
Çatışmanın ortasında 
haber yapmak 
 

Nijerya'daki gazeteciler bakış açılarını paylaşıyor 

 

 

 

Abdulkareem Haruna: Premium Times Gazetesi’nde 20 yıllık kıdemli muhabir 

Nijerya'da böyle bir şey olacağını asla düşünmedim. Siyaset, ev içi suçlar ve 
diğer ilgili konularda haber yaptım, ama bunun gibi değil. Bu gibi çatışma 
durumlarının nasıl ele alınacağı hakkında hiçbir bilgim olmadan haber 
yapmaya başladım. İşi yaparak öğreniyordum. En büyük zorluk, beladan nasıl 
uzak kalacağıma dair yalnızca genel bir bilgim olduğu halde tehlikelere ve 
tehlikeli durumlara maruz kalmamdı. Travmatik durumlara, kan ve 
kanamalara, acıya tanık oldum ve saldırılarda hayatta kaldım. Ocak 2014'te 
Maiduguri Postanesi'nin bombalanması olayında neredeyse zayiat 



sayılıyordum. Patlamanın gerçekleştiği alana girmek üzereydim, ancak 
arabada bir meslektaşımla yaptığım bir konuşma nedeniyle birkaç dakika 
geciktim. Bu konuşma muhtemelen hayatımı kurtardı. Korkuma ve 
etrafımdaki paniğe rağmen, daha sonra ofisimde bana ödül kazandıran bu 
trajedinin fotoğraflarını çekebildim. 
 
 

 

 

Kabiru Matazu: 7 yıllık Daily Trust Gazetesi muhabiri 

2011'de Yobe Eyaletinde savaşı ilk kez tecrübe ettiğimde, okulda 
öğrendiklerim dışında çatışmaları haberleştirme konusunda pratik bir 
becerim yoktu. Çatışmanın tarafları olan Nijerya ordusu ve Silahlı Muhalefet 
Grubu, yani her iki kesimden de bilgi almak zor olduğu için hikayelerimde 
dengeyi nasıl sağlayacağım konusunda ikilemde kaldım. Ayrıca, bazen bana 
karşı doğrudan tehditlere de yol açan, iki tarafın önyargı suçlamaları ile de 
karşılaştım. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Julius Emmanuel: TVC'de 15 yıllık deneyimli kameraman 

Bir seferinde, Maiduguri'deki bir pazarda meydana gelen bombalı saldırı 
sonrasında haber yapıyordum. Güvenlik güçlerinden önce oraya geldim. Onlar 
geldiğinde tutuklandım ve korktum. Başka bir sefer, yine bir bombalı saldırıyı 
haberleştirirken, olay yerinde olup bitenleri izleyenler tarafından saldırıya 
uğradım ve dövüldüm. Kameram hasar gördü ve hayatımı zor kurtardım. Asla 
unutamayacağım bir deneyim. Bir kamerayla olayların olduğu yerlerde  
bulunmak Maiduguri'da ciddi bir zorluk . Herhangi bir donanım olmadan 
giderseniz çok daha güvende olursunuz. 
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Michael Olugbode: ThisDay Gazetesinde 20 yıllık kıdemli muhabir 

Dapchili kızlar silahlı muhalefet tarafından evlerine geri gönderildiklerinde, bir 
haber yapmak üzere oraya gidiyordum. Kasabaya girmemize izin verilmedi ve 
kızları iade etmek için Silahlı Muhalefet'in geldiğine tanık olduğumuz için 
şanslıydık. İlk elden gördüm ve  hikayeyi  olduğu şekliyle haberleştirebildim. Bir 
gazeteci olarak tecrübelerimin hikayesini burada yazacak olsaydım, Abdulkareem 
Haruna ile yaptığım konuşmanın bizi Maiduguri Postanesi'ndeki patlamadan 
nasıl kurtardığı ve yerel dillerden hiçbirini konuşmama rağmen bu bölgeden nasıl  
haber verebildiğim gibi şeylerden bahsederdim. 
 

 

Çad Gölü çatışmaları sırasında cephede gazeteci olmak nasıl bir şey? 

Bu soruyu Nijerya Kızılhaç Derneği ile ortaklaşa olarak kuzeydoğu Nijerya'daki gazeteciler 
için düzenlenen İlkyardım eğitim etkinliği sırasında sorduk. Ölüme yakın deneyimler ve 
önyargılı algılamalar, gazetecilerden duyduğumuz iki temel deneyimdi. Bu gazetecilerin 
tecrübeleri, ilkyardım bilgisinin neden bu iş için olmazsa olmaz olduğunu ve tehlikenin haber 
yaparken, haberciyi nasıl bir pusula gibi yönlendirdiğini göstermektedir. 


