
2012 NİSAN26 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 27SEKTÖRDEN YANSIMALAR

İnternet haberciliğine 
ilk Pulitzer ödülü

Yedi yıl önce İnternet haberciliğine başlayan Huffington 
Post web sitesinin yazarı, internet haberciliğinde 
Pulitzer Ödülü’ne layık görülen ilk gazeteci oldu.

İnternet haberciliği ve Pulitzer Ödülleri 
tarihinde bir ilk yaşandı. 9 Mayıs 2005’te 
kurulan Amerikan liberal haber sitesi ve 

blogunun The Huffington Post (HuffPost veya 
HuffPo olarak da kısaltılır), kıdemli savaş 
muhabiri David Wood, cephede yaralanan 
askerleri ve ailelerini konu aldığı 10 bölümlük 
Beyond the Battlefield (Cephenin Ötesinde) 
adlı belgeseliyle, İnternet haberciliğinde 
Pulitzer Ödülü’nü kazandı.
Ulusal Habercilik alanında ödüle layık görülen 
Wood, yedi yıldan bu yana sadece İnternet’te 
yayım yapan HuffPost adına çok büyük bir 
başarıya imza atarken, İnternet haberciliğinin 
de basın dünyasında ne kadar önemli bir 
noktaya geldiğine dikkat çekti.

Wood, son 5 yılda alınan Pulitzer Ödülleri’nde 
Time Dergisi muhabiri, Los Angeles Times 
ve diğer önemli medya organizasyonlarının 
yanında kendi ismini görüyor olmanın cesaret 
verici olduğunun altını çizdi. 
HuffPost Medya Grubu’nun Başkanı 
Arianna Huffington ise, alınan 
sonucun gurur verici olduğunu 
belirterek “David Wood’un imzasını 
attığı gazetecilik, Huffington 
Post’un kamuoyunu ve insanların 
hayatlarını etkilemeyi amaçlayan 
orijinal haberciliğine hak ettiği 
değer verilmiş oldu” dedi. 
New York Üniversitesi’nden 
Profesör Jay Rosen, “Günümüz 
haberciliği sembolik bir geçiş 
noktası olarak okunacak... Gelinen 
nokta HuffPost’un muhabirler 
almaya başladığı günlerden sadece 

birkaç yıl sonrasını gösteriyor” diye konuştu. 
Küresel medyada yeni belirmeye başlayan 
yüzleri ödüllendiren Pulitzer 
kurulu, ProPublica ve PolitiFact 
gibi basın odaları ve basın 
örgütlerine onur ödülleri 
sunmuştu. Online yayın yapan 
medya organizasyonları 
tarafından Washington merkezli 
beş yıllık bir geçmişi olan haber 
sitesi Politico sitesi ve gazetesi 
muhabiri Matt Wuerker’in siyasi 
karikatürleri de, 2009 yılında 
Pulitzer Ödülü almıştı.
Arianna Huffington, Kenneth 
Lerer ve Jonah Peretti tarafından kurulan 
sitede, çeşitli haber kaynakları ve köşe yazıları 
bulunuyor.  Siyaset, medya, iş, eğlence, yaşam, 
stil, yeşil hareket, dünya haberleri ve komedi 
içeriğine sahip Huffington Post,  başından 
beri blog yazıları desteklendi ve okuyucu 
yorumlarına özel önem verildi. 

Önceleri ayrı ayrı sitelerde toplanan yazılar, 
tek bir yerde bir araya gelmiş oldu. Özel 

seçilen blog yazarları akla gelebilecek her 
konuda yazdı. Facebook ve Twitter kullanıcıya 
açıldığı günden bu yana Huffington Post 
tarafından kullanıldı. Youtube’u 2010 yılı sonuna 
dek aktif haber paylaşımı için kullanan Post’un 
hesap sahibi olmadığı sosyal paylaşım sitesi 
yok gibi. Post’un yorum bölümü zamanla ayrı 
bir komünite haline getirildi. Kullanıcılar sırf 
bu tartışmalara katılmak ve bu bölümde önemli 
birer kişi olmak için siteye girmeye başladı. Yerel 
sayfalara önem verildi. Chicago ile başlayan 
yerel sayfalar her geçen gün arttırıldı. Zamanla 
sayıları arttırılan muhabirler sayesinde önemli 
özel içerikler oluşturulmaya başlandı. Site aynı 
zamanda “vatandaş gazeteciliğini” iyi kullandı.  
2010 yılında 30 milyon dolar gelir elde edip ilk 
kez kâr ettiğini açıklayan Huffington Post, 2011 
Şubat ayında AOL tarafından 315 milyon dolara 
satın alındı. 
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