toplumla bütünleştiren, bir insan kalabalığını bir toplum haline getiren 
süreçtir. Medya aile, arkadaş grupları, okul, iş ortamı ile birlikte toplumsallaşmanın önemli 
araçlarından biridir. Medya, bu toplumsallaştırma işlevini yaparken çok dikkatli ve sorumlu 
davranması gerekmektedir (Kongar; 2003).  
  
    Medyanın bu toplumsal yanı, medya çalışanlarına da büyük sorumluluklar yüklemektedir. 
Medya çalışanları, özellikle ön saflardaki gazeteciler, muhabirler, köşe yazarları, önemli ve 
hassas toplumsal görevler üstlenmişlerdir. Dolayısıyla toplumun ve halkın sorunları, 
beklentileri ve şikâyetleri ile yakından ilgilenmelidirler. Bunu başarabilmeleri için, onların ne 
düşündüklerini, hissettiklerini anlayabilmeli, farkına varmalı ve kendilerini onların yerine 
koyabilmelidirler.     
 
4. Gazetecilik ve Sosyal Bilinç  
   
    Gazetecilik, demokratik toplumların işlemesinin vazgeçilmez etkinliklerinden ve mihenk 
taşlarındandır. Gazeteciliğin temel amacı, vatandaşlara özgür olabilmeleri ve kendi kendilerini 
yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiyi sunmaktır. Bir toplum ne kadar demokratik 
olursa, o kadar fazla haber ve bilgiye sahip olma eğilimi göstermektedir (Kovach & Rosentiel, 
2007; 23). Gazeteciliğin işlevinin, en basit anlatımla, etrafımızda olup bitenleri doğru ve 
eksiksiz olarak saptayıp kamuoyuna duyurulması olduğu söylenebilir (Çaplı, 2002; 80) 
 
    Gazetecilik, bir yönüyle kişilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olan bilgilerin 
ulaştırılmasıdır. Bu bağlamda gazeteci, erişmek istediği kitle için en önemli diye 
nitelendirdiği enformasyonu toplayarak haber yapan, kişileri bilgi alarak düşünmeye sevk 
edendir (Tokgöz, 2003; 98). Gazeteci, enformasyon toplamak, onu doğrulamak ve hitap ettiği 
topluma göre işlemek, yani anlaşılır ve yararlı kılmakla hükümlüdür (Junqua, 1992; 295).   
 
    Gazetecinin görevi haber ve bilgi sağlamanın ötesindedir. Demokratik toplum düzeninin 
işlerliği bilgili, yetkin ve sorumlulukları konusunda bilinçli gazetecilerin varlığına bağlıdır. 
Demokratik devletin kendilerine özgülediği, yaşamsal önem taşıyan görevi yerine 
getirmektedirler. Demokratik devlet anlayışı tüm reşit vatandaşlara seçme hakkını verirken, 
seçmenlerin kısmen de olsa verdikleri kararın bilincinde ve bu kararın olumlu-olumsuz 
sonuçlarından haberdar olduklarını varsayar. Halkın bu bilinç düzeyine ulaşmasına yardımcı 
olacak kişiler, toplumsal sorumluluk görevini taşıyan gazetecilerdir (Schneider&Raue; 
2000;4-5). Gazeteciler, demokratik toplumların bekçileri olarak çevrelerini çok iyi 
gözlemlemeli, yanlışları korkusuzca ortaya çıkarmalı, siyasi, kültürel, toplumsal olaylara 
eleştirel bakış açısıyla yaklaşmalıdırlar. Eleştirileri salt yerici değil, yapıcı da olursa ancak 
değer kazanmaktadır (Schlapp, 2000; 15)  
 
   Gazetecilik, aynı zamanda çok geniş ahlaki yükümlülükler gerektiren bir meslektir. Bu 
nedenle, her gazetecinin kişisel bir etik ve sorumluluk duygusu, bir ahlaki pusulası olmalıdır. 
Bu pusula sayesinde, gazeteci, adil, doğru, dengeli ve toplum merkezli bir yaklaşıma giden 



yolu bulabilecektir (Kovach & Rosentiel; 191). Etik’e bir başka açıdan bakıldığında, etik bir 
anlamda vicdandır. Đnsani ve mesleki vicdan. Yani gazeteci, vicdani bir sorumluluk 
üstlenmiştir (Duran, 2005: 119). 
    
    Gazeteciliğin en zorlu alanlarından olan araştırmacı gazetecilikte, karşısındakini dinleme, 
tanıma ve anlama büyük önem taşır. Araştırmacı gazeteci, öğrenme, her şeyin birbiriyle 
ilgisini bulma ve karşısındakinin göz hareketlerini bile özel dikkatle izleme becerisine sahip 
olmalıdır. Araştırmacı muhabirler, araştırma konusu olarak seçtikleri kişilerin mimiklerini 
inceleyerek işe başlamalıdırlar (Turan, 1997; 20). 
     
    Bütün bu tanım ve açıklamalar, gazetecilik mesleğinde duygusal zekanın ve onun sosyal 
bilinç-empati boyutlarının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Gazeteciler, 
toplumun bir parçası olduklarını, topluma, çevreye ve tüm canlılara karşı sorumlu 
olduklarının farkında olmalıdırlar. Daha önce vurguladığımız gibi, onların temel görevlerinin 
başında, bireylerin sorunlarının çözümü için yardımcı olacak bilgileri ulaştırmak gelmektedir. 
Gazeteciler, gönderdikleri görüntülü, yazılı ya da sözlü iletilerle geniş kesimlerle iletişim 
kurmaktadırlar.  
 
    Dolayısıyla, insanlara ve topluma karşı ilgili olmak, ötekine karşı empati duygusunu 
geliştirmek, gelişmiş bir vicdan sahibi olmak, karşısındakinin fikrine katılmasa da saygı 
duymak, gazetecilik mesleğinin temel unsurlarındandır. Türkiye Gazetecileri Hak ve 
Sorumlulukları Bildirgesi’nde, gazetecilerin temel görev ve ilkelerinde şu madde yer 
almaktadır: Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın 
evrensel değerlerini, çoksesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Irk, etnisite, cinsiyet, dil, 
milliyet, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm 
bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır (Đrvan vd., 2005; 93).   
               
5. Yurttaş - Kamu Gazeteciliği ve Sosyal Bilinç 
 
    Gazetecilik mesleğinde sosyal bilincin somutlaştığı gazetecilik yöntemi, ‘yurttaş 
gazeteciliği’ ya da diğer adıyla ‘kamu gazeteciliği’dir. Yurttaş gazeteciliği, medyaya güvenin 
giderek azaldığı 1990’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkmış ve özellikle yerel medya alanında 
uygulanmaya başlamıştır. Yurttaş gazeteciliğinin ABD’de ortaya çıkması ve kuramsal 
tabanının burada oluşturulmasının nedeni, medya sektöründe tekelleşmenin, ticarileşmenin ve 
apolitikleşmenin en yoğun olarak yaşandığı ülke olmasıdır (Cangöz, 2005; 109). Yurttaş 
gazeteciliği ile giderek toplumdan ve gerçek işlevinden uzaklaşan, güven kaybeden medyanın 
ve gazetecilik mesleğinin yeniden olması gerektiği işlev ve konuma taşınması 
amaçlanmaktadır.    
 
    Yurttaş gazeteciliğinin temel ilkesi, haber toplamada yurttaşlara başvurulması, habere 
yurttaşların, toplumun, kamunun bakış açısıyla bakılmasıdır. Habere konu olan 
olayın/sorunun yurttaş lehine sonuçlanmasına kadar yayına devam edilip, yurttaşlar haberin 
yapım ve yazım sürecine dahil edilmektedirler. Kısaca, yurttaş-kamu gazeteciliği, yurttaşları 
bilgilendirmekle yetinmeyip, onlara çözüm yolları önerip, bu çözümlerin uygulanması için de 
katkılarda bulunmaktadır. Yurttaş gazeteciliği yöntemi ile okurla canlı ve somut ilişki 
kurmak, olaya, habere farklı bakış açıları ile bakmak, okurların sorunlarını dinlemek ve 
anlamak, kendilerini okurların yerine koymak mümkün olabilmektedir (Duran, 2005; 105). 
Bu bağlamda, yurttaş-kamu gazeteciliği ilkelerini benimseyen gazetecilerin, sosyal bilinç 
düzeylerinin gelişmiş olmasının ve empatik düşünme yetilerine sahip olmalarının gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır.      



              
6. Köşe Yazarlığı ve Sosyal Bilinç 
 
    Đlhan Selçuk, köşe yazarının işlevinin, toplumu haberler konusunda bilgilendirmek, ahlâk 
konusunda aydınlatmak, bu amaçlar için durmadan çalışmak ve tekelleşmeye karşı bireysel 
özgürlüğün aydınlığını insanlara taşımak olarak tanımlamaktadır. Selçuk, köşe yazarının 
sadece "doğrulardan" ve "gerçeklerden" yana tavır koymasının yetmeyeceğini, bu tutumunu 
gece gündüz süren, bitmez tükenmez bir çalışmayla desteklemesinin zorunlu olduğunu 
vurgulamaktadır (Kongar, 1996).  
 
    Köşe yazarları, topluma rol model olmaları yönünden de önemli sorumluluklar 
üstlenmişlerdir. Toplumdaki bireyler, beğendikleri kişileri kendilerine örnek almakta, onlara 
benzemek istemekte ve kendisini onlarla özdeşleştirmektedir. Bu bakımdan köşe yazarları, 
birer kamuoyu önderi, birer referans kaynağı durumundadırlar. Bu nedenle köşe yazarları, 
öncelikle toplumsal sorunlar başta olmak üzere, siyaset, kültür ve sanattaki tüm gelişmeleri 
izlemek zorundadırlar. Dolayısıyla yaşadıkları dönemin sancılarının, sıkıntılarının farkında 
olmalıdırlar. Toplumun mağdur ve zayıf kesimlerine el uzatarak, onların sorun ve dertlerini 
gündeme getirmelidirler. Köşe yazarı, kendini sadece insanlara karşı değil, tüm canlılara, 
doğaya karşı sorumlu hissetmelidir. Bütün bu sorumlulukları nedeniyle, köşe yazarları, 
gelişmiş bir sosyal bilince ve empatik düşünme yetisine sahip olmalıdırlar.  
 
7. Bekir Coşkun’un Yazılarının Sosyal Bilinç Açısından Değerlendirilmesi 
     
    Çalışmamızın bu bölümünde, gazeteci-yazar Bekir Coşkun’un Hürriyet gazetesindeki 
‘Onuncu Köy’ isimli köşesinde yayımlanan yazılarının sosyal bilinç açısından analizi yer 
alıyor. Bekir Coşkun, ‘Onuncu Köy’ köşesinde, akıcı ve yalın Türkçe’siyle ve kendine özgü 
mizahi bir biçemle yazdığı kısa, öz, ama çarpıcı yazılarıyla Türkiye’nin en çok okunan köşe 
yazarlarındandır.  
     
    Bekir Coşkun’ un yazılarına yansıyan bu özelliklerini, sosyal bilinç ve empati kriterleri ile 
değerlendirmek amacıyla, 1 Mart 2006-31 Mart 2007 tarihleri arasında yayımlanan 306 köşe 
yazısını içerik analizi yöntemi ile inceledik. Hürriyet gazetesinin internet arşivinden 
faydalanarak gerçekleştirdiğimiz analizlerimizde sosyal bilincin içerdiği şu ölçütleri temel 
aldık: 
 
• Sosyal farkındalık  
• Başkalarını anlamak  
• Kendini başkalarının yerine koymak  
• Başkalarının üzüntü ve sıkıntılarının farkında olmak  
• Mağdur ve zayıf olanları önemsemek, onların sorunları ile ilgilenmek  
• Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmak, ötekini anlamak 
• Politik gerçeklikleri algılamak (politik bilinç) 
• Hayvan hakları ve sevgisi  
• Doğa sevgisi ve çevre duyarlılığı 
 
    Bekir Coşkun’un incelediğimiz 306 yazısının tamamı sosyal bilincin yukarıda sıraladığımız 
kriterleri ile örtüşmektedir. Türkiye ve Dünyadaki güncel siyasal, kültürel ve toplumsal 
gelişmelerin konu alındığı yazılar, sosyal farkındalık ve duyarlılık, başkalarını dinlemek ve 
anlamak, kendini başkalarının yerine koymak, başkalarının sevinç, üzüntü ve sıkıntılarını 
hissetmek, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmak, ötekini anlamak, mağdur ve zayıf olanları 



önemsemek, onların sorunları ile ilgilenmek ve destek olmak, hayvan sevgisi ve çevre 
duyarlılığı gibi sosyal bilinçle ilgili mesajlar içermektedir.  
 
    Bekir Coşkun, analiz ettiğimiz köşe yazılarının tümünü, duygusal ve mizahi olduğu kadar, 
eleştirel ve gerçekçi bir anlayışla ele aldığı görülmektedir. Coşkun’un yazıları, onun sol ve 
toplumcu bir dünya görüşüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmiş bir politik bilince 
sahiptir. Politik gerçekliklerin, toplumsal gündemin, sosyal ağların ve güç ilişkilerinin 
farkındadır. Yükselen gericiliğe ve yobazlığa karşı, aydınlanma geleneğini, Atatürk ilke ve 
devrimlerini ve çağdaş değerleri cesur bir şekilde savunmaktadır. Aşırı milliyetçiliğe ve 
ırkçılığa karşı, sık sık hoşgörü, barış ve sevgi temalarını vurgulamaktadır. Yazılarında insan 
hakları kadar hayvan haklarına da geniş vermektedir. Çevrenin ve doğanın kirletilmesine ve 
bozulmasına karşı son derece duyarlıdır. Aile bağlarına, dostluk, sevgi ve aşka büyük önem 
vermektedir. Duygusal ve naif olduğu kadar, haksızlıklara, yanlışlara karşı son derece cesur 
tepkiler vermektedir. Kendine özgü ironik yaklaşımıyla, hem düşündürüp, hem de 
güldürebilmeyi başarmaktadır.  
 
    Yazıları üzerinde yaptığımız analizler, Bekir Coşkun’un sosyal bilinç düzeyinin ve empatik 
iletişim kurma yetisinin yüksek bir yazar olduğunu yolundaki öngörümüzü doğrulamaktadır.  
Ayrıca duygusal ve mizahi biçem ile gerçekçi ve eleştirel biçemi ustaca kullandığını ve bu 
bağlamda da, duygusal zeka ile akılcı zeka düzeyinin yüksek olduğunu; her ikisini bir araya 
getirerek geniş kesimleri etkileyen, ses getiren yazılar ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Bu 
yazılarından seçtiğimiz örnekler ve analizleri aşağıda yer almaktadır. 
 
Duvarın altı.. 5 Nisan 2006  
Bekir Coşkun’un Duvarın altı başlıklı köşe yazısı, sosyal farkındalık, başkalarını dinlemek ve 
anlamak, mağdur ve zayıf olanları önemsemek açısından önemli mesajlar içeriyor. Coşkun’un 
bu yazısı, bir villa ile bir eğlence merkezi arasındaki yaşayan yoksul bir ailenin dramını konu 
alıyor. Kaçak yapılan duvarın üzerlerine çökmesi sonucu ölen ailenin dramını şöyle dile 
getiriyor Bekir Coşkun: “Bir "villa" ile bir "eğlence merkezi"nin arasındaki duvarın altında 
kalan o yoksul ailenin gazetelerdeki resimlerine baktım, "Türkiye'nin son fotoğrafı" sanki.. 
Kucağında Đbrahim, yanında karısı Neslihan ve tüm varlığı o eski yorganla, villa ile eğlence 
merkezinin arasındaki kaçak duvarın altında yok olan yoksul Đrfan.. Belediyenin, rüşvetin, 
kent yağmasının, kaçak duvarların, eğlence merkezlerinin kesiştiği yerde -rezaletin bir başka 
boyutu- köyden kente göçün oraya getirdiği Đrfan ve ailesi vardı.. Đrfan ve ailesi "eğlence 
merkezinin" kaçak duvarının altında kalıp öldüler... Đrfan sen git; rüşvetin, yağmanın, 
kahramanlara dar gelen pistin.. Yalılar ile eğlence merkezinin tam arasına, kaçak duvarın 
tam da dibine kur yuvanı.. Duvar yıkıldı. Đrfan altında kaldı, hepimizin adına...”  
 
Oy Sanem.. 26 Eylül 2006 
Bekir Coşkun’un bu yazısı, başkalarını dinlemek ve anlamak, kendini onların yerine koymak, 
sevinç, üzüntü ve sıkıntılarını hissetmek ve sosyal farkındalık ölçütleri ile örtüşüyor. Coşkun 
yazısında, üniversiteyi bitiren ancak iş bulamayan Sanem isimli bir genç kızı anlatıyor. Sanem 
örneğinden yola çıkarak ülkemizin en yakıcı sorunlarından biri olan, işsizlik konusunu 
gündeme getiriyor. “Dün Sanem geldi. Boynuna çaprazlamasına astığı çantası, elinde su 
şişesi, her zamanki gibi güzel yüzü hüzünlü. En mutlu-neşeli sohbetlerde bile bir anda dalıyor, 
kara gözleri ıslanıyor Sanem'in.. Güzel sözlerin, huzurlu tasarıların, mutlu hayallerin 
sonunda hep o cümleyi söylüyor Sanem: "Ama iş bulamazsam..." Gözleri doluyor. Ben o 
gözyaşlarını bilirim.. Ailenin-çevrenin "beceriksiz-işe yaramaz" suçlamalarını var sayıp, bir 
akşam sofrasında boğaza düğümlenen lokmaları, ağlayacak kuytu köşeleri aramayı.. Okulu 
bitireli iki yıldan fazla oldu, o da onbinlerce üniversite mezunu gibi iş bulamadı. Her gün 



sağa-sola gönderdiği belki yüzlerce CV'sine nezaketen yanıt veren bile olmadı.. Bir büroda 
çay getirmeye, paspas yapmaya, boşları yıkamaya dahi razı olmuştu Sanem.. Beş yılda yüz 
milyar doları çalınmış, hırsızlık-vurgun-soygun çetelerinin elinde parsellenmiş, egemen kesim 
tarafından yağmalanmakta-soyulmakta-çalınmakta olan bir ülkenin onbinlerce işsiz 
üniversite mezunu gencinden birisi hala..”   
 
Öğretmenler Günü’nden bir gün sonraki gün..25 Kasım 2006 
Bekir Coşkun, sosyal farkındalık ve politik bilinç açısından çarpıcı bir örnek oluşturan bu 
yazısında, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü konu alarak, öğretmenlerin yaşadığı 
olanaksızlıkları ve sorunları eleştirel bir biçemle anlatmaktadır. “Biz böyleyiz öğretmenim; 
ikiyüzlü... Dünkü "öğretmenim" yazıları, çizileri, övgüleri dün içindi. Dün artık geçti. Dünkü 
gazete sayfaları ilerde eski ayakkabıları sarmak üzere merdiven altlarındaki, TV görüntüleri 
seneye "Öğretmenler Günü'nde kullanılmak üzere" tozlu raflardaki yerlerine kaldırıldılar.. 
Dün "Öğretmenler Günü" kutlandı, bugün bir gün sonrası... Orada, çocuklar için 
gerektiğinde canını veren öğretmen, bir yıl sonra laf olsun diye anılmak üzere terk edildi.. Bir 
ceketle beş yıl geçirmek üzere. Bir otopark değnekçisinin kim bilir kaçta kaçı kadar aylıkla, 
zor ve acılı yaşamını sürdürmek üzere... Öğretmenlerin yoksulluğu, terk edilmişliği, 
unutulmuşluğu ve doğal olarak kırgınlığı, aslında sinsi bir planın en önemli parçasıdır. 
Cumhuriyet düşmanlarının yıkmak istedikleri çağdaş eğitime en ciddi darbedir.”    
 
Bu bayram bir can bağışlayın.. 28 Aralık 2006  
Bekir Coşkun, bu yazısında hayvan sevgisini, mağdur ve yardıma muhtaç insanlara verdiği 
değeri ortaya koyuyor. Kurban Bayramı’nda kurbanların yardım kuruluşlarına bağışlanmasını 
isteyen yazısında, ülkemizin toplumsal sorunlarını da gündeme getiriyor. "Bağışlamak..." 
Bundan daha yüce, daha anlamlı, daha insani, daha kutsal bir eylem olabilir mi? Bir can 
bağışlamak... Bir canı almak yerine, ona yaşama hakkı vermek... Bir-iki güne kadar danalar, 
koyunlar, koçlar, kuzular kaçmaya başlayacaklar. Elinde satır olan insan kovalayacak. Kanlı, 
korkulu, sonunda kaçınılmaz biçimde "ölüm" olan bir mücadele başlayacak. Televizyonlar-
gazeteler bu görüntüleri gösterecekler haberlerde, gören çocuklar ağlayacaklar. Eğitimciler, 
doktorlar, akıllı insanlar "Kurban kesme eylemini çocuklardan gizli yapın" diyerek akıl 
verecekler… Bağışlayın... Onlarca güvenilir, saygın yardım kurumu bir canlının boğazını 
kesmek yerine vereceğiniz kurban parasını bekliyor. Çocuklara çağdaş bakım lazım, 
bilgisayar lazım, ayakkabı lazım, oyuncakları yok yetim-öksüz çocukların. Doktorların et 
yemeyi dahi yasakladıkları kimsesiz yaşlılara ilaç lazım, bir mintan, bir terlik, bir tekerlekli 
sandalye lazım. 45 bin yetim... Yardım bekleyen 17 bin kimsesiz yaşlı var. Bir canlıyı yatırıp 
boğazını keserek canını almak yerine... O parayı canlarımızın bakımlı, huzurlu, mutlu 
yaşamaları için vermek bir yüce inanca aykırı olabilir mi? Bağışlayın... Bağışlayın ve o 
akşam yatağında gülümseyerek uyuyan çocuğunuza daha farklı sarılın. Onun kulağına; bir 
can almak yerine, üzerini örtecek kimsesi olmayan çocuklara... Sıcak yuvasını yitirmiş 
yaşlılara yardım ettiğinizi fısıldayın. Bu bayram bir can bağışlayın.” 
 
Önce insan.. 23 Ocak 2007 
Bekir Coşkun’un Önce Đnsan başlıklı yazısı sosyal bilincin ve empatinin temel unsurlarından 
olan, ‘ötekini’ anlamak, farklılıklara karşı hoşgörülü yaklaşım ve insan sevgisine örnek 
oluşturuyor. Ermeni gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından yazdığı yazı, aşırı 
milliyetçiliğe, fanatizme karşı hoşgörü ve barış mesajları içeriyor.   
“Bugün içimde biraz olsun umut var. Đçimden; odamın camını açıp, aşağıdaki bulvardan 
geçen insanlara "Sağ olun..." diye bağırmak geliyor: "Sağ olun... Kadın erkek, okumuş 
okumamış, büyük küçük, herkes... Hepiniz sağ olun..." Yıllardır söylemeyi çok istediğim ama 
söyleyemediğim o minik cümle dilimin ucunda: "Sağ ol Türkiye..." Farkında mısınız, çok 



önemli bir şey oldu: Bu ülkenin insanları, öldürülen bir Ermeni vatandaşımızın ardından 
"Kurşun bize sıkıldı" diye ağlıyorlar..Tüm ilkel tabulara karşın, "önce insan olmak" devrimini 
için için beyninde yapanlar, bunu ilk kez Taksim Meydanı'nda bir anda açıkladılar dünyaya. 
Birbirini tanımayan insanlar bir anda pankart açtılar: "Hepimiz Ermeni'yiz..." Đnsanları 
birbirine düşman kılıp birbirine öldürten fanatizme bundan daha iyi bir yanıt olabilir miydi?.. 
Bir cenazenin ardından atılsa da, yücelerden de yüce uygarlık adımıdır bu: "Đnsan..." "Önce 
insan"a doğru bir adım...”  
 
Bekir Coşkun, 30 Ocak 2007 tarihli “Ne Münasebet Ermeniyiz?..” başlıklı yazısında ise, 
Hepimiz Ermeniyiz ifadelerine karşı oluşan tepkilere yine hümanizm ve hoşgörü mesajları ile 
yanıt verir: “Bu sadece bir ifade biçimidir; acıdaki içtenliği, insani duyguları paylaşmaktaki 
samimiyeti anlatır... Irkçılığa, kafatasçılığa tepkiyi... "Önce insan" olmanın yüceliğini... 
Yoksa...Ne münasebet Ermeni'yiz?.” 
 
Yine 14 Şubat 2007 tarihli “Irkçılara DNA testi...” başlık yazısında da ırkçılığa tepki 
göstermekte, önyargıya ve hoşgörüsüzlüğe meydan okumaktadır. “Rum Yorgo'nun böbrekleri 
Türk Meryem'e takıldı, karaciğeri Elmas'a, kalbi Yeter'e, öbür böbreği Dursun'a... Rum 
Yorgo'nun organları nasıl ki Yeter'e, Meryem'e, Elmas'a, Dursun'a uyduysa, hepimizin önce 
birbirinden farksız birer "insan" olduğunu söyleyecektir DNA'lar.. Ne Dursun'un bedeni 
Yorgo'nun parçasına karşı çıktı. Ne de Yeter'in bedeni reddetti Yorgo'nun yüreğini. Sonuçta; 
sevinçler aynı, özlemler aynı, umutlar aynı, gözyaşları aynı, korku aynı, acı aynı... Aynı insan 
aynı..”. 
 
Kendimi vurmalı mıyım? 1 Şubat 2007 
Bu yazısında, eşinin yabancı asıllı ve Katolik olması nedeniyle gelen olumsuz mesajlardan 
söz eden Bekir Coşkun, yine ötekini anlamak ve hoşgörü konusunda önemli mesajlar veriyor. 
“Gelen mesajları "Türk ve Müslüman olmayan" kadınımdan saklıyorum. O insan olmayan 
canlıları dahi korumaya çalışırken, bir kuş yavrusuna, bir kedinin bebeğine, evimize girmiş 
bir kertenkeleye, perdemize konmuş bir çekirgeye dahi kıyamazken, ona insanlar arasındaki 
bu nefreti nasıl anlatmalıyım?.. Bir "ötekini" sevmiş birisi olarak yanıt vermek istiyorum... 
"Önce insan" demeye çalışıyorum... Ama kan isteyen çığlıklar arasında boğuluyor sesim. Ne 
diyorsunuz?.. Bu gece gidip kendimi yüreğimden vurmalı mıyım?.”.    
 
Tüketmek... 2 Şubat 2007  
Bekir Coşkun, bu yazısında tüketim toplumu gerçekliğini, hızla tüketilen değer ve duyguları 
anlatırken, bir sosyal bilinçlilik örneği veriyor. “Her şeyi ne kadar çabuk tüketiyorlar. Saç 
tokalarından çabuk bıkıyor kadınlar. Modası çabuk geçiyor karpuz kolların.  Siyah bağcıklı 
ayakkabılarımdan sonrakileri hatırlamıyorum bile, çabuk unutuldular. Şiirler eskiyor çabuk 
çabuk. Tıpkı otomobiller, buzdolapları, çamaşır makineleri, fırınlar, cep telefonları gibi. Her 
şey artık çabuk eskiyor.. Aşklar çabuk tüketiliyor. Bir anda yok oluyor sevdalar, daha 
arkasından ağlamaya vakit bulamadan, yenileri geliyor sevgililerin. Ne çabuk o gülücükler, 
daha kurumadan gözyaşları. Aşklar; annelerimizin babalarından kalan çay takımları gibi eski 
ve anlamlı değil... Kâğıt tabaklar gibi çöpe gidiyor, daha raflarda bir gün dahi durmadan. 
Kısa kısa ömürlü sevgilerimiz. Çabuk tüketiliyor her şey. Tüketiyoruz... Ve biz tükeniyoruz 
biz..”. 
 
Ve dünya isyan etti.. 11 Mart 2007  
Bekir Coşkun, bu yazısında giderek yok olan doğa ve küresel ısınma ile ilgili endişelerini dile 
getiriyor. “Bugün mart ayının on biri, henüz damla yağmur yok... Dünyanın yarısından çoğu 
suyunu çekti. Önümüzdeki 60 senede, yani evdeki çocuklarımızın ömrü içinde, 2.5 milyar 



insan su sorunundan ölecek. Bu bir felaket. Doğada; tarla fareleri, tavşanlar, geyikler, 
tilkiler, daha binlerce hayvan türü dahi, beslenme olanaklarına göre, içgüdüyle nüfus 
planlaması yaparken, ahmak insanoğlu insan buna yanaşmıyor. Bence hala gerçeği 
göremeyen insan, doğanın vereceği büyük cezaya hazır olmalı. Felaket bu... Dünya isyan 
ediyor...” 
 
Öbür çocuklara ağlamak düşer.. 23 Mart 2007 
Bekir Coşkun’un ülkemizin en önemli sorunlarından olan işsizliği, duygusal ve mizahi olduğu 
kadar eleştirel ve sorgulayıcı bir biçemle ele alan bu yazısı, sosyal farkındalık, politik bilinç, 
mağdur olanların sıkıntılarını duyumsamak, dinlemek ve anlamak açısından örnek 
oluşturuyor. “Çocuklar işsizler. Okul biteli çok oldu. Uğruna sabahlara kadar ders 
çalıştıkları ve sonunda gözyaşları içinde aldıkları diplomalar, sanki birer "hüzün belgesi" 
gibi çekmecelerde duruyor… "Ne iş olsa yaparız" diyorlar. Ben onların "iş" soruları 
yüzünden akşam sofralarından erken kalktıklarını, son lokmalarını bir kuytuda yuttuklarını, 
girdikleri çıkmaz içinde çırpınıp gizli gizli ağladıklarını bilirim. Đşte tam bu sırada haberi 
geldi: "Başbakan'ın oğlu gemi aldı..." Kamyonet alacak değil. Peki öbür çocukların değil 
gemi, kendi kazandıkları aylıklarıyla ayaklarına bir çift ayakkabı alma hakları var mı?.. 
Annelerine bir demet kır papatyası alıp "ilk kazancım anne..." deme hakları?.. Babalarına bir 
çift terlik... Ki kapının hemen arkasında sarılıp mutluluktan ağlaşsınlar baba-çocuk... O 
annelerin, o babaların mutlu olma hakkı olamaz mı?.. Ama çocuklar işsiz. Son yıllarda 
yabancı sermayenin gelip götürdüğü servet, daha çok büyüyen holdingler, toplumun 
sömürülmesine dayalı tüketim ekonomisi, zenginleşen yandaşlar... Tüm bu bataklığın doğal 
sonucudur dostlar. Öbür çocuklara ağlamak düşer.” 
 
8. Sonuç 
     
    Đnsanlarla doğrudan ve yakın ilişkiler içinde bulunan gazetecilerin, sosyal bilinç 
düzeylerinin ve empati becerilerinin yüksek olması gerekmektedir. Toplumsal yaşamın 
karmaşıklaştığı ve sorunların giderek arttığı günümüzde, bu özelliklerin önemi daha da 
artmıştır.  Gazetecilerin görevi, sadece haber toplamak ve yazmak değildir. Bunlar, onların 
rutin görevleridir. Asıl önemli görevi, toplumun sorunlarının ve gereksinimlerinin farkında 
olmasıdır. Toplumun sesini dinlemesi ve duymasıdır. Gazeteci, toplumun nabzını elinde 
tutmalı, onları anlamalı ve olaylara onların gözüyle bakabilmelidir. Sorunlarının çözümü için 
onlara yardımcı olmalıdır. Sosyal bilinç temelli yaklaşım, bir gazeteci için toplumsal olduğu 
kadar, etik bir sorumluluktur.  
 
    Sosyal bilinç ve empatik yaklaşım, gazetecinin toplumu daha iyi anlamasına yardım 
ederken, toplumun bilinçlenmesine ve katılımcı demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur. 
Bu yaklaşımın pratikteki uygulama yöntemi, “yurttaş (kamu) gazeteciliği” olarak 
adlandırılmaktadır. Giderek toplumdan uzaklaşan, magazinleşen ve gerçek işlevinden 
uzaklaşan medya hızla güven kaybetmektedir. Toplumu ve özellikle mağdur durumda 
bulunan insanları temel alan, toplumsal gazetecilik yaklaşımı, medyanın kaybettiği güveni 
tekrar kazanmasına yardımcı olacaktır.        
 
   Sosyal bilinçlilik ve empatik iletişim, toplum üzerindeki etkinlikleri nedeniyle, köşe 
yazarları açısından da önem taşır. Bu konuda gazeteci-yazar Bekir Coşkun örnek 
oluşturmaktadır. Toplumcu bir dünya görüşüne sahip olan Bekir Coşkun, ‘Onuncu Köy’ 
başlıklı köşesinde, adeta ‘insanların, hayvanların ve doğanın gözcüsü – sözcüsü’ işlevini ve 
misyonunu yerine getirmektedir. Bu bakımdan bir yurttaş gazeteciliği örneği vermektedir. 
Coşkun, duygusal ve mizahi biçem ile gerçekçi ve eleştirel biçemi ustaca kullanarak, kendine 



özgü bir tarz yaratmıştır. Bu bağlamda, Bekir Coşkun’un, duygusal zekası ile akılcı zekasını 
bir araya getirerek geniş kesimleri etkileyen, ses getiren yazılar ortaya çıkarması açısından 
çarpıcı bir örnek oluşturduğunu düşünüyoruz.  
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