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YÖNE TİCİ  ÖZE Tİ 

“Türk Basınında Dış Habercilik” araştırması, haberin yerinde, özgün ve sahici 
üretiminin azaldığı, haber ajanslarına, devletlerin resmî enformasyon kaynakları-
na ve think-tank’lere bağımlı bir dünya haberciliğinin ortaya çıktığı bir dönemde 
Türkiye’de dış politika haberciliğinin durumunu sorgulamak amacını taşımakta-
dır. Araştırma, sahasında ilk olmasının yanı sıra, bizzat alanda çalışan ve dış ha-
berin oluşum sürecine katkıda bulunan kişilerin görüşlerinden hareketle ortaya 
çıkmıştır. Mücahit Küçükyılmaz ve Hakan Çopur’un, Türk basınında dış politika 
haberciliği açısından önemli merkezler olan İstanbul, Ankara ve Washington’da 
yürüttüğü araştırma boyunca zaman zaman eleştirel bir yaklaşım ön plana çıksa 
da, sonuçta sorunlu alanların tespiti ve çözüm önerileriyle konuya yapıcı bir pers-
pektiften bakmak temel hedef oldu.

Bu çerçevede 4 aylık süre içinde toplam 60 kişiyle derinlemesine mülakat ger-
çekleştirildi. Mülakatlar en temelde dış politika yazarları, gazetelerin dış politika 
editör ve şefleri, diplomasi muhabirleri ve yabancı basın temsilcileri ile yapılacak-
tı. Fakat bu süreçte, üretilecek bilginin özgünlüğünü arttırmak için uluslararası 
ilişkiler ve iletişim alanında çalışan akademisyenler, dışişleri mensupları, emekli 
diplomatlar, düşünce kuruluşlarından uzmanlar ve Türkiye’deki yabancı ülke elçi-
liklerinde görev yapan bazı kişilere de ulaşmakta yarar olabileceğinden hareketle, 
onlara da müracaat edildi.

Derinlemesine mülakatlar sürecinde dış haberciliği etkileyen temel faktörler ola-
rak karşımıza haber kaynağı ile ilişki, olay mahalline yakınlık, ideolojik etkiler, 
siyasi angajmanlar, meslekî-teknik yeterlilik, tarihî ve coğrafi derinlik algıları, 
şiddet merakı ve magazin ilgisi gibi temalar çıktı. Bu temaları bir dizi belgesel 
araştırmayla çerçeveleyerek dört örnek olay ekseninde içerik çözümlemesi yap-
maya çalıştık. Bu bağlamda Suriye ile Uçak Krizi, Gürcistan-Rusya Savaşı, Uy-
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gur Olayları ve Nabucco Boru Hattı Anlaşması örneklemleri ekseninde, ideolo-
jik ve meslekî anlayış farklılıklarını göz önünde bulundurarak Türkiye’de yayım-
lanan günlük gazetelerin içerik analizlerini yaptık. Burada ortaya çıkan istatistik 
veriler üzerinden Türk basınının hangi konuya nasıl tepki verdiğini daha açık bir 
biçimde ortaya koyabilmek için hazırlanan tablolar, okuyucuya, Türk basınının 
konuları ele alış biçimlerini daha somut olarak değerlendirme imkânı verecektir.

Bu çerçevede dört ana bölüme ayrılan çalışmanın birinci bölümünde dış haber-
ciler ve meslekî algı ilişkisi konu edilmektedir. Dış habercilerin meslekî ve kişisel 
konumları, diğer habercilerin dış habercilere bakışları, haber kaynağı ile ilişkinin 
ne anlam ifade ettiği, dış habercilikte yaşanan dönüşümler, dış habercilerin ulus 
ve ulusal çıkarla ilişkileri, dış habercilerin meslekî rol-modelleri ve dış haberci-
liğin haberciye ne tür imkânlar sundukları bu bölümde tartışılmaktadır. İkinci 
bölüm, Türkiye’de dış haberciliğin genel durumuna odaklanmakta; iletişimciler ve 
uluslararası ilişkilerciler arasındaki rekabet, köşe yazarı-editör-muhabir ilişkileri, 
emekli diplomatların durumları, dış haberin muhatapları ve ülkemiz dış haberci-
liğinin geleceği bu kısımda ele alınmaktadır. Üçüncü bölümün ana teması ise Türk 
basınının dış politika imgesidir. Basını etkileyen ideolojik ve politik çerçeveler, 
uzman gazetecilik olgusu, alan hâkimiyeti sorunları, gazetecinin meslekî-teknik 
yeterliliği, dış haberin oluşum safhaları, medyanın “ulusal çıkar” hassasiyeti, yeni 
dış politika vizyonuna basının yaklaşımı ve iç politika-dış politika ilişkisi bu bö-
lümde ele alınan başlıca konulardır. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise Türk 
basınının dış politika algısı Suriye ile uçak krizi, Gürcistan-Rusya Savaşı, Uygur 
Olayları ve Nabucco Boru Hattı Anlaşması olaylarının basındaki yansımaları üze-
rinden ampirik olarak ortaya konmaktadır.

Türkiye’de dış habercilik ve dış habercileri konu alan bu çalışma, elde edilen so-
nuçların değerlendirilmesinin yanı sıra, rapor formatının gereği olarak araştırma 
nesnesi olan meslekî alana ilişkin pratik önerilerde de bulunmaktadır. 60 mülakat 
ve 4 örnek olay incelemesinin ardından meslekî alana ve aktörlere ilişkin genel 
çerçevede ortaya çıkan sonuç ve öneriler, 3 ana başlık altında toplanabilir.

1.  NİTELİKLİ ELEMAN KONUSU
Kabul gören genel vasıfları itibariyle iyi derecede yabancı dil anlama, yazma, ko-
nuşma becerisine, yurt dışı deneyimine ve dış haberciliği besleyen kültürel-ente-
lektüel birikime sahip olmayı ifade eden nitelikli eleman, kendisine yatırım yapılan 
bir ortamda yetişecektir. Bu konuda üniversite eğitim sistemi, medya sermaye sis-
temi ve mevcut çalışma ortamının nitelikli dış habercileri teşvik edecek bir bilinçle 
yapılanması şarttır. Bu konuda ortaya çıkan sonuç ve öneriler şunlardır:

•	 Türk medyasının mülkiyet yapısındaki dönüşümün sadece sermayenin çeşit-
lenmesi düzeyinde kalmayıp çoğulculuk, çok seslilik ve kamu yararı lehine 
de şekillenmesi, özel olarak dış habercilik ve dış habercilerin daha nitelikli hale 
gelmesinde yararlı olacaktır.
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•	 Kendisini diğer habercilere kıyasla daha imtiyazlı ve seçkin bir konumda al-
gılayan dış habercinin, görev yaptığı alana ilişkin bir zihinsel farkındalığa da 
ihtiyacı bulunmaktadır. Burada diğer aktör ve yapılardan bağımsız olarak bi-
reysel bir niyet, inisiyatif ve vizyon da gerekli olmaktadır.

•	 Dış habercilerin mevcut yabancı dil bilgilerini sürekli olarak geliştirmesi ve 
ona ilaveten farklı yabancı diller öğrenmesi için basın kuruluşları teşvik edi-
ci olmalıdır. Pek çok katılımcının dile getirdiği, yetersiz İngilizce bilme ya da 
İngilizceden başka dil bilmeme durumu, özellikle Türkiye’ye komşu ülkelerin 
dili söz konusu olduğunda daha ciddi bir engel halini almaktadır. Çözüm ola-
rak, dil okulları ve yurt dışı eğitim programları düzenleyen kurumlar ile uy-
gun şartlarda anlaşmalar yapılması düşünülebilir.

•	 Muhabire ve muhabirliğe verilen önem arttırılmalı; muhabirlerin özlük hak-
ları ve meslekî standartları editör ve köşe yazarları ile karşılaştırıldığında za-
yıf kalmamalıdır.

•	 Dış habercilerin en yoğun biçimde yetiştiği iletişim fakülteleri ve hatta ulusla-
rarası ilişkiler bölümlerinde dış politika haberciliği alanına ilişkin yönlendir-
me ve branşlaşmalar lisans döneminden itibaren planlanmalıdır.

•	 Benzer şekilde, dış habercilerin eğitim sürecinde veya daha geç de olsa meslekî 
pratik sırasında, belirli coğrafyalar üzerinde uzmanlaşması sağlanmalıdır. Ör-
neğin, Orta Doğu uzmanı olan bir dış habercinin İngilizcenin yanında Arapça, 
Farsça, İbranice ve Kürtçeyi bilmesi; Kafkas uzmanı olanın Rusça, Gürcüce ve 
bazı etnik dilleri bilmesi, dahası o bölgelerde bulunması mesleğin niteliğine 
olağanüstü katkı sağlayacaktır.

•	 Kurum içi eğitim programları, katılımcıların üzerinde ittifak ettiği yararlı et-
kinliklerden biri olarak göze çarpmaktadır. Bu etkinliklerde meslekte tecrübeli 
yabancı gazetecilerin konuk edilmesi, çoğu genç olan Türk dış haberciler açı-
sından olumlu modelleme sonuçları doğurabilir.

•	 Yine kurumlar arası eğitim çerçevesinde, dış habercilerin olumlu etkilendik-
leri BBC, el-Cezire ve CNN gibi başarılı küresel yayın kuruluşları ile karşılıklı 
eleman değişim programları yapılabilir.

•	 Dış habercilerin Diplomasi Muhabirleri Derneği gibi platformlarda bir ara-
ya gelerek iletişime geçmeleri, meslekî paylaşım gerçekleştirerek kendilerini 
geliştirmeleri ve meslekî standartlar konusunda kafa yormaları bakımından 
büyük faydalar doğurmaktadır.

2.  NİTELİKLİ DIŞ HABERCİLİK KONUSU
Öznesi nitelikli dış haberci olan nitelikli dış habercilik, işin beşeri unsura varıp 
dayandığı bir meslekî ortamı işaret etmektedir. Muhatabı büyük ölçüde dış haber-
ciler olan bu konuda öne çıkan değerlendirmeler şunlardır:

•	 Kaynaklar birinci elden toplanmalı ve özellikle Batılı kaynaklardan yapılan 
tercümelerin ağırlığı azaltılmalıdır. Masa başında yapılan dış haberciliğin 
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analitik düzeyinin yüksek olması mümkündür; fakat dış haberciliğin kalitesi 
için dış habercinin alana ilişkin maddi bilgilere sahip olması ve haberi kitle-
ye doğru ve hızlı biçimde iletmesi önceliklidir. Sadece ajanslardan beslenerek 
yapılan dış habercilik yetersiz kalmaktadır; mümkün olduğunca olay yerinde 
muhabir olmalı ki gerçekleri hedef kitleye yerinden aktarabilsin.

•	 Birikimli ve iyi yetişmiş kişileri muhabir, köşe yazarı ve yorumcu olarak dış 
habercilik alanına kazandırmak meslekteki kalitenin artmasını da beraberinde 
getirecektir. Burada marifetin iltifata tâbi olduğu kuralını unutmamak gerekir.

•	 Basın kuruluşunun ve orada çalışan habercinin üzerinde haberin içeriğini ve 
veriliş tarzını etkileyecek iç veya dış baskıların bulunmaması gerekmektedir. 
Sansür ve psikolojik baskı ihtimalinin olduğu meslekî ortamda nitelikli bir 
dış habercilik yapılması mümkün değildir.

•	 Dış haberciliği yerel bakış açısıyla sınırlı kalarak yapmamak, her şeye Türk 
gözlüğüyle bakmak yerine daha evrensel düşünebilmek ve farklı toplumları 
anlamak önemli bir faktördür. Türkiye’yi dış dünyaya anlatmak kadar başka-
larını anlamakta da başarılı olmak iletişimin sağlığı açısından gereklidir. Bu 
çerçevede, dış haberin iç haber kurgusuna kurban edilerek verilmesi, habe-
rin niteliğini zedelemektedir.

•	 Soğuk Savaş sonrası yaşanan değişimi ve bu çerçevede Türk dış politikasında 
ortaya çıkan yeni tavır ve tutumları, karşıt veya destek olmaktan bağımsız bir 
biçimde, doğru okumak gerekmektedir.

•	 Washington’daki Foreign Press Center örneğinde olduğu gibi, dış habercilerin 
ve yabancı gazetecilerin düzenli, hızlı ve doğru biçimde birincil kaynaklardan 
bilgilendirilmesi için, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir basın 
merkezine ihtiyaç bulunmaktadır.

•	 Kaynak ve hedef kitle ile ilişkilerde etik ilkelere azami dikkat edilmesi, dış 
haberciliğin güvenilirliği ve uluslararası saygınlığı bakımından şart görülmek-
tedir. Aynı şekilde dış haberin magazin boyutunun öne çıkarılması pek çok 
katılımcı tarafından bir “sorun” olarak kodlanmaktadır.

•	 Evrensel standartlarda habercilik yapmak için, Türk basınının dış habercilik 
alanına diğer habercilikten farklı ve ciddiyetle yaklaşması, “teknik konular 
kadar beşeri sermayeye de yatırım yapması” gereklidir.

•	 Basın kuruluşlarındaki seçici editoryal yapının içinde dış habercilerin de bu-
lunması, dış haberin kendi mantığıyla, doğru ve etkili biçimde verilmesi bakı-
mından önemlidir.

•	 Haberde kullanılan dil ve üslubun daha nitelikli ve anlaşılır kılınabilmesi 
sadece dış habercilik değil, habercilik alanının tamamı açısından gereklilik arz 
etmektedir.

•	 İnsan merkezli bir habercilik yaklaşımının Türk basını tarafından benim-
senmesi pek çok sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Öznesi insan/toplum 
olan bir habercilik anlayışı, hem daha sahici bir dil yakalayabilir, hem de okur-
la haberin öznesi arasındaki ilişkiyi daha sıcak ve anlamlı hale getirebilir.
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•	 Genel olarak haber programlarının, özelde ise dış haberciliğin ölçümlerden 
çıkarılması ve haberin bir reyting malzemesi olarak düşünülmemesi, kalite-
nin artması konusunda temel bir yaklaşım olarak benimsenmelidir.

•	 Türk basınında derinlikli düşünce üretimi ve analitik bakışın yerleşmesi açı-
sından etkili işlevler görmüş olan dergiciliğin dış haberler alanında güçlü bi-
çimde yapılması bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Foreign Affairs, New Yorker, 
Times ya da Newsweek gibi dünya standartlarında bir dış politika dergisi 
çıkarılmaması Türkiye’deki dış haberciliğin eksikliklerinden biridir.

3.  KAMU GÜCÜ VE DİĞER AKTÖRLERİN ROLÜ
Kamu gücü devreye girdiğinde basın özgürlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili tartışma-
ların da gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Ancak gerek basının kendi içindeki ve 
kitle ile ilişkilerinin bir hukuka bağlanması, gerekse halen modernleşme sürecine 
uyum sağlamaya çalışan toplumlarda medyanın teknik ve etik gelişimini gerçek-
leştirmesi için kamu erkinin oynayacağı roller bulunmaktadır. Türkiye’deki dış 
habercilik ortamının sorunları ve genel durumu göz önüne alındığında, kamu ve 
diğer aktörlerin bu ortama sağlayacağı katkılar şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

•	 Her şeyden önce kamu gücü, Türkiye’de gazeteciliğe ve yayıncılığa uluslararası 
standartlarda bir seviye getirebilir. Dış habercilerin önemli bir kısmının kamu-
nun denetleme ve gözetleme faaliyetine karşı mesafeli oldukları, buna karşılık 
kamunun geliştirme işlevi konusunda beklentiler taşıdıkları görülmektedir.

•	 Bununla birlikte kamu gücünün medya kuruluşlarına karşı eşit ve dengeli ol-
ması, özellikle eleştirel basının baskı altına alınmaması beklenmektedir. Ni-
telikli dış habercilik konusunda iyi örnekler teşvik edilmeli, olumsuz örnekler 
uyarılmalıdır.

•	 Türkiye’de medya ile devlet arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla önce-
likle Siyasi Partiler Kanunu, Basın Kanunu ve Seçim Kanunu üzerinde de-
mokratikleştirici reformlar yapılmalıdır. Hukuk devleti güçlendiği ölçüde Tür-
kiye’de basın da güçlenecek ve o zaman daha iyi dış habercilik yapılabilecektir.

•	 Dışişleri Bakanlığı’nın düzenli, hızlı ve ayrımsız bir biçimde habercileri bilgi-
lendirmesi, kişisel ilişkilerle yetinmeyip kamu diplomasisi yürütecek kurum-
sal bir yapı oluşturması bir gereklilik olarak önem arz etmektedir.

•	 Kamu gücü ve siyasiler çoğu zaman gazeteciler için haber kaynağıdır. Fakat bu 
tür bir ilişki, özellikle Ankara’da yürütülen dış habercilik tarzında, gazetecinin 
kaynağın güdümüne girmesi sonucunu doğurmamalıdır. Bu noktada, basın 
mensuplarına olduğu kadar kamu görevlilerine de vazife düşmektedir.

•	 Kamunun imkânlarıyla düzenlenen organizasyonlara ve yurt dışı seyahatleri-
ne sadece köşe yazarları ve genel yayın yönetmenleri değil, diplomasi muha-
birleri de götürülmelidir. Bu konuda da hem kamu erkine, hem de medyaya 
sorumluluk düşmektedir.
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•	 Türkiye’de hızla yaygınlaşan ve dış habercilerin önemli haber kaynakları ara-
sında yer almaya başlayan düşünce kuruluşları ile Dışişleri Bakanlığı ve dış 
haberciler arasında daha sıkı ve kurumsal ilişkiler düzenlenmelidir.

•	 Son olarak hedef kitlenin demokratik mecralarda katılımcı olması, RTÜK ve 
sivil toplum örgütleri aracılığıyla bireysel ve organize tepkiler ortaya koyması 
meslekî alanda faaliyet gösteren aktörlerin kendilerini yeniden düzenlemeleri 
açısından etkili olacaktır.

SONUÇ
Bu araştırmanın ışığında ortaya çıkan sonuçlar, Türk basınının dış habercilik ko-
nusunda son yıllarda mesafe aldığını, ancak uluslararası standartların yakalana-
bilmesi için atılması gereken daha pek çok adımın olduğunu göstermektedir. Bu 
bakımdan öncelikle basına, kamuya ve elbette sivil toplumun ilgili unsurlarına 
ciddi görevler düşmektedir. SETA Vakfı, bu araştırma ile kendi payına müteva-
zı da olsa bir katkı yapmayı hedeflemektedir.“Türk Basınında Dış Habercilik” 
araştırmasının başta gazeteciler, diplomatlar ve akademisyenler olmak üzere, ilgili 
araştırmacı ve vatandaşlar için yararlı bir kaynak olmasını temenni ediyor, SETA 
Vakfı olarak mezkûr alana ve literatüre bir katkı yapabilmiş olmayı umuyoruz.
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ÖNSÖZ

Türk basınında dış politika haberciliğini masaya yatıran bu araştırmanın öne-
mi, onun sahasında ilk olmasının yanı sıra, bizzat alanda çalışan ve dış haberin 
oluşum sürecine katkıda bulunan kişilerin görüşlerinden hareketle ortaya çıkmış 
olmasından kaynaklanıyor. M. Mücahit Küçükyılmaz ve Hakan Çopur’un, Türk 
basınında dış politika haberciliği açısından önemli merkezler olan İstanbul, An-
kara ve Washington’da yürüttüğü araştırma boyunca zaman zaman eleştirel bir 
yaklaşım ön plana çıksa da, sonuçta sorunlu alanların tespiti ve çözüm önerileriy-
le konuya yapıcı bir perspektiften bakmak temel hedef oldu.

“Türk Basınında Dış Habercilik” araştırması, ağırlıklı olarak derinlikli mülakatlar 
üzerinden niteliksel yönteme dayanırken, bunun yanında, dört örnek olayın de-
ğerlendirildiği dördüncü bölümde yer verilen istatistiklerle niceliksel yönteme de 
başvuruyor ve daha çok bir betimleme yaparak bu verileri konuya yeni yorumlar 
getirecek araştırmacılara sunuyor.

Bu çalışma, başta 60 katılımcı olmak üzere pek çok kişinin desteğiyle nihayete 
erdi. Bu çerçevede değerli katılımcılar ve yazarların yanı sıra, projeye metodoloji 
konusunda danışmanlık yapan İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. 
Doç. Dr. Fahrettin Altun ile kuramsal boyut konusunda danışmanlık yapan Gala-
tasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Mutlucan Şahan’a 
öncelikle teşekkür borçluyuz. Listenin devamında çalışmaya asistanlık yapan, 
özellikle arşiv taraması ve istatistiklerin ortaya çıkarılması konusunda değerli 
katkılarda bulunan Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Samet Günek, Salz-
burg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü öğrencisi Ahmet Yılmaz ve Galatasaray 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi İbrahim Sığın yer alıyor. Ayrıca eleştiri 
ve önerileriyle metni zenginleştiren Başbakanlık Müşaviri Cemalettin Haşimi ve 
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SETA Araştırmacısı Selin Bölme’yi de bu çalışma kapsamında anmadan geçmek 
olmaz.

“Türk Basınında Dış Habercilik” araştırmasının başta gazeteciler, diplomatlar ve 
akademisyenler olmak üzere, ilgili araştırmacı ve vatandaşlar için yararlı bir kay-
nak olmasını temenni ediyor, SETA Vakfı olarak mezkûr alana ve literatüre bir 
katkı yapabilmiş olmayı umuyoruz.

SETA Vakfı
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GİRİŞ

2010 yılında bu çalışmanın ilk baskısı çıkarken henüz ne Arap Baharı ne de Suriye 
krizi vardı. Ancak son iki yılın Türk dış politikası açısından en önemli mesele-
si haline gelen Suriye sorunu, Türk basınının da kaçınılmaz olarak en önemli 
soru(n) alanı oldu. Çalışmanın 2. baskısı da, doğal olarak, Suriye’deki kriz ve bu-
nun Türkiye’ye yansımaları bağlamında ortaya çıkan medyatik atmosferin hava 
koşullarına odaklandı. Türk basınının Suriye meselesiyle yakından ilgili olduğu, 
hemen her gün bu sorunla ilgili haberler yaptığı, bu ülkenin bazı bölgelerine mu-
habirler gönderdiği vb. hususlar aşikârdır. Ancak niceliksel olarak yapılan her iş, 
aynı ölçüde niteliksel sonuçlar doğurmayabilir. Bu çalışmanın ilerleyen sayfala-
rında detaylı olarak göreceğiniz gibi Türk basını, Suriye meselesine gösterdiği 
yoğun ilgiye rağmen özellikle de politik farklılaşma sebebiyle niteliksel anlamda 
birbirinden oldukça uzak neticeler elde etmektedir.
Hiç kuşkusuz Türkiye için son dönemin en önemli olayı olan Suriye sorunu, sa-
dece bir dış politika konusu değil, en az onun kadar bir iç politika meselesidir. 23 
Haziran’da Akdeniz’de eğitim uçuşu yapan bir Türk jetinin Suriye tarafından düşü-
rülmesi, sayıları her geçen gün artan Suriyeli mülteciler konusu, Beşar Esed’in hâ-
kimiyetinin zayıfladığı Kuzey Suriye’de orta/uzun vadede bir Kürt özerk bölgesinin 
kurulabileceği iddiası, Suriye’den gelerek Türkiye’de eylem yapan PKK’lıların var-
lığı ve muhtemel bir kimyasal tehdide karşı Türkiye’nin NATO’dan almak istediği 
Patriot füze sistemleri gibi unsurlar, Suriye meselesini sadece bir dış politika değil, 
aynı zamanda ve belki daha da fazla bir iç politika sorunu haline getirmektedir. 
Bu çalışmada Suriye meselesi bağlamında 23 Haziran-31 Temmuz 2012 tarihleri 
arasına tekabül eden yaklaşık 40 günlük inceleme döneminde açıkça görülen ger-
çek şudur ki, Suriye ile ilgili haberler,“Dış Haberler” sayfalarından çok “Gündem/
Güncel Siyaset/Politika” sayfalarında yer almaktadır. Bu da, konunun birçok boyu-
tuyla tüm ülkeyi ilgilendiren hassas bir mesele olduğunu göstermektedir.
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Türkiye, Arap Baharı’nın Suriye’deki rejim için olumsuz etkilerini azaltmak için 
Esed rejimine demokratikleşme yönünde aylarca telkinde bulunmuşsa da 23 
Haziran’da düşürülen jet, iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir. Bu “husumet” du-
rumunun şiddet dozu artarak devam etmektedir. Bir yanda Türkiye (ve büyük 
oranda uluslararası toplum) nezdinde meşruiyetini kaybetmiş bir Esed rejimi, öte 
yanda uzun soluklu bir özgürlük mücadelesine giren Suriye muhalefeti arasında 
milyonlarca Suriyeli insan zor günler geçirmektedir. Türkiye, Suriye’nin en eski 
ve yakın komşularından biri olarak hem insani kaygılarla, hem de stratejik müla-
hazalarla Suriye’deki düğümün çözülmesini istemektedir. Bu niyet ve istek, doğal 
olarak somut bazı adımlar şeklinde tezahür etmekte, Türk basını da bu adımları 
doğru anlama, anlamlandırma ve okura iletme sorumluluğuyla karşı karşıya kal-
maktadır. Bu çalışmadaki Suriye bölümü, tam da bu gazetecilik sorumluluğunun 
ne ölçüde yerine getirildiğine cevap aramaktadır.

Bu zor süreçte doğru bir Suriye okuması yapabilmek, kategorik anlamda birbirin-
den farklı hususları yerli yerine oturtabilmek ve ideolojik/politik bakış açılarından 
sıyrılarak habercilik yapmak, medya için bir hayli zordur. Bu zorluğu artıran önemli 
faktörlerden bir diğeri de, bütün yakınlığına rağmen diliyle, kültürüyle, tarihiyle, 
coğrafyasıyla ve demografik yapısıyla Suriye’nin Türk medyasına yeterince “tanıdık” 
gelmemesidir. Ancak bunun bilinçli bir tercih ya da hemen aşılabilir bir sorun de-
ğil, uzun yılların birikiminin bir sonucu olduğunu söylemek gerek. Türkiye içinde 
yaşadığı coğrafyayla yeniden kaynaştığı ölçüde Türk medyası da bir yüzünü Batı’ya, 
öbür yüzünü de Doğu’ya dönmüş bütüncül bir yapı haline gelecektir.

Esasen Türk basınının neredeyse tamamı Suriye meselesine duyarlı ve ciddi yak-
laşmaktadır. Bunu, her gün yapılan haberlerin sayısından, bölgeye gönderilen 
muhabirlerden ve süreci takip etme çabasından anlamak mümkündür. Türk bası-
nının Suriye ile imtihanı diyebileceğimiz bu analizin olumlu boyutunu bu şekilde 
somutlaştırabiliriz. Ancak madalyonun diğer yüzünde, kısmen ideolojik ancak 
daha ziyade politik duruşların/pozisyonların sebep olduğu eksik, sorunlu ve sat-
hi bir Suriye okuması yer almaktadır. İdeolojik parazitlenme diyebileceğimiz bu 
durum, kimi zaman Suriye’deki Alevi-Sünni geriliminin yansımaları, kimi zaman 
da mevcut iktidarın “muhafazakâr” tavrı ile “laik-sosyalist” Esed tavrının muka-
yesesi şeklinde kendini göstermektedir. Fakat Suriye meselesi üzerinden Türk ba-
sınındaki asıl kutuplaşmanın, politik duruşların dış haberciliğe ve dış haberlere 
kattığı renklerde ortaya çıktığı rahatlıkla söylenebilir. Uzun kara sınırı, Suriyeli 
mülteciler, düşürülen uçak, Suriye destekli olduğu iddia edilen PKK terörü ve ni-
hayetinde muhtemel bir çatışma ortamı sebebiyle artık daha çok bir iç politika 
konusu olan Suriye meselesine Türk basınının yaklaşımı, büyük oranda mevcut 
iktidar ile kurduğu/sahip olduğu ilişki biçimine göre şekillenmektedir. Bu bakım-
dan Türk basını için bir turnusol kâğıdı vazifesi gören Suriye sorunu, Türkiye’de 
dış haberciliğin niceliksel anlamda önemli bir gelişim içinde olduğunu, ancak ni-
teliksel düzlemde hâlâ büyük düğümlerin yerinde durduğunu göstermektedir. 
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DIŞ HABERCİLİK: DÜNYA HABERCİLİĞİ YA DA DIŞ 
POLİTİKA HABERCİLİĞİ
Büyüteci Suriye’den kaldırıp biraz daha geniş bir perspektiften bakarsak, iletişim 
teknolojilerinin beraberinde getirdiği yepyeni bir dijital evrende yaşadığımızı daha 
net görebiliriz. Günümüzde iletişim alanı, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle 
birlikte sürekli olarak dönüşürken devasa bir bilgi pazarı oluştu. Bunun yanında bu 
pazarda özellikle kaynak, ileti, hedef üçlüsünden oluşan temel iletişim sürecinde 
pek çok etik sorun ortaya çıktı. Medya, bu süreçte teorik olarak iletişim aracı görevi 
yapması gerekirken, vatandaşlara iletmesi gereken bilgiyi işleyip dönüştürerek kay-
nağın yerini aldı ve sürecin temel aktörü haline geldi.1 Medyanın ürünleri incelen-
diğinde bu ürünlerin içeriğini oluşturan konuların genellikle orijinal kaynaklar-
dan değil, bizzat medyatik alanın kendisinden çıktığı görülür. Dolayısıyla gerçekte 
medya kendi çıkarlarına dayalı olarak kendi kurallarını yürürlüğe koymaktadır.2 
Medya kuruluşlarının önemli bir kısmının aynı zamanda büyük ulusal ya da ulus-
lararası şirketlerin birer parçası olduğu düşünülürse, medyatik gücün temel ileti-
şim sürecindeki dönüşümü nasıl körüklediği daha kolay anlaşılabilir.
Modern dünyanın en önemli özelliklerinden birisi bilgiyi bir iktidar aracına dö-
nüştürmesi, en özgün keşiflerinden birisi ise haberle bilgiyi özdeşleştirebilmesidir. 
Matbaanın icadı sonrasında oluşan kültür içinde, hiyerarşik, muhatabına gerçek 
cevap hakkı tanımayan, imtiyazlı bir azınlık tarafından üretilen ve ticari faaliyetin 
nesnesi haline getirilen bir iletişim pratiği ortaya çıktı. Bu pratiğe yön verenler, 
gittikçe büyüyen bir enformasyon pazarına da hükmeder hale geldiler. Bu süreç, 
giderek spesifikleşen yeni meslek alanlarının ortaya çıkmasına imkân tanıdı ve 
“alan gazeteciliği” kavramı gündeme geldi. Alan gazeteciliği bağlamında “dünya 
haberciliği” ya da bir başka deyişle “dış politika haberciliği” en köklü ve geniş çaplı 
meslek alanlarından biri olarak ortaya çıktı.
“Dünya haberciliği” ya da “dış politika haberciliği”, ulus-devletin ana öznesi ol-
duğu bir uluslararası ilişkiler sistemi içinde kendi meslekî gramerini ve kavram 
dağarcığını oluşturdu. Egemenlik, siyasi rejim, savaş, göç, afet vb. alanlardaki en-
formasyon akışı ile şekillenmeye başlayan bu alanın içine daha sonra diplomasi 
haberciliği de girmeye başladı. Özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren hızlanan 
küreselleşme süreciyle birlikte, “dünya haberciliği” yukarıdaki gibi “büyük mese-
leler” yanında gündelik hayata ilişkin “küçük konular”ı da bünyesine dâhil etme-
ye başladı. Bugün bütün dünyada, “dünya haberciliği” ile ilgili olarak yapılan bir 
dizi araştırma, soruşturma ve tartışma ile karşı karşıya kalıyoruz. Küreselleşme 
süreciyle birlikte, H. Marshall McLuhan’ın bundan 43 yıl önce söylediği gibi, “sır” 
ortadan kalkmakta, herkes herkesin haberine vâkıf olmaktadır.3 Yurttaşın bizatihi 
habercinin yerine geçtiği tespiti doğruysa, habercinin özgünlüğü ve farkı nerede 
ortaya çıkacaktır? Bunun yanında söz konusu sırsızlık haline rağmen, sahici/otan-

1. John Keane, Medya ve Demokrasi (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1992).
2. Pierre Bourdieu, Televizyon Üzerine (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000).
3. Marshall McLuhan, Yaradanımız Medya: Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu, Çev. Ünsal Oskay 
(İstanbul: Merkez Kitaplar, 2005), s. 72.
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tik bilginin habere ne kadar konu olduğu meselesi, bugün “dünya haberciliği”nin, 
bir diğer deyişle “dış politika haberciliği”nin en önemli kriz alanlarından biri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

TÜRKİYE’DE DIŞ HABERCİLİK VE SORU(N)LAR
Türkiye’de ise ülke toprakları dışından verilen haberlerde vatandaşın olay mahal-
line uzaklığı, medyanın sahip olduğu bilgi temerküzünün sorgulanması ve denet-
lenmesini, iç habere kıyasla daha zor hale getirmektedir. Kendisi de çoğu zaman 
ajans veya yabancı basın gibi ikincil kaynaklardan haberi alan ülke basınının, ha-
ber üzerinde ideolojik, ticari ve magazin boyutuyla ilgili inisiyatifler kullanması, 
dış habercilik alanında sorunlara yol açmaktadır. Bunlara Türk basının bazı ke-
simlerinde yakın zamana kadar var olan, dünyanın Amerika ve Avrupa dışındaki 
bölgelerine kayıtsızlık, özellikle Orta Doğu’ya yönelik zihinsel mesafe ve genel 
bilgi eksikliği problemleri de eklenebilir. Oysa dış habercilik gibi uzmanlık bilgisi, 
en basitinden lisan yeterliliği gerektiren bir alanın, jeostratejik konumu itibariyle 
daima dünya gündeminde bulunan Türkiye’de daha fazla ciddiye alınması bekle-
nirdi. Bu bağlamda, örneğin, Körfez Savaşı, Kerkük krizi, Filistin, Lübnan çatış-
maları gibi yakın coğrafyada cereyan eden sıcak olayların ele alınış biçimi, Türk 
basınının son yıllarda dışişleri bürokrasisinde gözlemlenen hareketli ve çok yönlü 
diplomasi tarzını okumakta yetersiz kaldığını, bunun yerine artık Batı basınında 
bile izine az rastlanan bir tür oryantalist magazin anlayışına ağırlık verdiğini dü-
şündürmektedir. Bununla birlikte, gittikçe dünyaya daha açık hale gelen Türkiye 
toplumu ve yönetiminde meydana gelen gelişmeler, medyayı da etkilemekte; ha-
bercilik ve dış habercilik alanları da bu durumdan olumlu biçimde etkilenmekte-
dir. Ticari dille ifade edilirse, izleyici/kitlenin bilinçlenmesi, kendisine yönelik ürü-
nün kalitesi konusundaki beklentiyi de yükseltmektedir. Uluslar arasındaki siyasi, 
ekonomik, askeri ve kültürel ilişkileri bir biçimde ilgilendiren dış habercilik, ulusal 
ve yerel haberciliğe göre daha ciddi bir alandır. Bu nedenle Türk basını da, okur 
açısından sıkıcı, mesafeli bir nitelik taşıyan dış haberleri daha cazip kılmanın yol-
larını aramaktadır. Mesela, Gordon Brown denince pek heyecanlanmayan bir mu-
habir, Nicolas Sarkozy’ye çok daha farklı bakmaktadır. Bu durum, elbette Türkiye-
İngiltere ilişkilerinin Türkiye-Fransa ilişkilerinden daha önemsiz oluşundan değil, 
Sarkozy’nin renkli kişiliği ve “sansasyonel” eşi Carla Bruni’den kaynaklanmaktadır. 
Aynı “heyecanlanma” durumunun Türkiye’deki gazete okuyucusu açısından da ge-
çerli olduğu varsayıldığı takdirde, ticari kaygılarla hareket eden basın için dış ha-
bercilik alanının ciddiyeti bazen bir engel haline dahi dönüşebilmektedir.
İdeolojik kaygılarla yapılan dış habercilik ise manipülasyon ve tarafgirlik gibi 
daha köklü etik sorunlara yol açmaktadır. Mesela, çok tartışılan “embedded” (iliş-
tirilmiş) gazetecilik ürünlerinden biri olan, yere oturmuş bir Iraklı sivil ile ayakta 
silahını ona doğrultmuş, tam teçhizatlı bir İngiliz askerini gösteren fotoğraf buna 
ilginç bir örnektir.4 Iraklı sivil, ellerini başına koymuş durumdayken, muzaffer 
İngiliz askeri, elinde silah ayakta durmaktadır. Irak’ın ve o bölgeye yerleşen koa-

4. “İkisi de çaresiz”, Hürriyet, 28 Mart 2003.
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lisyon güçlerinin tarihî, siyasî ve askerî gerçekliği hakkında bilgi sahibi olan oku-
yucu, ilk anda işgalci bir askerle onun karşısında çaresiz kalmış bir sivil Iraklı 
arasındaki eşitsizliği fark edecektir. Ancak, gazetenin fotoğrafa yaptığı yorum, 
fotoğrafta görünen gerçeklik ile açıkça çelişmektedir: “İkisi de çaresiz”. Iraklı si-
vilin neden çaresiz olduğu açıktır; çünkü esir alınmış ve silahsızdır. Silahlı İngiliz 
askerinin çaresizliği ise, daha derin sofistike duygularda yatıyor değilse eğer, bir 
hüsn-ü kuruntudan ibaret olmalıdır. Ayrıca metinde İngiliz askerin adı ve rütbesi 
(Onbaşı Steve Ritson) yazılıyken, Iraklı sivil ise isimsiz sunularak herhangi bir 
nesne konumunda değerlendirilmektedir.5 Bunun gibi birçok örnek, Türk bası-
nındaki dış politika haberciliğinin niteliği konusunda daha çok mesafe katedilme-
si gerektiğine işaret etmektedir. Gazetecilerin dünyayı algılama biçimlerinin adeta 
bir prizması olan dış politika haberciliği, Türk basınının bundan sonra daha fazla 
önem atfetmesi ve üzerinde düşünmesi/çalışması gereken bir konumdadır. Bu 
çalışma, haberin yerinde, özgün ve sahici üretiminin azaldığı, haber ajanslarına, 
devletlerin resmî enformasyon kaynaklarına ve think-tank’lere bağımlı bir dünya 
haberciliğinin ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye’de dış haberciliğin durumunu 
sorgulamak amacıyla ortaya çıktı. Derinlikli mülakat ve arşiv araştırması olmak 
üzere iki temel yöntemin ağırlıklı olarak niteliksel analizlere ulaşmak üzere kul-
lanıldığı, bununla birlikte vaka çalışmaları kısmında bazı niceliksel verilerin de 
tablolar halinde değerlendirildiği çalışmada öne çıkan sorular şunlar oldu:

5. Kürşat Bumin, “Demek ‘İkisi de çaresiz’...”, Yeni Şafak, 1 Nisan 2003.

İkisi de çaresiz...
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•	 Ekonomi, spor, magazin, adliye haberciliğinden farklı olarak daha elit çağrı-
şımları olduğuna inanılan “dış politika haberciliği”, “iç politika”nın dinamikle-
rinden ne kadar bağımsız bir biçimde şekillenmektedir?

•	 Dış habercilik, gazetecilik/habercilik etiğini mi, ulusal çıkar etiğini mi  
öncelemektedir?

•	 Dış habercilikteki egemen temsiller ne şekilde karşımıza çıkmaktadır?
•	 Dış haberciler arasında ne tür tabakalaşma sistemleri oluşmaktadır?
•	 Dış habercilik içinde yayın yönetmeni–editör–muhabir ilişkileri hangi meslekî 

kodlar çerçevesinde işlemektedir?
•	 Dış habercilik, enformasyon akışını hangi kanallar aracılığıyla ve hangi fre-

kanslarla sağlamaktadır?
•	 Haberin kaynağı, haberin içeriğine ve biçimine nasıl yansımakta, haberin kay-

nağına yakın olmak, haberi ne yönde etkilemektedir?
•	 Türkiye’deki dış habercilikte magazinleştirme ne ölçüde yaygın bir meslekî 

pratiktir?
•	 Dış habercilikte en sık karşı karşıya kalınan “medya etiği sorunları” neler-

dir? Bu sorunlar meslekî pratiğin bir parçası halini almış mıdır, yoksa tikel  
hatalar mıdır?

•	 Yeni dış haberciler nasıl yetişmekte, meslekte yükselme hangi şartlara bağlı 
olarak sağlanmaktadır?

Bu çalışmanın özgün değeri, Türkiye’deki dış habercilik pratiğiyle ilgili, daha önce 
elimizde olmayan betimsel bir çerçeve sunmasıdır. Keith F. Punch bir bilimsel ça-
lışmanın öncelikle betimsel mi, yoksa açıklayıcı bir çalışma mı olduğunu okuruna 
belirtmesi gerektiğini ifade eder.6 Bu yönüyle elinizdeki araştırma, özgün değerini 
ilk olarak alanı betimleme becerisinde bulmaktadır. Betimsel çalışmadan bekle-
nen olguyu tanıtmak, tarihsel süreklilik ve kırılmaları hakkında bilgi vermek ve 
sosyo-politik ve sosyo-kültürel bağlamı içine oturtmaktır.
Bununla birlikte çalışmanın özgün katkısı sadece betimselliğinde değildir. 
Elinizdeki çalışma, aynı zamanda yukarıda ifade edilen ana sorular etrafında 
açıklayıcı çerçeveler de inşa etmekte, bu çerçeveler yardımıyla Türkiye’deki dış 
politika haberciliği kültürünü eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Bu 
bağlamda, mevcut araştırma dış politika haberciliğini tasvir ettikten sonra tahlil 
etmeye çalışan bir metin mahiyetindedir.
Bu topraklardaki dış politika haberciliğinin, Türkiye’nin genel medya ve habercilik 
kültüründen izler taşıdığı açıktır. Fakat bu izler dışında gerek diğer ülkelerdeki dünya 
haberciliği deneyimlerinden gerekse de ülkemizdeki diğer habercilik türlerinden han-
gi yönleriyle ayrıştığını ortaya koymak, bir yandan medya araştırmalarına önemli bir 
katkı sağlayacak, diğer yandan ise nitelikli ve doğru habercilik idealine hizmet edecek-
tir. Bu iki amaç, çalışmanın öne çıkan yaygın etkileri olarak takdim edilebilir. Bunun 
yanında, metinde yapılan tahlil ve gözlemlerin Türkiye’de medya etiği standartlarının 
iyileştirilmesine dönük kurumsal girişimlere de teorik bir çerçeve sağlayabilecek nite-
likte oluşları da yine bu araştırmanın yaygın etkisi olarak zikredilebilir.

6. Keith F. Punch, Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. (2. bsk.), (London: 
Sage, 2005), s. 14.
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Türk basınının dış politika konusundaki genel yaklaşımını ve bu alanda yaptığı 
haberciliği çözümlemeyi amaçlayan bu çalışma, medya araştırmaları alanı için-
de, medya sosyolojisinin ve eleştirel medya teorilerinin birikiminden hareketle 
tasarlanmıştır. Medya araştırmaları alanında bugüne kadar oluşan birikim göz 
önünde bulundurulduğunda, medyayı konu edinen bir araştırmanın ya “medya 
kurumu”nu, ya “medya mesajı”nı ya da “medya etkisi”ni inceleme konusu ettiği-
ni görebiliriz. Bu çalışma, bu üç alt araştırma alanını da kuşatan bir doğrultuda 
tasarlanmıştır. Araştırmada, dış politika haberciliğine katkıda bulunan aktörlerin 
içinde bulundukları kurumun öncelikleri, diğer medya kurumlarıyla ilişkileri, 
hangi şekil ve içeriklerle haber oluşturdukları, neyi haber olarak görüp neyi gör-
medikleri, dış politika haberlerinin ne tür etkiler meydana getirdiği eleştirel bir 
çerçevede çözümlenmeye çalışılmıştır.
Eleştirel medya teorilerinin odaklaştığı nokta, medyanın geleneksel iletişim sü-
reçlerinde karşımıza çıkan gerçek-temsil, sahne-seyirci, izleyici-izleyen, kaynak-
alıcı gibi ikilemleri geçersiz kıldığı, aradaki sınır çizgilerini ortadan kaldırdığıdır. 
Artık gerçek temsil edilemez bir duruma gelmiştir. Bunun temel nedeni, Stuart 
Hall’ün dediği gibi medyanın “ideolojik yeniden-üretimi”dir.7 Bu yeniden-üre-
tim nedeniyle medya, Jean Baudrillard’ın ifadesiyle kendi gerçekliğini yaratmaya, 
“gerçekten daha gerçek” bir çerçeve sunmaya başlamıştır.8 Buradaki eleştirellik, 
medyanın, liberal medya teorilerinde ortaya konduğu gibi, gerçeği ve hatta ha-
kikati temsil etmesi gereken, misyoner “dördüncü kuvvet” olarak anlaşılmasına 
dönük bir sorgulamayı da beraberinde getirmektedir.9

7. Stuart Hall, “Encoding-Decoding”, Culture, Media, Language, Der. S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, P. Willis 
(London: Routledge, 1996), s. 137.
8. Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation (Michigan: University of Michigan Press, 1993), s. 81.
9. Bkz. Ignacio Ramonet, Nouveaux pouvoirs, nouveaux maîtres du monde, (Québec: Les grandes conférences, 1996).
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Araştırma, doğası gereği keşifsel bir süreçtir.10 Yeni bilgi ve bulguların keşfi peşin-
de koşan bir sosyal bilimsel araştırma önce “neyi” aradığını netleştirmeli, ardın-
dan “nasıl” sorusunu sormalıdır. Bir başka deyişle önce soruyu sormalı, ardından 
bu soruya uygun yöntemlerin neler olduğunu bulmalıdır. Çoğu zaman metodo-
loji ve araştırma stratejileri ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda bu sıra tersine 
çevrilmekte ve yöntem her soruya cevap veren çok fonksiyonlu bir anahtar olarak 
düşünülmektedir. Bu araştırmanın tasarım sürecinde önce sorularımızı belirledik 
ve ardından buna uygun hangi araştırma yöntemlerini kullanabileceğimizi tartış-
tık. Bu tartışmalar esnasında kendimizi birden kuram merkezlilik – uygulamalı 
araştırmacılık, nicel araştırma – nitel araştırma, teori sınayan araştırma – teori 
oluşturan araştırma, ampirik çalışma – teorik çalışma vb. bir dizi düalitenin önce 
karşısında sonra içinde bulduk. Sorularımızı önümüze koymaya, daha ince elek-
lerden geçirmeye başladığımızda gördük ki, bizim yaptığımız, daha çok toplumsal 
duygularla ve insani algılarla ilişkili bir çalışmadır.

Richard Sennett’in hayatımızdaki birçok toplumsal olgunun duygusal örgüt-
lenmeler olarak ne anlama geldiğini çözümlediği, özellikle toplumsal hayatımız 
içinde önemli bir boşluk dolduran otoritenin de bir duygu olarak nasıl ele alı-
nabileceğini gösterdiği çalışmasını11 inceledikten sonra fark ettik ki, dış politika 
gazeteciliği kültürünü oluşturan aktörlerin duygu ve deneyimleri bu sürecin ku-
rucu dinamiği olarak işlemektedir. Bu nedenle, bu duygu ve deneyimleri, gazete-
cilerin mesleğe ve mesleklerine ilişkin algılarını yüzeye çıkarmanın “dış politika 
haberciliğimiz” açısından son derece merkezî olacağını varsaydık. Burada, yüz 
yıl öncesinde Max Weber’in P. Rickert’den hareketle önümüze açtığı gibi sosyal 
bilimcinin başlıca eyleminin “anlamak” olduğunu düşündük.12 Anlamak, çalışma 
nesnesiyle empati kurmak değil, onu tarihsel ve toplumsal ilişkiler ağındaki doğru 
yeriyle görebilmektir. Bunun için de yapılması gereken onun sözünü temel almak, 
onun sözünü, öznelliğini ortaya koyabilmek, söylem kurmasına izin vermekti. 
Bu nedenle, Türkiye’deki dış politika haberciliğine ilişkin özgün bir bilgi gövdesi 
oluşturmak isteyen biz araştırmacılara, bu araştırma çerçevesinde en fonksiyonel 
gelen yöntem “derinlemesine mülakat yöntemi” oldu.

Bu çerçevede 4 aylık süre içinde toplam 60 kişiyle derinlemesine mülakat gerçek-
leştirdik. Bu mülakatları en temelde dış politika yazarları, gazetelerin dış politika 
sayfalarının editör ve şefleri, diplomasi muhabirleri ve yabancı basın temsilcileri 
ile yapmaya karar vermiştik. Fakat bu süreçte, üreteceğimiz bilginin özgünlüğünü 
arttırmak için uluslararası ilişkiler ve iletişim alanında çalışan akademisyenleri, 
düşünce kuruluşlarından temsilcileri, dışişleri mensuplarını, emekli diplomatları 
ve Türkiye’deki yabancı misyonu temsil edebilecek bazı isimlere de ulaşmakta ya-
rar olabileceğini gördük ve bu özellikleri haiz isimlerle de derinlemesine mülakat-

10. Derek Layder, New Strategies in Social Research (Cambridge: Polity Press, 1993), s. vii.
11. Richard Sennet, Authority (New York: Random House, 1980).
12. Hans Heinrich Gerth, C. Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology (Londra: Routledge, 2003), s. 184.
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lar yaptık. Her bir mülakata sembolik birer numara verdik ve konusu geçtiğinde 
mülakatlardan ilgili bölümleri metinde alıntıladık. Metinde mülakat sahiplerinin 
ifadelerine tırnak içerisinde olabildiğince yer vermeye çalıştık ve çoğu kez daha şık 
cümlelerle sonuca varmak yerine mülakat veren kişinin süreci betimleyen sözleri-
ni okurla doğrudan paylaştık. Metinde hangi metnin kime ait olduğunu özellikle 
gizlemeyi tercih ettik. Fakat bu durum, kimlerle mülakat yaptığımızı gizlememizi 
gerektirmiyordu. Bu nedenle kendileriyle mülakat yaptığımız isimlerin alfabetik 
olarak listesini çalışmamızın sonuna bir ek olarak yerleştirdik. Mülakatlar bütü-
nüyle yapılandırılmış olmamakla birlikte, muhataplara yöneltilen başlıca sorular 
da yine ikinci bir ek olarak çalışmanın sonunda yayımlanmıştır.

Derinlemesine mülakatlar sürecinde dış haberciliği etkileyen temel faktörler ola-
rak karşımıza haber kaynağı ile ilişki, olay mahalline yakınlık, ideolojik etkiler, 
siyasi angajmanlar, meslekî-teknik yeterlilik, tarihî ve coğrafi derinlik algıları, şid-
det merakı ve magazin ilgisi gibi temaların çıktığını gördük. Bu temaları bir dizi 
belgesel araştırmayla çerçevelemenin doğru olacağına karar verdik ve dört örnek 
olay ekseninde içerik çözümlemesi yaptık. Bu bağlamda “Suriye ile Uçak Krizi”, 
“Gürcistan-Rusya Savaşı”, “Uygur Olayları” ve “Nabucco Boru Hattı Anlaşması” 
örneklemleri ekseninde, ideolojik ve meslekî anlayış farklılıklarını doğru tem-
sil etmeye çalışarak Türkiye’de yayımlanan günlük gazetelerin içerik analizlerini 
yaptık. 2. Baskı çerçevesinde araştırmaya dâhil edilen Suriye ile uçak krizi için 
23 Haziran-31 Temmuz 2012 tarihleri arasındaki, Gürcistan-Rusya savaşı için 
2008 Ağustos’undaki, Uygur olayları için 5–20 Temmuz 2009 tarihleri arasında-
ki, Nabucco Boru Hattı Anlaşması içinse 1–15 Temmuz 2009 tarihleri arasındaki 
gazeteler içerik analizine tabi tutuldu. Hiç kuşkusuz araştırmaya önemli veriler 
sunabilecek herhangi bir haberin bu kesitler dışında yayımlanmış olması gibi 
istisnai durumlarda tarih aralıklarında esneklikler söz konusu oldu; bu nedenle 
taramalarda daha geniş zaman dilimlerine de göz atıldı. Burada ortaya çıkan ve-
riler üzerinden Türk basınının hangi konuya nasıl tepki verdiğini daha açık bir 
biçimde ortaya koyabilmek için bazı tablolar hazırlandı. Bu tablolar yoluyla met-
nin okuyucusu, Türk basınının konuları ele alış biçimlerini daha somut olarak 
değerlendirme imkânına sahip olmaktadır. Burada niçin sadece yazılı kaynaklarla 
yetinildiği ve görüntülü kaynakların araştırma dışı bırakıldığı gibi meşru bir soru 
sorulabilir. Buradaki temel hareket noktamız, televizyon kanallarında dış politika 
haber içeriklerini üretenlerin pek çoğunun gündelik gazetelerde görüşlerini pay-
laşma imkânı bulabildikleri, bunu çok daha derinlikli bir biçimde yaptıkları ve 
asıl gündem yorumlarının ülkemizde halen yazılı basın sayfalarında şekillenmeye 
devam ettiği gözlemimiz oldu.

Derinlemesine mülakatlar ve içerik analizleri sonuncunda elde edilen veriler, med-
ya ve uluslararası ilişkiler literatürüne dair kaynak taramasının ardından analiz 
edildikten sonra, elinizdeki metnin ana gövdesi ortaya çıktı. Raporun ana gövde-
sinin kaleme alınmasından sonra, sonuç ve değerlendirmeler kısmında sadece du-
rum tespiti ve eleştirel yorumlarla yetinilmeyip, mülakatlardan elde edilen sonuç-
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lar doğrultusunda Türk basınının dış habercilik tarzı konusunda yukarıda ifade 
edilen yaygın etki çerçevesinde bir dizi somut önerilerde de bulunulmaya çalışıldı.

Bu çerçevede dört ana bölüme ayrılan çalışmanın birinci bölümünde dış haber-
ciler ve meslekî algı ilişkisi konu edilmektedir. Dış habercilerin meslekî ve kişisel 
konumları, diğer habercilerin dış habercilere bakışları, haber kaynağı ile ilişkinin 
ne anlam ifade ettiği, dış habercilikte yaşanan dönüşümler, dış habercilerin ulus 
ve ulusal çıkarla ilişkileri, dış habercilerin meslekî rol-modelleri ve dış haberci-
liğin haberciye ne tür imkânlar sundukları bu bölümde tartışılmaktadır. İkinci 
bölüm, Türkiye’de dış haberciliğin genel durumuna odaklanmakta; iletişimciler ve 
uluslararası ilişkilerciler arasındaki rekabet, köşe yazarı-editör-muhabir ilişkileri, 
emekli diplomatların durumları, dış haberin muhatapları ve Türkiye’deki dış ha-
berciliğin geleceği bu kısımda ele alınmaktadır. Üçüncü bölümün ana teması ise 
Türk basınının dış politika imgesidir. Basını etkileyen ideolojik ve politik çerçeve-
ler, uzman gazetecilik olgusu, alan hâkimiyeti sorunları, gazetecinin meslekî-tek-
nik yeterliliği, dış haberin oluşum safhaları, medyanın “ulusal çıkar” hassasiyeti, 
yeni dış politika vizyonuna basının yaklaşımı ve iç politika-dış politika ilişkisi 
bu bölümde ele alanın başlıca konulardır. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise 
Türk basınının dış habercilik tarzı, Suriye ile uçak krizi, Gürcistan-Rusya Savaşı, 
Uygur Olayları ve Nabucco Boru Hattı Anlaşması olaylarının basındaki yansıma-
ları üzerinden ampirik olarak ortaya konmaktadır.

Umarız bu çalışma, Türkiye’deki dış politika haberciliği konusunda betimsel bir 
çerçeve ortaya koyabilir, ortaya attığı soru ve eleştirilerle verimli tartışmaların 
başlamasına ve her şeyden önemlisi Türkiye’deki gazetecilik ve habercilik stan-
dartlarının yükseltilebilmesine hizmet edebilir. Zira mesajın demokratikleştirile-
bilmesi ve anlam üzerindeki ideolojik tahakküm alanlarının ortadan kaldırılabil-
mesi halen büyük ölçüde bu standartların yükseltilebilmesine bağlıdır.
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1.  DIŞ  HABERCİLER VE 
MESLEKÎ  ALGI

1.1 MESLEKÎ VE KİŞİSEL KONUM
Dış habercilik yapan basın mensuplarının mesleğe ilişkin kişisel algıları ve diğer 
basın mensupları tarafından nasıl görüldükleri konusu, mesleğin icra ediliş tarzıyla 
da doğrudan bağlantılıdır.13 Mülakatın sadece basın mensuplarına yönelik olarak 
gerçekleştirilen bölümünde, dış habercilerin kendi konumlarının algılanışıyla ilgili 
olarak genel anlamda olumlu, itibarlı bir izlenim edindikleri, ancak kendilerine 
karşı diğer çalışanların biraz kıskançlıkla yaklaştığını tespit ettikleri görülmekte-
dir. Bununla birlikte, meslek içindeki konumlarına ilişkin kötümser bakış açısına 
sahip, itibar görmedikleri ve düşük maaşla çalıştıklarını belirten dış haberciler de 
bulunmaktadır. Bu konudaki farklılık, dış habercinin kıdemi, meslekî ve maddi 
tatmin düzeyi gibi değişik faktörlerin etkileriyle teşekkül etmektedir.
Bu bölümde bir dış habercinin kendi meslekî konumu, gelecek beklentisi, kariyer 
imkânları, çalışma şartları, yönetici ve diğer çalışanlarla ilişkisi, haberi oluşturma 
süreci, yararlandığı kaynaklar ve kritik durumlarda sergilediği tavır ile ahlakî kay-
gıları ele alma biçimi irdelenmektedir.

1.2 DİĞER HABERCİLERİN GÖZÜYLE DIŞ HABERCİLER: 
“BASIN DÜNYASININ MONŞERLERİ”

Basında kariyer imkânları açısından avantajlı bir alan olarak görülen dış haberci-
lerin, genellikle bildik “acar muhabir” profiline pek uymayan kişilerden oluştuğu 

13. Dış habercilik, ekonomi muhabirliği, istihbarat, magazin veya spor gazeteciliği gibi farklı uzmanlık alanları 
ve faaliyet biçimleri olarak ayrışan türlerin gazetecilik alanını ve meslekî hiyerarşiyi nasıl yapılandırdığına 
ilişkin olarak Fransa’da yapılmış bir araştırma için bkz. Dominique Marchetti, “Les sous-champs specialisés du 
journalisme”, Réseaux, (2002), No: 111, s. 22-55.
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gözlemlenmektedir. Kimileri diğer basın mensuplarına kıyasla kendilerini ve yap-
tığı işi ayrıcalıklı görürken, kimileri bu ayrıcalık beklentisi ile orantısız çalışma 
koşullarından yakınmakta, kimi dış haberciler de ne ayrıcalıklı konumu ne de iyi 
çalışma koşullarının varlığını kabul etmektedir. Ancak bu noktada, dış habercilik 
kavramının bir üst başlık olarak şemsiye kavram işlevi gördüğünü; onun altında 
kendi içinde farklılıklar arz eden diplomasi muhabirliği, sayfa editörlüğü, köşe 
yazarlığı, birim yöneticiliği gibi alt kategoriler bulunduğunu göz ardı etmemek 
gerekmektedir. Benzer şekilde mesleğin gazete, dergi, televizyon ya da internet 
ortamında icra ediliş biçimleri de değişkenlik göstermektedir.

Dış haberler alanında çalışan genel katılımcı profilinin diğer basın mensupla-
rı ile kendilerini kıyaslarken ve farklılıklarını ortaya koyarken kullandıkları ve 
meslekî konumun algılanış biçimini gösteren kavram seti şu şekilde sıralanabi-
lir: “Dil bilme”, “yurt dışı tecrübesi”, “daha iyi maaş”, “düşük maaşlar”, “daha kötü 
çalışma koşulları”, “her şeyi biliyor gibi davranmak”, “ukala olarak algılanmak”, 
“basın dünyasının monşerleri”, “daha karizmatik algılanmak”, “kokteyl muhabi-
ri”, “Ankara’dakiler snob; İstanbul’dakiler tercüman”, “cream de la cream” (kaymak 
tabakası)…

Çoğu kendileri ile ilgili diğer basın çalışanlarının algısını yorumlayan bu kavram-
lar arasında, doğrudan kendi durumlarının niteliğine ilişkin değerlendirmelere 
geldikçe, zıt görüşlerin ortaya çıktığı görülebilmektedir. Örneğin, çalışma koşul-
ları iyi bir gazetede bulunan ya da habercilikteki konumu itibariyle rahat olan bir 
dış haberci, maaşların yüksek olduğunu kabul ederken, tam tersini düşünenler de 
bulunmaktadır.

Araştırma esnasında görüşülen dış habercilerden, “çok çalışan”, “bilgi ile iç içe 
olan” ama “gazeteciden çok akademisyen gibi algılanan” kişiler olarak görülmek-
ten yakınanlara da rastlanmaktadır. (Mülakat 9) Meslekte daha kıdemli bir gaze-
teci ise, dış habercilerin diğer basın mensupları içinde “görece iyi bir konumda 
algılandıklarını, çünkü maaşlarının biraz daha iyi olduğunu ve hemen hepsinin 
İngilizce bildiği”ni, “gerçi başka da dil bilmezler pek” eklemesini de yaparak dile 
getirmektedir. (Mülakat 8) Oysa muhabir olarak çalışan bir dış haberci, dil bilme 
ve az da olsa yurt dışı tecrübesine sahip olma avantajına değindikten sonra, “Buna 
mukabil dış habercilerin ücretlerinin ve çalışma koşullarının bu durumlarına pa-
ralel olduğunu söyleyemem” (Mülakat 10) tespitinde bulunmaktadır. Bu da dış 
habercilerin, meslekte bulundukları kıdem, konum ve maddi şartlara göre, farklı 
algılara sahip olduklarını göstermektedir.

Sayıları diğer birimlere göre daha az olan dış haberciler, kaynak olarak ajans ve 
internet üzerinden yabancı basın takibine başvurdukları için çoğunlukla masa 
başında çalışıp sahaya nadiren inmektedirler. Bu durum, mülakatlarda özellikle 
İstanbul merkezli icra edilen dış habercilikle ilgili olarak sıkça dile getirilmekte-
dir. Habercilik meziyetlerinin üzerine, bir de dil bilmek, bu tarz bir meslekî faa-
liyeti gerçekleştirmek için yeterli olmaktadır. Ancak özellikle Ankara’da yürütülen 
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diplomasi muhabirliği işinde nitelikli eleman ihtiyacı, meslekî alanın koşulları ne-
deniyle, basının genelinde olduğu gibi dış habercilikte de kendisini göstermektedir. 
Kıdemli bir gazetecinin deyimiyle, “Kaliteli ve iyi yetişmiş biri basında çalışmaya 
gelmez, hadi geldi diyelim fazla kalmaz. Çünkü onu tatmin etmez oradaki seviye. 
Ayrıca dışarıda daha fazla para kazanabilir bu adam. Gelip basında düşük profili 
görünce fazla kalmıyorlar genelde.” (Mülakat 8) Dış habercilerin, diğer basın men-
suplarına kıyasla dil bilmek ve dünyayı tanımak gibi avantajlarını kabul eden, ama 
“buna rağmen ne maaşları daha yüksek, ne de itibarları” diyen diplomasi muhabiri 
de, tam bu sebeplerle “iyi bir elemanı dış haberlerde tutmanın aslında çok zor” 
olduğunu söylemektedir. (Mülakat 13) Orta yaşlı bir yönetici ise, dış habercilerin 
diğer basın mensupları tarafından gıptayla algılanmasını sağlayan özelliklerin bir 
kısmının bugün etkisini kaybettiğini belirtmektedir. “Yabancı dil bildikleri için es-
kiden daha farklı algılanırlardı; şimdi yabancı dil bilenlerin sayısı epey arttı, eskisi 
kadar diğer basın mensuplarıyla aralarında fark yok.” (Mülakat 17)

Ankara’da görev yapan genç bir gazeteciye göre, dış haberciler en az önem verilen 
birimdir. Bunun kökeninde ise, Türkiye’deki iç politika gündeminin çok ciddi bir 
ağırlığının bulunması ve özellikle görselliğin öne çıktığı televizyon haberciliğinde, 
iç haberlerin her zaman daha çok ve çeşitli görsel malzemeye sahip olması yatmak-
tadır. (Mülakat 19) Dış haberin ve dış habercilerin gündeme gelmesi ya da daha 
net ifadeyle, ekranda ve sayfada görünmesi, iç politik gelişmeleri geride bırakabi-
lecek bir uluslararası olayın vuku bulmasına bağlıdır. Burada da, yabancı kökenli 
kıdemli bir gazetecinin deyimiyle, “çoğunlukla magazin haberleri ya da magazinsel 
haberler daha çok öne çıkarıldığı ve dış haberler bile magazin boyutuyla verildiği 
için, haberi magazin gözüyle yapan daha kıymetli oluyor.” (Mülakat 12)

Dış haberciler içinde, yaptıkları işe verilen değer ile dış haberlere gazete sayfala-
rında ayrılan yerin genişliği arasında bağ kuranlar da olmaktadır. Ankara’da dip-
lomasi muhabirliği, televizyon programcılığı ve köşe yazarlığını birlikte yürüten 
kıdemli gazeteci, dış haberlere büyük gazetelerde dahi genellikle tek sayfa ayrıl-
dığını, ancak istisnai zaman ve durumlarda bu miktarın arttığını düşünmektedir. 
Bunun temel nedeni de “sokaktaki insanın dış haberle daha az ilgilenmesi ve dış 
haber sayfalarının daha az okunması”dır; ona göre, “dış habersiz bir gazete olmaz, 

Genç bir gazeteciye göre, dış haberciler en az önem verilen 
birimdir. Bunun kökeninde ise, Türkiye’deki iç politika 
gündeminin çok ciddi bir ağırlığının bulunması ve özellikle 
görselliğin öne çıktığı televizyon haberciliğinde, iç haberlerin 
her zaman daha çok ve çeşitli görsel malzemeye sahip olması 

yatmaktadır. 
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ama sadece dış haberle de gazete olmaz.” (Mülakat 22) Katılımcılardan genç bir 
diplomasi muhabiri ise, tersine, özellikle diplomasi muhabirlerinin eskiye göre 
durumlarının ve meslek içindeki algılanma biçimlerinin daha iyi olduğunu dü-
şünmekte; bunu da son yıllarda Türk dış politikasının önemi arttıkça dış haberci-
lerin de kıymeti ve kariyer imkânları arttı” (Mülakat 30) şeklinde açıklamaktadır.

Görüşmelerde Cumhuriyet’in kurulduğu günlerden itibaren iki ayrı tarzı temsil 
eden İstanbul ve Ankara gazeteciliğinin dış habercilik alanında da kendine özgü 
tarzlar ortaya çıkmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, dış habercilik 
ile dış politika haberciliğini birbirinden ayıran genç diplomasi muhabiri, “Dış ha-
berciliğin yeri İstanbul’dur, buradaki ofislerde ajanslardan gelen haberlerin çevril-
mesi faaliyetinin sofistike adı dış haberciliktir Türkiye’de. Dış politika haberciliği 
ise, diplomasi haberciliği de diyebileceğimiz tür olup yeri Ankara’dır. Genellikle 
de Dışişleri Bakanlığı kaynaklı haberlerin, diplomasi muhabirliğinin diliyle habe-
re dönüştürülmesi işidir” tanımlamasını yapmaktadır. (Mülakat 13) Buna göre, 
İstanbul tarzı dış habercilik (world news) bir bakıma ajans haberciliğine dönmüş 
durumdadır ve bir editörlük işidir. Ankara’da belirginleşen “diplomasi haberciliği” 
ise aktif habercilik demektir ve başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere elçilikler-
le ve ilgili devlet kurumlarıyla ilişki halinde olmayı gerektirmektedir. Ankara’da 
mukim kıdemli köşe yazarı ve muhabirin ifadesiyle, diplomasi haberciliği “bir 
muhabirlik işidir.” (Mülakat 18)

Ankara ve İstanbul tarzı arasındaki farklılık, mesleğin icra ediliş biçiminde gittik-
çe açılan bir makas halini almaktadır. Ajansların öne çıkması, internet üzerinden 
bilgi akışının hızlanması, sahada görev yapmanın kurumsal maliyetleri arttırma-
sı, dış haberin magazin veya iç politika boyutu olmadıkça kitle tarafından rağbet 
görmemesi gibi nedenler, özellikle gazetelerin, muhabirlikten masa başı gazete-
ciliğine yönelmelerini kolaylaştırmaktadır. Böylece Ankara’da görev yapan genç 
muhabirin yakınması haklı bir gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır: “Eskiden dış 
haberciler için daha çok para harcanıyordu, şimdi daha az; her şey ajanslara yıkıl-
mış durumda. Dış habercilerin kariyer imkânları da olması gerektiği kadar parlak 
değil. AB ile kıyaslarsak çok geriyiz, gelecek vaadi çok az.” (Mülakat 32) Bunun 
sonuçlarından biri, meslekî uzmanlık ve kariyere yeterince önem verilmemesi, 
yetkin olmayan kişilerin “nasıl olsa işi öğrenirler” mantığıyla (Mülakat 46) alın-
masıdır. Burada yeter şart olarak dil bilmek, daha doğrusu İngilizce bilmek öne 
sürülmekte; ancak Türk dış politikasının çok boyutlu, çok yönlü yeni eğilimi de 
hesaba katıldığında, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Kuzey Afrika gibi coğraf-
yalardan doğrudan haber kaynağına başvurarak bilgi toplayabilecek eleman açığı 
oluşmaktadır. Orta Doğu’da görev yapan kıdemli gazeteci, dış politika haberciliği-
nin iyi değerlendirildiği takdirde Türkiye açısından bakir bir alan olduğunu, zira 
Türkiye’de, özellikle Orta Doğu’da görev yapan gazeteciler arasında uzmanlaşma-
nın bulunmadığı”nı (Mülakat 47; Mülakat 60) ifade etmektedir. Bu durum mes-
lekî açıdan bir eksiklik olarak göze çarpsa da, aslında, uzmanlaşma konusunda 
yoğunlaşacak genç gazetecilere birçok fırsatlar sunabilir. 
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1.3 HABER KAYNAĞI İLE İLİŞKİ: ANKARA-İSTANBUL-
WASHİNGTON FARKI

Haber kaynağı ile gazeteci arasındaki ilişki, mesleğin en çetrefilli konularından 
biri olarak her zaman gündemde olmuştur. Le Monde’un kurucusu Hubert Beuve 
Méry’nin “Gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir” sözü, gazetecinin hem haber kay-
nağı, hem de hedef kitle ile kurması gereken ilişkinin niteliğine dair ideal ortamı 
tasvir etmektedir.14 Fakat pratikte gazeteciliğin etik boyutunu ilgilendiren sorunların 
önemli bir kısmının kaynak ile hedef arasındaki mesajın aktarılması sırasında teşek-
kül ettiği bilinmektedir. Zaten gazeteci de tam o arakesitte bulunan taşıyıcı beşeri un-
sur olması nedeniyle, çoğu kez sorunun öznesi konumunda değerlendirilmektedir.

Konu dış haberler olunca, Ankara-İstanbul tarzının farkı haber kaynağının nite-
liğinde de kendisini göstermektedir. Ankara’daki diplomasi muhabirleri, temelde 
Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, sırasıyla diğer bakanlıkları, büyükelçilikleri, ya-
bancı basın temsilcilerini ve ajansları takip etmektedirler. Ana kaynak Dışişleri 
Bakanlığı’ndan çıkan haberler genellikle belli bir formata sahiptir ve bilgi, ana-
liz gerektirmektedir. Bu konuda genç ama kıdemli gazetecinin yorumu şöy-
ledir: “Oradan alınan haberin doğru bir biçimde ve atış yapmadan aktarılması 
gerekir. Ben Ankara’da yapılan şeyi bir habercilik işi olarak görüyorum açıkça-
sı. Ankara’daki habercilikte kaynağa yakın olma veya kaynakla ilişki içinde olma 
durumu söz konusudur.” (Mülakat 8) İstanbul’da ise, haber merkezlerinde bulu-
nan dış haberler servislerinin, iyi İngilizce bilen ve haber metni kaleme alabilen 
elemanlar ile çalışması yeterli olmaktadır. Tercümanlık ve editoryal boyutu öne 
çıkan masa başı haberciliğinin kaynakları daha çok ikincil kaynaklar olarak ni-
telenebilecek ajanslar, yabancı dergi ve gazeteler ile televizyonlardır. Aynı katı-
lımcıya göre, yapılan iş çoğunlukla “İngilizce Anglo-Sakson görüntülü ve yazılı 
kaynaklardan alınan haberlerin iyi İngilizce bilen bir eleman tarafından tercüme 
edilmesidir.” (Mülakat 8) Burada Ankara’daki gibi birincil kaynaklarla herhangi 
bir bağ olmadığı gibi, başvurulan ikincil kaynaklarla da doğrudan ve interaktif 
bir ilişki söz konusu değildir. Nitekim İstanbul’da görev yapan bir gazeteci, bu 
durumu içtenlikle dile getirmektedir: “Bizim kaynaklarımız daha çok internet, 
ajanslar ve belli durumlarda haberin bölgesine gönderdiğimiz muhabirler olduğu 
için haber kaynağına yakınlık diye bir sorunumuz/durumumuz yok. Pek açılışa, 
kokteyle filan gitmek gibi durumlarımız yok.” (Mülakat 9)

Aslında son yıllarda İstanbul pek çok uluslararası kongre, konferans ve zirveye ev 
sahipliği yaparak dış haberciler için verimli bir kaynak haline gelmektedir. Ancak 
bu tür organizasyonlarda daha çok tecrübe sahibi diplomasi muhabirleri gönde-
rildiği için, yine Ankara kökenli gazeteciler “habere gönderilmektedir.” Aynı şe-
kilde, dış haberciler için hem kaynak hem de meslekî tecrübe anlamı taşıyan yurt 
dışına gönderilme konusunda da Ankara’da görev yapan gazeteciler öne çıkmak-

14. Bkz. Serge Halimi, Düzenin Yeni Bekçileri, (İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 1999).
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tadır. Zira gazeteci, tecrübe kazanmak için yurt dışına gitmek isterken, kurum, 
haberi riske atmamak için tecrübeli gazeteciyi yurt dışına göndermeyi seçmekte-
dir. Bu paradoksal çevrim, bir önceki kısımda değinilen, meslekî uzmanlaşma ve 
kariyer konusunda da ciddi bir engel haline gelmektedir.

Ankara ve İstanbul’da somutlaşan farklı gazetecilik pratiklerinin bir diğer sonu-
cu da, İstanbul’dakilerin haber kaynağı ile ilişkisinin az olması, Ankara’dakilerin 
ise fazlasıyla iç içe bulunmalarıyla ilgilidir. Bir bakıma Méry’nin “temas ve me-
safe” dengesinin bir ucu İstanbul’da, diğer ucu da Ankara’da temsil edilmektedir. 
Kaynağa gereğinden fazla yakınlık ile kaynaktan çok uzaklık durumlarının her 
ikisinin de gazetecilik mesleği açısından olumlu sonuçlar doğurmayacağına şüphe 
yoktur. İstanbul’da mukim genç bir gazeteci bu durumu, “Haber kaynağıyla iliş-
ki içinde olabilecek gazeteci Ankara’daki diplomasi muhabiridir; o da haberlerin 
çoğunu Dışişleri’nden aldığı için konuşacak pek bir şey yok sanırım” (Mülakat 
10) şeklinde biraz tahfifle değerlendirirken, İstanbul’da bulunan daha kıdemli bir 
muhabir, haber kaynağıyla ilişki konusunun İstanbul’dakiler için pek sorun teşkil 
etmediğini belirtmektedir: “Ama Ankara’dakiler için bu konuda bir soru işareti ko-
yabiliriz. Ben kendi adıma konuşacak olursam her zaman haberi kendi kaynağında 
görmeyi en iyi yol olarak algılamışımdır. Mesela Hamas-İsrail meselesini oturdu-
ğunuz koltuktan nasıl anlayabilirsiniz? Oraya gitmeniz lazım.” (Mülakat 11)

Bu bilgiler ışığında Türkiye’de dış haberciliğin gerçek anlamda Ankara merkezli 
olarak yapıldığını söylemek mümkündür. Buna yurt dışındaki olay mahalline mu-
habir göndermek suretiyle gerçekleştirilen, ama maliyeti yüksek getirisi az bir uy-
gulama olduğu için pek tercih edilmeyen saha haberciliği ile yurt dışı temsilcileri 
vasıtasıyla yürütülen habercilik faaliyetleri de eklenebilir. Ajans yoğunluklu bir dış 
politika haberciliği yapıldığını vurgulayan kıdemli köşe yazarı, bunun gerekçesini 
açık biçimde dile getirmektedir: “Aslında muhabirler dış haberin kaynağı olma-
lı, ama basının mali imkânları son krizden çok etkilendi. Dolayısıyla internetten 
çevrilme haberler daha kolay ve ucuz olarak kullanılıyor. Ankara’daki diplomasi 
muhabirleri ise daha çok kişisel tanışıklıklarıyla haber kaynaklarıyla ilişkilerini 
yürütüyorlar.” (Mülakat 16) Ağırlık, AP, Reuters, AFP gibi yabancı ajanslardan 

Türkiye’de dış haberciliğin gerçek anlamda Ankara merkezli 
olarak yapıldığını söylemek mümkündür. Buna yurt dışındaki 
olay mahalline muhabir göndermek suretiyle gerçekleştirilen, 
ama maliyeti yüksek getirisi az bir uygulama olduğu için pek 
tercih edilmeyen saha haberciliği ile yurt dışı temsilcileri 

vasıtasıyla yürütülen habercilik faaliyetleri de eklenebilir. 
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ve internet üzerinden alınan bilgilerin tercüme edilip edisyondan geçirilerek iş-
lenmesi şeklinde yapılan haberciliğe verilmektedir. İstanbul’da belirginleşen bu 
tarzın olumlu katkısı ise, bazı durumlarda haberin yorumsal ve analitik niteliğini 
arttırmaya izin veren bir süreç içerisinde gerçekleşmesidir. Yine de hedef kitlenin 
beklenti ve beğenisi doğrultusunda görsellik ve magazin boyutunu öne çıkarma 
kaygısı çoğu zaman ağır basmakta; entelektüel ve analitik katkı yeterli düzeyde 
gerçekleşmemektedir. Ayrıca yabancı kaynaklardan alınan bilginin tekelleşmesi 
ve alternatif kaynaklardan doğrulanmasının zorluğu, bir başka sorun olarak or-
taya çıkmaktadır.15 Yabancı kökenli tecrübeli katılımcı bu durumu açık biçimde 
özetlemektedir: “Türkiye’de maalesef haber kaynaklarının tamamına yakını Batılı 
kaynaklar. Mesela Arap basınını takip eden o kadar az insan var ki. Arapça bil-
miyorlar ki, nasıl takip etsinler? O zaman elinizde ne kalıyor; ajanslardan gelen 
haberleri çevirip yayınlamak... Türkiye’de yapılan da budur.” (Mülakat 12)

Hem kaynaklarla doğrudan ilişki kurmakta zorlanan, hem de kaynak çeşitlili-
ğinin az olduğu bir alanda görev yapan dış haberciler için, Dışişleri Bakanlığı, 
Türkiye’nin uluslararası perspektifini yansıtmak bakımından en birincil başvuru 
adresi olarak görülmektedir. Bu durumu kabul eden genç bir diplomasi muha-
biri, tek birincil kaynağın söz konusu olduğu iletişim ortamlarında sık rastlanan 
bilgiyi teyit etme sorununa değindikten sonra şunları eklemektedir: “Son dö-
nemde Ahmet Davutoğlu çok ketum bir dışişleri bakanı olarak dikkat çekiyor. 
Muhabirlerimiz Davutoğlu’nun ağzından veya makamından kolay kolay laf ala-
mıyor.” (Mülakat 13) Bu ifadelerin akla getirdiği bir diğer durum da, gazeteci-kay-
nak ilişkisinin niteliğine ilişkindir. Tek kaynağın söz konusu olduğu ortamlarda, 
teyit sıkıntısına ilaveten, özellikle hızlı ve doğru haber almak ve bazen atlatma 
haber yapabilmek için haber kaynağı ile gereğinden fazla iç içe geçildiği veya mes-
lekî koşulların ötesinde özel ilişkiler geliştirildiği vaki olmaktadır. Diplomasi mu-
habirlerinin en temel kaynaklarının Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, 
askerî kurumlar ve elçilikler olduğunu belirten katılımcı, “Buradaki kişilerle ne 
kadar bire bir ilişkileri varsa, içeriden o kadar haber alabiliyorlar” değerlendirme-
sinde bulunmaktadır. (Mülakat 17) Kıdemli bir katılımcı, özel ilişkiler üzerinden 
yürüyen bu tür habercilikte güvenin esas olduğunu belirttikten sonra, “Size gü-
venen haber kaynağınız olur. Haber kaynağınızı asla satmayacaksınız. Benim bazı 
haber kaynaklarım 15 yıllıktır” diyerek “İlk ilişkiyi kurmada zorluk düzeyi yük-
sektir. Burada liyakatiniz çok önemli” (Mülakat 18) tespitinde bulunmaktadır. Bir 
başka erkek katılımcı da, esas olarak diplomasi muhabirleri ile diğer ülke temsil-
cileri arasındaki ilişkilerin önemli olması gerektiğini söyledikten sonra şunları ek-
lemektedir: “Ama bizim diplomasi muhabirlerimiz Dışişleri Bakanlığı’na çok fazla 

15. Haberi doğrudan kaynağından, sahadan değil; ikincil kaynaklardan alıp işleyen ve bir tür filtrelemeye tabi 
tutan bu faaliyete medya ve iletişim çalışmaları literatüründe “eşik bekçiliği” adı verilmektedir. Haber üretim 
sürecinde giderek ağırlığını artıran bu gazetecilik biçimi için bkz. Pamela J. Shoemaker, Tim P. Vos, and Stephen 
D. Reese, “Journalists as Gatekeepers”, The Handbook of Journalism Studies (ed.) Karin Wahl-Jorgensen, Thomas 
Hanitzch, (NewYork and London: Routledge, 2009), s. 73-88.
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bağımlılar. Önemli haberleri kimse size bir toplantıda veya kokteylde vermez, böy-
le haberleri gizli kaynaklardan alırsınız.” (Mülakat 29) Daha önce görüşüne başvu-
rulan İstanbul’da mukim gazeteciyle aynı görüşü paylaşarak “İstanbul’dakilere dış 
haberci, Ankara’dakilere ise diplomasi muhabiri denir” yargısında. Ankara’da görev 
yapan katılımcı da, “Bizdeki diplomasi muhabirleri fazlasıyla Dışişleri Bakanlığı’na 
bağlı ve bağımlıdır” (Mülakat 25) ifadesini kullanmaktadır. Hem Ankara’da, hem 
de İstanbul’da görev yapan kıdemli erkek katılımcı, uzun vadeli ve sağlıklı bir ilişki 
için etik boyutun gerekliliğine dikkat çekmektedir: “Kaynak ve muhabir arasında 
doğru ve sağlam ahlaki normlara dayalı bir ilişki kurmak çok önemlidir. Muhabirin 
kaynağa sadık kalması bu ilişkiyi doğru bir zemine çekecektir. Muhabir, kaynağa 
sadık kalmadığı takdirde habere bir kere ulaşabilir, bir daha ulaşamaz; uzun vade-
de iş yapması olanaksız hale gelir.” (Mülakat 47) Buradan kişisel/özel ilişkilerin ve 
güvenin ön plana çıktığı, hatta bağlılık ve bağımlılığın söz konusu olduğu hallerde, 
kaynağın muhabiri yanıltması, yakınlıktan kaynaklanan öznellik sorunları, habe-
rin manipülatif karakter taşıması, dezenformasyon gibi etik sorunların da yaşana-
bileceği sonucu çıkarılabilir.16

Türkiye’de çalışan dış habercilerin büyük bir kısmı, haber kaynakları arasında 
kokteyl, parti, balo, toplantı, açılış gibi unsurlara başat bir konum atfetmemekle 
birlikte, bu tür ortamları kaynakla ilişkilerin kurulduğu ve geliştirildiği sosyalleş-
me mekânları olarak görmektedir: “Bizim gibi diplomasi muhabirleri için resepsi-
yonlar çok önemli; birçok kişiyle ilişkinizi bu tür ortamlarda geliştirirsiniz. Ancak 
bire bir ilişki olmazsa olmaz.” (Mülakat 36) Yurt dışında temsilci veya muhabir 
olarak görev yapan gazeteciler için ise bu tür ortamlar, bireysel ilişkiler açısından 
olduğu kadar, haber elde etmek açısından da önem taşımaktadır. Örneğin, araş-
tırmaya Washington’dan katılan tecrübeli gazeteci, o ülkenin Dışişleri Bakanlığı 
ile Türk Büyükelçiliğini kaynaklar arasında zikrettikten sonra, “Burada daha çok 
inorganik kaynaklar söz konusu; internet çok gelişti ve haber kaynakları çeşit-
lendi. Bireysel kaynaklarımız da var elbette. Burada Federal News Service diye bir 
kurum var; siz onlara keyword’ları veriyorsunuz, size ilgili haberleri veriyorlar” 
(Mülakat 42) değerlendirmesini yapmaktadır. Uzun yıllardan beri ABD’de görev 
yapan katılımcının sözleri ise, pek çok dış habercinin çalışma hayali kurduğu 
yurt dışında, kaynak yelpazesinin genişliği hakkında fikir vermektedir: “Dışişleri, 
Kongre, Pentagon, Beyaz Saray, BM ve diğer açık kaynaklar. Ayrıca elçilikler de 
var tabi. Bunlar içinde en önemli olanı Dışişleri Bakanlığı’dır.” (Mülakat 43) Bir 
başka Washington temsilcisi, bu geleneksel kaynaklara ilaveten, son yıllarda et-
kisi artan kaynakların varlığından bahsetmektedir: “Burada think-tank’lerin de 
önemli olduğunu söylemeliyim. Çünkü oralardan Türkiye ile ilgili önemli haber-
ler çıkabiliyor. Ayrıca burada Press Office [basın bürosu] var; arayıp basınla veya 
gündemle ilgili her türlü bilgiyi alabiliyorsunuz.” (Mülakat 44)

16. Paul Manning, News and News Sources: A Critical Introduction (London: Sage, 2001).
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Haber kaynağının nitelikleri ve dış habercinin onunla kurduğu ilişki bakımından 
değerlendirildiğinde, araştırmanın yürütüldüğü Ankara, İstanbul ve Washington 
gibi üç önemli merkezde çok farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. Ajans yoğunluklu 
İstanbul merkezli dış haberciliğin tercüme ve analize dayalı olarak yürütüldüğü; 
Ankara’da Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere birincil mahreçlere ulaşmanın 
kolaylığı ilk başta göze çarpmaktadır. Hem Ankara’da, hem de İstanbul’da görev 
yapan bazı katılımcılar, Ankara’daki tarzı “diplomasi muhabirliği”, İstanbul’dakini 
ise “dış habercilik” şeklinde adlandırmaktadır. Buna karşılık, her iki bölgenin ga-
zetecileri de kaynak ile aralarındaki ilişkinin çeşitli sorunlar taşıdığını belirtmek-
te; İstanbul’da doğrudan ilişki kurma imkânlarının azlığı, Ankara’da ise fazla ya-
kınlaşma, kişisel bağlantıların yol açtığı sıkıntılar ile ikinci kaynaktan teyit sorunu 
dile getirilmektedir.

Washington’daki görüşmelerde ulaşılan sonuç ise, kamudan yapılan düzenli bil-
gilendirmenin varlığı; kaynakların çeşitliliği, gazeteci ile ilişkisi ve açıklığı konu-
sunda daha olumlu bir tablonun varlığını göstermektedir. Adı üstünde dış haber-
cilikten söz edildiği için, faaliyetin en dolaysız ve kariyer imkânları açık biçimde 
icra edildiği ortamın yurt dışı olduğu bilinmektedir. Fakat bu gerçeğin ötesinde, 
mevcut kaynaklara ulaşma, karşılıklı güven telkini ve alternatif kaynaklardan bilgi 
alma konularında da Türk basınının Washington’da çalışan temsilci ve muhabir-
lerinin daha fazla avantaja sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca “basın dünyasının 
monşerleri” olarak nitelenen dış habercilerden yurt dışında görev yapanların, 
kokteyl, konferans, parti, balo, toplantı, açılış gibi salon etkinliklerinden hem kay-
nak ile ilişki kurup geliştirme, hem de kaynaktan doğrudan haber alma noktasın-
da daha fazla yararlanabildikleri görülmektedir.

1.4 HABER İLE İLİŞKİ: “BİR HABER YAPTIM DÜNYA(M) 
DEĞİŞTİ”

Arapça aynı kökten gelen ve biri fail/özne (muhabir) diğeri meful/nesne (haber) 
niteliği taşıyan haber ile muhabir arasında pratikte cereyan eden ilişki, medya eti-
ğinin de temel sorunsallarından biridir.17 Bu bölümde odaklanılan haber-muha-
bir ilişkisinde, muhabirlerin ele aldıkları konuyu inceleme biçimleri ve yaptıkları 
haberin doğuracağı sonuçlar üzerinde bir tahmin veya önbilgiye sahip olup ol-
madıkları değerlendirilmiştir. Burada değer yargıları, kişisel kanaatler, inançlar 
gibi haberin öznesinden kaynaklanan nitelikler önem kazanmakta; muhabirlerin 
gerçeklik ile kendi öznel nitelikleri ya da ulusal/toplumsal/evrensel çıkarlar ara-
sında çelişki yaşadıkları hallerde sergiledikleri davranışlar incelenmektedir. Bu 
bölümün sunduğu veriler, doğru habere ulaşmak ve aktarmak konusunda, başta 
ABD’den ve Türkiye’den olmak üzere, dış habercilerin izlediği yöntemler arasın-
daki farkları görmeyi sağlamaktadır.

17. Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik (Ankara: İmge Yayınları, 2000).
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Öncelikle, ilginç bir sonuç olarak, yaptığı haberden dolayı pişmanlık duyan bir 
katılımcıya rastlanmadığının altını çizmekte fayda var. Dış habercilerin tamamına 
yakını, haberin doğru olması halinde, ortaya çıkaracağı sonuçların pek de önemli 
olmadığını; uluslararası bir haberin yanlış olması halinde ise zaten hemen tekzip 
yiyeceğini ve düzeltilerek sorunun ortadan kaldırılmış olacağını düşünmektedir. 
Gerçekten de iç politika haberlerinde daha yoğun işleyen tekzip mekanizması, 
gerek alanın belirginliği gerek ideolojik kutuplaşmalara iç siyaset kadar açık ol-
maması, gerekse kitle rağbetinin azlığı ve basında pek geniş yer bulmaması nede-
niyle, dış politika haberlerinde seyrek kullanılmaktadır. Bu konuda kıdemli katı-
lımcılardan birinin ifadesi şu şekildedir: “Eğer haber doğruysa iyi bir habercilik 
yapılmış olur. Mesela Süleymaniye baskınını düşünün; olay oldu ve bir gün sonra 
Hürriyet’te manşetteydi. Olay doğruydu ve bu büyük haberdi. Eğer bir haber yan-
lışsa zaten Dışişleri Bakanlığı onu hemen tekzip eder, merak etmeyin. Dolayısıyla 
dış politikada asparagas haberlerin son yıllarda olumsuz etkiler yaratabildiğini 
düşünmüyorum, çünkü müdahale eden bir kurum var ve iyi çalışıyor. Ankara bu 
açıdan iyi bir diyalog yürütüyor. Ama en nihayetinde haber o haberi yapan mu-
habirindir, verilecekse verilir, Türkiye demokratik bir ülke.” (Mülakat 8) Burada 
iç politika haberleri ile dış haberler arasında gerçeğe sadakat bağlamında ikincisi 
lehine çizilen resmin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı’nın birincil kaynak olarak ha-
berler üzerindeki baskın rolü dikkat çekmektedir. Benzer ifadeler ve habercilerin 
vicdanen rahat olma hali, pek çok katılımcının ortak görüşü olarak dile getiril-
mektedir: “Eğer yaptığınız haber doğruysa sorun yok, yanlışsa hemen düzeltiriz. 
Her iki durumda da ben bir ceza ya da mükâfat görmedim şu ana kadar. Önemli 
olan husus, tek bir kaynağa dayanarak haber yapmamaktır. Biz gazete olarak en 
az iki kaynaktan onaylatıp öyle yayınlamaya çalışıyoruz, yine de farklı olduğu du-
rumlar da oluyor. Mesela ABD’de bu kuraldır; VOA’da en az iki kaynaktan doğru-
latılmayan haber yayınlanmaz.” (Mülakat 10) “Şimdiye kadar genelde hep olumlu 
haberler yapma imkânım oldu, çok takdir aldım ve insanlar benim özellikle Orta 
Doğu ile ilgili yerinden yaptığım haberlerle çok ilgilendi, bunları takip etti. Bu 
noktada olumlu birşeylere katkı yaptığımı ve yaptığım işlerden mutlu olduğumu 
söyleyebilirim.” (Mülakat 11) “Bugüne kadar olumsuz tepki aldığım olmadı, bun-
dan sonra da az olur. Çünkü ben daha sakin ve kontrollü habercilik yapmayı sevi-
yorum.” (Mülakat 36) “Kıbrıs’taki çok önemli müzakere bilgilerini içeren dosya-
nın çalınması haberim ve sıcak takiple ilgili haberlerim Sabah’ta manşet olmuştu. 
Beğeni toplayan birçok haberim oldu, ama olumsuz olarak nitelendirebileceğim 
bir haberim olmadı bugüne kadar.” (Mülakat 45)

Diplomasi haberciliğini “beyin cerrahlığı” gibi hassas bir alan olarak niteleyen 
Washington’da görüştüğümüz katılımcı da, “bugüne kadar olumsuz bir haberinin 
olmadığı”nı belirttikten sonra, ses getiren birçok haber yaptığını eklemektedir: 
“Mesela Kürt devletiyle ilgili bir haberim çok ses getirmişti. Amacım ses getirmek 
değil adil, güvenilir ve itibarlı haberler yapmak. Diplomasi beyin cerrahlığı gibi-
dir, ufak bir hatanızın ağır bedelleri olabilir.” (Mülakat 42) Katılımcıların tamamı 
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yaptıkları haberi sahiplenirken, tepki aldıkları haberler olduğunu da belirtmekten 
geri kalmamaktadır. Örneğin, yabancı kökenli gazeteci, yaptığı haberler ve yazdığı 
yazılarla ilgili şimdiye kadar hep olumlu sonuçlar gördüğünü söyleyerek 1994 yı-
lında Siyaset Meydanı programında Irak’ın 10 yıl içinde işgal edileceğini iddia et-
tiği zaman kendisini suçlayanların olduğunu, ama “bölgeyi ve Amerika’nın planla-
rını bilen bir gazetecinin bunu görmemesinin mümkün olmadığı”nı ifade etmek-
tedir: “Sonra benim dediğim çıkınca herkes “vay be!” demeye başladı. Hâlbuki 
buna gerek yok; siz de bölgeyi tanısanız siz de bunu görürdünüz.” (Mülakat 12) 
Bir diğer katılımcı, 1999 yılında Kosova’da savaş muhabirliği yaparken savaşın ilk 
görüntülerini Türk kamuoyuna kendisinin bildirdiğini ve bunu meslekî hayatında 
önemli gördüğünü düşünmektedir. (Mülakat 19) “Diplomasi haberciliğinde her 
satır çok önemli” vurgusuyla konuya giren Ankara kökenli genç muhabir, birinci 
Türkiye-Ermenistan maçından sonra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türkiye, 
Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanlarını İstanbul’da bir araya getireceği bil-
gisini alıp haber yaptığını, ancak konunun basında yer alması üzerine buluşmanın 
gerçekleşmediğini (Mülakat 30) anlatmaktadır.

İstihbarat muhabirliğinden gelmenin avantajını dış habercilikte kullandığını be-
lirten bir katılımcı, bazı haberleri dolayısıyla zaman zaman tehditler aldığını, hatta 
mahkemelik olduğunu belirterek “CERN Başkanı ile röportaj yapan ilk gazeteci” 
olması nedeniyle ödül aldığını (Mülakat 29) meslekî başarı olarak kaydetmek-
tedir. Washington’da mukim tecrübeli gazeteci ise, bir haberi sebebiyle Dışişleri 
Bakanlığı’ndan 1 yıl boyunca hiç randevu dahi alamadığını ve kendisine tam an-
lamıyla ambargo uygulandığını, oysa haberinin “doğru” çıktığını belirterek ilginç 
bir tespitte bulunmaktadır: “Washington’daki bir Türk gazeteci için önemli olan 
şey, yaptığınız haberin Türkiye’de ne kadar büyütüldüğüdür.” (Mülakat 43) Yine 
araştırmaya Washington’dan katılan kıdemli bir gazeteci, ABD’li kaynaklarından 
aldığı, “1 Mart Tezkeresi sonrasında Türkiye’nin bundan sonra Irak’a istediği gibi 
giremeyeceği” haberinin “Türkiye’de olay olduğu”nu dile getirmekte; “sansasyonel 
olmaktansa mesajı olduğu gibi vermenin daha ilkeli bir tavır olduğu”nu (Mülakat 
44) düşünmektedir.

Pek çok meslektaşı gibi “Bugüne kadar bana olumsuz geri dönüşü olan bir habere 
imza atmadım” diye söze başlayan genç bir dış haberci, özellikle son dönemde 

İç politika haberlerinde daha yoğun işleyen tekzip mekaniz-
ması, gerek alanın belirginliği gerek ideolojik kutuplaşmalara 
iç siyaset kadar açık olmaması, gerekse kitle rağbetinin azlığı 
ve basında pek geniş yer bulmaması nedeniyle, dış politika 

haberlerinde seyrek kullanılmaktadır. 
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kendisine büyük mutluluk veren, birtakım röportajları olduğunu ve bunlardan 
dolayı “birçok güzel tepki ve yüklü miktarda tebrik maili aldığı”nı ifade etmekte-
dir. Ona göre, okurdan gelen olumlu tepki ve tebrikler maddi mükâfatlardan çok 
daha değerlidir. (Mülakat 14)

Genel olarak dış habercilerin haber ile ilişki bağlamında zaman zaman arada kal-
salar da, meslek etiğine bağlı hareket etmeye çalıştıkları ve kendilerini vicdanen 
müsterih hissettiklerini söylemek mümkündür. Bununla birlikte, uluslararası güç 
dengelerini ilgilendiren çok hassas bir alanda iş yapmalarına rağmen, bilinçli veya 
bilinçsiz olarak herhangi bir skandala, krize, ciddi bir mağduriyete yol açacak bir 
haberciliğe kapı aralamamaları da önemli bir not olarak kaydedilebilir. Görüldüğü 
üzere, haberin muhtemel olumsuz sonuçları da yine en fazla habercinin kendisi-
ne mağduriyet olarak dönmekte; kaynaklardan ya da güç merkezlerinden birini 
rahatsız eden bir haber, muhabire ambargo, akreditasyon iptali gibi yaptırımlarla 
geri dönmektedir. Bu da bilgi ve uzmanlaşmanın görece daha az önem ifade ettiği, 
gündemin ise daha çatışmacı ve ideolojik olarak ilerlediği iç habercilikte, kaynak 
denetim mekanizmalarının esnek yapısının da etkisiyle, mağduriyet yelpazesinin 
bazen kaynaktan başlayıp muhabire ve hedef kitlenin bir kısmına kadar genişle-
mesine neden olmaktadır.

1.5 DIŞ HABERİN DÖNÜŞÜMÜ: “BİRİNCİ SAYFAYA 
GİREBİLMEK İÇİN EDİTÖRÜN KIRPMASINA RAZI 
OLMAK”

Gerçekliğe bağlı kalarak olayın kitleye aktarılması duyurma (işitsel-sözlü), bil-
dirme (yazılı) ve gösterme (görsel) yoluyla mümkün olmaktadır. Ancak mesajın 
iletilmesi ya da olayın aktarılması sırasında başvurulan araçların ontolojik özel-
likleri, kitlenin iletiyi alımlama (reception) biçimi ve medya çalışanının öznel ni-
telikleri gibi faktörler haberin yapısında, biçiminde ve sunumunda pek çok de-
ğişiklik meydana getirmektedir. McLuhan’ın ifade etmiş olduğu gibi, bir bakıma 
araç mesajın kendisidir.18 Çoğu kez devletler ve ulus üstü ya da uluslararası ak-
törler arasındaki ilişkilerin niteliğine etki edebilen dış haberler de, haberin temel 
iletişim sürecindeki doğal yolculuğu sırasında biçimsel; bazen de öznel ve süreç 
dışı etkenlerin devreye girmesiyle yapısal dönüşümlere uğrayabilmektedir. İlki 
medyanın bilgiyi kitleye sunumu çerçevesinde normal kabul edilen forma iliş-
kin değişiklikler iken; ikincisi, genellikle siyasi, ticari ya da sosyal ilişkilere bağlı 
müdahaleler sonucu gerçekleşen yapısal değişikliklerdir ve manipülasyon, sansür, 
otosansür gibi farklı başlıklar altında birer etik soruna dönüşebilmektedir.

Doğrudan haberi yapan kimselerle yapılan görüşmelerde, daha çok dış haberin 
biçimsel dönüşümüyle ilgili düşünceler ortaya çıkmaktadır. Ancak haberin doğal 

18. Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extentions of Man, (Cambridge: MIT Press, 2001).
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oluşum süreci içinde uğradığı biçimsel dönüşümü anlatırken, aslında yapısal dö-
nüşümlerin varlığına dair ipuçlarını da yakalamak bazen mümkün olmaktadır.

Örneğin, “Bir kere bizde ‘görünmeyen kurallar’ vardır, ama bu sansür değildir. Siz 
çalıştığınız gazetenin görünmeyen kurallarını zaten bir süre sonra öğrenir ve ona 
göre haber yapmaya başlarsınız. Dolayısıyla yukarıdan bir müdahaleye pek de ge-
rek kalmaz” diyen dış haberci, “Ama yine de bazen yukarıdan müdahale olmuyor 
değil. Patron baskısı olabiliyor bazı durumlarda. Hâlbuki gazetecinin serbest çalı-
şabilmesi lazım” (Mülakat 9) şeklinde görüşlerini özetlemektedir. “Sansür denilen 
olaya” çalıştığı kurumda “hiç doğrudan rastlamadığı”nı vurgulayan bir başka katı-
lımcıda ise, “görünmeyen kurallar” biraz daha belirginleşmekte ve renklenmekte-
dir: “Her gazetenin kendini sansürlediği konular ve kırmızı çizgileri var, gazeteci 
de buna göre davranır.” (Mülakat 10)

“Sansürün yanlış bir kelime” olduğunu; onun yerine “kontrol mekanizmala-
rı” demenin daha doğru olacağını belirten ve aynı zamanda yöneticilik görev-
lerinde de bulunan bir başka katılımcı, hem haberin oluşum sürecine, hem de 
İstanbul ve Ankara özelinde yaşanan farklı yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermek-
tedir: “Haberin içeriğine bağlı olarak önce muhabir haberi yapar, editör inceler, 
müdür yayınlar. Düzeltme veya müdahale açısından Türkiye’de şöyle bir şey var: 
İstanbul’daki haber müdürlerinin neredeyse tamamına yakını Ankara kökenlidir; 
dolayısıyla orada diplomasi muhabirliğinin nasıl yapıldığını bilirler. Genelde dip-
lomasi muhabirlerinin haberlerine mahiyet açısından dokunulmaz, çünkü haber 
muhabirindir. Ama diyelim ki muhabir yeni ve düzeltilmeye muhtaç bir haber 
yaptı; haber müdürü onu uygun bir biçimde muhabire de sorarak düzeltir. Çok 
kötüyse o zaman yayınlanmayabilir. Ama habere çok fazla müdahale edilerek veya 
çarpıtılarak yayınlama durumu pek yoktur.” (Mülakat 8)

“Ben bugüne kadar ciddi sayılabilecek herhangi bir müdahale yaşamadım, ama 
medyada müdahale yok desem doğru olmaz” ifadeleriyle konuya giren tecrübeli 
dış haberci, “Aslında haber ortaya çıktığında dönüşüme uğrayıp uğramayacağını 
belli eder” diyerek bunu şöyle açıklamaktadır: “Siz haber müdürünüzün hiç ho-
şuna gitmeyecek bir haberi olduğu gibi koyarsanız, orada bazı ufak düzeltmeler 
yapılır. Ama aslolan haberin ruhuna dokunmamaktır. Ben basınımızın bu nokta-
da mesafe kat ettiğini düşünüyorum.” (Mülakat 11)

Türk basınında sistematik sansürün yokluğu, haberin gerçeğe bağlılığı ve bu alan-
da “mesafe kat edildiği” konularında katılımcıların büyük ölçüde benzer görüşleri 
paylaştığı, bazen kesin ifadelerle ortaya çıkmaktadır: “Bugün 3 yıl öncesine göre 
daha iyi durumdayız.” (Mülakat 23)

“Sadece editoryal müdahale olabilir, sansür olmaz.” (Mülakat 29) Kişisel ola-
rak çalıştığım kurumlarda bu türlü bir sansür ile karşılaşmadım.” (Mülakat 47) 
Doğruluğunu teyit ettikten sonra biz o haberi yayınlarız. Ama müdahale etmeyiz, 
sadece maddi hatalar olmamasına dikkat ederiz. Eğer özel bir haberse özel kal-
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masına çalışırız. Sansür literatürümüzde yok” (Mülakat 18). “Editoryal müdahale 
olabilir, ama sansür asla.” (Mülakat 22)

Basın mensuplarının özellikle çalıştıkları kurumu sahiplenici söylemleri ilginç ve 
kısmen anlaşılabilir olmakla birlikte, sansür ve müdahale ile ilgili gerçeğin, yu-
karıdaki tablodan biraz farklı olduğunu hissettiren katılımcılar da bulunmakta-
dır. Örneğin, genç dış habercilerden biri, sansürün kendi içinde derecelendiği bir 
tarzdan ve “kırmızı çizgi” ile “görünmeyen kurallar”a ek olarak “gizli düzenleme 
mantığı”ndan söz etmektedir: “Türk basınında ‘doğrudan sansür’ artık pek yok. 
Onun yerine düzeltmeler vardır; ya muhabirin gönderdiği haberi editör düzeltir 
ya da haber müdürü doğrudan düzeltme yapar. Aslında hangi habere ne olacağını 
muhabir de bilir, editör de. Çünkü bazen, mesela Ermeni meselesiyle ilgili, kritik 
haberler çıkar ama her zaman olduğu gibi yazılamaz. Çünkü yanlış zamandır. O 
yüzden her gazete, durduğu yere göre, muhabirlerin de editörlerin de bildiği, ‘gizli 
bir düzenleme mantığı’na sahiptir. Muhabir ve hatta masa başındaki adam ona 
göre seçer ve/veya yazar haberini…” (Mülakat 13)

“Sansür yok, editoryal müdahale var” şeklinde özetlenebilecek ortak kanaatin ya-
nında, kıdemli muhabir ve köşe yazarının şu sözleri, müdahalenin sadece teknik 
boyutla sınırlı kalmadığını göstermektedir: “Teknik müdahale mümkündür, çün-
kü maddi hata olmaması lazım haberinizde. Bazen siyasi mülahazalar sebebiy-
le de bazı müdahaleler olabilir hemen her gazetede. Ticari ilişkiler sebebiyle de 
bazı dönüşümler yapılabilir.” (Mülakat 22) Siyasi ve ticari bağlantıların doğru-
dan devreye girmesi veya gazeteciyi zorlamasına gerek kalmadan kendiliğinden 
işleyen bu dönüştürme mekanizması otosansürün varlığını güçlü biçimde vur-
gulamaktadır. Dış haberin muhtemel dönüşüm biçimleri hakkında yabancı kö-
kenli, kıdemli gazetecinin verdiği bilgilerin ucu da otosansüre çıkmakta; burada 
hem bunun gerçekleşme alanları, hem de bilgi eksikliğinin neden olduğu “kendi 
kendini sınırlama” işin içine girmektedir: “Dış haberin dönüşümü birkaç şekilde 
olabilir. Yazar veya muhabir kendisi otosansür uygulayabilir; belli ilişkileri var-
dır gazetecinin, bazı kişileri/kurumları kırmamak veya memnun etmek için bir 
haberi dönüştürebilir. Bazen gazetecinin çalıştığı kurumun angaje olduğu ilişki-
ler düşünülerek yine gazeteci tarafından otosansür uygulanabilir. Bunun dışında 
gazetecinin haberine gazete müdahale edebilir yine belli ilişkileri gözeterek. Bir 

“Bir kere bizde ‘görünmeyen kurallar’ vardır, ama bu sansür 
değildir. Siz çalıştığınız gazetenin görünmeyen kurallarını 
zaten bir süre sonra öğrenir ve ona göre haber yapmaya 
başlarsınız. Dolayısıyla yukarıdan bir müdahaleye pek de 

gerek kalmaz.”
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de ulusal çıkarla ilgili kimi konularda gazete veya gazeteci haberi dönüştürerek, 
konjonktüre uygun hale getirerek verebilir. Ama bana göre en büyük dönüşüm, 
gazetecilerin bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Aslında böylelikle kendi kendini 
sınırlandırmış, sansürlemiş oluyor.” (Mülakat 12) “Özellikle PKK gibi konularda 
sansür veya otosansür uygulanır, en azından muhabir uygular” diyerek açık sözlü 
bir tavır sergileyen genç dış haberci, iyimser bir yorumda bulunmaktan kendini 
alamamaktadır: “Bugün 3 yıl öncesine göre daha iyi durumdayız.” (Mülakat 23)

Meslekte duayen sayılan gazeteci ise, tecrübeli eller tarafından gerçekleştirilen 
teknik müdahalenin gerekçelerini meslekî alana özgü bir zorunlulukla açıkla-
maktadır: “Sansür kelimesini kullanmak doğru değil, ama bazı tecrübeli ellerin 
ufak tefek müdahaleler yapması anormal değil. Çünkü dış politika haberciliği uz-
manlık ister ve bizim basında uzman kişi sayısı çok az.” (Mülakat 16) Buna göre, 
uzman dış haberci eksiğinin, haberin “tecrübeli eller” tarafından elden geçirilmesi 
sırasında, müdahalenin boyutunu genişlettiğini düşünmek yanlış olmasa gerektir. 
Ayrıca uzman olmayan muhabir, dış haberi kurumun yayın politikasına uygun 
biçimde vermek konusunda da zorlanacağı için sistemin işleyişi içinde müdaha-
le alanları artmaktadır.19 Elbette teknik ve biçimsel bir gereklilik olan editoryal 
müdahale ile yayın politikasının sonucu ortaya çıkan müdahale arasındaki fark 
her zaman aşağıdaki kadar açık olmayabilir: “Her gazetenin veya kanalın kendine 
göre durduğu bir yer vardır; gazeteci veya kanalda dış haberle uğraşan kişi bunu az 
çok bilir ve genelde de buna uygun davranır. Dolayısıyla en başta bir “otosansür” 
vardır. Editoryal anlamdaki müdahaleleri belli ölçülerde anlamak gerek; çünkü 
bizdeki muhabir yapısı nitelikli olmadığı için haberler genelde bazı düzeltmelere 
muhtaç olabiliyor.” (Mülakat 15) Haberde perspektifin çok önemli olduğunu söy-
leyen ve “muhabirlere yeterince önem verilmediği için seviyeleri sanki eskiye göre 
azalmış gibi” değerlendirmesini yapan genç bir yönetici ise, benzer bir yaklaşım 
sergilemekle birlikte, ajanslardan çeviri yoluyla gerçekleştirilen dış haberciliğe 
eleştiri getirmektedir: “Türkiye’de dış haber yanlış algılanıyor. Ajanslardan çeviri 
yaparak verdiğiniz dış haber, dış habercilik demek değildir. Çünkü Batılı kodlar-
la kodlanmış olan bir haberi kendi kodlarımıza dönüştürmeden nasıl doğrudan 
verebiliriz?” (Mülakat 17) Hemen hemen aynı kaygı, uzmanlaşma ve coğrafi böl-
gelere göre editörlükler kurulması önerisiyle birlikte, kıdemli yönetici ve muha-
birin sözlerine de yansımaktadır: “Özellikle de dış politika editörleri haberin de-
ğeri ve perspektifi üzerine yanılgıya düşebilmektedirler. Türkiye’de birçok kurum 
haberleri dışarıdan aldığı için de çoğu haberde batı menşeli haber kaynaklarının 
perspektifi yansıtılıyor. Burada temel mesele uzmanlaşma; ekonomik şartlar im-
kân verdiği takdirde Batılı örneklerinde olduğu gibi bir Orta Doğu, Avrupa, Uzak 
Asya editörlüğü kurulmalıdır.” (Mülakat 47) Benzer bir ifadeyi yurt dışında da 
görev yapmış bir gazeteciden, “Türkiye gibi büyüyen bir ülkenin haber kaynakları 
bakımından çeşitliliğe ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Son yıllarda Batılı kaynakla-

19. Ragıp Duran, “Sansür Artık Başka Türlü”, Burası Dünya Polis Radyosu içinde (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 
1999), s. 70-76.
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ra olan bağımlılığımız azaltma çabalarımız var, ancak hala almamız gereken me-
safeler bulunmaktadır” şeklinde duyuyoruz. (Mülakat 60)

Haberin dönüşümünde dünyadaki bütün faktörlerin Türk basını için de geçerli 
olduğunu belirten genç diplomasi muhabiri, daha çok muhabir tarafından oto-
sansür uygulanmasının söz konusu olduğunu, daha yetkin bir muhabir portre-
si çizerek ifade etmektedir: “Çünkü muhabir gazetenin genel yayın politikasını 
bilir.” (Mülakat 30) Aynı şekilde genç bir diplomasi muhabiri de, muhabiri öne 
çıkarırken, meslek içi ayrışmayı hissettirmekte ve müdahale konusunda haber 
müdürü ve editörün rolüne dikkat çekmektedir: “Genelde diplomasi muhabiri 
olarak haber müdürlerinizin algı ve yeteneğiyle sınırlısınız. Haber müdürünüz 
diplomasi muhabirliğinden geliyorsa sorun yok, değilse işiniz zor. Çünkü o siz-
den haberi seksileştirmenizi ister; o haberin doğasıyla fazla ilgilenmez. Eğer kötü 
bir editörünüz varsa, oto-sansürden başlayarak sansüre kadar birçok müdahaleye 
açık olmalısınız.” (Mülakat 25)

Katılımcıların, müdahale konusunu meslek içindeki konumlarına göre, farklı 
yorumlamalarını dikkat çekici bir not olarak kaydederken, müdahalenin kabul 
edilebilirliği noktasındaki eşiklerin de farklı seviyelerde ortaya çıktığı görülmek-
tedir. Kimileri için, çalıştığı kurumun yayın politikasını bilip haberi ona göre kur-
gulayan muhabir, müdahaleye uğramaz: “Biz haberi hazırladıktan sonra Ankara 
Haber Müdürü haberi okur, gerek varsa editoryal düzeltmeler yapar; ama biz-
de müdahale yok denecek kadar azdır. Bizim için asıl olan şey perspektifimizdir. 
Kanalın (veya gazetenin) perspektifini bilir muhabir ve onu temel alarak yapar 
haberini.” (Mülakat 36) “Her muhabir çalıştığı kanalı veya ajansı bilir, biraz da 
ona göre haberi verir.” (Mülakat 19) Böylece sansüre maruz kalmamak adına, bir 
bakıma otosansür tercih edilmiş olmaktadır. Kimileri içinse, müdahalenin haber-
siz gerçekleşmemesi halinde sorun yoktur: “Bizde – haber müdürü ile- doğrudan 
telefon bağlantısı var, her şeyi kendisiyle doğrudan görüşüp ona göre basabiliriz. 
Habersiz müdahale olmaz bizde.” (Mülakat 45) “Siz buradan (Washington) bu-
ranın gözüyle bir haber yapıyorsunuz, Ankara’dakiler kendi gözleriyle Ankara’ya 
göre haberi edit edebiliyorlar. Bu yanlış bir durum. Eğer edit edilecekse haber 
verilmesi lazım. Bazen veriliyor, bazen de verilmeyebiliyor.” (Mülakat 44)

Bir başka genç katılımcı ise, muhabir ile editör arasındaki ilişkiyi gayet demok-
ratik bir ilişki olarak resmetmektedir: “Bizde dış haberler editörümüz, bir deği-
şiklik yapmak istediğinde o muhabiri mutlaka arar; uzlaşırlarsa ondan sonra o 
değişikliği yapar. Türkiye koşullarında böyle bir editör zor bulursunuz.” (Mülakat 
31) Fakat aynı gazetede çalışan, daha kıdemli dış habercinin görüşleri, birinci 
sayfaya girebilme kaygısının ağır bastığı durumlarda görülen müdahaleye işaret 
etmektedir: “Halkın genel ilgisinin az olduğu varsayımından yola çıkarak birçok 
editör dış haberlerin biraz magazinselleştirilerek verilmesini normal karşılıyor. 
Muhabirlerde otosansür olabiliyor, çünkü çalıştıkları kurumun perspektifi onla-
rın da perspektifi oluyor genelde. Birinci sayfaya girebilmek için editörün kırp-
masına razı olmak gerekiyor bazen. Bu da bir müdahale türüdür.” (Mülakat 42)
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1.6 ÜLKE ÇIKARI VE AHLAKİ PRENSİP ÇIKMAZI: 
“GAZETECİNİN GÖREVİ ÜLKE ÇIKARIYLA İLGİLENMEK 
DEĞİLDİR” YA DA “KENDİ ÜLKENİZİ ZOR DURUMDA 
BIRAKIRSANIZ, BUNA GAZETECİLİK DENMEZ!”

Katılımcılara ülke çıkarları ile ahlaki ilkelerin çeliştiği durumlarda bir haberci ola-
rak nasıl davranacakları sorusunun yöneltildiği bu kısımda, tahmin edileceği gibi 
iki ayrı uca giden cevaplarla karşılaştık. Burada yurt dışı tecrübesi bulunan ve kıs-
men meslekî kıdemi yüksek olan gazetecilerin konuya daha evrensel bir perspek-
tiften bakıp ahlaki ilkelerden yana konum belirlediği; genç ve Türkiye’de mukim 
habercilerin ise, ağırlıklı olarak ülke çıkarlarını öne koydukları söylenebilir. Yine 
de açık cevap almakta en fazla zorlanılan ve biraz da bu nedenle, “Türk basınının 
dış politikayı görme biçimi” başlıklı bir sonraki bölümde de bir benzerine yer ve-
rilen bu sorunun, başlı başına bir araştırmayı hak ettiğini söylemek gerekecektir.

“Bu soru 100 milyonluk bir soru ama tam olarak cevabı yok” diye konuya giren 
genç yönetici, “ülke çıkarı kavramının muğlâk”lığından söz ederek politik bir yak-
laşım sergilemektedir: “Bu çıkarı kim, neye göre tanımlayacak? Hiçbir gazeteci 
‘Ben her zaman ülke çıkarını ya da meslek ahlakını savunurum’ diyemez. Bazen 
öyle bir durum olur ki, dediğinizin tersini yapmak zorunda kalırsınız. Bana göre 
bu soruya en güzel cevap, ülke çıkarı ile meslek ahlakını bir arada düşünebilmek 
ve o şekilde davranabilmektir.” (Mülakat 8) Tamamına yakını ülke çıkarının muğ-
lâk ve değişken oluşundan söz eden katılımcıların, benzer gerekçelerden hareketle 
ulaştıkları sonuçların çok farklı olabilmesi, konunun kafa karıştırıcı niteliğinin 
yanı sıra, sorunun ideolojik değerlendirmelerle ele alınmaya açık karakteriyle de 
ilgili sayılabilir.20

“Ben önce gazeteci olarak bakar ve yayınlarım” diyerek “ulusal çıkarın 
muğlâk”lığını vurgulayan genç katılımcı, şu soruyla devam etmektedir: “Mesela 
Kürt açılımında ulusal çıkar nedir? Eğer ülke çıkarı diye önemli haberler yayın-
lanmasaydı, belki de yakın tarihteki birçok şeyi öğrenemezdik. Medyada objektif 
kriterler olmadığı için ahlaki prensipleri konuşmak da zorlaşıyor, ayrıca herkesin 
ülke çıkarı kendi tanımına göre değişiyor ve herkes kendi tavrını objektif bir kri-
tere göre değil kendi sübjektif kriterine göre tayin ediyor.” (Mülakat 10) Yurt dışı 
tecrübesine sahip muhabir yönetici de, gazetecinin doğruyu araması ve gördüğü 
zaman da bunu kamuya aktarması gerekliliğini “gazetecinin ahlaki prensibi” ola-
rak niteledikten sonra, Vietnam savaşı döneminden örnek vermektedir: “Vietnam 
Savaşı, ABD ve o meşhur fotoğraf. [Nick Ut’ın Napalm Girl fotoğrafı kastediliyor]. 
O günlerde Amerikan kamuoyu ne kadar da rahatsız olmuştu, hükümeti bir dü-
şünün. Ama sonraları anlaşıldı ki, o haber ve o fotoğraf Amerika için çok hayırlı 
oldu.” (Mülakat 11)

20. Rui Alexandre Novais, “National Influences in Foreign News”, (in) International Communication Gazete 
(2007), Vol: 69, No: 6, s. 553-573.



T Ü R K  B A S I N I N D A  D I Ş  H A B E R C İ L İ K

44

Araştırmaya Washington’dan katılan bir muhabir, genelde görüldüğü üzere, “ülke 
çıkarının tanımının çok karışık” olduğunu, “bazen siyasilerin veya baskın bir 
grubun çıkarlarının ülke çıkarı olarak kodlandığı”nı belirttikten sonra, bu çer-
çevede yorumunu yapmaktadır: “Bence gazeteci, halkın doğruyu bilme hakkına 
göre iş yapmalıdır. Ama gazeteci, siyasilerin çıkar olarak kodladığı şeyi korumak-
la sorumlu değildir, olmamalıdır.” (Mülakat 36) Benzer bir yaklaşım, Ankara ve 
İstanbul’u iyi bilen tecrübeli dış habercide daha açık ve geniş biçimde izlenebilir: 
“Ülke çıkarı kavramı göreceli bir kavram kişiye, kuruma ve pozisyona göre deği-
şebilir. Ülke çıkarı olarak ifade edilmek istenen şeyin gerçekten ne olduğunu bil-
mek önemlidir. Hâkim paradigmanın belirlediği ve statükoya hizmet eden bir şey 
mi bu, yoksa gerçekten ortak iyiye dayalı bir kavram mı? Ben her durumda ahlaki 
normların gazetecilik pratikleri açısından temel duruş olması gerektiğine inanı-
yorum.” (Mülakat 47) Burada “ortak iyi” kavramıyla vurgulanan kamu yararı, aynı 
zamanda gazetecilik mesleğinin temel hedeflerinden birini de işaret etmektedir.21

Türkiye’de mukim yabancı kökenli gazeteci, meslekî ilkeleri ön plana koyarak 
daha dışarıdan ve eleştirel bir bakışla Türk basınının durumunu değerlendirmek-
tedir: “Açık söyleyeyim, benim için gazetecinin hakikati arayan meslek ahlakı her 
zaman önce gelir. Çünkü ülke çıkarı dün farklıdır, bugün farklıdır, yarın da farklı 
olabilir. Sizin doğru yoldan ayrılmamanız lazım. Ama bence Türkiye’de ‘ülke çıka-
rı’ diye birçok gazeteci meslek ahlakını hiçe sayıyor.” (Mülakat 12) Bir dış haber-
cinin verdiği örnek ise, ülke çıkarı ile gazeteciliğin gerekleri arasındaki yaman çe-
lişkiyi gözler önüne sermektedir: “Bu aslında çok sıkça karşılaşılan bir durumdur. 
Bazen gerçek bir haber yakalarsınız ama ‘ülke çıkarı’ diye yazamazsınız. Böyle 
olmaması gerekiyor ama Türkiye’de böyle. Bir örnek vereyim, Ermenistan ile im-
zalanan protokole biz birkaç ay öncesinde ulaşmıştık; ama yazı işleri toplantısında 
bu habere Türkiye’nin hazır olmadığı ve çıkarların zedelenebileceği fikri ortaya 
çıktı; biz de haberi beklettik. Sonra herkesle beraber verdik. Benim inancım gaze-
teciliğin gerektirdiği şekilde doğruları her zaman yazmaktan yana; ama şartlar ve 
konjonktür çoğu zaman neyi yazabileceğinizi belirliyor.” (Mülakat 13) Bu örnekte, 
ülke çıkarı ve gazetecilik ilkelerinin yanında üçüncü bir faktör olarak kişinin ken-
dine olan saygısı diye nitelenebilecek bireysel kanaat da devreye girmektedir. Öte 
yandan bir haberin sadece yazılmaması veya iç ve dış etkenler tarafından sansür-
lenmesi değil, bekletilmesinin de bir tür sansür uygulaması olarak tanımlanması 
mümkündür. Zira haberin unsurları arasında yer alan yenilik/güncellik kriteri22 
zaman aşımına uğratılarak haber bayatlatılmaktadır. Bu gerçeği genç ama tecrü-
beli Ankara muhabirinin “Türk basını yeterince cesur davranamıyor birçok konu-

21. Uluslararası etik kodların tamamına yakınında vurgulanan “gazeteciliğin kamu yararını gözetmesi” hedefine, 
TGC tarafından yayımlanan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de, biri “Aslolan kamu 
yararıdır” şeklinde olmak üzere, beş ayrı başlık altında atıfta bulunulmaktadır. Bkz. Sevda Alankuş (ed.), Medya, 
Etik ve Hukuk (İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2003). Ayrıca medya etiğine dünya ölçeğinde bir bakış için 
bkz. Claude-Jean Bertrand, La Déontologie des Médias, (Paris: Presses Universitaires des France, 2000).
22. Atilla Girgin, Haber Yazma Teknikleri (İstanbul: İnkılâp Yayınevi, 1998) s. 15.
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da. Eğer ülke çıkarı söz konusu ise haber bazen durdurulur, bazen de bekletilir” 
(Mülakat 19) şeklindeki ifadelerinde de görmek mümkündür.

Bununla birlikte, meslek etiği ile ülke çıkarının çeliştiği durumlarda daha az te-
reddüt yaşayan dış haberciler de bulunmaktadır. “Bence ülke çıkarı biraz daha 
önemli. Belki de biraz milliyetçi bakıyor olabilirim, ama ülkemin çıkarına olan 
bir durum varsa ben ona uygun davranmayı seçerdim herhalde” (Mülakat 9) diye 
düşüncelerini açıklayan genç bir diplomasi muhabirinin, “milliyetçi bakıyor” ol-
manın meslekî açıdan sakıncalar doğurabileceği hissini yaşadığı gözden kaçma-
maktadır. Bir başka dış habercide ise, ülke çıkarından yana takınılan keskin tav-
rın yanı sıra, bunun gerekçelerine ilişkin örneklemelere de rastlanmaktadır: “Açık 
söyleyeyim, bana göre ülke çıkarı daha önemlidir. Bakın Rum ve Yunanlı meslek-
taşlarımız ülke meselesi olduğunda hemen nasıl ağız birliği etmişçesine ortak ha-
reket ediyorlar ve biz edemiyoruz. Ahlaki prensip dediğimiz şey, ülke zarar görür 
mü görmez mi? Siz ille de ‘bir haberi yayınlayacağım’ derseniz ve o haberle kendi 
ülkenizi zor durumda bırakırsanız, buna gazetecilik denmez! O zaman tersinden 
taraflı gibi olursunuz. Ben ülkenin her hatasında kalkıp ‘onu örtün’ demiyorum, 
ama mantıklı davranmak lazım. Türkiye Avrupa Birliği ile müzakereler yaparken 
sizin kalkıp da ‘ben tarafsız gazeteciyim, her gördüğümü yazarım’ demeniz olsa 
olsa saflıktır. Hâlbuki Avrupa’da işler öyle değil, adamlar dişe diş mücadele ediyor 
ve yeri geldiğinde aynı ağızdan konuşuyorlar.” (Mülakat 14)

“Ahlaki prensip” kavramını meslek etiği veya gazeteciliğe ve dolayısıyla okura 
saygı olarak değil de, “ülkenin zarar görüp görmemesi” şeklinde yorumlayan ka-
tılımcı, Rum, Yunan ve Avrupalı gazetecilerin ülke çıkarından yana tavır alması 
ve “yeri geldiğinde aynı ağızdan konuşması”nı da genelleyerek görüşlerinin ar-
gümanı haline getirmektedir. Aslında aynı konuya dair tersine de pek çok örnek 
verilebilir. Fakat Türk dış habercilerin, ülkenin sosyo-politik ortamının bir haber 
ile dahi alt üst olabilecek bir kırılganlık taşıdığı da düşünülürse, böyle bir durum-
da kafa karışıklığı yaşamaları doğal sayılabilir. Yine de mesleğin daha bilinçli ve 
dünyadaki uygulamalarla iç içe hale gelmesiyle, ibrenin ahlaki prensiplere doğru 
kaydığı söylenebilir. Örneğin, konu hakkında kendi tercihini belirtmeyen bir baş-
ka dış haberci, “Bundan 15–20 yıl önce ülke çıkarı daha fazla düşünülürdü; şimdi 
haber doğru ise gazeteci devam ediyor işine” (Mülakat 29) diyerek 15–20 yıl içeri-
sinde habercilerde yaşanan dönüşümün yönünü işaret etmektedir.

“Muhabirlerde otosansür olabiliyor, çünkü çalıştıkları 
kurumun perspektifi onların da perspektifi oluyor genelde. 
Birinci sayfaya girebilmek için editörün kırpmasına razı olmak 

gerekiyor bazen. Bu da bir müdahale türüdür.”
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Konuya mutedil bir yaklaşım sergilemeye çalışan gazetecilerin görüşleri de, ülke 
çıkarı ya da meslek etiğinden yana tercih belirtenlerin çoğunda görülen ikircik-
li tutumdan bağımsız değildir. “Ülke çıkarı ile ahlaki prensip çeliştiğinde doğru 
olan bir haberi veririm; ama onu öyle bir üslupla veririm ki, insanlar neyin ne 
olduğunu doğru bir biçimde anlayabilirler” diyen genç bir yönetici, “haberi en 
doğru biçimde takdim” etmenin ortaya çıkabilecek diğer sorunları gidermeye 
yardımcı olacağı” (Mülakat17) inancındadır. Ancak yine de, “Haberin bir başka 
yerde yayınlanıp yayınlanmayacağına da bakarız” şerhini düşmeyi unutmamak-
tadır. “İnsan hayatı söz konusu ise ben orada, değil haber, hiçbir şey yapmam” 
keskinliğiyle konuya giren tecrübeli dış haberci ve köşe yazarı, hem “Aynı şekil-
de doğrudan ülke güvenliğiyle ilgili de haber yapmam” demekte, hem de “Millî 
güvenlik değişkendir, parametreleri iyi okumak ve görmek lazım” (Mülakat 18) 
ifadeleriyle meselenin değişken karakterini hissettirmektedir.

Öncelikle “Gazetecinin legal çalışması ve temel ilkelere uygun davranması” ge-
rektiğini belirten Washington’da mukim dış haberci, ülke çıkarını ilgilendiren bir 
haberin olay mahallinden masaya gelişiyle birlikte yaşanması gereken süreci şöyle 
özetlemektedir: “Ülke çıkarını ilgilendiren konularda muhabir ile editör konuyu 
konuşmalı, nasıl ve ne zaman yayınlanacağına beraber karar verilmeli. ‘Bomba 
haber yapacağım’ diye haber yapmamalı. Ama Türkiye’de bunları önemsemeyen 
birçok gazeteci var. Bununla beraber Türkiye’de etik gazeteciliği denetleyecek bir 
kurum da yok.” (Mülakat 42) Etik boyutu ve bu konunun Türkiye’deki eksikliği-
ni önemsemekle beraber, büyük ölçüde sentezci bir yaklaşımı ortaya koyan bu 
sözler, tecrübeli dış haberci ve köşe yazarının ifadelerinde sanki daha olgun ve 
dengeli bir görünüme bürünmektedir: “Bu çok görülen bir durumdur, tümüyle 
kurtulmak mümkün değildir, hele de Türkiye gibi ülke çıkarı konusunda bu kadar 
farklı düşüncenin olduğu bir ülkede. İlke olarak, doğruluğu kesin olan bir haberin 
ne olursa olsun yazılabileceğine inanıyorum. ‘My country right or wrong’ [Benim 
ülkem haklı veya haksız] denir. Gazetecinin görevi ülke çıkarıyla ilgilenmek de-
ğildir, yoksa işin içinden çıkamaz. “Nationalism” ile “national interest” farklı şey-
lerdir. Mesela İngiltere milliyetçi bir ülke değil, ama ulusal çıkarlar konusunda 
gazetecilerine kadar çok bilinçli.” (Mülakat 22)

1.7 BİR DIŞ HABERCİ KİMİ ÖRNEK ALIR?
Dış habercilerin, meslekî alanda örnek aldığı ya da kendilerini kıyasladıkları ga-
zetecilerin sorulduğu bu kısımda, alınan cevaplar yorumsuz olarak aktarılmıştır. 
Böylece, hem araştırmanın bütünlüğü içinde dış habercilerin ideal kişi ve kurum-
lara yönelik eğilimleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmakta, hem de 
Türk gazetecilerin verdikleri örneklerle aslında ideal olana duydukları özlem doğ-
rudan yansıtılmaya çalışılmaktadır.

“Ghost Wars diye Pulitzer ödüllü bir kitap var, Steve Coll’un kitabı ve harika bir 
çalışma. Ben öyle bir kitap yazabilmeyi ya da öyle bir kitap yazan gazeteci gibi 
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olabilmeyi isterim. Türkiye’de bunu yapabilecek bir adam olduğunu düşünmü-
yorum şu anda. Zaten genç muhabir arkadaşlara her şeyden önce iki kitabı tav-
siye ediyorum: Stratejik Derinlik ve Hayalet Savaşları…” (Mülakat 8) “Eskiden 
Independent’ı beğenirdim, ama gazetecilik yapmaya başlayınca fikrim değişti; 
şimdi halkın istediğine göre yapılan gazeteciliği doğru buluyorum. Ama bunu 
yaparken de halkı yanlış yönlendirmemek önemli.” (Mülakat 9) “Ben sol-libe-
ral duruşu sebebiyle NYT’yi beğenirim. Yine muhafazakâr duruşu sebebiyle de 
WSJ’yi takip ederim.” (Mülakat 10) “Robert Fisk’in çok iyi bir ‘reporter’ olduğunu 
düşünüyorum. Bu kelimeyi özellikle kullanıyorum, zira bizde birçok köşe yazarı 
olmasına rağmen reporter sayısı yok denecek kadar az. İnsanlara onların göre-
mediklerini göstermek ve anlatmak lazım; bu da analiz ve derinlik ister. Yoksa 
herkesin internet sitelerinde okuyabileceği haberi bir de sizin kalkıp haber yap-
manıza kimsenin ihtiyacı yok artık. Bunların modası geçti. Artık okura report 
sunmak lazım.” (Mülakat 11) “Robert Fisk’i takdir etmişimdir hep; çünkü adam 
oturduğu yerden değil hakkında yazdığı yerde bizzat insanlarla konuşarak, hatta 
onlarla yaşayarak yazıyor. Sonuçta elbette Batılı gözlüğüyle yorumunu ve anali-
zini yapıyor; ama yazdıklarını kafadan yazmıyor, verilere dayanarak yazıyor. Ben 
kuruluşundan beri el-Cezire’yi, sonra el-Arabiya’yı takdir ederim.” (Mülakat 12) 
“NYT gibi saygın gazeteler yanında Independent gibi duruşu olan gazeteler de 
çok önemlidir.” (Mülakat 60)

“Türkiye’den Radikal’in dış haberciliğini beğenirim; gazetecilerden de Murat 
Yetkin ve biraz da Birand’ı. Ama dışardan Robert Fisk’i çok beğenirim; adam 
mükemmel denecek derecede iyi bir muhabir. Ayrıca Christopher Caldwell ve 
Edward Murrow gibi tarihî önemi olan gazetecileri de beğenirim.” (Mülakat 13) 
“BBC habercilerini ve İngiliz basınının siyasi habercilerini beğenirim; ayrıca 
Batı’yı dengelediği için el-Cezire’yi de beğeniyorum. Economist’i her zaman ta-
kip ederim. Aslında 2003’teki Irak işgali sürecinde ve sonrasında bana göre Batı 
basını - en beğendiğimiz NYT dahi- hiç iyi bir sınav vermedi; bunu da eklemek 
isterim. Türkiye’den de M. Ali Birand, Hasan Cemal ve İsmail Küçükkaya gibi 
isimleri önemli buluyorum.” (Mülakat 14)

“11 Eylül’den sonra yabancı basın çok fazla faciaya imza attı; Irak örneğindeki 
gibi. En çok güvendiğimiz NYT dahi Kuzey Irak’ta kitle imha silahları yalanına 
ortak olmuştu. Bu sebeple özellikle 11 Eylül’den sonra örnek aldığım pek yabancı 
gazete yok. Robert Fisk’i önemserim, ama nihayetinde o da bir Batılı ve bazı şey-
lere oryantalist bakabiliyor. Dolayısıyla çok örtüşmemiz yok.” (Mülakat 17) “CNN 
Int., BBC World, el-Cezire gibi uluslararası kanalları beğeniyorum.” (Mülakat 19) 
“Thomas Friedman, William Safire, Krauthammer, Gordon Ashley.” (Mülakat 
22) “Hiçbir gazete ya da gazetecinin mükemmel olduğunu düşünmüyorum. Ama 
standartları açısından CNN International’ın iyi olduğunu, BBC’nin ise düzgün bir 
duruşa sahip olması bakımından iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum.” (Mülakat 
23) “Newsweek Türkiye; ayrıca Cengiz Çandar ve Soli Özel gibi çekirdekten ye-
tişme yazarlar.” (Mülakat 29) “NYT iyi ama saygınlıklarında azalma var. Batı 
medyasına her zaman mesafeli bakarım. Türkiye’den Erdal Şafak’ı ve Abdülhamit 
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Bilici gibi isimleri beğeniyorum.” (Mülakat 31) “Guardian, Independent, Times 
gibi story-telling yapıya sahip gazeteleri beğeniyorum. Analiz-haberler düz haber-
den çok daha önemli. Çünkü internette haber sitelerinde insanlar her türlü habe-
ri okuyorlar, gazetenin analiz farkı olması lazım. (Mülakat 32) “Fareed Zakaria, 
Christian Amanpour, Hard Talk programı vs.” (Mülakat 36) “Gazetecilerden Sami 
Kohen, Cengiz Çandar, David Ignatius, Thomas Friedman; gazetelerden de NYT, 
WP, LAT…” (Mülakat 42) “Bob Woodward.” (Mülakat 43) “Aslen bir komedyen 
olan Bill Myre; NYT, WP, HBO-Friday. Çünkü bunlarda hem haberin arka pla-
nı, hem analizi, hem de haberciliğin bizzat kendisini bulabilirsiniz.” (Mülakat 44) 
“FT, Guardian, BBC, WP, Barçin Yinanç, Sedat Ergin gibi örnekler verebilirim.” 
(Mülakat 45)

Katılımcıların cevaplarında kişiler arasında Robert Fisk, Thomas Friedman, 
William Safire, M. Ali Birand; kurumlardan ise BBC, el-Cezire, NYT gibi örnekler 
öne çıkmaktadır. Örnek alınan gazeteci veya basın kuruluşlarının hemen hemen 
tamamının Amerikan ya da Anglosakson medyasından seçildiğini ilginç bir not 
olarak düşmek gerekecektir. Görev yeri Ankara, İstanbul veya Washington olan 
dış haberleri arasında tercihler bakımından pek bir fark bulunmamakta; ancak 
özellikle bazı genç muhabirlerin birkaç duayen örnekle birlikte, çalıştıkları ku-
rumdan isimleri de zikretmeye dikkat ettikleri görülmektedir. Ayrıca örnek alın-
mayı hak edecek düzeyde bir yabancı gazete olmadığını düşünenlerin de bulun-
ması belli açılardan bir özgüven işareti olarak da yorumlanabilir. Bu kategorideki 
dış haberciler 11 Eylül 2001 olayları ve 2003 Irak işgalini, Batı medyasının “kötü 
bir gazetecilik sınavı” vermesi nedeniyle birer kırılma noktası olarak yorumla-
makta; özellikle NYT’nin Irak’taki kitle imha silahları konusundaki tavrı olumsuz 
bir örnek olarak pek çok katılımcı tarafından dile getirilmektedir.

1.8 YURT DIŞINA GİTME “ŞANSI”: “TORPİLLİLER GİDER, 
GİDEN GELMEZ”

Dünyayı tanımak ve yabancı dil bilgisini geliştirmek gibi faktörlerin yurt dışın-
da ikamet imkânı ile doğrudan bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, konunun bir 

“11 Eylül’den sonra yabancı basın çok fazla faciaya imza attı; 
Irak örneğindeki gibi. En çok güvendiğimiz NYT dahi Kuzey 
Irak’ta kitle imha silahları yalanına ortak olmuştu. Bu sebeple 
özellikle 11 Eylül’den sonra örnek aldığım pek yabancı gazete 
yok. Robert Fisk’i önemserim, ama nihayetinde o da bir Batılı 

ve bazı şeylere oryantalist bakabiliyor.”
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dış haberci için taşıdığı hayati önem daha rahat anlaşılabilir. Yurt dışına gitme 
konusu, aynı zamanda meslek içi rekabetin en yoğun biçimde yaşandığı, haber 
merkezlerinde kıskançlık ve haset duygularının en fazla ortaya çıktığı konuların 
başında gelmektedir. Ayrıca, dış haberciler arasındaki köşe yazarı, muhabir, editör 
ayrışması yurt dışına gitme/gönderilme durumlarında daha belirgin bir nitelik 
kazanmaktadır.

Katılımcıların görüşlerinin özeti niteliğinde tespitlerde bulunan duayen gazete-
ci, “Maalesef Türkiye bu kadar büyümesine ve çok aktif bir dış politika içinde 
olmasına rağmen Türk gazetecisinin dünyayı yeterince tanıdığını söyleyemem” 
cümlesiyle başladığı konuşmasını şöyle sürdürmektedir: “Elbette imkânlar eskiye 
göre daha iyi, ama hem medya patronları bu işe yeterince önem vermiyor, hem 
yurt dışında eleman bulundurmak pahalı, hem de iç politikaya çok fazla gömül-
müş bir gazeteciliğimiz var.” (Mülakat 16) Buna göre, yurt dışına gazeteci gön-
derme konusunun önündeki engelleri ehemmiyet, maliyet, mahiyet sözcükleriyle 
kodlamak mümkündür. Ehemmiyet, konunun medya hiyerarşisi içinde en üstten 
en alta kadar yer alan kişiler tarafından yeterince önemli ve gerekli görülmemesi 
durumunu ifade etmektedir. Maliyet, sermaye sahipleri açısından bir dış haber-
ciyi yurt dışına göndermenin neden olduğu çıktı ile onun orada bulunacak ol-
masından elde edilecek girdinin karşılaştırılmasıyla ulaşılan sonuçtur. Mahiyet 
ise, büyük ölçüde kitlenin taleplerine göre şekillendiği söylenen Türkiye’deki ha-
bercilik anlayışının iç gündeme odaklanmış olma durumudur. Bu tespiti, “Türk 
gazetecisi fazla lokal kalmış bir durumdadır” ifadesiyle belirten tecrübeli ve genç 
dış haberci, “Türk basınının en temel sorunlarından biri olan dünyayı yeterince 
tanımama”nın yurt dışı tecrübesiyle bağlantısını vurgulamaktadır: “Elbette Türk 
gazetecilerin yurt dışında kalma imkânları çok kısıtlı. Bu da en nihayetinde kalite 
sorunu olarak karşımıza çıkıyor.” (Mülakat 8)

Olayın maliyet boyutu genç bir muhabir tarafından da, son yıllarda daha da be-
lirginleşen bir durum olarak dile getirilmektedir: “Maalesef pek böyle imkânları 
yok gazetecilerin. Bir kere maddi açıdan birçok gazete zaten ancak ayakta kalıyor. 
Hatta başka kanallardan destek almaları gerekiyor. Son bir-iki yıldır durum daha 
da zorlaştı. Hangi medya patronu gazetecisi dünyayı tanısın diye onu yurt dışına 
gönderebilir ki?” (Mülakat 9) Bir başka dış haberci, kendisinin “üç yıl İngiltere’de 
yaşama imkânı” bulduğuna değinerek “Ama” diye eklemektedir: “Türkiye’deki dış 
habercilerin bu tip imkânları ya olmuyor ya da kısa süreli oluyor. Tabii bunlar pa-
rayla ilgili. Medya patronları genelde dış habercilere pek masraf yapmazlar, çünkü 
geri dönüşlerini çok önemsemezler.” (Mülakat 14) Yöneticilik tecrübesi bulunan, 
dolayısıyla yurt dışı gezilerine katılma imkânı bulmuş olan dış habercinin görüş-
leri şöyledir: “Basın kuruluşları buna yatırım yapmıyor. Ticari olarak düşünüyor-
lar. Fakat dünyayı tanıma bölgede ve yerinde olma habercilik kalitesi açısından 
çok önemlidir. Bölgenin sosyal ve siyasal diline hâkim olmayan bir anlayışla gaze-
tecilik yapılamaz.” (Mülakat 47)



T Ü R K  B A S I N I N D A  D I Ş  H A B E R C İ L İ K

50

“Maalesef yeterince imkân olduğunu söyleyemeyeceğim” diyen genç diplomasi 
muhabiri (Mülakat 36) “özellikle küresel finansal krizin de etkisiyle” yurt dışına 
gitme imkânlarının azaldığını, zaten “imkân olması durumunda diplomasi mu-
habirleri yerine daha çok köşe yazarlarının seyahatlere götürüldüğü”nü tepkili bir 
biçimde dile getirmektedir. Konunun hem maliyet, hem mahiyet, hem de ehem-
miyet boyutuna vurgu yapan şu satırlar da tecrübeli bir dış haberciye aittir: “Dış 
habercilerin yurt dışına gitme imkânları çok yetersiz. Pahalı bir iş olduğu için 
kimse bu işlere pek para harcamıyor. Batılılar önce medyalarıyla Afrika’ya gidiyor, 
sonra şirketleri gidiyor. Kitle iletişimine çok önem veriyorlar. Bizse bu önemli 
işe para harcayamıyoruz. Haber için para harcayabilmeniz için önce ona göre bir 
perspektifiniz olacak.” (Mülakat 17) Perspektif vurgusu, bazı kıdemli meslektaşlar 
tarafından farklı tanımlamalarla desteklenmektedir: “Bu işler hem maddi imkân, 
hem de vizyon gerektirir. Ben çalıştığım kurumdan memnunum, ama medyamı-
zın geneli için aynı şeyi söyleyemem. Dünyayı eskiye göre daha fazla tanıdığımız 
kesin, ama bence hâlâ az tanıyoruz. Düşünsenize, ben kendimi bir Orta Doğu uz-
manı olarak addetmememe rağmen, bu konuyla ilgili en fazla konuşan, iş yapan 
üç-beş gazeteciden biriyim Türkiye’de. Demek ki daha çok mesafe kat etmemiz 
lazım.” (Mülakat 11)

“Bu konuda çok mesafe kat etmemiz lazım. Elin adamı gelip yıllarca Arap memle-
ketlerinde yaşıyor. Bizim tarihî bakiyemiz ortada, ama hangi gazetemizin/kanalı-
mızın bir Arap ülkesinde bürosu veya muhabiri var? Olmadığı gibi bunu düşünen 
bir-iki kanal da gidip İsrail’e muhabir koymuş, oradan Arap ülkelerini okumaya 
çalışıyor? Bu olmaz.” (Mülakat 12)

Peki, geçmişe göre yurt dışı imkânları artmakta mı, yoksa azalmakta mıdır? Bu 
konuda dile getirilen görüşler, kişinin kurumu, konumu ve yurt dışına gitme 
durumu ile doğrudan ilgili görünmektedir. Örneğin, yakın geçmişte yurt dışı 
gezilerine katıldığı bilinen genç muhabir, “Abdullah Gül döneminde daha fazla 
muhabir daha fazla yere gidiyordu, şimdi daha az. Genel anlamda ise dünyayı 
tanıma imkânlarımız kısıtlı” (Mülakat 31) sözleriyle, gazetecilerin yurt dışına git-
me sıklığını Dışişleri Bakanlığı’na endeksli bir bakışla değerlendirmektedir. Buna 
karşılık, halen aynı gazetenin yurt dışı bürosunda çalışan bir başka muhabir ise, 
“Eskiden bu imkânlar daha azdı, şimdi artıyor” diyerek artışın nedenlerini açıkla-
maktadır: “Hükümet çok aktif bir dış politika izliyor ve daha fazla dış seyahat var. 
Dolayısıyla dünyayı tanıma imkânları da artıyor. Ama diplomasi muhabirlerinin 
daha çok seyahate götürülmesi gerekiyor ki yetişebilsinler.” (Mülakat 42) Burada, 
aynı kurumda çalışan fakat biri Türkiye’de diğeri yurt dışında uzun süreli görev 
yapan iki dış habercinin birbirine tam anlamıyla zıt iki görüşe sahip olmaları, bir 
anlamda konunun algısal ve kişisel boyutunu da göstermektedir. Sık sık yurt dışı-
na gönderilen bir muhabirin şu sözleri de bu savı desteklemektedir: “Çalıştığınız 
gazetenin imkânlarına bağlı. Ben çok seyahat ettim, diplomasi muhabirlerine se-
yahat yolları her zaman açıktır.” (Mülakat 45) “Genç nesil daha şanslı, imkânları 
daha fazla” kanaatini taşıyan dış haberci ise, daha uzun vadeli, iyimser ve biraz 
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da sınıfsal bir farklılıktan konuya bakmaktadır: “Eskiden elitlerin imkânı vardı 
sadece, şimdi daha fazla insanın imkânı var.” (Mülakat 10)

Dış habercilerin yurt dışına gitme/gönderilme konusunun meslek içi rekabet bo-
yutunu en açık ifade eden yaklaşım genç bir diplomasi muhabirinin sözlerinde 
görülebilir: “Maalesef yurt dışına gitme imkânı pek yok, olanlar da genelde tor-
pillidir. Üst kademeden torpili olanlar daha kolay gider yurt dışına.” (Mülakat 13) 
Arkasından gelen cümleler ise, “yurt dışına gitme sorunu” dışında bir de “yurt dı-
şında kalma sorunu”nun varlığına işaret etmektedir: “Bir de diyelim ki, yurt dışın-
da ikamet imkânı oldu; bizim muhabirimiz ya da habercimiz gittiği/gönderildiği 
ülkede uzun yıllar kalır. Hâlbuki Batılılar bir ülkede belli bir süre kaldıktan sonra 
başka bir yere gider ve orayı da öğrenir. Herhalde bizden başka bir de Araplar 
gittikleri yerde bu kadar uzun zaman kalıyordur.”

Yurt dışı tecrübesi olan ya da olmayan dış habercilerden en canlı tepkilerin alındı-
ğı bu bölümde, konunun bütün katılımcılar tarafından bir “şans”, “fırsat”, “imkân” 
olarak görüldüğü söylenebilir. Ancak yurt dışına gönder(il)me, gerek patronlar 
açısından “geri dönüşümü az bir uygulama” olması, gerekse kurumsal vizyon ve 
perspektif meselesi olması nedeniyle Türk gazetecilerin dertli olduğu alanlardan 
biridir. Kısa süreli seyahatler için kamu kurumlarının imkânlarına umut bağlan-
makta; uzun süreli kalışlar konusunda ise, basın kuruluşunun imkân, ihtiyaç ve 
kendi iç tutumu rol oynamaktadır. Bu arada yurt dışı temsilciliklerinde rotasyon 
uygulamasının olmaması ve bir kişinin aynı dış temsilcilikte yıllarca görev yap-
ması, Türkiye’deki katılımcılarda bir tür “Giden gelmiyor acep nedendir?” duru-
mu oluşturmuşa benzemektedir. Bununla birlikte, yurt dışına gitme ve orada kal-
ma konusunun “torpilli” olmaya bağlandığı ve bunun genel kabul gördüğü; fakat 
yetenek, dil yeterliliği ve deneyim gibi kriterlerin dış haberciler tarafından hemen 
hemen hiç söz konusu edilmediği sancılı bir durum olarak gözlemlenmektedir.
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2.  TÜRKİYE’DE DIŞ 
HABERCİLİĞİN GENEL 

DURUMU

Dış habercilik, İstanbul’daki dış habercilerle Ankara’daki diplomasi muhabirleri-
nin bir bütün olarak algılandığı bir alan olarak kabul edilirse, esasında bu alanın 
özel bir alan olduğu ve mutlaka uzmanlık gerektirdiği kanaati hemen tüm mü-
lakatlarda açık bir biçimde görülmektedir. Bu noktada öne çıkan başlıkları “iyi 
bir temel eğitim almış olmak”, “kendini iyi yetiştirmiş olmak” ve “yabancı dili iyi 
kullanmak” şeklinde sıralamak mümkündür. Ankara’da çalışan diplomasi muha-
birlerinin yabancı dili en iyi şekilde kullanabilmeleri, dış politika konularını ya-
kından takip etmeleri ve yurt dışı gezilerine daha fazla katılmaları vurgusu öne 
çıkarken, İstanbul’daki dış haberciler için sadece çeviri yapan değil, dış politikayla 
ilgili alanları/konuları daha yakından bilen kişi olma ihtiyacı dile getirilmektedir. 
Ancak tüm bu gereksinimlere karşın Türk basınında bu alanlar tam olarak doldu-
rulabilmiş değil, hatta katılımcıların büyük çoğunluğu ciddi eksiklikler bulundu-
ğunu ifade etmektedir.

Bu bölümün başında diplomasi gazeteciliğinin genel durumunu anlamaya yönelik 
sorulara verilen cevaplardan ortaya çıkan sonuçlar ele alınmıştır. Katılımcıların 
büyük bir kısmı çok net bir biçimde bu alanın özel bir alan olduğunu, iyi bir eği-
tim, yabancı dil ve alan bilgisi gerektirdiğini belirtmektedir. Diplomasi gazetecili-
ğinin kesinlikle özel bir alan olduğunu ifade eden bir katılımcıya göre “diplomasi 
gazeteciliği ekonomiden bile daha özel bir alandır.” (Mülakat 2) Haber müdürü 
konumundaki bir diğer isim ise daha açık bir örnekle durumu özetlemektedir: 
“Diplomasi gazeteciliği kesinlikle uzmanlık işidir. Haşim Taci’yi tanımayan lütfen 
Kosova ile ilgili haber yapmasın.” (Mülakat 4) “Elbette özel bir alandır ve cid-
di eğitim ve birikim ister; zaten bu birikim noktasında eksikliğimiz olduğu için 
diplomasi muhabirlerimiz sadece Dışişleri Bakanlığı’ndan haber aktaran aracılar 
haline gelmiştir” (Mülakat 52) şeklinde eleştirel bakan ve Türk basınının daha 
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fazlasına ihtiyacı olduğunu ifade eden katılımcılar da vardır. Bu ve benzeri örnek-
ler artırılabilir; ancak böyle düşünmeyen, daha liberal bir perspektiften yaklaşan 
katılımcıların sözleri de göz ardı edilemez: “Bence hiçbir alan kimsenin tekelin-
de değildir; çalışarak alanın hakkını veren herkes diplomasi gazetecisi olabilir.” 
(Mülakat 36) “Bence bu alan herkese açıktır; şartları taşıyan herkes diplomasi 
muhabiri olabilir” (Mülakat 45); “Yetkin olması durumunda herkese açık olması 
gereken bir alan.” (Mülakat 47) Sayıları fazla olmasa da, bu örneklerde olduğu 
gibi, diplomasi muhabirliğinin herkese açık olduğu yönünde görüş beyan eden 
katılımcılar da mevcuttur.

Bu bölümde diplomasi muhabirlerinin yurt dışı gezilerine daha fazla gönderilme-
si gerektiğine dikkat çeken pek çok ifadeyle karşılaşılmaktadır. Köşe yazarlarının 
ve genel yayın yönetmenlerinin yerine ya da en azından onların yanında, diplo-
masi muhabirlerinin bu gezilere katılması gerektiği sıkça dile getirilmektedir. Zira 
bu gezilerin diplomasi muhabirlerinin yetişmesindeki önemi, dış habercilerin ve 
ilgili meslek gruplarından birçok katılımcının dile getirdiği önemli bir konudur. 
En çok dile getirilen şikayetlerden biri olan yetersiz olma sorununu aşma yolların-
dan birinin de dış habercilerin yurt dışı gezilerine daha çok götürülmeleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu konuda İstanbul’da görev yapan bir dış haber müdürü “Ama 
bunun için insanları yetiştirmeniz gerek. Siz her yere köşe yazarınızı gönderirse-
niz olur mu, onun yerine bazen de diplomasi muhabirinizi göndereceksiniz ki o 
da yetişsin” (Mülakat 3) şeklinde konuşmaktadır.

2.1 KİM DAHA İYİ: İLETİŞİMCİ Mİ, ULUSLARARASI 
İLİŞKİLERCİ Mİ?

Burada, hangi alandan gelen kişilerin daha iyi diplomasi gazeteciliği yapabileceği/
yaptığı yönündeki tartışmaya dair bir parantez açmak uygun olacaktır. Uluslararası 
ilişkiler alanından gelen kişilerin dış politika konularını daha iyi bilmeleri ve yaban-
cı dil bilgilerinin daha iyi olması sebebiyle iletişim alanından gelen kişilerden daha 
iyi diplomasi gazetecisi oldukları/olabilecekleri yönünde kanaat belirten çok sayı-
da katılımcı dikkat çekmektedir. İstanbul’da dış haberler editörlüğü yapan katılımcı 
“Elbette özel bir alan ve iyi yetişilmesi gereken bir alan. Burada uluslararası ilişkiler 
ile politikayı birleştiren bir bakış açısına sahip olmanız lazım. Dolayısıyla eğitim sü-
reci önemli (lisans, yüksek lisans vs.). Benim görebildiğim diplomasi gazeteciliğinde 
uluslararası ilişkilerciler daha ağırlıkta, böyle olması da doğal; çünkü uluslararası 
ilişkilerde okuyan bir kişi ülke çıkarını daha iyi kavrıyor” (Mülakat 9) ifadelerini 
kullanarak, dış habercilere, “ülke çıkarını kavrama” misyonunu da yüklemektedir. 
Buna göre, iletişim mezunlarının ülke çıkarını kavrama konusunda uluslararası iliş-
kiler mezunları kadar yeterli olmamakla birlikte, aldıkları eğitimden yola çıkarak 
meslek etiği konusunda daha duyarlı olabilecekleri sonucuna ulaşılabilir.

Yine benzer konumdaki bir katılımcı, iletişim ve uluslararası ilişkiler mezunla-
rının meslekteki varlığıyla ilgili olarak, “Bunun için ille de gazetecilik okumak 
gerekmiyor; hatta öğrenciler uluslararası ilişkiler okuyarak gelse daha iyi; çünkü 
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o zaman dünyayı biraz daha iyi tanıyor ve dil biliyor. Mesela Kıbrıs’ı bilen eleman 
Kıbrıs’la ilgili daha iyi dış habercilik yapar” (Mülakat 14) diyerek görüş belirtmek-
tedir. İstanbul’da görev yapan bir akademisyen de “Bana göre uluslararası ilişkiler 
mezunları daha iyi diplomasi gazetecisi/muhabiri olur iletişim mezunlarına kı-
yasla; çünkü hem dilleri, hem de alan bilgileri daha iyi olur” (Mülakat 20) şeklinde 
görüşünü ifade etmektedir; aynı görüşü bir başka akademisyen de paylaşmakta-
dır. (Mülakat 55) Diplomasiye yakın bir konumda görev yapan bir katılımcı da 
“Evet özel bir çaba, iyi yetişme ve ciddi emek/uzmanlaşma isteyen bir alan ve belki 
de iletişimcilerden çok uluslararası ilişkiler kökenlilerin tercih edilmesi bundan. 
Çünkü hem dil biliyor, hem de bölgesel konulara daha yakın oluyorlar. Elbette ile-
tişimcilerden de iyi dil bilen ve bu işi iyi yapabilecek birçok arkadaş çıkıyor; ama 
genel anlamda dış politika konularına yakın olanların bu işi daha iyi yapabile-
ceklerini düşünüyorum” (Mülakat 50) demektedir. Benzer bir görüşe dış politika 
alanına yakın bir katılımcı da “Uluslararası İlişkiler disiplininden gelenlerin daha 
iyi dil bilme ve diplomasiye daha yakın olma gibi avantajları var” sözleriyle iştirak 
etmektedir. (Mülakat 56)

Ancak basının mevcut tablosuna ve profiline göre daha “radikal” önerileri olanlar 
da bulunmaktadır; bir örnek olarak “Ekonomi gazeteciliğini ekonomi mezunları 
yapsın, sağlık haberciliğini tıp mezunları yapsın, sosyoloji ve kamu yönetimi gibi 
alanlardan gelenler de habercilik açısından bence çok kıymetli” (Mülakat 14) şek-
lindeki yaklaşımı vermek mümkündür.

Diplomasi gazeteciliği yapanların esasen sürekli okuyarak hem kendilerini geliş-
tirmeleri, hem de dünyayı daha yakından takip etmelerinin gerekliliği bu bölüm-
deki mülakatlarda öne çıkan bir diğer başlık olarak dikkat çekmektedir. Ancak bu 
konuya değinen hemen herkesin ortak cümlesi de “Ama okumaya pek vakit yok” 
şeklindedir. Mülakat 17’deki dış haber müdürü katılımcı “Aynı zamanda tarihi iyi 
anlamak ve Türk siyasetini de bilmek gerekiyor. Türk dış politikasını anlamadan 
bu iş zaten olmaz. Diplomasi muhabirlerinin daha fazla okuması gerekiyor; ceha-
letle bu iş olmaz, gerçi okumaya vakitleri yok” şeklinde durumu özetlemektedir.

Bir katılımcı, iletişim ve uluslararası ilişkiler mezunlarının 
meslekteki varlığıyla ilgili olarak, “Bunun için ille de gazetecilik 
okumak gerekmiyor; hatta öğrenciler uluslararası ilişkiler 
okuyarak gelse daha iyi, çünkü o zaman dünyayı biraz daha iyi 

tanıyor ve dil biliyor” demektedir. 
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2.2 KÖŞE YAZARI-EDİTÖR-MUHABİR ÜÇGENİ

Türkiye’de dış politika yazarları ile ilgili olarak sıkça tartışmalar yaşanmaktadır. 
Bazen köşe yazarları üzerinden yapılan tartışmalar öne çıkarken bazen de köşe 
yazarları gündeme damgasını vurmaktadır. Mülakatlarda Türkiye’de iyi yetişmiş 
birçok dış politika yazarının olmasına rağmen bazı sebeplerden dolayı bir nitelik 
sorunu yaşandığı ifade edilmektedir. Dış politika yazarlarıyla ilgili olarak sıkça 
tekrarlanan temel unsurları “alanı iyi bilmek/bilmemek”, “istikrarlı bir biçimde dış 
politika yazmak/yazmamak”, “yeteri kadar yazmak/yazmamak” şeklinde betimle-
mek mümkündür. Alanı iyi tanıyan, nitelikli ve istikrarlı olarak sadece dış poli-
tika yazan ve ideolojik önyargıları olmayan köşe yazarlığının, Türkiye pratiğinde 
eksikliği hissedilen bir “ideal” olduğu görülmektedir. Dolayısıyla esasen nitelikli 
dahi olsa bazen ideolojik bakış açısından, bazen fazla yazmaktan, bazen de alanı 
dışındaki konularda yazmaktan dolayı niteliksiz köşe yazarlarının ortaya çıktığı 
yönünde genel bir bakış açısı görülmektedir. Bir diğer husus da dış politika yazar-
larının nereden yetişip geldikleri konusudur. Bazı mülakatlarda gazetecilikten ye-
tişen kişilerin bu işi daha iyi yapabilecekleri vurgulanırken, bazı mülakatlarda dı-
şarıdan alanın uzmanı olarak yazan köşe yazarlarının daha fazla katkı yaptıkları/
yapabilecekleri savunulmaktadır. Bunlara örnek olarak bir dış haber editörünün 
“Dış politika yazarlığı için belli niteliklere sahip olmak lazım, mesela akademik 
bir titrinin olması iyi olur” (Mülakat 2) şeklindeki sözleri örnek gösterilebilir. Ya 
da Mülakat 14’teki katılımcının dediği gibi, “İyi okuyan ve araştıran dış politika 
yazarı her zaman kıymetlidir. Entelektüel bir perspektife sahip olmak çok önemli.” 
“Alanında uzmanlaşan köşe yazarları genelde iyiler; her konuda yazan köşe yazar-
larına hayır” (Mülakat 32) sözleri de Ankara’daki bir diplomasi muhabirine aittir. 
Bunların yanında gazetecilikten gelen kişilerin bu işi daha iyi yapabileceğini söy-
leyen katılımcılara rastlanmaktadır. “Çekirdekten, gazetecilikten gelenler genel-
de iyi; dışarıdan gelenler ise biraz farklı, onlar kendi bildiklerini kendi bildikleri 
dilden yazmayı seviyorlar” (Mülakat 52) cümlesi buna bir örnektir. Köşe yazar-
larının önyargılı oldukları (Mülakat 8), merkeziyetçi bir bakış açısıyla yazdıkları 
(Mülakat 10) ve içlerinde eskiden vazgeçemeyen, ama yeniden de emin olamayan 
bir grup olduğu (Mülakat 21) şeklinde de eleştirel yaklaşımlar mevcuttur. Ancak 
tüm bu nitelik tartışmalarının ötesinde Türkiye’de yeteri kadar nitelikli bulup ta-
kip ettiği bir köşe yazarı bulunmadığını ifade eden dış haber müdürlerinin de 
olduğunu not düşmek gerekmektedir. (Mülakat 5)

Dünyadaki örneklere kıyasla Türkiye’de hem köşe yazarı sayısının fazla olması, 
hem de bu kişilerin çok sık aralıklarla yazmaları ayrı bir eleştiri konusu olarak 
öne çıkmaktadır. Çünkü haftada 4-5 gün yazan bir köşe yazarı bir süre sonra ken-
disini tüketebilmektedir. Ortaya çıkan bu zaman baskısı yazarların verimliliğini 
olumsuz etkilemektedir. Bu konuda İstanbul’daki bir haber müdürü “Bizdeki ga-
zetelerde çok fazla günlük köşe yazısı var. Bakıyorum, mesela, NYT’deki sayı çok 
daha az. Bizimkilerin anlatmak istediği ne çok şey varmış” (Mülakat 8) şeklinde 
meramını dile getirirken “Bizdeki köşe yazarları fena değil, ama çok fazla yazıyor-
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lar. İnsan bu kadar yazınca kendini tüketir. Bakın NYT’deki köşe yazarlarına her 
gün yazıyorlar mı?” ifadeleriyle aynı örneğe Mülakat 41’de de rastlamak müm-
kündür. Mülakat 10’daki diplomasi muhabiri ise “Yazarlarımız çok fazla yazı yazı-
yor ve üretkenliklerini tüketiyorlar, o zaman da iş sadece kişisel yoruma kalıyor; 
analiz yapan ve derinliği olan bir yazıya denk gelme şansınız azalıyor” biçiminde 
şikâyetini dile getirmektedir. Aynı konuda şikâyetini dile getiren bir başka katı-
lımcı da Türkiye’de köşe yazarı enflasyonu olduğunu ifade etmektedir. (Mülakat 
43) Ayrıca her konuda yazan dış politika yazarlarının varlığı da ayrı bir tartışma 
konusu olmaktadır: “Bir yazar Uganda’dan başlayıp yerel yönetimlere kadar her 
konuda nasıl yazabilir ki!” Bizde çok fazla yazar var ve bu çok olan yazarlar çok 
fazla yazı yazıyorlar. Yurt dışında çok iyi gazetelere bakın, köşe yazarları az yazar 
ama iyi yazar. Yazdıkları da bilgiye dayalıdır. Bizim yazarlarımız, haber ajansla-
rından gelen haberden öte çok derin bir bilgiye ve analize sahip olmadan yazıyor-
lar. Ama bizde köşe yazarlarına çok fazla değer veriliyor sanırım.” (Mülakat 13) 
Washington’da görev yapan bir katılımcı Türkiye’de köşe yazarı olmanın ABD’ye 
göre çok daha kolay olduğunu ifade etmektedir. (Mülakat 44) Bir başka katılımcı 
Türkiye’deki dış politika yazarlarının çok fazla yazmaktan ve hemen her konuya el 
atmaktan dolayı kendi enerjilerini zaman zaman tükettiklerini ifade etmektedir. 
(Mülakat 59) Son olarak adı dış politika yazarı olsa da çoğu zaman iç politika 
yazan (ya da dış politika çatısı altında iç politika yazan) yazarlara vurgu yapıldı-
ğı görülmektedir. İstanbul’daki dış haber müdürü katılımcı, “Sürekli dış politika 
köşelerinde iç politika yazanlar var, bu nasıl oluyor anlamıyorum. Yazarlarımız 
çok fazla Türkiye-merkezli yazıyorlar ve bizdeki habercilik de böyle” (Mülakat 17) 
şeklinde rahatsızlığını dile getirmektedir. Benzer bir biçimde köşe yazarlarının 
asıl sorununun niteliksizlik değil, iç politikaya bulaşarak yazmaları olduğunu ifa-
de eden görüşler de (Mülakat 57) mevcuttur.

Bu eleştirilerin ardından mülakatlara genel olarak bakıldığında istikrarlı bir bi-
çimde dış politika yazan, genel anlamda önyargısız ve tarafsız, konuların arka pla-
nından haberdar ve bu alanda yetişmiş köşe yazarlarına ancak birkaç örnek ve-
rildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu kadar dış politika yazarının arasında olumlu 
örnek olarak verilen yazar sayısının az olması, Türk basınında köşe yazarlığı ku-
rumunun sorgulanması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Durumu özet-
leyen bir alıntıyı buraya not etmekte yarar bulunmaktadır: “Bazı yazarlar vardır 
sadece dış politika yazarlar, bu yazarları takip etmek lazım. Ama bazı yazarlar da 
var ki bazen dış politika bazen iç politika yazıyorlar, hatta dış politikayı iç politika 
gibi yazıyorlar, hatta bazen maç yazısı bile yazıyorlar. Böyle olmamalı.” (Mülakat 
3) Tüm bu eleştirel yaklaşımların ardından dış politika yazarlığının nasıl olabile-
ceğine ilişkin samimi bir öneri de mülakatlar arasında mevcuttur: “Ayrıca diplo-
masiyi soğuk bir şey olmaktan çıkarsalar ne güzel olur; daha duygu barındıran 
bir alan olarak anlatılabilse, daha insani bir iş olarak aktarılabilse…” (Mülakat 25)

Dış politika editörleri ile ilgili bölümde “dış politika editörlerinin alanı bilmesi” 
ve “kurum içindeki yetkileri” gibi konular öne çıkmaktadır. Hemen her katılımcı 
dış politika editörlerinin ve/veya dış haber müdürlerinin alanı ve konuları iyi bil-
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mesi gerektiğini ifade etmektedir. Ancak birçok katılımcı, genel anlamda yeterli 
bulsalar da, Türk basınındaki dış politika editörlerinin ve dış haber müdürlerinin 
daha iyi niteliklere sahip olmaları gerektiğini düşünmektedir. Son dönemde Türk 
dış politikasının artan etkinliği ve çeşitliliği karşısında bu zorunluluğun daha da 
önemli hale geldiği kanaati öne çıkmaktadır. İstanbul’daki bir dış haber müdürü 
“Uzman olmayanlar da dış haberler editörü olabiliyor; ama Türkiye geliştikçe ve 
büyüdükçe, dünyanın dört bir tarafında nüfuzu ve ilişkileri arttıkça bir dış haber-
ler editörünün daha bilgili ve uzman olma zorunluluğu ortaya çıkıyor” (Mülakat 
3) şeklinde durumu özetlemektedir. Bu tespite “Editörünüz dış politika konusun-
da iyiyse şanslısınız; değilse siz ne kadar iyi olsanız da o gazetede iyi bir dış politi-
ka haberciliği yapılmaz. Ayrıca bizde dış politika editörlüğü değil sayfa editörlüğü 
anlayışı hâkim; bu da eksik bir dış haberciliğe neden oluyor” notunu da eklemek 
yerinde olacaktır. (Mülakat 49)

Bazı gazetelerde sadece dış haber müdürü, bazı gazetelerde sadece dış politika 
editörü, bazılarında da hem dış politika editörü hem de dış haber müdürünün 
olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca konuştuğumuz dış politika editörlerinin/mü-
dürlerinin büyük kısmı dış haberler bölümünde çalışan kişi sayısının az olduğunu 
ifade etmiştir. Dış haber editörlerinin ve dış haber müdürlerinin gazetelerdeki ko-
numunu anlamak için verilen cevaplara göz atmak uygun olacaktır: “Dış politika 
editörünün üstünde dış haberler müdürü vardır, ana kararları o alır; dış politika 
editörü genelde sayfayı hazırlayan kişidir.” (Mülakat 2) “Bizde editöre düşen, işin 
hamaliyesi; esas belirleyici süreç ve ana haberler yukarıda belirleniyor.” (Mülakat 
10) “Editör ve dış haber müdürü, gazetenin haber müdürüyle ve yazı işleri kurulu 
ile bağlıdır aslında.” (Mülakat 13) “Dış politika editörleri önemli olsa da haber 
müdürleri esas gidişatı ve tercihleri belirler.” (Mülakat 25) “Editörler İstanbul’da, 
ama zaten tek sayfa olduğu için dış politika editörleri genel yayın politikasına 
göre hareket etmek zorunda kalıyorlar.” (Mülakat 22) Bir akademisyen katılımcı 
“Editör ve haber müdürleri adeta ‘gatekeeper’ gibi hareket ediyorlar” (Mülakat 6) 
eleştirisini yapmaktadır. Haber müdürlerinin ulusal çıkarlarla patronların çıka-
rı arasındaki dengeyi gözeten tarzda yöneticilik yaptığı yönündeki eleştiriyi de 
(Mülakat 4) buraya not olarak düşmek gerekmektedir.

Diplomasi muhabirlerinin gazetelerde ‘stajyer’ gibi algılanmaları (Mülakat 22, 23, 
32) katılımcıların birçoğunun ortak bir sorunsalı olarak kendini belli ederken, 
Türk basınında diplomasi muhabirlerine neden maddi-manevi yeterince kıymet 
verilmediği sorusunun cevapsız kaldığı görülmektedir. Yani burada hem diplo-

“Dış politika editörünün üstünde dış haberler müdürü vardır, 
ana kararları o alır; dış politika editörü genelde sayfayı 

hazırlayan kişidir.” 
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masi muhabirlerine yeterince değer verilmemesi, hem de bu kişilerin daha iyi ye-
tişmesine zemin hazırlanmaması gibi bir sorunla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda 
diplomasi muhabirlerinin niteliklerini ve uzmanlaşma konusundaki performans-
larını beğenen ve beğenmeyen farklı katılımcılara rastlanmaktadır: “Muhabirler 
genelde Anadolu Ajansı ve internet kaynaklı haberleri kullanır, uzmanlaşma çok 
azdır” (Mülakat 4); “Diplomasi muhabirleri Türkiye’de iyi yetişmiyor ve onlara 
yeterince kıymet verilmiyor” (Mülakat 10); “Muhabirlere ise zaten değer veril-
mediği için onlar hakkında diyecek sözüm yok; sizden istenen şey, rutini devam 
ettirmenizdir, kimse dünyayı kurtaracak haberler yapmanızı beklemez” (Mülakat 
13); “Muhabirlerin niteliği düşük, ücretleri de düşük.” (Mülakat 17)

Dış politika yazarları, dış politika editörleri, dış haber müdürleri ve diplomasi 
muhabirlerinin dış haber yapma biçimlerine yönelik bazı makro görüşlere -ya 
da başka bir deyimle Grand theorie’lere- rastlamak mümkündür.23 Bir diplomat, 
“Fransa ya Sarkozy-Carla ikilisiyle ya da Ermeni meselesiyle gündeme geliyor, 
yani ya magazinel ya da olumsuz konularla gündeme geliyor; hâlbuki yazarlar 
toplumsal konulara daha fazla temas edebilirler” (Mülakat 34) şeklinde eleştirisini 
gündeme getirmektedir. Bu konuya ilişkin önerisi olan bir akademisyen ise “Bir 
alanda istihdam edilen muhabir alan üzerine uzun yıllar ve devamlılık arz edecek 
şekilde çalışmalı; örneğin bir yıl ekonomi, iki yıl dış politika, üç yıl iç haber mu-
habirliği yapmalıdır” (Mülakat 48) biçiminde ilginç bir formül sunmaktadır. Bir 
başka katılımcı da yurt dışında mevcut olan uzman muhabir (senior correspon-
dent) konseptinin bizde neden olmadığını sormaktadır. (Mülakat 49) Diplomasi 
muhabirlerinin yurt dışı gezilerine yeterince götürülmemesi de onların yetişme 
imkânlarını etkilemektedir. Bu konuya yorum getiren bir katılımcı “Bir muhabir 
haber yaptığında editör onu bir paragrafa indirgeyebiliyor; ama bir köşe yazarının 
en azından bir köşesi var, orada her şeyi yazabiliyor. Biraz da bu sebeple bakanlık 
muhabirler yerine köşe yazarlarını ve yayın yönetmenlerini götürüyor yurt dışı 
gezilerine. Ama olması gereken uygulama diplomasi muhabirlerinin götürül-
mesi, çünkü on yıl sonra dış politika haberlerini kimin yapmasını bekliyoruz?” 
(Mülakat 50) şeklinde durumu özetlemektedir.

2.3 ESKİ DİPLOMATLAR BİRER KÖŞEDE YAZAR OLDU

Emekli diplomatların köşe yazarlığı yapması konusunda katımcıların temel olarak 
iki farklı görüşü ortaya çıkmaktadır: Saha bilgileri sebebiyle faydalı bulup alana 
katkı yaptıklarını söyleyenler’ ve ‘olaylara sınırlı bir pencereden baktıkları ve gün-
celden uzak kaldıkları için gereksiz bulanlar. Bu noktada olumlu örnekler arasın-
da “Alan bilgisine sahip olan ve bunu iyi bir dille aktaran eski diplomatların köşe 
yazarlığı yapmasını olumlu buluyorum, alan bilgilerini önemsiyorum” (Mülakat 

23. Amerikan örneğinden yola çıksa da dış habercilik faaliyetine genel bakışa örnek olabilecek bir çalışma için 
bkz. John Maxwell Hamilton, Journalism’s Roving Eye (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2009).
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4) ve “Emekli diplomatlar ve akademisyenler bilgi ağına yakınlar, dolayısıyla ala-
na zenginlik katıyorlar” (Mülakat 26) gibi cevaplar sayılabilir. Ayrıca bazen ideo-
lojik bakmalarına (Mülakat 42), bazen günceli takip etmemelerine (Mülakat 32) 
ve bazen de statükocu olmalarına (Mülakat 28) rağmen, alan/saha bilgileri ve tec-
rübeleri sebebiyle bu durumu olumlu karşılayan katılımcılar da bulunmaktadır. 
Buna mukabil bir akademisyen, “Emekli diplomatların bilgisine saygı duymakla 
beraber şu soruyu merak ediyorum: “Dünyada bizden başka emekli diplomatların 
köşe yazarlığı yaptıkları başka bir ülke var mı acaba?” Hariciye’dekilerin devleti 
temsil etmeleri dışında büyük bir artıları yok. Zaten o bakış açısı bir süre sonra 
“hep devlet için” anlayışını beraberinde getiriyor. Hâlbuki sivil bir bakış açısı la-
zım. Bu kişiler, mesela, Ermeni veya KKTC meselesini ne ölçüde serinkanlılıkla 
değerlendirebilir.” (Mülakat 6) şeklinde anlamlı bir yaklaşımla konuyu sorgula-
maktadır. Washington’da görev yapan bir dış haberci de benzer bir bakış açısıyla 
konuyu “Bizde emekli olan herkes köşe yazarlığı yapabiliyor; ABD’de böyle bir şey 
yok, herkes kendi işini yapmalı” (Mülakat 44) şeklinde yorumlamaktadır. Bir dip-
lomasi muhabiri ise “iç politikaya karıştıkları ve taraf oldukları” için dış politika 
alanında sağlıklı yazamadıklarını düşünmektedir. (Mülakat 49)

Bu olumlu-olumsuz yaklaşımların dışında bir dış haber müdürü emekli diplo-
matların gençlerin önünü açmalarını tavsiye etmektedir. (Mülakat 17) Düzenli 
yazmanın da ayrı bir baskı yaratabileceğine dikkat çeken tecrübeli bir dış haberci 
ise “Düzenli yazmazlarsa ben pozitif buluyorum. Ancak yazma baskısının olduğu 
düzenli yazılarda iyi olmuyor. Genelde aynı pencereden yazıyorlar, farklılık çok az. 
Çünkü bilgilerini yenilemiyorlar” (Mülakat 18) şeklinde fikrini beyan etmektedir. 
Aynı kanaati bir akademisyen de dile getirmektedir. (Mülakat 27) Son olarak bir 
haber müdürünün “Maalesef birçok emekli diplomat kendilerini halkın üzerinde 
görüyor ve öyle yazıyor. Monşer lafı boşuna söylenmiş değil. Bu tip insanlar hızla 
değişen dünyaya ayak uyduramıyor çünkü değişmemek üzere (statükocu olarak) 
kodlanmış oluyorlar. İçeride Türkiye’nin uçbeyleri valilerdir, dışarıda ise büyükel-
çiler” (Mülakat 51) şeklindeki iğneleyici bir tanımlamada bulunmaktadır.

2.4 KİM OKUR DIŞ HABERİ?

Dış haberlerin Türkiye’de az okunduğu, dolayısıyla gazetelerde dış haberlerin sı-
nırlı bir biçimde yer bulabildiği yönünde bir görüş/algı mevcuttur. Bu görüşe ka-
tılan da katılmayan da vardır. Ancak bu okunma oranlarının medya sahiplerinin 
ticari bakışlarını ne ölçüde etkilediği sorusu ayrı bir tartışma konusudur. Bu ikisi 
arasında doğrudan herhangi bir ilişki olmadığını ifade eden birçok katılımcı söz 
konusudur. Bu argüman esasen “medya sahiplerinin daha çok gazete satışlarıyla 
ilgilendikleri ve dış haber sayfasıyla doğrudan işlerinin olmadığı” (Mülakat 2, 8, 
27, 57, 60) yönündeki düşünceye dayanmaktadır.

Okunma oranları ile ticari bakış söz konusu olduğunda bu ikisi arasında doğ-
rudan veya dolaylı ilişki olduğunu savunan katımcıların sayısı da epey fazladır. 
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“Ticari bakış kaçınılmaz bir durum, para olmadan iş yapılmaz; dış haberlerin 
Türkiye’de az okunduğu yönünde bir algı olduğu için medya sahipleri dış haber-
ciliğe çok önem vermez genelde” (Mülakat 14); “Arz-talep ilişkisi burada da bir-
çok şeyi belirler” (Mülakat 19) ve “En nihayetinde bu bir arz-talep meselesidir. 
Medya sahipleri de para kazanmak istiyor. Ancak medya sahibi misyon sahibi 
ise o zaman ticari bakıştan azade dış haberlere özel önem verebilir” (Mülakat 27) 
gibi örneklerde bu iki değişken arasındaki ilişkinin farklı boyutları görülmektedir. 
Ancak bu argümana konu olan “halkın dış habere az ilgi gösterdiği” yönündeki 
yaklaşım, birçok katılımcının hedef tahtasında yer almaktadır. Katılımcılardan bu 
konuya temas eden hemen herkes bu düşüncenin doğru olmadığını, özellikle son 
yıllarda Türk dış politikasının saygınlık ve itibar kazanması sebebiyle halkın dış 
politikaya ve genel anlamda dış haberlere ilgisinin arttığını ifade etmektedir.

Halkın dış haberleri okumadığı savından yola çıkarak ya dış haberi az tutmak 
ya da dış habere magazin sosu katmak gibi yöntemlere başvurulduğu da müla-
katlardan gözlemlenmektedir.24 Mesela bir dış politika yazarı konuyu, “Türkiye’de 
maalesef dış haberlere medya yeterince ilgi göstermiyor, çünkü bu haberlerin az 
okunduğu düşüncesi var. O zaman da daha kârlı ve okunabilir olan magazinsel 
haber tarzı ağırlık kazanıyor. Ben burada yine medyaya kızıyorum, çünkü siz 
insanlara ne sunarsanız insanlar da ister istemez biraz onu bilir” (Mülakat 12) 
şeklinde yorumlarken, bir dış haber müdürü “Halka sürekli maymun Charlie’yi 
izletirseniz bir süre sonra insanlar da buna alışır. Yani medyanın da ciddi sorum-
suzluğu var burada. Medya reyting/tiraj uğruna öyle alakasız haberleri dış haber 
diye veriyor ki insan bu dış haberlerin basitliğini görmeden edemiyor. Gazeteler 
adeta ticarethane haline geldiği için dış haberler de sadece olması gerektiği için 
yapılıyor hissi uyanır insanda” (Mülakat 13) diyerek konuya ilişkin ciddi tartışma-
lar yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bir think-tank yöneticisi ise konu-
nun ticari kaygı boyutuna vurgu yapmaktadır: “Medya sahipleri halkın magazinel 
baktığını düşündükleri için en ciddi haberlerde dahi magazinel bir boyut varsa 
hemen onu öne çıkarıyorlar; ticari kaygıları çok fazla ve bunu meşrulaştırmak 
için halkın da bunu istediğini söylüyorlar.” (Mülakat 21) Haberde kullanılacak 
dile dikkat çeken kimi katılımcılar da mevcuttur. Mesela tecrübeli bir dış haberci, 
“Esasında dış politikayı halka sevdirmek mümkündür ve bunu yapmak lazım; ye-
ter ki nasıl bir dil kullanacağınızı bilin” (Mülakat 15) derken kıdemli bir diplomasi 
muhabiri de “Magazinel olmadan da dış haber okunabilir, okutulabilir. Mesela 
Lübnan savaşı çocukları ile ilgili son derece insani unsurları olan ve magazinel 
olmayan bir haber yapmıştım, öylesine okundu ve olumlu tepkiler aldı ki... Eğer 
siz toplumsal hassasiyet noktalarına ve insani hikayelere atıf yaparsanız o zaman 
haberinizi herkes okur. İnsan unsuru esastır bana göre” (Mülakat 25) ifadeleriyle 
dış haberciliğin dili ve insan vurgusuna dair çok çarpıcı noktalara değinmektedir. 
Washington’daki bir katılımcı ise “Dünyanın her yerinde magazinel haber yapma 

24. Haberin magazinelleşmesi ile ilgili olarak bkz. Hakan Ergül, Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2000).
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durumu söz konusudur, ancak siz New York Times’ı ya da Guardian’ı aldığınız 
zaman gündemin önemli maddeleriyle ilgili çok ciddi haber, analiz ve yorumlar 
bulabileceğinizi bilirsiniz. Bu durum o gazetelerde hiç magazin olmadığı anlamı-
na gelmiyor; ancak bilhassa dünya haberleri verdikleri sayfalarda ciddi habercilik 
yaptıkları anlamına geliyor” (Mülakat 53) şeklinde konuşmaktadır.

Bu vurguların dışında dış haberlerin okunma oranları ve ticari bakışla ilgili olarak 
gündeme getirilen diğer hususlardan biri dış haberi kimin okuduğuna ilişkindir. 
Önemli olanın dış haberi kaç kişinin okuduğu değil, okuyan kesimin niteliği ol-
duğunu ifade eden (Mülakat 50) katılımcı, “az okunma” savından yola çıkarak 
diplomasi haberlerinin magazinleştirilerek verilmesinin bir hata olduğunu ve şu 
anki Türk diplomasisinin ciddiyetiyle bağdaşmayacağını ifade etmektedir. Başka 
mülakatlarda da gazetelerdeki ticari kaygıların finansal bağımlılıklara zemin ha-
zırladığını, bundan kurtulmak için yapısal dönüşümlere ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilmektedir. (Mülakat 51, 58) Bu bölümün son sözlerini konunun özeti mahi-
yetinde düşünülebilecek bir alıntı ile tamamlamak mümkündür: “Türkiye’nin ve 
Türk dış politikasının dışsallığı genişledikçe, açılımları arttıkça, okunma ve iz-
lenme oranları da artıyor. Ben Türk halkının dış politikayı takip ettiğini düşü-
nüyorum. Bu durum medya sahiplerinin ticari bakışıyla kısmen ilintilidir. Asıl 
meselenin medyadaki sermaye yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu yapı 
değiştikçe Türk basını dış politikayı da diğer tüm alanları da hakkıyla kuşatabilir, 
ancak bu dönüşüm yaşanmazsa o zaman kendi ekseninde dönen bir rüzgârgülü 
de olabilir.” (Mülakat 52)

2.5 TÜRKİYE’DE DIŞ HABERCİLİĞİN GENEL SEYRİ VE 
GELECEĞİ

Türk basınının geçmişten bugüne, bugünden yarına gelişimi perspektifinde or-
taya çıkan temel sorunsal çok açıktır: Dünya ile beraber Türkiye de değişiyor; bu 
değişime Türk basını da ayak uydurmak durumundadır.25 Bazı katılımcılar ba-
sının bir kısmının bu değişime ayak uydurduğu ve pozitif anlamda dönüştüğü 
kanaatine sahipken, bazıları değişime ayak direyenlerin olduğunu ama bunların 
zaman içinde ayıklanacaklarını düşünmektedir.

Değişimden söz eden katılımcılardan bazıları değişimin kaçınılmaz olduğunu 
vurgulamaktadır: “Bizim gazeteciliğimizde ilginç bir yaratıcılık, zeka ürünü olan 
ve sansasyonel hava yaratabilecek bir habercilik gelişmiş. Bu aynı zamanda kolay-
cılığın da bir sonucu. Amaç kolay okunan ve okutan bir gazetecilik olmuş. Ama 
dünya gibi Türkiye de değişiyor. Şu anki medyamız bu değişime ayak diriyor, ama 
bundan kaçışı yok. Değişmeye mecbur.” (Mülakat 2) “Artık Soğuk Savaş dünya-
sında değiliz, hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Türk basını da değişmek zo-

25. Bkz. D. Beybin Kejanlıoğlu, Türkiye’de Medyanın Dönüşümü (Ankara: İmge Yayınları, 2004).
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rundadır. Ekonomi ve kültür çok önemli, iyi bir gazetecilik yapabilmek için. Sizin 
hem ekonomik anlamda bağımsız, hem de kültürel anlamda zihinsel kölelikten 
kurtulmuş olmanız gerekli. Basınımızda daha fazla rekabet olmalı. Eskiden bu 
yoktu, son yıllarda biraz oluştu. Pro-aktif olmak lazım. Türkiye kabuğunu kırıyor, 
medya da kırmak zorunda. Yeni yetişen genç nesil çok önemli. Reuters dünyaya 
haber satıyor, AA da satabilmeli.” (Mülakat 3) İstanbul’daki kıdemli bir dış haber-
cinin konuya ilişkin yorumu ise, “İktidarlar eskiden de güçlerini medya üzerinden 
yürütüyorlardı; bugün de aynı şey geçerli. Türkiye’de hâlâ hür basın için bir basın 
sendikası yok. AB reformları bu bakımdan çok önemli. Eskiden beri basındaki 
düzen böyle kurulduğu için şimdi değişimle yüzleşmek zorunda olan Türk med-
yası değişime karşı zorlanıyor” (Mülakat 23) şeklindedir.

Dış politikadaki hareketliliğe paralel olarak basının da mutlaka gelişmek zorunda 
olduğu yargısı birçok mülakatta dile getirilmektedir. Bu konuda tecrübeli bir dış 
haber müdürü şunları söylemektedir: “Kendisi büyüyen ve gelişen bir Türkiye’nin 
dış politika haberciliğinin de buna yakışır olması lazım, henüz o noktaya gelmiş 
değiliz. Galiba Türk dış politikası biraz hızlı gitti, medya bunu yakalamak zorunda.” 
(Mülakat 11) Benzer bir görüş de kıdemli dış politika yazarından geliyor: “Son dö-
nemde hükümetin ve özellikle Ahmet Davutoğlu’nun açtığı aktif dış politika yoluyla 
gazetelerimiz de ister istemez Türkiye’ye baktıkları gibi dünyaya da bakmak duru-
mundalar artık. Ben gelecekten umutluyum; çünkü hem Türk insanı hem de gazete-
cilerimiz dünyayla, bölgesiyle çok daha fazla ilgileniyor.” (Mülakat 16) Buna benzer 
bir yorum da akademisyen bir katılımcıdan gelmektedir: “Türk basını özellikle son 
dönemde Türk dış politikasındaki yükselişe paralel olarak toparlanma çabası içinde 
ve bunun önümüzdeki yıllara pozitif yansımasını beklemek gerek.” (Mülakat 54) 
“Türk dış politikasının çok ciddi kazanımları var ve bu kazanımlar Türkiye’yi önü-
müzdeki yıllarda daha da aktif kılabilecek bir zemin teşkil ediyor. Bu zemini göre-
meyen bir medya olmaz. Dolayısıyla şartların ve imkânların elverdiği ölçüde Türk 
basını değişiyor ve değişecek” (Mülakat 49) diye süreci yorumlayan kıdemli bir dış 
haberci de Türk dış politikası yükselirken dış habercilikte buna ayak uyduramayan 
bir Türk medyasının olamayacağını vurgulamaktadır.

Son yıllardaki toplumsal değişimin daha demokratik bir medya yaratacağını ifa-
de eden bir haber müdürü “Eskiden derin devletin güdümünde bir medya vardı, 

“Sermaye sahipliği medyamızdaki temel meseledir. Sermaye 
ve zihniyet çeşitliliği arttıkça bu Türkiye’nin lehinedir. Türk 
basınındaki tekel yapı değişiyor. Alternatif medya mecraları 
artıyor. Eski tek tip yapılar yerine geniş perspektifli gazetecilik 

yükseldikçe, gelecek için umutlu olabiliriz.” 
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Türkiye’deki demokratikleşmeye paralel olarak bu yapı değişmeye ve çok sesli bir 
medya ortaya çıkmaya başladı. Artık derin devlet ile hesaplaşan bir medya da var 
ve bu bizim geleceğimiz için çok önemli” (Mülakat 51) diyerek adeta siyasal ve 
toplumsal açıklığın medyaya da yansımaya başladığını anlatmaktadır. İstanbul’da 
görev yapan bir dış haber müdürü katılımcı da toplumsal açıklık konusunu vurgu-
ladıktan sonra tüm mülakatlar içerisinde kadın-erkek eşitliğine ilişkin tek yorumu 
yapmaktadır: “Gazetecilik toplumun aynası olduğu için Türkiye’nin şu an yaşadığı 
değişimin bir uzantısı olarak Türk basınında da ciddi değişimler yaşanıyor. Türkiye 
açıldıkça medya da açılıyor. Ancak eskiden beri kadim olarak devam edegelen bir 
sorunumuz var; o da erkek egemen bir Türk medyasının olması. Türkiye’de birçok 
alanda olduğu gibi bu alanda da cinsiyet ayrımı var ve sizin kadın olarak çok daha 
fazla çalışmanız gerekiyor bir yere gelebilmeniz için.” (Mülakat 14)

Medyadaki sermaye yapısının dönüşümü de katılımcıların dikkat çektiği konu-
lardan biri olarak öne çıkmaktadır. Hiçbir medya patronunun sadece medyayla 
ilgilenmediği bir ülkede, medyadaki sermayenin yapısı da ister istemez öne çı-
kan bir husus olmaktadır. Son dönemde medya sermaye yapısındaki dönüşüme 
olumlu bakan bir dış haber editörü “Medyadaki sermaye el değiştirdikçe Türk 
medyası değişmeye başladı; bana kalırsa bu iyi bir şey, çünkü bu değişim sürecin-
de dünyayı daha iyi takip eden bir Türk medyası şekilleniyor” (Mülakat 5) şeklin-
de bir yorum getirmektedir. Benzer bir kanaati dile getiren bir haber müdürü de 
“Sermaye sahipliği medyamızdaki temel meseledir. Sermaye ve zihniyet çeşitliliği 
arttıkça bu Türkiye’nin lehinedir. Türk basınındaki tekel yapı değişiyor. Alternatif 
medya mecraları artıyor. Eski tek tip yapılar yerine geniş perspektifli gazetecilik 
yükseldikçe, gelecek için umutlu olabiliriz” (Mülakat 52) şeklinde konuşmaktadır.

Bugünün Türk medyasındaki en ciddi sorunlardan birisi, siyaset ortamındakine 
paralel bir biçimde ortaya çıkan kutuplaşma olarak görülmektedir. İktidara yakın 
olanlar ile mesafeli olan medya grupları arasında bazen açık, bazen de görün-
meyen bir kutuplaşmanın varlığı birçok katılımcı tarafından dile getirilmektedir. 
Medya grupları arasındaki iletişimsizlikten yakınılan bir dönemde, kutuplaşma 
gibi ayrılığı çağrıştıran bir sürecin yaşanıyor oluşu da dikkate değer bir olumsuz 
durum tespitidir. Bu noktada bir dış haber müdürü, “Türk medyasında kutup-
laşma var, iletişim değil. Dolayısıyla kısa vadede hemen standartların Türk med-
yasını şekillendirmesini beklemiyoruz” (Mülakat 13) şeklinde konuşurken bir 
haber müdürü de siyasal baskıdan şikâyet etmektedir: “Maalesef (durumu) kötü 
görüyorum, basın geriliyor. Ekonomik kriz süreci olumsuz etkiliyor. Artı, siyasal 
baskı durumu daha da kötüleştiriyor. Siyasal baskı hür basını zedeliyor. İşin kendi 
doğasına bırakılması lazım. Medya hem dış politika haberciliğinde, hem de diğer 
alanlarda kendi yolunu bulmalı.” (Mülakat 18) Aynı konuda bir akademisyen ise 
medyadaki mevcut kutuplaşmanın kötü bir şey olduğunu, ancak eninde sonunda 
bir orta yolun bulunacağına inandığını ifade etmektedir. (Mülakat 59)

İnternetin bu değişime çok önemli katkılar yaptığını ve küreselleşme sürecini an-
lamayan medya kuruluşlarının değişimi yakalayamayacağını anlatan bir akade-



2 .  T Ü R K İ Y E ’ D E  D I Ş  H A B E R C İ L İ Ğ İ N  G E N E L  D U R U M U

65

misyen şöyle konuşmaktadır: “Devir çok hızlı değişiyor. Mesela ekşi sözlük bile 
bugün çok önemli. İnternet ile beraber algılar değişti. Televizyonların sihri kal-
madı artık. Eskiyi özleyen birçok basın mensubu var, ama artık geri dönülemez 
bir süreçteyiz. Küreselleşme hem içinde olduğumuz ve etkilendiğimiz, hem de 
etkileyebildiğimiz bir süreç. 1990’lardan sonra bile bizdeki birçok gazeteci hâlâ 
Soğuk Savaş günlerindeki gibi davranmaya devam ediyordu. Dış politikayı da 
dost-düşman ikilemine göre algılıyorlardı. Eskiden sürekli yapılan manipülas-
yonlar devam ediyor; ama artık Türk basını düzgün bir şekilde haber yapmak 
zorunda. İnternet artık merkezkaç bir kuvvet olarak iş görüyor. Dinamizmin im-
kânı ve zemini olarak iş görüyor.” (Mülakat 6) Benzer küreselleşme vurgularını bir 
başka katılımcıda daha görmek mümkün; bu katılımcı Türkiye’nin son dönemde 
modernizmin katı kalıplarından yavaş yavaş kurtulduğunu, post-modern esnek 
kalıpları algılamaya başladığını, bunun da medyaya çeşitlilik olarak yansıdığını 
düşünmektedir. (Mülakat 58) Aynı katılımcı hemen ardından, çarpıcı bir soruyla 
zihinleri kurcalamaktadır: “Her on yılda bir darbenin olduğu bir ülkede eskiden 
gazeteler ne iş yapardı sanıyorsunuz!”

Türk gazeteciliğinin tarihî tecrübesine de işaret eden bir katılımcı, Osmanlı’da 
gazetenin, iktidarı hedefleyenlerin bir aracı olduğunu, o dönemde gazeteciliğin 
renkli ve çeşitli olduğunu, çünkü farklı ideolojileri temsil ettiğini anlatmaktadır. 
Cumhuriyet tecrübesindeki süreçleri aktarırken “Kemalizm ile birlikte tek ideolo-
ji hâkim olunca çeşitlilik de azaldı. İstanbul basınının muhalefetini Ankara basını 
susturuyor. Ankara basını için Falih Rıfkı Atay’ın seçilmesi boşuna değildir. Bizde 
bütün olağanüstü dönemlerde (27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat…) gazete-
cilik müessesesi yeniden dizayn edilmiştir. Siyaset normalleştikçe gazetecilik de 
normalleşiyor. Bugün de gazeteciliğimiz normalleşme yolunda ve bundan dolayı 
Türk basınının önümüzdeki yıllarının daha iyi olacağına inanıyorum” (Mülakat 
6) şeklinde konuşan katılımcı, siyaset ile medyanın normalleşmesi arasında doğ-
rudan bir bağ kurmaktadır. Bu normalleşme sürecine atıf yapan bir başka dış ha-
ber müdürü ise “4. kuvvet medya 1. kuvvet olmamalı; son yıllarda Türk basını 
gerçek yerini buluyor, bu bakımdan şu an içinde bulunduğumuz süreci ben hayırlı 
bir süreç olarak görüyorum” (Mülakat 17) yorumunu yapmaktadır. Türk gazete-
ciliğinin demokrasiye daha çok hizmet etmesi gerektiğini ve bunu yaptıkça daha 
kaliteli habercilik yapabileceğini ifade eden bir başka katılımcı (Mülakat 55) Türk 
dış politikasındaki yeni sürecin aslında Türk basını için de bir şans olduğunu söy-
lemektedir. Ona göre, bu şansı iyi kullanarak toparlanmaya başlayan Türk basını 
diğer alanlarda da iyileşme yoluna girebilecektir.

Türk basınının 1980 öncesindeki entelektüel birikiminin sol aydınlarda olduğunu, 
ancak sonrasında muhafazakâr aydınların yeterince birikim ikame edemediğini 
savunan bir düşünce kuruluşu yöneticisi yeni dönüşümü anlamak gerektiğini, bu-
nun için kamu diplomasisinin çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin yumuşak gücü-
nü son dönemde keşfettiğini ifade etmektedir. (Mülakat 21) “Artık ciddi gazeteci-
lik yapmak zorundayız. Türkiye’nin büyüyen bir vizyonu varken bizim magazinle 
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uğraşma lüksümüz kalmamıştır” (Mülakat 15) sözleri de kıdemli bir dış haberciye 
aittir. Washington’da görev yapan bir katılımcı, Türkiye’nin “çok fazla kendisine 
dönük” bir ülke olduğunu vurgulamaktadır: “Türkiye olarak biz kendimizle çok 
fazla ilgilenen bir ülkeyiz. Ve dünyayı da hep kendi algıladığımız gibi görüyo-
ruz. Perspektifimizi açmamız lazım. Ve ben şunu iddia ediyorum: Türkiye’de bir 
tane Amerika uzmanı yok. Farsça bilen İran uzmanımız da yok.” Aynı katılımcı 
Türkiye’deki “Amerika takıntısı”na da işaret ederek, “Washington’da bir Türk veya 
herhangi bir gazeteci oturup bir şey yazıyor, ertesi gün o haber Türkiye’de olay 
oluyor. Aynı haberi Ankara’daki bir diplomasi muhabiri yazsa önemsemeyiz. Yani 
hâlâ aşağılık kompleksimiz var. Bu bir hastalık ve sebebi de çarpık Batılılaşmamız. 
DC’den gelecek icazete çok fazla önem veriliyor, hâlbuki o kadar da önemli değil. 
Bunu aşmamız lazım” şeklinde devam etmektedir. Bu katılımcının son sözleri de 
buraya not düşülmesi gereken türdendir: “Dünya meseleleriyle daha fazla ilgilen-
meliyiz, biz büyük bir milletiz.” (Mülakat 41)
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3.  TÜRK BASINININ DIŞ 
POLİTİK AYI  GÖRME 

BİÇİMİ

Türk basınının dış politikayı nasıl gördüğü konusunda bu çalışma çerçevesindeki 
mülakatlarda ortaya çıkan durumu bazı anahtar kelimelerle betimlemek müm-
kündür. “Magazinel bakış”, “sansasyonel bakış”, “Batıcı olma”, “dönemsel yakla-
şım”, “sübjektif ve destansı”, “perspektifi sorunlu”, “ideolojik”, “sığ”, “fazla yerel” 
ve benzeri tanımlamalar, ağırlıklı olarak dış habercilerin de özeleştirel bir bakışa 
sahip olduklarını göstermektedir. Her ne kadar katılımcıların bir kısmı basının 
dış politikayı doğru ve nitelikli bir biçimde gördüğünü/ele aldığını ifade etse de, 
bu konudaki sorunlara işaret eden mülakatların daha fazla olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte, genel bir kanı olarak, son yıllarda Türk dış politikasının artan 
etkinliğine paralel olarak basının da dış politikaya daha fazla önem vermeye gay-
ret ettiği sıkça ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu ifadelerden, geçmişte ve kısmen 
de bugün dış politikayı düşük yoğunluklu biçimde ele alan Türk basınının giderek 
bu alana daha fazla önem vererek aradaki açığı kapatabileceği yönünde bir sonuca 
varmak mümkündür. Ancak duayen bir dış haberci ve dış politika yazarının söz-
lerine bakılırsa, Türk basını dış politika haberlerine ciddi bir biçimde eğilmeli ve 
önem vermelidir: “Esasında Türk basını dış politikayı yeterince görmüyor; birçok 
gazetede bir veya iki sayfa dış politika haberciliğine ayrılmış. Dünyayı izliyorsu-
nuz, ama sadece tek sayfada her şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz ve fazla reklâm 
aldığınızda bunu ilk önce dış haberler sayfasına koyuyorsunuz; demek ki aslında 
dış politikaya fazla önem vermiyorsunuz.” (Mülakat 16)

Basının dış politikayı nasıl gördüğüne ilişkin birçok mülakatta vurgulanan temel 
sorunlardan biri, dış politika ile ilgili haberlerde magazinel unsurların devreye 
girmesidir. Diplomasinin ve/veya dış politikanın “sıkıcı” bir alan olduğu ve halk 
tarafından fazla takip edilmediği yönündeki yaklaşım, diplomasiyle ilgili haber-
lerin magazine bulanarak, adeta tatlandırılarak kolay yutulabilir hale getirilme-
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sine neden olmaktadır. Birçok katılımcı bu yaklaşımın doğru olmadığı yönünde 
kanaat belirtmekle birlikte, Türk basınında dış politika haberlerinde magazinel 
unsurların gereğinden fazla bulunduğunu da kabul etmektedir. Magazinin insan-
ların merakını cezbetmesi sebebiyle kullanılmasının normal olduğunu düşünen 
katılımcılar olsa da (Mülakat 9) çok büyük kısmı burada gözetilmesi gereken den-
genin Türk basınında bulunmadığı görüşünü savunmaktadır. İstanbul’da görev 
yapan bir dış haber müdürü, “Türk basınında dış politikanın ve dış politikaya 
dair haberlerin ilgi görmediği inancı var. Magazin konuları ya da dış politikanın 
magazinsel boyutu daha çok ilgi görüyor, çünkü daha kolay ve eğlenceli. Mesela 
Sarkozy’nin attığı önemli bir imzadan çok Sarkozy-Bruni ilişkisi daha çok ilgi çe-
kiyor” (Mülakat 2) şeklinde fikrini ortaya koymaktadır. Bir başka dış haber mü-
dürü de benzer bir biçimde, “Türk medyasında magazinsel yaklaşım maalesef çok 
yaygın. Başka türlü satılmayacağını düşünüyorlar. ‘Hard diplomacy’nin okunma-
yacağı ve satmayacağı, buna karşın magazinsel haberlerin okunup satacağı yö-
nünde çok güçlü bir kanaat var. Sorduğunuz zaman da ‘Ne yapalım, halk böyle 
istiyor’ denir hep. Hâlbuki Türk halkı da değişiyor, daha çok tartışıyor ve konuşu-
yor” (Mülakat 3) diye görülerini açıklamaktadır. Aynı konuya bir akademisyen ise 
daha farklı yaklaşmaktadır: “Türk basınında aynı zamanda ciddi bir magazinel-
lik sorunu var. Maalesef gazetecilik anlayışımızda magazin sorunu var. O yüzden 
foto muhabirleri çok önemlidir bizim gazetelerimizde. Derin meseleleri anlamak 
için biraz derinlik lazım. Medya kendinde olmayan bu derinlik için uzmanlardan 
ve akademisyenlerden görüş alır, onları yayına bağlar veya köşede yazdırır. Ama 
medyanın kendi içinde dış politikayı nitelikli olarak görebilecek kişi sayısı azdır.” 
(Mülakat 20) Bu bölümdeki en ilginç nitelemelerden biri kıdemli bir diplomasi 
muhabirinden gelmektedir: “Türk basını dış politikayı nedense magazinselleştire-
rek görüyor. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Haberi ‘seksileştirmek’ gibi bir bakış açısı 
da var, çünkü o zaman daha fazla okunacağı düşünülüyor.” (Mülakat 25) Bir diğer 
dış haber editörü de meseleye “Türk basını halkın dış politikayı yeterince okuma-
dığını düşündüğü için magazini şeker olarak dış politikanın üstüne sürerek sunu-
yor” (Mülakat 29) diyerek yaklaşmaktadır. Magazinel bakışı bir “hastalık” olarak 
gören Washington’daki bir dış haberci, bu eğilimi, “kolay ve zahmetsiz olması ve 
masa başındaki habercinin dış politika alanında yeterli bilgiye sahip olmaması se-
bebiyle işin geyik kısmına geçerek haberi magazine dökmesi” ile açıklamaktadır. 
(Mülakat 42) Bir başka katılımcı da olayın sansasyon boyutuna vurgu yaparak, 
“Bizde sansasyonel habercilik vardır, bu eskiden beri böyledir; çünkü o zaman 
daha çok tirajınız ve satışınız olur. Dış politikada herhangi bir sorun olmasa da, 
basın buna sansasyonel bir gömlek giydirerek amacına yine ulaşır genelde” şek-
linde konuşmaktadır. (Mülakat 5) Son olarak, diplomasi gibi spesifik bir alanın 
neden bu denli magazine bulandığı konusu, diplomasiye yakın bir katılımcının 
perspektifinden şu şekilde değerlendirilmektedir:

Türk basınında diplomasiyi basitleştirme hastalığı var; bu bazen magazinleştir-
meye kadar gidebiliyor. Magazin de bir haberdir ama bu bir yöntem olmamalı, 
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haberin önüne geçmemeli. Türk basını büyük puntoları, şaşaalı haberleri seviyor, 
diplomasi gibi hem derinlik ve detay, hem de incelik ve sabır isteyen bir alan-
la ilişkili nitelikli habercilik yapmak zor geliyor. Yani Türk basını daha az rasyo-
nel. Ayrıca Türk basınında çatışmacı bir haber algısı var, yani bir çatışma varsa o 
haber oluyor. Hâlbuki diplomaside çoğu zaman çatışmamayı öğrenmeniz, bunu 
haber yapmanız gerekiyor. Dışarıda ciddi gazeteler ve tabloid gazeteler diye bir 
ayrım var. Elinizdeki gazeteye göre neyi bulup neyi bulamayacağınızı bilirsiniz. 
Türkiye’de bu ayrım belirgin değil, en ciddi gazetemizin en ciddi sayfasında dahi 
alakasız, basit ve magazinel unsurlar bulabiliyorsunuz.” (Mülakat 50)

Basının dış politikayı görme biçimine ilişkin öne çıkan bir diğer başlık da dış ha-
berlerin fazlaca iç politika perspektifinden ele alınması ya da bir başka deyişle, 
uluslararası perspektif eksikliğidir.26 Türkiye gündemi ile sınırlı dış habercilik bir-
çok katılımcının şikâyet ettiği bir konu olarak dikkat çekmektedir. Burada son 
yıllarda derinliği ve çapı artan Türk dış politikası pratiğinin de ciddi etkisinin 
bulunduğu düşünülebilir. Çünkü sadece kendisiyle ilgilenen ve içe kapanmış bir 
Türkiye’de çok az kişi bu tür bir uluslararası bakış eksikliğinden şikâyet ederdi. 
Ancak sadece kendi bölgesinde değil dünya politikasında da etkin olmayı he-
defleyen bir Türkiye vizyonunun öne çıkmasıyla basının da kendi perspektifi-
ni genişletme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda bir dış haber editörü 
“Eskiden tek bir senaryo vardı ve herkes bu senaryoya göre düşünürdü. Şimdi 
birçok alternatif senaryo var. Türkiye’de medyanın vizyonu yok; hâlâ Soğuk Savaş 
alışkanlıklarıyla gazetecilik yapan ve köşe başlarını tutmuş birçok insan var. Ama 
dünya çok değişti. Türkiye bu değişime aslında uyum sağlama çabasında; aynı 
çabanın medyanın büyük kesiminde olmadığını söylemek mümkün” (Mülakat 3) 
şeklinde konuşmaktadır. “Türkiye ‘merkez bir ülke’ olmasına rağmen medyamız 
bunun pek farkında değil” (Mülakat 4) şeklindeki yorum da bir haber müdürüne 
ait. Aynı fikri paylaşan akademisyen bir katılımcı ise (Mülakat 58) “Türkiye’nin 

26. Dış habercilik açısından “içerisi” ile “dışarısı” arasındaki gerilimli ilişkiyi saygın Fransız gazetesi Le Monde 
diplomatique örneğinden hareketle tartışan bir makale için bkz. Nicolas Harvey, “L’internationalisation du Monde 
diplomatique: entre «cosmopolitisation» et homogénéisation éditoriale”, Pôle Sud, (2009), No: 30, s. 85-97.

“Eskiden tek bir senaryo vardı ve herkes bu senaryoya göre 
düşünürdü. Şimdi birçok ve alternatif senaryolar var. Türkiye’de 
medyanın vizyonu yok; hâlâ Soğuk Savaş alışkanlıklarıyla 
gazetecilik yapan ve köşe başlarını tutmuş birçok insan var. 

Ama dünya çok değişti. “
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merkez ülke olma çabasını anlamamak Türk basınına yakışmazdı” şeklinde gö-
rüşünü ortaya koymaktadır. Bir başka yorum ise somut bir örnekle birlikte dile 
getirilmektedir: “Türk basınında uluslararası düşünme yok, çok yerel düşünüyo-
ruz. Mesela kimse ‘Sarkozy ile bir röportaj yapayım’ demiyor. Günü kurtarmayla 
meşgul olan Türk basını dış politikaya yeterince derinlikli bakamıyor.” (Mülakat 
23) Hafif mizahi unsurlar barındıran bir örnek de başka bir dış haber müdürün-
den gelmekte: “Uzaydan İstanbul veya Ankara’ya gelen bir uzaylı dünyada başka 
yer yok sanır; o denli Türkiye-merkezli bir bakış açısıyla dış habercilik yapıyoruz.” 
(Mülakat 29) Yine bir diğer yorumda “fazla Türkiye-merkezli bir bakış açısının 
olduğu” (Mülakat 30, 42, 60) ifade edilmektedir. Bir başka katılımcı da Türkiye-
merkezli bakış açısının post-modern dünyayı hâlâ modern algılarla kavrama alış-
kanlığıyla açıklamakta ve bunu aşabilmek için klasik ulus-devlet kalıplarının öte-
sinde düşünülmesini önermektedir: “Türk basını hâlâ dış politikayı klasik ulusla-
rarası ilişkilerdeki gibi algılıyor; yani her şeyi yapan aktör olan unsur devletlerdir. 
Bu da tabii klasik ulus-devlet algısına işaret ediyor. Hâlbuki yaşadığımız dünyada 
modernizm, yerini post modern bir duruma bırakıyor; devletlerin yanında sivil 
toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar, şirketler ve daha birçok unsur dış poli-
tika yapımına katılıyor. Dolayısıyla siyasetin devlet-dışı (non-governmental) un-
surlarını ne zaman hakkıyla kavrarsak, o zaman dış politikayı doğru bir biçimde 
görebiliriz.” (Mülakat 49)

Dış haberlerle ilgili temel bir başka konu da perspektif meselesi olarak öne çık-
maktadır.27 Dünyanın herhangi bir yerindeki haberi çoğunlukla yabancı kaynak-
lardan temin eden Türk basını, bu haberlerin hangi perspektiflerden üretildiğinin 
farkında olmak durumundadır. Haber doğrudan Türk dış politikasıyla ilgili olsa 
bile, o zaman da basının dış politikaya nasıl bakması gerektiği hususunda soru 
işaretleriyle karşılaşılmaktadır. Yerli bir bakış açısının olması gerektiğini söyleyen 
katılımcılar, kendi toplumuna yabancılaşan medya ile bir yere gidilemeyeceğine 
değinmektedir: “Batılılaşma sürecinde yaşadığımız tahribatın beraberinde getir-
diği ve ‘yerli oryantalizm’ diyebileceğimiz bir bakış açısı; ikinci sorun da bir pers-
pektif veya vizyon sahibi olunmayışı. Dolayısıyla Türk basını dış politikayı bu iki 
kırık gözlüğün arkasından görmeye çalışıyor. Ama son dönemde bir şeyler olum-
lu yönde de değişiyor; onu da ekleyelim.” (Mülakat 8) Yerli oryantalizm eleştirisini 
bir başka dış haber müdürü de farklı bir biçimde ve daha genel bir kompleksin 
ürünü olarak dile getirmektedir: “Cumhuriyet tarihi boyunca belli algılar ve kli-
şeler söz konusu olmuş medyamızda dış politikaya karşı. Mesela şimdi ‘düzen-
kurucu ülke’ tabirine dahi karşı çıkanlar var; neden? Çünkü algılayamıyorlar ve 
klişelerinin dışına taşmış bir şey bu. Neo-Osmanlıcılık meselesi de aynı. İngiltere 
emperyal olunca ‘büyük devlet’ oluyor, biz neo-Osmanlıcı. Birkaç adım atalım 

27. Merkez ülkelerin uluslararası alanda haberlerin üretimi ve dağıtımındaki ağırlıklarını kullanarak yönlendirici 
bir rol oynayıp oynamadığına ilişkin genel bir tartışma için bkz. John Tomlinson, Kültürel Emperyalizm (İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları, 1999).
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hemen reddediliyor. Bizdeki yerli kompleksliler, dışarıdakilerden daha sorunlu 
bir zihniyete sahip. Bazı gazeteciler son dönemde dış politikamızda yapılanlardan 
utanıyor ya da bu işlere kompleksle bakıyor.” (Mülakat 17) Bir başka dış haber 
editörü ise keskin bir örnekle düşüncesini açıklamaktadır: “Her haberi yazanın 
bir perspektifi vardır. Siz o haberi aynen alıp çevirip koyuyorsanız, demek ki sizin 
bir dış politika perspektifiniz yok. Mesela dünya çapında birçok gazetede PKK 
için ‘terör örgütü’ ifadesini bulamazsınız, ama iş IRA’ya gelince değişir. Şimdi siz 
NYT’den aldığınız bu yöndeki bir haberi nasıl alıp aynen çevirip hiçbir not düş-
meden koyarsınız? Asıl meselenin hep bu perspektif meselesi olduğunu düşünü-
yorum.” (Mülakat 14) Bu çerçevede Türkiye veya iç politika ile doğrudan ilgili 
haberlerde/konularda daha hassas davranan dış haberciler, daha genel bir ulusla-
rarası konuda sınıfta kalabilmektedir. Dolayısıyla, örneğin, Washington Post’tan 
haber çeviren bir dış habercinin hangi kavrama nasıl baktığının farkında olması 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İç politikayı da yakından takip eden 
bir katılımcının da ifade ettiği gibi (Mülakat 59) PKK gibi genel hassasiyetin söz 
konusu olduğu durumlarda dış haberciler dikkatli davranabilmektedir; ancak ka-
tılımcıların çoğu, Türk basınının daha genel, evrensel ve tutarlı bir perspektife ve 
bilgi birikimine ihtiyacı olduğunu da dile getirmektedir.

Basında dış politikaya ideolojik bakıldığı yönündeki kimi eleştiriler de katılımcı-
ların sözlerinde açıklık kazanmaktadır. Temelde Türk modernleşmesinin sorunla-
rının uzantılarını görmenin mümkün olduğu bu kısımda, son yıllarda kendi böl-
gesinde “komşularıyla sıfır sorun politikası” izleyen ve bu konuda epey mesafe kat 
eden Türk dış politikasına ilişkin “eksen kayması” tartışmalarına ışık tutabilecek 
görüşler de yer almaktadır. Kıdemli bir dış habercinin bu konuda söylediklerine 
bakılırsa, “Türk basını, Türk dış politikasını her zaman Batı ekseninde görmüştür. 
Buna fazlasıyla alışmıştır. Bu yüzden son dönemde Orta Doğu ile yakın ilişkilerin 
kurulmasını anlamlandırmak bazıları için çok zor oldu. Bir yandan da kimliği-
mizde Müslümanlık olduğu için bazen kafamız karışıyordu. Şimdiki tartışmalar 
bu kimlik temelli kafa karışıklığımızın bir uzantısı. Batı’dan kopuyor muyuz, diye 
medyada soranların iki türlüsü var: İyi niyetli ama süreci anlayamayanlar, süre-
ci anlayan ama kötü niyetli olanlar. Ama dış politika alanında uzmanlaşmış ki-
şiler, süreci elbette daha çabuk kavradılar. Yani bazılarının bazı şeyleri çok geç 
anlaması, biraz da onların yetersiz bilgilerinden kaynaklanmaktadır.” (Mülakat 
15) Bir akademisyen katılımcı ise konunun farklı bir boyutuna dokunmaktadır: 
“Eğer bir hususta Batı’da ‘iyi’ deniliyorsa bizimkiler de ona iyi diyor. Türk basını dış 
politikayı realist bir perspektiften algılıyor. ‘Dışarıda düşman var, Türklerin dostu 
Türklerdir’ algısı var; daha doğrusu vardı, ama bu algı son dönemde yavaş yavaş kı-
rıldı.” (Mülakat 20) Dış politika yazarı olan bir diğer katılımcı ise, Türk basınındaki 
komplocu bakış açısına değinerek “Bizim basında, her taşın altından ABD veya 
İsrail çıkmak zorundaymış gibi yanlış bir dış politika algısı var” (Mülakat 22) şek-
linde konuşmaktadır. Yukarıda bahsedilen ideolojik yaklaşıma mizahi bir örnekle 
cevap veren bir dış haber editörü de, “Dış haberi nitelikli olarak vermeniz için viz-
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yonunuz olmalı, yoksa geriye magazin kalıyor. Mesela el-Fetih’le ilgili düzgün bir 
haber giriyoruz, aynı haber başka bir gazetede ‘yeni seçilenler içinde kaç kişi iki 
veya üç eşli’ diye haber olarak veriliyor” (Mülakat 3) eleştirisinde bulunmaktadır.

Bazı dış haberciler de bizzat ‘dış haber’ kavramının ima ettiklerine değinerek ken-
di yaklaşımlarını ifade etmek için ‘international news’ (uluslararası haberler) ya 
da ‘world news’ (dünya haberleri) gibi karşılıkları öne çıkarmaktadır: “Bizde dış 
haber ya da dış politika haberi deniliyor; bana göre bunun yerine dünya haberleri 
(world news) ya da uluslararası haberler (international news) demek daha doğ-
ru.” (Mülakat 3) “Dış kelimesi yerine ‘world news’ ya da ‘international news’ de-
sek daha doğru olur; çünkü dış deyince zihinlerde de dışlanmaya sebep oluyor.” 
(Mülakat 5) Bir başka dış haber müdürü Türk basınının dış politikayı adeta millî 
maç gibi gördüğünü ifade etmektedir: “Ben Türk basınının dış politikayı görme 
biçimini iki kelime ile özetleyebilirim: ‘Sübjektif ’ ve ‘destansı’. Dış politika alanı 
adeta millî bir maç gibi algılanıyor bizde; ya büyük galibiyetler ya da büyük mağ-
lubiyetler olarak okunuyor. Hâlbuki dış politikada çıkarlar ve değişen ilişkiler söz 
konusudur; bazen biraz kazanır, biraz da kaybedersiniz. Sübjektiflikten kastım, 
gazeteciliğin bir standardının olmamasıyla ilgili. Batı’da bu işin iyi-kötü bir stan-
dardı var; ama standardınız olmadığında kişisel/kurumsal bakış açısı her şeyini-
ze rengini veriyor. Destansı olma meselesine gelince, o da galiba bizim milliyetçi 
duygularımızın coşkunluğundan kaynaklanıyor.” (Mülakat-13)

Ancak tüm bu eleştirel bakış açılarına rağmen, Türkiye ile birlikte Türk basınının 
da geliştiğini ve dış habercilik açısından yarının bugünden daha iyi olacağını ifade 
eden birçok katılımcı da mevcuttur. Bunlardan biri, “Türk basınının dış politikayı 
görme biçimi son yıllarda Türk dış politikasının gelişimiyle ve dünyada daha aktif 
rol almasıyla daha derinleşti” (Mülakat 19) derken; bir diğer katılımcı ise ben-
zer bir vurguyla, “Türk basını geçmişe göre daha kapsamlı ve derinlikli. Bunda 
son yıllardaki proaktif dış politikamızın etkisi büyük. Küreselleşme ve internet, 
dünyayı ayağımıza getirdi; artık zaten basit yerel haberciliğin bir anlamı yok.” 
(Mülakat 18) şeklinde konuşmaktadır.

Türk basınının dış politikayı nasıl gördüğüne ilişkin ilginç bir analiz yapan kı-
demli bir dış haberci, eleştirel bir bakışla dış habercileri konfeksiyonda çalışan 

“Türk basını dış politika haberciliğini büyük oranda kopyalama 
üzerinden yürütüyor. Bilgi üretmek lüks gibi algılanıyor.  
Esasen kamu yararına olması gereken gazetecilik mesleği, 
farklı güçler için kullanılan bir araç haline geldi. Bunun üç 
sebebi var: ekonomik angajmanlar, siyasi ilişkiler ve kültürel 

sermaye.”
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parça başı emekçilere benzetmektedir: “Dış politika yakın zamana kadar elitlerin 
işiydi ve içine kapanık bir alan olarak algılanırdı. Son yıllarda her iki algı da yıkıl-
dı. Şimdi sadece elitlerin değil, iyi yetişmiş farklı kesimlerden birçok insanın için-
de olduğu bir süreç dış politika. Aynı zamanda dışa dönük bir yapıya kavuşuyor. 
Bunun altında çok boyutlu ve çok yönlü Türk dış politikası var. Gazetelerde bu sü-
reci anlayabilecek altyapı olmadığı için dış haberciler bilumum işleri yaparlar. Dış 
haberciler biraz ondan biraz bundan ama Türkiye ile ilgili ne varsa bulup yazarlar, 
dolayısıyla neredeyse konfeksiyonlarda parça başı çalışan emekçiler gibidirler.” 
(Mülakat 52) Aynı konuda derinlemesine bir değerlendirme yapan akademisyen 
bir katılımcı ise meseleyi kendi penceresinden şu şekilde izah etmektedir:

“Türk basınında dış politika ile ilgili esaslı bir nitelik yok, çünkü bu mesleğin doğ-
ru düzgün eğitimi verilmiyor. Tabii, eğitim süreci bir formasyondur, ama aynı 
zamanda bir deformasyon da oluşuyor, her şeyi bir haber nesnesi olarak görme 
eğilimi ortaya çıkıyor. Türk basını dış politika haberciliğini büyük oranda kop-
yalama üzerinden yürütüyor. Bilgi üretmek lüks gibi algılanıyor. Esasen kamu 
yararına olması gereken gazetecilik mesleği, farklı güçler için kullanılan bir araç 
haline geldi. Bunun üç sebebi var: ekonomik angajmanlar, siyasi ilişkiler ve kül-
türel sermaye. Ancak bizdeki medya Batılılaşmanın öncüsü olmuştur. Bu süreçte 
Batının yaşam biçimini bize rol model olarak sunmuştur. ‘Batı ideal olana sahiptir, 
Doğu da bu ideale sahip olmalıdır’ algısı var. Buna ‘Türk tipi oryantalizm’ diye-
biliriz. Ayrıca Türklükten kaynaklanan bir üstünlük algısı var Doğu toplumlarına 
nazaran. Zira biz Osmanlı’nın torunlarıyız ve Osmanlı birçok yeri dört asır yönet-
miştir. Bu algı, üstünlük algısını besliyor. Buna da ‘Osmanlı oryantalizmi’ desek 
yanlış olmaz. Bana göre dış politika haberciliğimizdeki en büyük sorunlardan biri 
‘ben’in yüceltilerek ‘öteki’nin yerilmesidir.” (Mülakat 6)

3.1 İDEOLOJİK VE POLİTİK ETKİLER28

Türk basınında yürütülen dış habercilik tarzında ideolojik ve politik etkilerin ve/
ya etkilenmelerin olduğu birçok katılımcının ortak kanaatidir. İç politika haber-
lerine kıyasla dış politika haberlerinde ideolojik ve politik unsurların daha az et-
kili olduğunu savunanlar da bulunmaktadır. Tam da bu noktada, mevcut durumu 
açıklamak üzere, tek taraflı bir ilişkiyi ima eden “etki” kelimesiyle beraber “etkile-
şim” kelimesini de kullanmak gerekmektedir. Zira medyayı etkileyen sadece po-
litik mahfiller değildir; aynı zamanda medya da politik süreçleri etkilemektedir. 
Ancak, bu bölümdeki mülakatlarda, bu işin mutfağındaki kişilerin ideolojik et-
kilerden daha ziyade politik etki ve etkileşimlere vurgu yaptıkları görülmektedir. 
İdeolojik duruşu net olan bazı gazeteler için bu alanda yorum yapmaya pek gerek 
yoktur; “milliyetçi” ya da “İslamcı” perspektiften bakan bir gazete ile “Kemalist” 

28. Haberin ideolojik boyutu hakkında bkz. Teun Van Dijk, News as Dicourse (New Jersey and London: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1988).
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perspektiften bakan bir gazetenin ayırdına varmak zaten mümkündür. Bununla 
beraber Türk basın tarihine yapılacak kısa bir gezintide dahi medya ile siyaset 
arasındaki ilişkilerin niteliğinin çoğu zaman tartışma konusu olduğu görülebilir. 
Dolayısıyla medyada ideolojik bir konumdan hareket etmek ile politik aktörlerle 
belirli çıkar ilişkileri üzerinden mesafe tayin etmek farklı şeylerdir. Bu bölümde-
ki mülakatlarda katılımcıların birçoğu (ideolojik olmaktan çok) Türk basınında-
ki manzarayı “hükümete yakın medya grupları” ile “hükümete mesafeli medya 
grupları” şeklindeki güncel yapılanma itibariyle değerlendirmektedir. Aynı katı-
lımcılara göre ideolojik etkilenmeler ancak daha derin ve uzun süreli değerlen-
dirmelerle ortaya konulabilecekken politik etkilenme ve etkileşimler çoğu zaman 
gözle görülebilir niteliktedir. Bu katılımcıların bazıları hükümetin medyada ken-
dine yakın gruplar ürettiğini ve bu şekilde medya üzerinde etkili olduğunu sa-
vunurken; bazıları zaten hükümete ideolojik/politik sebeplerle karşı olan medya 
kesimlerinin (ekonomik kaygılarla beraber) hükümete vurmak için medyayı kul-
landığını ve hükümet-karşıtı partiler gibi muhalefet yaptıklarını savunmaktadır.

Basındaki ideolojik etkilere ilişkin cevaplar esasen politik etkilerle paralel düşünü-
lebilecek birçok unsur barındırmaktadır. Bir başka deyişle medya ile hükümet(ler) 
arasındaki politik etkilenmelerin zemini, medya ile hükümet(ler) arasındaki ide-
olojik farklılıklarda görülmektedir. Bir haber müdürü “Türkiye’de basında ideolo-
jik etki çok fazla; mesela İran’la ilgili haberlere bakın bunu görürsünüz. Türk bası-
nında iki taraf vardır ve bu iki taraf da kendi ideolojisini savunmayı haber verme 
işinin önüne geçirmiş durumdadır” (Mülakat 4) şeklinde konuşmaktadır. Bir dış 
haber müdürü katılımcı, ideolojik etkileri “korkunç” olarak nitelendirmektedir: 
“Korkunç bir ideolojik etki var. Herkes gerçeği kendine göre düşünüyor ve kendi 
ideolojisine göre ayarlıyor. Herkes kendi baktığı yeri doğru gördüğü için birçok 
doğru, ideoloji zemininde savaşıyor. Bu da tarafları meydana getiriyor. Kimisi ik-
tidara yakın duruyor, kimisi uzak. Ama herkesin bir tarafı var.” (Mülakat 5) Bir 
başka haber müdürünün nitelemeleri ise daha dikkat çekici: “İdeolojik etmenlerin 
temeli Batı kafasıdır. Bu kafa hâlâ bizi Soğuk Savaş’ta sanıyor. Böyle olunca da 
Doğu’ya sadece Arap, Batı’ya sadece emperyalist diye bakan bir bakış açısı oluşu-
yor.” (Mülakat 8) Aynı katılımcı bunların artık modasının geçtiğini de eklemekte-
dir. Bir dış haber editörünün gözlemleri ise bu ideolojik bakışı örneklemektedir: 
“İdeolojinin etkisi tartışılmaz. Ergenekon’a bakın, Doğan medyası aylarca haber 
bile yapmadı; bu şimdi habercilik mi? Pantolon giydiği için Sudan’da kırbaçlanan 
kadın örneğini düşünün; başka birçok önemli olay için dışarıya muhabir gönder-
meyen gazetelerimiz bu olay için Sudan’a muhabir gönderdi. Bunu neyle açıkla-
yacağız?” (Mülakat 9) Bir başka kıdemli dış haberci de “ideolojik ve politik etki 
olmadan Türk basınında pek haber yapılmadığını, ancak şimdiki asıl tehlikenin 
medyanın hükümete yakın-hükümete uzak diye ikiye ayrılmasında” (Mülakat 15) 
olduğunu ifade etmektedir. Washington’daki bir katılımcı ise “ideolojik etkilen-
melerin dünyanın her yerinde olabileceğini (örnek Fox’un Obama muhalifliği), 
ama asıl olanın bu tavrın haberciliğin önüne geçmemesi” olduğunu anlatmakta-
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dır. (Mülakat 41) Çünkü bu durumda “geriye sadece kuru bir ideoloji kalmaktadır 
ve bu da tatsız bir durumdur.” Yine Washington’daki bir başka katılımcı devlet ile 
hükümeti birbirine karıştırmamak gerektiğine vurgu yapmaktadır: “Genelde ide-
olojik veya politik bakma sorunu var, ama bu yanlış. Mesela Türkiye-Ermenistan 
yakınlaşması Türkiye için iyi bir süreç iken ideolojik sebeplerle buna karşı çıkan 
birçok gazeteci var. Hükümet meselesi ile devlet meselesini birbirine karıştırma-
mak lazım; hükümeti sevmiyor olabilirsiniz ama devlet meselesi olan bir hususta 
doğru davranmalısınız.” (Mülakat 43) Bir haber müdürü de, konuyla ilgili olarak 
düşünce ve araştırma kurumlarının önemine vurgu yapmaktadır: “Artık ideolojik 
etkinin baskın olduğunu söyleyemeyiz; ama iktidarla ilişkiler çoğu zaman belirle-
yici oluyor. Böyle olunca da gerçek anlamda gazetecilik/habercilik yapacak gazete 
kalmıyor piyasada. Herkes politik yelpazedeki konumuna göre iş yapıyor. Bu nok-
tada think-tank’lerin önemi ortaya çıkıyor. Onlar politikadan bağımsız ne kadar 
bilgi üretirlerse, ciddi bir boşluğu o ölçüde kapatmış olurlar.” (Mülakat 52) Bir 
diğer dış haber editörü ise Türk basınında ideolojik duruşların da değişebildiğine 
gönderme yapmaktadır: “Türkiye’de basın iktidar yandaşı ve karşıtı diye ikiye ay-
rılmış durumda ve kötü olan, konjonktüre göre ideolojik bakışların da değişiyor 
olması. Demek ki Türk basınında aslında ideoloji o kadar da önemli değil. Çok az 
milliyetçi, liberal ve Kemalist gazete dışında çoğu aslında iktidarla ilişkileri bağla-
mında politik etkilerle pozisyon belirliyor.” (Mülakat 14)

Bazı katılımcılar iç politikaya kıyasla dış politikada ideolojik ve politik etkilerin 
görece daha sınırlı olduğu kanaatini taşımaktadır. Bu kanaate kaynaklık eden fikir 
ise, dış politikanın daha ulusal/millî bir alan olmasıdır. Bir dış haber editörüne 
göre ideolojik ve politik faktörler “Dış haberleri çok etkilemiyor; çünkü içeride 
herkesin farklı bir kimliği olsa da, dış haberde herkes milliyetçi.” (Mülakat 29) Bir 
diğer katılımcı da şunları söylemektedir: “Dış politika meselesi millî bir mesele 
olduğu için ideolojik unsurların görece az olduğu bir alan diye düşünüyorum. 
Ama politik birtakım mülahazalarla haber yapıldığı da çoktur. Hükümeti sevenle 
sevmeyen aynı haberi aynı biçimde vermiyor mesela.” (Mülakat 50) Bu zeminde 
ideolojik etki algısının dışsallaştırıldığı, dışarı ile karşı karşıya gelindiğinde her-
kesin milliyetçi olmasının ideoloji dışı bir pozisyonmuş gibi ele alındığı ve bu 
durumun ulus-devlet-ideoloji ve basın ilişkisini anlamak için önemli bir örnek 
olduğu yorumu yapılabilir.

İstanbul’daki bir dış haber müdürüne göre son dönemde yaşananlar aslında 
bir normalleşme süreci: “İdeolojik etki elbette var ama abartılacak kadar değil. 
Aslında bugüne kadar bir çarpıklık vardı medyada: Halkın büyük kısmı muha-
fazakârdı ama medyanın büyük kısmı sol ve muhafazakârlığa karşı bir yerdeydi; 
şimdi ise halkı temsil eden medya unsurları da devreye girmeye başladı, aslında 
bu bir normalleşmedir ve tabii iyi bir şeydir.” (Mülakat 3) Konuya biraz daha farklı 
bir pencereden bakan bir akademisyen katılımcı ise “üç temel uluslararası ilişkiler 
teorisi olduğu (realizm, liberalizm ve Marksizm), Türkiye’de realizmin adeta ide-
oloji haline geldiği ve birçok konuda hâlâ Sevr sendromuyla hareket edildiği”ne 
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(Mülakat 20) değinmektedir. Bazı katılımcılar da Türk basınının bölgeyi bugüne 
kadar hep Batılı kodlarla izlediğini ve bunun ideolojik bakış açısından kaynak-
landığını (Mülakat 47, 56) ifade etmektedir. Türk basınındaki ideolojik imgelerin 
altyapısını anlamaya yönelen bir başka akademisyen katılımcı ise Türkiye’de ga-
zeteciliğin dilinin nasıl üretildiğinden teşvik politikalarına kadar birçok konuda 
eleştirel bir yaklaşım getirmektedir:

“Medya patronunun ekseninde üretilen akıl, Türkiye’de gazeteciliğin ürettiği di-
lin temelini oluşturuyor. Türkiye’de gazeteciliğin meslekî bilgisi olmadığı gibi 
gazetecilik etiği de yok. Gazetecilik etiği özdenetim ister, ama bizde özdenetim 
kurum ve kurulları olarak ifade edilen makamlar bu fonksiyonu yapacak yerler 
değil. RTÜK de Gazeteciler Cemiyeti de bu özdenetimi yapabilecek özgürlük ala-
nına sahip değil. Bakınız RTÜK yasasının 1. maddesi... Türk medyasında eskiden 
beri anti-Arap, anti-Fars vb. imajları vardır. Köşe yazılarında ise ideolojik bakış-
ları daha net görürsünüz. Türk basınında iki yandaş medya var; iktidara yakın ve 
iktidara uzak dikotomisinde iki medya grubu var kabaca. İktidara uzak olmak 
devlete uzak olmak anlamına da geldiği için medyadakiler bunu her zaman düşü-
nür. Çok önemli bir diğer konu da teşvik politikalarıdır. Türkiye’de teşvik politi-
kaları sorgulanmadan medya-iktidar ilişkilerini konuşmak biraz anlamsız oluyor. 
Türkiye’de devlet kâğıt desteğini çekse kaç gazete ayakta kalır acaba, bu soruyu da 
sormak lazım.” (Mülakat 6)

Konuya farklı bir pencereden bakan bir başka uzman bu konuda “Türk basınının 
konuları ele alırken bilgi eksikliği ve perspektif sorunu sebebiyle ya magazinel/
sansasyonel haberciliğe ya da ideolojik toptancılığa başvurduğu”nu (Mülakat 49) 
söylemektedir. İstanbul’daki kıdemli bir dış habercinin şu sözleri esasında Türk 
basınının ideolojik/politik etkilerden sıyrılıp nitelikli dış haber üretmeye ne kadar 
ihtiyacı olduğunu gözler önüne sermektedir: “Dikkat edin, Orta Doğu’da Türkiye 
etkin, ama Türk basını değil!” (Mülakat 23)

3.2 UZMAN GAZETECİLİK VE ALAN HÂKİMİYETİ: 
“MEDYANIN TALEBİ ORTA DÜZEY VE İTAATKÂR 
GAZETECİLER”

Dış politikada artan hareketliliğe rağmen, basının yakın coğrafya veya genel an-
lamda Türk dış politikasının ana konuları üzerine ne derece uzmanlaşabildiği 
konusu sıkça tartışılan başlıklardan biri olarak dikkat çekmektedir. Çalışmanın 
uzman gazetecilikle ilgili bu bölümünde iki husus öne çıkmaktadır: İlki Türk bası-
nında “uzman gazeteci” ve “alan hâkimiyeti” eksikliği, diğeri ise Türk basınının bu 
konuya henüz yeterince ehemmiyet vermediğidir. İkinci kısımla ilgili olarak, daha 
önce de ifade edildiği gibi, basının bu noktaya daha çok önem verme çabası içinde 
olduğu söylenebilir. Bundan 15–20 yıl önce pek de makbul olmayan Orta Doğu ve 
Kafkasya gibi bölge dillerini bilmek, bugün aranan nitelikler arasında sayılmakta; 
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bu bölgeleri tanıyan kişilerin medyada rol alması daha fazla talep edilmektedir. 
Tüm bunlar meseleye ilişkin bir farkındalığın oluşmaya başladığına işaret sayıla-
bilir; ancak bugün için net olan husus, basında uzman gazeteciliğin ve ilgili alan-
lara hâkimiyetin henüz yeterli düzeyde olmadığı yönünde bir algının varlığıdır. 
Belki on yıl sonra birçok ulusal gazete ve televizyon kanalında İngilizce ve diğer 
Batı dilleri dışında Arapça, Rusça, Farsça, Çince ve Japonca gibi dillerden birini/
birkaçını bilen kişiler istihdam ediliyor olacak; belki de olmayacak… Ancak bu-
günkü gelişmeler ışığında ve ihtiyaçlar doğrultusunda durum farklıdır. Hemen 
tüm katılımcılar uzman gazetecilik anlamındaki sorunlara değinerek Türk basını-
nın bu konuda kat etmesi gereken çok mesafe olduğuna işaret etmektedir.

Bu bölümdeki yaklaşık yirmi mülakatta uzman gazeteciliğe yeterince önem veril-
mediği ifadesine doğrudan bir biçimde rastlamak mümkündür. İstanbul’daki bir 
haber müdürü, “Medyada uzmanlığa ihtiyaç duyulmuyor, hatta uzman gazeteci 
bazen ayak bağı olabiliyor. ‘Ortalama bir muhabir her zaman daha iyidir’ deni-
liyor. Bana kalırsa bizim gazeteciliğimizde dış politika uzmanı yok, nakil uzma-
nı var” (Mülakat 4) şeklinde konuşmaktadır. Medyada uzmanlaşma gereksinimi 
duyulmadığına işaret eden bir diğer katılımcı, bu durumu gazetelerin “magazin 
temelli habercilik anlayışı”na (Mülakat 3) bağlamakta; hatta uzmanlıkla hazır-
lanmış haberlerin “medyamız için biraz lüks” kaçtığını savunmaktadır. Bir diğer 
dış haber müdürü, medyanın hem maddi hem de manevi anlamda uzmanlaşma 
çabasında olan kişileri tatmin etmeyerek onlara değer vermediğinden şikâyet et-
mektedir: “Açıkçası uzmanlaşan insanlar medyayı terk ediyor. Ben de terk etmeyi 
düşünüyorum. Çünkü medya uzmanlaşmış nitelikli insanları tatmin edemiyor, 
ne maddi ne de manevi anlamda. Ayrıca diyelim ki uzmanlaşma çabasındasınız, 
okumaya vaktiniz olmuyor ki. Aslında medyanın böyle bir beklentisi olmadığı 
için sizin medyada uzmanlaşmanız hakikaten zor bir iş. Medyanın talebi orta dü-
zey ve itaatkâr gazetecilerdir.” (Mülakat 5) Bu çerçevede kıdemli bir haber mü-
dürünün sözleri son derece çarpıcıdır: “Uzman gazetecilik meselesi en büyük 
yaralarımızdan biridir. Bizde Arapça bilen doğru dürüst eleman yoktur mesela. 
Türk medyasında ihtiyaç duyulmuyor; böyle bir eksiklik olduğu düşünülmüyor. 
Ankara’daki muhabir Dışişleri Bakanlığı’ndan ve diğer bakanlıklardan alsın ha-

Bundan 15–20 yıl önce pek de makbul olmayan Orta Doğu ve 
Kafkasya gibi bölge dillerini bilmek, bugün aranan nitelikler 
arasında sayılmakta; bu bölgeleri tanıyan kişilerin medyada 
rol alması daha fazla talep edilmektedir. Tüm bunlar meseleye 
ilişkin bir farkındalığın oluşmaya başladığına işaret sayılabilir.
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beri, İstanbul’dakiler de çevirilerini yapsın, tamam işte. Daha ne beklenebilir ki! 
Yani bizde uzman gazeteci yerine cahil gazeteci var.” (Mülakat 8) Benzer cümleleri 
yine İstanbul’daki bir başka kıdemli haber müdüründen de duymak mümkündür: 
“Bu kronik bir sorun ve en temelde gazetelerin ve TV kanallarının örgütlenme 
biçimiyle ilgili. Ankara’da diplomasi muhabirleri Dışişleri Bakanlığı kaynaklı ha-
berlere dayalıdır, ekstra bir uzmanlığa gerek duyulmaz. İstanbul’daki dış haberci-
ler ise uzmanlaşmaya ne ihtiyaç duyarlar, ne de zaman bulurlar. Çünkü medyada 
‘iş yapılsın da gerisi önemli değil’ mantığı var, uzun vadeli planlı sistemli iş yapan 
ve uzman gazeteci yetiştiren bir yapı yok Türkiye’de. Galiba böyle bir dert yok 
en temelde.” (Mülakat 11) Ankara’daki kıdemli bir dış haberci durumu tasvir et-
mek için “felaket” kelimesini dahi kullanabileceğini ifade etmektedir. (Mülakat 
18) Aynı katılımcı kendi gazetelerinde Arapça ve Farsça bilen kişilerin istihdam 
edildiğini, çünkü kendilerinin dış haberciliğe önem verdiklerini ifade ederken, 
Türkiye’deki birçok gazetede durumun böyle olmadığını, çünkü Türk basınının 
genel anlamda dış haberlere ve uzman gazeteciliğe yeterince önem vermediğini 
anlatmaktadır. Bir dış haber editörü ise uzman gazeteciliğe önem verilmemesi-
ni ekonomik koşullara bağlayarak “Büyük oranda ekonomik faktörlerden dola-
yı nitelikli ve uzman gazetecinin yetişmesine önem verilmiyor; çünkü patronlar 
dış habercilik için iyi muhabir ve haberci yetişmesine para harcamak istemiyor” 
(Mülakat 9) şeklinde durumu özetlemektedir.

Türkiye’deki uzman gazetecilik ve alan hâkimiyeti konularındaki eksikliğe temas 
eden birçok katılımcının dile getirdiği konulardan biri de dil sorunudur. Diğer 
diller şimdilik bir kenara bırakılırsa İngilizce için dahi kullanım sorunları ifade 
edilmektedir. Bu konudaki şikâyetini dile getiren bir dış politika yazarı, verdiği 
örnekle dikkati çekmektedir: “Bir örnek vereyim: Bir kişi Atatürk için kullanılan 
“soldier-trained politician” kavramını “dönek” diye nasıl çevirebilir Allah aşkına! 
Ya da “secretary of state” kavramını alıp “devlet sekreteri” diye çevirenler var.” 
(Mülakat 22) Komik gibi görünen bu ve benzeri örneklerin altında hem dil bilgi-
sinin eksikliği, hem de alana hâkimiyetin olmaması yatmaktadır. Bu eksikliğin gi-
derilebilmesi noktasında önerisi olan katılımcılar da mevcuttur: “Alaylı-mektepli 
ayrımı söz konusu, yani dil bilenlerle bilmeyenler. Mülkiyeliler dil bildikleri için 
bu noktada avantajlılar. Ben bu alanda uzman gazeteci yetişebilmesi için özellikle 
Uluslararası İlişkiler alanına önem verilmesi ve buralardan iyi kafaların seçilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.” (Mülakat 15) Aynı konuda Washington’daki bir katı-
lımcı işin eğitim boyutuna temas ederken “Bu işin sadece üniversite eğitimiyle 
olabileceğini düşünmek yanlış olur. Gazeteci olduktan sonra da uzmanlaşma sü-
reçlerine devam etmek lazım ama bizde maalesef öyle olmuyor. Çünkü çoğu gaze-
teci okumuyor. Lisanstan sonra da master veya doktora süreçleri önemsenmiyor” 
(Mülakat 42) şeklinde konuşmaktadır.

Uzman gazetecilik ve alana hâkimiyet hususlarında sıkça vurgulanan bir diğer te-
mel konu da muhabirlik sürecinden uzman gazeteciliğe giden yolun Türk basınında 
pek açık olmamasıdır. Birçok katılımcı diplomasi muhabirlerinin yeterince değer 
görmediğini (Mülakat 13, 41, 51), okumaya vakit bulamadıklarını (Mülakat 36, 57) 
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ve zaten kendilerinden uzmanlaşma beklenmediğini (Mülakat 40, 41, 51, 59) ifade 
etmektedir. Bir alanda uzmanlaşma yolunda önemli bir basamak olması gereken 
diplomasi muhabirliğinin çoğunlukla “stajyerlik” konumunda bir yerde algılandı-
ğı ifade edilmektedir. (Mülakat 13) Bu bağlamda diplomasi muhabirlerinin temel 
hedefleri bir an önce yükselmek/terfi etmek, mesela dış haber müdürü ya da köşe 
yazarı olmak gibi adımlarla sınırlı kalmaktadır; zira sistem bu şekilde işlemekte-
dir. Hâlbuki birçok katılımcının örnek olarak verdiği, Robert Fisk hâlâ muhabirlik 
yapmaktadır ve son derece başarılıdır. Uzmanlaşma için gerekli olan bilgi birikimi-
nin sahada kazanılması gerektiği (Mülakat 50) ancak Türk basınında bunun yeri-
ne “internet uzmanlığı” (Mülakat 26) olduğunu ifade eden katılımcılar, bir bakıma 
Türkiye’de uzman gazetecilerin neden az yetiştiğini de açıklık getirmektedir.

Ancak uzman gazetecilerin yetişmesi noktasında ilgili kamu kurumlarının da 
desteğinin olması gerektiğini ifade eden Washington’dan bir katılımcı, “Türkiye’de 
uzmanlık aranan bir şey değil ki. ABD’de Department of State (Dışişleri Bakanlığı) 
günde 20 e-mail yolluyor, sizi her şeyden haberdar ediyor. Türk dışişlerinin bu ko-
nuda mesafe kat etmesi gerekiyor. Yani kurumlar da gazetecilere yardımcı olmalı” 
(Mülakat 40) şeklinde görüş belirtmektedir. Bir diğer katılımcı ise uzman gaze-
tecilik konusundaki yetersizliği Türk toplumundaki araştırmacılık kültürünün 
eksikliğine bağlamaktadır: “Araştırmacı gazetecilik kültürü alana hâkim değil. 
Araştırmacı gazetecilik her gün yayınlanan, her taraftan ulaşılabilen ve herkesin 
yapabileceği habercilik değildir. En az bir ay araştırılarak, çeşitli kaynaklara ula-
şılmış, bilgiler test edilmiş olmalıdır. Artık gazetecilikte ortalama bilginin kıymeti 
yok. Önemli olan bir habere ilişkin diğerlerince yakalanamayan arka planı yansıt-
maktır. Mesela ben Suriye üzerine bir haber okurken Şam’daki vatandaşın görüş-
lerini merak ediyorum.” (Mülakat 48) Ankara’daki bir haber müdürü ise iç poli-
tikanın gündemin büyük kısmını işgal etmesinden dolayı dış politika alanındaki 
uzmanlaşmaya pek ihtiyaç hissedilmediğini, uzmanlık gerektiren konularda ise, 
bazı katılımcıların dile getirdiği üniversite camiasına ek olarak, düşünce kuruluş-
larına başvurulduğunu anlatmaktadır: “Türk gazeteleri iç politika ağırlıklı olduğu 
için dış politikada uzmanlaşma yeterli düzeyde değildir. Esasında uzmanlaşmaya 
ihtiyaç da pek hissedilmiyor, çünkü o adam ne kadar harika haber yaparsa yapsın, 
sonuçta onun içeride ne kadar işe yaradığına bakılıyor. Yani dış haberlerimiz dahi 
iç politika merkezli olarak algılanıyor. Uzmanlık gerektiren alan ve konularda 
gazeteciler düşünce kuruluşlarının uzman kadrolarına başvurup oradan gerekli 
bilgiyi almayı daha kolay ve doğru buluyor, dolayısıyla bizim açımızdan bu gibi 
kurumlar ciddi bir boşluğu dolduruyor.” (Mülakat 51)

3.3 NİTELİKLİ ELEMAN VE MESLEKÎ-TEKNİK YETERLİLİK

Nitelikli eleman ve meslekî/teknik yeterlilik şartların ne ölçüde önem verildiği 
konusunda katılımcıların birçoğunun buluştuğu ortak temaları şu şekilde nite-
lemek mümkündür: “Türk basınında nitelikli eleman yeteri kadar yok”; “Türk 
basını nitelikli elemana yeteri kadar değer vermiyor”, “Nitelikli eleman piyasada 
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maddi-manevi daha fazla tatmin imkânı bulabildiği için ya medya sektörüne gir-
miyor, girmişse de imkânını bulduğunda ayrılıyor”, “Meslekî eğitimde sorunlar ve 
eksiklikler olduğu için nitelikli eleman da az çıkıyor.”

Tüm bu başlıklara bazı katılımcıların Türk basınının nitelikli elemana pek talepte 
bulunmadığı yönündeki görüşlerini de eklemek gerekmektedir. Bunun gerekçesi 
olarak ise, internet çağında bazı işlerin daha kolay ve ucuz bir şekilde halledilebi-
liyor olması gösterilmektedir.

Türk basınında ihtiyaç duyulmasına karşın yeterince nitelikli eleman olmadığını 
ifade eden bazı katılımcılar söz konusudur. “Nitelikli eleman yeteri kadar yok. En 
başta, kullanılan dile hâkimiyet yok. Meslekî ve teknik anlamda iyi bir eğitimle ge-
len eleman sayısı fazla değil. Zaten eleman çok iyiyse buraya gelmemeyi tercih edi-
yor; çünkü Türkiye’de olması gereken ücretler yok. Çok işe az para uygulaması var. 
Eskiden bu farklıydı ama son yıllarda, son dönemde krizin de etkisiyle, maalesef bu 
iş tersine döndü.” (Mülakat 1) Bir başka dış haberci ise “Nitelikli eleman az, nitelikli 
eleman nitelikli işe gereklidir; bizden istenen şey nitelikli habercilikten ziyade daha 
basit düzeyde habercilik” (Mülakat 44) şeklinde bir yorum getirmektedir.

Bazı katılımcılar ise basında nitelikli elemana yeteri kadar değer verilmemesini 
medyanın nitelikli elemana gereksinim hissetmemesine bağlamaktadır. Örneğin 
bir dış haber editörü “Asıl sorun medyada nitelikli elemana ve meslekî-teknik ye-
terliliğe sahip elemana önem verilmiyor olması; daha doğrusu aranan özelliklerin 
bunlar olmaması” (Mülakat 2) şeklinde görüş belirtirken, bir akademisyen katı-
lımcı ise kısaca “Nitelikli elemana ihtiyaç duyulmuyor ki önem verilsin” (Mülakat 
26) demektedir. Nitelikli elemanın gazetecilik pratiği içinde yetiştirilmesine pek 
önem verilmemesi de ayrıca vurgulanmaktadır. “Nitelikli elemana çok az önem 
veriliyor. Dünyada çok önemli sayılan savaş gazeteciliği olgusuna Türkiye’de 
rastlayabilir misiniz? Böyle elemanlar yetişmiyor, yetiştirilmiyor. Bu yüzden de 
medyamız sathi kalıyor.” (Mülakat 4) Benzer bir biçimde bir başka dış haberci, 
medyada insana yatırımın çok az olmasından bahsetmektedir: “Aslında medya-
mıza birçok nitelikli eleman geliyor ama bunların bir kısmı kısa zamanda ayrı-
lıyor, çünkü medyada insana yatırım çok az. Bir örnek vereyim: Türkiye’de hâlâ 
‘savunma muhabiri’ yoktur.” (Mülakat 15) Türk basınında iki tip gazeteci oldu-

“Aslında medyamıza birçok nitelikli eleman geliyor ama 
bunların bir kısmı kısa zamanda ayrılıyor, çünkü medyada 
insana yatırım çok az. Bir örnek vereyim: Türkiye’de hâlâ 

‘savunma muhabiri’ yoktur.” 
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ğunu savunan bir dış haber editörü ilginç yorumlar yapmaktadır: “Aslında iki tip 
insan var medyada: ‘Çalışkan olanlar’ ve ‘tanıdıkları olanlar’. İyi üniversitelerden 
mezun çok iyi gazeteci adayları geliyor, bunlar çalışkan da oluyor; ama basında 
aradıklarının çoğunu bulamıyorlar. Diğer tip insanlar ise nitelikli olmasalar bile 
ilişkilerini kullanarak bir yerlere gelebiliyorlar. Bunlara ‘çete’ desek yeridir herhal-
de. Bu iki gruptan kim kazanır bilemiyorum.” (Mülakat 14)

Basındaki nitelikli eleman sıkıntısına ilişkin önemli çıkarımlardan biri de zaten 
zor ve az yetişen nitelikli elemanların daha iyi maaş ve standartlarla medya sek-
törü dışında çalışmayı tercih etmeleridir. Birçok katılımcının ortak görüşü olarak 
dikkat çeken sorun, medyanın nitelikli elemanlara hem daha fazla önem vermesi, 
hem de maddi koşulları iyileştirmesi ile çözümlenebilecek gibi gözükmektedir. 
Kıdemli bir dış habercinin yorumları meseleye ışık tutmaktadır: “Açıkça şunu 
söyleyeyim: Nitelikli bir eleman medyaya girmez, dışarıda daha iyi paralar ka-
zanabilir çünkü. Hadi diyelim girdi, o zaman da fazla kalmaz; çünkü ortamı ve 
düzeyi görünce tatmin olmaz. Hem zaten bir gazeteye girmek için iyi yetişmeye 
değil daha çok tanıdığa veya belli bir yapıya yakın olmaya ihtiyacınız var. Bir de 
diğer bütün meslek alanlarında ‘meslek içi eğitimler’ olur, ne hikmetse biz ileti-
şimcilerde, gazetecilerde meslek içi eğitim diye bir şey olmaz.” (Mülakat 8) Başka 
bir dış haber müdürü ise (Mülakat 13), “Nitelikli elemana pek de ihtiyaç duyul-
muyor diye düşünüyorum. ‘Ortada bir iş var, onu en ucuz yolla nasıl yaparız’ 
diye bakılıyor. Niteliği yükselen elemana daha çok para vermeniz lazım -ki bizim 
medyada işler böyle yürümüyor” şeklinde konuşmaktadır. Gazeteciliği bir ideal 
olarak görmeyen nitelikli elemanların medya sektöründen daha kolay ayrıldık-
larına vurgu yapan bir katılımcı da şunları ifade etmektedir: “Nitelikli elemanlar 
eğer gazeteciliği çok sevmiyorsa, ilk fırsatta daha iyi iş imkânlarını bulup piyasaya 
gidiyor. Benim görebildiğim Türk basınında ‘işi yapacak kadar işi bilen eleman ol-
sun, yeter’ mantığı var; hem zaten böyle elemanları daha ucuza çalıştırabilirsiniz.” 
(Mülakat 14) Benzer biçimde bir akademisyen katılımcı da durumu, “Nitelikli 
eleman zaten gerçekten iyiyse medyaya girmez, başka sektöre gider; ancak kişi 
idealist ise gidip medyada çalışır” (Mülakat 20, 26) şeklinde yorumlamaktadır. 
Konuyu bir bakıma özetleyen bir katılımcının sözlerini not düşmek yararlı ola-
caktır: “Basında para az, çile çok.” (Mülakat 45)

Tüm bu olumsuz görünüme rağmen Türk basınının bu konuda da atılım gayreti için-
de olduğunu ifade eden katılımcılara rastlamak mümkündür. Örneğin Ankara’daki 
bir haber müdürü, “Nitelikli eleman konusunda da ilerlemeler var. Çünkü bu alan-
daki eksikliklerimizi görmeye başladık. Son yıllara kadar Soğuk Savaş kıskacınday-
dık, son yıllarda bunu aştık. Son dönemde komşu ülkelerde de daimi temsilcilikler 
oluşturulmaya başlandı; bu da önemli bir gelişme” (Mülakat 19) şeklinde konuş-
maktadır. Dış politikadaki artan hareketlilik zemininde daha fazla gazetecinin kom-
şu ülkelerdeki temsilciliklerde çalışmaya başladığı ve bunun zamanla meyvelerini 
vereceği de katılımcıların dile getirdiği konular arasında yer almaktadır.
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3.4 TÜRKİYE’DE DIŞ HABER NASIL OLUŞUR?

Türk basınında dış haberlerin oluşma biçiminde temelde iki kaynak söz konusu-
dur; ağırlıklı olarak ajanslar ve muhabirler. Ajansların büyük bölümünü yabancı 
ajanslar oluştururken, muhabirlerden kastedilen Ankara’daki diplomasi muhabir-
leri ile yurt dışı temsilciliklerinde bulunan kişilerdir. Katılımcıların hemen hepsi-
nin ortak bir biçimde ifade ettiği husus, Türk basınında dış haberlerin oluşumun-
da ajansların ciddi bir biçimde ağırlık teşkil ettiğidir. Yakın bir bölgede önemli bir 
olay olduğunda oraya muhabir gönderilmişse, bölgeden gelen haberler genelde ilk 
sayfada kendine daha kolay yer bulmaktadır. Bunda alana eleman göndererek ya-
pılmış olan masrafın dolaylı kamçılayıcı etkisinin bulunduğunu söylemek müm-
kündür. Zaten haber, ilk sayfada kendine yer bulamayacak kadar önemsiz olsa, 
muhtemelen o gazete veya televizyon kanalı bölgeye muhabir yollama zahmet ve 
masrafına girmeyecektir. Dolayısıyla toplamda Associated Press (AP), Agence 
France-Presse (AFP), Reuters gibi uluslararası ajanslar ile AA Türk basınının dış 
haber ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır. Bunun dışında Ankara’daki diplo-
masi muhabirlerinin gündemdeki konularla ilgili haberleri ve yurt dışı temsilci-
liklerindeki habercilerin aktardığı bilgiler de dış haber başlığı altında kendisine 
yer bulmaktadır. Dış haberlerin ajans temelli olarak hazırlanmasının gerekçeleri 
ise genellikle ekonomik sebepler (ajanslar vesilesiyle habere daha ucuza ulaşma-
nın mümkün olması ve buna mukabil olay mahalline muhabir göndermenin ya 
da yurt dışında temsilcilik bulundurmanın pahalı olması), kolaylık (ajanslardan 
gelen haberin tercüme edilerek kontrol edildikten sonra hemen yayına hazır ol-
ması) ve kısmen kolaycılık (olay mahalline giderek haber üretmenin zor olması 
ve alışılmış hazır düzenin kolay gelmesi) olarak tanımlanmaktadır. Tecrübeli bir 
haber müdürü, Türkiye’de dış haberlerin hazırlanma sürecini şu şekilde tarif et-
mektedir: “Dış haberler iki türlü oluşur: Ankara’daki diplomasi muhabiri başta 
Dışişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıklardan topladığını haber yapar. İkincisi 
İstanbul’daki dış haberler servisleri bir tercüme bürosu gibi özellikle İngilizce kay-
naklardan çeviri yapar. Çoğu zaman noktasına bile dokunmaz. Ayrıca İngilizce dı-
şında, mesela, Fransızca veya Almanca da pek bilinmez, azdır öyleleri. Bakarsınız 
hep Reuters, AP filan. AFP’yi dahi fazla göremezsiniz. Zaten Arap basını veya İran 
basını vs. onları hiç söylemiyorum.” (Mülakat 8)

Ajansa bağımlı olmaya ilişkin ilk çarpıcı tespit İstanbul’daki bir dış haber editö-
ründen gelmektedir: “Türk basını Batı medyasına ve Batılı kaynaklara çok faz-
la bağımlı. Hemen her alanda Batılı kaynakları kullanıyoruz ve bunun temel iki 
sebebi kaynak yetersizliği ve tembellik. Çoğu zaman Batılı bir kaynaktan haberi 
alıp çevirmek haber noktasına/bölgesine muhabir yollamaktan daha kolay geliyor.” 
(Mülakat 1) Bir diğer dış haber müdürü ise dış habercilerin sadece dış haberler 
sayfasıyla uğraşmadıklarını ifade etmektedir: “Bizde ayrıca dış haberler servisi ile 
dış haberler sayfası arasında farklar vardır. Beklenti, dış haberler servisinin sadece 
dış haberler sayfasını hazırlaması değil, gazetenin 5 ila 7 sayfasına haber hazırla-
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masıdır. Dış haberler sayfası, ajanslardan gelen haberlerin kontrol edilmiş halidir. 
Manşet haberler genelde dışarıda görev yapan muhabirlerimizin ilettikleri ara-
sından seçilir.” (Mülakat 2) Orta Doğu’yu yakından tanıyan bir haber müdürü ise 
yetişmiş uzman ve muhabir eksikliğine vurgu yapmaktadır: “Dış haberler çoğun-
lukla ajanslardan gelen haberlerden oluşur. Haberi alır tercüme edersiniz, doğru 
olduğuna kanaat getirdiyseniz yayınlarsınız. Ama en temel eksik çok açık belli: 
Yeterince uzman ve yetişmiş muhabirimiz yok. Yani report olayını gerçekleştire-
cek elemanımız yok. Ancak şimdi eskiye göre daha çeşitlendirilmiş bir kaynak im-
kânımız var. Mesela 1. Körfez Savaşı’nı biz neredeyse tamamen CNN’den izledik; 
ama şimdi mesela el-Cezire var ve biz Irak Savaşı’nı tüm boyutlarıyla görebildik.” 
(Mülakat 11) Bir haber müdürü de yine el-Cezire’yi örnek göstererek Türk med-
yasının bölgemizde daha etkin olması gerektiğine işaret etmektedir: “Son yıllarda 
Türkiye’nin ve Türk dış politikasının ne kadar geliştiğini söylüyoruz; ama acaba kaç 
gazetenin veya TV kanalının bizim için çok önemli olan Şam’da, Tahran’da veya 
Bağdat’ta bürosu var? Çoğu gazetenin yavru vatan Kuzey Kıbrıs’ta bile bürosu yok. 
Siz bu durumda haberi ne ölçüde kaynağından alabilirsiniz ki? El-Cezire’nin dün-
yanın farklı yerlerinde 50 civarında bürosu var ve 80 civarında ülkede de kontak-
ları var. Bizdeki haberlerin çoğu, uluslararası haberse AP veya Reuters kaynaklıdır; 
ulusal haberse AA kaynaklıdır. Bu haberlerin çoğu copy-paste [kopyala-yapıştır] 
şeklindedir; çünkü böylesi, bir bölgeye muhabir göndermekten çok daha ucuzdur.” 
(Mülakat 4) Bu denli ajans bağımlı olunmasını bir haber müdürü şu şekilde özetle-
mektedir: “O kadar ajans bağımlıyız ki AA birgün servis yapmasın bütün gazeteler 
dökülür. Özgün habercilik çok zayıf. Bağımsızlık Türk gazeteciliğinde yeterince 
gelişmemiştir. Muhabir sayımız ve kalitemizin iyileştirilmesi lazım. Bunun için de 
ekonomik imkânların artması çok önemli.” (Mülakat 19) Ancak AA’nın yapısını 
eleştiren katılımcılar da vardır: “AA’nın dışarıda büroları var, bu iyi haber. Ama 
aynı AA’da hâlâ memur zihniyeti var, bu da kötü haber. Bizim profesyonel anlamda 
dünya standartlarında bir Türk ajansa ihtiyacımız var. Biz çok fazla dış kaynaklı 
ajanslara bağımlıyız. Aradaki perspektif meselesini unutmayalım. Ama tabii bu-
nun dışında yeterli sayıda muhabirimizin olmadığını da biliyoruz.” (Mülakat 16) 
Habere ulaşma yolları içinde ajansları fazlasıyla kullanan Türk medyası esasen bu 
konuda tek değil; bilhassa ekonomik krizin etkisiyle dünyanın birçok büyük gazete 
ve televizyonu da muhabir sayılarını azaltarak daha fazla ajans haberi kullanmaya 
başladılar. Ekonomik faktörler elbette son derece önemli, ancak burada habere ve 
haberin kaynağına bakış açısı daha önemli olsa gerek, zira ekonomik koşulları daha 
iyi iken/olduğunda Türk basını ajans haberlerini daha mı az kullanmaktadır soru-
su sorulmaktadır. Son bir not da basının habere ulaşmasında resmî kurumların 
rolüne ilişkin olarak düşülmelidir; diplomasiye yakın bir katılımcıya göre, “Haber 
kaynakları artırılmalı ve çeşitlendirilmeli. Resmî kaynaklar açık olmalı. Düzenli 
bilgilendirme önemli.” (Mülakat 40) Benzer bir “düzenli bilgilendirme” vurgusu 
da Washington’daki bir katılımcıdan gelmektedir (Mülakat 53): “Bilgilendirme çok 
temel bir unsurdur habercilikte, örneğin burada basın mensupları düzenli olarak 
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çeşitli resmî kurumlar tarafından bilgilendirilir. Artık gazetecinin çıkıp komplo te-
orileri uydurması inandırıcılığını yitirir.”

Türk dış politikasının çeşitlendiği ve derinleştiği son yıllarda bu konuda ‘nasıl 
bir sürecin içinden geçmekteyiz’ diye düşünüldüğünde yine diplomasiye yakın 
bir katılımcının sözleri dikkat çekmektedir: “Ajansların ciddi ağırlığı olduğunu 
biliyoruz, muhabirimiz az; bunu son dönemde TRT Türk biraz kırmaya çalışıyor. 
Aslında bu durumun arkasında da ideolojik bir mesele var: Bizim Batı’da temsilci-
lerimiz iyi-kötü vardır, ama Doğu’da temsilcilerimiz var mı medyadan? Ayrıca dil 
meselesi çok önemli, Arapça veya Farsça bilen kaç eleman var medyada? Çünkü 
yıllarca hep Batı merkezli ve Batıcı bir gözle bakmışız dünyaya. Batı Kudüs’te ya-
şayan bir İngiliz gazetecinin Filistin sorununa ilişkin söyleyeceklerini bir Türk 
gazetesi/televizyonu olarak siz alıp aynen kullanırsanız, yaptığınız şey dış haber-
cilik olmaz; onların dış haberciliğini yapmış olursunuz. Bu, belki de bir medeniyet 
algısı sorunu, aynı zamanda bir Batılılaşma sorunu.” (Mülakat 50)

3.5 DIŞ POLİTİKADA ULUSAL ÇIKAR VE MEDYA

Dış politikada ulusal çıkarlar ile medyanın öncelikleri arasında nasıl bir irtibatın 
olabileceğine ilişkin soruya katılımcıların birçoğu, “ulusal çıkar” ifadesinin muğlak 
ve tartışmalı bir kavram olduğunu söyleyerek cevap vermiştir.29 Ulusal çıkarı kim 
tanımlamaktadır ve bu tanımlar ne zaman, nasıl, neye göre değişmektedir; halk ve 
medya bu tanım sürecinin neresinde yer almaktadır; Türkiye gibi siyasal kültürü 
hâlâ olgunlaşma sürecinde olan bir ülkede ulusal çıkarın tanımlanmasında ortak 
bir zemin nasıl bulunacaktır gibi sorular bu bölümde katılımcılar tarafından dile 
getirilmektedir. Bu bağlamda ulusal çıkar kavramı kesin olarak tanımlanamadığı 
ya da tek bir ulusal çıkar tanımı olmadığı için, her medya grubu “ulusal çıkar” 
konusunda hassas olsa da, kendi algıladığı pencereden meseleye yaklaşmaktadır.

Ulusal çıkarın tanım sürecine ilişkin bu vurgudan sonra ortaya çıkan sonuç, iki 
farklı görüşün varlığına işaret etmektedir: Bir kısım katılımcılar Türk basınının 
ulusal çıkarlara dikkat ettiğini ve genelde ulusal çıkarla medyanın önceliklerinin 
örtüştüğünü ifade ederken; diğerleri basının ulusal çıkarla örtüşmek ya da ters 
düşmek gibi bir derdinin olmayacağını, medyanın kendine ait önceliklerinin ol-
duğunu savunmaktadır. Tam da meseleyi bu açıdan ele alan bir duayen dış po-
litika yazarı, “Bu anlamda iki yaklaşım vardır; Nordik ülkelerde gazeteci doğru 
gördüğü herşeyi yazabileceğini düşünür; diğer ülkelerde ise, biz de bu gruba dahi-
liz, duruma göre millî çıkarları gözetme hassasiyeti vardır” (Mülakat 16) şeklinde 
konuyu izah etmektedir.

Türk basınının özellikle millî meselelerde ulusal çıkarlarla örtüşecek biçimde tavır 
aldığını ifade eden bir haber müdürü, “Dış politikadaki ulusal çıkarlarla med-

29. Ulusal çıkar kavramı etrafında inşa edilen habercilik ve devlet kurumlarıyla ilişki halindeki medya konusunda 
bir çalışma için bkz. Philip Schlesinger, Medya Devlet ve Ulus (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1994).



3 .  T Ü R K  B A S I N I N I N  D I Ş  P O L İ T İ K A Y I  G Ö R M E  B İ Ç İ M İ

85

yanın önceliklerinin bir şekilde örtüştüğünü, en azından bir irtibatın olduğunu 
düşünüyorum. Bizim gazeteler hele de millî bir mesele olunca ulusal çıkarlara 
göre konuşur” (Mülakat 4) yorumunda bulunmaktadır. Bir katılımcı gazetelerin 
dış politikadaki ulusal çıkarlarla ilgili konularda genel anlamda “millî bir duruşa 
sahip olduğunu” (Mülakat 49) ifade ederken, bir diplomasi muhabiri ise konuyu 
halkın merakı zaviyesinden ele almaktadır: “Medya ulusal çıkarla ilgili olan hu-
susları sever, çünkü herkes ‘ulusal çıkar’ olunca olayı daha çok merak eder. Ama 
her gazete kendine göre bir yerden bu ulusal çıkara yaklaşır ve önceliğini ona 
göre belirler.” (Mülakat 10) Benzer bir açıklama getiren kıdemli bir dış haberci 
ise milliyetçi şovenizme vurgu yapmaktadır: “Aslında medyamız ulusal çıkarlar 
konusunda hassastır, ama genelde milliyetçi bir şovenizme müsait olan konularda 
flaş haberler geçmeyi daha çok severler. Çünkü o zaman reyting artar ve insanlar 
daha çok gazete alır. Dolayısıyla olay yaratacak biçimde ulusal çıkar savunması 
yapmak, bizim medyamızın en sevdiği işlerdendir.” (Mülakat 15) Bir dış haber 
müdürü katılımcı da, “Ben medyanın öncelikleri ile ulusal çıkarlar arasında çok 
büyük uçurumlar görmüyorum. Medya için ticari kaygılar, reklamlar ve tiraj/
reyting getirecek haberler her zaman önemlidir. Medya bunları gözetirken ulusal 
çıkarlarla çok çatışmaz. Ama tabii her ulusal çıkar da ortak kabul edilmiş çıkarlar 
olmayabilir” (Mülakat 13) şeklinde bir açıklama getirmektedir. Bir akademisyen 
katılımcı ise farklı ülkelerle kıyaslamalar yaparak düşüncelerini açıklamaktadır: 
“Bir ulusal çıkar algısı var ama biraz karışık. Örneğin Yunanistan’da devletin ulu-
sal çıkar algısı ile medyanın ulusal çıkar algısı birbiriyle örtüşüyor; Türkiye’de 
medya biraz daha bağımsız. Ama ABD ile kıyaslarsak o zaman da daha devletçi 
kalıyor.” (Mülakat 27)

Diğer görüşü savunan ve “evrensel standartçı” diye tanımlanabilecek katılımcılar 
ise gazetecinin her durumda hakikati araması ve ulusal çıkarla uyuşup uyuşma-
mak gibi bir meselesinin olmaması gerektiğini ifade etmektedir. Bu noktadaki 
temel savlar, dış politikada ulusal çıkarın çok değişken olabileceği, ulusal çıkar 
meselesinin daha çok devletin meselesi olduğu ve gazetecinin bu konuyla bağlı ol-
madığı yönündedir. Bir dış politika yazarı bu konuyu, “Ben her zaman medyanın 
doğruyu araması gerektiğine inanmışımdır. Medyanın öncelikleri ne olursa olsun 
dış politikadaki ulusal çıkarları değil, doğruları yazmanız gerekir. Ulusal çıkar ta-

Bir kısım katılımcılar Türk basınının ulusal çıkarlara dikkat 
ettiğini ve genelde ulusal çıkarla medyanın önceliklerinin 
örtüştüğünü ifade ederken; diğerleri basının ulusal çıkarla 
örtüşmek ya da ters düşmek gibi bir derdinin olmayacağını, 

medyanın kendine ait önceliklerinin olduğunu savunmaktadır. 
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nımı bugünden yarına değişebilir ve siz bugün medya olarak iktidara yaranmak 
için savunduğunuz konularda yarın utanabilirsiniz” (Mülakat 12) şeklinde yo-
rumlamaktadır. Bir akademisyen katılımcının yorumu ise ulusal çıkar ile devletin 
menfaati ekseninde bir eleştiri şeklindedir: “Devletimin menfaati neredeyse ben 
de oradayım diye bakılarak üretilen veya biçimlendirilen dış politika haberciliğin-
den bir şey olmaz. Gazetecinin ve gazetelerin şundan sıyrılması lazım: Şunu söy-
lersem devlet zarar görür. Gazeteci devlete zarar veremez. Ama bunu düzeltmek 
için cesaret ve entelektüel derinlik lazım.” (Mülakat 6) “Ulusal çıkarı korumanın 
gazetecinin işi olmadığı”nı (Mülakat 22) savunan bir dış politika yazarı, medya-
nın önceliğinin hakikati ortaya koymak olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde 
düşünen bir haber müdürü de, “Medya için haber vardır, ulusal çıkar siyasetçinin 
işidir. Gazeteci diplomat değildir. Ancak gazeteci haberi bir siyasiden almışsa ve o 
siyasi ‘Bu haber ulusal çıkar meselesidir, lütfen dikkat edelim’ demişse gazeteci de 
ona göre davranır” (Mülakat 52) şeklinde ulusal çıkar meselesini ele almaktadır.

Bir dış haber müdürü ulusal çıkar konusunda herhangi bir istikrarın olmadığını 
ifade ederken “Belli konularda gereğinden fazla hassasiyet var, belli konularda ise 
hiç hassasiyet yok. Ama bence asıl sorun eleştirel bakamamamızdır. Mesela bir 
Ermeni açılımı oluyor, herkes ya lehte ya da aleyhte; peki kim bu süreci sorgu-
layacak?” (Mülakat 5) diyerek eleştirel yaklaşım eksikliğine dikkat çekmektedir. 
Gerçekten de olayları siyah ya da beyaz görme alışkanlığını bırakıp gri alanların 
da olabileceğini kabul noktasına gelmek Türk basını için önemli bir davranış deği-
şikliği olacaktır. O zaman ulusal çıkarlarla medyanın öncelikleri arasındaki ilişki 
daha rahat bir biçimde tartışılabilecektir. Son olarak bir akademisyen katılımcı, 
devletin gizlilik anlayışını sorgularken, esas amacının ulusal çıkarların toplumda 
daha iyi anlaşılması olduğunu ifade etmektedir: “Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal 
olarak çalışmalarını medyaya daha iyi anlatması lazım. Devletin gizli tutma poli-
tikasından (Kırmızı Kitap örneği) AK Parti’nin vazgeçmesi lazım. Esas o zaman 
ulusal çıkarlar daha doğru anlaşılır. Gerçekten de ulusal çıkar en nihayetinde bir 
siyasettir ve bu değişebilir.” (Mülakat 20)

3.6 TÜRK DIŞ POLİTİKASININ DEĞİŞEN VİZYONU VE 
BASININ YAKLAŞIMI

Türk dış politikasında değişim ve süreklilik özellikle 2000’li yıllardan itibaren öne 
çıkan kavramlar olup neyin süreklilik, neyin değişim unsuru olduğu farklı hükü-
metler döneminde çoğu zaman tartışıma konusu olmuştur. Yapılan mülakatlarda 
ortaya çıkan net tablo, dış politikadaki mevcut gelişimin, süreklilik unsurlarını da 
ihtiva eden, ama birçok değişim unsurunu da barındıran yapıcı bir dönem olarak 
algılandığıdır. Bir diğer genel kanı da, basının mevcut değişimi ya geç anladığı ya 
da (bilinçli veya bilinçsiz) yanlış anladığı yönündedir. Dış politika yazarları hariç, 
basının büyük kısmının bu değişim ve gelişim sürecini iyi okuyamadığı, süreklilik 
unsuru olarak algılanan eski alışkanlıklardan farklı yönelimlerin “eksen kayması” 
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olarak dillendirildiği bir “okuyamama” durumunun vaki olduğu da ifade edilen 
hususlardandır. Ancak son dönemde basının bu yeni vizyonu kavradığı yönünde 
fikir beyan eden katılımcılar da mevcuttur.

Bazı katılımcılar ise, Türk dış politikasındaki değişimin esasen 2002’den önce baş-
ladığını, ancak siyasi konjonktürün uygun olmaması sebebiyle başarılı olamadı-
ğını ifade etmektedir. Tam da bu noktada Turgut Özal ve İsmail Cem isimleri öne 
çıkmaktadır. Tıpkı ideolojik ve politik etkilerin ele alınma biçiminde olduğu gibi, 
dış politikadaki yönelimleri anlamaya çalışırken basının “hükümete yakın” ve 
“hükümete mesafeli” şeklinde iki parçalı bir biçimde hareket ettiği de mülakatlar-
da sıkça dile getirilen unsurlardandır. Hatta bir dış habercinin sözleri, medyanın 
arada kalma durumunu ve yaşadığı ikilemi anlatması bakımından açık ve eleştirel 
bir tespit gibi durmaktadır: “Gerçek anlamda Türk dış politikasını değerlendirmek 
bizim medyamızda pek mümkün olmuyor, iyi desen ‘hükümetin yandaş medyası’, 
kötü desen ‘hükümet karşıtı’ oluyorsun; ben bu sebeple Türk dış politikasının de-
ğişen vizyonunun yeterince algılandığı kanaatinde değilim.” (Mülakat 2)

Türk dış politikasının yeni vizyonunun nasıl ortaya çıktığı hususunda farklı yak-
laşımlar vardır. Esasında katılımcılar arasında, AK Partili yıllardaki Türk dış po-
litikasının geleneksel Türk dış politikasından bir kopma olduğu yönünde kana-
at ifade eden hemen hiç kimse yoktur. Mülakatların ortaya koyduğu verilerden 
hareketle, basının 2002’den sonra uygulanan dış politika ile geleneksel Türk dış 
politikasının temelleri arasında bir uyumun bulunduğu, ancak bu temellerin hü-
kümet tarafından yeni bir vizyon ve anlayışla yorumlandığı algısına sahip oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Bir haber müdürünün çok veciz bir şekilde ifade 
ettiği gibi değişim, Türk dış politikasındaki “çekinik genleri harekete geçirmek”ti: 
“Medya değişen vizyonu biraz geç algıladı, hatta bazıları önceleri pek beğenmedi. 
Çünkü Türk dış politikasının genleriyle oynandığı düşünüldü. Aslında evet bir 
gen oynaması söz konusu; ama burada resesif (çekinik) genlerin harekete geçiril-
mesi söz konusudur. AK Parti bu çekinik genleri harekete geçirdi ve Türk dış po-
litikasında yeni bir kimlik keşfi yaşandı.” (Mülakat 52) İstanbul’daki bir dış haber 
müdürünün açıklaması da eski durum ile aradaki farkın izahı açısından kayda 
değer niteliktedir: “Bana göre eskiye göre en büyük fark, eskiden parça parça olan 
ve bir türlü büyük resmi göremeyen bir dış politikamız varken (belki biraz İsmail 
Cem dönemi hariç; ama Tansu Çiller gibi bakanlığa hiç uğramayan bakanlarımız 
da vardı) şimdi bütünlüklü ve çok boyutlu bir dış politika anlayışımızın olma-
sıdır.” (Mülakat 13) Ankara’daki bir haber müdürü ise değişimin şekil ve içerik 
bakımından ele alınması gerektiğine işaret etmektedir: “Türk dış politikasında 
şekil ve içerik değişti. Bugün piyasada AKP’nin dış politika adımlarına hadsizce 
saldıranların çoğu ideolojik bakıyor. Davutoğlu’nun kafasında bir şablon var ve ne 
yaptığını biliyor. Yeni bir dış politika konjonktürü ortaya çıkmıştı, AKP bunu iyi 
değerlendirdi. ‘Pasif saldırganlık politikası’ ve ‘sulh içinde aktif dış politika’ gibi 
diplomatik davranışları var yeni Türk dış politikasının.” (Mülakat 18)
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Katılımcılar arasında, değişim-AK Parti ilişkisine farklı bir pencereden bakan ve 
zaten var olan bir sürecin varlığına vurgu yapanlar da bulunmaktadır: “Ben bu 
meseleyi şöyle özetliyorum; ‘not the product of invention, but the production of ne-
cessity’, yani ‘ortada yeni bir icat yok, gereklilikler var.’ Onlar Türk dış politikasını 
buraya getirmiştir. Basında ise Türk dış politikasının özellikle 2002’den sonraki 
yönelimlerine ilişkin iki tavır ortaya çıktı: çok savunanlar, çok karşı olanlar. AKP 
proaktif görünüyor ama bana göre reaktif. Her gün değişen koşullara Türkiye sa-
dece ayak uydurmaya çalışıyor, buna mecbur da. Soğuk Savaş döneminde sakin-
dik, şimdi değişken koşullarda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyo-
ruz.” (Mülakat 22) “Son dönemdeki dinamik dış politika anlayışı nevzuhur bir şey 
değildir; bu süreç 1984’e Özal’a kadar gider. O dönemde de merkez ülke söylemi 
kullanılıyordu. Gelinen süreçte AKP elindeki fırsatları ve uluslararası konjonktü-
rü iyi kullandığı için eski hükümetlere göre daha başarılı oldu. Demek istediğim 
Türk dış politikasında bir devamlılık vardır.” (Mülakat 24)

Türk kamuoyundaki genel algı ve bu çalışma bağlamında yapılan mülakatlarda, 
Türk dış politikasının son yıllarda olumlu bir değişim içinde olduğu kanaati be-
lirgin biçimde öne çıkmaktadır. Bu değişimi nitelendirmek için “proaktif dış po-
litika, komşularla sıfır sorun politikası, ritmik diplomasi” gibi kavramsallaştırma-
lar sıkça kullanılmaktadır. Bir katılımcı bu değişime bakarken “Türkiye’nin son 
yıllarda yaşadığı siyasal dinamizmin belki de en önemli ayağı dış politika ayağı 
oldu. Ancak medyamızdaki dinamizmin dış politikadaki dinamizmi yakaladığını 
ve yeni vizyonu tam olarak algılayabildiğini sanmıyorum” (Mülakat 7) şeklinde 
değerlendirmede bulunurken; bir haber müdürü ise, benzer ifadelerle, “Ben de-
ğişen Türk dış politikasına çok inanıyorum, sayın bakana da çok güveniyorum. 
Ama basınımızın bu derin dış politikayı anladığını sanmıyorum” (Mülakat 8) yo-
rumuyla değişimin adresini göstermekte ve basını eleştirmektedir. Türk dış politi-
kasının yeni vizyonuna inandığını ifade eden akademisyen bir katılımcı (Mülakat 
54) “Türkiye’nin yakaladığı büyüme trendinde Dışişleri’ne dinamizm getiren yeni 
beyinlerin büyük payı vardır” şeklinde konuşmaktadır. Kıdemli bir dış habercinin 
son dönemdeki yeni sürecin algılanışına dair teşbihi gerçekten çok ilginç: “Ben 
Türk dış politikasının son dönemdeki yeni vizyonunu bir gülün büyümesine ben-

“Türk dış politikasında şekil ve içerik değişti. Bugün piyasada 
AKP’nin dış politika adımlarına hadsizce saldıranların çoğu 
ideolojik bakıyor. Davutoğlu’nun kafasında bir şablon var ve 
ne yaptığını biliyor. Yeni bir dış politika konjonktürü ortaya 
çıkmıştı, AKP bunu iyi değerlendirdi. “
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zetiyorum. Her gün haber detaylarıyla uğraşan birçok gazeteci (her gün güle ba-
kan bir kişi gibi) o gülün aslında ne kadar da hızlı büyüdüğünü ve ne kadar güzel 
koktuğunu anlayamadı. Ama biraz daha bu sürece dışarıdan bakabilen dikkatli 
gözler - bunlar da uzmanlaşmış kişilerdir - güldeki büyümeyi daha çabuk fark 
ettiler. İlk kesim olan biteni fark edemediği için sürekli dikenlerden şikâyet etti. 
Diğerleri ise dikenden ziyade gülün kokusundan ve yapraklarından hoşlanma-
ya başladı.” (Mülakat 15) Bir başka haber müdürü de “Türk dış politikası tarihi-
nin en önemli süreçlerini yaşıyor. Medyamızdaki çok seslilik eski tabuları yıktı. 
Türkiye’nin değişen vizyonunu tüm dünya görüyor” şeklinde yorum getirirken 
Türk basınının bu süreci biraz geç gördüğünü düşünmektedir. (Mülakat 19)

Dış politikanın değişiminde hangi ayak izlerinin takip edilmesi gerektiği hususun-
da birçok katılımcı Davutoğlu’na vurgu yaparken ondan önceki dışişleri bakanla-
rına atıf yapanlara da rastlamak mümkündür. Ahmet Davutoğlu’na gönderme ya-
pan kıdemli bir dış politika yazarı, Davutoğlu’nun en büyük katkısının “Türk dış 
politikasını kavramsallaştırmak” olduğunu ifade ederek “Davutoğlu’nun teorik 
bilgiyle pratik bilgiyi birleştirdiği”ni (Mülakat 24) söylemektedir. Bir akademisyen 
katılımcı da “Süreç aslında yeni değil, ama Davutoğlu bu süreci şekillendirdi ve 
somutlaştırdı” (Mülakat 26) şeklinde konuşmaktadır. Ankara’daki bir diplomasi 
muhabiri “eskiden tek boyutlu bir Türk dış politikası varken, artık çok boyutlu bir 
dış politikanın olduğu”nu ifade etmektedir: “Bu süreçte AKP inisiyatif aldı ve de-
adlock olan birçok konunu üzerine cesurca gitti. Biraz Neo-Osmanlıcı ve tümden-
gelimci bir metotla Ahmet Davutoğlu çok önemli işler başarıyor. Türk dış politi-
kasına teorik bakış geldi.” (Mülakat 32) Kıdemli bir dış haberci de Davutoğlu’nun 
“Hoca” oluşuna vurgu yaparken bir ikazda da bulunmaktadır: “Davutoğlu önce-
sinde ciddi bir anlama ve algılama sorunu vardı; Davutoğlu sonrasında en karşıt 
yazarlar/gazeteler dahi takdir ediyor yapılanları. Davutoğlu’nun kendisinin bir 
‘Hoca’ olması, meseleleri herkese konuşarak açıklaması ve insanları doyurması 
ve Türk dış politikası konusunda insanları heyecanlandırması öne çıkan unsurlar. 
Bu ve benzeri sebeplerden dolayı Davutoğlu’nun bakan olmasından sonraki süreç 
çok farklı. Davutoğlu köşe yazarlarını ve gazetecileri adeta eğitiyor. Ama tüm bu 
olumlu süreçlerin yanında Davutoğlu’nun eleştirilemiyor olması bir sorun; çünkü 
her yaptığı doğru gibi algılanan bir kişi yanlış yaptığında kimse onu görmez, görse 
de kolay kolay söyleyemez. Bu bakımdan eleştirel düşünce önemli, bunu kaybet-
memek lazım.” (Mülakat 49) Benzer başka görüşlere rastlamak mümkün; ancak 
Ankara’daki yabancı ülke elçiliklerinden bazılarıyla yapılan mülakatlarda ortak 
bir biçimde Davutoğlu’na kuvvetli bir vurgunun yapılması da dikkat çekmekte-
dir. (Mülakat 33, 34, 35, 37, 38, 39) Bu katılımcıların çoğu Davutoğlu ile Türk dış 
politikasının ciddi derinlik kazandığını ifade ederken “wise man” [bilge adam] 
nitelemesini yapmaktadır. Bir diplomasi muhabiri ise yeni dış politika vizyonunu 
birçok aktöre bağlarken, medyanın yeni durumu algılamakta sorun yaşadığına 
değinmektedir: “Bu aktif dış politika vizyonunda sadece Bakan ve Bakanlık yok, 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan da var. Medya bu meseleyi tam olarak anlayamadığı 
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için esaslı haber analizlerinden değil, sığ yorum yazılarından bu vizyonu okumaya 
çalışıyor.” (Mülakat 10)

Türk basınının bu değişimi “geç fark ettiği” kanaati katılımcıların çoğunun dile 
getirdiği bir konudur. Ancak bu geç algılayışın nedenlerine ilişkin farklı yaklaşım-
lar da mevcuttur. Bazı dış haber editörleri bunu, derinlik eksikliğine bağlamakta-
dır: “Medyanın bu yeni süreci tam olarak algılayabildiğini sanmıyorum; çünkü 
bu bir derinlik istiyor ve bu derinlik medyamızda yok.” (Mülakat 9) “Anlayanların 
sayısı emin olun çok azdır. Basın bunu kavrayamıyor; çünkü kavrayacak araçlara 
sahip değil: Entelektüel derinlik yoksa, kitap okunmuyorsa, önyargılı bakış varsa, 
en yakınımızdaki komşular bile yeterince tanınmıyorsa Davutoğlu ne yapsın?” 
(Mülakat 8) Bir akademisyen katılımcı da “Türk dış politikasında hakikaten bir 
vizyon değişikliği oldu; ancak medyamızın büyük kesimi bu süreci uzunca bir 
zaman algılayamadı, ideolojik ve yüzeysel okumalara devam etti. Sonra ilk önce 
bazı köşe yazarları, haber kanalları ve en geç medyamızın genel kesimi Türk dış 
politikasında gerçekten nelerin niçin ve nasıl değiştiği anlama çabasına girişti” 
(Mülakat 20) şeklinde görüş beyan etmektedir. Bu ve benzeri örnekler (Mülakat 
15, 28, 56), dış politikadaki değişim ve hareketliliği derinlemesine analiz edecek 
düzeyde, daha önceki bölümlerde de dile getirilen, uzmanlık, nitelikli eleman ve 
derinlik ihtiyacını bir kez daha öne çıkarmaktadır.

Türk dış politikasının yeni vizyonunun olduğu gibi kavranmasına engel teşkil 
eden önemli bir husus da ideolojik farklılaşmalardan, ama daha büyük ölçüde po-
litik pozisyon alışlardan kaynaklanmaktadır. Bazı katılımcıların ısrarla vurgula-
dığı nokta, Türk dış politikasındaki adımların anlaşılıp anlaşılmamasından daha 
öncelikli olarak bu adımların bazı önyargılarla değerlendiriliyor olmasıdır. Elbette 
bu durum Türk basınındaki dış haberciliğin niteliğini olumsuz etkilemektedir. 
Burada ortaya çıkan kanaat, hükümete yakın olan medya gruplarının 2002 son-
rası Türk dış politikasını yeterli analiz yapmadan göklere çıkarırken; diğer medya 
gruplarının da yeterli analiz yapmadan hükümetin dış politika performansını sü-
rekli bardağın boş tarafıyla değerlendirmesidir. Dolayısıyla Türkiye gündeminin 
pek çok meselede yaşadığı bir sorun olarak, bu konuda da sağlıklı bir “anlama” ze-
mini kalmamakta, ciddi ve derinlikli analizler yerine politik anlamda taraf olduğu 
için beğenen ya da eleştiren gazeteler/gazeteciler ortaya çıkmaktadır. Aynı duru-
mun televizyon kanalları için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Bu ko-
nuda bir dış haber müdürü, “Türk medyası, genel anlamda, ‘hükümet yandaşı’ ve 
‘hükümet karşıtı’ diye iki ana gruba ayrıldığı için, bir taraf dış politikadaki her şeyi 
fazlaca abartarak hükümete destek çıkmaya çalışıyor. Öte yandan diğer tarafsa 
başarıyı önemsizleştirerek aslında hükümete sopa göstermeye çalışıyor” (Mülakat 
2) şeklinde konuşmaktadır. Bir başka haber müdürü de benzer bir biçimde, “Türk 
medyası yeni dış politika vizyonunu henüz anlamaya başladı. Ancak 2002’den 
sonraki süreci kavrayamayanlar hemen ‘Türkiye temel çizgisinden sapıyor’ deme-
ye başladılar. Bu tabii ideolojikti esasında. Bir taraf sürekli eleştiri oklarıyla hare-
ket ederek aslında bir karşı tarafı oluşturdu; diğer taraf ise hükümete fazla angaje 
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olduğu için tüm dış politika hamlelerine gözü kapalı destek verdi, veriyor. Bu sağ-
lıklı değil” (Mülakat 11) şeklinde değerlendirmektedir. Stratejik çalışmalar yapan 
bir diğer katılımcı da, “Çok boyutlu dış politikanın bir ayağı da medyadır, öyle ol-
ması lazım; ama Türkiye’de değişen dış politika vizyonunu göremeyen, anlayama-
yan bir medya söz konusu. Bir kısmı ideolojik ve politik olarak ters düştüğü için 
bu değişen vizyonu göremiyor, bazıları da tamamen hükümet yanlısı baktıkları 
için yeterince eleştirel olamıyor ve süreci derinlemesine göremiyorlar” (Mülakat 
21) yorumunu getirmektedir. İstanbul’daki kıdemli bir dış habercinin yorumu ise 
daha açık ve nettir: “Medya ikiye ayrıldı; AKP’yi savunanlar ve AKP’ye karşı olan-
lar. Bu çok kötü bir durum. Çünkü habercilikte objektif olmak önemlidir ama 
objektif bakan yok gibi. Türk dış politikasında ne olduğunu anlamak için geniş bir 
perspektiften bakılmalıydı; ama bizde çok fazla iç siyaset-merkezli bir algılama ve 
değerlendirme var ve dolayısıyla ben son dönemdeki Türk dış politikasının yete-
rince algılanabildiğini sanmıyorum.” (Mülakat 23)
Bir akademisyen katılımcı Türk dış politikasının değişen vizyonu karşısında ba-
sının tutumunu, “Basının tavrı aslında son derece açık: Hürriyet’te Türk dış poli-
tikası ile ilgili pozitif yazı bulmak zordur, Yeni Şafak’ta da negatif bir yazı bulmak 
zordur. Ama mesela NYT’de 11 Eylül olayından üç gün sonra Tarık Ramazan’ın 
eleştirel bir yazısını bulabilirsiniz. Bizde basın bağımlılıklar üzerinden hareket 
ediyor” (Mülakat 6) şeklinde değerlendirmektedir. Diplomasiye yakın bir katı-
lımcı ise yapılanları bir bütünlük içinde anlamak yerine hemen eksen kayması 
tartışmalarına geçildiğinden şikâyet etmektedir: “Türk dış politikasında uzun 
süre anormallikler normallik, normallikler de anormallik olarak algılandığı için 
2002’den itibaren dış politikada yapılanlar önce anlaşılmadı; sonra ‘eksen mi ka-
yıyor’ diye yaftalandı. Tabii bunu bilinçli yapanlar da vardı. Ama zaman içinde 
ben yeni Türk dış politika vizyonunun, geç de olsa, algılandığını düşünüyorum. 
1923’te kurulan T.C. ile 1932’de kurulan Suudi Arabistan arasında 2006 yılına ka-
dar krallık düzeyinde hiçbir ziyaret olmamış; işte ‘anormalliklerin normal algı-
lanması’ dediğim şey bu. Şimdi Kral ile karşılıklı ziyaretler yapılınca birileri çıkıp 
‘Siz İslamcısınız’ diyebiliyor ya da farklı bir örnek olarak, Türkiye AGİT benzeri 
Orta Doğu’da bir güvenlik kurumunun kurulmasını önerdi ki bunun içinde hem 
İran, hem de İsrail yer alacaktı. Aynı Türkiye Obama’nın ilk ziyaret ettiği dış ülke 
idi. Türkiye’nin tavrı herkesle ilişki kurmak temelinde oyun kuran bir ülke ol-
mak iken, bazıları çıkıp eksen kaymasından bahsediyor. Bunun ideolojik olma-
dığını düşünmek için bir sebep yok.” (Mülakat 50) Eksen kayması tartışmalarını 
Washington’dan değerlendiren bir dış haberci de “Bu iktidar Türkiye’nin eksenini 
değiştirmeye çalışmıyor, zaten Türkiye’nin yönü de değişmez. Ama dışarıda ka-
fası karışık insanlar çok. Özellikle Başbakan’ın bazı refleksleri sıkıntı yaratıyor.” 
(Mülakat 43) şeklinde bir yorumla özellikle ABD’deki bazı kişilerin/kurumların 
neden rahatsız olduklarına işaret etmektedir. Benzer başka örnekler de mevcut, 
ancak bir dış politika yazarının dış politikadaki mevcut yönelimleri algılama 
konusunda yaptığı ilginç tasnifi alıntılayarak devam etmek, özellikle gazetecilik 
mesleğinin icra edilme tarzına ilişkin ufuk açıcı olabilir:
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“Ben bu konuda gazetecileri üçe ayırıyorum: (i) Bu vizyonu gerçekten anlama-
yanlar; bunlara kızamıyorum çünkü kapasite ile ilgili bir şey bu vizyonu anlayıp 
anlamamak. (ii) Bu vizyonu biraz olsun anlayan ama anlamazlıktan gelen veya ka-
sıtlı olarak yanlış bir şekilde aksettirenler; bunlara kızıyorum çünkü aslında ne ol-
duğunu görüyor ama halka bilerek yanlış aksettiriyorlar, burada bilinçli saptırma 
söz konusu ve iyi niyet yok. (iii) Son grup ise anlasalar da anlamasalar da iktidara 
tamamıyla angaje olmuş ve dış politikada ne adım atılırsa atılsın her şeyi savunan 
‘yandaş’ medya unsurları, ben bunlara da kızıyorum çünkü eleştirel olmayan ve 
doğruya odaklanmayan bir gazetecilikten iktidara da hayır gelmez.” (Mülakat 12)

Tüm bu değerlendirmeler dışında yeni dış politika vizyonuna ilişkin farklı ve il-
ginç perspektiflere de rastlamak mümkündür. Bir dış haber editörü AK Parti ile 
Tony Blair’in İşçi Partisi arasında ilişki kurmakta ve “Birçok kişi bu sebeple mese-
leyi daha çok dinî köklerde veya muhafazakârlıkta aradı, hâlbuki AKP Türkiye’nin 
çıkarlarına hizmet edecek bir Orta Doğu vizyonu kurmaya çalışıyordu. Ayrıca 
AKP değişimi arzulayan bir parti kimliğini kazanırken Blair’in İşçi Partisi’nden 
ve onun programından çok faydalanmıştır. Ben o dönemde İngiltere’de yaşadığım 
ve bu süreçleri takip ettiğim için biliyorum, iki parti arasında hatırı sayılır bir 
vizyon paylaşımı gerçekleşmişti. Eskiden devlet, hükümetlerin üstündeydi; AKP 
bunu değiştirip asıl hizmet edecek olanın hükümet olması gerektiği yönünde bir 
irade ortaya koymaya çalıştı. Hedef şuydu: Kemikleşmiş olan yapıların esnetilme-
si.” (Mülakat 14) AK Parti’nin kalıplaşmış iç ve dış politika yönelimlerini daha es-
nek ve zengin hale getirmeye çalıştığı yönünde görüşler mevcuttur ve Türkiye’nin 
özellikle dış politikada bu çabanın meyvelerini almaya başladığı vurgulanmakta-
dır. (Mülakat 55, 59) Bu hususlar dışında, dış politika yapıcılar ile dış haberciler 
arasındaki iletişime vurgu yapan 30, 36, 50 ve 58 numaralı mülakatlarda, “kamu 
diplomasisine önem verilmesi” ve “Dışişleri Bakanlığı ile medya arasında daha 
fazla bilgi paylaşımı olması gerektiği” konularının dile getirildiğini not etmekte 
fayda vardır.

3.7 İÇ POLİTİKA İLE İÇ İÇE DIŞ HABER

Dış haberlerin iç politika malzemesi olarak kullanılması konusunda, farklı sebep-
lerden dolayı olsa da, birçok katılımcının bu durumu artık içselleştirdiğini görmek 
mümkündür. Daha önceki bölümlerde de bu konu ele alındığı için dış haberlerin 
nasıl iç politika malzemesi olabileceği konusu bu başlık altında kısa tutulacaktır. 
Bazı katılımcılar bu durumu kaçınılmaz bir mecburiyet olarak değerlendirirken, 
bazıları da dış politikanın iç siyasetin malzemesi haline dönüşmesini normal bir 
durum olarak değerlendirmektedir. Ancak burada dikkat çeken nokta ne tür dış 
haberlerin kimler tarafından hangi şekillerde iç politika malzemesi olarak kulla-
nıldığı sorusuyla ortaya çıkmaktadır. Tam da bu noktada hükümete yakın olmak 
ve mesafeli olmak ayrımı tekrar devreye girmekte ve dış haberlerin iç politika 
malzemesi yapılması konusunda farklılıkların yine bu eksende ortaya çıktığı ifa-
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de edilmektedir. Diğer bir husus da genellikle bazı konuların (Ermeni iddiaları, 
Kuzey Irak-Kürt meselesi, AB’ye üyelik konusu, başörtüsü, cinsiyet sorunları vs.) 
ve ülkelerin (İran, Yunanistan, ABD, Irak, İsrail, Suudi Arabistan…) doğrudan 
bir biçimde iç politika malzemesi olarak kullanılmasıdır. Birçok katılımcı, bu tür 
dış haberlerin aslında içerideki ideolojik/politik yer tutma veya pozisyon alma 
gündemine tekabül ettiğini dile getirmektedir. O zaman da arka planda kaybolan 
şey bizatihi haberciliğin ta kendisi olmaktadır.

Konuya ilişkin güzel örneklerden birini İstanbul’daki bir dış haber müdürü ver-
mektedir: “Dış politika konularının ve haberlerinin iç politika malzemesi olarak 
kullanılması Türkiye’de her zaman ve sıkça yapılan bir şeydir. Mesela Fransa’da 
başörtüsü ile ilgili bir karar alınıyor; burada bir kısım medya bundan dem vura-
rak Türkiye’deki başörtülülerin kamusal alandaki varlığına karşı bir çıkış yapıyor; 
diğer bir kısım da aynı haberden hareketle özgürlükleri öne çıkarıyor ve Türkiye 
konjonktürüne uygun bir söylem kullanıyor.” (Mülakat 2) Aynı Fransa-başörtüsü 
örneği Mülakat 7’de de verilmektedir. Bir diğer haber müdürü ise işin ideolojik 
boyutuna vurgu yapmaktadır: “Çok fazla değil ama olanlar da ideolojik kökenli-
dir. İran buna bir örnektir. Eğer bir haber iç politika için kullanılacaksa genelde 
kötü örnekler kullanılır, çünkü bunlar üzerinden siyasal iktidara taş atmak daha 
kolaydır. İyi örnekler pek kullanılmaz.” (Mülakat 4) Bir akademisyen de ideolojik 
tutuma atıf yaparak “Aynı haberin farklı gazetelerde farklı şekillerde haber oldu-
ğunu görüyorsunuz. Herkes kendi pozisyonuna göre haber yapıyor. Söylem ne ise 
ideolojik temel de o oluyor” (Mülakat 26) şeklinde konuşmaktadır.

Dış haberin iç politika malzemesi olarak kullanılırken içeride yaratabileceği etki-
lerin hesaba katılması gerektiğini ifade eden bir katılımcı etik sorumluluk vurgu-
su yapmaktadır: “Buna ağırlıklı olarak rastlanıyor. Bu şekilde haber yapan, bunun 
ikili ilişkilere, Türkiye’nin sosyal ve kültürel yapısına ne tür etkiler yapacağını bil-
meden haber yapıyor. Haberinin etik sorumluluğunu hissetmiyor. Bu özellikle de 
Orta Doğu’ya ilişkin haberlerde ve dinî konularda görülüyor.” (Mülakat 47) Ancak 
dış haber, eğer doğru bir perspektifle ve anlamını bilerek iç politika malzemesi 

“Dış politika konularının ve haberlerinin iç politika malzemesi 
olarak kullanılması Türkiye’de her zaman ve sıkça yapılan bir 
şeydir. Mesela Fransa’da başörtüsü ile ilgili bir karar alınıyor; 
burada bir kısım medya bundan dem vurarak Türkiye’deki 
başörtülülerin kamusal alandaki varlığına karşı bir çıkış yapıyor; 
diğer bir kısım da aynı haberden hareketle özgürlükleri öne 

çıkarıyor.”
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olarak kullanılırsa ortaya anlamlı ve kasıtlı bir durumun da çıkabileceğine dikkat 
çeken bir katılımcı şunları ifade etmektedir: “Dış politikaya ilişkin gelişmeler iç 
politika malzemesi olarak kullanılıyor. Bu kendi başına kötü bir şey değil; çünkü 
dış politika ile iç politika alanı birbirinden kopuk iki alan değil. Dış politikayla 
ilgili ulusal meşruiyet önemli; bu yüzden iç kamuoyunun da beklentilerine kulak 
vermek gerekiyor. Bu anlamda olumlu bir etki yaratmak için kullanılıyorsa bir so-
run yok.” (Mülakat 48). Dolayısıyla metinde “malzeme” kelimesinin kullanılması 
ilk bakışta olumsuz bir çağrışım yaratsa da, son örnekte de görüldüğü gibi, her 
zaman olumsuz algılanmamaktadır.
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4.  TÜRK BASINININ DIŞ 
POLİTİK A K ARNESİ

Araştırmanın bu bölümünde medya arşiv taramalarından elde edilen sonuç-
lar değerlendirilmektedir. Arşiv taraması yapılırken sadece yazılı basının tercih 
edildiğini belirtmek gerekmektedir. Zira görsel basının da taranması ve değer-
lendirilmesi daha uzun ve problemli bir çalışma alanı yaratabilirdi. Önceki bö-
lümlerde konuya ilişkin mülakatların analizinden sonra bu bölümde, seçilen dört 
örnek olay üzerinden (“Suriye ile Uçak Krizi”, “Gürcistan-Rusya Savaşı”, “Uygur 
Olayları” ve “Nabucco Boru Hattı Anlaşması”) basının dış politika karnesine dair 
bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.

4.1 SURİYE İLE UÇAK KRİZİ: 23 HAZİRAN–31 TEMMUZ 2012
2011 yılı ortalarından itibaren, dış politikada Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı 
en önemli sorun alanının Suriye olduğu görülmektedir. Gerek dış politika bağ-
lamında önemli sonuçlar doğurabilecek ciddi bir kriz alanı olması, gerekse son 
dönemde PKK terörünün artmasında katalizör işlevi görmesi sebebiyle Suriye 
sorunu, Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Dolayısıyla dış 
politika yazarları kadar iç politika yazarları, gazetelerin dış haberler sayfaları kadar 
güncel haberler/siyaset sayfaları da Suriye meselesine yoğunlaşmış durumdadır. 
Meselenin PKK terörü üzerinden şehit haberleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantı 
içerisinde değerlendirilmesi ise Suriye konusunu daha da hassas bir konuma taşı-
maktadır. Bu zor süreçte doğru bir Suriye okuması yapabilmek, kategorik anlamda 
birbirinden farklı hususları yerli yerine oturtabilmek ve ideolojik/politik bakış açı-
larından sıyrılarak habercilik yapmak, medya için bir hayli zorlaşmaktadır.
Araştırmanın bu bölümünde ele alınan Suriye krizi, bir dış politika analizi yap-
mak ya da sorunun iç politikadaki yansımalarını masaya yatırmak amacını taşı-
mamaktadır. Daha ziyade, hâlihazırda devam etmekte olan bir krizin/sorun alanı-
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nın Türk basını tarafından nasıl okunduğu ve algılandığına dair bir resmin ortaya 
konulması hedeflenmektedir. Bu amaçla 23 Haziran–31 Temmuz 2012 tarihleri 
arasında 10 ulusal gazetenin Suriye meselesine yaklaşımları belli kriterlere göre 
incelenerek aşağıda ayrıntıları yer alan sonuçlara ulaşılmıştır.
İncelenen dönem içerisinde Suriye ile ilgili haberlerin “Dış Haberler” sayfaların-
dan çok “Gündem/Güncel Siyaset/Politika” sayfalarında yer almış olması, mesele-
nin iç politika ile olan yakın ilişkisine işaret etmektedir. 23 Haziran’da Akdeniz’de 
eğitim uçuşu yapan bir Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesi, Suriye’den sa-
yıları her geçen gün artarak gelen mülteciler konusu, Beşar Esed’in hâkimiyetinin 
zayıfladığı Kuzey Suriye’de orta/uzun vadede muhtemel bir Kürt özerk bölgesinin 
kurulabileceği iddiası ve Suriye’den gelerek Türkiye’de eylem yapan PKK’lıların 
varlığı gibi unsurlar, Suriye meselesini sadece bir dış politika değil, aynı zamanda 
ve belki daha da fazla bir iç politika sorunu haline getirmektedir.
Bu nedenle Suriye krizi, medyadaki ideolojik/politik farklı duruşların da doğru-
dan veya dolaylı olarak sergilendiği bir çatışma alanına dönüşmektedir. Bu bağ-
lamda, Suriye’deki kriz sebebiyle arttığı iddia edilen PKK terörü ve sayıları bugün 
itibariyle 150 bine varan mültecilerle ilgili haberlerin, medyanın ideolojik/politik 
süzgecinden geçerek şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. En azından bu tür ha-
berler, ideolojik/politik bir renk katılarak kamuoyuna sunulmaktadır. Bu da bazı 
gazetelerin zaman zaman neredeyse “Esed yanlısı” habercilik yapmasına zemin 
hazırlayan bir altyapı oluşturmuştur. Yine bu çerçevede, bilhassa Ağustos ayında 
yoğun biçimde gündeme gelen Hatay’daki Suriyeli mültecilerle ilgili “sorunlar” ve 
yapılan dezenformatif haberler, medyanın bir bölümünün böyle kritik dönemler-
de dahi hâlâ “ideolojik” bakış açısından sıyrılamadığını göstermesi bakımından 
önemli örneklerdir.
Ancak Türk basınının Suriye meselesindeki farklılıkları bunlarla sınırlı değil; örne-
ğin Beşar Esed’in soyadı konusunda da gazeteler arasında farklılıklar bulunmak-
tadır. Bazı gazeteler “Esad” kelimesini kullanırken, bazı gazetelerin ise “Esed” ke-
limesini benimsediği görülmektedir. Bu çalışmada baz alınan 10 ulusal gazetenin 
3’ü (Taraf, Yeni Şafak ve Zaman) “Esed” kelimesini tercih ederken kalan 7 gazete 
ise (Cumhuriyet, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Star ve Vatan) “Esad” keli-
mesini kullanmaktadır. Esasen kelimenin Arapça kökenine bakıldığı zaman “Esed” 
ifadesinin daha doğru olduğu30, ancak “Esad”ın da yanlış olmadığı görüşü kamuo-
yunda hâkimdir. Bu çalışmada da Türk Dil Kurumu’nun AA’nın başvurusu üzerine 
açıkladığı yaklaşımı esas kabul edilmekte ve “Esed” ifadesi kullanılmaktadır.
İncelenen dönem, Akdeniz’de eğitim uçuşu yapan bir Türk jetinin 23 Haziran 
2012 tarihinde Suriye tarafından düşürülmesi ile başlamaktadır. Düşürülen Türk 
jetiyle ilgili olarak bazı gazeteler daha çok “çatışma” içerikli haberlere yönelir-
ken diğer Suriye haberlerinde ise “konulaştırma” odaklı habercilik yapıldığı gö-

30. “Esat mı, Esad mı, yoksa Esed mi?”, T24 Haber, 29 Haziran 2012, http://t24.com.tr/haber/esat-mi-esad-mi-
yoksa-esed-mi/207410.
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Taraf, 1 Temmuz 2012

Düşürülen F-4 hakkında Türk basınının büyük bölümü yerli kaynakları dikkate alırken, Taraf 
gazetesi, ısrarla, Wall Street Journal’ın “uçağın Suriye’de düşürüldüğü” iddiasını manşete taşıdı.
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rülmektedir. “Dış haberler” bölümünde genellikle “savaş senaryoları” haberleri 
dikkat çekmekte ve “çatışma” odaklı haberler yapıldığı görülmektedir. Burada, 
özellikle Taraf ve Zaman’ın bu çatışma dilinden mümkün olduğunca uzak dur-
maya çalışan bir haberciliği benimsediği, Hürriyet’in ise jetin düşürüldüğü süre 
içinde “konulaştırmadan” ziyade “çatışma” odaklı haber ve manşetlere ağırlık 
verdiği gözlemlenmektedir. 23 Haziran günü Suriye tarafından düşürülen Türk 
jetinin enkazı 5 Temmuz günü bulunurken 6 Temmuz tarihli gazetelerde, “Enkaz 
füze diyor”31 gibi manşetler yer aldı. Tüm bu haberler bir yana, Taraf gazetesi 1 
Temmuz tarihli baskısında Wall Street Journal’a dayanarak uçağın Suriye’de vu-
rulduğunu manşetine taşıdı.32 Jetin nasıl, nerede ve kim tarafından düşürüldüğü-
ne ilişkin Ankara’nın açıklamalarını bazı gazeteler biraz alaycı bir yaklaşımla ele 
alırken Taraf gazetesi, “Vallahi de billahi de jeti Suriye düşürdü”33 başlığını dahi 
kullanmaktadır. Konunun devamında ise, 12 Temmuz gazetelerinde çoğunlukla 
Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklama yer almaktadır. Türk jetinin “düşü-
rüldüğü” değil, “düşürüldüğünün iddia edildiği” şeklindeki açıklama gazetelerde 
manşetten verilirken bu haberler, “kafalar karıştı” şeklinde yorumlanarak okuyu-
culara sunulmaktadır.
Wikileaks’in Şam yönetimi ve Esed hakkında sızdırdığı bilgiler, 6 Temmuz günkü 
gazetelerin neredeyse hepsinde yer alırken Zaman gibi birkaç gazetenin bu haberi 
kullanmadığı görülmektedir. Buna mukabil, Wikileaks’in Şam belgeleri diğer ga-
zetelerde bir gün haber yapılıp kesilmişken Taraf ’ın konuyu gündemde tutarak, 
“Dış Haberler” bölümünde “Wikileaks Postası” adıyla ilgili haberleri yayımlama-
ya devam ettiği görülmektedir.
Gazetelerin 14 Temmuz baskılarında Suriye’de büyük bir katliam yaşandığı haber-
leri yer almaktadır. Hama’da 200’den fazla kişinin ölümü ile ilgili haberler büyük 
punto ve fotoğraflarla sayfalara taşınırken, birçok gazete olayı 1. sayfadan gör-
mektedir. 14 Temmuz saldırısı kimi sayfalarda çok güçlü biçimde yer bulmakta 
ve “katliam” sözcüğünün altı çizilerek kullanılmaktadır. Bazı gazeteler ise olayın 
şiddetini yansıtabilmek için saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını 
dahi kullanmaktadır. Örneğin, Star’da yer alan “Esed’in hedefindeki teröristler”34 
başlıklı manşet haberde, ölen çocukların cesetlerinin fotoğrafları yer almaktadır. 
Bu tür bir yaklaşım, her ne kadar Esed’in zalimliğini vurgulamak amacını taşısa 
da, şiddet içeren bir habercilik çizgisi, çeşitli yan etkileri ve etik tartışmaları da 
beraberinde getirmektedir.
Hama’daki katliama ilişkin birçok gazete benzer manşetleri atarken Yeni Şafak, 
“Kana doymuyor”35 gibi manşetler kullanmayı tercih ederek meselenin ciddiyeti-

31. “Enkaz füze diyor”, Habertürk, 6 Temmuz 2012.
32. “Uçak Suriye’de vuruldu”, “Uçak Suriye’de vuruldu”, Taraf, 1 Temmuz 2012.
33. “Vallahi de billahi de jeti Suriye düşürdü”, Taraf, 18 Temmuz 2012.
34. “Esed’ın hedefindeki teröristler”, Star, 15 Temmuz 2012. 
35. “Kana doymuyor”, Yeni Şafak, 14 Temmuz 2012.
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Taraf, 30 Temmuz 2012

Gündem, Kuzey Suriye’nin PKK hâkimiyetine geçtiği iddialarıyla çalkalanırken, Taraf ga-
zetesi, konuyu bu ifadelerle manşetine taşıdı. Kısa süre sonra iddiaların temelsizliği orta-
ya çıktı; geriye buruk bir manipülasyon etkisi kaldı.
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ne vurucu kelimelerle dikkat çekmeye çalışmaktadır. Yeni Şafak gazetesinde farklı 
bir ayrıntı da yer almaktadır: Arakan’da yaşanan katliamları da 1. sayfada manşete 
taşıyan gazete, Budist katliamı vb. başlık yerine “Esed kadar kanlı”36 manşetini 
kullanmaktadır. Gazete, kullandığı sözcük ve görsellerle korkunç tabloyu en açık 
şekilde göstermeyi tercih ederken, Esed konusunda “vahşet” ve “katliam” imgele-
rini anımsatan haberleri canlı tutup sert bir dil kullanmaktadır.
Gazetelerin çoğu, saldırılar sonucu meydana gelen toplu ölümleri aktarırken “katli-
am” sözcüğünü tercih etmektedir. Esed’e bağlı güçlerin Hama’yı bombaladığı günlerde 
birçok gazetenin “Hama’da katliam” şeklinde ortak manşet attıkları gözlemlenmiştir.

36. “Esed kadar kanlı”, Yeni Şafak, 15 Temmuz 2012.

Habertürk,  30 Haziran 2012

Düşürülen F-4 uçağını arama faaliyetleri için “Nautilus” adlı geminin geleceğine ilişkin haberler 
medyada farklı şekillerde yer aldı. Ancak Habertürk, “Titanic’i buldu, F-4’ü de bulacak” gibi ente-
resan bir başlık ile gemiden çok Titanic’e gönderme yapıyor.
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19 Temmuz’da Suriye Ulusal Güvenlik Merkezi’nde düzenlenen bombalı saldı-
rı haberi, ertesi gün tüm gazeteler tarafından benzer bir “kalp” kalıbıyla görül-
mektedir. Manşetlerde “Kalbinden vurdular”37, “Şam’ın kalbine bomba”38, “Esad 
kalbinden vuruldu”39 ve “Esed yönetiminin kalbine bomba”40 gibi ifadeler dikkat 
çekmektedir. Aynı gün yine 1. sayfada Başbakan Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı 
Putin’i ziyaretinde Suriye meselesinin ele alınacağı haberleri de kendine yer bul-
maktadır. Ancak, genelde, patlayan bomba manşete taşınırken, politik içerik ta-
şıyan diğer haber küçük puntolarla kullanılmıştır. Bomba haberinin hemen tüm 
gazetelerde manşet olması ve Başbakan Erdoğan’ın Rusya ziyaretinin önünde gö-
rülmesi, hem Suriye meselesi konusunda ne denli aktif bir dış habercilik izlen-
diğini, hem de “haberin yakınlığı” kriterinin etkilerini göstermektedir. Elbette, 
medyanın sıkça eleştiriye uğrayan savaş düşkünlüğü sorununun da oynadığı rolü 
hesaba katmak gerekir.
24 Temmuz sonrasında Kuzey Suriye ile ilgili haberlerin manşete çıktığı ve bazı 
gazetelerin, muhabirlerini Suriye’ye gönderip birkaç günlük manşet haberler yap-
tıkları görülmektedir. Kuzey Suriye haberleri konusunda Türk basının olaya ilk tep-
kisinin yeterli bilgi ve analiz ışığında değil, duygusal reflekslerle şekillendiği açıkça 
söylenebilir. Kendilerine ait bir temsilci ve sağlıklı bilgi akışı olmaksızın bazı gazete-
lerin “Esed’in çekildiği ve PKK’nın Kuzey Suriye’ye yerleştiği” şeklindeki haberleri, 
gerçekçi analizlerden ziyade, içinde “PKK” ifadesi geçtiği için heyecan uyandıran 
sansasyonel ifadeler/haberler olarak değerlendirilebilir. Bu coşkulu abartıyı bir 
adım ileri götüren Taraf gazetesi ise, bölgeye temsilci yollayıp birkaç kişi ile röpor-
taj yapmakta ve konuyu daha hassas bir çizgide kurgulayarak, “Kürdistan’ı kurduk, 
kimseye vermeyiz”41 ifadeleriyle manşete çıkarmaktadır. Ancak birkaç gün içinde 
Başbakan Erdoğan’ın “Kuzey Suriye’de bir Kürdistan’a izin vermeyiz”42 mesajı ne-
redeyse tüm ulusal basında ilk sayfada yer bulmuş ve sonraki günlerde bu konu 
bir daha bu boyutta gündeme gelmemiştir. Bu örneklerden yola çıkarak Türkiye 
toplumunun genelindeki “PKK” ve “Kürdistan” hassasiyetinin gazetelere çok hızlı 
yansıdığını, ancak aynı gazetelerin siyaset kurumunun tavrına göre pozisyonlarını 
hızlı bir biçimde revize ettiklerini söylemek mümkündür.
Düşürülen jetin bulunmasına ilişkin çalışmalar Temmuz ayının sonlarına doğru 
netleşmeye başladı. Jetin aranma yöntemine ilişkin tüm basında benzer haberler 
çıkarken Habertürk, “Titanic’i buldu F-4’ü de bulacak” şeklinde bir başlıkla okuyu-
cuda ilgi uyandırdı. 
Sürecin ekonomi boyutuna bakıldığında ise, konunun dış politika ve buna bağlı 
olarak iç politika malzemesi olması sebebiyle basında çok yoğun bir haber trafiği 

37. “Kalbinden vurdular”, Vatan, 19 Temmuz 2012.
38. “Şam’ın kalbine bomba”, Cumhuriyet, 19 Temmuz 2012.
39. “Esad kalbinden vuruldu”, Hürriyet, 19 Temmuz 2012.
40. “Esad yönetiminin kalbine bomba”, Zaman, 19 Temmuz 2012.
41. “Kürdistan’ı kurduk, kimseye vermeyiz”, Taraf, 30 Temmuz 2012.
42. Bu hususta, Hürriyet’in 27 Temmuz tarihli, Başbakan Erdoğan’ın ağzından “Kürdistan’ı unutun” manşeti 
örnek olarak verilebilir.
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gözlemlenmemiştir. Genel anlamda, Suriye ile son yıllarda zirve noktasına ulaşan 
ticaret hacminin sınırların kapanması dolayısıyla ciddi anlamda düşmesiyle ilgili 
haberler dikkat çekmektedir. 2010 yılında 2,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 
son aylarda birkaç yüz milyon dolar seviyesine indiği belirtilirken, sınır kapılarının 
kapanmasıyla iki ülke arasındaki ticaretin durma noktasına geldiği ifade edilmek-
tedir.43 Temmuz ayında ekonomi sayfalarında Suriye ile ilgili bu gibi haberlerin 
dışında farklı haberlere pek rastlanmamaktadır. Bu tür haberlerde ana temalarını, 
“sınırda ticaretin durma noktasına gelmesi, yakılan tırlar, taranan araçlar, kaçırılan 
şoförler” gibi olumsuz durum tespitleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte ekonomi 
bölümünde en fazla habere yer veren gazetenin ise Taraf olduğu görülmektedir.
İncelenen zaman diliminde 10 ulusal gazetenin Suriye krizini nasıl bir yoğunluk, 
dağılım ve nitelikte ele aldığını gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Suriye krizi ile ilgili çıkan haberlerin gazetelerdeki konumu  
(23 Haziran – 31 Temmuz 2012)

Gazeteler 1. Sayfa Dış Haberler Ekonomi Güncel Siyaset Toplam
Cumhuriyet 26 33 4 32 94
Habertürk 27 18 4 56 105
Hürriyet 28 14 6 51 99
Milliyet 36 18 4 60 118
Sabah 42 29 6 72 149
Star 33 28 6 62 129
Taraf 32 20 8 62 122
Vatan 32 5 7 78 122
Yeni Şafak 29 38 7 50 124
Zaman 30 55 4 19 108

Tablo 2. Suriye Krizi ile ilgili çıkan haberlerin niteliğiyle ilgili bulgular  
(23 Haziran – 31 Temmuz 2012)

  Haberde Öne Çıkarılan Unsur
Gazeteler Çatışma Konulaştırma Kişileştirme
Cumhuriyet 6 63 21
Habertürk 15 68 23
Hürriyet 12 69 17
Milliyet 13 83 22
Sabah 19 96 24
Star 13 99 17
Taraf 5 93 24
Vatan 15 84 23
Yeni Şafak 13 91 20
Zaman 1 91 16

43. “Sınırda hayat da durdu, ticaret de”, Vatan, 25 Temmuz 2012; “Suriye sınırında geçiş sınırlaması”, Zaman, 26 
Temmuz 2012.
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Suriye konusunda Türk basınının dış habercilik karnesine bakarken, esasen çok 
daha uzun olan bir zaman diliminin ancak belli bir dönemi ele alınabilmiştir. 
Olay mahalline yakınlık nedeniyle gündem etkisi yüksek olan Suriye haberleri, 
Türkiye’yi hem doğrudan hem de dolaylı olarak ilgilendirdiği için basında yan-
sımalarının da fazla olduğu görülmektedir. Ancak bu niceliksel fazlalık, haber-
lerin ele alınış biçimindeki niteliksel farklılıkları da beraberinde getirmektedir. 
Özellikle “ulusal çıkarlar” havuzuna dâhil olan konularda “çatışma” odaklı ha-
berciliğin arttığı, örneğin Türk jetinin düşürülmesi ve sonrasında gelişen “Kuzey 
Suriye’de Kürdistan” söylemleri üzerine yapılan haberlerde bu unsurun yoğun ola-

Vatan, 22 Temmuz 2012

Kuzey Suriye’ye PKK’yı yerleştirme merakının yayıldığı günlerde bu modaya Vatan gazetesi de 
uydu. Bölgeye giden ve gördüklerinden etkilenen muhabirlerin günlük yorumlarını manşete 
taşımak, bölgenin jeopolitik derinliğini anlamak ve analiz etmekten daha kolaydı.
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rak karşımıza çıktığı söylenebilir. Bu minvalde, örneğin, Suriye ile ciddi anlamda 
daralan ticaret hacmi konusu çok fazla gündeme gelmezken, Suriye’den Türkiye’ye 
giriş yapan PKK’lı teröristler meselesi, her bir terörist saldırının ardından gaze-
telerde yoğun biçimde işlenmektedir. Biri ulusal çıkar ile daha uzaktan ilgili olan, 
ama diğeri Türkiye’nin temel ulusal çıkar tanımlarıyla yakından bağlantılı iki ko-
nunun medyada farklı karşılıklar bulduğunu, Suriye örnek olayında net olarak 
görmek mümkündür. Bununla birlikte Suriye bağlamında belirli bir meseleyi alıp 
“konulaştırma” üzerinden ve bazen derinlikli analizler içeren haberlerin de yapıl-
dığını söylemek gerekmektedir.
Suriye ile ilgili dış haberciliğin teknik anlamda başarısız olduğu söylenemez; Türk 
basınının Orta Doğu coğrafyasında yakın zamanda meydana gelen fevkalade çal-
kantıların da sağladığı tecrübeyle, bu konuyu çok yakından takip etmeye çalıştığı; 
imkân bulan gazete, ajans ve televizyonların muhabirlerini bölgeye göndererek 
yerinde habercilik yapma gayretine girdikleri not edilmelidir. Bazı gazetelerin 
(özellikle 24 Temmuz’dan sonraki günlerde Kuzey Suriye’deki gelişmelerle birlik-
te) bölgeye muhabir gönderdiklerini ve oradan gelen haberlerle birkaç gün peş 
peşe düzenli haberler yaptıklarını da hatırlatmak gerekir.44

İncelenen yaklaşık 40 günlük periyotta (23 Haziran–31 Temmuz) analiz edilen 
10 ulusal gazetenin hemen hepsinin ilk sayfadan en az bir Suriye haberi verdi-
ği görülmektedir. Bunların çoğu manşet ya da sürmanşet şeklinde olan ve “gün-
cel siyaset/iç politika” ya da “dış haberler” sayfalarında devam eden haberlerdir. 
Meselenin basında nasıl okunduğuna ilişkin en önemli spotlardan birisi olarak, 
gazetelerin Suriye haberlerine daha çok “güncel siyaset” sayfalarında yer verdikle-
rini burada bir kez daha hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Ancak, tabii, Zaman 
gibi Suriye ile ilgili haberleri daha çok “Dış haberler” bölümünde vermeyi tercih 
eden gazeteler de vardır.

4.1.1 Olay Mahalli ve Haber Kaynağı ile İlişki

Türk basınının, ülkenin en uzun sınıra sahip45 komşusu olan Suriye’deki süreci 
yakından takip etme gayretinde olduğu ve bazı gazetelerin bölgeye muhabir gön-
dererek belirli dönemlerde yoğun haberler yaptıkları gözlemlenmiştir. Özellikle 
Türkiye’yi (ulusal çıkarlar bağlamında) doğrudan ilgilendiren “Kuzey Suriye’de 
muhtemel bir Kürdistan oluşumu” gibi konularda bazen Türk basınının haber 
kaynağı bizzat kendisi olmuştur. Bölgeden doğrudan haber veren muhabir ve ga-
zeteciler göze çarparken, yine de, ortaya çıkan Kuzey Suriye haberlerinde bazı 

44. Birkaç örnek için bkz. Star adına Kemal Gümüş; Yeni Şafak adına Çetiner Çetin; Hürriyet adına Faruk 
Balıkçı; Milliyet adına Namık Durukan ve Bünyamin Aygün; Habertürk adına Amberin Zaman gibi muhabir ve 
gazeteciler genelde Suriye’nin kuzeyinden haberler yapmışlardır.
45. Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip komşusunun Suriye olduğu bellidir; ancak bu uzunluğun kaç km 
olduğu konusunda hem internette yapılan araştırmalarda hem de medyada farklı bilgilerin olduğu görülmektedir. 
822, 877 ve 911 km uzunlukları en çok kullanılan üç bilgi olup genel kullanımda (ulusal ve uluslararası medyada) 
900 km gibi “yuvarlak” bir rakamın daha fazla tercih edildiği söylenebilir.
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Cumhuriyet, 6 Temmuz 2012

Cumhuriyet gazetesi, Beşar Esed’in ağzından Türkiye kamuoyuna sesleniyor ya da Esed, Cum-
huriyet gazetesi aracılığıyla mesajını veriyor: “Benim sorunum size yansıyacak.”
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analiz sorunlarına rastlanmaktadır. Haber kaynağına yakın olunmasına rağmen 
zayıf analizler içeren haberlerin yapılmasını, hem ideolojik/politik bakış açısının 
etkileri, hem de alanda uzman gazeteci eksikliği ile açıklamak mümkündür. Buna 
rağmen, Suriye’deki güvenliksiz ortam ve yaşanan gazeteci kaçırma olaylarına 
rağmen farklı medya grubuna ait muhabirlerin bölgeye gitmiş olması, önemsen-
mesi gereken bir not olarak kaydedilmelidir. Özellikle bir süredir çeşitli atılımlar 
gerçekleştiren Anadolu Ajansı’nın bu süreçte aktif olduğu, bölgede muhabir bu-
lundurduğu ve başta Hama’da yaşanan katliam haberleri olmak üzere, Türk bası-
nına kaynaklık ettiği belirtilmelidir.
Bununla beraber, jet krizinin yaşandığı günlerde jetin nerede ve nasıl düşürül-
düğüne ilişkin net bilgiler mevcut değilken WSJ’ın ortaya attığı iddiaları sorgula-
maksızın manşete taşıyan, bunları temel alıp haber yapan birçok yayın kuruluşu-
nun varlığını da olumsuz bir gerçek olarak hatırlamak gerekmektedir.

4.1.2 İdeolojik ya da Politik Konumlar
Suriye’de yaşanan olaylar uluslararası toplumun da kabul ettiği gibi bir iç savaş 
halidir. Rejim, reform talebinde bulunan halkın taleplerini karşılamak yerine, in-
sanlara ağır silahlarla saldırmakta ve sivilleri katletmektedir. İncelenen periyot-
ta Türk medyasındaki Suriye haberlerinin içerik ve üslubunun, ilgili gazetelerin 
ideolojik ve/veya politik duruşları ile bir biçimde ilgili olduğu gözlemlenmiştir. 
Bu ilintinin bir boyutu, “iktidara yakın” olarak nitelendirilebilecek medya grup-
larına ait gazetelerin, hükümetin dış politika ve özellikle Suriye ile ilgili karar ve 
yaklaşımlarının doğru olduğu yönünde habercilik yapması ile açıklanabilir. Aynı 
ilintinin diğer boyutunda ise “iktidara uzak/muhalif ” olarak nitelendirilebilecek 
medya gruplarına ait gazetelerin, hükümet ne yaparsa yapsın dış politika ve özel-
de Suriye politikasını eleştiren bir tavır içinde olmasıyla izah edilebilir. Suriye ile 
ilgili haberlerin ilk sayfadan sonra en çok güncel siyaset sayfalarında kendine yer 
bulması, bu perspektiften bakınca, daha anlamlı gelmektedir.
Mevcut siyasi çizgiye yakın duruşlarıyla bilinen gazeteler, yapılan zulmü açık bir 
şekilde katliam olarak değerlendirip muhaliflere destek verirken, ülkeyi ulusal çı-
karlar bağlamında doğrudan ilgilendiren jet krizi, Kuzey Suriye tartışmaları, mül-
tecilerin durumu gibi konularda ise hükümetin Suriye politikasını destekleyen 
haberler yapmıştır.46 Bu gazetelerin, Suriye ordusunun öldürdüğü insanlarla ilgili 
haberler yaparken “katliam” ve “vahşet” gibi kelimeleri daha çok kullandıkları ve 
Esed’e karşı net bir tavır sergiledikleri görülmektedir.
Örneğin, Star Gazetesi 16 Temmuz tarihli haberinde “Esed’in hedefindeki terö-
ristler!” manşetini atıp, katledilen çocukları büyük fotoğraflar eşliğinde sayfaları-
na taşımaktadır.47 Yeni Şafak da yaptığı haberlerde bu şekilde bir tutum benimse-

46. Seçilmiş örnekler için bkz. “Esad gitmeden hesap kapanmaz”, Sabah, 25 Haziran 2012; “Harita çizip hayal 
kuruyorlar”, Star, 31 Temmuz 2012; “Hayali haritalara eyvallah demeyiz”, Star, 27 Temmuz 2012; “Ha Miloseviç, 
ha Esedoviç”, Yeni Şafak, 6 Temmuz 2012.
47. “Esed’in hedefindeki teröristler!”, Star, 16 Temmuz 2012.
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yip Esed karşıtı bir pozisyonla kalmayıp katliam sözcüğünü sürekli kullanmış ve 
“Kana doymuyor”48, “Sonu Kaddafi gibi olacak”49 ve “Esed bayrama çıkmaz”50 gibi 

48. “Kana Doymuyor”, Yeni Şafak, 14 Temmuz 2012.
49. “Sonu Kaddafi gibi olacak”, Yeni Şafak, 25 Temmuz 2012.
50. “Esed bayrama çıkmaz”, Yeni Şafak, 25 Temmuz 2012.

Cumhuriyet, 23 Temmuz 2012

Ulusal gazetelerin çoğunda yer bulamayan “El Kaide tehdidi”, Cumhuriyet gazetesinde 
kendine manşette yer buldu. “İslamcı” ifadesi ile “El Kaide” etiketini aynı yerde kullanmak, 
haberin kaynağı olan AFP’nin perspektifine uygun olabilir; Cumhuriyet de aynı perspektifi 
tercih etmiş görünüyor.
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manşetler kullanmıştır. Gazete, muhaliflerin gerçekleştirdiği bombalı eylemi “Bu 
Bomba Esed’i Bitirecek”51 şeklinde vererek çok net biçimde Esed karşıtı duruşu-
nu ortaya koymaktadır. Buna benzer bir tavrı, Başbakan Erdoğan’ın Esed’e karşı 

51. “Bu bomba Esed’i bitirecek”, Yeni Şafak, 19 Temmuz 2012.

Hürriyet, 23 Temmuz 2012

Sıradan bir Anadolu kasabasında rastlanabilecek asayiş sorunları, Suriyeli mültecilerin kam-
pında yaşanınca haber dili değişiyor. Hürriyet, “Kampta isyan” ve “Bayrak indirip polisleri re-
hin aldılar” başlıklarıyla, bizi ürkütmek için, en iri mercekli büyüteci tercih ediyor. 
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sarf ettiği sert sözleri manşetlerine taşıyan Sabah, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde 
görmek mümkündür. Zaman gazetesinin ise Esed’e karşı net tavrını biraz daha 
yumuşak bir üslup ile ortaya koymayı tercih ettiği görülmektedir.52

Buna karşın ideolojik anlamda mevcut siyasi çizgiye uzak olan bazı gazetelerin 
Suriye konusunda zaman zaman açmaza düştükleri söylenebilir. Zira Hama ör-
neğinde olduğu gibi, Esed gibi açıktan katliam yapan bir kişiyi savunmanın zor 
olduğu aşikârdır. Bu gazetelerin, daha çok ülkenin ulusal çıkarlarıyla ilişkilendi-
rilebilecek “jet krizi” ve “Hatay’daki mülteciler” gibi konularda “iktidara eleştirel 
bakan, Esed’e ise meşruiyet atfeden” bir çizgide durmaları, onları, hem ulusal çı-
karlar, hem de demokratik ve deontolojik değerler açısından tartışmalı bir konu-
ma itmektedir. Örneğin birçok gazete Türk jetinin düşürülmesini müteakip gün-
lerde Suriye rejimi ve Esed aleyhine bir üslup kullanırken Cumhuriyet gazetesinin 
“Ankara güçlü destek bulamadı” şeklindeki haberi, konuyla ilgili çizgisini gös-
termesi bakımından bir örnek olarak görülebilir.53 Ya da Kuzey Suriye’deki Kürt 
oluşumuyla ilgili birçok gazetenin, Türkiye’nin buna izin vermeyeceği yönündeki 
durumu manşetlerine taşıdığı günlerde Cumhuriyet gazetesinin “Ankara telaşta”54 
başlığı da bu anlamda değerlendirilebilir. Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak ve 
bu çizginin en net takipçisinin Cumhuriyet gazetesi olduğunu söylemek müm-
kündür. Zaten 2-6 Temmuz 2012 tarihleri arasında yayımlanan Esed röportajının 
dili ve atılan manşetlerin üslubu, bu hususta fikir vermesi bakımından anlamlı-
dır. Bunun dışında, Esed’e meşruiyet atfetmekten kaçınan ama Türkiye hükümetinin 
politikalarını eleştirme çizgisinde duran birkaç gazete örneği verilebilir. Jet krizinde 
hükümet yerine WSJ’ın açıklamalarını ön plana çıkarıp hükümetin halkı yanılttığına 
yönelik bir haber tarzı benimseyen Taraf gibi birkaç gazete bu çizgiye bir misaldir.55

Cumhuriyet’in Esed ile yaptığı röportaj, Esed’in aslında suçsuz olduğunu ve geri-
len ilişkilerin Türkiye’nin tutumundan kaynaklandığı iddiasını meşrulaştıran bir 
habercilik yaklaşımı ile sunulmuştur. Gazete, Esed’in “Erdoğan’a vahiy mi indi: 
Başbakan mezhepçilik yaptı ve Türkiye bir anda ilişkileri kesti” söylemlerini man-
şete taşımıştır.56 Türkiye ile savaş riski bulunan ve yakın zamanda bir Türk savaş 
uçağını düşüren bir ülkenin devlet başkanı ile röportaj yapmak, gazetecilik açısın-
dan bir başarı sayılabilir. Fakat büyük resimde görülen asıl başarı, Beşar Esed’in 
Türkiye kamuoyuna milyonlarca dolarlık lobicilik, istihbarat ve propagandayla 

52. Bu noktada örnek bir haber için bkz. Suriye ordusunun Hama’da 14 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırılara 
ilişkin birçok gazete “katliam” vb. ifadeleri manşetlerine taşırken o günkü Zaman gazetesinde bu haber daha 
küçük puntolarla sol tarafta “Ölü sayısı 250’yi aştı” ifadeleriyle verilmektedir. Ancak iç sayfalarda haberin 
devamında “Yine kan gölü: 250 ölü” başlığı kullanılmıştır. 
53. “Ankara güçlü destek bulamadı”, Cumhuriyet, 28 Haziran 2012;
54. “Ankara telaşta”, Cumhuriyet, 26 Temmuz 2012.
55. Bu çizgideki en net gazete Taraf ’tır. Örnekler için bkz. “Biri dünyaya yalan söylüyor”, Taraf, 26 Haziran 2012; 
“Uçağı Suriye’de vurdular”, Taraf, 1 Temmuz 2012. Bu haberin iç sayfadaki detayında, WSJ’ın ifadesine dayanarak 
“Uçak Suriye’de vuruldu” şeklinde bir başlık kullanılmış.
56. “Esad: Erdoğan’a vahiy mi indi?”, Cumhuriyet, 4 Temmuz 2012. Cumhuriyet gazetesi, Utku Çakırözer’in Esed 
ile yaptığı röportajı 2-3-4-5-6 Temmuz 2012 tarihlerinde yayımladı.
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Hürriyet, 25 Ağustos 2012

“Halep’te 50 Türk savaşıyor”, “İlham kaynakları Nisa Suresi’ymiş” ve “75. Ayet’le gidiyorlar” 
başlıkları, Türkiye’den Suriye’ye savaşmak için gidenleri konu alıyor. Ancak kullanılan fotoğ-
raflar, içerikteki El Kaide vurgusu ve bunların hepsini ayetler üzerinden dinî motivasyona bağ-
layan yaklaşım, yabancı değil; oryantalist bakış açısı her yerde karşımıza çıkabiliyor.
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gerçekleştiremeyeceği halkla ilişkiler faaliyetini Cumhuriyet gazetesi üzerinden 
yapabilmiş olmasıdır. Bu da Türkiye’de, henüz yeterince deneyim sahibi olunma-
yan kriz, terör ve savaş durumlarında gazetecilik pratiği konusunda bir çalışma ve 
düzenlemeye ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Suriye krizinin Türkiye üzerindeki en belirgin toplumsal etkilerinden olan mülteci 
kampları konusunda Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Habertürk ve Vatan gazete-
lerinin, Hatay’daki mültecilerin bazı zamanlarda çıkardığı olayları biraz “genelle-
meci” bir yaklaşımla ele alarak, “Islahiye kampında isyan çıktı”57, “Kampta isyan”58, 
“Kampta kurşun”59, “Polisleri rehin aldılar”60 ve “Suriyeli sığınmacılar Türk polisini 
rehin aldı”61 gibi başlıklarla vermeyi tercih ettikleri görülmektedir. Bu gazetelerin, 
dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında çok daha güvenlikli ve konforlu olduğu 
bilinen mülteci kamplarında, herhangi bir düzenli kentte de yaşanabilecek bazı so-
runlar ortaya çıktığında abartılı, şovenist, ulusal duyguları tahrik edecek haberler 
yapmaları, özellikle “isyan” kelimesiyle haberi görmeleri, Suriye krizinin toplum-
sallaşmasına neden olacak provokatif eylemlerin de önünü açmaktadır.
Öte yandan Star, Yeni Şafak ve Zaman gazeteleri haberi hiç kullanmamışlar; Sabah 
ise 23 Temmuz tarihli haberinde, olayı münferit olduğu izlenimi veren ve sağdu-
yulu bir dille vermeyi tercih etmiştir.62 Haberi görmemek ayrı bir konu olmakla 
birlikte gerçekte daha objektif, sorumlu ve sağduyulu gazetecilik anlayışına uygun 
düşen “sağduyulu” bu ikinci yaklaşımdır.

4.1.3 Tarihî ve Coğrafi Bilgi Durumu
Suriye, Türkiye’nin hem en uzun sınıra sahip komşusu, hem de 400 yıl boyunca 
ortak bir tarihi paylaştığı yakın akraba bir ülkedir. Yavuz Sultan Selim döneminde 
Şam’ın fethiyle (27 Eylül 1516) başlayan tarihdaşlık I. Dünya Savaşı sonundaki 
Mondros Mütarekesine kadar (30 Ekim 1918) devam etmiştir. İki toplum arasın-
da Itri, Akşemseddin gibi Türkiye’de önemli değerler olarak kabul edilen Suriyeli 
figürler ve her iki ülkede dağılmış halde yaşayan Arap ve Türkmen topluluklar 
üzerinden de yakın bağlar kurulmuştur. Ancak 20. yüzyıl başında çizilen suni 
sınırlar sonucu komşu ve akraba topluluklar birbirinden gümrüklerle ayrılmış, 
bununla birlikte halklar arasındaki benzer yaşam biçimleri, inanışlar, ortak adet-
ler günümüze kadar korunmuştur. 2011 yılı başında Orta Doğu’da başlayan Arap 
Baharı, Suriye ve Türkiye toplumu arasındaki yakınlığı tekrar hatırlatırken, oligar-
şik azınlığın diktatörlüğüyle yönetilen Suriye ile demokratik Türkiye idarecileri 
arasındaki zihniyet ve pratik ayrılıklarını da gündeme taşımıştır. Arap Baharı’nın 
Suriye’yi de etkilemeye başlaması sonucu Türkiye basını Suriye konusuna özel ilgi 

57. “Islahiye kampında isyan çıktı”, Milliyet, 23 Temmuz 2012.
58. “Kampta isyan”, Hürriyet, 23 Temmuz 2012.
59. “Kampta kurşun”, Habertürk, 23 Temmuz 2012.
60. “Polisleri rehin aldılar”, Cumhuriyet, 23 Temmuz 2012.
61. “Suriyeli sığınmacılar Türk polisini rehin aldı”, Vatan, 23 Temmuz 2012.
62. “2 mülteci kampında gerginlik”, Sabah, 23 Temmuz 2012. 
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göstererek sayısız haber yapmıştır. Ülkede iç savaşın sebebi, genel yapısı ve devam 
eden süreci anlayabilmek ancak ülke dinamiklerini bilmek, geniş tarihsel arka 
plan ve coğrafi ilişkiler ağından haberdar olmak ile ilgilidir. Bu çerçevede bazı ga-
zetelerin; Suriye’nin tarihi, demografik durumu, coğrafyası vb. hususlarda zaman 
zaman doyurucu analiz ve bilgi içeren haberler yaptıkları görülmektedir. Ne var 
ki, özellikle dış habercilikte temel unsur sayılan ilgili ülke/bölgenin dilini bilmek 
konusunda ciddi eksiklikler göze çarpmakta, bu da Batı dillerinden tercüme bir 
bölge haberciliği yapılmasına neden olmaktadır.
Suriye’deki olaylara ve verilen haberlere baktığımızda bu konuda en büyük sorun, 
“Kuzey Suriye ve PYD” haberlerinde görülmektedir. Bazı gazeteler, bu konuda 
bölgeyi coğrafi ve tarihî anlamda net bilmeden, “aceleci” bir tavırla,“Esad çekildi, 
PKK yerleşti”,63 “PKK Kuzey Suriye’de varlık buldu, yapı kurdu” şeklinde haber-
ler yapmışlardır. Burada dikkat çeken husus, Kuzey Suriye’ye giden birçok mu-
habir olmasına rağmen analiz yetersizliği ve bölgeyi okuyamama sebebiyle hız-
lı ve yüzeysel haberlerin yapılmasıdır. Örneğin bölgeye giden muhabir, oradaki 
önemli bir Kürt temsilcinin sözlerine dayanarak “PKK yerleşti” şeklinde haber 
yapabilmektedir. Hâlbuki bunun bir gerçeği değil bir söylemi yansıttığı, gazete-
cinin görmesi gereken önemli bir husustur.64 Bu noktada, örneğin, Hürriyet’in 
“Kürt bölgesi istemiyoruz”65 manşet haberi, süreci uluslararası bir perspektiften 
görme çabası olarak da okunabilir. Ayrıca, El Kaide vurgusunun en belirgin şe-
kilde Cumhuriyet gazetesinde yer aldığı küçük bir not olarak eklenebilir.66 PKK 
ve El Kaide’nin Kuzey Suriye’ye yerleşimi ile ilgili yapılan haberlerde görünen bu 
“aceleci” yaklaşımın, birkaç gün sonra Başbakan Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun açıklamalarıyla büyük oranda değişmiş olması, bölgeye ilişkin 
haberlerin sahici analizlerden ziyade siyasi konjonktür ve gündelik yaklaşımlara 
dayalı olduğu izlenimi vermektedir. Bu analiz sorununa bir de kaynak sorunu ek-
lendiğinde, Arapça yerine İngilizce veya Fransızca kaynaklar üzerinden birtakım 
çıkarımlara varıldığı görülmekte, bu da Kuzey Suriye ile ilgili “aceleci” haberlerin 
nasıl yapıldığını bir nebze daha açıklamaktadır.

4.1.4 Şiddet Düşkünlüğü ve Silahseverliğin Etkileri 

Suriye’de hâlihazırda devam eden iç savaşta, kaçınılmaz olarak, şiddet yüklü yazılı 
ve görsel materyal üretilmektedir. Bir savaş söz konusu olduğu için doğal ola-
rak ölümlerden, bombalardan, yaralılardan vb. şiddet içeren imgelerden bahse-

63. “Esad çekildi PKK yerleşti”, “Esad çekildi PKK yerleşti”, Vatan, 22 Temmuz 2012.
64. Bu tür bir yerinde habercilik için bir örnek olarak bkz. “Kürdistan’ı kurduk, kimseye vermeyiz”, Taraf, 30 
Temmuz 2012; “Türkiye’nin baskısına boyun eğmeyeceğiz”, Vatan, 30 Temmuz 2012; 
65. “Kürt bölgesi istemiyoruz”, Hürriyet, 30 Temmuz 2012.
66. Cumhuriyet, 26 Temmuz 2012 tarihli “Ankara telaşta” sürmanşetinde Kuzey Suriye’de PYD yapılanmasına ek 
olarak El Kaide’nin de yapılandığını ifade etmekte ve bu noktada diğer gazetelerden ayrılmaktadır. Daha belirgin 
olarak ise 23 Temmuz 2012 tarihli “El Kaide kapıda” manşetiyle Cumhuriyet, bu hususa dikkat çeken tek gazete 
olarak öne çıkmaktadır.
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Star, 16 Temmuz 2012

Türk medyasının genelindeki Esed karşıtı habercilik anlayışı, durduğu yer insani ve siyasal açı-
dan doğru olsa bile, kendini, katledilmiş çocukların fotoğraflarını kullanacak ölçüde bir “şiddet-
li” duyarsızlık şeklinde gösterdi. Türk basınının “başkalarının acısına bakmak” ile imtihanı…
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dilmektedir. Ancak, bir savaş haberi verirken dahi, dikkat edilmesi gereken bazı 
ilkeler vardır ki, medyanın genel olarak çok sevdiği şiddet düşkünlüğü ve silahse-
verlik bu ilkelerle çelişmektedir. Dolayısıyla Suriye’nin coğrafi ve tarihî anlamda 
Türkiye’ye çok yakın olmasının da etkisiyle, hemen her gün bu ülkede yaşanan 
savaşla ilgili haberler karşımıza yoğun şiddet içerecek şekilde çıkmaktadır.

Örneğin, 14 Temmuz’da Hama’da yaşanan katliamla ilgili haberler neredeyse tüm 
ulusal basında yoğun şiddet içerikli malzemelerle verilmiştir. Şu tespiti yapmak 
mümkündür: Birçok gazete, Esed’in zalimliğini ortaya koymak isterken, belki de 
farkında olmadan, şiddet düşkünlüğü zafiyetine tutulma, hem kurbanların yakın-
larını rencide etmekte, hem de toplumun reşit olmamış, savunmasız kesimlerini 
psikolojik bakımdan olumsuz etkilemektedir. Bu duruma ek olarak, özellikle jet 
krizinden sonra, Türkiye ile Suriye arasındaki muhtemel savaş senaryoları bağla-
mında birçok gazetenin, sıkça, iki ülkenin askerî gücünü mukayese eden ya da iki 
ülkeden birinin sahip olduğu bir askerî sistemi büyük görsellerle anlatan haberler 
yaptıkları görülmektedir.67 Türkiye’nin Suriye’den ne kadar güçlü olduğunu göste-
ren ve biraz da millî güven ve coşkuyu kamçılaması amaçlanan bu tür haberler bir 
noktadan sonra, devasa savaş araçları ve ölüm makinelerini cilalayıp silahseverlik 
tarafına savrulmaktadır. 

Şiddet düşkünlüğü meselesinde birkaç örnek vermek gerekirse, Sabah’ın “Hama 
Kasabı”68 manşetiyle verdiği bir haberde ölen kişilerin cesetlerini açıkça teşhir 
etmesi zikredilebilir. Habertürk de, “Esad ölüm yağdırdı”69 haberinde ceset gö-
rüntüsünü kullanmayı tercih etmiştir. Star gazetesi ise “İşte Esad’ın hedefindeki 
teröristler”70 manşetli haberinde yaralı ya da ölmüş çocukların görsellerini kullan-
mıştır. Vatan’da da “Kadın-çocuk demeden 250 kişiyi kestiler”71 haberinde yaralı 
çocuk görsellerine sayfasında yer vermiştir.
İncelenen birçok gazetede bu tarz manşetlere rastlanmaktadır; ancak Zaman ve 
Taraf gazeteleri gerek kullandıkları görsel materyal ve gerekse içerik olarak katli-
am haberlerinde daha dikkatli davranmışlardır. Bu iki gazetenin de dil ve görsel 
anlamda etik sınırlar içerisinde durmaya çalıştıkları söylenebilir.

67. Örnekler için bkz. “Alçalmasını bekleyip füzeyle düşürdüler”, Sabah, 26 Haziran 2012; “Zıpkın avı”, Hürriyet, 
29 Haziran 2012; “Sinir gerginliği”, Yeni Şafak, 30 Haziran 2012. Bir diğer ilginç detay ise, 23 Haziran’ı müteakip 
3-4 günlük süreçte hemen tüm ulusal gazetelerin ana sayfalarındaki manşet ya da sürmanşet haberlerinde görsel 
olarak savaş uçağı kullandıkları tespitidir.
68. “Hama kasabı”, Sabah, 14 Temmuz 2012.
69. “Esad ölüm yağdırdı”, Habertürk, 14 Temmuz 2012.
70. “İşte Esad’ın hedefindeki teröristler”, Star, 16 Temmuz 2012.
71. “Kadın-çocuk demeden 250 kişiyi kestiler” Vatan, 14 Temmuz 2012.
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4.2 GÜRCİSTAN – RUSYA SAVAŞI: AĞUSTOS 2008

Gürcistan-Rusya Savaşı, bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’ya 8 Ağustos 2008 
tarihinde Gürcistan’ın operasyon düzenlemesi sonucunda Rusya’nın anında kar-
şılık vermesiyle ortaya çıkmış ve 16 Ağustos 2008 tarihinde imzalanan ateşkes 
ile sona ermiştir. Gerek bu süre boyunca, gerekse savaşın bitiminden sonra bir-
çok gazetede farklı alanlarda yazan köşe yazarları doğrudan konuyla ilgili yazılar 
yazmışlardır. Bu bölümde öncelikli olarak köşe yazarlarının genel yaklaşımları, 
ayrıntılı taramalarda ise gazetelerin haber yapma biçimleri ele alınmıştır.
Gürcistan-Rusya savaşını ele alan köşe yazarlarını, hemen her zaman dış politika-
yı konu alan konuları üzerine yazan “dış politika yazarları” ve temelde iç politika 
üzerine yazan, ama bazı durumlarda iç politika ile bağlantılı olarak dış politikaya 
da değinen “iç politika yazarları” diye ayırmak mümkündür. Dış politika yazarla-
rı ağırlıklı olarak savaşın kendisi, ima ettikleri ve muhtemel sonuçları ekseninde 
yazarken iç politika yazarları konuyu daha çok hükümetin Kafkasya ilişkileri veya 
özelde Rusya ilişkileri bağlamında ele almıştır. Dış politika yazarlarının konuyu 
yakından takip ettikleri ve daha çok bilgi, analiz ve ayrıntı içeren yazılar kale-
me aldıkları gözlemlenmektedir. Bu çerçevede “Gürcistan’da ABD-Rusya anlaş-
tı mı?”72, “Moskova’nın yeni doktrini”73, “Ne Amerika ne Rusya! Türkiye kendi 
yolunda”74, “‘Ilık savaş’a siftah”75, “Moskova’nın rövanşı”76, “Kafkasya platformu-
nun tam zamanı mı?”77 gibi çok sayıda yazı görülebilir. Konuya iç politika pence-
resinden bakan yazarlar daha çok hükümetin Gürcistan-Rusya savaşındaki tutum 
ve söylemlerine odaklanmakta, kimi zaman eleştirel, kimi zaman da övgü dolu 
yazılardan oluşan geniş bir yelpazede görüşlerini aktarmaktadırlar. Bu anlamda 
“Bu çatışmayı ancak Türkiye durdurabilir”78 ve “Kafkas sınavında Türkiye sınıfta 
kaldı”79 gibi örnekler bulmak mümkündür. Bununla beraber savaşın Türkiye’ye 
ekonomik maliyetinin neler olabileceğine yönelik, “Rusya’ya ihracat durdu”,80 
“Rusya’ya bağımlılığın sakıncaları görülüyor”81 gibi Türkiye ile Rusya arasındaki 
ilişkilerin ekonomi-politik bir zeminde irdelendiği yazılar da dikkat çekmektedir. 
Sonuçta dış politika yazarlarında daha geniş bir uluslararası ilişkiler perspektifi ve 
stratejik düşünme yönelimi öne çıkarken, iç politika merkezli yazılarda hüküme-
tin performansına yönelik eleştiri ya da beğeniler dikkat çekmektedir.
Gazetelerin bu konuya ilişkin haberlerine içerik analizi açısından bakıldığında 
ise şöyle bir durumla karşılaşılmaktadır. Birçok gazete Rusya’nın sınırı aştığı ve 

72. Nasuhi Güngör, “Gürcistan’da ABD-Rusya Anlaştı mı?”, Star, 8 Ağustos 2008.
73. Sami Kohen, “Moskova’nın Yeni Doktrini”, Milliyet, 2 Eylül 2008.
74. İbrahim Karagül, “Ne Amerika, Ne Rusya! Türkiye Kendi Yoluna”, Yeni Şafak, 4 Eylül 2008.
75. Cengiz Aktar, “‘Ilık Savaş’a Siftah”, Vatan, 28 Ağustos 2008.
76. Sami Kohen, “Moskova’nın Rövanşı”, Milliyet, 26 Ağustos 2008.
77. Ferai Tınç, “Kafkasya Platformu’nun Tam Zamanı mı?”, Hürriyet, 22 Ağustos 2008.
78. İbrahim Karagül, “Bu Çatışmayı Ancak Türkiye Durdurabilir”, Yeni Şafak, 29 Ağustos 2008.
79. Halit Kakınç, “Kafkas Sınavında Türkiye Sınıfta Kaldı”, Akşam, 26 Ağustos 2008.
80. Meliha Okur, “Rusya’ya İhracat Durdu”, Sabah, 7 Ağustos 2008.
81. Semih İdiz, “Rusya’ya Bağımlılığın Sakıncaları Görülüyor”, Milliyet, 1 Eylül 2008.
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esasında kendini bölgede ABD karşısında yeniden ispatlamak niyetiyle hareket 
ettiği şeklinde haberler yapmıştır. Dolayısıyla medya, savaşın sadece bir Gürcü-
Rus savaşı olmadığı yönünde bir eğilim sergilemiştir. Bu çerçevede, uluslararası 
perspektifi merkeze alan bir anlayışın olduğu ve Türkiye’nin bu süreçte nasıl bir 
pozisyon belirlemesi gerektiğini irdeleyen haberlerin/yorumların medyada yer 
aldığı ifade edilebilir. Ancak, bununla beraber, bazı gazetelerde salt güncel savaşa 
dair haberler ve yorumlar ağırlıklı olarak yer almakta; Güney Osetya-Abhazya-
Gürcistan denklemindeki tarihî anlaşmazlık süreçlerini aktaran analiz yazılarına 
pek az rastlanmaktadır. Daha doğrusu bu tür tarihî/coğrafi arka plan bilgileri ço-
ğunlukla ilgili haberlerin bir kenarına iliştirilmiş olarak görülmektedir. Bu du-
rum yazılı basında söz konusu bölgenin yeterince tanınmadığı, örneğin tarihsel 
anlaşmazlıkların bilinmediği yargısını kuvvetlendirmektedir. Bu da mülakatlarda 
sıklıkla dile getirilen, dış haberlerde uzmanlığa pek önem verilmediği, basının bu 
noktada yetersiz olduğu şeklindeki algıyı güçlendiren somut bir veri olarak orta-
ya çıkmaktadır. Aşağıda belirli başlıklar altında kısa arşiv taramaları, haberlerin 
gazetedeki konumu, sayfadaki konumu, niteliğiyle ilgili ayrıntılı nitel analizler ve 
konuya ilişkin durumu izah edebilecek örnek haberler görülebilir.

Tablo 3. Gürcistan-Rusya Savaşı ile ilgili çıkan haberlerin gazetelerdeki konumu
Gazeteler 1. Sayfa Dış Haberler Ekonomi Kültür-Sanat Güncel Siyaset 3. Sayfa Toplam
Akşam 20 21 1 1 9 4 55
Cumhuriyet 19 63 - - 3 - 85
Hürriyet 28 79 10 - 41 - 158
Milliyet 14 61 13 4 14 - 106
Radikal 13 80 1 2 12 - 113
Sabah 28 56 7 - 20 1 112
Star 29 80 12 - 45 - 166
Taraf 15 72 3 - 41 - 131
Vatan 21 27 12 - 30 - 90
Yeni Şafak 20 80 3 - 33 - 136
Zaman 37 155 17 - - - 209

Tablo 4. Gürcistan-Rusya Savaşı ile ilgili çıkan haberlerin sayfadaki konumu
Gazeteler Sol Üst Sol Alt Sağ Üst Sağ Alt
Akşam 16 18 11 10
Cumhuriyet 34 14 22 15
Hürriyet 49 34 37 36
Milliyet 36 28 22 20
Radikal 45 33 21 14
Sabah 41 29 25 17
Star 64 25 47 30
Taraf 44 25 38 24
Vatan 29 19 33 9
Yeni Şafak 49 23 39 25
Zaman 82 34 71 22
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Tablo 5. Gürcistan-Rusya Savaşı haberlerinin niteliğiyle ilgili bulgular
Haberin Niteliği Haberde Öne Çıkarılan Unsur

Gazeteler Güncel Güncel Değil Çatışma Konulaştırma Kişileştirme

Akşam 54 3 15 27 13

Cumhuriyet 81 4 17 56 12

Hürriyet 155 3 46 81 31

Milliyet 103 3 14 70 22

Radikal 110 3 24 105 8

Sabah 108 4 26 62 24

Star 163 3 29 102 35

Taraf 127 4 19 77 35

Vatan 88 2 21 46 23

Yeni Şafak 132 4 27 81 28

Zaman 205 4 35 129 44

Gürcistan-Rusya Savaşına ilişkin haberlerde olayın doğası itibariyle çatışma ve 
kriz kavramlarına odaklanılmıştır. Özellikle de birinci sayfadan verilen haberler-
de çatışma unsuru ön plana çıkarılmıştır. İlgili haberler çoğu zaman geniş ebat-
lı ‘kan’ ve ‘vahşet’ fotoğraflarıyla birinci sayfadan verilmiştir. Hürriyet, Zaman, 
Radikal, Milliyet, Star, Sabah gibi gazeteler konulaştırma unsuruna da yoğunlaş-
mıştır. Görece haberleri daha az yayımlayan Vatan ve Akşam gazetesi daha çok 
savaşın başlama ve bitme anına denk gelen çatışma haberlerine yoğunlaşmıştır.

Gazetelerdeki kişileştirme unsuru ise daha çok dönemin Rusya Başbakanı 
Vladimir Putin ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili porteleri üzerin-
den verilmiştir. Bazen de savaşın trajik boyutunu göstermek için insani dramlar 
ön plana çıkarılmıştır.

Türkiye’nin diplomatik çabaları ve Türkiye’deki iç siyasi tartışmalarda konunun 
gündeme gelmesi Rusya-Gürcistan Savaşı’nın güncel/siyasi sayfalardan veril-
mesi sonucunu doğurmuştur. Haberler bu bağlamda iç gündeme taşınmıştır. 
Konulaştırma unsuruna yoğunlaşan, Hürriyet, Zaman, Star, Yeni Şafak ve Sabah 
gazeteleri, genel olarak haberleri bu bağlamda vermiştir. 

4.2.1 Olay Mahalli ve Haber Kaynağı ile İlişki

Olayın Türkiye sınırları dışında (Gürcistan-Güney Osetya) gelişmesi ve çatışma 
koşullarından kaynaklanan/kaynaklanacağı öngörülen zorluklar bazı gazetelerin 
olay mahalline muhabir gönderememesine yol açmıştır. Giden sınırlı sayıdaki 
muhabir de çoğunlukla sadece bir gazeteye değil, aynı zamanda başka gazetele-
rin veya bir TV kanalının da muhabiri olarak, birkaç ayrı kuruma çalışmaktadır. 
Olay mahalline muhabir yollamayan gazeteler ise, haber kaynağı olarak ajanslar, 
yabancı basın ve internet gibi araçlara başvurmaktadır.
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Cumhuriyet ,10 Ağustos 2008

Gürcistan-Rusya Savaşına sayfalarında geniş yer veren Cumhuriyet gazetesi, genel 
anlamda ABD, NATO ve Gürcistan karşıtı bir çizgi benimsedi ve Türk dışişlerini eleştiren bir 
dil kullandı. 
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Savaş mahallinde muhabiri olan ya da bölgeye yakın temsilcileri üzerinden olayı 
izleyen gazetelere bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır:
•	 Star: Muhabiri Vakkas Aksu aracılığıyla olay mahalline giden Star, savaşı ye-

rinden takip eden gazeteler arasında yer almaktadır.
•	 Cumhuriyet: Savaş süresince Kiev’deki muhabiri Deniz Berktay aracılığıyla 

olay mahalline kısmen yakın olduğu görülmektedir.
•	 Hürriyet: Savaşı Moskova muhabiri Nerdun Hacıoğlu aracılığıyla kısmen ya-

kından izlediği görülmektedir.
•	 Milliyet: Savaş süresince Moskova’dan muhabiri Cenk Başlamış aracılığıyla 

olay mahalline kısmen yakın bir dış habercilik görülmektedir.
•	 Sabah: Savaşı yerinde takip eden muhabiri Güngör Karakuş aracılığıyla 

Sabah’ın, olay mahallinde yer aldığı görülmektedir.
•	 Zaman: Gazetenin İsa Şimşek adlı muhabiri kanalıyla savaş mahallinde bulun-

duğu görülüyor. Muhabirin haberleri genelde ilk sayfada; ajanslar ve diğer haber 
kaynaklarından elde edilen haberler ise dış haberler sayfasında yer almaktadır.

•	 Vatan: Muhabiri Burak Kara aracılığıyla olay mahallinde yer alan gazetenin, 
aynı zamanda ajans ve diğer haber kanallarını da kullandığı görülmektedir.

Bunların dışındaki gazetelerin süreci ajanslar, internet imkânları ve diğer haber 
kaynaklarından temin ettikleri gözlemlenmektedir. Olay mahallinde muhabiri 
bulunan gazeteler muhabirlerden gelen haberleri genelde ilk sayfada kullanmak-
ta, bununla birlikte savaşla ilgili haberler daha yoğun olarak dünya sayfalarında 
yer almaktadır.

4.2.2 İdeolojik ya da Politik Konumlar

Konu bir yönüyle ABD-Rusya gerginliği olduğu için bazı gazetelerde bu zeminde 
ideolojik farklılaşmalar ortaya çıkabilmektedir. Muhafazakâr tavırlarıyla bilinen 
gazetelerde de konunun Batı’nın bir aldatmacası ve savaşı olarak ele alındığı gö-
rülmektedir. Ancak basının geneline bakıldığında, konuya ilişkin yoğun ideolo-
jik/politik belirleyiciliğin bulunmadığı söylenebilir. Bu konuyla ilgili sınırlı sayı-
daki örnekler şunlardır:
•	 Cumhuriyet: Gazete genel anlamda NATO karşıtı bir çizgiyi benimsemektedir. 

Savaşın sorumlusunun bir biçimde Batı olduğu ima edilmektedir. Cumhuriyet’in 
10.08.2008 tarihinde dış haberler sayfasındaki başlığı “Saakaşvili Kafkasları 
ateşe attı” şeklindedir. Haberin yorumunda ABD ve Avrupa’nın desteğini alan 
Saakaşvili’nin bu desteği iyi kullanmayarak bölgesinde sıkıntıya neden olduğu 
yazılmıştır. Haberde Gürcü Devlet Başkanı Batı yanlısı olmak ve Batı’nın desteği-
ni kullanarak Kafkasları savaşa sürüklemekle suçlanmaktadır. Aynı sayfadaki bir 
diğer başlık da, “Gürcülerin tedariki Türkiye’den” şeklindedir. Burada da Rusya 
karşısında Batı saflarında yer alan ve Gürcistan’a yardım eden bir Türkiye resmi 
var. 12.08.2008 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Rus güçleri ilerliyor” manşeti-
nin hemen üstünde “Rusya Gürcü topraklarına girdi, AB devrede, ABD uyardı, 
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Ankara tavır belirleyemiyor” başlıklarıyla Türk dış politikasına gönderme ya-
pılmaktadır. Aynı günkü gazetenin dış haberler servisinde CHP’nin hükümetin 
Kafkaslar politikasına yaptığı eleştiriye yer verilirken “Ne şiş yansın ne kebap 
politikası” başlığı kullanılmıştır.

•	 Millî Gazete: Gazete, savaşın sorumluluğunu Batı’ya yüklemektedir. Ancak 
aynı ölçüde Rusya’ya yönelik antipatik bakış açısının olduğunu da söylemek 
mümkündür. 09.08.2008 günkü gazetenin dış haberler sayfasında “Saakaşvili 
resmen savaş başlattı” başlığının üstünde “Gürcü lider Amerikan ağzıyla ko-
nuştu: Güney Osetya’yı özgürleştirmeye başladık” ifadeleri kullanılmıştır. 
10.08.2008 günkü gazetenin manşetinde “Bu ikili dünyanın başına bela” deni-
lerek Bush ve Putin kastedilmektedir. 11.08.2008 tarihli manşette “Kirli savaş” 
başlığının üstünde “Bölgeyi yeniden dizayn eden ABD, İran’a saldırı öncesi 
Osetya’da Rusya’yı dize getirme çabasında” ifadeleri yer almıştır. Gazetenin 
15.08.2008 günkü dış haberler sayfasında “Saakaşvili’ye Amerikan oyunu” baş-
lıklı haberde “Gürcü lider Saakaşvili’yi McCain’in kazanması için Cheney mi 
gaza getirdi?” ifadeleri ile savaşın bir Amerikan oyunu olabileceği ima edilmiş-

Milliyet, 17 Ağustos 2008 

Milliyet gazetesi, Türkiye’nin Kafkaslara ilişkin dış politika girişimlerini, Soğuk Savaş döneminin 
bakışını yansıtan eski dışişleri bakanlarının ağzından “hayali proje” yorumuyla verdi.
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Star, 17 Ağustos 2008

Savaş boyunca Türkiye’nin dış politikasını benimseyen bir yayın çizgisi izleyen Star gazete-
si, ülke merkezli, “ulusal çıkar” ile örtüşen bir dış haberciliğe dair örnekler sergiledi. 
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tir. 21.08.2008 tarihli gazetenin haber sayfasında ABD’nin Boğazlar’dan geç-
mesi beklenen askerî kargo uçağı için “Karadeniz’e sızma çabası” başlığı kul-
lanılmıştır. 25.08.2008 tarihli gazetenin haber sayfasında “Boğazlar yolgeçen 
hanı” başlıklı haber ile ABD gemilerinin Boğazlar’dan geçişi eleştirilmektedir.

•	 Milliyet: Gazetenin genel anlamda dışarıdan bir gözle izlediği savaşın son gün-
lerinde Rusya’nın “sınırı aştığı” ve tüm dünyanın buna “tepki gösterdiği” yö-
nündeki haberlere rastlamak mümkündür. 17.08.2008 tarihli gazetenin dış ha-
berler sayfasında “Eski Dışişleri bakanlarının yorumu: ‘Kafkas İttifakı’ hayali 
bir proje” başlıklı haberde Türkiye Hükümeti’nin Kafkasya’da kurmak istediği 
bölgesel iş birliği platformu için olumsuz görüş ifade edilmektedir. 28.08.2008 
tarihli gazetenin manşetinde Türkiye’nin savaş sonrası pozisyonunu değerlen-
dirmek amacıyla “Türkiye arada kaldı” başlığı seçilmiş ve Türkiye’nin düşük 
profilli bir politika izlediği dile getirilmiştir.

•	 Radikal: Gazetenin farklı günlerdeki haber ve yorumlarında savaşa dair 
hem Gürcistan ve Batı’nın, hem de Rusya’nın sorumsuzluğu aktarılmaktadır. 
15.08.2008 tarihli gazetenin yorum sayfasında Gürcistan Devlet Başkanı Mihail 
Saakaşvili tarafından Washington Post için kaleme alınan “Rusya’nın savaşı 
Batı’ya da karşı” yazının çevirisi yayımlanmıştır. 27.08.2008 tarihli gazetenin 
manşeti, Güney Osetya ve Abhazya’yı tanıyan Rusya için “Rusya bombanın 
pimini çekti” şeklindedir. 29.08.2008 tarihli gazetenin dış haberler sayfasında 
“Putin: Bush McCain için saldırttı” şeklindeki başlıkla savaşın kaynağına ilişkin 
bir gönderme yapılmaktadır.

•	 Sabah: Savaşı doğrudan olay mahallinden takip eden gazetede, hükümetin 
adımlarını ve barışa katkı yapan rolünü öne çıkartan bir dış politikası algısı 
birçok gazeteye göre daha baskın gözükmektedir. 15.08.2008 tarihli gazetenin 
manşeti “Türkiye artık büyük oyuncu” şeklinde atılmıştır. Aynı günkü gündem 
sayfasında da “Türkiye Gürcistan’ın yaralarını saracak” başlığıyla Türkiye’nin 
Gürcistan’ın ve dolayısıyla Batının yanında olduğu iması vardır. 21.08.2008 
tarihli gazetenin dünya raporu sayfasında alıntılanarak kullanılan “Rusya yap-
tıklarının bedelini ödeyecek” başlığı Rusya karşıtı bir tavrı ima etmektedir.

•	 Star: 11.08.2008 tarihli gazetenin manşeti “Putin’e işgal fırsatı çıktı” şeklindedir 
ve Rusya’yı sorumlu tutan bir yaklaşıma sahiptir. Aynı günkü Gürcistan-Rusya 
krizi özel sayfasının başlığı da “Rusya dünyaya kafa tutuyor” şeklindedir. “24 
saatte Kafkas ittifakı” başlıklı manşet 15.08.2008 tarihli gazetenin ilk sayfasında 
yer almakta ve Türkiye Hükümeti’nin başarısını ön plana çıkaran bir anlatıma 
sahiptir. 17.08.2008 tarihli gazetede Türk dış politikasını öven iki başlık göze 
çarpmaktadır: “Kafkasya Platformu’nun çatısı Ankara’da çatılıyor” ve “Tüm 
dünya önemimizi bir kez daha anladı”. Bir başka haberinde gazete, 15.08.2008 
tarihli dış haberler sayfasında Amerikan düşünce kuruluşu STRATFOR’un ra-
porunu aktarmakta ve “Rusya aslında ABD’yi yendi” başlığını kullanmaktadır. 
Bir diğer ilginç örnek de 16.08.2008 tarihli gazetenin güncel sayfasındaki ha-
berden verilebilir; başlık, Ahmedinejad’ın sözlerini aktarmaktadır: “ABD’nin 
gücü olsa Tiflis’i kurtarırdı!”
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•	 Vakit: Gazete, savaşı ABD ve Rusya’nın bir Kafkasya oyunu olarak değerlendir-
miş ve dış haberlerini bu minvalde yapmıştır. Haberlerindeki esas vurgu iç siyasi 
etkilerden genelde bağımsız bir biçimde anti-emperyalist bir tavırla ortaya ko-
nulmaktadır. 09.08.2008 tarihli gazetede “Emperyalistlerin Güney Osetya sava-
şı” başlığıyla savaşın Batı ile Rusya arasında emperyalist bir savaş olduğu ifade 

Zaman, 27 Ağustos 2008

Sayfalarında haber ve analiz dengesini yakalamaya çalışan Zaman gazetesi, Kafkaslar-
daki bölgesel krizin küresel etkilerini ve bunun Türkiye’ye muhtemel yanısmalarını sık sık 
değerlendirdi.
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edilmektedir. 10.08.2008 tarihli sürmanşette ise “Rus uçakları sivilleri vuruyor” 
başlığı ile Rusya suçlanmaktadır. Benzer bir yaklaşıma 12.08.2008 tarihli gaze-
tedeki “Rusya ateşkese yanaşmadı” sürmanşetinde rastlanmaktadır. 13.08.2008 
tarihli gazetede ilgili sayfada “İsrail Gürcistan’da savaşıyor” başlığıyla verilen ha-
berde Gürcistan ile İsrail arasındaki yakınlığa dikkat çekilmektedir. 19.08.2008 
tarihindeki bir haberinde gazete “Chavez’den Gürcü liderine suçlama: Saakaşvili 
ABD’nin kuklası” başlığını kullanmaktadır. Aynı gazete 22.08.2008 tarihli ha-
berinde de Saakaşvili’ye referansla “Ruslar dünyayı kandırma peşinde” başlığını 
kullanmaktadır.

•	 Vatan: Savaşa dair haberlerde Rusya’nın orantısız güç kullandığı yönünde eleş-
tirel bir duruş göze çarpmaktadır. Buna örnek olarak 10.08.2008 tarihli gazete-
nin birinci sayfasının üst kısmı tamamıyla olaya ayrılarak “Rus jetleri sivilleri 
vurdu” manşeti kullanılmıştır. Aynı gün orta sayfada “Ruslar sivilleri hedef 
alıyor” başlığıyla bir haber daha yayımlanmıştır.

•	 Yeni Şafak: 12.08.2008 tarihli gazetenin sürmanşetindeki başlık “Ruslar sını-
rı aştı” şeklindedir. “Kafkaslara barış getirdi” başlığıyla 15.08.2008 tarihli ga-
zetenin ilk sayfasındaki haber Türkiye Hükümeti’nin dış politika başarısına 
övgüler barındıran bir örnektir. Aynı günkü bir diğer haberde de “Teşekkür 
ve minnet” başlığıyla Putin’in Başbakan Erdoğan’a yönelik övgüsüne yer veril-
mektedir. 21.08.2008 tarihli gazetenin dünya sayfasında “Amerika asıl hedefi-
ne ulaştı” başlığıyla verilen haberde Gürcistan savaşını bahane eden ABD’nin 
füze kalkanı projesini hayata geçirmek için imkân bulduğu ifade edilerek 
ABD’nin bölgedeki planlarına dikkat çekilmektedir.

4.2.3 Tarihî ve Coğrafi Bilgi Durumu

Genel olarak habercilikte, özel olarak ise dış habercilikte ele alınan konunun tarihî 
ve coğrafi nitelikleri hakkında arka plan bilgisine sahip olmak mesleğin itibarı ve 
okuyuculara saygı açısından hayati önem taşımaktadır. Zira gazeteciyi en fazla zor 
duruma düşüren hatalar, çoğunlukla tarih ve coğrafya gibi alanlarda maddi/temel 
bilgi eksikliklerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Gürcistan-Rusya savaşının tarihî/coğrafi arka planına ilişkin detaylara az sayıda 
gazete tarafından yer verildiği görülmektedir. Tarihî arka planlara ilişkin ya bir 
tablo vb. bir açıklayıcı öğe kullanılmış ya da doğrudan konunun uzmanlarından 
fikir alınmış ve aktarılmıştır. Coğrafi arka plana ilişkin de genelde bölgeyi ve savaş 
mahallini gösteren haritalar ilgili haberlerin yanında kullanılmıştır. Bu değerlen-
dirmeler ışığında Gürcistan/Rusya savaşına dair gazetelerde genelde ansiklopedik 
bilgiler kullanıldığı için tarihî/coğrafi bilgi durumu konusunda nitelikli bir çı-
karım yapmak oldukça zordur; çünkü haberlerde kullanılan tarihî/coğrafi bilgi-
lerin ancak az bir kısmı derinlikli ve nitelikli bilgilerden oluşmaktadır. Bu savaş 
sürecine ilişkin eldeki haber ve analizlerde, genelde dışarıdan uzmanlarca kale-
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me alınmış yazıların kullanıldığı, bunun dışındaki analizlerinse çoğunlukla kısa 
ve yüzeysel olduğu görülmektedir. Aşağıda coğrafi/tarihî bilgi durumunu analiz 
edebilmek için kullanılabilecek bazı örnekler verilmektedir:

•	 Zaman: “Rusya’dan Kafkaslar’da Kosova misillemesi”, 27.08.2008
•	 Hürriyet: “Kapımıza dayandı”, 10.08.2008
•	 Star: “Kanlı satrançta ikinci gün”, 10.08.2008

Akşam, 10 Ağustos 2008

Dış haberin nadiren manşete çıkması, genellikle “kan, acı, gözyaşı” üçlemesinin bir arada 
bulunduğu örneklerde mümkün oluyor. Buna bazen magazin ve ulusal çıkar boyutu da 
eklenebiliyor. 
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4.2.4 Şiddet Düşkünlüğü ve Silahseverliğin Etkileri

Her şeyden önce mevzubahis olay bir savaş olunca haberlerde kullanılan başlık ve 
fotoğraflarda “savaşçı” karaktere rastlanmaktadır. Bu bölümde basının bir savaşı, 
yani şiddet dolu bir olayı, nasıl ele aldığı ve yansıttığı konusundaki örnekler ince-
lenmektedir, ki bu tabloyu açıklayabilmesi için “şiddet düşkünlüğü” gibi bir ifade 
kullanılabilir. Gazetelere bakıldığında savaş süresince hemen her gün savaşı doğ-
rudan çağrıştıran manşetler ve insanların duygularını ya da öfkelerini açığa çıka-
racak fotoğraflar kullandıkları gözlemlenmektedir. Savaşı doğrudan veya dolaylı 
bir biçimde çağrıştıran “kan, acı, gözyaşı, bomba, tehdit” gibi kelimeler manşet ve 
diğer haber başlıklarında sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca savaş boyunca, özellikle 
ilk sayfa fotoğraflarında ya savaş aletlerine (tank, top, tüfek, uçak, füze vb.), ya 
savaşta zarar görmüş mekânlara (bombalanan binalar, yıkılmış evler, yok olan alt-
yapı unsurları vb.) ya da savaşın sonucunda mağdur olmuş halkın hafızalarda yer 
edecek felaket manzaralarına yer verilmektedir. Her ne kadar bu habercilik tarzı, 

Star, 10 Ağustos 2008

Kendisi zaten yeterince şiddet barındıran savaşın kitleler üzerinde daha güçlü bir etki 
uyandırmak amacıyla gazete sayfalarında dramatize edilerek verilmesi, haberi basın etik 
kurallarının konusu haline getiriyor.
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bir boyutuyla orada yaşananları yansıtma adına yapılsa da, kamuoyuna sunulan 
savaş fotoğrafı, şiddeti haberciliğin doğal bir nesnesi/konusu yapan bir anlayışı 
öne çıkarmaktadır.

•	 Akşam: 10.08.2008 tarihli Akşam’da “Kan, acı, gözyaşı” başlığıyla ilk sayfadan 
girilen haberde büyük boy fotoğrafla savaşta ölmüş kardeşini kucağında tu-
tan, ağlayan bir adam gösterilmekte, arka planda ise yıkılmış binalar savaşı 
resmetmektedir. Bu minvalde “Gürcistan çekildi, halk perişan” (11.08.2008); 
“Gürcistan çekildi, Ruslar bombaladı” (11.08.2008); “Rusya yıktı geçti” 
(12.08.2008) ve “Rusya’dan ABD’ye nükleer tehdit” (16.08.2008) gibi başlıklar-
la verilen haberler dikkat çekmektedir.

•	 Hürriyet: 09.08.2008 tarihli gazetenin ilk sayfasında savaş fotoğrafları eşliğinde 
kullanılan başlık “Kafkasya’da savaş” ve iç sayfadaki ilgili haberde de “Kafkasya 
patladı” ifadeleri kullanılmıştır. 15.08.2008 tarihli gazetenin gündem sayfasın-
da “Ruslar önce su sonra bomba attı” başlığıyla verilen haberde, Rus askerleri-
nin kısa süren müzakerelerde Gürcü askerlerle beraber yiyip içtiği, birkaç saat 
sonra ise anlaşmazlık çıkınca savaşmaya devam ettikleri anlatılmaktadır.

•	 Milliyet: Gazetenin 09.08.2008 tarihindeki manşeti “Kafkasya’da savaş patladı”, 
dış haberler sayfasındaki başlığı ise “Kafkasya patladı” şeklindedir.

•	 Sabah: 17.08.2008 tarihli gazetenin gündem sayfasında “Saakaşvili’ye Türk zır-
hı” başlıklı haberde Gürcü lid erin makam aracının zırhının Türkiye’de yapıl-
dığı ifade edilmektedir. Aynı gazetenin ilk sayfasındaki ilgili haberin başlığı ise 
“Gürcü lidere zırhlı oto Ankara’dan” şeklindedir.

•	 Zaman: “İşte savaşın gerçek yüzü” manşetiyle çıkan 10.08.2008 tarihli gazete-
nin büyük kısmının, kardeşini kaybeden adamın haykırışlarını gösteren meş-
hur fotoğrafa ayrıldığı görülmektedir.

•	 Star: Gazetenin 10.08.2008 tarihli sayısında Gürcistan-Rusya krizi için özel bir 
bölüm hazırlanmıştır. Bu bölümde kullanılan savaş fotoğrafları ve “Kanlı sat-
rançta ikinci gün” başlığı şiddet yüklü çağrışımlarıyla dikkat çekmektedir.

•	 Vakit: “Kan ve gözyaşı” gazetenin 10.08.2008 tarihindeki iç sayfa haberinin 
başlığı; “Bombalar yağıyor, sivil halk kaçıyor” ise 12.08.2008 tarihli iç sayfada-
ki haberin başlığı olarak kullanılmıştır.

•	 Vatan: 18.08.2008 tarihli gazetenin orta sayfasında “Korkarak yüzünü çevirdi-
ğim cansız beden kardeşim çıktı” başlıklı haberde ‘savaşın iki simge fotoğrafı-
nın kahramanlarına’ yer verilmiştir.

•	 Yeni Şafak: 09.08.2008 tarihli gazetenin ilk sayfasında “Osetya savaşı” başlığıy-
la verilen haberde füzelere ve patlamalara yer veren fotoğrafların kullanıldığı, 
aynı günkü “Kafkaslarda savaş” başlığıyla verilen iç sayfa haberinde de yine 
benzer bir biçimde tank fotoğraflarının kullanıldığı görülmektedir.

•	 Türkiye: Manşette “Savaşın acı yüzü”, iç sayfada “Olan sivillere oldu” başlık-
larının kullanıldığı 10.08.2008 tarihli gazetede, savaş çağrışımları olan birçok 
fotoğraf ve ifadenin kullanıldığı görülmektedir.
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Bu ve benzeri örnekler üzerinden açıkça görüleceği gibi gerçek hayatın içinde yer 
alan şiddetin medya kanalıyla insanlara nasıl aktarılabileceği ya da aktarılması 
gerektiği ayrıca tartışılması gereken hassas bir konu olarak karşımızda durmak-
tadır. Türk basını bu konuda, yani savaşın/şiddetin nasıl yansıtılacağı konusunda 
mutlaka esaslı bir biçimde kafa yormalıdır.82 Bu noktada basın etik kuralları ve 
uluslararası basın ilkeleri konusuna yeniden eğilmek gerekebilir. Burada kullanı-
lan örnekler, Türk medyasındaki bütün resmi elbette açıklamamakta; ancak fikir 
verebilecek birçok veriyi de barındırmaktadır.

82. Şiddetin sunulmasına ilişkin tartışmanın hâlihazırda medya ve gazeteciliğe ilişkin çalışmalarda hatırı 
sayılır bir külliyat haline gelmiş durumda. Burada söz konusu külliyatı aktarmanın imkânı olmasa da, Türkiye 
medyasına ilişkin analizler açısından bu tartışmanın büyük önem taşıdığı açık. Sadece medyada sunulması 
açısından değil, genel olarak taşıdığı ideolojik boyutuyla şiddetin ilgi çekme ve duygulanım yaratma aracı olarak 
kullanılmasına ilişkin olarak bkz. Susan Sontag, Başkalarının Acısına Bakmak (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2004).



4 .  T Ü R K  B A S I N I N I N  D I Ş  P O L İ T İ K A  K A R N E S İ

129

4.3 UYGUR OLAYLARI: 5–20 TEMMUZ 2009

Türk medyasının genelinde Uygur olayları karşısında “millî duygular eşliğinde ya-
pılan haberlerle” Çin’in uygulamalarına öfke ve Uygurların dramına dikkat çekme 
yaklaşımı bulunmaktadır. Gerek dış politika yazarları gerekse iç politika yazarları, 
hemen hemen ortak bir dille Uygur olaylarını ele alırken Çin’in sert müdahalesine 
sert tepkiler sergilemişlerdir. Ancak konuyu derinlemesine analiz eden ve mese-
lenin bölgesel/uluslararası denklemdeki yerini değerlendiren, daha yoğun anali-
ze dayalı dış politika yazıları da mevcuttur. “Çin’in ikilemi, Uygurların dramı”83, 
“Bilinmeyen İç Asya - Anlaşılmayan Küçük Asya”84, “Bir millet yok ediliyor”85, 
“Şincan gerçeği”86 gibi yazılar bu bağlamda örnek olarak gösterilebilir. Bölgedeki 
Uygurların Türklerin kardeşleri olduğu teması da sıkça işlenen bir olgu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bazı yazılarda Türk birliğinden ve bu bağlamda Uygulardan 
söz ederken “2200 yıllık Türk yurdu: Doğu Türkistan”87, “Panislamizmden sonra 
Pantürkizm”88, “Çaştani Bey’in ruhu bugün de Uygur Türklerinin yanındadır”89 
gibi başlıklar dikkat çekmektedir. Bir diğer boyut, hükümetin Uygur olaylarına 
yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmeleri kapsamaktadır. Bazı yazarlar olaylara 
yeterince sert ve hızlı tepki vermediği gerekçesiyle hükümeti eleştirirken, bazıları 
ise Türkiye’nin Orta Asya yaklaşımının ve Çin’le ilişkilerinin sağlıklı olmadığına 
vurgu yapmaktadır. Uygurların ayaklanmalarının perde arkasındaki sebepleri an-
lamaya çalışırken dış bağlantılardan bahsederek Türkiye’nin daha dikkatli olması 
gerektiğine dikkat çekenler de bulunmaktadır. Aşağıda Uygur Olayları ile ilgili 
haberlerin, gazetenin bütünü içinde ve dış haberler sayfasında yer alış biçimine 
dair istatistikler ile haberlerin niteliği ve haberlerde öne çıkarılan unsurları içeren 
tablolar bulunmaktadır. 

83. Bülent Aras, “Çin’in İkilemi, Uygurların Dramı”, Sabah, 15 Temmuz 2009.
84. Cengiz Çandar, “Bilinmeyen İç Asya - Anlaşılamayan Küçük Asya”, Referans, 12 Temmuz 2009.
85. Fikret Ertan, “Bir Millet Yok Ediliyor”, Zaman, 12 Temmuz 2009.
86. Sami Kohen, “Şincan Gerçeği”, Milliyet, 17 Temmuz 2009.
87. Hasan Celal Güzel, “2200 Yıllık Türk Yurdu: Doğu Türkistan”, Radikal, 12 Temmuz 2009.
88. Cengiz Aktar, “Panislamizden Sonra Pantürkizm”, Vatan, 15 Ağustos 2009.
89. Mehmet Barlas, “Çaştani Bey’in Ruhu Bugün de Uygur Türklerinin Yanındadır”, Sabah, 9 Temmuz 2009.
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Tablo 6. Uygur olayları ile ilgili çıkan haberlerin gazetelerdeki konumu
Gazeteler 1. Sayfa Dış Haberler Ekonomi Kültür-Sanat Güncel Siyaset 3. Sayfa Toplam

Akşam 8 26 3 - 10 - 47
Cumhuriyet 8 21 3 2 6 - 48
Habertürk 6 23 4 - 8 - 41
Hürriyet 10 4 10 - 45 - 69
Milliyet 6 27 5 1 17 - 66
Radikal 11 35 6 2 6 - 60
Sabah 9 30 7 5 15 - 65
Star 12 7 4 2 45 - 70
Taraf 6 28 3 2 10 - 50
Vatan 6 6 3 - 39 - 54
Yeni Şafak 13 21 2 - 32 - 68
Zaman 7 49 3 1 15 - 75

Tablo 7. Uygur olayları ile ilgili çıkan haberlerin sayfadaki konumu
Gazeteler Sol Üst Sol Alt Sağ Üst Sağ Alt
Akşam 19 15 8 4
Cumhuriyet 16 14 11 7
Habertürk 16 14 7 4
Hürriyet 23 18 12 11
Milliyet 21 19 13 13
Radikal 24 17 11 8
Sabah 27 19 14 6
Star 31 20 11 8
Taraf 18 14 7 11
Vatan 19 16 13 8
Yeni Şafak 25 23 16 4
Zaman 29 20 14 12

Tablo 8. Uygur olaylara haberlerinin niteliğiyle ilgili bulgular
Haberin Niteliği Haberde Öne Çıkarılan Unsur

Gazeteler Güncel Güncel Değil Çatışma Konulaştırma Kişileştirme
Akşam 44 3 14 24 9
Cumhuriyet 44 4 12 22 10
Habertürk 36 5 13 20 8
Hürriyet 64 5 24 33 13
Milliyet 64 4 14 41 11
Radikal 55 5 19 26 15
Sabah 60 5 19 30 16
Star 66 4 25 32 18
Taraf 45 5 12 31 7
Vatan 52 2 16 28 10
Yeni Şafak 64 4 22 42 14
Zaman 70 5 15 39 20
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Uygur olaylarında incelenen gazeteler genellikle haberin çatışma unsuru üzerine 
odaklanmıştır. Çatışma haberleri birinci sayfadan ve bol fotoğraflarla verilmiştir. 
Uygurlar ve Türkler arasındaki akrabalık ilişkisi ve konunun AK Parti ve MHP 
arasında siyasal bir boyuta taşınması olayın aynı zamanda siyaset haberleri üze-
rinden de verilmesini sağlamıştır. İlgili haberler güncel/siyaset sayfalarında ko-
nulaştırma unsuru ön plana çıkacak şekilde yer bulmuştur. Buna karşılık, birinci 
sayfadan ve dış haber sayfalarından verilen haberlerde ise daha çok çatışma un-
suru öne çıkmıştır. Bölgeye muhabir gönderen Hürriyet ve Sabah gibi gazetelerde 
ise olay Çin ve Uygur bölgesinin iç dengeleri açısından da ele alınmıştır. Aynı 
zamanda bu gazetelerde insan unsuru üzerine de odaklanıldığı görülmektedir. 
Konular bu boyutuyla kişileştirme unsuru ön plana çıkarılarak verilmiştir. 

4.3.1 Olay Mahalli ve Haber Kaynağı ile İlişki

Olay mahalline (Uygur Özerk Bölgesi-Çin)ilişkin medyada pek detaylı haberlerin 
çıkmadığı; buna mukabil, daha çok Çin’in uyguladığı şiddetin perdeye yansıtıl-
dığı bir habercilik gözlemlenmektedir. Konuya haber kaynakları (Ajans, Yabancı 
Basın, Özel Muhabir) açısından bakıldığında, bölgede doğrudan veya dolaylı mu-
habiri olan gazetenin hemen hemen olmadığı söylenebilir. Bu durumda bölgeye 
giriş-çıkışların serbest olmayışının da etkisi vardır. Bu bakımdan haberlerin ço-
ğunun, masada dış haberler servisi tarafından hazırlanmış olduğu ve dolayısıyla 
sınırlı haber kaynaklarından ve ajanslardan alınan bilgilerin daha çok kullanıldığı 
görülmektedir.

•	 Hürriyet: Olay zamanı olay mahallinde doğrudan muhabiri olmasa da Londra 
temsilcisi Faruk Zabcı son üç yıl içinde iki kez bölgeye gitmiş ve izlenimlerini 
gazetede bu vesileyle yayımlamıştır. Zabcı’nın dosyaları, bölgeyi ve sorunlarını 
yerinde görmüş bir kişinin ağzından nitelikli bir habercilik örneği sayılabilir. 
Fakat bu durum konunun haberleştirilmesine olumlu bir nitelik olarak de-
ğil, daha çok sayfa editörü veya yayın yönetmeninin magazinel tercihi olarak 
yansımaktadır. “Kızlarımızı geneleve satıyorlar”, (10.07.2009) ve “Evlenmeyi 
bile yasaklıyorlar” (11.07.2009) gibi haberler, zımnen olayların insani dram 
yönüne dikkat çekme iddiası taşımakla birlikte, gerçekte yukarıdaki magazinel 
bakışın ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Uygurların annesi olarak nitelenen 
Rabia Kader ile yapılan röportaj, 11.07.2009 tarihinde “40 yıl lider aradım” 
başlığıyla verilmektedir. Son olarak 19.07.2009 tarihli gazetede “Sürgündeki 
liderler neden Amerika’ya gelir” başlıklı bir yazı ile Doğu Türkistan hükümeti-
nin sürgündeki başbakanı Enver Yusuf Turani’nin Amerika’ya geliş hikâyesi ve 
oradaki hayatı aktarılmaktadır.

•	 Habertürk: Olay mahallinde muhabir bulundurmamıştır. Ancak olaya yakın-
lığı açısından 17.07.2009 tarihli gazetede bölgeyi yakından bilen bir isimle ya-
pılan röportaj dikkate değer; röportajın başlığı “‘Adeta soykırım’ değil, ‘devlet 
terörü’” şeklindedir.
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Hürriyet, 10 Temmuz 2009

Hürriyet gazetesinin olay yerinden aktardığı haberler, zımnen olayların insani dram yö-
nüne dikkat çekme iddiası taşımakla birlikte, gerçekte magazinel bir bakışın ürünü olarak 
ortaya çıkmaktadır. 



4 .  T Ü R K  B A S I N I N I N  D I Ş  P O L İ T İ K A  K A R N E S İ

133

•	 Milliyet: Ajanslardan ve diğer haber kaynaklarından alınan bilgilerin yanında 
zaman zaman Washington ve Londra temsilcilerinden konuyla ilgili haberler 
geçilmektedir.

•	 Radikal: 09.07.2009 tarihli “Çin demir yumruğu indirdi.. Nafile!” başlıklı ha-
berde konuya ilişkin detaylı bilgiler aktarılmaktadır.

•	 Zaman: 16.07.2009 tarihinde, muhabiri Osman Erol aracılığıyla Türk bası-
nında ilk kez Urumçi’ye girdiğini ifade eden gazetenin o güne kadar olaylara 

Sabah, 21 Temuz 2009

Toplumsal çatışmalarda konunun sınıfsal boyutunun işlenmesine bir örnek: “Çinliler 
apartmanda, Uygurlar gettoda” 
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ilişkin yaklaşımı ‘ortalı’ ve betimleyici bir dile sahiptir. Aynı günkü haberin 
başlığı “Şiddet bitti, kısıtlamalar sürüyor” şeklindedir. Bir sonraki günkü il-
gili haberin başlığı ise “Uygurlar basına konuşmaktan çekiniyor” şeklindedir. 
Ayın 18’indeki haberin başlığında “Urumçi’de sakin Cuma” ifadeleri kullanıl-
maktadır. 21.07.2009 tarihinde yine Osman Erol’un yaptığı haberinin başlığı 
ise “Gözaltındaki Uygurlardan haber alınamıyor” şeklindedir. Bu haberlere ek 
olarak 26.07.2009 tarihli “Hiç korkmadım, öldürseler de yerimi dolduracak 
insanlar olduğunu biliyordum” başlığıyla verilen haberde, Şincan’da askerlerin 
karşısında durarak fotoğrafıyla olayların sembolü haline gelen Uygurlu kadın-
la yapılan röportaja yer verilmektedir.

Vatan, 10 Temmuz 2009

“... çıktı” haberleri, olayları genellikle günlük perspektiften yorumlayan gazetelerin sıkça 
başvurduğu bir kalıptır. 1998’de muhafazakar basının yoğun biçimde eleştirdiği genelge  
yeni bir bilgi imiş gibi sunuluyor. 
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Cumhuriyet, 9 Temmuz 2009

Cumhuriyet gazetesi, hem muhalefetin ağzından verdiği haberlerde Başbakan’ın Uygur 
olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasını eleştirmekte, hem de “Sincan için ‘one se-
cond’ bile diyemediler” alıntısıyla Davos gerginliğine gönderme yapmaktadır.
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•	 Sabah: Olay mahalline gönderdiği muhabiri Ertuğrul Erbaş ile süreci yerin-
de gözleyen ve inceleyen gazetenin, “Çinliler apartmanda, Uygurlar gettoda” 
(21.07.2009) başlıklı haberle bölgenin sosyo-ekonomik yapısına dikkat çeken 
bir habercilik yaptığı görülmektedir. Sonraki gün ise bölgedeki yetkililerle ko-
nuşan muhabirin haberinin başlığı “Aşırı dinci örgütün işi” şeklindedir.

•	 Taraf: 08.07.2009 tarihli “Halkım için korkuyorum” manşetinde Rabia Kadir 
ile yaptığı röportajı aktaran gazete, olayları olabildiğince yakından takip etme-
ye çalışmaktadır.

•	 Vakit: 08.07.2009 tarihli gazetede Doğu Türkistan Parlamentosu Başkanı Prof. 
Sultan Mahmut Kaşgarlı ile yapılan röportaj, konuya daha yakın ve belli bir 
perspektiften bakmaya çalışmaktadır: “Türkistan, İslam dünyasının ayrılmaz 
parçasıdır.”

•	 Vatan: Gazete, konuya ilişkin haberlerinde diğer gazetelerle benzer kaynaklar-
dan yararlanarak haberlerini oluşturmuştur. Fakat 10.07.2009 tarihinde “Mesut 
Yılmaz hükümeti Çin genelgesi çıkarmış” başlıklı haberiyle olayların farklı bir 
yönünü iç siyasi gündeme taşımıştır. Haber konuyla bağlantılı yakın tarihten 
ilginç bir detayı okuyucusuna ulaştırmakla birlikte, söz konusu genelgenin ya-
yımlandığı 1998’de muhafazakâr basın tarafından kıyasıya eleştirildiğini, an-
cak diğer gazetelerce dönemin siyasal konjonktürü gereği gündemde tutulma-
dığını hatırlatmakta fayda vardır. Genelgede öne çıkan iki husus, “Gösterilere 
bakanlar katılmasın, Çin bayrakları yakılmasın” şeklinde belirtilmiştir.

•	 Yeni Şafak: Bölgede muhabir bulundurmamıştır. Ancak 23.07.2009 tarihli 
“Çin mafya usulü katletti” başlıklı haberiyle bölgeden gelen bir görgü tanığının 
ifadelerine yer verilmektedir.

4.3.2 İdeolojik ya da Politik Konumlar

Konunun hassasiyeti ve doğrudan Uygur Türklerini muhatap kılan bir boyutu 
olduğu için genelde Çin’in yaptıklarına sert tepki veren ve Türkiye’nin aktif rol 
alması gerektiğini ima eden haberlere sıkça rastlanmaktadır. Bu bağlamda ide-
olojik bakımdan çok farklı olarak nitelenebilecek pozisyonlardan söz etmek ko-
lay değildir. Zira söz konusu olan ve orada şiddete maruz kalan insanların etnik 
ve dinî kimliğinin Türkiye geneli ile benzer nitelikler taşıması, gazetelerin Uygur 
olaylarına yaklaşımını da olabildiğince yekpare bir hale getirmektedir. Ancak po-
litik konumlar anlamında Türkiye Hükümeti’nin konuya ilişkin performansını 
beğenen ve beğenmeyen haberleri bulmak mümkündür. Aşağıda bunlara ilişkin 
bazı örneklerin kısa bir derlemesi görülebilir.

•	 Cumhuriyet: “Perde arkasında Batı mı var?” (08.07.2009) başlıklı haberde, 
Çin yönetiminin Uygur bölgesindeki olaylardan Batı’yı sorumlu tuttuğuna ve 
“Uygurların annesi” olarak nitelenen Rabia Kadir’in uluslararası bağlantıları-
na atıf yapılmaktadır. “Şincan için ‘one second’ bile yok” (09.07.2009) başlıklı 
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Yeni Şafak,  10-11 Temmuz 2009

Yeni Şafak gazetesi, genel eğilimin aksine, Uygur olaylarını sadece etnik kaynaklı değil, 
dinî  duyarlılıklar açısından da ele alarak süreç boyunca bu yönde haberler yaptı. 
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haberse CHP’li bir vekilin hükümeti eleştirmek için kullandığı ifadelerle akta-
rılmıştır. Aynı sayfadaki “Türkiye Çin’e dur diyebilmeli” başlığı Rabia Kadir’in 
ağzından alıntılanmıştır. “Başbakan ölçüyü kaçırdı” (12.07.2009) şeklinde 
CHP’li bir vekilden alıntılanan cümle ile Başbakan’ın Uygur bölgesinde ya-
şananlar için kullandığı ‘soykırım’ ifadesi eleştirilmektedir. “Amerika etnik 
kimlikleri kaşıyor” (13.07.2009) başlığı ise Şincan’daki olaylarla ilgili olarak 
ABD’nin eleştirildiği/suçlandığı kısa bir habere aittir. Aynı günkü gazetede 
“Ankara’nın Uygur politikası iflas etti” başlığıyla başka bir haber daha dikkati 
çekmektedir.

•	 Hürriyet: “Gazze için şov yapanlar nerede” (08.07.2009) başlığıyla MHP lide-
rinden alıntılanarak verilen haberde hükümet Şincan olaylarına yeterli tepkiyi 
vermemekle eleştirilmektedir. “Bu kadına çamur atmayın” (12.07.2009) haberi 
Washington kaynaklıdır ve ABD hükümetinin Rabia Kadir’e verdiği desteği 
anlatmaktadır. Aynı sayfada CHP liderine atıfla “Türkiye tutarlı bir tavır sergi-
leyemedi” başlıklı hükümeti eleştiren bir haber yer almaktadır. Ancak, bunun-
la beraber, yine aynı sayfada Başbakan’ın Çin’e atfen “Asimilasyondan vazgeç” 
sözlerine de yer verilmektedir.

•	 Millî Gazete: Gazetenin Şincan’daki Uygurların Müslüman-Türk kimliği ek-
seninde haberler yaptığı görülmektedir. 07.07.2008 tarihli gazetenin manşe-
tinde “Çin’de katliam” ve manşetin üst başlığında “8 milyon Müslüman Uygur 
Türkünün yaşadığı Şincan’da Çinliler zor kullanarak insanlığı ayaklar altına 
aldı” ifadeleri yer almaktadır. 08.07.2009 tarihindeki bir haber de “Binlerce 
Müslüman gözaltında” başlığıyla kullanılmıştır. 08.07.2009 tarihli gazetede 
“Çin vahşetine kim dur diyecek” manşetiyle hükümete çağrı yapılmaktadır.

•	 Radikal: 09.07.2009 tarihli “İran’ı kınayan dünya Çin’e karşı suskun” başlıklı 
haberde Batı’nın ve Rusya’nın ikiyüzlü davrandığı ifade edilmektedir.

•	 Sabah: 11.07.2009 tarihli gazetede manşette “Kızılay hazır”, iç sayfalarda ise 
Başbakan’ın “Seyirci kalmayız” başlıklarıyla hükümetin konuya ilişkin dış po-
litikasına olumlu göndermeler yapılmaktadır.

•	 Yeni Şafak: 10.07.2009’da “Camilere mühür”, 11.07.2009’da “Minarede Cuma 
nöbeti” ve 12.07.2009’da “Fatiha’yı bile yasakladılar” başlıklı haberler, gazete-
nin Şincan’daki olaylara bakış açısını yansıtması açısından açıklayıcı örnek-
lerdir. “Hamaset yapma icraatını göreyim” başlıklı haber 12.07.2009 tarihin-
de çıkmış ve MHP liderine Başbakan’ın cevabını nakleden türde bir haberdir. 
13.07.2009 tarihli bir başka haberin başlığı da “Bahçeli’nin Çin sicili kabarık” 
şeklindedir.

•	 Star: 09.07.2009 tarihli gazetenin güncel sayfasında Başbakan için “Vahşeti 
BM’ye götürecek” başlığı, ayrıca “Davutoğlu’nun Uygur mesaisi” ve “AK 
Partililer’den Çin’e tepki istifası” başlıkları kullanılarak hükümetin konuya 
ilişkin tavrına olumlu bakıldığı gösterilmektedir. Bir sonraki gün de “Uygur 
Türkleri için Çin’e 14 milyar dolarlık gözdağı” şeklinde, Türkiye’nin Çin ürün-
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Vakit, 26 Temmuz 2009

Uygur, Şincan ya da Doğu Türkistan... Hepsi de aynı coğrafyayı işaret eden bu adlar, gaze-
tenin takındığı siyasal tavra göre sayfalarda farklı görünümlerle yer alıyor. Vakit gazetesi-
nin tercihi “Doğu Türkistan.”
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lerine boykot uygulayabileceğini anlatan bir haber vardır. “Çin Türkçe’yi ya-
saklarken sizin hiç sesiniz çıktı mı?” (12.07.2009) haberinde Başbakan’ın MHP 
liderine yönelik cevabı geniş bir biçimde verilmektedir.

•	 Vakit: 06.07.2009 tarihinde “Uygur Müslümanları Urumçi’de ayaklandı” başlı-
ğıyla verilen haber, gazetenin olayı nasıl algıladığını anlatması bakımından bir 
ipucu vermekteyken, sonraki günün sürmanşeti “Çin iyice kudurdu” şeklin-
dedir ve küçük metinde “Türkistan’da 1000’den fazla şehit var” ifadelerine yer 
verilmiştir. İç sayfada ise “Çin Doğu Türkistan’da Müslümanları katlediyor” 
başlığı kullanılmıştır.

•	 Vatan: 08.07.2009 tarihindeki “Doğu Türkistan ‘one minute’ bekliyor” başlıklı 
haberle Başbakan’a Davos’taki çıkışı hatırlatılmaktadır. Ancak diğer haberler-
de Başbakan’ın açıklamalarına da yer verilerek tarafsız/dengeli bir çizgi be-
nimsenmeye çalışılmaktadır.

4.3.3 Tarihî ve Coğrafi Bilgi Durumu

Türkiye’de millî duygular beslenen bir bölgeye ilişkin güçlü bir tarihî/coğrafi bilgi 
birikiminin medyada olması beklenebilir. Fakat bunun tam tersine bir tablo söz 
konusudur. Konuya yeterince vakıf olup doğrudan analiz yazabilecek pek gazeteci 
olmadığı, bu tür analizlerin genelde uzman kişilerle yapılan röportaj veya onlar-
dan alınan yorumlarla ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle bölgenin tarihine 
ilişkin nitelikli yorum sayısı Türk basını için gerçekten çok azdır. Bunun yerine 
kısa tarihçelerle olayların yakın geçmişi özet biçimde aktarılmaktadır.

•	 Taraf: 19.07.2009 tarihli gazete “Doğu Türkistan ne yana düşer?” başlıklı değer-
lendirmede bölgenin tarihî arka planına ilişkin ayrıntıları okuyucularıyla pay-
laşmaktadır. Aynı sayfanın altındaki diğer yazının başlığı ise “Himalayaların 
eteğinde bir ittihatçı: Enver Paşa” şeklindedir.

•	 Star: 12.07.2009 tarihinde “Çinlileştirme işkencesi” başlığıyla, bölgenin kül-
türel yapısına ve Çin’in asimilasyon politikalarına değinen ansiklopedik bilgi 
ağırlıklı bir yorum yayımlanmıştır.

•	 Akşam: “Uygurlar Osmanlı şehzadesini devlet başkanı seçmek istemişti: 
Şehzade Abdülkerim Efendi’nin Doğu Türkistan macerası”, (12.07.2009) başlı-
ğıyla gazetenin güncel sayfasında yer alan haberde, tarihî bir süreç aktarılarak 
okura yeni bilgiler sunulmaktadır.

•	 Yeni Şafak: “Sessiz azap: Doğu Türkistan” başlıklı yorum yazısında Doğu 
Türkistan’ın bugüne nasıl geldiği tarihî arka planıyla anlatılmaya çalışılmaktadır.

•	 Cumhuriyet: “Uygurların uygarlığına saldırı”, 16.07.2009. Haberde Uygurların 
tarihî ve kültürel yaşam alanları anlatılmakta ve o tarihte yaşananların aynı za-
manda Uygurların kültürlerini yok etmeye yönelik olduğu ifade edilmektedir

•	 Milliyet: 07.07.2009 tarihinde “Uygur katliamı” başlıklı haberde Uygurların 
yakın tarihî ve coğrafi konumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.
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Akşam, 12 Temmuz 2009

Uygur Özerk Bölgesi’ndeki olaylar vesilesiyle popüler tarihin gazete sayfalarında yer alı-
şına iyi bir örnek: Kendisine Uygurlar tarafından devlet başkanlığı tekilf edilen Şehzade 
Abdülkerim Efendi, Çin gizli servisince mi öldürüldü?
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•	 Zaman: “Konfüçyüs’ün çocukları” başlıklı 15.07.2008 tarihli yorum Çin-
Uygur tarihine ilişkin derinlikli bir perspektif taşımaktadır.

•	 Vakit: “İhanet ve fedakârlıklarla dolu bir dava: Doğu Türkistan” başlıklı 
(26.07.2009) haberde Doğu Türkistan’ın tarihi anlatılmaktadır. Benzer şekil-
de 31.07.2009 tarihinde, “Ben sevdalandığım davamla büyüdüm” başlığıyla 
verilen haberde Doğu Türkistan önderlerinden İsa Yusuf Alptekin’in hayatını 
aktarırken, bölgenin tarihine ve bugün yaşadığı sorunlara ışık tutacak nitelikte 
değerlendirmeler yapılmaktadır.

4.3.4 Şiddet Düşkünlüğünün Etkileri

Bu bölümde hemen her gazetede, yazılı ve görsel malzeme anlamında, yoğun şid-
det örneklerine rastlamak mümkündür. Uygur olayları, yaşananların bizatihi ken-
disinde mevcut olan şiddetin, gazete haberlerine ne şekilde yansıması gerektiği 
üzerine insanı düşünmeye sevk edecek bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü Çin’in 
ve/veya o bölgede yaşayan Çinlilerin ne ölçüde şiddet sergilediğini vurgulamak 
için sıkça kullanılan fotoğraflar ve başlıklar, toplumun olaylara tepkisini yükselt-
tiği ölçüde şiddeti yavaş yavaş “hazmedilebilir” bir nesne/olgu haline de getire-
bilir.90 Hatta fotoğraflı ve metne dayalı şiddet örneklerinin, görüntünün her in-
sanın zihninde ayrı ayrı derecelerde yol açabildiği güçlü etki ile birlikte düşünül-
düğünde, gerçekte olanı aynen aktarmaya çalışmanın pratik ve sosyal faydasının 
sorgulanmasını gerektirecek cinsten olduğu söylenebilir. Burada imaj düşüncesi 
konusunda uzmanlaşmış felsefeci Marie-José Mondzain’in “balkon etkisi” kuramı 
akla gelmektedir. Mondzain, izleyicinin medya aracılığıyla iletilen gerçekliğin gö-
rüntüsü karşısındaki durumunu şöyle açıklamaktadır: “Medya gösterdiği şeylerin 
–bir su baskınının, Cezayir’deki bir katliamın, bir grevin- bize gösterildiği gibi 
olduklarına bizi inandırır. İşin arkasında aygıtların, kurgunun, bir yığın zorun-
luluğun ve kişisel tercihlerin olduğu gizlenerek, her şey izleyicinin bir gerçekliğe 
katılımı biçiminde gerçekleştirilir. Oysa olay yerinde olan şey, asla gördüğümüzle 
aynı değildir. İşte, dünyanın kendi penceresinden görüldüğü gibi olduğuna inan-
mamızı salık veren ve ‘balkon etkisi’ olarak adlandırdığım şey tam da budur.”91

•	 Akşam: “Şincan ceset tarlası”, 08.07.2009. Hem kullanılan başlık hem de sayfa-
daki fotoğraflar şiddet yüklü çağrışımlar barındırmaktadır. “TBMM Çin dostu 
çıktı” (11.07.2009) başlığıyla verilen haber, magazinel bir dürtüyle hazırlan-
mıştır. “Erdoğan Dışişleri’ni teğet geçti: Soykırım” (11.07.2009) haberinde ise, 
Başbakan’ın Dışişleri Bakanlığı’nın Şincan olaylarına ilişkin diplomatik açık-
lamasından farklı olarak ‘soykırım’ kelimesini kullanması konu edilmektedir.

•	 Radikal: Manşetten verilen “Kare kare linç” (09.07.2009) haberinde Uygurlu 
bir gencin nasıl linç edildiği iki fotoğraf karesinde gösterilmiştir.

90. Siyasal şiddetin medya tarafından ele alınışıyla ilgili bir makale için bkz. Virginia Held, “The Media and 
Political Violence”, The Journal of Ethics, (1997), No:1, s. 187-202.
91. Marie-José Mondzain, Le Monde, 8 Eylül 1998.
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Hürriyet, 8 Temmuz 2009

Radikal, 9 Temmuz 2009

Şiddetin medyada sunumu bazen şiddetin bizzat kendisi kadar şedid olabiliyor.  Gazete 
manşetinde “kafaya tek kurşun” yiyip “kare kare linç”  edilmek ya da Susan Sontag’ın deyi-
şiyle “Başkalarının acısına bakmak...”  
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•	 Habertürk: “Şincan’da Çin-Uygur etnik savaşı çıktı” (07.07.2009) haberinin 
hem başlığında hem de sayfada kullanılan çatışma fotoğraflarında yoğun bir 
şiddet çağrışımı görülmektedir. “Bu da Uygurların Tiananmen’i” üst başlıklı 
sayfanın altı kısmında ise “Sokaklarda korkunç manzaralar” başlığıyla verilen 
haberde kullanılan fotoğraflar, yerlerde yatan cesetleri göstermekte ve şiddet 
yüklü çağrışımlar barındırmaktadır.

•	 Millî Gazete: “Vahşete lanet yağıyor” (09.07.2009) başlıklı haberde kullanılan 
dil ve seçilen fotoğraf, şiddetin dozunu okura ifade etmeye çalışan bir dil kul-
lanmaktadır. 10.07.2009 tarihli, yerde yatan cesetlere yer veren “800 Müslüman 
Uygur öldürüldü” başlıklı haber de aynı şekilde değerlendirilebilir.

•	 Milliyet: “Urumçi’de Uygur avı” (08.07.2009) haberinde kullanılan dil ve görsel 
malzeme şiddeti çağrıştıran vurgulara sahiptir.

•	 Sabah: “Çinlilerden Uygurlara: Kökünüzü kurutacağız” (08.07.2009) haberin-
de kullanılan ifadeler ve fotoğraflar şiddet içeren ve okunma kaygısını yansıtan 
vurgulara sahiptir. Bir sonraki günkü sürmanşette kullanılan “İşte Uygur cel-
latları” ifadeleri de dikkat çekicidir.

•	 Hürriyet: 08.07.2009 tarihinde “Kafaya tek kurşun” ve “Şincan’da Uygur avı” 
başlıklı haberlere yer verilmiştir.

•	 Star: “Demir perde katliamı” (07.07.2009) haberi için seçilen fotoğraflar şiddet 
yüklü çağrışımlara sahiptir. Benzer biçimde 09.07.2009 tarihli dünya sayfasın-
daki haberde de “Vahşete idamla devam” başlığının yanında şiddet barındıran 
fotoğraflar kullanılmıştır. 14.07.2009 tarihli haberin başlığı da “Döve döve öl-
dürdüler” şeklindedir.

•	 Türkiye: “Çin’de Uygur katliamı” (07.07.2009) haberinin alt başlıkları ve kullanılan 
fotoğraflar ile 08.07.2009 tarihindeki “Katliamın fotoğrafı” sürmanşetinin üstünde 
yer alan cesetlerin fotoğrafı da şiddetin görsel ve yazılı sunumu niteliğindedir.

•	 Vakit: “Komünist Çin, Müslümanları asimile etme zulmünü sürdürüyor” 
(05.07.2009) haberinde kullanılan fotoğraf, etrafı coplu kişilerce çevrilmiş, iş-
kenceden birçok yeri morarmış bir Uygur’u göstermektedir. “Vahşet yayılıyor” 
(08.07.2009) haberi de kırmızı renkli zeminde verilmiş ve yerde yatan cesetleri 
resmeden bir fotoğrafla birlikte sunulmuştur. Aynı günkü diğer başlıklarda ise 
“Şehit sayısı artıyor, kızların başı kesiliyor” ve “Katil Çin Türkistan’dan defol” 
ifadelerine yer verilmiştir.

•	 Vatan: 08.07.2009 tarihinde “Şincan’da sokaklar ceset dolu” başlıklı haber, iç 
sayfadaki “Etnik katliam” haberiyle beraber kullanılan fotoğraflar ve bir sonra-
ki gün de “Çin darağaçlarını kuruyor” başlıklı haber dikkat çekmektedir.

•	 Yeni Şafak: 08.07.2009 tarihli gazetede “156 Uygur’u kafalarından vurdular” 
üst başlığının altında “Vahşet” manşeti yer alıyor ve yerde yatan cesetlerin fo-
toğrafı kullanılmıştır. Aynı günkü gazetenin iç sayfasında “İşte katliam” başlık-
lı haberde de benzer ceset fotoğraflarını görmek mümkündür.
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4.4 NABUCCO BORU HATTI ANLAŞMASI:  
1–15 TEMMUZ 2009

2009 yılının yaz aylarına damgasını vuran ve Türkiye kamuoyunda heyecan yara-
tan gelişmelerinden birisi Nabucco Boru Hattı Anlaşması’nın imzalanması oldu. 
Gerek dış politika, gerek iç politika ve gerekse ekonomi yazarları bu konuya iliş-
kin birçok yorum kaleme aldılar. Bu yazılardaki ortak tema, Türkiye’nin Nabucco 
ile büyük bir iş başardığı, ancak imzası atılan projenin hayata geçebilmesi için 
aşılması gereken bazı önemli merhaleler olduğu ve Türkiye’nin bu süreçte dik-
katli olması gerektiği yönündeydi. Nabucco’yla ilgili dış politika yazarları daha 
çok bölgesel stratejik ilişkilere ve uluslararası enerji dağıtımıyla ilgili konulara 
odaklanmaktayken; genel olarak köşe yazılarında Türkiye’nin içini doldurabildiği 
oranda büyük bir iş başarmış olacağı kanaati hâkimdi. Bu bağlamda “Stratejik 
cücenin dev adımı”92, “Nabucco, dünyalı Türkiye”93, “Nabucco projesi Türkiye’nin 
kozudur”94, “Avrupa’nın vanası Türkiye’nin elinde”95 gibi başlıklar dikkati çek-
mektedir. Bununla beraber proje kapsamında Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin 
geleceğinin de tartışıldığı görülmektedir. İç politika yazarlarının ilgi odağında ise 
Türkiye’nin enerji koridoru olarak önemli bir güç kazanacağı konusuyla birlikte, 
projenin ekonomik getirileri ve muhtemel sıkıntıları da kaleme alınmıştır.

Konuyla ilgili yazan ekonomi yazarları farklı argümanları dile getirmektedir. 
Bazı yazarlar projenin ekonomik olarak Türkiye’ye çok büyük getirisinin olaca-
ğını savunurken, bazıları getirinin ekonomik olmaktan çok siyasi olacağını be-
lirtmektedir. Dikkat çeken bir başka nokta ise, projenin ekonomisine (maliyeti, 
muhtemel getirileri vb.) ilişkin farklı yazılarda farklı rakamların ortaya konulma-
sıdır. Dolayısıyla birçok haberdeki/yorumdaki Nabucco ile ilgili rakamsal bilgiler 
yorumsal değeri aşmamaktadır. Ayrıca hükümetin genel performansını beğenen 
yazarların Nabucco’dan “büyük başarı” olarak söz ettikleri; hükümet ile siyasal 
açıdan mesafeli olanların ise Nabucco’yu, daha çok içinde Türkiye’nin de edilgen 
bir rol aldığı uluslararası bir proje olarak gördükleri söylenebilir. Aşağıda gazete-
lerin Nabucco Anlaşması’na yaklaşımıyla ilgili istatistikler bulunmaktadır. 

92. Abdülhamit Bilici, “Stratejik Cücenin Dev Adımı”, Zaman, 15 Temmuz 2009.
93. Taha Akyol, “Nabucco, Dünyalı Türkiye”, Milliyet, 14 Temmuz 2009.
94. Yavuz Semerci, “Nabucco Projesi Türkiye’nin Kozudur”, Habertürk, 15 Temmuz 2009.
95. Hüseyin Sümer, “Avrupa’nın Vanası Türkiye’nin Elinde”, Zaman, 14 Temmuz 2009.
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Tablo 9. Nabucco Anlaşması ile ilgili çıkan haberlerin gazetelerdeki konumu
Gazeteler 1. Sayfa Dış Haberler Ekonomi Kültür-Sanat Güncel Siyaset 3. Sayfa Toplam

Akşam 7 3 32 - - - 42
Cumhuriyet 4 9 19 - 4 - 36
Habertürk 4 3 15 - 12 - 34
Hürriyet 6 2 48 - 1 - 57
Milliyet 4 4 46 3 3 - 60
Radikal 3 3 55 2 - - 63
Sabah 4 2 60 - - - 66
Star 6 2 75 - 4 - 85
Taraf 4 1 27 - - - 35
Vatan 4 1 51 - - - 56
Yeni Şafak 4 1 40 - 1 - 46
Zaman 5 1 63 - 1 - 70

Tablo 10. Nabucco Anlaşması ile ilgili çıkan haberlerin sayfadaki konumu
Gazeteler Sol Üst Sol Alt Sağ Üst Sağ Alt
Akşam 13 14 9 8
Cumhuriyet 38 16 21 24
Habertürk 12 6 11 5
Hürriyet 28 24 22 26
Milliyet 34 25 19 18
Radikal 24 11 10 13
Sabah 16 13 16 15
Star 31 17 25 12
Taraf 17 6 12 3
Vatan 22 14 16 4
Yeni Şafak 17 9 13 7
Zaman 25 13 21 11

Tablo 11. Nabucco Anlaşması haberlerinin niteliğiyle ilgili bulgular
Haberin Niteliği Haberde Öne Çıkarılan Unsur

Gazeteler Güncel Güncel Değil Çatışma Konulaştırma Kişileştirme
Akşam 41 1 2 29 11
Cumhuriyet 34 2 1 27 8
Habertürk 33 1 2 28 4
Hürriyet 54 3 3 42 12
Milliyet 67 3 3 49 8
Radikal 59 4 3 51 9
Sabah 63 3 4 52 10
Star 80 5 3 74 11
Taraf 32 3 2 28 6
Vatan 53 3 3 43 10
Yeni Şafak 43 3 2 35 9
Zaman 66 4 3 58 9
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Nabucco Anlaşması Türk medyası tarafından ağırlıklı olarak ekonomik bir olay 
şeklinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda haberler ekonomi sayfalarında kendine 
daha çok yer bulurken, toplamda haber sayısının ekonomik bir olay için gayet fazla 
olduğu söylenebilir. Konu genellikle birinci sayfadan verilmiş, haberlerin devamı 
ekonomi sayfalarında ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Konunun analiz düzeyi de bu 
bağlamda, ekonomik ve ticari ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Konuya 
az yer veren gazeteler Yeni Şafak, Taraf, Habertürk, Akşam ve Cumhuriyet, haber-
lerini, anlaşmanın yapıldığı sürelerin öncesi ve sonrasını kapsayan kısa bir zaman 
aralığına sıkıştırmışlardır. Star, Zaman, Hürriyet, Radikal ve Milliyet gazetelerinin 
ise olayı daha geniş bir boyutta ele aldıkları gözlemlenmektedir. Ekonomi sayfa-
sından haberi veren söz konusu gazeteler, enerji güvenliği, Türkiye-AB ilişkileri, 
Bakü- Tiflis- Ceyhan Boru Hattı, Nabucco’ya dâhil olan ülkeler ve gaz arzı gibi 
konuları sayfalarına taşımışlardır.
İncelenen gazetelerde anlaşmanın yapıldığı tarihler itibariyle söz konusu haber-
ler tam bir ekonomi sayfasını kaplayacak şekilde verilmekte; sayfanın tamamında 
Nabucco Anlaşması değişik boyutlarıyla işlenmektedir.

4.4.1 Konu ve Haber Kaynağı ile İlişki
Konusu itibariyle enerji transferi alanında değerlendirilmesi uygun olanNabucco 
Boru Hattı Anlaşması’nı ve ilgili süreci birçok gazetenin kısmen kendi muhabirleri 
aracılığıyla, kısmen de ülke dışındaki gelişmeler bağlamında ilgili ajanslardan temin 
ettikleri bilgilerle takip ettiği görülmektedir. Konuya yeterince vakıf olan ve doğru-
dan yorum/analiz yazan birkaç gazeteci olduğu, birçok gazetenin konunun uzmanı 
olan farklı isimlerden görüş aldıkları (röportaj-yorum) gözlemlenmektedir.
•	 Akşam: Gazete, Temmuz ayının başından itibaren muhabiri Mahmut Gürer 

tarafından kaleme alınan yazılarıyla konuyu yakından takip etmektedir.
•	 Cumhuriyet: Gazetede Temmuz ayının başından itibaren konuya ilişkin birçok ha-

ber yapılmıştır. Bu haberlerin genelinde Nabucco’nun gazı temin edilmeden imza-
lanmış bir anlaşma olduğu, Güney Akım’ın hâlâ güçlü olduğu ve Nabucco’nun gaz 
temini konusunda sıkıntı yaşayacağı vurgusunu bulmak mümkündür. 16.10.2009 
tarihli “Nabucco gazı Rusya’ya” başlıklı haber buna bir örnektir.

•	 Milliyet: Konuyu yakından takip eden gazete bazen Moskova muhabiri Cenk 
Başlamış’tan, bazen de ilgili muhabiri Ünsal Ereke’den haberler aktarmaktadır.

•	 Radikal: Konuyu özel bir gündemle ele almaksızın izleyen gazetenin proje-
ye Türkiye’nin AB sürecine katkısı perspektifiyle baktığı gözlemlenmektedir. 
Gazete, ayrıntılı haberlerden ziyade, yabancı basından çeviri yorumlar yayım-
layarak dünyanın konuyu nasıl gördüğünü de aktarmaya çalışmıştır.

•	 Sabah: Gazetenin Temmuz ayının başından projenin imza aşamasına kadar olan 
zaman diliminde birçok haber yaptığı görülmektedir. Bu haberlerin çoğunda 
Ankara muhabirlerinin (Duygu Güvenç ve Olcay Aydilek) imzaları vardır.

•	 Star: Gazetenin ilk günlerden itibaren muhabiri (Hüseyin Özay) ve ajanslar 
aracılığıyla haberler aktardığı görülmektedir.
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•	 Taraf: Gazetenin haberleri genelde ajanslardan aldığı, bazen de konunun uz-
manlarından görüş alarak röportaj ve yorumlarla okuyucuyu bilgilendirmeye 
çalıştığı görülmektedir.

•	 Hürriyet: Konuyu ilk günlerden itibaren özellikle ekonomi boyutuyla sayfa-
larına taşıyan gazete daha somut bilgiler kullanarak haberi okuyucularına ni-
telikli bir biçimde aktarmaya çalışmıştır. “Nabucco’yla Türkiye’ye 4,5 milyar 
Euro yatacak, 10 bin kişi iş bulacak” (11.07.2009), “Nabucco’da imzalar atılıyor, 
Türkiye 300 milyar doların büyük köprüsü oluyor” (13.07.2009) gibi haberler 
bu yayın tarzının örnekleri olarak sıralanabilir.

4.4.2 İdeolojik ya da Politik Konumlar
Konuya ilişkin ideolojik olmaktan çok politik konumlarla ilişkilendirilebilecek 
haberler dikkat çekmektedir. Genel eleştiriler, projenin henüz gazının olmadan 
imzalandığı savında odaklanmaktadır. Ancak birçok gazetenin proje konusunda 
Türkiye Hükümeti’nin performansını beğendiği ve bu yönde haberler yaptığı söy-
lenebilir. Aşağıda her iki duruma ilişkin haber örnekleri sunulmaktadır.
•	 Radikal: “Türkiye’yi AB’ye bağlayan hat” (14.07.2009) haberinde, gazete temel-

de konuyu AB perspektifinden ele alıyor. Bunun dışında iç siyaset açısından 
genellikle ortalı bir üslup kullanılmaktadır.

•	 Sabah: “Yüzyılın imzası” (14.07.2009) başlıklı haber projenin Türkiye’nin ve hü-
kümetin büyük bir başarısı olduğunu anlatmaktadır. Ancak 07.08.2009 tarihin-
de Türkiye ile Rusya arasında atılan 20 imzayla ortaya çıkan stratejik ortaklık 
için de “Yüzyılın anlaşması” başlığının atılmış olması dikkat çekicidir. Aynı gün-
kü finans sayfasındaki başlık da “Tarihî buluşma, tarihî anlaşma” şeklindedir.

•	 Hürriyet: “Verdi bereketi”, 13.07.2009. Haber Nabucco projesinin çok büyük 
ve önemli bir proje olduğunu anlatırken projeyi Türkiye’nin bir başarısı olarak 
göstermektedir. Bir sonraki günkü sürmanşetinde “Tam gaz Avrupa” ifadeleri-
ni kullanan gazete, Nabucco’yu bir proje değil bir başarı hikâyesi olarak değer-
lendirmektedir. Aynı günkü bir başka haberinde “AB’yle Türkiye arasında yeni 
bir dönem başlatır” ifadelerini kullanan gazete Türkiye’nin AB sürecine katkısı 
bağlamında da Nabucco’nun önemsenmesi gerektiğini aktarmaktadır.

•	 Milliyet: “Nabucco’ya rüya diyenler, BTC’ye de rüya diyorlardı” (14.07.2009) 
şeklinde Başbakan’ın ağzından aktarılan sözlerle gazete Nabucco’yu bir başarı 
hikâyesi olarak kurgulamaktadır. Aynı günkü manşet de “Türkiye yeni enerji 
aktörü” başlığıyla sunulmaktadır.

•	 Taraf: “İmzalar atılacak ama gaz yok” ve “Rusya, İran ve Katar Türkiye’ye gel-
miyor” (11.07.2009) gibi projeye ilişkin olumsuz sayılabilecek haberler yaptı-
ğı gibi hemen akabinde “İlk gaz müjdesi Türkmenistan’dan” (12.07.2009) ile 
“Boru ama ne boru” ve “Avrupa Birliği’ne hat döşeniyor” (14.07.2009) gibi ha-
berler de yapmıştır.

•	 Cumhuriyet: “Gazı olmayan projeye imza” (29.07.2009) haberinde hüküme-
tin dış politika adımlarıyla Türkiye’yi sıkıntıya sokabileceği ve Nabucco’nun 
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Hürriyet,  11 Temmuz 2009

Medya ile sermaye arasındaki ontolojik ilişki, hem bir dış politika hem de ekonomi konusu 
olan Nabucco Boru Hattı ile ilgili yapılan haberler üzerinde belirleyici oldu. Haber, kendisi-
ne daha çok gazetelerin ekonomi sayfalarında yer buldu. 
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da bunlardan biri olduğu ifade edilmektedir. “Enerji alanında işbirliği” 
(07.08.2009) haberinde Türkiye’nin Rusya ile enerji alanında 20 anlaşma im-
zalaması sürmanşetten olumlu bir biçimde duyurulmaktadır. Aynı günkü eko-
nomi sayfasında ise “Stratejik işbirliğine imza” başlığıyla verilen haber de ilk 
sayfadakinin devamı niteliğindedir. 23.08.2009 tarihli manşette de (“Enerji 
hatları sorunlu”) hükümetin attığı birçok imzaya karşın somut adımlar atama-
dığı savunulmaktadır.

Sabah, 14 Temuz 2009

Enerji sektöründe faaliyet gösteren gruplara bağlı gazeteler, Nabucco Boru Hattı Anlaşma-
sı’nı genellikle manşetten iri puntolarla görmeyi tercih ettiler. 
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Star, 9 Temmuz 2009

Türk basını “Yüzyılın Anlaşması” veya “hat var, gaz yok” arasında  gidip gelirken, Nabucco 
Boru Hattı Anlaşması’nın soğukkanlı biçimde ele alındığı analizler de kendine yer buldu. 
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•	 Star: 14.07.2009 tarihinde yayımlanan “Asrın imzası” ve yine aynı gün 
“Nabucco’yu masada gören gazını satmak için masada”, “Dünyayı değiştiren 
imza” ve “Liderlerden projeye büyük övgü” başlıklı haberlerde projenin başa-
rısı vurgulanırken, Türk dış politikasına da gönderme yapılmaktadır. Bir başka 
dikkat çeken haber de “Darbe riskli ülke listesinden Nabucco sayesinde çıktık” 
(16.07.2009) şeklindedir. 07.08.2009 tarihli gazetenin manşetinde daha önce-
kilere benzer biçimde “Yüzyılın imzaları” ifadeleri kullanılmıştır.

•	 Yeni Şafak: 14.07.2009 tarihinde “Asrın rüyası gerçek oldu” ve “21. yüzyılın 
projesi”; 07.08.2009 tarihinde de “Rusya ile yüzyılın imzasında hedef 100 mil-
yar dolar” ve “Dünyayı kıskandıran fotoğraf ” başlıklı haberler dil ve içerik 
yönünden hükümetin performansını başarılı bulan ve destekleyen bir bakış 
açısını yansıtmaktadır.

4.4.3 Ticari İlişkilerin Etkisi
Ticari ilişkiler konuyla ilgili haberlerde oldukça dikkat çekmektedir. Nabucco için 
atılan imzalar sırasında ve daha sonraki Türkiye-Rusya stratejik ortaklık imzala-
rında enerji alanındaki anlaşmalar farklı gazetelerde farklı perspektiflerden akta-
rılmaktadır. Enerji alanında faaliyet gösteren bazı gruplara yakın olan gazeteler-
de olumlu bir dille sunulan imzalar, diğer bazı gazetelerde ‘iğneleyici’ bir üslupla 
aktarılırken, örneklerde hükümete yakınlık meselesinin gazetelerin gündemine 
taşındığı görülmektedir.
•	 Hürriyet: “İmzaya damat da katıldı” (07.08.2009) haberinde Gazprom ile an-

laşmalar imzalayan Çalık Grubu’ndan bahsedilmektedir.
•	 Radikal: 07.08.2009 tarihli ekonomi sayfasında “Başbakan Putin: Nükleer san-

tral ihalesini Rus-Türk ortaklığı kazandı” başlığının hemen üstünde “Rusya 
Çalık’a petrol, Türkiye Rusya’ya nükleer santral işi verdi” ifadeleriyle adı geçen 
grubun süreçteki pozisyonuna dikkat çekilmektedir. Aynı sayfanın en altında 
ise grubun diğer gazetesi Hürriyet’tekine benzer biçimde “Damat da törendey-
di” başlığıyla küçük bir haber yer almaktadır.

•	 Sabah: 07.08.2009 tarihli gazetenin finans sayfasında Çalık Holding ile 
Gazprom arasındaki enerji anlaşması “Çalık Holding Gazprom ve Rosneft’le 
enerji köprüsü kuracak” başlığıyla verilmiş ve üst başlıkta “Enerjide stratejik 
birliktelik” ifadeleri kullanılmıştır.

4.4.4 Tarihî ve Coğrafi Bilgi Durumu
Gazetelerin çoğu projeye ilişkin kısa veya uzun değerlendirme yazılarıyla konuyu 
okuyucular açısından daha anlaşılır kılmaya çalışmaktadır. Ancak sadece birkaç 
gazetede projenin bölge için ne anlama gelebileceği üzerine bilgiye dayalı yorum 
ve haber bulunabilmektedir. Çoğunluk gazetelerde ise sadece boru hattının güzer-
gâhını gösteren haritalara rastlanmaktadır. Bu kadar önemli bir anlaşma sürecin-
de uluslararası enerji nakil stratejileri, pratikteki durum ve Türkiye’nin rolüne/ko-
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numuna ilişkin daha fazla analiz içeren yazının gazetelerde yer alması, perspektif 
büyütmek adına beklenebilirdi.
•	 Zaman: “Nabucco doğalgaz boru hattı için imzalar atılıyor, İran’a davet yok” 

(10.07.2009) haberi projeye ilişkin birçok ayrıntı aktarmaktadır. Benzer bir 
biçimde “Başarılı olursa Nabucco 2 ve 3 gelir” (13.07.2009) başlıklı haber de 
analizler barındıran bir değerlendirme yazısı olarak dikkat çekmektedir.

•	 Star: “Enerjinin kurtlar sofrası” (19.07.2009) başlıklı yorum, Nabucco’ya iliş-
kin stratejik değerlendirmelerin yapıldığı bir analiz niteliğindedir.

Habertürk, 15 Temmuz 2009

Babil Kralı Nabukadnezar 2600 yıldan beri belki de ilk kez bu kadar yoğun biçimde gün-
deme geldi. “Adına boru hattı döşenen kral” Habertürk gazetesinde “günün adamı” oldu. 
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•	 Habertürk: “Adına boru hattı döşenen kral” (15.07.2009) başlıklı haberiyle, bi-
raz farklı bir pencereden de olsa, Nabucco’nun isim hikâyesini tarihsel süreciyle  
aktarmaktadır.

•	 Hürriyet: “Nabucco’da imzalar atılıyor, Türkiye 300 milyar doların büyük köp-
rüsü oluyor” başlıklı haber 13.07.2009 tarihinde verilmiştir ve haberin olduğu 
sayfada projeyle ilgili bilgileri bulmak mümkündür. “İmzalar 50 yıllık atıldı, 
bölgede gaz araması patlar” (14.07.2009) başlığıyla verilen tam sayfa haberde 
projenin hem tarihî hem coğrafi arka planına ilişkin birçok bilgi verilmektedir.

•	 Milliyet: “4,8 milyar Euro yatırım, 5 bin kişiye iş” (13.07.2009) haberinde 
Nabucco’nun ülkeye sağlayacağı sosyo-ekonomik getiriler üzerinde durulmakta-
dır. Aynı günkü ekonomi sayfasında ise “Tarihî anlaşma” başlığıyla ifadelendiri-
len haber projenin coğrafyasına ve nasıl işleyeceğine ilişkin bilgiler vermektedir.

•	 Sabah: “Enerjide AB ile Katolik nikâhı kıyıldı” (14.07.2009) başlıklı haberde 
konuya ilişkin hem coğrafi arka plan detayları, hem de projenin imza süreci 
verilmektedir. Benzer bir haber de “Nabucco geçeceği toprağın sahibini zen-
gin edecek” (17.07.2009) başlığıyla verilmiş ve projenin güzergâhına getireceği 
fırsatlar ele alınmıştır.

4.4.5 Magazin Düşkünlüğünün Etkileri
Konuya ilişkin bazen magazinel olarak nitelendirilebilecek, bazen de dikkat çek-
me kaygısını yansıtan haberlere rastlamak mümkündür. Dış habercilik gibi, daha 
çok uzmanlığa dayanan ve okuru her zaman iç gündem haberleri kadar cezp ede-
cek araçlara sahip olmayan bir alanda, magazin boyutunun bazen içeriğin önüne 
geçtiği görülmektedir. Haberin ciddiyeti ve mahiyetinin okur tarafından anlaşıl-
masını perdeleyecek boyuta ulaşabilen magazin düşkünlüğü, Nabucco gibi, ulus-
lararası bir olayda dahi kendisini göstermektedir.
•	 Hürriyet: Cumhurbaşkanı’nın Putin’e hitaben “Çok sportmensiniz, Sibirya 

maceranızı TV’den izledim” sözlerini gazete 07.08.2009 tarihinde haber yap-
maktadır. Ayrıca 07.08.2009 tarihindeki “İmzaya damat da katıldı” başlıklı ha-
berde Gazprom ile anlaşmalar imzalayan Çalık Grubu’ndan bahsedilmektedir.

•	 Milliyet: 14.07.2009 tarihli gazetenin ekonomi sayfasındaki haberin başlı-
ğı “Erdoğan Barroso’yla çak yaptı” şeklindedir. Aynı günkü bir diğer başlık 
“Verdi yerine Bende Can” şeklinde ve Nabucco imzaları atılırken Verdi’nin 
opera müziği yerine klasik Türk müziği çalındığını anlatmaktadır.

•	 Star: 15.07.2009 tarihinde “Nabucco ordusu” başlıklı haberde, Nabucco boru 
hattını korumak için oluşturulacak güvenlik birimleri hakkında biraz abartılı 
bir yaklaşımla ‘ordu’ ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Aynı haberin eko-
nomi sayfasındaki başlığı ise “Nabucco’ya özel ordu!” şeklindedir.

•	 Yeni Şafak: “Önce kendisi, sonra sevgilisi İstanbul’da” (07.08.2009) başlıklı ha-
ber, İtalya Başbakanı’nın özel hayatı ile ilgili bir bilgiyi aktarmaktadır.

•	 Vatan: Gazetenin 14.07.2009 tarihli manşeti (bazı diğer gazetelerde de haber 
olduğu gibi) “Çak Barroso!” şeklinde verilmiştir.
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SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRME

Türkiye’de dış habercilik ve dış habercileri konu alan böyle bir çalışmadan, salt 
akademik yaklaşım değil, elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin yanı sıra, 
rapor formatının gereği olarak araştırma nesnesi olan meslekî alana ilişkin pra-
tik önerilerde de bulunması beklenir. 60 mülakat ve 4 örnek olay incelemesinin 
ardından meslekî alana ve aktörlere ilişkin genel çerçevede ortaya çıkan sonuç ve 
önerileri, 3 ana başlık altında toplamak mümkündür.

1. NİTELİKLİ ELEMAN KONUSU

Kabul gören genel vasıfları itibariyle iyi derecede yabancı dil anlama, yazma, 
konuşma becerisine, yurt dışı deneyimine ve dış haberciliği besleyen kültürel-
entelektüel birikime sahip olmayı ifade eden nitelikli eleman, kendisine yatırım 
yapılan bir ortamda yetişecektir. Bu konuda üniversite eğitim sistemi, medya ser-
maye sistemi ve mevcut çalışma ortamının nitelikli dış habercileri teşvik edecek 
bir bilinçle yapılanması şarttır.

•	 Türk medyasının mülkiyet yapısındaki dönüşümün sadece sermayenin çeşit-
lenmesi düzeyinde kalmayıp çoğulculuk, çok seslilik ve kamu yararı lehine 
de şekillenmesi, özel olarak dış habercilik ve dış habercilerin daha nitelikli hale 
gelmesinde yararlı olacaktır. Dönüşümün sadece mülkiyet yapısıyla sınırlı kal-
ması, meslekî etik bakımından sorunlu olan eski tarz haberciliğin farklı ser-
maye yapıları altında aynen devam etmesine neden olacaktır.

•	 Kendisini diğer habercilere kıyasla daha imtiyazlı ve seçkin bir konumda al-
gılayan dış habercinin, görev yaptığı alana ilişkin bir zihinsel farkındalığa da 
ihtiyacı bulunmaktadır. Burada diğer aktör ve yapılardan bağımsız olarak bi-
reysel bir niyet, inisiyatif ve vizyon da gerekli olmaktadır.
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•	 Dış habercilerin mevcut yabancı dil bilgilerini sürekli olarak geliştirmesi ve 
ona ilaveten farklı yabancı diller öğrenmesi için basın kuruluşları teşvik edi-
ci olmalıdır. Pek çok katılımcının dile getirdiği, yetersiz İngilizce bilme ya da 
İngilizceden başka dil bilmeme durumu, özellikle Türkiye’ye komşu ülkele-
rin dili söz konusu olduğunda daha ciddi bir engel halini almaktadır. Çözüm 
olarak, dil okulları ve yurt dışı eğitim programları düzenleyen kurumlar ile 
uygun şartlarda anlaşmalar yapılması düşünülebilir. Bu konuda, bir mülakatta 
dile getirilen, TÖMER’in gazeteciler için başlattığı yabancı dil kursu ve belirli 
bir süre için yurt dışı imkânı gibi projeler gündeme getirilebilir.

•	 Muhabire ve muhabirliğe verilen önem arttırılmalı; muhabirlerin özlük hak-
ları ve meslekî standartları editör ve köşe yazarları ile karşılaştırıldığında za-
yıf kalmamalıdır.

•	 Dış habercilerin en yoğun biçimde yetiştiği iletişim fakülteleri ve uluslararası 
ilişkiler bölümlerinde dış politika haberciliği alanına ilişkin yönlendirme ve 
branşlaşmalar lisans döneminden itibaren planlanmalıdır.

•	 Benzer şekilde, dış habercilerin eğitim sürecinde veya daha geç de olsa mes-
lekî pratik sırasında, belirli coğrafyalar üzerinde uzmanlaşması sağlanmalı-
dır. Örneğin, Orta Doğu uzmanı olan bir dış habercinin İngilizcenin yanında 
Arapça, Farsça, İbranice ve Kürtçeyi bilmesi; Kafkas uzmanı olanın Rusça, 
Gürcüce ve bazı etnik dilleri bilmesi, dahası o bölgelerde bulunması mesleğin 
niteliğine olağanüstü katkı sağlayacaktır.

•	 Kurum içi eğitim programları, katılımcıların üzerinde ittifak ettiği yararlı et-
kinliklerden biri olarak göze çarpmaktadır. Bu etkinliklerde meslekte tecrübeli 
yabancı gazetecilerin konuk edilmesi, çoğu genç olan Türk dış haberciler açı-
sından olumlu modelleme sonuçları doğurabilir.

•	 Yine kurumlar arası eğitim çerçevesinde, dış habercilerin olumlu etkilendik-
leri BBC, el-Cezire, CNN gibi başarılı küresel yayın kuruluşları ile karşılıklı 
eleman değişim programları yapılabilir.

•	 Dış habercilerin Diplomasi Muhabirleri Derneği gibi platformlarda bir araya 
gelerek iletişime geçmeleri, meslekî paylaşım gerçekleştirerek kendilerini ge-
liştirmeleri ve meslekî standartlar konusunda kafa yormaları büyük faydalar 
doğurabilir.

2. NİTELİKLİ DIŞ HABERCİLİK KONUSU

Öznesi nitelikli dış haberci olan nitelikli dış habercilik, işin beşerî unsura varıp 
dayandığı bir meslekî ortamı işaret etmektedir. Muhatabı büyük ölçüde dış haber-
ciler olan bu konuda öne çıkan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.

•	 Kaynaklar birinci elden toplanmalı ve özellikle Batılı kaynaklardan yapılan 
tercümelerin ağırlığı azaltılmalıdır. Masa başında yapılan dış haberciliğin 
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analitik düzeyinin yüksek olması mümkündür; fakat dış haberciliğin kalitesi 
için dış habercinin alana ilişkin maddi bilgilere sahip olması ve haberi kitle-
ye doğru ve hızlı biçimde iletmesi önceliklidir. Sadece ajanslardan beslenerek 
yapılan dış habercilik yetersiz kalmaktadır; mümkün olduğunca olay yerinde 
muhabir olmalı ki gerçekleri hedef kitleye yerinden aktarabilsin.

•	 Birikimli ve iyi yetişmiş kişileri muhabir, köşe yazarı ve yorumcu olarak dış 
habercilik alanına kazandırmak meslekteki kalitenin artmasını da beraberinde 
getirecektir. Burada marifetin iltifata tâbi olduğu kuralı hatırda tutulmalıdır.

•	 Basın kuruluşunun ve orada çalışan habercinin üzerinde haberin içeriğini ve 
veriliş tarzını etkileyecek iç veya dış baskıların bulunmaması gerekmektedir. 
Zira sansür ve psikolojik baskı ihtimalinin olduğu meslekî ortamda nitelikli 
bir dış habercilik yapılması mümkün değildir.

•	 Dış haberciliği yerel bakış açısıyla sınırlı kalarak yapmamak, her şeye Türk 
gözlüğüyle bakmak yerine daha evrensel düşünebilmek ve farklı toplumları 
anlamak önemli bir faktördür. Türkiye’yi dış dünyaya anlatmak kadar başka-
larını anlamakta da başarılı olmak iletişimin sağlığı açısından gereklidir. Bu 
çerçevede, dış haberin iç haber kurgusuna kurban edilerek verilmesi, onun 
özgün değerini ve niteliğini zedelemektedir.

•	 Türk basınında dış haberciliğin hem daha az dışa bağımlı olmak, hem de kay-
nakları çeşitlendirmek gibi paradoksal görünen bir gelişimi gerçekleştirmeye 
ihtiyacı vardır. Doğru ve ciddi dış habercilik, angaje olmuş bir gazetecilik an-
layışıyla mümkün olmayacaktır.

•	 Soğuk Savaş sonrası yaşanan değişimi ve bu çerçevede Türk dış politikasında 
ortaya çıkan yeni tavır ve tutumları, karşıt veya destek olmaktan bağımsız bir 
biçimde, doğru okumak gerekmektedir. Bu çerçevede, Türk basınının eski tabu, 
korku ve kalıpları bir kenara koyarak araştırmacı gazeteciliğe dayanan ve ni-
telikli muhabir olmanın, uzmanlaşmanın ve konuya hâkim olmanın işin mer-
kezinde olduğu bir dış habercilik tarzını benimsemesi zorunlu bir ihtiyaçtır.

•	 Washington’daki Foreign Press Center (Dış Haber Merkezi) örneğinde olduğu 
gibi, dış habercilerin ve yabancı gazetecilerin düzenli, hızlı ve doğru biçim-
de birincil kaynaklardan bilgilendirilmesi için, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı 
bünyesinde bir basın merkezine ihtiyaç bulunmaktadır.

•	 Kaynak ve hedef kitle ile ilişkilerde etik ilkelere azami dikkat edilmesi, dış 
haberciliğin güvenilirliği ve uluslararası saygınlığı bakımından şart görülmek-
tedir. Aynı şekilde dış haberin magazin boyutunun öne çıkarılması pek çok 
katılımcı tarafından bir “sorun” olarak kodlanmaktadır. Bununla birlikte, ha-
berin özünü perdelemeyecek ve manipüle etmeyecek kıvamda bir kişileştirme 
veya özel yaşam efekti dengeli bir üslupla sunulursa, dış haberin etki alanının 
genişlemesine katkıda bulunabilir.

•	 Evrensel standartlarda habercilik yapmak için, Türk basınının dış habercilik 
alanına diğer habercilikten farklı ve ciddiyetle yaklaşması, teknik konular ka-
dar beşerî sermayeye de yatırım yapması gereklidir.
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•	 Basın kuruluşlarındaki seçici editoryal yapının içinde dış habercilerin de bu-
lunması, dış haberin kendi mantığıyla, doğru ve etkili biçimde verilmesi bakı-
mından önemlidir.

•	 Haberde kullanılan dil ve üslubun daha nitelikli ve anlaşılır kılınabilme-
si sadece dış habercilik değil, habercilik alanının tamamı açısından gereklilik 
arz etmektedir. Türk basınının yabancı dil konusundaki sıkıntıları bir yana 
Türkçenin kullanımı hususunda da daha dikkatli olması beklenmektedir. 
Habere kaynaklık eden olay veya mekân ile ilgili daha derinlikli bilgilerin ana-
litik ve okunaklı bir üslupla sunulması konusu hâlâ bir sorunsal olarak karşı-
mızda durmaktadır.

•	 Ayrıca katılımcıların sıkça dile getirdiği hususlar arasında yer alan insan mer-
kezli bir habercilik yaklaşımının Türk basını tarafından benimsenmesi pek 
çok sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Öznesi insan/toplum olan bir ha-
bercilik anlayışı, hem daha sahici bir dil yakalayabilir, hem de okurla haberin 
öznesi arasındaki ilişkiyi daha sıcak ve anlamlı hale getirebilir.

•	 Genel olarak haber programlarının, özelde ise dış haberciliğin ölçümlerden 
çıkarılması ve haberin bir reyting malzemesi olarak düşünülmemesi, kalite-
nin artması konusunda temel bir yaklaşım olarak benimsenmelidir.

•	 Türk basınında derinlikli düşünce üretimi ve analitik bakışın yerleşmesi 
açısından etkili işlevler görmüş olan dergiciliğin dış haberler alanında güçlü 
biçimde yapılması bir ihtiyaç olarak değerlendirilmelidir. Foreign Affairs, New 
Yorker, Times ya da Newsweek gibi dünya standartlarında birdış politika der-
gisi çıkarılmaması Türkiye’deki dış haberciliğin eksikliklerinden biridir.

3. KAMU GÜCÜ VE DİĞER AKTÖRLERİN ROLÜ

Kamu gücü devreye girdiğinde basın özgürlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili tartışma-
ların da gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Ancak gerek basının kendi içindeki ve 
kitle ile ilişkilerinin bir hukuka bağlanması, gerekse halen modernleşme sürecine 
uyum sağlamaya çalışan toplumlarda medyanın teknik ve etik gelişimini gerçek-
leştirmesi için kamu erkinin oynayacağı roller bulunmaktadır. Türkiye gibi, gör-
sel-işitsel basının kamu tekeli şeklinde oluşup zamanla özel sektör eliyle çeşitlen-
diği, yazılı basının ise dolaylı olarak iktidar ile ilişkili olduğu, hatta konjonktüre 
göre bazen iç içe geçtiği toplumlarda, medya ve devlet dışındaki üçüncü aktörler 
de süreç içerisinde gittikçe artan bir etkiye sahip olmaktadır. Nitelik ve nicelik iti-
bariyle zaman geçtikçe daha görünür hale gelen örgütlü sivil toplum hareketleri, 
özdenetim kurulları, meslek birlikleri, reklâm verenler ve özel sektör temsilcileri 
bu cümleden sayılabilir. Haberciliğin ve özelde dış haberciliğin gelişimine yapıcı 
katkı sağlaması ve demokratik katılımı arttırması beklenen mezkur üçüncü ak-
törler, vatandaşların medya aracılığıyla siyasal süreçlerde yer alması ile medyanın 
faaliyetlerinin sivil denetim ve gözetime açık hale gelmesi bakımından önemlidir.
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Türkiye’deki dış habercilik ortamının sorunları ve genel durumu göz önüne alın-
dığında, kamu ve diğer aktörlerin bu ortama sağlayacağı katkılar aşağıdaki mad-
delerle ifade edilebilir.

•	 Her şeyden önce kamu gücü, Türkiye’de gazeteciliğe ve yayıncılığa uluslararası 
standartlarda bir seviye getirebilir. Dış habercilerin önemli bir kısmının kamu-
nun denetleme ve gözetleme faaliyetine karşı mesafeli oldukları, buna karşılık 
kamunun geliştirme işlevi konusunda beklentiler taşıdıkları görülmektedir.

•	 Bununla birlikte kamu gücünün medya kuruluşlarına karşı eşit ve dengeli 
olması, özellikle eleştirel basının baskı altına alınmaması beklenmektedir. 
Nitelikli dış habercilik konusunda iyi örnekler teşvik edilmeli, olumsuz örnek-
ler uyarılmalıdır.

•	 Türkiye’de medya ile devlet arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla öncelik-
le Siyasi Partiler Kanunu, Basın Kanunu ve Seçim Kanunu üzerinde demok-
ratikleştirici reformlar yapılmalıdır. Hukuk devleti güçlendiği ölçüde Türkiye’de 
basın da güçlenecek ve o zaman daha iyi dış habercilik yapılabilecektir.

•	 Dışişleri Bakanlığı’nın düzenli, hızlı ve ayrımsız bir biçimde habercileri bilgi-
lendirmesi, kişisel ilişkilerle yetinmeyip kamu diplomasisi yürütecek kurum-
sal bir yapı oluşturması gerekmektedir.

•	 Kamu gücü, medyaya halkın en azından belli bir kesiminin taleplerini temsil 
eden bir kurum olarak saygıyla yaklaşmalı ve özellikle dış politika alanında 
verilecek mesajların sağlıklı biçimde yerine ulaşması için toplumsal katılımın 
ihmal edilmemesi gerektiğini bilmelidir.

•	 Kamu gücü ve siyasiler çoğu zaman gazeteciler için haber kaynağıdır. Fakat bu 
tür bir ilişki, özellikle Ankara’da yürütülen dış habercilik tarzında, gazetecinin 
kaynağın güdümüne girmesi sonucunu doğurmamalıdır. Bu noktada, basın 
mensuplarına olduğu kadar kamu görevlilerine de vazife düşmektedir.

•	 Kamunun imkânlarıyla düzenlenen organizasyonlara ve yurt dışı seyahatle-
rine sadece köşe yazarları ve genel yayın yönetmenleri değil, diplomasi mu-
habirleri de götürülmelidir. Yakın dönemde hızlı ilerlemelerin kaydedildiği 
bu konuda da hem kamu erkine, hem de medyaya sorumluluk düşmektedir.

•	 Türkiye’de hızla yaygınlaşan ve dış habercilerin önemli haber kaynakları ara-
sında yer almaya başlayan düşünce kuruluşları ile Dışişleri Bakanlığı ve dış 
haberciler arasında daha sıkı ve kurumsal ilişkiler düzenlenmelidir.

•	 Son olarak hedef kitlenin demokratik mecralarda katılımcı olması, RTÜK ve 
sivil toplum örgütleri aracılığıyla bireysel ve organize tepkiler ortaya koyması 
meslekî alanda faaliyet gösteren aktörlerin kendilerini yeniden düzenlemeleri 
açısından etkili olacaktır.
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EK 2: MÜLAKAT SORULARI

1.  Meslekî ve Kişisel Konum (Sadece Basın Mensuplarına Yöneltilmiştir)

a.  Dış habercilerin diğer basın mensupları içindeki yerini ya da onlar tarafından algılanışını 
nasıl görüyorsunuz?

b.  Dış habercilerin başlıca haber kaynakları nelerdir ve kaynaklarla ilişkileri ne şekilde  
yürümektedir?

c.  Yaptığınız bir haberin olumlu veya olumsuz sonucu sizi ve diğer kişi ya da kurumları ciddi 
biçimde etkiledi mi?

d.  Dış haber olduğu gibi verilebilir mi, yoksa dış haberin yayımlanması esnasında dönüşümü 
söz konusu mudur?

e.  Ülke çıkarı ile meslek etiğinin çeliştiği durumlarda habercinin tavrı hangi yönde olmalıdır?
f.  Meslekî alanda örnek aldığınız gazeteciler ya da basın kuruluşu var mıdır? 
g.  Bir dış haberci için “dünyayı tanıma” ve “Türkiye dışında ikamet imkânı” ne anlama  

gelmektedir?

2.  Türk Basınının Dış Politikayı Görme Biçimi

a.  Türk basınının dış politikaya yaklaşımı ile ideolojik ve politik faktörler arasında bağ  
kurulabilir mi?

b.  Uzman gazetecilik ve alan hâkimiyeti gibi şartlara önem veriliyor mu?
c.  Nitelikli eleman ve meslekî-teknik yeterlilik konuları hakkında ne düşünüyorsunuz?
d.  Dış haberin kaynaktan alınıp oluşturulması süreci ne şekilde işlemekte ve ortaya çıkan 

haber medyada nasıl yer almaktadır?
e.  Dış politikada ulusal çıkarlar ile medyanın öncelikleri arasındaki fark/denge nasıl  

oluşmaktadır?
f.  Türk dış politikasındaki değişiklikler basının tavrını nasıl etkilemektedir?
g.  Dış haberlerin iç politika malzemesi olarak kullanılması konusunda ne düşünüyorsunuz?
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3.  Türkiye’de Dış Haberciliğin Genel Durumu

a.  Dış politika yazarı, dış politika editörü ve diplomasi muhabiri arasındaki farkı ve ilişkiyi 
değerlendirir misiniz?

b.  Sizce emekli diplomatların köşe yazarlığı yapmasının meslekî alana ne gibi etki ya da kat-
kıları olmaktadır?

c.  Dış Haberin okunma/izlenme oranı, medya sahiplerinin dış haberciliğe yaklaşımını  
etkilemekte midir?

d.  Süreç içerisinde Türkiye’de dış haberciliğin genel seyrini ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?

4.  Sonuç ve Değerlendirme

a.  Yaşadığınız veya bildiğiniz olumlu bir örnek olaydan söz etmek ister misiniz?
b.  Yaşadığınız veya bildiğiniz olumsuz bir örnek olaydan söz etmek ister misiniz?
c.  Nitelikli eleman yetiştirme konusunda neler yapılabilir?
d.  Nitelikli dış habercilik konusunda neler yapılabilir?
e.  İzleyici/Okuyucu dış haberlere nasıl yaklaşmalıdır?
f.  Genel olarak basın, dış habercilik konusunda hangi adımları atmalıdır?
g.  Dış habercilik konusunda kamu gücüne düşen görevler nelerdir?
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RAPOR

TÜRK BASININDA  
DIŞ HABERCİLİK

“Dünya haberciliği” ya da “dış habercilik”, ulus-devletin ana öznesi 
olduğu bir uluslararası ilişkiler sistemi içinde kendi meslekî gramerini ve 
kavram dağarcığını oluşturdu. Egemenlik, siyasi rejim, savaş, göç, afet vb. 
alanlardaki enformasyon akışı ile şekillenmeye başlayan bu alanın içine 
daha sonra diplomasi haberciliği de girmeye başladı. Özellikle 1980’lerin 
sonlarından itibaren hızlanan küreselleşme süreciyle birlikte, “dünya 
haberciliği” yukarıdaki gibi “büyük meseleler” yanında gündelik hayata 
ilişkin “küçük konular”ı da bünyesine dâhil etti. Bugün bütün dünyada, 
“dünya haberciliği” ile ilgili olarak yapılan bir dizi araştırma, soruşturma 
ve tartışma ile karşı karşıya kalıyoruz.

Türk basınının dış politika konusundaki genel yaklaşımını ve bu 
alanda yaptığı haberciliği çözümlemeyi amaçlayan bu çalışma, medya 
araştırmaları alanı içinde, medya sosyolojisinin ve eleştirel medya 
teorilerinin birikiminden hareketle tasarlandı. Medya araştırmaları 
alanında bugüne kadar oluşan birikim göz önünde bulundurulduğunda, 
medyayı ele alan bir araştırmanın ya “medya kurumu”nu, ya “medya 
mesajı”nı ya da “medya etkisi”ni inceleme konusu ettiğini görebiliriz. 
Bu çalışma, bu dört alt araştırma alanını da kuşatan bir doğrultuda 
tasarlanmıştır. Araştırmada, dış politika haberciliğine katkıda bulunan 
aktörlerin içinde bulundukları kurumun öncelikleri, diğer medya 
kurumlarıyla ilişkileri, hangi şekil ve içeriklerle haber oluşturdukları, neyi 
haber olarak görüp neyi görmedikleri, dış politika haberlerinin ne tür 
etkiler oluşturdukları eleştirel bir çerçevede çözümlenmeye çalışılmıştır.

Araştırmanın özgün değeri, Türkiye’deki dış habercilikle ilgili, daha önce 
elimizde olmayan betimsel bir çerçeve sunmasının yanı sıra, bizzat 
alanda çalışan ve dış haberin oluşum sürecine katkıda bulunan kişilerin 
görüşlerinden hareketle ortaya çıkmış olmasından kaynaklanıyor.  
M. Mücahit Küçükyılmaz ve Hakan Çopur’un, Türk basınında dış 
politika haberciliği açısından önemli merkezler olan İstanbul, Ankara 
ve Washington’da, toplam 60 gazeteci, diplomat ve akademisyenle 
yürüttüğü araştırma boyunca zaman zaman eleştirel bir yaklaşım 
öne çıksa da, sonuçta sorunlu alanların tespiti ve çözüm önerileriyle 
konuya yapıcı bir perspektiften bakıldı. Umarız bu çalışma, Türkiye’deki 
dış habercilik alanında betimsel bir çerçeve ortaya koyabilir, ortaya 
attığı soru ve eleştirilerle verimli tartışmaların başlamasına ve her 
şeyden önemlisi Türkiye’deki gazetecilik ve habercilik standartlarının 
yükselmesine hizmet edebilir.


